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Amy Krouse Rosenthal: Uni, az unikornis – A 

Betütésztától  „Az unikornisok kivételes teremtmények, és kevés 

kislány hisz igazán bennük. Ritkán találkozhatunk velük. Olyan 

unikornis meg igazán kevés van, amelyik hisz abban, hogy léteznek a 

világon kislányok. Rosenthal könyve „fordított történet”, melyben a 

szerencsés egyszarvú, Uni, egy olyan kislányban hisz, aki tényleg 

létezik! A gyerekeknek és szüleiknek Uni azt üzeni, hogy mennyire 

fontos a barátság és a gyerekkori képzelet ereje életünkben…” 3+ 

 

Esti tündérmesék „Mesét olvasni és hallgatni mindig jó – de 

elalvás előtt a legjobb. Ilyenkor 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.”  
 

Thé Tjong-Khing: Hová tűnt a torta 
Kutya néni és Kutya bácsi tortáját ellopták! És ez még csak a 

kezdet… „A Hová tűnt a torta? egy izgalmas és kalandos képeskönyv, 

amelyben minden egyes oldalon egy összefüggő, de mégis különböző 

mese bontakozik ki. A könyv egészében egy óriási kép, ahol a 

részletekben elmerülve a gyerekek – és szülők – fantáziájára bízva 

alakul ki egy-egy történet. A Hová tűnt a torta? egy meglepő 

labirintus szavak nélkül, amelyben minden egyes "újraolvasás" során a 

mese egyre részletgazdagabbá válik a gyerekek fejében.”   
 

Tóth Krisztina: Felhőmesék – Timkó Bíbor illusztrációival 

„Hogy mi lett a kis denevérrel, aki madár akart lenni, hogyan gyógyult 

meg a kis hal, akinek megsérült az uszonya, hogyan élnek a 

szappanbuborékok, mit tudhatunk meg egy majdnem százéves 

bácsitól és a vízisiklók királyától? A Felhőmesékből választ 

kaphatunk kérdéseinkre és megismerkedhetünk egy csodálatos 

kislánnyal, Lilivel, aki kíváncsi, tele van ötletekkel, és mindig helyén 

van a szíve, ha arra van szükség.” 4+  
 

Julia Donaldson: A bandita patkány - Axel Scheffler 

illusztrációival  „Szegény nyuszi, szegény mókus, szegény erdei 

állatok! Senki sincs biztonságban – a gonosz bandita patkány 

mindenkit kirabol! Nyuszitól a kórót, mókustól a mogyorót, saját 

lovától a zabot. Még szerencse, hogy a kacsának van egy remek 

ötlete…” 2-5  
 

Nicola Jane Swinney: A legszebb kutyák 
„A kötet bemutat a manapság legdivatosabb fajták közül jó néhányat 

a labradortól az uszkárig, a német juhászkutyától a mopszig – a maga 

nemében mindegyik különleges és bámulatra méltó. Pompás fotók és 

hasznos információk segítenek a kutyabarátoknak megismerni a 

különböző fajtákat, és kiválasztani mindenkinek a hozzá illő 

kedvencet.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tom Watson: Pálcikakutya és a fagyi 
„Pálcikakutyának egyetlen célja, hogy rávegye barátait: szerezzenek 

fagylaltot. De ehhez szembe kell szállniuk egy vízzel támadó géppel, 

fel kell fedezniük a szivárványtócsákat, és üldözőbe kell venniük a 

világ legfurcsább, leghangosabb teherautóját, amit valaha láttak. De 

a küldetést veszély fenyegeti. Pálcikakutya nagy kockázatot vállal. Ha 

elfogják, soha többé nem láthatja a barátait. Viszont ha sikerrel jár, 

ízletes, színes és hűsítő jutalom vár a kutyusokra.” 

szellős szövegkép, friss olvssóknak, 7+   

 

Berg Judit: Két kis dínó felfedezi Amerikát 
„Trikó és Nyamm, az időutazó dínók a zsírkrétakor, a 21. századi 

Budapest, Mátyás király udvara és Kréta szigete után legújabb 

kalandjuk során Kolumbusz Kristóf hajójára keverednek…Előbb 

potyautasként, később a Santa Maria legénységének teljes jogú 

tagjaiként vesznek részt az expedícióban, hogy bebizonyítsák, a Föld 

gömbölyű, és kelet felé is el lehet érni Indiát. Vagyis: Amerikát, a 

sajtburger, a szupermen, a felhőkarcolók és Yoda mester hazáját. 

