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Kád-tenger kapitánya a

Betütésztától

„Bob Logan illusztrátor a képzelet tengerére hívja a kicsiket. Ám ez
a tenger nem olyan hatalmas. Akár beleférhet egy fürdőkádba is.
Ezen hajózik Logan kapitánya, és csupa érdekes helyre sodorja a
véletlen. Találkozik többek közt búvárokkal, műanyag kacsákkal és
egy vizet spriccelő játékos bálnával is. Útjának végén pedig – ahogyan
minden este – a tenger eltűnik hajója alól, ha valaki kihúzza a
dugót…” Bővebben: betuteszta.com 2

Philip Waechter: Focista leszek
„Minden kisfiú álmodozik arról, hogy milyen lehet híres focistának
lenni. Nagyon híresnek. Ha róla írnák, hogy elképesztő a labdaérzéke,
hihetetlen a taktikai képessége és olyan gyors, mint a villám… Annak,
aki focista szeretne lenni, ha nagy lesz – vagy focista szeretett volna
lenni, amikor kicsi volt.” 4-99

Vadadi Adrienn: Dani biciklizni tanul
„Dani mindenkivel jóban van. Ákossal tornyot szokott építeni, Majával
hintáznak, Petivel rendőröset játszanak. De ha valami nem megy
elsőre, akkor sem adja fel…” 2-5

Forrai Katalin: Ének a bölcsődében
„Forrai Katalin könyve Kodály Zoltán nevelési elveire épül és
kiegészítője az Ének az óvodában c. könyvnek. A szerző a dalokat,
illetve mondókákat az anya és gyermek bensőséges kapcsolatára
építve, a néphagyományból válogatta össze…” 0+

Gáll Viktória Emese:

Ringató-mesék

– A gazdi zenész

„A szerző a Ringató-mesék első kötetében a különböző muzsikusokat
és kedvenc népi hangszereiket mutatja be kiskutyájának, Borsinak,
tizenkét magával ragadó történettel. A könyvhöz tartozó CD-n
megszólalnak az egyes mesék hangszerei, ismert és kevésbé ismert
magyar népdalok csendülnek fel, melyek kottája a történetek végén
megtalálható.” 4-8

„Borsi a hóban - A Ringató-mesék második kötetében Borsi, a
kistacskó a téli népszokásokkal és a hozzájuk kapcsolódó
népdalokkal, népi hangszerekkel ismerkedik meg.”
Marék Veronika: Kippkopp és a többiek
„Elkészült a Kippkopp-sorozat nyolcadik kötete! A címe talányos egy
kicsit. Vajon kik ezek a többiek? A rét és az erdő lakói: békák, egy
mókus, csigák, a pók, süni és nyuszi, meg a kisrigók. És még nem
említettem a teknősbékát és a kicsi baglyot. Rövid meséket találtok a
könyvben sok-sok színes képpel. Remélem, tetszeni fog!”
Marék Veronika

Eduard Petiska: A vakond nadrágja - Zdenek Miler
illusztrációival
„Kisvakond zsebes nadrágot szeretne, ami azért nem a
legegyszerűbb dolog a világon, hiszen szinte az egész erdőt
mozgósítania kell a ruha elkészítéséhez… Mindezt miért? Hogy
zsebes nadrágja legyen, amibe belerakhatja legfontosabb tárgyait,
amikre bármikor szüksége lehet.” 2+

Dániel András: Egy kupac kufli* - Kuflik a hóban
avagy Ahol a jóbogyó terem
„Egy kufli sok mindenre hasonlít és semmire sem... Ők tehát a kuflik,
akik a könyv* első meséjében letelepednek egy elhagyatott réten,
egy se nem túl kemény, se nem túl puha, éppen megfelelő kupacban.
Szeretnek például hempergőzni és futkorászni, csakúgy nézni a
naplementét és heverészni – és a vadmarcipánt sem vetik meg! Dániel
András bumfordian humoros és kedves meséit az ovisoknak ajánljuk,
de a szüleik is jókat fognak kuncogni olvasás közben!”

