
 
ÚJ – ajándékba kapott, vagy vásárolt 
KÖNYVEINKből – 2018. december 
 
Szabó T. Anna: Adventi kalendárium Rófusz Kinga illusztrációival 
„…És be is mehetsz - vár az ünnep, 
és minden zárt ajtót kitár. 
A fa alatt angyalok ülnek - 
az ünnep azé, aki vár.” 
24 nap – 24 vers - minden napra... egészen karácsonyig. 

 
Ragacs, a hős kismacska – „Wéber Anikó* kedves, 
humoros és érzékeny meseregénye megmutatja, hogy milyen 
félénknek és bátornak lenni, és hogyan tudja valaki legyőzni a 
félelmeit – és ebben hogyan támogatja Ragacsot mindig megértő, 
szerető cicamamája…” *Az osztály vesztese, az El fogsz tűnni c. 
könyvek írója  5-8 
 

Igaz Dóra: Az erdei iskola 4. 
A MOST ÉN OLVASOK sorozatból –  kezdő olvasóknak 
 

Christian Tielmann: Berci és az éjszaka a sátorban 
sátor nélkül – brrrr – a BARÁTOM, BERCI sorozatból       
 kezdő olvasóknak 
 
Thorbjörn Egner: A három rabló  
„Kardamóm a világ legnyugodtabb, legkedvesebb városkája… Basztián 
rendbiztosnak nincsen semmi dolga, csak a környék három rablója, 
Kaszper, Jeszper és Jonatán zavarják a rendet. Hol a vegyesboltot, 
hol a hentest, hol a péket látogatják meg éjszaka. Aranyéletük lenne, 
ha nem öntené el őket a kosz, ha nem lenne áthatolhatatlan 
szobáikban a rendetlenség. Ezért hát elrabolják Zsófi kisasszonyt, a 
remek háziasszonyt, hogy takarítson és főzzön rájuk. Ám a dolgok 
nem úgy alakulnak, ahogy a rablók képzelték…”   
7-10    (Korábban a három jószívű rabló címmel is megjelent.) 
 

Ute Krause: Muskétások – Egy mindenkiért, mindenki 
egyért – és folytatása: Kalandra fel „Rőtszakállú Richárdhoz, 
egy előkelő hörcsögketrec unatkozó lakójához váratlan vendégek 
érkeznek, pontosabban pottyannak le az ereszcsatornáról: két egér 
és egy patkány. Az aranyhörcsög, aki A három testőr és D,Artagnan 
történetének rajongója, azonnal életre szóló barátságot köt velük. 
Amikor megtudja, hogy egyikük elveszítette az emlékezetét és az 
otthonát, elhatározza, hogy segít neki, és ezzel új kaland, izgalmas 
élet veszi kezdetét mindannyiuk számára”   6+ 
 

Andri Snaer Magnason: A kék bolygó története 
Az izlandi író meseregényében „Aranykori tejességet idéző ős-
állapot honol a kék bolygó kis szigetén: az örökifjú gyermeklélek 
önfeledt, kiapadhatatlan derűje és harmóniája. De egyszer csak 
váratlanul becsapódik a szigetlakók életébe űrhajóján Hahó Jónapot. 
Ezzel véget is ér az ártatlanság idilli állapota, és elkezdődik a 
történet, a móka, az álom-valóraváltás. Csakhogy mindennek ára van. 
Még ha az elején úgy is tűnik, hogy a kaland megéri a kis 
kompromisszumot, a folyamatot már nem lehet leállítani. Vagy mégis?"  
 

