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Tom Schamp: Ottó és a város -

képes böngésző, rengeteg

izgalmas felfedeznivalóval

Ottó a hóban -

Ottó, a kíváncsi macskakölyök és papája síelni

indulnak…☺

Alona Frankel: Bilikönyv
„Ez a könyv azzal, hogy egyszerűen csak beszél erről a sokszor
tabuként kezelt témáról… máris sokat segít abban, hogy a pelenkától
a biliig tartó rögös út természetessé és gond nélkülivé váljon” ☺

Bálint Ágnes: Mazsola és Tádé
„A Mazsola, Megint Mazsola meséskönyvek után most a televízióból is
jól ismert zöld kismalac váratlanul testvért kap. Ő is - éppúgy, mint
néha a gyerekek - eleinte duzzogva és féltékenykedve figyeli, ahogy
Manócska megosztja szeretetét közte és az új jövevény, Tádé
között.” ☺4+

Berg Judit: Lengemesék - A Nádtenger télen
„Egyedül a Nádtenger lakói tudják, hogy a lengék a nádas
nyugalmának őrzői, az itt élő állatok védelmezői. A lengék teste alig
nagyobb, mint a pitypang bóbitája, a bőrük éppen olyan zöld, mint a
nádas, hajuk pedig kócos barnán lobog a szélben… A váratlan
fordulatokban
bővelkedő
történet
ezúttal
a
barátságról,
emberségről és elfogadásról is szól. Timkó Bíbor csodaszép rajzain
nemcsak a téli természet és a tópart élővilága kel életre, de részesei
lehetünk a hóban és jégen zajló kalandoknak, játékoknak és
cselszövésnek, hogy aztán a tél végét hirdető farsangon együtt
ünnepelhessünk a lengékkel!” ☺4+

Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi
„Harisnyás Pippi talán sosem születik meg, ha Astrid Lindgren
kislánya, Karin nem betegszik meg tüdőgyulladásban. Ő kérte meg
anyukáját, hogy meséljen neki az ágya mellett, ekkor találta ki
Lindgren az első Pippi-történeteket, amelyek – több átdolgozás után,
újabb történetekkel együtt – végül évekkel később, 1945-ben
jelentek meg könyv formában.
„nem példakép, nem kínál erkölcsi magaslatot, és meghatni sem akar,
csupán azokra az alapvető igényekre válaszol, amelyekre a
gyerekeknek szükségük van, hogy magukévá tegyék a világot"- írta a
kötetről egy svéd esztéta”
bővebben: mora.hu
☺6-10

Andrea Küssner-Neubert: Készíts hangszert
„A könyv lépésről lépésre bemutatja, hogyan készíthetsz
hangszereket:
csörgőt,
esőbotot,
dobot,
tamburint
stb.
Megtudhatod, hogy mi a titka annak, hogy a hangszer meg is
szólaljon.”

Gépek a gazdaságban – (Mit?

Miért? Hogyan?) ☺3-7

Liane Schneider: Bori karácsonya (Barátnőm, Bori)
„A boltokban már ott sorakoznak a csokimikulások

és a
mézeskalácsok, pedig még egy jó darabig várni kell, hogy végre
karácsony legyen. Bori azzal tölti a várakozás hosszú heteit, hogy
díszeket készít. Később, a karácsonyi vásáron még a Mikulással is
találkozik. De vajon tényleg ő az igazi? Borinak van egy ötlete,
hogyan derítheti ki...” ☺3-6

Liane Schneider: Bori síel (Barátnőm,

Bori)

Peter Martin: Evangéliumi nyomkereső
„Ez a könyv a Jézus történetének világát ábrázoló részletgazdag
képek egész kincsestárát rejti magában. Órákig játszhatsz azzal,
hogy régi idők tárgyait és embereit keresgéled.
Amíg a feladványokat böngészed, észre sem veszed, és szép lassan
megismerkedsz Jézus életének legfontosabb eseményeinek
lenyűgöző hátterével.” Bővebben: kalvinkiado.hu

Julia Boehme: Bori és a nem mindennapi karácsony
„Bori nagyon várja a karácsonyt. Már csak három nap van hátra
szentestéig. Ám a Komáromi családban semmi sem alakul úgy, ahogyan
tervezték. Minden balul sül el. Végül Bori mégis arra a megállapításra
jut, hogy egy kivételes karácsony is lehet különleges...”. ☺7-10

Thierry Chapeau: Fenyőlegenda
Papírszínház-mese négy nyelven (magyar, francia, német, angol).
„Mese egy sebesült madárról a dermesztően hideg téli erdőben, ahol
hasztalan keres menedéket magának. A kétségbeesett kis állat csak
a fenyőfa segítségére számíthat…” ☺5-10