Andrea Erne, Irmgard Eberhard: Lovak és pónik
A Mit? Miért? Hogyan? című gyermekkönyv-sorozat 13. kötete
óvodásoknak, kisiskolásoknak

Verdák -

(Disney Klasszikus Mozis Könyvgyűjtemény sorozat)

„Villám McQueen, a lelkes, de kezdő versenyautó mindenképpen meg
akarja nyerni a Szelep Kupát, ráadásul mint a legfiatalabb
résztvevő…”

Szenilla nyomában -

„A Némó nyomában emlékezetes kalandja

után a kissé feledékeny doktorhal, Szenilla boldogan él a tengerben
Pizsivel és Némóval. Ám egy napon felsejlik előtte rég elfeledett
szüleinek emléke, ezért elhatározza, hogy útra kel…”

Tittel Kinga: Mesélő Budapest
„Hallottál már a hídmesterekről és arról, mi a feladatuk? Tudod -e, ki
volt Budapest vőlegénye, és miért hívták kockás bárónak? Gondoltad
volna, hogy Európában azért épült elsőként nálunk földalatti, mert az
Andrássy utat akkoriban gyönyörű fakocka burkolat fedte, melyet
nem akarták tönkretenni a sínekkel? Tudod-e, miért van hét tornya a
Halászbástyának? És miért nincsenek felhőkarcolók Budapesten?
Ha mindezt és még ennél is sokkal több érdekességet szeretnél
megtudni gyönyörű fővárosunkról, akkor feltétlenül hallgasd meg,
miről mesél Budapest… Számtalan fotó és egyedi térkép,
érdekességek, különlegességek, fogalomtár és Ki kicsoda? teszi a
kötetet még színesebbé és izgalmasabbá.” 

Párizs – Rendhagyó útikalauz gyerekeknek
„Melyik a legfurcsább francia étel? Melyik az a híres épület,
amelyiknek a belseje van kívül? Hová dugtak el a párizsiak hatmillió
csontvázat? Hogyan táncoljunk kánkánt? Hol van a világ legbüdösebb
túraútvonala? Melyik a leghíresebb francia képregény? - Rendhagyó
útikönyvsorozat
gyerekeknek: izgalmas
nagyvárosok, furcsa
múzeumok, titokzatos helyek, érdekességek a történelemből –
minden, ami a felnőtteknek szóló útikönyvekből kimaradt.” 

London – Rendhagyó útikalauz gyerekeknek
Barcelona - Rendhagyó útikalauz gyerekeknek
Milos Macourek: Matyi és Sári a világ körül
„Matyi és Sári a harmadik béből, Jonatán kutya, no és a varázslatos
telefonkagyló: minden adott a nevetéshez és az elképesztő
kalandokhoz! Aki esetleg nem tudná, Matyi és Sári tulajdonában egy
olyan telefonkagyló van, ami bármilyen kívánságukat teljesíti… Ebben
a részben Párizsban Vilma nénit, az Északi-sarkon Torockai Leopold
professzort mentik meg, fürdenek az Amazonasban és Jonatánból
majdnem hollywoodi sztárt csinálnak. Ahhoz sem hiányzik sok (ha
nem lenne az az átkozott Horácsek és Pacanda!), hogy jelentős
mértékben hozzájáruljanak az emberiség fejlődéséhez.” 6-10

Kertész Edina: Dodó tizedes és a szoborrablók
„Egy napon elrabolják a város értékes büszkeségét, egy
aranyszobrot. A szobor utáni hajszába belekeveredik egy tízéves
kisfiú, aki feltalált egy rakéta-hátizsákot, Dodó tizedes, az
exrendőr, és egy professzor is, aki mindennél jobban szeret a város
fölött száguldozni világháborús repülőgépén. Ráadásul nem
közönséges aranyszoborról van szó. Elrejtettek benne ugyanis egy
eddig felfedezetlen és mindennél veszélyesebb kémiai elemet, és a
szállítmány éppen a Parlament felé halad egy földalatti alagúton …”
7-10

Jon
Scieszka:
antianyagmeghajtó

Frank

Einstein

és

az

„Frank Einstein (A) egy ifjú zseni és feltaláló. Klink (B) egy mérnöki
csoda: egy értelmes gép. Klank (C) egy mérnöki majdnem-csoda: egy
szinte-értelmes gép. Hárman együtt építenek egy antianyagmeghajtót, különböző halmazállapotú anyagokból: szilárdakból (D),
cseppfolyósakból (E) és légneműekből (F). Már a zsebükben érzik a
Midville-i Tudományos Nagydíjat… Ám ekkor felbukkan a színen
Frank ősellensége, T. Edison!…” 9-12

Kukkants bele - Számítógépek és programozás
írta Rosie Dickins, rajzolta Shaw Nielsen
„Kukkants bele ebbe a könyvbe, és feltárul számodra a számítógép
belső világa a gép alkatrészeitől egészen a programig, ami megmondja
neki, mit tegyen. Mindezt egyszerű, közérthető nyelven olvashatod!
Hajtsd ki a több mint 100 fül valamelyikét, izgalmasabbnál
izgalmasabb információk, tények, ismeretek és különlegességek
tárulnak majd a szemed elé!” 5-6+