Christina Braun: A világűr – Mi MICSODA Junior  5-7 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Magyari Andrea: Átjáró Másvárosba 
 „A kilencéves Kázmérhoz hírvivő érkezik egy másik világból. Ő 
Közbenjáró, és segítséget kér. Másvárosban, ahol lakik, egy ideje 
ugyanis   n e m  t ö r t é n i k  s e m m i .   Hogy az milyen?  
Kázmér és legjobb barátja, Kamilla hamarosan meggyőződhet arról, 
hogy egy ilyen világ akár unalmas és félelmetes is lehet. Vajon 
rájönnek, honnan ered a baj?…”  9+,  9-,  
 

Al Ghaoui Hesna: Holli, a hős – Mese arról, hogyan 
félj bátran – „Szerinted ki az igazán bátor? Például az, aki bár 
fél, meg meri tenni azt, amitől tart. Amikor egy szikla szélén állsz, 
vagy egy sötét szobába lépsz, esetleg nagy közönség előtt kell 
szerepelned – teljesen természetes, hogy félsz. De a félelem, 
bármilyen furcsán is hangzik, fontos és hasznos érzés. Sőt, a 
segítségedre lehet, ha megtanulod kezelni!  
Holli rettenetesen izgul az iskolai fellépése miatt. Ekkor szegődik 
mellé egy apró és barátságos házirém, Mumus, akitől a kislány 
megtanulja, hogyan állíthatja a félelmet a saját oldalára. Kalandjaik 
során kiderül, hogy néha bizony még a felnőttek is félnek, ám ebben 
nincs semmi szégyellni való.  
Al Ghaoui Hesna, a haditudósításairól híres, immár kétgyermekes riporter, saját 
rajzaival illusztrált könyvében egyszerű gyakorlatok és egy könnyen megjegyezhető 
bátorságinduló segít erőt meríteni a gyerekeknek a nehéz helyzetekben, hogy bátran és 
magabiztosan nézhessenek szembe a kihívásokkal.” 
 

A füttyös legény – Csángó népmesék – Kürti Andrea 
rajzaival, Faragó József és Kallós Zoltán csángóföldi 
népmesegyűjtéseiből válogatva  
 

Michael Peinkofer: A sárkánylovagok átka – a 
Gryphony sorozat* 4. része      *„Kisiskolásoknak szóló fantasy 
egy árva kislány kalandjairól, történet a csodák és a barátság 
erejéről.” (bővebben a 2017. augusztusi ajánlóban)  A sorozat 

előző kötetei: A griff bűvöletében - A sárkányok szövetsége - A 
griffek visszatérése 
 

Cressida Cowell: Így neveld a sárkányodat sorozatból*: 
Így fejtsd meg a tűzkő titkát - Hősök kézikönyve a halálos 
sárkányokhoz - Így utazz sárkányviharon - Így törd össze egy 
sárkány szívét - Így lopd el egy sárkány kardját    *bővebben a 
2016. májusi ajánlóban  10+- 
 

Bobbie Peers: A kriptoportál – a William Wenton 
trilógia 2. kötete    Előzménye: A Lurídiumtolvaj   
„William Wenton fura egy figura, azazhogy elsőre nincs benne semmi 
különös, hacsak az nem, hogy a Norvégiában szüleivel élő fiú szobája 
tele van fura holmikkal, amiket ő maga készített. Mechanikus kéz, 
háromdimenziós kirakójáték, ezek elkészítése gyerekjáték William 
számára. A család nyolc éve menekült el Angliából, William 
nagyapjának eltűnése után, aki a világ egyik leghíresebb kódfejtője 
volt…”   bővebben: konyvutca.blogspot.com   - „A lurídiumtolvaj 
váratlan fordulatokkal és megfejthetetlennek tűnő rejtvényekkel teli 
történetét 2015 legjobb ifjúsági regényének választottak 
Norvégiában”   10-16 
 

Alan C. McLean: From the Heart (Oxford Bookworms)  
Level one - 400 headwords  „Anna is a new student at Oxford 
University. When she arrives in Oxford, she meets Selim, and they 
become good friends. But Selim is not English, and living in a 
different country is not easy for him. Anna tries to help but she 
knows that her father isn't going to like it…”  

 
 


