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Megjelent Mechler Anna új könyve, a Doma és a család 
folytatása - Doma segít (Csavaros történetek 2.) 
„- Doma, a kis mágnes vitéz nagyapó szerszámos műhelyében született, 
és úgy csodálkozik rá az őt körülvevő világra, mint egy bölcsődés, 

kisóvodás gyerek.  
Két újabb kalandja során elkísérhetjük korcsolyázni, de Doma 
segítségével akár jó mókaként is felfoghatjuk a házimunkát. 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.” 
 

Nyulász Péter: A fürdők réme – (Berger Szimat Szolgálat 1.) 

„Ki segít rajtunk, ha szeretett termálfürdőink vizét valaki megmérgezi?  
Egy kuvasz? Egy puli? Egy komondor? Egy magyar agár? Egy erdélyi 
kopó? Egy pumi?  Netalán egy drótszőrű vizsla meg egy magyar vizsla? 
Esetleg egy mudi? Leginkább ők együtt mind: a Berger Szimat Szolgálat 

baráti és rokoni csapata! 

A Berger Szimat Szolgálat egy humoros és izgalmas detektívsorozat 

6-10 éves gyerekeknek, a kilenc magyar kutyafajta főszereplésével, 

a valódi világ helyszínein.”    Bővebben: http://nyulaszpeter.blogspot.hu/ 

 

Philip Reeve: Olivér és a tengerkócok 
„Olivér nekivág új barátaival - egy mogorva, vén albatrosszal, egy 
rövidlátó hableánnyal és egy barátságos szigettel, akit Szirtesónak 
hívnak -, hogy megkeresse eltűnt szüleit… Philip Reeve írói pályája során 
elnyerte a legrangosabb ifjúsági irodalmi díjakat, ismertebb művei közé 
tartozik a magyarul is megjelent Ragadozó városok. Sarah McIntyre 
képregény- és képeskönyvrajzolónak ez az első közös munkája Philip 
Reeve-vel. A két művész remek párost alkot, kiszámíthatatlanul 
fordulatos és gyönyörű vízi történetet álmodtak meg együtt. A különc 
szereplők, izgalmas kalandok, szóviccek és humoros jelenetek önfeledt 
szórakozást ígérnek a fiatal olvasóknak.” ☺7-10 

 

Cecilia Hanselmann - Ella Hartmann: Varrjunk okostokot! 
„Ebben a könyvben a legkülönbözőbb védőtokokat felsorakoztató, tarka 
gyűjteményt mutatunk be. Itt mindenki megtalálja a kedvére való 
modellt. A retró, a romantikus, a kedves és a pimasz modellek egyaránt 
könnyen elkészíthetők…” 
 

Vadadi Adrienn: Nyomás a suliba 
„Misi egész nyáron Naninál nyaralt Balatonon. Még szerencse, hogy a 
barátai, Kamilla és a Marosiék mind meglátogatták, így nem unatkozott, 
miközben várta az iskolát. Mert Misi szeptembertől elsős lett, és most 
már egy iskolába jár az összes házbeli gyerekkel! Kivéve persze Pirost, 
aki hiába még csak ovis, nagyon jó barát. De hogy találja meg a helyét 
Misi az iskolában? Megmaradnak-e a régi barátságok? Utaznak-e még 
együtt a tandemen és játszanak közösen az udvaron? Mert az igaz, hogy 
Misinek kicsit élénk a fantáziája, de nagyon is helyén van a szíve, és 

a legfontosabbak a barátai: az Alma utcás banda!”   ☺5-8 
 

Linda Iiukas: Helló, Ruby! Kalandozások Kódföldén 
„Ruby egy kíváncsi kislány, aki kalandos útja során számítógép nélkül 
tanulja meg a számítógépes gondolkodás alapjait, kezdve azzal, hogy egy 
nehezebb problémát kisebb részekre bontva egyszerűbb megoldani. A 
Helló Ruby!  egy kedves mesét és játékos feladatokat is tartalmazó 
vidám képeskönyv nem csak a jövő programozóinak.” ☺5-8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rob Eastway–Mike Askew: Matek mindenhol - 101 gondolkodtató 
játék és feladvány  „…A játékoknál életkormutató jelzi, hogy melyik 
korosztállyal működik a legjobban, de a legtöbbjük könnyen alakítható a 
gyermek tudása és hajlandósága szerint. Az ötleteket típusok szerint 
csoportosítottuk (pl. utazás közben játszható játékok, konyhai matek, 
napot záró feladványok stb.), de a könyv végén található mutató 
segítségével matematikai témakörök szerint is kereshetők.” ☺5-11 

