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KÖNYVEINKből – 2017. augusztus
„A KERÉK

MESÉK legújabb részének hőse Jonatán, a kamion.
Elutazik Olaszországba, szállít narancsot, találkozik régi barátokkal,
elcserélnek rakományokat és még sok érdekes kalandban lesz része.
A tizenkét izgalmas mesét

Mechler Anna írta, és Hajba

László részletgazdag rajzai keltik életre. A történetek nemcsak
szórakoztatnak,
hanem
rengeteg
hasznos
információt
is
megtanítanak a nyergesvontatókkal kapcsolatban. Ajánljuk a
kamionok és járművek szerelmeseinek, és annak, aki szerette a
KERÉK MESÉK* korábbi köteteit - most sem fognak csalódni!” ☺4+
*Bartoló, a markoló, Pedró, a tűzoltóautó, Tóbiás, a kukásautó,
Zebulon, az autódaru
Kisgombos mesegyűjtemény*☺☺
„A Kisgombos-mesegyűjtemény a 2-5 éves korosztály számára kínál
hat gyönyörű mesét a hétköznapok emlékezetessé váló pillanatairól,
gazdagon illusztrálva. Mesék a legkisebbeknek az élet legnagyobb
dolgairól. A gyerekek számára ismerős, biztonságot nyújtó
érzelmekről, helyzetekről vagy éppen az ismeretlen, kihívást jelentő
kalandokról.” *(A Kisgombos Könyvek Kiadótól)

Bartos Erika

Brúnó Budapesten

című Könyve egy
hatrészes sorozat első kötete. A könyv Buda történelmi helyszíneit:
a Várnegyedet, a Gellérthegyet és Óbudát mutatja be a
legkisebbekhez szólva…
„A történet főszereplője egy óvodás kisfiú, Brúnó, aki szüleivel a
Balaton partjáról Budapestre költözik. Rokonok, és a társasházi
szomszédok segítségével lépésről lépésre ismeri meg a kerületeket.
De a könyv igazi főszereplője maga a főváros. Buda, Pest és az
agglomeráció bemutatása mellett külön kötetet tervezek a Dunáról, a
szigetekről és a hidakról” bartoserika.hu.

Michael Peinkofer: A griff bűvöletében - (Gryphony 1.)
„Egy titokzatos gyűrű Melodyt egy ősi kőrakáshoz vezeti, ahol egy
tojásra bukkan. Amikor hazaviszi a kincset, megdöbbenve
tapasztalja, hogy egy griff-fióka bújik elő belőle. A kislány a
nagymamájával él a Kőház Panzióban, melyre a környék pénzéhes
vállalkozója készül rátenni a kezét. Hamarosan kiderül, hogy a félig
sas, félig oroszlán lény képes beszélni Melodyval, és felcsillan a
remény, hogy a segítségével talán megmentheti az otthonukat.
Kisiskolásoknak szóló fantasy egy árva kislány kalandjairól, történet
a csodák és a barátság erejéről.”
A sorozat további magyarul megjelent kötetei:

A sárkányok

szövetsége - A griffek visszatérése
Berg Judit: A holló gyűrűje
„A holló gyűrűje” című meseregény történetének szereplői a Mátyástemplomot díszítő alakok, amelyek a mesében éjszakánként életre
kelnek, és kalandok sora vár rájuk.” ☺6-10+
Bővebben: Életre kelnek a Mátyás-templomot díszítő állatok Berg
Judit új mesekönyvében – magyarkurir.hu

Boldogan

éltek…

Grimm

és

Andersen-mesék

„Grimm-testvérek és Andersen
királyfikról és királylányokról
legszebb meséi elvisznek minket az elvarázsolt kastélyba, ahol
Csipkerózsika mély álmát alussza, a bálterembe, ahol Hamupipőke a
herceggel táncol, vagy az erdőmélyi kunyhóba, ahol a gonosz mostoha
megkínálja Hófehérkét a mérgezett almával. A szépen kidolgozott,
meseszerű illusztrációk időtlen, varázslatos hangulatot adnak ennek a
különleges kötetnek.” ☺6-10

Wéber Anikó (Az osztály vesztese c. könyv írója): El fogsz
tűnni „Végre nem kell suliba járni, mert kirándulni megy az osztály!
Ám a hatodikból páran egy ártatlannak tűnő tréfára készülnek:
kiszöknek éjszaka az erdőbe, és lepedőbe öltözve, kísértetként
huhogva megijesztik két osztálytársukat. Egy "igazi" kísértet
közbelépésével azonban a kaland komolyra fordul, és három
gyereknek valóban nyoma vész az egykori remeteségben. A diákok
nem mernek szólni a kísérőtanároknak, hiszen tilosban járnak, inkább
maguk derítik ki, hova tűntek a többiek. Az osztályban leosztott
szerepek átértékelődnek, mert a sikerhez mindenkire szükség van.
Az izgalmas éjszakai kaland során azonban nemcsak az álkísértetről
kerül le végül a csuklya, de mindenkinek szembe kell néznie a saját
félelmeivel is.” ☺10+

