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Torben Kuhlmann: Amstrong - Egy egér kalandos
utazása a Holdra „Vajon a gömbölyű és lyukakkal teli Hold egy
óriási sajt, vagy csupán egy hatalmas kőgolyó? A gyönyörűen
illusztrált, izgalmas történet főhőse, a kalandvágyó kisegér erre a
kérdésre keresi a választ.
A repülő kisegér kalandjait elmesélő Lindberghet a megjelenése óta
több mint húsz nyelvre lefordították, világszerte gyermekek és
felnőttek kedvenc képeskönyve lett. Legújabb könyvében Torben
Kuhlman, a mese szerzője és illusztrátora a bátor kisegér
űrutazásával Neil Armstrong és az Apollo–11 legénysége előtt
tiszteleg, akik elsőként jutottak el a Holdra.”
Bővebben még: tiszatajonline.hu - Pákozdi Petra írása, ekultura.hu - Uzseka
Norbert írása

Fabian Lenk: Dr Dark hihetetlen kalandjai 4.
Az űrlényolimpia - a Betütésztától
„Fabian Lenket Európában az Idődetektívek című sorozatáról ismeri
a közönség. Új hőse, Dr. Dark, több szempontból is rendkívüli.
Hatalmas harcsabajszot növesztett és elegáns öltönyt hord, akár egy
régi detektív… A tudomány rejtélyei foglalkoztatják, ezért élete
olykor sci-fibe illő. Egy öreg skóciai kastélyban él két
ikergyermekével, Leandróval és Lunával, akik hozzá hasonlóan
élnek-halnak a rejtélyekért…”
„Fabian Lenk Dark-regényei… olyan családi olvasmányok, melyekben
vegyülnek a gyerek-krimik, klasszikus ifjúsági kalandregények és a
kortárs sci-fi elemei.”
Bővebben: betuteszta.com

☺8-12

Kemény Kristóf: Puskás Öcsi – A külvárosi
hihetetlen kalandjai 2. – Focista leszek én is!

vagány

„Puskás Ferenc a leghíresebb magyar focista, ő volt a legendás
Aranycsapat kapitánya. Egy felmérés szerint Puskás neve a
legismertebb magyar szó a világon, halála után még egy kisbolygót is
elneveztek róla. Mindenki csak Öcsinek szólította, ezt a becenevet
az egyik nagynéni akasztotta rá, mert több Feri is volt a családban.
Ennek a történetnek a gyerek Öcsi a főszereplője…” ☺8-12

Michael Part: Neymar - A varázsló
„8-14 éves gyermekeknek szóló életrajzi regény a 21. század
legnagyobb futball-legendáiról. A brazil kisvárosból származó kisfiú
olyan tehetségesen futballozik, hogy idővel a szegénységből és
elnyomásból a csúcsra jut. Ismerd meg Neymar igaz történetét, aki
napjainkban zseniális trükkjeivel, páratlan góljaival és magával ragadó
mosolyával milliókat emlékeztet a futball szeretetére.”

Margit Auer: Mágikus állatok iskolája sorozatból* - A nagy
csobbanás *„A valóság ötvöződik a gyerekek képzeletvilágával.
A mágikus állatokról senki más nem látja, hogy beszélni tudnak, a
külső szemlélő mindig csak egy plüssállatot lát. Mégis, a váratlan
jövevény megkönnyíti a gondokkal küszködő gyerekek életét az
iskolában, vidám helyzeteket teremt, és izgalmas kalandok várnak a
kis gazdáikra. Már az is külön izgalmat jelent, hogy ki és milyen
körülmények között kapja meg…” ☺8-12

Carol Vordeman: Segíts a gyerekednek! Matek
lépésről lépésre – HVG könyvek
„Túl nehéz a matek házi feladat? Jól jönne néhány érthető
magyarázat az otthoni tanuláshoz? Könyvünk az alapismeretektől
halad az összetettebb matematikáig, és színes illusztrációkkal segít
a 9–18 évesek tananyagának felfrissítésében, hogy ne csak értsük,
de érthetően el is magyarázhassuk gyermekünknek a matekot.”

A magyar helyesírás szabályai – „A magyar helyesírás új, a
Magyar Tudományos Akadémia által alkotott és jóváhagyott
szabályzata: a 12. kiadás.
- A magyar helyesírásra vonatkozó szabálypontok példákkal
- A szabályzathoz szervesen kapcsolódó szótár a megfelelő
szabálypontokra való hivatkozással
- A 11. és a 12. kiadás közti különbségek és változások felsorolása,
példákkal
- Jól használható tematikus tárgymutató”

Pacskovszky Zsolt:
furcsának tartanak?

Hogyan

élheted

túl,

ha

(Lélekdoki sorozat)
„Nimród nem szeret az iskolaudvaron játszani az osztálytársaival.
Órán megkukul, ha felszólítják, és félelmében néha még mindig a pad
alá bújik, mint elsőben. Andris épp az ellentéte: örök izgő-mozgó,
hangoskodó gyerek, aki folyton szerepelni akar. Nem szívelik
egymást, és mindketten nehezen találják helyüket az iskolában… A
történetet kísérő kérdések, feladatok és tanácsok segítenek abban,
hogy könnyebben vedd az élet nehézségeit. A könyvben szereplő
feladatok összeállítását a Heim Pál Gyerekkórház Mentálhigiéniai
Központjának dolgozói ötleteikkel, tanácsaikkal segítették.”

☺☺

Caleb Krisp: Ivy Pocket és az óragyémánt
„Ivy Pocket egy átlagos szobalány, aki átlagon felülinek képzeli
magát. Miután munkaadója inkább elszökik Dél-Amerikába, mint hogy
tovább élvezze a társaságát, ifjú hősnőnk egyedül marad koszt és
kvártély nélkül Párizsban… Ekkor Ivy váratlanul testhezálló feladatot
kap. Fejedelmi fizetség ellenében Angliába kell vinnie a titokzatos
Óragyémántot, hogy a születésnapos (és roppant ellenszenves)
Matilda Butterfield nyakába akassza. A szobalány azonban
hamarosan sötét rejtélyek és gyilkosságok hálójában, na meg egy
összeesküvés kellős közepén találja magát…” ☺8-12

Guus Kuijer: Polli 2. – Derült égből boldogság
„Polli 13 éves, és költő akar lenni. Egyszerre különleges és átlagos
lány. Az apja éppen megpróbál rendes apuka lenni, az anyja szeret
veszekedni, de nagy a szíve, a barátja pedig nem tudja eldönteni,
hogy tényleg összeillenek-e. Csak a nagyszüleinél van nyugalma. Még
szerencse, hogy új lány érkezik az osztályba, akinek Polli lesz a
legeslegjobb barátnője. Amikor Polli szomorú vagy összeveszik
mindenkivel, akkor derül ki, hogy milyen sokan állnak mellette, és az
micsoda boldogság!”
Polli 1.*2016. július-augusztusi ajánló
„…Guus Kuijer regénye nem megoldani akarja a problémákat, hanem
megmutatni, hogy mit lát és mit érez Polli, miközben küzd a körülötte
lévő világgal. Egy nem átlagos lány magával ragadó, gyönyörűen
megírt, kivételes története.” ☺12-18