 
Gyuricza Eszter: 100 magyar népmese 
„A Magyar népmesék sorozat 1977-ben született Mikulás Ferenc 
ötletéből. A Kecskeméti Filmstúdió vezetője és a sorozat rendezője, 
tervezője, Jankovics Marcell elhatározták, hogy az egyes epizódokban 
az adott tájegység népművészeti motívumait, viseletét és tájnyelvét 
jelenítik meg. A sorozat zenéjét az autentikus népdalelemeket saját 
dallamokkal elegyítő Kaláka együttes írta… A Magyar népmesék sorozat 
valódi kulturális kincsünk: ezeken a meséken több generáció felnőtt már, 
a sorozat zenéje, a főcím ágról ágra szálló madara mindannyiunk közös 
élménye és emléke. A történetek valódi családi mesék, amelyek 
tökéletesen alkalmasak arra, hogy közelebb vigyék a gyerekekhez 
népmesei hagyományunkat”. ☺4-8 

 
Andrea Erne: Hercegnők „A Ravensburger népszerű Mit? 

Miért? Hogyan? gyermekkönyvsorozatának 42. kötete a királyi 
kastélyok világába kalauzolja az óvodásokat és a kisiskolásokat. A 
könyvet lapozgatva megtudhatják, hogyan teltek a különböző korokban 
élt hercegnők napjai, milyen ruhákat hordtak, hogyan szépítkeztek, kivel 
találkoztak a báli forgatagban…” 

 
Mednyánszky Miklós: Vályogtégla, patakkő, boronafal, 
nádtető  „…Mednyánszky Miklós új könyvét gyerekeknek írta a népi 
építészetről. Érthető, érdekes, tele színes gyerekrajzzal, amelyek 
magyarázzák a vályogfalak vagy téglafalak építését, az ácskötések 
fajtáit, a tetőfedés módjait. Bemutatja a magyar falvak típusait és 
részletesen ismerteti a falusi udvar építményeit: lakóházat, istállót, 
ólat, csűrt vagy éppen a kukoricagórét.”    bővebben: épiteszforum.hu 

 
John Ronald Reuel Tolkien meséi - Szendrei Tibor 
illusztrációival  „J. R. R. Tolkien csodálatos világába kalauzol bennünket e 
kötet, varázslatos, képzelet szülte vidékre… A sonkádi Egyed gazda - 
Göncz Árpád fordításában - történet egy távoli és csodálatos múltból, 
amelyben megismerhetjük a bátor Egyed gazdát, aki megfutamít egy 
óriást, majd az országra törő sárkányt is. A Tom Bombadil kalandjai, A 
Gyűrűk Urából már ismert gazda verses meséje, először jelenik meg 
magyarul. A könyvben található két további történet: a Pepecs mester 

falevele és A woottoni kovácsmester.” ☺10-99  

 
Nicolai Schirawksi: Kígyók – Lesben álló vadászok (a Mi 

micsoda sorozatból)  

 
Aino Havukainen és Sami Toivonen: Tatu és Patu, az űrpilóták 
„A. T. Lanti, azaz Tatu, és Thermo Box, azaz Patu, a két csillagpilóta 
célba veszi a messzeséget, hogy végére járjanak a fogós kérdésnek: 
vajon elég feszesek-e a Szaturnusz gyűrűi? Miközben a bolygó 
szépségében gyönyörködnek, egy ismeretlen, hatalmas erő vad 
űrkalandba rántja őket, melyben égitestek tűnnek el, és keringési pályák 
zavarodnak össze. A csillagpilóták bátorsága és fura meglátásai kellenek 
ahhoz, hogy az Univerzumban ismét helyreálljon a rend”  ☺ 4-7 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Angela Sommer-Bodenburg: A kis vámpír útra kel 
 „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 jelent 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 
 

