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Mechler Anna: Doma és a család
„Doma, a kis mágnes vitéz nagyapó szerszámos műhelyében született, és
úgy csodálkozik rá az őt körülvevő világra, mint egy bölcsődés, kisóvodás
gyerek. Első kalandjai során megtanulja, hogy ki kicsoda egy családban,
és egy csapásra belopja magát a szívünkbe is. Mechler Anna, a
népszerű Kerék mesék-sorozat szerzője, ezúttal két új, szeretni
való mesében mutatja be nekünk Domát, akit Niszler Kata rajzai
keltettek életre a könyv lapjain.” ☺2-3+++

Rebecca Cobb: Mind megettem – A

Betütésztától
„A szerző saját gyermekkori emlékeiből merített a történet
megírásakor. Saját elmondása szerint „rossz evő” volt, és édesanyjának
azzal okozott fejtörést a főzés terén, hogy még a kedvenc ételeit sem
volt hajlandó megenni, mégpedig azon egyszerű okból, mert úgy érezte,
hogy az evés csupán a játékidő zavaró megszakítása.” ☺2-3+++

Cressida Cowell: Így neveld a sárkányodat
„III. Hablaty Harákoló Harald nagyszerű kardforgató, sárkánysuttogó volt, s
emellett a valaha élt legnagyobb viking hős. Vajon képes lesz-e átmenni a
Beavatási Próbán egy fogatlan sárkánnyal, és szembeszállni a Sárkányus
Giganticus Maximusszal, mielőtt az felfalna minden vikinget a Hibbant-szigeten?
A kritikusok és a nézők szívét egyaránt elnyerte a DreamWorks Animation
produkciójában készült Így neveld a sárkányodat című film. A film alapját szolgáló
könyv – Harald emlékiratainak első kötete – egy részletesebb és még színesebb
világot mutat be, ahol a filmből már jól ismert szereplők újabb lélegzetelállító
kalandokba keverednek.” ☺8-14

Kiss Ottó: Ne félj, apa – Nagy kislánykönyv
„Amióta megszülettem, eléggé megváltoztam. De nemcsak én, apa is.
Szegény nem tudja, hol lakik bennünk az álom, nem tudja, hová lesz a
szivárvány a tócsa tetejéről, hogy porhóból nem lehet hóembert gyúrni,
és nem tudja, milyen finom a habcsókos lecsó. Ne félj, apa! Ezek csak
versek. Pont olyanok, mint a mesék." „Mindenki gyűjt valamit. Én például
sebeket gyűjtök a térdemen. Már elég sok van.” ☺6-9

Hohol Ancsa: Terka és a mandulakaland
„Terka egy cserfes, négyéves kislány. Önálló véleménye van mindenről,
szüntelenül kérdez, és más szemmel nézi a világot, mint a felnőttek. Akik
már ismerik, tudják, hogy Terkával mindig történik valami. Most sincs ez
másképp, ezúttal egy rövid, de annál izgalmasabb kórházi látogatás vár
rá. A kislány ugyan kénytelen megválni a mandulájától, cserébe viszont
számtalan új élménnyel lesz gazdagabb.” ☺4-7

Julia Donaldson - A zsúfolt házikó
Axel Scheffler illusztrációival
„Mit tehet az ember, ha háza annyira zsúfolt, hogy tüsszenteni sem
lehet? A könyvbeli bölcs öreg furcsa tanácsa: vidd be a tyúkot! Még
mindig zsúfolt? Vidd be a kecskét, sőt, a malacot is! Hogy mi a
megoldás? Kiderül Julia Donaldson mesekönyvéből!” ☺2-5

D.Tóth Krisztina: Lola-mesék - Paracsidom kertészet
„A világ izgalmas hely… A Lolamesék első kötetéből kiderül, hogy miért
nem lehet mindenki azonnal felnőtt, hogy mi történik a maggal, ha
elültetjük, és, hogy miért beszélnek az emberek különböző nyelveken.
Most Lola mesél, a mamája csak segít neki – és nemcsak a könyv oldalain.
A kötethez tartozó rajzfilmen ugyanis valóban életre kel ez a
fantasztikus gyerekvilág.” ☺3-6.

Sarah Gibb: Aranyhaj
„A csodaszép Aranyhaj egy magas toronyba zárva raboskodik, ahol csak
az erdő kis állatai látogatják meg, no meg a boszorkány, aki
bebörtönözte. Egy nap azonban királyfi lovagol el a torony mellett, akit
megbabonáz a lány szépsége, és úgy dönt, kiszabadítja... A Grimm
testvérek meséje ezúttal A királykisasszony, akinek nem volt birodalma
illusztrátora, Sarah Gibb képei által kel életre.” ☺4+

Monika Kompaníková: Mélytengeri mesék
„Képzeld el az életet a tengerfelszín alatt! És legeslegalul a
tengerfeneket. A tengerfenéken végeláthatatlan tájak terülnek el,
homokdűnékkel fedett síkságok, sűrű rétek, melyeket meleg áramlatok
fodroznak, korallokkal és tengerirózsákkal benőtt hegyek, forró vizet
lövellő tengeralatti vulkánok. Sziklák, elsüllyedt hajók roncsai, elveszett
városok, tűzhányók és mély árkok. És a legmélyebb árok mélyén, ahova
nem jut el napfény, búvár, tengeralattjáró, sőt még japán gyöngyhalász
sem - hát ott már egyáltalán nincs semmi. Csak sötét és hideg. Brrrr!
Képzeld csak el! Még ha ez nincs is teljesen így. Még a legfeketébb és
leghidegebb sötétségben is rálelhetünk életre. Ugyanis a legmélyebb
árok mélyén él Halancsa, és Kígyurka.” ☺4-8