Kódgép – útmutató felnőtteknek
„A kötet a felnőtteknek - szülőknek és tanároknak - nyújt segítséget
abban, hogy a KÓDGÉP-sorozat (lásd 2016. szeptemberii ajánlónk)
négy kötetében bemutatott anyaghoz biztos hátteret kapjanak:
bővebb információkat találnak a kulcsfogalmakról, javaslatokat arra,
hogyan segítsék a gyermekeket a problémák megértésében és
megoldásában. A kötet további, az alapkötetekben nem szereplő
feladatokat is rejt, amelyekkel a gyorsabban haladó gyermekek
fejlődését segíthetik. Technikai segítséget és hibajavítási tippeket
kapnak minden, a sorozatban bemutatott nyelvhez, vagyis a Logóhoz,
a Scratch-hez, a Pythonhoz, a HTML-hez és a JavaScripthez is.”

Mirjam Oldenhave: Danny bá' és az eleven osztály
„Danny bá a világ legviccesebb tanító bácsija… Humoros, kalandos
iskolai történetek egy olyan tanító bácsiról, amilyet minden gyerek
szeretne! 8+

Jeff Kinney: Egy ropi naplója 11. - Dupla para
„Greg Heffley-n mostanság jó nagy a nyomás. Kizárólag egy dologhoz
ért: a videójátékokhoz, a szülei viszont azt szeretnék, ha kicsit
megerőltetné magát, és kipróbálna valami – akármi – mást. Amikor
Greg talál egy régi videókamerát a pincéjükben, rögtön megérti, mit
kell tennie ahhoz, hogy a világ végre észrevegye, micsoda nagyszerű
tehetség is ő…” 8+

Molnár Krisztina Rita: A víz ösvénye
„A tízéves Tamás és anyukája, Eszter gyógyulni érkeznek az erdőkkel
tarkított vidékre. Gyógyulni az asztmából, a zajból, a városból, a
múltból, az emlékekből és a nem-emlékezésből. Lillafüred épp ezt
nyújtja nekik. A barlangmélyi csend, a vízesés megnyugtató
csobogása és a táj leírhatatlan hangulata magával ragadja, és nem
ereszti az idelátogatót. Molnár Krisztina Rita meseszerű története
valódi problémákat tár elénk: a szülő-gyerek kapcsolat nehézségeit,
az örökbefogadás kérdéseit, az elmúlás és gyász, az elfogadás és
újrakezdés lehetséges feldolgozását. Mindezt olyan bájjal és
bölcsességgel teszi, hogy az olvasónak pityergés közben is mosolyra
húzódik a szája. A történetet pedig tökéletesen kiegészítik Simonyi
Cecília elragadó illusztrációi.”
(még egy ajánlás: ekultura.hu, Uzseka Norbert írása)

Christine Paxmann:Tánc –

Ritmus és mozgás
„A tánc nyelvét a világon mindenütt megértik. Ez a Mi Micsoda kötet
átfogó képet nyújt a tánc történetéről az ókortól napjainkig. A
legkülönfélébb táncokról olvashatsz: rituális táncokról, mint a
hastánc és a szamba, vagy éppen a modern sporttáncokról.
Felfedezheted a balett, a jazztánc, a kortárs tánc és a táncos
musicalek világát egyaránt…”

Kevin Crossley-Holland: A Látókő
„1199-et írunk. Anglia és Wales határán az ifjú Arthur de Caldicot
türelmetlenül várja, hogy felnőjön, és lovag lehessen. Egy szép napon
apja barátja, Merlin egy fényesen csillogó, fekete követ ajándékoz
Arthurnak, aki előtt így megjelennek névrokonának, Arthur királynak
a történetei… A száz rövid elbeszélés nemcsak Arthur király életéről
villant elénk száz eleven pillanatfelvételt, hanem a középkor
földhözragadt, emberpróbáló mindennapjairól is… A látókő az
Arthur-mondakörnek a maga nemében páratlan feldolgozása.”

Szakács Eszter: Szelek tornya
„A vakáció utolsó napján a vagány Mira felmászik a környékükön évek
óta elhagyatottan álló építkezési terület darujára, hogy
megszabaduljon az őt üldöző osztálytársaitól. Fent, az irányítófülke
ablakán át megpillant egy másik, ismeretlen világot. A kitörő viharban
azonban megcsúszik és lezuhan, de egy griff megmenti az életét. A
lány apja egészen eddig titkolta előle, hogy születésekor a Moirák
titkos feladatra választották ki Mirát: kapuőre lesz az Olümposz
nevű bolygónak, ahol a görög istenek élnek napjainkban. A kapuőrök
mindig egy párból állnak: griffből és grifflovasból, akik ugyanazon
percben születtek…” 12-18