Fabian Lenk: Az űrlényolimpia (Dr. Dark 4.) A Betütésztától 

„Dr. Dark csapata egy újabb különleges megbízást kap! Ám ezúttal nem 
nagykutyáktól, hanem egy iskolás fiútól, Carltól. Állítása szerint furcsa 
lények bukkantak fel az iskolai olimpián, akik gyerekek bőrébe bújva 
nyerik meg az összes versenyszámot. Leandro és Luna Dark egy érdekes 
tervet eszel ki arra, hogy miként lehetne beépülni az idegenek közé…” 
☺Kezdő olvasóknak    Bővebben: Betütészta.hu 
 

Kaláka - Nálatok laknak-e állatok? 
„Sokak kedvenc lemeze most új köntösben, verseskötetben, Timkó Bíbor 
csodaszép rajzaival.”  

 
Brigitte Labbé-Michael Puech: Bátorság és félelem – A Bencés 

Kiadó Filó-faló sorozatából 
„Kemény meccs zajlik Jancsi és a félelme között. Jancsi meghátrálhat, 
és engedhet a félelemnek. De össze is szedheti a bátorságát, hogy 
szembenézzen a félelmével, és továbbmenjen. Ha felülkerekedik benne a 
bátorság, a félelem megsemmisül. A félelem nem harcol, a félelem 
ijedős: nyomban meghátrál, ha bátorsággal találkozik. A „Filó-faló” segít 
elgondolkodni a kérdéseiden…” ☺☺ 
 

Francine Oomen: Léna titkai (előzménye: Léna listái) 

„Léna körül az egész világ a feje tetejére állt, mióta a szülei elváltak. 
Apa elvárja, hogy Léna otthon érezze magát az új családjában, és 
barátkozzon az új testvéreivel, akikre rettenetesen féltékeny. Anya is 
új párra talál, aki egy elképesztően helyes és kedves mostohatesóval 
állít be Lénáékhoz. Vajon beleszerethet az ember a mostohabátyjába? 
Theot, öreg barátját, akihez eddig minden bajban fordulhatott, 
kísértetek riogatják a parkban. Léna lelkét annyi gond és titok nyomja, 
hogy az már szinte elviselhetetlen. A szülei eleinte csak azt látják, hogy 
az ő aranyos kislányuk egyszerre szörnyű dolgokat művel, de aztán 
rájönnek: nemcsak a saját életüket kéne rendbe hozniuk, hanem Lénára 
is oda kell figyelniük! Léna lassan megbékél két új családjával, és 
megtalálja a helyét köztük.” ☺  9-12 

 

Lois Lowry: Nyáron történt  „Meg irigykedik nővérére, Mollyra, 
akit sokkal csinosabbnak és sikeresebbnek lát. Molly fegyelmezettebb 
és rendesebb, ő indulatosabb és rendetlenebb. Kettejük különbözősége 
akkor válik nehezen elviselhetővé, amikor városi otthonukból vidékre 
költöznek, s nekik közös szobán kell osztozniuk. Aztán Molly 
megbetegszik. Megnek jó ideig fogalma sincs, mennyire súlyos az 
állapota, s mit kezdjen a nővére és a szülei viselkedésében végbemenő 
változásokkal. Egy kedves, bölcs öregember és egy fiatal házaspár 
barátsága, valamint egy számára egyre többet jelentő hobbi, a 
fényképezés is segíti a kislányt, hogy átvészelje e nehéz hónapokat. Bár 
Lowry nem önéletrajzot írt, történetének hitelessége, hangulati ereje 
hasonló gyerekkori élményeiből is táplálkozik.” ☺13-16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roald Dahl: Matilda   „Matilda különleges lány, de a szülei sajnos 
komplett idióták. Az apja szélhámos, az anyja meg sötét, mint egy belső 
zseb. Ki nem állhatják a lányukat, azt szeretnék, ha többet tévézne, és 
kevesebbet olvasna. Czukor kisasszony, a tündéri tanárnő viszont hamar 
rájön, hogy Matilda zseni. Az iskola rettegett igazgatónője azonban 
mindkettőjük életét megkeseríti… Még szerencse, hogy Matilda 
elképesztő trükköket tartogat a tarsolyában, és nem fél megmutatni a 
szörnyű felnőtteknek, hogy vele jobb nem ujjat húzni! A Matilda a 

