ÚJ – ajándékba kapott, vagy vásárolt
KÖNYVEINKből – 2016. július-augusztus
Zelk Zoltán: A tölgyfa születésnapja - Mesék a
természetről „A világ végétől kilenclépésnyire, de az is lehet, hogy
tízre, egy aprócska erdő közepén négy testvér éldegélt: Tavasz, Nyár,
Ősz és Tél. Egyszer réges-régen valami apróságon összekaptak, és
egymás után útra keltek. Azóta vándorolnak a világban, s épp csak annyi
időre találkoznak a kis házban, hogy elmeséljék egymásnak, mi mindent
tapasztaltak. Szerencsénkre Zelk Zoltán lejegyezte az évszakok
huszonnégy meséjét… A természet örök körforgásáról szóló rövid
történeteket Nagy Norbert humoros rajzai keltik életre.” ☺5-6-9

Marék Veronika: Boribon házikója ☺ 2-5
Babucs Éva: Gondri gazdát keres „Gondri kedves, játékos
kiskutya, mégsem talál gazdára. Hiába csillog fényes fekete szőre, hiába
ugrándozik lelkesen, nem tetszik meg senkinek. Olyan szomorú és
magányos, hogy elhatározza, megkeresi a gazdáját…”
Gondri gazdára talál „…Vándorútja során találkozik falánk sünnel,
gyanútlan csigával, hatalmas, vajszívű őrkutyával és haragos bácsival,
akik újabb meglepetéseket tartogatnak számára. Gondri már nem is
reméli, hogy gazdát talál magának, és szörnyű veszélybe sodródik, ám
végül minden jóra fordul...” - Mester Kata illusztrációival ☺3-6

Jeska Verstegen: Kannácska királykisasszony
„Kannácska királykisasszony mindig vidám! Hol a kastély tetejére mászik
a cicát megmenteni, hol Géza gazda malacait szállítja el a
születésnapjára kapott helikopterrel… a királynő
megpróbálja
királylányosan illemtudó viselkedésre oktatni, de szerencsére se
Anya-királynőt, se Apa tábornokot nem zavarja, ha nem sikerül minden
éppen úgy, ahogy elképzelték. Nagypapa herceg pedig egyenesen rajong
az unokájáért… Kannácska király-kisasszony legfontosabb törvénye:
Minden gyereknek fel kell olvasni egy mesét elalvás előtt!” ☺5-8

Mészöly Ágnes: Ez egy ilyen nap

„Reggel felkelnek, iskolába
mennek, délután hazamennek, játszanak a gépen, este lefekszenek. Azt
gondolnánk, minden tízéves gyerekkel pontosan ugyanazok a dolgok
történnek minden nap. Csakhogy ebben a könyvben tizenkét olyan gyerek
meséli el egy napját, akik különben sosem találkoznának. Van, aki egy
tanyán, lovak között él, és van, aki egy város lakótelepén. Van, aki saját
medencében úszkál, van, akinél nincs villany. Mészöly Ágnes értő,
cseppet sem kioktató, érzékenyítő gyerekkönyve valós szereplőkkel.
☺tíz éven felülieknek, Paulovkin Boglárka vagány illusztrációival.”

Álomszövő Pendula

„…A mese nem a rend megbomlásával indul,
hanem abban az időben, amikor még az emberek álmaikat dédelgették és
mesélték egymásnak, amikor franciás kalapkölteményekbe jártak a
hölgyek, amikor a tűzoltó zenekar trombitahangjára sétáltak széles
mosollyal fogadva a férfiak csodáló tekintetét, s amikor a pék
fahéjillatú és szemet gyönyörködtető finomságokkal tette ízesebbé az
életet. Füstfaragó Jakab szemével nézve, aki kvázi őrangyalként a házak
tetején ült a szélkakas társaságában, olyan volt Palotás, mintha az
Úristen tartaná tenyerén. Azonban ez az élet a vágy és álmok nélküli
Markoláb álomfosztogató tevékenysége miatt sötétbe borult, a
szomorúság szürke takaróként terjedt szét. Álomrabló Markoláb
hatalmas fekete füstfelhőként gomolygott végig a városon, feneketlen
zsákjába gyűjtögetni kezdte az emberek álmait…” Bővebben:
konyvmutatvanyosok.wordpress.com

