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Catherine Leblanc: Megérkezett! 
„Kismackó nagyon izgatott: kistestvére születik! Hamarosan meg kell 
tanulnia, hogy nem is olyan könnyű nagytestvérnek lenni... Catherine 
Leblanc író és Eve Tharlet illusztrátor újabb közös könyve*, ami a 
testvéri szeretetről szól, annak minden nehézségét és szépségét 
bemutatva.”  

*Könyvük még könyvtárunkban: Akkor is szeretnél? 
 
A királykisasszony jegyei és más mesék - a Magyar 
népmesék sorozatból  
„A kötetben olvasható mesék: A talléros kalap, A sündisznó, A 
csillagász, a lopó, a vadász meg a szabó, Király kis Miklós, Az égig érő 
fa, A csókaleányok, A két koma, A királykisasszony jegyei.” 
Lásd még: 2016. októberi ajánló… ☺6-10 
 

Miloš Macourek(írta) és Adolf Born(rajzolta): Matyi és 
Sári mindent megold 
„Matyi és Sári a harmadik béből (no meg Jonatán kutya)… ha lehet, 
még az eddigieknél is izgalmasabb kalandokba keverednek, de a 
minden kívánságot teljesítő telefonkagyló szerencsére a 
rendelkezésükre áll: tolvajokat és emberrablókat fognak, sőt, ha kell, 
ők maguk válnak betörővé! És ki gondolná, hogy mennyi veszéllyel 
fenyeget az, ha a szomszéd Petyuskára kell vigyázniuk?… Igazi 
remekművet tartunk a kezünkben a cseh gyerekirodalom 
legnagyobbjaitól – aki szereti a Kisvakondot, Bob és Bobeket vagy 
éppen Rumcájszot, egész biztosan nem fog csalódni…” ☺5-10  A 
sorozat további kötetei: Matyi és Sári az iskolában, Matyi és Sári 
nyaral, Matyi és Sári a világ körül 
 
 

Julia Donaldson – Axel Scheffler: Malacbújócska 
Tyúk és Malac bújócskáznak. Malac mindenkire rábukkan, csak éppen 
tyúkot nem találja… ☺1+ 

Macskazene  „Volt egy utcazenész és egy cirmos macska…Kiültek 
a térre egész álló napra, Gyűjtötték az aprót egy kockás kalapba, S 
felvidult mindenki, aki arra járt… De Cirmos családot alapít és 
gazdája egyedül marad. Vagy mégsem?… ☺☺  
 

Marék Veronika: Boribon, a bajnok 
„Annipanniék futóversenyt rendeznek. A béka, a nyuszi és a mókus 
versenyzik Boribonnal, ám ő megcsúszik egy kövön a patakban és 
megrándul a lába, így a nyuszi nyakába kerül az érem. A csalódott  
Boribon végül mégis bajnok lesz…”   ☺2-5 

 
A Mit? Miért? Hogyan? MINI sorozatból:  

Hogyan közlekedj a városban? 
Fedezd fel az óriásjárműveket 
 
Kezdő olvasóknak az Olvass velem sorozatból:  

Heike Weichmann: Autóversenyzők 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Kolibri Kiadó  Roald Dahl (aki száz+1 éve született) 
életműsorozatában jelent meg a Matilda, A barátságos óriás, a 

Boszorkányok, után a Fantasztikus róka úr   
 „Minden alkalommal, amikor Róka úr egy-egy zsíros tyúkkal, libával 
vagy pulykával tér haza esti portyájáról, a falu három elvetemült 
gazdája majd szétrobban a dühtől a farmjukat ért támadások miatt. 
A dagadt Buci, a törpe Bugris és a vézna Bán ezért bosszút esküszik. 
Elhatározzák, hogy örökre kiforgatják Róka urat, feleségét és 
gyerekeiket a családi odúból. Csakhogy Róka úrnak is megvan a 
magához való esze…”  ☺6-10 
 

Margit Auer: Végre vakáció  - Mágikus állatok 
iskolája* 9. „Milyen érzés lenne, ha lenne egy saját, csakis 
hozzád kötődő állatod?  Aki téged megért, beszélgetni tudsz vele, 
mindenhova elkísér, és soha többé nem kellene egyedül lenned…”  

☺7-10 *(bővebben a 2016. januári ajánlóban) 
 

Menyhért Anna: Rubinbogyózselé 
„Ez a meseregény azoknak a kisiskolásoknak szól, akik szeretik a 
varázslatot, nem félnek az erdőben, hisznek az emberi jóságban és 
mernek belemerítkezni egy fantázivilágba, ahol lehetnek jó és rossz 
dolgok is egyszerre. Nem árulunk el nagy titkot akkor sem, hogy ha 
azt mondjuk, hogy minden rossz mögött valami más áll: félelem, 
bántás vagy fájdalom. - Menyhért Anna könyve önálló olvasásra is 
alkalmas, de az esti közös felolvasás meséje is lehet, összehozva 
kisebb és nagyobb testvéreket egyaránt.” ☺☺☺ 
 

Brigitte Labbé & Michel Puech: A főnökök és a 
többiek (a Filó-faló* sorozatból) 
„Építésvezető, karmester, főszerkesztő, üzletvezető, osztályvezető, 
államelnök, vállalatvezető, vámtiszt... Hihetetlen, hogy mennyi főnök 
vesz körül minket! S gyakran a főnöknek is főnökei vannak, és a 
főnökök főnökeinek is vannak főnökei, és a főnökök főnökeinek a 
főnökei fölött is áll valaki. Szeretünk főnökök lenni, semmi kétség.” 
*A Filó-faló kötetei a könyvtárunkban: Háború és béke - 
Bátorság és félelem - Élet és halál - Fiúk és lányok - A jó és a 
rossz - Természet és környezetszennyezés ☺☺ 

 
Fabian Lenk: Idődektívek* 22. -  Titkos jelek 
Pompejiben   *„Három gyerek kalandjai a történelmi időkben. 
Izgalmak, sok-sok hiteles történelmi adat, nyomozás, rejtélyek. 
Ötödikes-hatodikos gyerekek úgy kalandozhatnak a frissen 
megismert történelmi korszakokban, hogy közben letehetetlenül 
izgalmas krimit olvasnak, de ügyesen olvasó, történelemre nyitott 
gyerekek már negyedikben is bátran megpróbálhatják.”   bergjudit.hu 
 

A Mi micsoda sorozatból: 

Christine Peham - Laurence Traiger: Zene - A 
hangok bűvöletében 
Karl Urban: Otthonunk, a Föld - A kék bolygó  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


