ÚJ – ajándékba kapott, vagy vásárolt
KÖNYVEINKből – 2017. november - december
Derűs hétköznapok – Kalendárium

A Maléna kertje és
Krétarajz című regények folytatásaként, de önállóan is olvasható a
Derűs hétköznapok.

„…Ez a kalendárium azért készült, hogy az időre figyelmeztessen.
Arra, hogy ne csak azt vegyük észre, hogy múlik, hanem azt is, mivel
telik... Jó lenne nem elfelejteni a hétköznapok apróságait…”
Molnár Krisztina Rita

„Molnár Krisztina Rita írásait azért szerettem meg nagyon,
mert képesek az élet apró dolgait, azok szépségét megragadni és
visszaadni, anélkül, hogy giccsessé válnának. Az írónő a gyerekeknek
szóló könyveiben sem hallgat a komoly, nehéz témákról, de képes
olyan megértéssel, együttérzéssel szólni ezekről, amivel vigaszt,
segítséget nyújt gyermek- és felnőtt olvasónak egyaránt.

Simonyi Cecília képei, rajzai-festményei pedig egyszerre
gyermekiek és lényeglátók, és olyan bensőséges hangulatot
árasztanak, hogy attól szerintem bárki újra gyereknek érezné magát.
Abban a bekuckózós, réten futkározós, szeretettel körbeölelt
értelemben…”
bővebben: Uzseka Norbert írása - ekultura.hu
Biblia - A legszebb történetek gyerekeknek
„Heinz Janisch osztrák gyermekkönyvíró 12 ószövetségi

és 20
újszövetségi történetet fogalmazott át irodalmi nyelven és irodalmi
igényességgel… A fordítás Abrudán Katalin műfordító munkája, mely
a Szent István Társulat Biblia-kiadásán alapul.”

Karácsonyi ének
„A kőszívű és zsugori Scrooge urat karácsony előestéjén három
szellem látogatja meg. A hátborzongató élmény hatására hősünk
élete gyökeresen megváltozik. A titokzatos pálfordulás históriája az
egyik legszebb és legelgondolkodtatóbb karácsonyi történet, amit
valaha papírra vetettek.”

Charles Dickens regényét László Noémi meséli

újra.

Mesélj nekem minden este „MESÉLJ NEKEM! – hallatszik
minden este a gyerekszobából… Ehhez a közös kalandhoz szeretnénk
segítséget kínálni válogatásunkkal, melyben a népszerű Mesélj
nekem-sorozatunk legszebb, legkülönlegesebb és legkedveltebb
meséit gyűjtöttük egy csokorba. A rest leány és Mátyás király
aranyszőrű bárányának története mellett olyan kevésbé ismert
mesék is helyet kaptak, mint például A nyelves királykisasszony. Mert
az igazán jó mesékből sosem lehet kinőni!”
manokonyvek.hu
„Farkasházi Réka az Igazi karácsony című, daljátékot* és
mesét* is tartalmazó képeskönyvben azt kutatja, miből fakad ennek
az ünnepnek a valódi varázsa…”
*Farkasházi Réka és a
Tintanyúl zenekar zenéjével,

Boldizsár Ildikó

meséjével

Brigitte Weninger: 24 karácsonyi mese
„A keretmese egy manócsaládról szól, melyben az erdőben élő
nagypapa a gondjaira bízott unokáknak minden ébredés után egy-egy
történetet mesél az emberek világából. A mesék a csodáról, a
jóság/szeretet erejéről, a mikulásvárásról és a betlehemi születésről
szólnak.”

Alex T. Smith: Santa Claude

(Claude könyvek sorozat)
„Claude és Bolyhos Zokni uraság karácsony este rajtakap egy
betörőt. De amikor rákattintják a kezére a bilincset, és
felkapcsolják a lámpát, nagyon meglepődnek. A betörő ugyanis nem
más, mint maga a Télapó! Mivel a bilincs kulcsa elkeveredik, hőseinkre
vár a feladat, hogy éjfélig elvigyék a rengeteg ajándékot a
gyerekeknek...” ☺kezdő olvasóknak

Timo Parvela: Miú, Vaú és a cikázó cickány
„Kedvenc kutya-macska párosunk égszínkék házikójában immár a
félelmetes nevű Morgó Medve is otthonra talált. Aggodalomra
azonban semmi ok, hiszen Miú és Vau új barátja egy apró, életvidám
cickány, aki az élet minden csodáját szeretné megtapasztalni, és tele
van kérdésekkel is. Mi van az űrön túl? A fényt is beissza a föld,
akárcsak a vizet?… Mivel Morgó Medve, a legéletvidámabb cickány
mérete apró, az élete is rövidebb. Kiskorától öregségéig tartó
története szívbe markoló mese gyerekeknek és felnőtteknek arról,
hogy egy apró cickány tettei is lehetnek nagyok és fontosak.” ☺4-8

Mirr-Murr nyomoz Budapesten
„Csukás István Mirr-Murról írt sorozatának negyedik kötetében
a híres macska új oldaláról mutatkozik be. Ugyanis felfedezi, hogy
mekkora nagy nyomozó-tehetség! Ez csak úgy jön, mint egy sugallat,
illetve egy levél, amit jó barátja, Oriza-Triznyák helyezett el a
szalmakalapnál, amelyben édesen aludt.
Mirr-Murr követi a
nyomokat, közben felfedezi Budapestet, plusz Téglagyári Megállót, a
régi barátot, aki éppen unatkozik. Így be is vonja a nyomozásba. Bár
külön utakon, de mind a ketten célhoz érnek: megtalálják OrizaTriznyákot és az óriási jutalmat. De a legnagyobb jutalom, hogy
megismerték és megszerették Budapestet.” ☺4-8