Gary Chapman és Paige Haley Drygas: Az öt
szeretetnyelv titka fiataloknak „Szoktad úgy érezni, hogy
senki sem ért meg, és te sem értesz másokat? Ha igen, akkor az öt
szeretetnyelv koncepciója minőségi változást hozhat az életedbe. Ha
felfedezted a saját szeretetnyelvedet, és megtanulod azokét, akik a
legközelebb állnak hozzád, idővel jobb kapcsolatod lesz a
barátaiddal, jobban tudsz kommunikálni a szüleiddel, elfogathatóbb
lesz a viszonyod a testvéreiddel, a randik kevesebb drámával és
feszengéssel járnak majd, jobb esélyed lesz egy boldog
párkapcsolatra, jobban megérted a kapcsolatok dinamikáját és
mozgatórugóit, valamint megspórolhatsz egy csomó konfliktust,
szerencsétlenkedést, csalódást és stresszt. Gary Chapman, a
világszerte népszerű kapcsolatszakértő ezúttal a tizenéves
korosztályt szólítja meg szemléletes példákkal és történetekkel,
szellemes illusztrációkkal, önismereti kérdésekkel és önfelmérő
teszttel”

Rob Harrell: Zarf élete – Támadnak a vérmenyétek!
„Zarf élete nem könnyű, nemcsak azért, mert a híd alatt lakik, hanem
mert a suliban sem túl népszerű. Messze nem annyira, mint a
hercegek vagy a lovagok, de még a vándorénekesek és az ogrék is
menőbbek nála. Zarf sorsa még rosszabbra fordul, amikor a királynak
nyoma vész, és a hiú és ostoba Herceg magához ragadja a hatalmat.
Barátaival, a saját árnyékától is megijedő ifjú Kismalaccal és a nem
túl vicces udvari bolonddal útnak indulnak, hogy megmentsék a
királyt… Lehengerlően vicces meseregény Zarfról, a kiskamasz
trollról.” ☺8-11

Folytatása:

A troll, aki farkast kiáltott

Kárpáti Tibor: Puszi, nyuszi
„Csoki, maki! Üdvöz, légy! Puszi, nyuszi! Kárpáti Tibor fantáziája
kiapadhatatlan, ha vicces köszönésekről és állatokról van szó. Ebben
a könyvecskében közel ötvenféle köszönést találunk, a szerzőgrafikus zseniális rajzaival.” ☺3+ ☺

Szabó Magda: Tündér Lala
„Az örök boldogságban élő, halhatatlan tündérek világában szokatlan
dolog, ha valaki folyton elkóborol, elcseni édesanyja tündérjogarát,
és unalmában emberekkel barátkozik. Tündér Lala különös
viselkedése miatt sokat bánkódik édesanyja, Írisz királynő. Egy nap
Gigi, a kis unikornis bejelenti, hogy Írisz frigyre lép a hűséges Amalfi
kapitánnyal, ami az egész birodalmat örömmel tölti el. A hatalomra
éhes Áterpáter varázsló cselszövése azonban mindent meghiúsít:
Írisz megmagyarázhatatlan módon kikosarazza Amalfit, és a
varázslónak nyújtja a kezét. Különböznek-e a tündérek az
emberektől, ha már nem jók és boldogok, ha őket is megrontja a
félelem és a hazugság? Tündér Lala, az emberszívvel született
tündérfi inkább a halandók sorsát választja, csakhogy megmentse
édesanyját a boldogtalan házasságtól és népét egy zsarnoktól.”„
„…A varázslatosan szép meseregény gyermekeknek, felnőtteknek
egyaránt maradandó élmény.” (bőveben: Legeza Ilona könyvismertetője,
legeza.oszk.hu)

Méhes György: Öcsi naplója
„A főszereplők viszontagságairól és ”rémtetteiről” a regénysorozat
mindegyik kötetében olvashatunk. E vidám regényeket az író gyakorló
szülőknek és a felnövekvő ifjúságnak szánta, hogy a kalandok végére
kiderüljön: a barátság, a megértés, a szeretet, anyu meg apu, a
család és hasonló nyalánkságok a legfontosabb részei az életnek; bár
annak bizony része a tévedés, a hazugság, a baleset, a hiúság, vagy a
mindig ínyenc önzés, a remeknek érzett rosszindulat, a borzongató
félelem és a jó kis káröröm is. A "Nagy Mesélőként” ismert író a
család mindennapi apróságait karikírozza ki ellenállhatatlan humorral,
sorozatosan bizonygatva, hogy semmin sem nevethetünk jobban, mint
tulajdon balfogásainkon. Méhes György Micsoda társasága azt
jelentheti nekünk, magyaroknak, amit az angoloknak a Három ember
egy csónakban (Jerome K. Jerome) vagy a Családom és egyéb
állatfajták (Gerald Durrell)”
René Goscinny és Albert Uderzo

Asterix

sorozatából:.

Az

eltűnt papirusz

(Irta Jean-Yves Ferri ,rajzolta Didier Conrad)
„Amikor Julius Caesar kiadni készül híres feljegyzéseit a galliai
háborúkról, tanácsadója, Publius Superbonus javaslatára törli belőle
a rendíthetetlen gall faluval kapcsolatos kudarcait. A kéziraton
dolgozó írnokok egyike azonban eljuttatja a fejezetet tartalmazó
papiruszt a szenzációkra mindig éhes Duplapolemix hírmondónak, aki
Asterixék falujába siet vele, nyomában egy különleges római
cenzoregységgel…”

Dóka Péter: Viharlovag 1. - Fekete eső
„Kalandos lovagregény és fantasy egyedi találkozása Dóka Péter új
könyve. A szerző jól ismert humora, fantáziája most is magával
ragadja az olvasót. Hősei bukott lovagok, szélhámos vitézek,
történetíró törpék, jámbor sárkányok. A trilógia első részében
Azovil, a rettenetes erejű kisfiú lovagi küldetésre indul Igazi
Lancelot és Jolóka törpe kíséretében, hogy megmentse országát és
ezzel az egész világot a pusztulástól. A férfiak azonban nem járnának
sikerrel Vasfog, a sárkánylovas kislány segítsége nélkül…”

