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KÖNYVEINKből – 2016. március
Radnóti Blanka: Borisz bemutatkozik – Borisz, a
szuperhős* – Borisz világgá megy - A szerző illusztrációival
*„Borisz egy fajtatiszta dalmador. Azaz labrada. Az anyukája pöttyös
dalmata, az apukája csokibarna labrador…A képes lapozó két meséjében
Borisz, a kajla kölyökkutya mindennapjaiba kukucskálhatunk be: Borisz
szuperhős szeretne lenni az első mesében, a másodikban pedig
megismerjük a parkban a kutya-barátait, akik sok mindenben
különböznek Borisztól, de éppen ugyanennyi hasonlóság is van köztük. A
gyerekek számára Borisz olyan társ lehet, aki osztozhat mindennapi
gondjaikban, segít feldolgozni azokat…” ☺2-5

Aludj el szépen, Bendegúz –

Agócs Írisz rajzaival
„Az Aludj el szépen, Bendegúz! immár 40 országban utasít maga mögé
mindenkit a sikerlistákon annak köszönhetően, hogy Ehrlin
pszichológusként egy olyan mesét írt, amely tökéletesen alkalmas minden
gyermek megnyugtatására és könnyű elaltatására. Ahogy a szerző
fogalmaz, a történet a bölcsőringatás megfelelője mese formájában, épp
ezért mindenkit álomba ringat…” ☺2-5

Rotraut Susanne Berner: Misu mindenre kíváncsi
„Misu, a főszereplő kisnyuszi olyan, mint minden kisgyerek – okos,
kíváncsi, örökmozgó, néha akaratos és makacs. Nincs kedve cipőt húzni
vagy szépen enni, nem akar lefeküdni, vigyázni a kistestvérére,
legszívesebben egész nap tévézne. De imád az unokatestvérénél
matracon aludni, az oviban a többiekkel játszani, kettesben kalandozni a
papájával vagy társasozni. Az egy-két oldalas rövid történetek segítenek
ráismerni a mindennapok nehézségeire és örömeire – gyerekeknek és
szülőknek egyaránt!” ☺2-5

Malacka megfürdik - A.A. Milne történetének
feldolgozása a Móra kiadásában „Ez a feldolgozás kifejezetten a
Micimackó-rajongók fiatalabb nemzedéke számára készült. A szerző
szívmelengető stílusát, csodálatos humorát híven megőrző történetét
életre keltik, felvidítják a nagyszerű illusztrációk.” ☺3+

Szászné Beke Gabriella: Angol dalok és mondókák
kicsiknek - Nursery Songs and Rhymes „A legismertebb
angol gyermekdalok és mondókák segítségével játszva sajátíthatják el
az apróságok a nyelvet - szívesen ismételgetik, s így szinte észrevétlenül
tanulják meg a ritmusos mondókákat, dalszövegeket.”

Anja Tuckermann: Sokfélék vagyunk! -

Tine Schulz
illusztrációival, (NAGYBETŰvel szedett) „Egyikünknek barna a bőre és
fekete haja, a másikunknak nem magyar az anyanyelve, a harmadiknak
más a vallása, és van, aki csak a mamájával vagy a papájával él. Van, aki
itt született, de a nagyszülei még nem beszéltek magyarul, amikor a
fejlődő Budapest házait építették, és van, akinek az anyukája vagy az
apukája külföldi, de itt szerettek egymásba, és itt lett gyerekük. De
van, aki nemrég érkezett, és nehezen ért még mindent. Van, aki tanulni
jön ide, és van, aki a háború vagy az éhínség elől menekül hozzánk.
Ebben a könyvben nagyon sokféle gyereket ismerhetsz meg, de
valamiben mind ugyanolyanok, mint te: szeretnek ünnepelni, játszani,
jókat enni, és odabújni esténként a szüleikhez…” ☺5-10

