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KÖNYVEINKből – 2017. március
Navigátor 2 - gyerekirodalmi lexikon, böngésző és olvasókönyv
Lovász Andrea szerkesztésében
„A Navigátor túlélő-felszerelése lehet annak, aki napjaink
gyerekirodalmi rengetegében kíván eligazodni. Vagy egyszerűen csak
nézelődni,
böngészni,
felfedezni,
újrafelfedezni
szeretne.
Lexikonunk, böngészőnk és olvasókönyvünk a 2010. elejétől a 2014.
december végéig tartó időszak legfontosabb és legizgalmasabb
magyar gyerekirodalmi történéseiből válogat.” ☺☺
Bővebben: Cerkabella.hu

Dzsungeldzsem

– szórakoztató mesegyűjtemény olvasás és
helyesírás gyakorlásához
„A Dzsungeldzsem az éppen olvasni tanuló gyerekeknek készült. Azt
szeretnénk, hogy az iskolába lépők kiváló, szépirodalmi mércével is
értékes művekből tanuljanak meg olvasni. Ezért kínáljuk nekik ezt a
könyvet, amelyben a kortárs (gyerek)irodalom legjobb képviselőinek
meséit, verseit gyűjtöttük egybe. A kötet a magyar ábécé minden
egyes betűjéhez kínál szövegeket úgy, hogy az adott betűhöz
kapcsolódó legfontosabb helyesírási problémákra is ráirányítja a
Lovász Andrea, a könyv szerkesztője
figyelmet…"

David Elliot - Lori Nicols: Pött, az őskölök - Dániel

András fordításában a Betütésztától
„Őskölök bátor. Mamut gyapjas. Sztori NAGY! Humorral átitatott,
csupa szív képeskönyv Pöttről, az őskori gyerekről, egy mamutról és
egy ősrégi értékről: a barátságról.”
Bosnyák Viktória: Elek, merre keresselek –
(Nyelvkincstár-sorozat)
„Bölcs Elek, a Nevenincs erdőben élő bagoly nősülni készül, és az
apróhirdetésére három jelentkező is akad. A menyasszonyjelöltek
azonban hoppon maradnak, mert Elek váratlanul eltűnik. A baglyok és
az erdőlakók a keresésére indulnak Magyarország legismertebb
vidékei felé, I. Mihály sirálykirály pedig Budapesten folytatja a
nyomozást. Miközben a szövevényes szerelmi történet szálait
igyekszünk kibogozni, észrevétlenül találkozhatunk számtalan nehéz
helyesírású földrajzi névvel is. És hogy talál-e magának Elek
feleséget? A könyv végére ez is kiderül.”
Fedezd fel a hajókat – (Mit?

Miért? Hogyan? sorozat)

Mi micsoda junior Földünk – (Mi

micsoda junior sorozat)

Bori vásárolni megy - Bori és Julcsi összevesznek
(a Barátnőm, Bori sorozatból) ☺2+

Mies Bouhuys - Fiep Westendorp: Pim és Pom
kalandjai - A születésnap - A vendégség
„Pim és Pom a Kedves Hölgy kiscicái. Pim fehér, Pom fekete. Pim
szereti a kalandokat és mindent, ami izgalmas. Pom inkább iskolásat
játszana mindig, vigyáz a rendre, és megmenti vakmerő barátját, ha
bajba kerül…” ☺3+

Tamási Áron: A legényfa kivirágzik – Ugrin Krisztina
válogatásában „Tamási Áron legszebb meséi és legmesésebb
elbeszélései olvashatók ebben a kötetben. Az ízes nyelven elbeszélt
történetek életre keltik a korabeli Erdély és a székely mesevilág
különös alakjait: az eszes vándorlegényt, a segítőkész ördögöt, a
szeretetre vágyó Halált, a furmányos kereskedőt és persze a szép
hajadont, akinek rózsa illatozik a köldöke helyén. Hun eredetmonda,
pimasz góbé mese és életrajzi visszaemlékezés épp úgy található
ebben a válogatásban, mint a felizzó szerelemről vagy a boldogtalan
karácsonyról szóló novella.” ☺9-99
Wilhelm Hauff: A kőszív

„Wilhelm Hauff, a klasszikus német
meseirodalom világszerte ismert szerzője ezúttal Svábföldre, a
híres Fekete-erdő titokzatos, komor, de varázslatos világába röpít el
bennünket. Hőse, Munk Péter azt az általános emberi tulajdonságot
képviseli, miszerint ritka, hogy valaki megelégedjék azzal, amibe
beleszületett. A fenyves szellemeihez fordul segítségért, hogy hőn
áhított vágyát, miszerint gazdag és híres legyen, megvalósíthassa. De
vajon boldog lehet-e úgy, ha mindezért cserébe a legbecsesebb
kincsét, a szívét kell föláldoznia?” ☺8+

Fabian Lenk: Shakespeare és a fekete álarcos:
(Idődetektívek 21.)
Julian, Kin és Leon bűnözők nyomát kutatja a múltban. Ám az
időutazások nem veszélytelenek…
„London, 1594. William Shakespeare legújabb darabja, a Romeo és
Júlia előadásán lángra kap a függöny, magát az írót pedig később
megtámadják a sötét utcán. Az idődetektíveknek nincs könnyű
dolguk, hiszen Shakespeare-nek jócskán vannak irigyei, akik szívesen
látnák a nép körében közkedvelt szerző bukását…” ☺9+
Felix & Theo: Elvis in Köln - Leichte Lektüren – CD
melléklettel
Német nyelvű könnyített olvasmány
„Karneval in Köln! Helmut Müller verkleidet sich als "Elvis" und geht
auf ein Kostümfest. Aber es gibt Probleme: Geld, Uhren und Bea
Braun verschwinden!…”

Marion Schwenninger: Ein Fall für Tessa –

Deutsc als
Fremdsprache - Niveaustufe A2 - Lektüren für Jugendliche - CD
melléklettel
„Alte Bücher haben oft ihre Geheimnisse“, sagt Tessas Mutter. Und
tatsächlich! In einem Buch über den Meisterdetektiv Sherlock
Holmes findet Tessa eine mysteriöse Nachricht. Was steckt
dahinter? Und wem gehört das Buch? Tessa will das Rätsel lösen…”

Gail Carson Levin: Elátkozott Ella
„Ha egy mesebeli bárókisasszony szép, okos és ráadásul gazdag – mi
híja lehet a boldogságának? Óh, nagyon is sok, mert Ella minden
adományok tetejébe születésekor varázslatos ajándékot kap
Lucindától, a jóindulatú, de roppant meggondolatlan tündértől – az
örök engedelmességet!… Hogyan védekezik a talpraesett és
szerencsés adottságai mellett még jó humorral is megáldott leányzó
az átoknak bizonyuló ajándék ellen, hogyan igyekszik megszabadulni
tőle, és hogyan jut el a manók, tündérek, hús-vér, jó és rossz
emberek, derék óriások és gonosz orgok között…Ugyan hová? A
boldogtalansághoz? A boldogsághoz? Megtudjátok az amerikai írónő
minden oldalon újabb meglepetéssel szolgáló, élvezetesen modern
meseregényéből”