Fiep Westendorp: Pim és Pom - A nagy kaland
Mies Bouhuys illusztrációival
„Egy fekete cica, egy fehér. Nini, ott kukucskálnak a bicikli kosarában!
Pim és Pom a legjobb barátok, és együtt laknak a Kedves Hölgynél. Ám
amikor a Hölgy unokahúgai elviszik őket piknikezni, megszöknek és
eltévednek. Próbálnak hazatalálni, de út közben gyanús alakokkal hozza
össze őket a sors. Vajon kiállja-e a barátságuk a próbatételt? Ez aztán a
nagy kaland! Édes és tanulságos cicás mese Hollandia legnevesebb
rajzolójától!” ☺2-6

Manfred Baur: Ősi hüllők birodalma - Dinoszauruszok
„Sok millió évvel azelőtt, hogy az ember megjelent a Földön, a
dinoszauruszok súlyos léptei alatt rengett a talaj. Az égen repülő
őshüllők köröztek, miközben a világtengerekben a félelmetes fogazatú,
nagy testű Plesiosaurusok indultak zsákmányra vadászni. Milyen gyorsan
futott a Tyrannosaurus rex? Mért volt okos és megfontolt a
Triceratops? Milyen lehetett a Bakony sárkánya az iharkúti leletek
tanúsága szerint”?

Anne Rooney: Utazz vissza az időben a dinoszauruszok
földjére - Merülj el a tudományban, tanulj szórakozva! – (Kis
tudósok sorozat)

Puskás öcsi – A külvárosi vagány hihetetlen kalandjai
„A Mayer Tamás különleges grafikáival illusztrált szöveg azon túl, hogy
remek olvasmány, hitelesen mutatja be Öcsi és családja tanulságos
életét, ahogy ez a varázslatos mesekönyv arra is rámutat: milyen
erények szükségesek ahhoz, hogy megvalósítsuk gyerekkori álmunkat!”
☺9-12

Autók – Erő,

sebesség, biztonság – (a Mi Micsoda sorozatból)

Brenifier, Oscar: Az élet, az vajon mi?
Ki vagyok én?
A jó és a rossz az vajon mi?
„A FILÓKA sorozat kötetei a kérdésekre több válasz lehetőségét
kínálják. Van köztük magától értetődő, van titokzatos, van meglepő és
zavarba ejtő, de mindegyik újabb kérdésekhez vezet. Mert a gondolat
olyan úton jár, ami nem ismer határokat.”

Az aranyszőrű bárány
A kicsi dió (a Magyar népmesék

sorozatból)

Richard Adams: Gesztenye, a honalapító
„Vakarcs a legapróbb az egész nyúltanyán, de titokzatos képesség
szorult beléje: tévedhetetlenül megérzi a jövőt. Íme, most is rátör a
látnokok emésztő nyugtalansága, tudja, hogy a tanyát végveszély
fenyegeti. De ki hallgat a prófétára a maga hazájában? Mindössze
tucatnyi társa kerekedik föl vele együtt a nyúltermészettel igazán
ellenkező vándorútra, hogy száz veszéllyel dacolva új lakóhelyet
találjanak… Aki Gesztenye, Vakarcs, Bósás és a többi hős tapsifüles
történetét végigizgulta, kétszer is meggondolja majd, hogy nyúlszívűnek
nevezze a gyáva embert. - Richard Adams világsikert aratott - negyven
nyelven, több mint tízmillió példányban megjelent - állatregénye úgy
teszi a történetet emberközelivé, és úgy bont ki fontos emberi
tulajdonságokat, hogy közben apró hősei hiteles állatok maradnak, nálunk
is meghittebb értői és érzői a természetnek…”