Kolibri Kiadó Roald Dahl életműsorozatának második darabja, 

amelyet új fordításban, Totth Benedek tolmácsolásában olvashatunk.”  
☺10-14  
 

Wéber Anikó: Az osztály vesztese 
„Az éjszaka leple alatt furcsa kép kerül az osztály facebook oldalára: 
esetlen alak minionjelmezben, felette a falra írt felirat: Az osztály 
vesztese! Az osztályfőnök tombol, a diákok gyanakodva méregetik 
egymást. Tettesnek se jó lenni, de áldozatnak még rosszabb. Egy 
osztálynyi gyerek életét ismerjük meg mindenestül, miközben velük 
izguljuk és szorongjuk végig ugyanazt a pár napot a felkeléstől a 
feleltetéseken át a napköziig. Vajon ki tette és miért?” ☺11-18 
 

Molnár T. Eszter: Stand-up! – egy majdnem normális család. 
„Akinek egy szomorú stand-upos az apja, rossz arcokkal kavar a nővére, 
antiszociális az öccse, a nagynénje meg mindenbe beleszól, az nem 
véletlenül tölti a vasárnapokat egy kutyamenhelyen. Bakos Virágnak elég 
oka lenne rá, hogy magába forduljon, de szerencsére nemcsak a humora 
jó, hanem van egy hűséges aranyhörcsöge, pár jó fej osztálytársa és egy 
igazi barátnője is. Aztán egyszer csak nyomulni kezd rá az a két srác, 
akiknek a legkevésbé kellene. Virág hamarosan a társaság peremén 
találja magát, megtapasztalja a féltékenységet és a kirekesztést, ám 
egy szétesőfélben lévő család egyetlen normális tagjaként nem sok ideje 
van sajnálni magát. Tanítás után vacsorát főz, leleplez egy rablóbandát, 
vagy az apját hozza össze egy szimpatikus nevelőanya-jelölttel. Csak 
ezek után jut ideje elgondolkozni azon, hogy mennyit ér a barátság, és 
érdemes-e bevállalni a sebezhetőséget a szerelemért cserébe.” ☺12-16  
 

A Móra              sorozatából - Kelly Oram: Cinder és Ella   
„Ella élete minden, csak nem tündérmese. Nyolc hónapja, hogy a 
tizennyolc éves lány édesanyja autóbalesetben meghalt, ő pedig súlyos 
sérüléseket szenvedett a karambolban. Most gyerekkora óta nem látott 
apjához meg annak új családjához kell költöznie, ahol egy mostohaanya 
és két utálatos mostohatestvér várja. Egyvalaki tartja Ellában a lelket: 
Cinder, akivel évek óta barátok a neten, de sosem találkoztak…”☺13-16 
 

Leiner Laura: Valahol  (Bexi 5.) 
a Bexi-sorozat első kötetéről:  „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…” 
 

Lackfi János: Belvárosi gyümölcsök 
„Eper bácsi, a meg nem értett művész. Dinnye bácsi, az örök házmester. 
Körte úr, az elfoglalt üzletember. Torma kisasszony, a migrénes 
fiatalasszony. Pitypang bácsi, a nagydarab melós. Cukkini néni és 
Padlizsán néni, vénkisasszonyok. Mák, egyetemista. Ribizli, magányos 
kislány. Szeder, a vagány városi szamuráj. Hogy kik ők? A Belvárosi 
gyümölcsök. Egy átlagos pesti bérház lakói. Mi vagyunk, gyerekek és 
felnőttek, kamaszok és öregek, vidámak és szomorúak - ahogy Lackfi 
János és Molnár Jacqueline látja…” ☺☺☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


