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Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve
„Nemes Nagy Ágnes halhatatlan mesealakja, akit Dayka Margit
formált meg varázslatosan a színpadon, 1978-ban indult el hódító
útjára. De kicsoda is valójában Bors néni? Határtalan jóságú,
látszatra kicsit koros, pedig mindössze nyolcvan esztendős tündér,
aki fent lakik a padláson, s harminchárom szobájának harminchárom
ablakából kitekintve akár harminchárom világot is beláthat.
Gondozgatja háztetőnyi magasban levő kertecskéjét; karóráján méri,
hány perc alatt fut fel a futóbab a karóra; kendőjével tisztogatja a
hold képét, ha foltos, majd kézen fogva sétál vele egyet az égen… Ha
pedig a két kíváncsi gyerek, Lackó és Évi valami galibába keveredik,
mindig számíthat Bors nénire. Nemes Nagy Ágnes klasszikus
kötetében egymásba fonódnak gyerekversek és játékos mesék. Bors
néni időtlen alakja Keresztes

Dóra képein születik újjá.” ☺4+

Dániel András: Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az
Imikém) „Kicsibácsi és Kicsinéni egy dióban lakik, és van egy
bádognyuluk, az Imikém. Őt kalitkában tartják, mint egy madarat, de
ez csak egy a furcsaságaik közül. Hiszen Kicsibácsi újra feltalálja a
Holdat, Kicsinéni pedig mindig mindenből csak egyetlen egy darabot
vesz a közértben. Kicsibácsinak van egy óriási, ici-picire
összehajtható létrája, Kicsinéni pedig megfigyeli, hogyan lesz
Kicsibácsi átlátszó. Vigyáznak egymásra és hazavárják egymást a
kicsi kalandokból. Aztán néha felkapja a diót a szél, és arrébb fújja.
Dániel András kötete különleges, szívbemarkoló élmény: humor, irónia
és létmagyarázat gyönyörű egyvelege. Bíbelődős kisgyerekeknek és
régi házaspároknak különlegesen ajánlott.”

Dániel András: Kuflik és a nagy eső ☺☺
Bővebben : februári ajánló

Esti tündérmesék „Elalvás előtt… olyan történetre vágyunk,
amely izgalmas és érdekes, mégsem túl rémisztő vagy erőszakos.
Ebben a gyűjteményben éppen ilyen mesék találhatók. A szereplők
hol párt keresnek, hol a szerencséjüket üldözik, de a leggyakrabban
mégis segíteni próbálnak: visszavinni az égboltra a Napot és a Holdat,
megmenteni egy száműzött királynőt, vagy éppen megszabadítani az
átoktól a madárrá vált, cserfes nővéreket.
A történeteket Boldizsár Ildikó író-mesekutató válogatta össze
javarészt magyar népmesékből, de található a gyűjteményben erdélyi
szász, valamint skót népmese is. A kötet egyaránt szól fiúknak és
lányoknak, kicsiknek és nagyoknak…”
Lackfi János Dombontúli mesék sorozata
Gipszműzli és epertorta (Dombontúli mesék 1).
Élő lavor és lassított foci – (Dombontúli mesék 2.)
„A „tizennégy részes mesekönyvsorozat helyszíne a Dombontúli
Lakópark, ahol mindig történik valami. Csigalassú Biztibácsi vigyáz az
épülő házakra, amelyekbe mindig új állatcsalád költözik, elsőként a
kiselefánt, Akác, majd sorban a többiek, a teknős, a zsiráf, az egér,
a majom, és többi társuk. Együtt játszanak tűzoltósat, vonatosat,
együtt csónakáznak a patakban, és persze együtt is csobbannak bele
a vízbe, együtt keresik a titkos átjárót, és a közös játékok során
mindannyian jó barátok lesznek. Az utolsó kötetben pedig az is
kiderül, hová vezet a titkos átjáró” ☺4+

Bálint Ágnes: Vízitündér, vízimanó
„Bálint Ágnes Duna mellett játszódó történeteinek szereplői Vivike, a
vízitündér, Valdi, a vízimanó, valamint barátaik, a békák, darazsak,
tücskök és egyéb kis rovarok. Kalandjaik során úgy adnak
ismereteket az évszakokról, az életről, a világról, hogy közben nem
akarnak mást, mint elmesélni a vízitündér és a vízimanó egymásra
találását és szerelmét. A kötet új formában való kiadása tisztelgés a
szerző előtt, akinek ez volt az utolsó könyve. A kedves történetek
Pásztohy Panka elbűvölő illusztrációi által elevenednek meg.” ☺6-9

Beke Mari: 77 magyar népi játék
„A hetes mágikus szám… Illyés Gyula sem véletlenül fűzött egybe 77
magyar népmesét: el akarta varázsolni olvasóit. Ennek a könyvnek is
ez a célja: a varázslat, csak épp Beke Mari módra… Mindegyik
technikája még abból a messzi-messzi korból származik, amikor a
szülők és csemetéik nem a boltban vagy az interneten vették meg a
játékokat, hanem ők maguk csinálták…”

Frauke Scheunemann: Fülön csípett tolvajbanda
(Winston sorozat 3.) „Ha valaki, hát Winston jól tudja, mi kell egy
kandúrnak: egész nap elnyúlva heverészik, csak a konyhába sétál ki
időnként, hogy harapjon valami ínyencséget. Így megy ez nap nap
után, amikor egyszer csak új házvezetőnő érkezik a házba, aki
magával hozza Kirát, a lányát is. Ettől kezdve minden más lesz...
Hiszen ki hallott már olyat, hogy egy macskának iskolába kell mennie,
és hogy titkos ügynökként nyomoznia kell?”
„Botrány tört ki az iskolában: valaki kinyitotta a páncélszekrényt és
eltűntek a benne őrzött érettségi dolgozatok is!… Ez az ügy
Winstonért kiált!...” ☺10+

