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Julia Donaldson: Papírbabák -

Rebecca Cobb illusztrációival,
a Betűtészta Kiadótól „Lélegzetelállítóan gyönyörű történet egy
kislányról és öt papírbabájáról. Az egymás kezét fogó papírbaba-füzér
fantasztikus kalandokra kel: elindulnak a házon át, ki a kertbe, ahol
előbb egy játék dinó karmai közül, majd egy sütőkesztyű-krokodil
szájából sikerül megmenekülniük, de ezután sem nyugodhatnak meg,
mert egy valódi olló fenyegeti őket. A tehetséges szerzőt, Julia
Donaldsont, legnépszerűbb műve, a Graffalo sorozat révén már
ismerhetik az olvasók…”☺4-8

Későbbi Mikulásokra… Annie M. G. Schmidt - Fiep
Westendorp: Janó és Janka - Itt a Mikulás!
„Janó és Janka borzasztóan várja már a Mikulást! Levelet írnak neki,
holland szokás szerint sárgarépát és szénát készítenek a csizmájukba a
Mikulás lovának. Már napokkal az ünnep előtt próbálják énekkel a
házukba csalogatni, hiszen biztosan a közelben jár! Janó és Janka néha
összevitatkozik a nagy izgalomban, de mindig kibékülnek: mert akármit
hoz is a Mikulás, a legjobb együtt játszani az új játékokkal!” ☺2-5

Későbbi karácsonyokra… Gunhild Sehlin: Mária kis
szamara „Az Isteni Gyermeket váró szent család kis szamara áll a
szívmelengetően kedves történet középpontjában. Az előző gazda
szeretetlen bánásmódjától makaccsá és engedetlenné vált csacsi jámbor
és kötelességtudó segítőtárssá szelídül Mária jóságos keze alatt. Sőt,
ösztönei megsúgják neki, hogy rendkívüli embereket szolgál, és a világ
legnagyobb eseményének - Jézus születésének - részévé válhat. Neki
kell Máriát Názáretből Betlehembe vinnie, hogy eleget tegyenek a
császár összeírási parancsának, és ott szülessen meg - a próféták
jövendölésének megfelelően - az emberiség Megváltója.”

Marie-Louise Gay: Stella, az ég hercegnője – Princess
of the sky
„Magyar – angol kétnyelvű könyv - (a Sam és Stella sorozatból)
Mulatságos, fordulatos történetek és különleges illusztrációk
kalauzolnak el bennünket Stella és Sam bűbájos világába. A kis
testvérpár izgalmas kalandok során fedezi fel a világ száz meg száz apró
csodáját. Kitűnő olvasmány mind a kezdő olvasók, mind az egészen
kicsik számára.”

Luis Sepúlveda: Wie der Kater und die Maus trotzdem
Freunde wurden - német nyelvű - A sirályfióka esete a macskával,
aki megtanította repülni c könyv írójától

Jane Cadwallader: Onkel Karl und die Erdmännchen
+ MultiROM melléklet - Egyszerűsített olvasmány némnet nyelven
– A1.1 szint (Erste ELI Lektüren sorozat)
Karl nagybácsi, Nik és nővérei, szurikáta kölyköket mentenek,
hőlégballonnal a Kalahári sivataghoz utaznak, hogy visszajuttassák őket
a természetes élőhelyükre.

Tanja Richert-Lisa Althaus: Egy nap az állatorvosnál
(Olvasó Cinke sorozat)
„Liza és Dani izgatottan készülnek a nagy napra. Végre elkísérhetik Liza
mamáját a munkahelyére, az állatklinikára. Az egész napot ott tölthetik
Sőt, gondoskodhatnak a beteg állatokról és segíthetnek a rendelőben is.
Amikor pedig egy eltévedt kiskutyust hoznak be a klinikára, azonnal
nekilátnak a gazdi felkutatásánának..”. ☺6-8, kezdő olvasóknak

Gál Dorina: Aranyszív – trilógia Mária és Lajos szerelméről –
1. könyv „A szerelmi házasságot nem az uralkodóknak találták ki –
Máriát már a bölcsőben odaígérték Lajosnak. Nekik mégis szerencséjük
volt. Mária első látásra beleszeret az ifjú királyba, azonban hosszú út
vár még rájuk, mire a belső viszályoktól és török támadásoktól sújtott
országban megtalálhatják a boldogságot. Az őszinte, romantikus
szerelmi házasságnak a katasztrófával végződött mohácsi ütközet vet
véget 1526-ban… A cselekménysoron végighúzódó, fő motívum egy
aranyszív-medál, szerelmük szimbóluma, amelyet Lajos viselt haláláig,
majd pedig Máriához került, és amelyről a végrendeletében is
megemlékezett…
Az
izgalmas,
lendületes
cselekményszövésű
regényfolyam a történelmi események hiteles ábrázolása mellett a
régmúlt idők uralkodóinak emberi esendőségét is megmutatja.”
Adventi népmesék és legendák – Bajzáth Mária
válogatásában - 24 ünnepváró történet a világ minden tájáról
„A leghíresebb népmesegyűjtők, Benedek Elek, Illyés Gyula válogatásai
valószínűleg minden gyerekszobában megtalálhatók. Nyomdokaikban járó
népmesekutatók ma is vannak. Például Bajzáth Mária, aki ezúttal 24
ünnepváró történetet válogatott össze, ez a kötet lett Az Adventi
népmesék és legendák. A könyv ráadásul jótékony célt is szolgál, az
abból származó teljes bevétel a gyermekvédelmi gondoskodásban élő
gyerekeket támogatja.”

Virginia Macgregor: Milo szerint a világ „A kilencéves Milo
Moonnak retinitis pigmentosája van: a szeme egyre romlik, idővel meg is
fog vakulni. Egyelőre még egy kulcslyuknyi résen át elég jól látja a
világot, olyannyira, hogy sokkal több mindent vesz észre, mint mások.
Amikor Milo imádott Nagyiját idősek otthonába kell adni, a kisfiú hamar
rájön, hogy sötét dolgok történnek a Nefelejcs nevű intézményben. A
felnőttek eleinte nem hisznek neki - az illegálisan Angliába menekült,
fiatal szír szakács, Tripi kivételével. Másik lelki támasza Hamlet, a
házimalac. Milo belevág, hogy leleplezze az otthont igazgató Thornhill
nővért... A kiskamasz Milo önként vállalt küldetése éppen egy nehéz
időszakra esik: apja új családot alapít, kilép Milo életéből; anyja
depressziós lesz; az iskolában kudarcok és megaláztatások érik, így a
gondok egyre fojtogatóbbá válnak. Lassacskán azonban - ahogy Milo
kezdi elveszteni a szeme világát - feldereng a fény az alagút mélyén. Ez
a finom megfigyelésekkel és letisztult életbölcsességekkel teli történet
megérinti az olvasó szívét: az okos és szeretetre méltó Milo különleges
szemén át kissé más fényben látni sok mindent, a szokásos családi
perpatvaroktól kezdve az intézményesült csalásokig.” ☺10-16

Kész Barnabás: Nagy magyar csaták képes atlasza
„Valóban olyan tragikus volt az ausburgi csatavesztés? Volt-e valóságos
alapja a Botond-mondának? Honnan kapta a nevét a Vértes-hegység?
Elsüllyeszthette-e Búvár Kund a német hajókat? Mit keresett Toldi
Miklós Itáliában? Ezekre és még sok más izgalmas kérdésre kaphatnak
választ e könyvben a hadtörténelem iránt érdeklődő diákok a magyar
történelem 21 híres, bár nem egyformán közismert csatáját bemutató
könyvből.”

