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Mechler Anna: Zebulon, az autódaru
„Hallottatok már pizzaimádó autódaruról? És olyanról, aki barátságot
köt egy kiselefánttal? A Kerék mesék legújabb részének hőse Zebulon
ilyen. Ellátogat egy cirkuszba, egy osztálynyi gyerek pizzakirállyá
választja, irodaházat épít, majd máskor Bartoló, a markoló segédletével
medencét varázsol egy udvarra. A tizenegy izgalmas mesét Hajba László
részletgazdag
rajzai
keltik
életre.
A történetek
nemcsak
szórakoztatnak, hanem rengeteg hasznos dolgot is megtanítanak a daruk
munkájával kapcsolatban. Ajánljuk a daruk és járművek szerelmeseinek,
és mindenkinek, aki szerette a Kerék mesék* korábbi köteteit.” ☺4-8

*Bartoló,

a markoló, Pedró, a tűzoltóautó, Tóbiás, a kukásautó

Megjelent a Maléna kertje folytatása…
Molnár Krisztina Rita: Krétarajz
„A Naphegy jelentette meg a szerző első, nagysikerű meseregényét, a
Maléna kertjét. Az igényes, kifinomult, képekben és jelképekben
bővelkedő történet a Kréta-rajzban folytatódik, és ismételten magával
sodorja gyermek és felnőtt olvasóját. Simonyi Cecília nagy
részletgazdagsággal kidolgozott illusztrációi különleges harmóniában
élnek a szöveggel, és nagyon sokat adnak hozzá ahhoz a hangulathoz,
melyben örömmel elmerülhet az olvasó.” ☺7-10+
Továbbiak: www.facebook.com/malenakertje

Megjelent a A Helka trilógia harmadik kötete
Nyulász Péter: Kamor - Helka menyegzője a Betütésztától
„Helka és Ciprián már többször megóvta hőstetteivel a Víz, a Part s az
Erdő népét, ám a Balaton és a Bakony vidékén tart még a
varázshatalmasságok csatározása. A trilógia zárókötetében Kamor, a
Bakony varázslója, végre felfedi a régmúlt titkait, és Helka
hercegkisasszony is párjára talál.” ☺8-12+
Továbbiak: http://nyulaszpeter.blogspot.hu/

Árvai Anikó, Vetró Mihály: Nemez ékszerek
„Napjainkban a nemez európai újjászületését tapasztalhatjuk. Sok
művész, kézműves fedezte fel ezt a csodálatos anyagot… sokan
készítenek maguk vagy barátaik számára nemez ékszereket.
Kiadványunkban az alapanyagok és az alaptechnikák bemutatása mellett
szeretnénk ötleteket adni nemez ékszerek készítéséhez. Az alkotókat
kísérletezésre, próbálkozásra biztatjuk.”

A Mi Micsoda sorozat új köteteiből:

Ásványok és kőzetek – A természet ékszerei
Csillagok – az égbolt fénylő csodái

☺9-12

Christian Tielmann: Berci szerszámosládája
„Ebben a könyvben mérünk, fűrészelünk, kalapálunk, gyalulunk és
csavarozunk. Berci és Frici új házat épít a tyúkoknak. Nagyapa
műhelyében minden szükséges szerszámot megtalálnak: fűrészt,
kalapácsot, csavarhúzót, mérőlécet, fogót, szögeket... Mi is az a
collstock? Mire jó a vízmérték? Hogyan szedhetjük ki a fából az
elgörbült szöget? Mi az a villáskulcs? És mit keres a róka farka a
műhelyben?… Izgalmas kihajtható fülecskékkel - kicsi és nagy
ezermestereknek.” ☺3-8

Dr. Seuss*: Kalapos macska

*Theodor Seuss Geisel
„Mikor felbukkan a kicsit sem kancsal és kacska Kalapos Macska, majd
ránk kiált, hogy talpra és mancsra, akkor az unatkozó Sári meg a bátyja
egy szempillantás alatt hatalmas felfordulás közepén találja magát,
körbe cikázó és mindent letaroló Izékkel. De mi lesz, ha anya hazaér?!”

Dr. Seuss: Ha lenne egy cirkuszom
„Tadammm! Egy bestia! Foltos a szőre,
és irdatlan irtózat fogai tőre.
Mind, aki közel megy, menten kinyúvad,
neve se semmi: a Balkörmű Dúvad.
A fiatal McBirkusz Móric arról ábrándozik, hogy az üres, sarki telekre
felhúz egy sátrat, és létrehozza saját cirkuszát. Még szép, hogy ez lesz
minden idők legcirkuszabb cirkusza, a szupercirklatívusz! Porondra lép
Humor Hunor, a Kacsintó Kucsmás, a Híjatlan Díjász, a Kétfele-Lények, a
Balkörmű Dúvad, és még sokan mások Mi pedig csak ámulunk és nevetünk
a fantázia szabad szárnyalásán és Dr. Seuss nyelvi leleményein”
„Dr. Seuss neve fogalom: ő a gyerekirodalom egyik legnépszerűbb alakja.
Figurái elsőre gyakran furának tűnnek, ám egy-kettőre szívünkbe zárjuk
őket. Dr. Seuss egyedülálló képi világa, humoros és zseniálisan egyszerű
versei a legkisebbektől a már önállóan olvasókig mindenkit
megszólítanak. A Kolibri Klasszikusok sorozatban végre magyarul is
hozzáférhetőek Dr. Seuss hiánypótló könyvei, Szabó T. Anna
hihetetlenül kreatív, mégis szöveghű fordításában.” ☺4-8

Berg Judit: Rumini kapitány
„Megérkezett a nyolcadik Rumini! Galléros Fecó csatlakozik a Kartácstengerre tartó Szélkirálynőhöz, hogy elrabolt kisfia és Sajtos Rozi
nyomába eredjen. Újra együtt hát a legénység!…Bár a helyzet gyakran
válik reménytelenné, hőseink mégis mindig megtalálják a kiutat, néhol a
szerencse, máskor jó szándékú barátok segítségével. Földön, vízen,
levegőben zajlanak a váratlan és sorsfordító események, amelyek
megállíthatatlanul sodorják a jól ismert tengerészeket az utolsó nagy
megmérettetés felé… És hogy hogyan lesz Ruminiből kapitány? Ez is
kiderül a sorozat legújabb részéből!” ☺7-12

Cecil Bodker: A szellemleopárd
„Etiópia, kis hegyi falu. Itt él Tibeso, aki már nagyfiú, hiszen egyedül
legeltetheti a jószágokat. Egy napon nagy öröm éri. Az egyik tehén üsző
borjút ellik, tehát egy-két év, és több tejhez juthat a család. Tibeso
öröme azonban nem tart sokáig. A vízmosás sötét rejtekéből előbukkan
valami, és elragadja az épp hogy lábra álló kis jövevényt. Tibeso tudja:
az a valami nem lehet más, csakis a Nagyúr, az a különösen ravasz
leopárd, amely évek óta tizedeli a kisborjakat. A fiú nem nyugszik bele a
veszteségbe. Felkerekedik, hogy megkeresse a rejtélyes lényt.
Vállalkozása csaknem az életébe kerül, ám kalandos útja végén úgy
térhet vissza övéihez, hogy a szellemleopárdtól többé nem kell
tartaniuk.” ☺9-13