M. G. Leonard: A bogaras fiú
„Darkus nem hisz a szemének, amikor egy hatalmas bogár pottyan ki
elviselhetetlen szomszédja nadrágszárából. A bogár tényleg óriási és úgy tűnik, valamit mondani akar. Lehet-e egy fiú legjobb barátja
egy bogár? És mi köze mindennek ahhoz, hogy Darkus édesapja egy
napon eltűnt a laboratóriumából, valamint Lucretia Cutter
feltűnéséhez, aki élő bogarakat visel ékszerként a ruháján?” 8-12

Nógrádi Gergely: Balhés Beni naplója
„Mondjátok csak, barátocskáim, van-e izgalmasabb annál, mint ha
belekukkanthatunk egy kilencéves kölyök titkos naplójába?…
Mindeközben hősünk persze végig meg van győződve róla, hogy nála
jobb gyerek még nem született a világon”

Roald Dahl: A barátságos óriás

(Korábban Szofi és Habó

címen jelent meg) „A Hatalmagos Azonáltal Barátságos Óriás, azaz
a HABÓ nem közönséges csontkrámcsáló óriás. Ahhoz túlságosan is
kedves és gyámbor. Szofi legnagyobb szerencséjére. Ha ugyanis
bármelyik másik óriás rabolta volna el az éjszaka kellős közepén,
hamarosan felfalta volna reggelire… Roald Dahl kém volt, kiváló
vadászpilóta, csokoládétörténész és feltaláló,
csokigyár, a Matilda, A barátságos óriás, valamint
szerzője. A barátságos óriás az első kötet a
sorozatában, amelyben új fordításban jelenik
későbbiekben további népszerű Dahl-regények is”

továbbá a Charlie és a
számos nagyszerű történet
Kolibri Kiadó Roald Dahlmeg a Matilda, illetve a

Fráter Zoltán: Magyar irodalom fiataloknak
„A 18-19. század fordulójától a 20. század utolsó harmadáig ívelő
időszak a rokokó, a klasszicizmus, a romantika, a realizmus, a modern
és a kezdődő posztmodern irányzat időszaka… A könyv párbeszédes
közegében klasszikusaink és modern íróink kevésbé ismert versét
vagy prózarészletét bizonyos Öntöde posztolja a neten, röviden
jellemezve is az egyes életműveket. Ezekről a szövegekről
beszélgetnek, vitatkoznak állandó szereplőink, Penge, Spéci és Kocka,
míg végül a valószínűleg idősebb, rejtélyes Nahát összegzi a
felismeréseket. A könyv a Holnap Kiadó ismeretterjesztő
sorozatában, a magyar művészet és művelődéstörténet fejezeteinek
részeként jelenik meg.”

Tom Ellen és Lucy Ivison: Soha, soha
„Egérke két év után találkozik ismét régi iskolatársaival egy sítúrán,
tele félelmekkel és izgalmakkal. Jack abban bízik, hogy a kirándulás
tele lesz izgalmakkal és kalandokkal, valamint hogy egy lányt is
meghódíthat. Az üdülőhelyen megjelenik a jóképű Roland - aki Jack
kiköpött mása. A menő tinibálvány és az átlagos iskolás srác egy
napra szerepet cserélnek… Vajon happy end lesz történetük vége,
amikor lehull a lepel? Tom Ellen és Lucy Ivison vidám ifjúsági
regényéből kiderül!”

Urlike Leistenschneider: A szerelem egy rinocérosz
- Avagy a világ legkínosabb szerelmes levele
„Miért beszél mindenki arról, hogy pillangók repdesnek a hasában,
amikor szerelmes? Én valami teljesen mást érzek: inkább úgy tűnik,
mintha egy rinocérosz, vagy nem is, mintha egy egész csorda
rinocérosz kergetőzne a testemben… Lea életében először
szerelmes. De hogy szólítsa meg a fiút? Úgy dönt, belekezd a
világtörténelem leghosszabb és valószínűleg legkínosabb szerelmes
levelének megírásába, ami SOHA, SOHA, de nem kerülhet Jan
kezébe…” 10-14
- A Móra

sorozatából -

Marni Bates: Gyilkos a

vonal végén
Harry Potter és az elátkozozott gyermek
„Tizenkilenc évvel a roxforti csata után… J.K. Rowling, John
Tiffany és Jack Thorne új műve, a nyolcadik Harry Potter-történet,
egyszersmind az első, amit színpadon hivatalosan bemutattak.
Színpadra írta: Jack Thorne. Ez a könyv, amely a színházi próbák
szövegkönyvének különleges kiadása, lehetővé teszi, hogy azok is
nyomon követhessék Harry Potternek, valamint családjának és
barátainak sorsát, akik nem látták a darabot. Az ősbemutatóra 2016.
július 30-án a londoni West Enden került sor.”