Astrid Lindgren: Kalle nyomozni kezd
„Mihez kezdene Sherlock Holmes egy békés kisvárosban, ahol
nincsenek bűntények, és ezért nincs is mit kinyomozni? Holmes
elmenekülne egy ilyen helyről – Kalle Blomkvist, az ifjú
mesterdetektív persze nem megy sehova, hiszen még csak
tizenhárom éves, és itt él a családja meg a két legjobb barátja:
Anders és a vagány Eva-Lotta, akibe titokban fülig szerelmes…”
„Csaknem hetven év telt el azóta, hogy Astrid Lindgren az izgalmas
Kalle-trilógiával megteremtette a skandináv krimi ifjúsági változatát”
☺9+

René Goscinny, Albert Uderzo: Obelix és társa
(Asterix 23.) „Születésnapi ajándékként Asterix és a falu többi
lakója nagyvonalúan megengedi Obelixnek, hogy egymaga páholja el a
római garnizonba váltásként érkező új katonákat. A hírtől Caesar
hatalmas haragra gerjed, és ötleteket kér bizalmasaitól a
tarthatatlan helyzet megoldására…” ☺9+

Lars Frühsorge : Maják, inkák , aztékok (a Mi Micsoda
sorozatból)
„A maják, az inkák és az aztékok pompás templomokat
emeltek, bonyolult naptárakat használtak, és kiválóan értettek a
csillagászathoz. Ki volt a "Nap fia"? Miért építettek az aztékok úszó
kerteket? Milyen szerepe volt a maják életében a labdajátéknak?
Lars Frühsorge majakutató és Bernd Schmelz, az ősi Amerika
kutatója az Andok hegyláncai között megteremtett, egykor virágzó
kultúra izgalmas részleteivel ismerteti meg az olvasót.”

El fogsz tűnni - Wéber Anikó

„Az osztály vesztese című
regényével egy olyan kibeszéletlen témára tapintott rá, ami a mai
napig minden iskolásnak beárnyékolja a hétköznapjait: ez a bullying…
El fogsz tűnni című második könyve nem kevésbé nyers és pontos,
sem kevésbé hitelesen érez rá az osztály kapcsolathálójának a
kegyetlenségére. Egy hatodikos osztály kirándulásra megy, és 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 osztálytársuknak 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.”

Bővebben: gyermekirodalom.hu; kultura.hu

Boldizsár Ildikó: Mesék a felnőtté válásról
„Megtörténik, akár akarod, akár nem. Felnősz. Ha nem szeretnél
felnőtt lenni, azért – ha pedig szeretnél, csak nem tudod, hogyan,
akkor ezért olvasd el ezt a könyvet. Harminckét mese a felnőtté
válás nehézségeiről és szépségeiről: tizenhat a fiúknak és tizenhat a
lányoknak, hogy könnyebben önmagukra és egymásra találjanak.”
Boldizsár Ildikó

„A mesék jelentésének kibontásában és az önterápiában a szerző
rövid, gondolatébresztő elemzései segítenek.” ☺12+

Caleb Krisp:Állítsátok meg Ivyt!
„Ivy, a tűzről pattant szobalány, aki önbizalomban sem szenved
hiányt, ezúttal Londonban, egy koporsókészítő házaspár fogadott
lányaként bukkan fel.” ☺11-15
Előzménye:

Caleb Krisp: Ivy Pocket és az óragyémánt

(2017. áprilisi ajánló)

Rick Riordan: Percy Jackson és a görög istenek
„Egy New York-i kiadó felkért, hogy írjak meg mindent, amit a görög
istenekről tudok, mire azt kérdeztem: Mehet névtelenül? Mert nem
szeretném, ha az olimposziak megint bepöccennének rám. Másrészről
viszont, ha ezzel segítek megismerni a görög isteneket, ami akár
életmentő is lehet, ha egyszer előttetek teremnek, már meg is van a
heti jócselekedetem."
Így kezdődik a Percy Jackson és a görög istenek, amiben Poszeidón
fiának egyedi - gunyoros megjegyzésekkel fűszerezett tolmácsolásában olvashatjuk a mitológiai történeteket.” ☺11+

Rachel Hartman: Árnypikkely
Előzménye: Seraphina „A sárkányok

és emberek lakta világban
egy tizenhat éves lány küzd a békéért, s közben igyekszik megőrizni
gyermekkora óta hordozott titkát, mely olyan szörnyű, hogy
felfedése az életébe kerülhetne... Izgalmas, mulatságos, szívszorító
könyv kultúrák találkozásáról és egy fiatal lány felnőtté éréséről.”

Árnypikkely

- a kétkötetes fantasy 2. része
„Háború
készülődik, és egyedül a félsárkányok közös ereje állíthatja meg a
pusztítást. Ehhez viszont Seraphinának fel kell kutatnia a többieket.
Hamar kiderül azonban, hogy a szálakat a háttérből egy titokzatos
kéz mozgatja…” ☺12+