Felix Salten: Renni, a farkaskutya
„Renni, a farkaskutya egészen apró kölyökként kerül fiatal
gazdájához, George-hoz. George alapelve az, hogy verés nélkül is be
lehet idomítani a kutyát speciális, és fajtájának megfelelő feladatok
végrehajtására. Sok gondossággal és szeretettel sikerül is elérnie,
hogy Renni a hadgyakorlaton, majd a háború alatt segít felkutatni a
sérülteket, és szinte hősi tetteket hajt végre.” ☺11-14

Kertész Erzsi: Panthera - A hógömb fogságában
„Az egész csak egy hegymászó szakkörnek indult… A titokzatos,
párduc alakú hegy, (a Panthera), egy csapat gyerek (Gekkó, Vince,
Hétfejű Helga, Virág, Noémi, na és persze Kismukk, aki az egész
történetet feljegyzi az utókornak), a kezdetektől fogva gyanús
hegymászó (Meredek Johnny), egy talpraesett portás néni (Jolika),
és egy igen furcsa szerkezet, ami bárkit és bármit tetszőleges
méretűvé tesz... Egy izgalmas, letehetetlen és vicces kalandregény
kiskamaszoknak. Ezt olvasd a Rumini után, és az Időfutár előtt!”
☺9-12

Kőszeghy Csilla: Karácsonyi böngésző

Kertész Erzsi: Nem mese
„Nemet mondani tudni kell! Ja, az könnyű? Néha igen! Néha nagyon
nem. És amúgy is, nem csak egyféle nem van. Hallottatok már például
a cincogó nemről? Vagy a lerepül a hajad nemről? Esetleg a kerek
perec nemről? Hát a köszönöm, nemről? Ezekről, és még sok-sokféle
nemről szól Kertész Erzsi író-pszichológus új könyve, na és persze
arról, hogy merjünk nemet mondani.” ☺6-10

Brigitte Labbé, Michel Puech: Fiúk és lányok

– a

Bencés Kiadó Filó-faló sorozatából

„Melyik

fiú ne gondolta volna legalább egyszer: "A lányok hülyék"?
Melyik lány ne gondolta volna legalább egyszer: "A fiúk hülyék"? A
természet úgy döntött, hogy az emberek kétfélék: vannak férfiak és
vannak nők. Elgondolhatott volna három, négy, tíz, vagy akár ezer
különféle nemet is! Vagy éppen egyetlenegyet sem…” ☺☺

Brigitte Labbé, Michel Puech : A jó és a rossz
„Ha valaki rajtakapja a banda tagjait a randalírozáson, és megbünteti
őket, mindannyian azt mondják majd: "Nem a mi hibánk, mi nem
vagyunk felelősek, a főnök mondta, hogy ezt tegyük!" Ha azt várjuk,
hogy más mondja meg, mi a jó és mi a rossz, akkor felhagyunk a
gondolkodással. Az agy halott. Mintha megszűnnénk emberi lénynek
lenni. A "Filó-faló" segít elgondolkodni a kérdéseiden…” ☺☺

Oscar Benifier: Jó és a rossz, az vajon mi?
„A Móra FILÓKA sorozatának 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.” ☺☺

Ellopják Isztambult. „Gülseven Kıral vicces stílusában egy
mai detektívtörténetet mesél el. …Minden egy újságban megjelenő
„Nyomozósegédet keresek” hirdetéssel kezdődik. Mustafa a nyári
szünetben apja volt rendőrkollégájának, Ömer Mindentmegoldnak a
nyomozóirodájába áll be. Eleinte tehetetlenül állnak az isztambuli
törtélelmi épületekben történő elképesztő eseményekkel szemben. A
tolvajok felfoghatatlan terve a város történelmi múltját fenyegeti.
Ömer és a tanonc kisfiú nekilát a feladatnak, majd bekapcsolódik egy
kislány, Elif a nagynénjével, s az együttes kutatások meglepő
eredményre vezetnek…” ☺10-14
Kristina Ohlsson: A kastély titka
„A tizenkét éves ikerpár, Meg és Frank nehéz időszakot él meg: a
szüleik szétköltöztek, ezért közös családi nyaralásra gondolni sem
lehet. A gyerekek végül néhány hetet a nagybátyjuknál, Eliot bácsinál
töltenek. Nem túl lelkesen vágnak neki az utazásnak, mert úgy
gondolják, aligha lesz részük nagy kalandban. Ám amint megérkeznek
a hatalmas házba, különös dolgokra lesznek figyelmesek… Milyen
szerencsétlenség fenyegette száz évvel ezelőtt a kis falut? A
testvérek nekilátnak kinyomozni a rejtélyt, ami izgalmasabbnak, sőt,
veszélyesebbnek bizonyul, mint gondolták!” ☺11-14