Both Gabi: Kakaókatona és tejhercegnő
„Amíg a háztartást vezetjük, a gyerekek általában unatkoznak és
türelmetlenkednek Mit is tehetnénk, hogy ne romoljon el mindenki
kedve? Hát meséljünk közben! A sorozatról: Nehéz élethelyzetekkel
nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek is küzdenek nap mint nap. És bár
a problémák hétköznapiak, a megoldások hogyanja már korántsem olyan
egyszerű. A Kolibri Kiadó gondozásában megjelent könyvTársak ezekre
keresik a (mesés) választ.” ☺4-12

Angela Sommer-Bodenburg: A kis vámpír
„A német gyermekkönyv-szerző: műveit mintegy 30 nyelvre fordították
már le. Egy hamburgi iskolában tanít, s munkája mellett rendszeresen
jelentet meg regényeket és verseket. 1979 és 2015 között 21 kötetet
jelentetett meg a szerzőnő a gyerekeknek készült vámpíros sorozatából.
Az első kötet magyarul A kis vámpír címen jelenik meg.
A sorozat egy kilencéves magányos kisfiú és egy gyerekvámpír
barátságát mutatja be. Kettejük különbözősége, különböző élethelyzete
furcsa kalandokat eredményez, melyek mulatságos, vicces, humoros
jelenetekben teljesednek ki.” ☺7-10

Mészöly Ágnes: Hanga és a lényegrablók – (Hanga és
Várkony 1.) „A HANGA ÉS VÁRKONY regényekben a klasszikus
ifjúsági kalandregények és a krimi legjobb, legnemesebb hagyományai
elevenednek meg…A kiskamasz főhősök, Hanga és Várkony alakja köré
szerveződő történetekben kitalált, mégis nagyon ismerős, könnyen
(meg)szerethető hazai helyszíneken játszódnak az események. A két
főhősnek dupla rejtélyt kell megfejteni: mi okozza az iskolában levő
természetellenes nagy hőséget és a gyerekek kedvenc tárgyainak
elértéktelenedését. A történet soha nem lesz túlzottan ijesztő, és bár
mindvégig izgalmas, alapvetően derűs hangvételű marad. Különlegessé
teszi a szövegeket a szerző remek humora, mely a korosztály tökéletes
ismeretéről árulkodik.” ☺7-10

Fabian
Lenk:
Kém
(Idődetektívek sorozat)

a

Napkirály

udvarában

„Krimi a barokk korból. Franciaország,
időszámításunk szerint 1691-ben. XIV. Lajos, a Napkirály udvaránál
minden az uralkodó körül forog, s a nemesek tobzódnak a luxusban. De
aztán egy merénylő késsel támad a királyra. Az idődetektívek nyomozni
kezdenek. Ki lehet a sápadt óriás, aki a Napkirály életére tör?” ☺10-14

Sir Stevenson Steve:

Bermuda kincse - (Agatha nyomoz 6.)

„A Loki nevű óceánjáró hajó fedélzetéről egy hatalmas vihar közben
eltűnik egy felbecsülhetetlen értékű, aranyból készült kalendárium, a
maják híres naptára. A helyszín a Föld egyik legrejtélyesebb része, a
Bermuda-háromszög. Az unokatestvérek Agatha és Larry Mistery ismét
útra kelnek, hogy kiderítsék, vajon titokzatos baleset történt, vagy a
kapitány keze van-e a dologban. A nyomozás ezúttal egészen különös
eredménnyel zárul…” ☺10-14

Éléonore Cannone: Családcsere
„Hortensia teljesen különbözik hóbortos, mozirajongó szüleitől, feltaláló
nagybátyjától és háborúsdit játszó nagyapjától. Úgy érzi, bolondok
házában él, ahol mindig üres a hűtő, ahol folyton felrobban valami, és
ahol a családtagok a régen elhunyt nagymama szellemével társalognak.
Martinnek azonban éppen ilyen család való! Náluk minden nap
kiszámíthatóan unalmasan telik, tökéletesen tiszta házban élnek, ahol a
vacsora 33 percig tart. A két osztálytárs fejéből egyszerre pattan ki a
mentő ötlet: egy hétre családot cserélnek!” ☺10-14