Caroline Hesnard/ Christine Sagnier: Babakalamajka
(Éljen a család 5.) (Olvasni jó! )
„Lola lelkesen készült anyukája születésnapjára, még tortát is akar sütni
neki. Csakhogy Bella, a kishúga pont ezt a napot választotta arra, hogy
világra jöjjön!…”

Micsoda éjszaka!
(Éljen a család 6.) (Olvasni jó!)

Hohol Ancsa: Terka, a világutazó -

Boris Juli illusztrációival

„Terka egy cserfes, négyéves kislány. Önálló véleménye van mindenről,
szüntelenül kérdez, és más szemmel nézi a világot, mint a felnőttek. A
nagyvilágról azonban - fiatal kora miatt - még sok tanulnivalója van. Erre
egyszeriben lehetősége nyílik, amikor két új kislány érkezik az óvodába.
Terka rögtön összebarátkozik velük, és együtt izgalmas, világraszóló
kalandokat élnek át.” ☺4-7

Julia Boehme: Bori és az olasz fagyi

A Barátnőm, Borisorozat kisiskolásoknak szóló kötetében Borival és barátnőivel együtt
Rómába, az Örök Városba látogathatunk el.”

Mészöly Ágnes: Várkony és a könyvtár réme
(Hanga és Várkony III.)
„A HANGA ÉS VÁRKONY regényekben a klasszikus ifjúsági
kalandregények és a krimi legjobb, legnemesebb hagyományai
elevenednek meg, olyan remek ötvözetben, ahogy azt például Erich
Kästner Emil-könyveiben már megtanulhattuk. A kiskamasz főhősök,
Hanga és Várkony alakja köré szerveződő történetekben kitalált, mégis
nagyon ismerős, könnyen (meg)szerethető hazai helyszíneken játszódnak
az események.
A kövesparti könyvtárban érthetetlen dolgok történnek. Várkony
képtelen kikölcsönözni a kötelező olvasmányt, néhány nap múlva pedig a
könyvtár raktárául szolgáló régi mozitermet megszállja egy
művészkompánia. Hanga nem tud a nyomozásra koncentrálni, hiszen
elvállalta A Pál utcai fiúk színpadi változatának rendezését, és az
anyukáját is le kell beszélnie arról, hogy egyik napról a másikra
visszaköltözzenek a fővárosba…”

Fedezd fel a bámulatos emberi testet
Harapj bele a jóba! - Mi kerüljön a tányérodra, és miért?
(Okos könyvek)☺8-12

Guus Kuijer: Polli –

(Mindörökké együtt 1.) „Polli költő szeretne
lenni. Mert az apukája is az. De költőnek lenni nem egyszerű. Mimún
szerint, aki Polli szerelme, egy lánynak nem is való egyáltalán. Micsoda
hülyeség! Apa pedig hiába költő, egy verset se írt még. Az meg
mindennek a teteje, hogy Polli szuper anyukája, aki mindenen tud nevetni
és mindig megvédi a lányát, épp Polli osztályfőnökével jön össze. Még
szerencse, hogy hétvégén el lehet utazni a nagyszülőkhöz, ahol Pollinak
saját kis bocija van, és ahol nyugodtan merenghet az élet dolgain egy
tizenkét éves költő. Guus Kuijer regénye nem megoldani akarja a
problémákat, hanem megmutatni, hogy mit lát és mit érez Polli, miközben
küzd a körülötte lévő világgal. Egy nem átlagos lány magával ragadó,
gyönyörűen megírt, kivételes története.” ☺12-18

- A Móra

sorozatából -

Kambodzsában ☺13-16

Marni Bates: Menő-riadó