Balázsi Panna: Szandra és a 3.b.
sorozata - Csuromvíz, Csupaszív, Csillagfény
Kisiskolásoknak szól

Mirjam Oldenhave: Danny bá és az eleven osztály
„Danny bá a világ legviccesebb tanító bácsija! Ad a gyerekeknek a
rántottás szendvicséből, vicceket mesél, rajong a képregényekért,
valamint különleges és roppant szórakoztató módon tanítja a nyelvtant.
Ráadásul a szigorú igazgatónő ellen is összefog tanítványaival! Humoros,
kalandos iskolai történetek egy olyan tanító bácsiról, amilyet minden
gyerek szeretne!” friss olvasóknak

Az éneklő drót - Írta: René Goscinny, Morris rajzaival
„A sorozat következő részben a vadnyugat egy kevésbé ismert, ám a
civilizáció térhódításának és az Egyesült Államok egységének
szempontjából különösen fontos eseményt ismerhetünk meg közelebbről.
Ez pedig nem más, mint a távíróvonal kiépítése a keleti és a nyugati part
között. Természetesen Lucky Luke közreműködése nélkül mindez nem
sikerült volna – de ezen ugye egy pillanatig sem csodálkozunk, hiszen
hősünk gyakorlatilag minden fontosabb eseménynél jelen volt, és
mindenkivel találkozott, aki csak egy kicsit is számított akkoriban a vad
nyugaton.” Bővebben: ekultura.hu

Sir Steve Stevenson: Agatha nyomoz – a A velencei
dózse koronája „A gyerekkrimisorozat kis csapata ezúttal egy
értékes aranykorona után nyomoz, ami hajdan a dózséé, vagyis Velence
uralkodójáé volt…” ☺10-14

Timothé de Fombelle: Perle könyve
„Egy távoli királyság kikötőjében, a fekete éjszakában világítóhajó
imbolyog a hullámok tetején. Fedélzetén balsorsú szerelmespár: a
varázserejétől megvált tündér és a trónról lemondott herceg. A fiút
olyan világba száműzi egy gonosz nemtő, ahol sem a mesékben, sem a
tündérekben nem hisznek.
Timothé de Fombelle napjaink egyik legelismertebb ifjúsági szerzője,
könyvei ragos irodalmi díjakban részesülnek és a sikerlisták élén
szerepelnek. Történeteinek többsége a fantázia és a valóság egymást
átható világában játszódik, akár a Perle könyve.” ☺10-12+

Samir Senoussi: Indiai tudományok és találmányok
nagy könyve
„…A nagy tudású matematikusok, csillagászok és orvosok mellett az
indiaiak a hétköznapibb találmányokban is remekeltek: már 5000 évvel
ezelőtt pamutot szőttek; több mint 2000 év óta ebből készülnek a
ragyogó színű szárik. A játékokat se felejtsük el! A 6. században az
indiai hercegek egy csaturanga nevű játékkal szórakoztak, amely
Nyugatra is eljutott, és sakk néven vált ismertté.
Az olvasót térkép, időrendi táblázat és szómagyarázat segíti ismeretei
elmélyítésében. A kötet szaklektora Bangha Imre indológus.”

Vorderman, Carol: Programozás gyerekeknek A bináris
kódtól a játékkészítésig lépésről lépésre - (hvg könyvek)
„Ismerd meg a kezdő programozók leghasznosabb programnyelveit! A
könyvben található színes grafikák, egyszerű magyarázatok és érdekes
projektek segítségével könnyedén megtanulhatod a Scratch és a Python
alapjait.”

Gál Dorina: Bíborszív – a történelmi trilógia második része
Előzménye: Aranyszív „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.”

Leiner Laura: Bexi sorozata „Budai Rebeka, aki tizenhat évesen
egy gimnáziumi együttesben játszott, egy átlagos napon zenés videót
posztolt az egyik közösségi oldalra. A dal pillanatok alatt hihetetlenül
népszerű lett, és Rebekát felkarolta Körte, a tetoválóművészből lett
zenei menedzser. Azóta az egész ország Bexiként ismeri a tinisztárt…”
4. – Nélküled

☺12-16

Kalapos Éva: D.A.C. 5.- Nagy döntések
„A sorozat ötödik részében Flóra és barátai életük egyik legnagyobb
kihívásával szembesülnek, ami alapjaiban rengeti meg az eddig se
eseménytelen, de azért nyugodt gimis világukat. A probléma
középpontjában Ági és Ákos áll, de miközben Flóráék minden erejükkel
próbálnak segíteni nekik, Ginny is egyre különösebben kezd viselkedni.
Eközben pedig közeledik az utolsó tanév, a nyelv - vizsgák, a szalagavató,
és hőseink hirtelen ijesztően közel kerülnek az olyan távolinak hitt
jövőhöz....” ☺13-16
„…A Menő Könyvek a Manó Könyvek Kiadó nagytesója. Igyekszünk olyan könyveket kiadni,
amelyektől a 12 felettiek jobban érzik magukat a bőrükben, itt, a CoolBookz.hu-n pedig olyan
dolgokról írunk, amelyek egy könyvgeeket még érdekelheti a regényeken túl: filmekről,
sorozatokról, zenéről, divatról, barátságról, szerelemről, magabiztosságról és minden furcsa,
vicces vagy épp dühítő dologról, ami szembejön velünk az utcán.” CoolBookz.hu