A Föld 30 másodpercben
„Tények, adatok és magyarázatok, lendületes, egy szuszra elolvasható
fejezetekben! Izgalmas, 3 perces küldetések azoknak, akik tesztelni
akarják a tudásukat, vagy jobban el akarnak mélyedni egy-egy témában.
Elmúltál nyolcéves? Kíváncsi vagy a Földdel kapcsolatos tudományos
felfedezésekre? Szereted a művészi igényű, sokszor vicces rajzokat?
Akkor ne hagyd ki ezt a rendhagyó szerkesztésű tudományos könyvet:
jól fogsz szórakozni!” ☺8-13

Legyél te is természetkutató! Ez a könyv több mint harminc
izgalmas, otthon is elvégezhető kísérleten, tevékenységen és szabadtéri
feladaton keresztül vezet be a környezetkutatók világába. ☺9-12
100% lány-100% fiú „Hogyan

lesz a lányból nő? Hogyan lesz a
fiúból férfi? A serdülőkor a felnőtté válás folyamatának fontos
állomása. A testi és lelki változásokat előbb-utóbb te is megtapasztalod.
De valójában mi, és miért változik? A tested működésétől a szerelemig
szó esik mindenről, amiről érdemes tudnod. A hasznos tanácsok,
szórakoztató tesztek és illusztrációk segítenek megérteni és megélni
ezt az időszakot.” ☺9-12

Cseh és morva regék és mondák - válogatta,
és fordította Balázs Andrea
„Čech, Bivoj,

összeállította

Krok, Libuše,
Přemysl...A csehek régmúlt ködébe vesző ősei, a pogány kor óta szájról
szájra szálló regék megannyi hőse...Mily fényes, dicső, mily daliás időkről
tudósítanak a róluk szóló mondák! A kötet sokszínű válogatást tartalmaz
e történetekből. A szentek életéről szóló legendák mellett a középkori
uralkodóházakhoz és nemesi családokhoz kötődő mondák szerepelnek.
Némelyikük egy-egy vár alapítását, elnevezését magyarázza. Különleges
hangulatúak a fejedelmi szerelmespárok romantikus, majdhogynem
tündérmese-jellegű regéi.” ☺10-14+

Botond – Ezer év magyar mondái

„A

magyar mondavilág
sokszínűségét mutatja be Komjáthy István válogatása, amely ezer év
magyar történelmének különleges pillanatait tárja elénk. A Dunáról, a
Balatonról szóló regék nem csupán mítoszteremtő erejük miatt
fontosak, hanem azért is, mert idővel számos néphit és népszokás
kapcsolódott hozzájuk. A honfoglalás és az államalapítás korszakát,
jelentős alakjait bemutató regék mellett olvashatunk Károly Róbert,
Nagy Lajos és Zsigmond király idejéből származó mondákat is. Külön
fejezetbe kerültek a Mátyás királyról szóló történetek, valamint a 48-as
forradalom és szabadságharc hőseinek emléket állító rövid elbeszélések,
többek között Petőfi Sándorról és Bem apóról.” ☺10-14+

Cassie Beasley: A varázslatos Circus Mirandus
Diana Sudyka illusztrációival a Betütésztától
„A regényben az ötödikes Micah nagypapája megbetegszik, és a kisfiú,
hogy megmentse őt, elindul megkeresni azt a varázslatos cirkuszt,
amelyről kisgyerekkora óta hallgatja a nagypapa meséit. El szeretné
hozni neki a Fényhajlítót, aki ígéretet tett a kis-nagyapának: egyszer
teljesíti egy kívánságát. Szívbemarkoló történet a csoda erejéről, a
gyermeki képzeletről, melyet akár utolsó napjainkig meg tudunk őrizni, s
továbbadni a nekünk legfontosabbaknak. S, hogy valóban létezik-e ez a
cirkusz, vagy csak egy közös menedék a nagypapának és unokájának? „Ha
hiszel benne, meglátod!” ☺8-16