Molnár T. Eszter: Most már igazán - Egy majdnem
normális család 2. „Lehet, hogy Bakos Virág a legviccesebb lány az
osztályban, de vannak hetek, amikor neki sem jön össze semmi. Naná,
hogy nem a madarászás vagy a kutyasétáltatás az oka annak, hogy
padlón van… van még esély normális családdá válni?… aki legalább
egyszer az életében nem érezte úgy magát, mint Bakos Virág, az nem
is volt kamasz.”
Előzménye: Stand up! - Egy majdnem normális család 1.
(2016. októberi ajánló)

Edith Pattou: Északfi
„A babona szerint a gyermekek, akik észak felé fordulva jönnek a
világra, felnőve messze kóborolnak az otthonuktól. Rose édesanyja
retteg, mert északi lányára magányos, jeges halál vár, ha követi a
sorsát. Rose erről mit sem tud, így amikor egy hatalmas fehér medve
bukkan fel a házukban, és magával akarja vinni őt, vele tart...”
„A történet a Keletre a Naptól, Nyugatra a Holdtól című norvég
népmesén illetve Pattou saját feldolgozásán alapszik.”

Tonke Dragt: Levél a királynak
„A 16 éves Tiuri épp a lovaggá ütése előtti éjszakán rejtélyes
megbízatást kap: el kell vinnie egy levelet a szomszédos birodalom
királyának - az üzeneten egy ország sorsa múlik. Útja elején még
csak nem is sejti, mennyi veszélyes kaland, megpróbáltatás vár rá, és
hány ellenséggel kell megküzdenie, ha véghez akarja vinni a
feladatot, amivel a Fehérpajzsos Fekete Lovag bízta meg. A Levél a
királynak című lovagregényt a 20. század egyik legjobb ifjúsági
könyvének választották Hollandiában… Szerzőjét, Tonke Dragtot,
irodalmi munkásságának elismeréseként 2001-ben lovaggá ütötték.”

Bartos Erika: Te is voltál kicsi, dédmama? Te is
voltál kicsi, dédpapa?
„Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd iskolás gyerek, kamasz,
felnőtt, szülő, nagyszülő és dédszülő? Hogyan követi a gyerekkort a
felnőttkor, majd az időskor? Hogyan formálják és alakítják a jó és
rossz emlékek lelkünket?”
Stefanie Eckmann-Schmechta Keresková: Mimi és Liza
„Mimi, a bájos vak kislány összebarátkozik új szomszédjával, a
cserfes Lizával. A két lány számtalan izgalmas kalandot él át együtt,
melyek során kiderül, hogy Mimi látássérüléséből kizárólag előnyök
származnak! Mimi ugyanis sokkal élesebben „lát” a kezével és a
fülével, mint Liza a szemével. Így találják meg a láthatatlanná vált
piros halat, így űzik ki Dalos Melánia torkából Vitamin Ügynök
segítségével a vírust, és így szerzik meg az árnyékfa magját Zöld
bácsitól. A szórakoztató történetek elfogadásra tanítják a
gyerekeket, és fejlesztik empátiájukat”

Richard Scarry: Tesz-vesz Szótár „Ebben a könyvben
több mint 1500 szót és képet találsz. Sőt mi több, háromszor annyi
szót, mert a Tesz-Vesz szótárban a magyar kifejezések angol és
német megfelelője is szerepel…”
Jeff Kinney: Egy ropi filmes naplója - Greg Heffley
meghódítja Hollywoodot (Egy Ropi naplója sorozat
kiegészítő kötete)
„Szereted a filmeket, de nem tudod, hogyan készülnek? Ne aggódj,
nem vagy egyedül!. A szerző-illusztrátor Jeff Kinney sem tudta, de
amikor sikersorozatát, az Egy ropi naplóját elkezdték élőszereplős
filmmé formálni, megtanulta, hogyan is készül egy könyvből mozifilm.
Sok
képpel,
forgatókönyv-részlettel,
storyboard-vázlatokkal,
jelmeztervekkel és új Jeff Kinney rajzokkal”

Rick Riordan*: A vörös piramis. (Kane-krónikák 1)
Ifjúsági fantasy *a Percy Jackson sorozat írójától
„Anyjuk halála óta Carter és Sadie szinte idegenek egymásnak. Sadie
a nagyszüleivel élt Londonban, a bátyja pedig beutazta a világot
apjukkal, a zseniális egyiptológussal.
Egy éjjel dr. Kane „kísérletezni” viszi a testvéreket a British
Museumba, hátha helyre tudja hozni a család dolgait. Terve azonban
félresikerül. A világra szabadítja Széthet, az egyiptomi istent, aki
fogságba ejti őt, a gyerekeknek pedig menekülniük kell, hogy
egyáltalán életben maradhassanak…”

Németalföldi regék és mondák Csokonai Attila
válogatásában. „A két leghíresebb németalföldi mondát, A Bolygó
Hollandi és A hattyúlovag történetét mindenki ismeri, ám azt már
kevesen tudják, hogy ennek a területnek – amely a mai Hollandiából,
Luxemburgból, valamint a Belgium északi részén található Flandriából
áll – lenyűgözően változatos mese- és mondavilága van. A
tengerésztörténetek legendás hajósai mellett a kötetben színre
lépnek Németalföld korabeli lakói – cselédek, parasztok, iparosok,
nemesek és hős lovagok – csakúgy, mint a táj jellegzetes mesealakjai:
manók, sellők, óriások, farkasemberek, ördögök, kísértetek, és
persze a nevezetes utrechti szörny, a mérgező pillantású
baziliszkusz…”