Vagy ez az Amerika még nem az az Amerika?”  5+, és kisiskolásoknak,  

 

 Bartos Erika: Buda hegyei - Brúnó Budapesten 2. 
„Tudod-e, milyen szobor bújik meg az Erzsébet-kilátó legfelső 

lépcsőfoka alatt, honnan kapta a nevét a Hármashatár-hegy, és 

hogyan alakult ki a Szemlő-hegyi-barlang? Ültél-e már a Libegőn, a 

Fogaskerekűn vagy a Gyermekvasúton?… Az építészmérnök 

végzettségű meseíró egy kedves történet és részletgazdag rajzok 

segítségével kalauzolja végig az óvodáskorú olvasót Budapest 

nevezetes helyszínein.”  A hatkötetesre tervezett Brúnó Budapesten 

sorozat Buda hegyei című kötetéből Buda hegyvidékét, Észak-és Dél-

Budát ismerhetjük meg.” 

 

Otthonunk, Magyarország  „128 oldalasra bővített kiadásban 

jelenik meg a Mi MICSODA sorozat egyik legnépszerűbb kötete. 

Francz Magdolna a korábban megjelent könyv tartalmát felújítva 

szerkesztett újabb – a gyerekek számára érdekes – fejezeteket. 

Újdonság, hogy játékra, rejtvényfejtésre is hívjuk az olvasót. Ízelítő 

a tartalomból: Miért kell a békákat átsegíteni az úton? Milyen 

országhatárok mentén vezet a vasfüggöny kerékpárút? Hol őrzik az 

első magyar nyelvemléket? Látogass el a könyvben szereplő helyekre! 

Ebben segít a kihajtható térkép.”   kisiskolásoknak 

 

Rozgonyi Sarolta: Budapest - Világváros a Duna partján 
(Mi MICSODA) „Milyen szerepet kapott Budapest fejlődésében, 

hogy a Duna partján fekszik? Mitől világváros Budapest? Mit 

rejtenek a föld alatti közművek? Hogyan működik a város? Hová 

járnak szívesen a fiatalok? - Ez nem útikönyv, nem is útikalauz, annál 

sokkal izgalmasabb!…” 
 

Fantasztikus illúziók - Meghökkentő optikai csalódások, 

trükkös fejtörők és rejtvények  „Melyik színt veszi észre 

leggyorsabban a szemünk? Mi a mozgási illúzió magyarázata? Miért 

látunk párhuzamos egyeneseket összetartónak? Hogyan 

gondolkodjunk a megszokottól eltérően?… A könyvben található 130 

segítségével egy igazán szórakoztató és izgalmas optikai illúzió, 

trükkös feladat és logikai rejtvény világ tárul fel.” 5+ 

 

Dr. Blénessy Gabriella: Scratch neked  
Ismerkedés a programozással könnyedén,  kezdőknek 
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Angela Weinhold: Vallások a világban - A  Mit? Miért? 

Hogyan? sorozatból „A Ravensburger népszerű 

gyermekkönyvsorozatának 46. kötetét lapozgatva öt világvallás 

(hinduizmus, buddhizmus, judaizmus, kereszténység, iszlám) 

tanításaival ismerkedhetnek az óvodások és a kisiskolások. 

Megtudhatják, miért hisznek istenekben az emberek, hogyan 

alakultak ki a vallások, ki volt Buddha, Jézus és Mohamed, miben 

hisznek és mit ünnepelnek az egyes vallások követői.” 

 

Fekete István: Éjféli harangszó 
„A kötet szereplői hétköznapi hősök: falusi emberek, akik küzdenek a 

szegénységgel, az öregséggel, az elmúlással, néha a szerelmi 

bánattal, mások rosszindulatával, vagy éppen a szeszélyes 

időjárással. Nem mindig diadalmaskodnak, de a bölcsesség és az 

egymásra figyelés átsegíti őket a nehéz időszakokon… Az 

elbeszélések mintha egyetlen évet ölelnének fel: télutón játszódik az 

első novella, az utolsóban pedig kitavaszodik. - A novellákat Bányász 

István válogatta, a kötet grafikáit, amelyek visszaadják a hol 

álomszerű, hol szinte szociografikus pontosságú novellák hangulatát, 

Herbszt László készítette.”  

 

Paul Griffin: Ahol a barátom, ott az otthonom  
„Egy fiú találkozása egy loncsos kiskutyával felejthetetlen 

barátsághoz vezet ebben a mélyen megindító történetben, amelyben 

a főszerepet maga az élet, a veszteségek és a család valódi jelentése 

kapták. Ben Coffin mindig is kívülállónak érezte magát. 

Örökbefogadott gyerekként folyton kerülgetnie kell az iskolában az 

őt szekálókat, délutánonként pedig sci-fi könyveket olvas a 

könyvtárban. Ez azonban hamar megváltozik, amikor rátalál egy Flip 

nevű kóbor kutyára és összebarátkozik a könyvtáros lányával, Halley-

vel. Ben életében most először érzi, hogy tényleg tartozik valahová. 

A lány meggyőzi Bent, hogy írjanak együtt egy regényt…”  10+ 

 

Rick Riordan: Percy Jackson görög hősei 
„Ki vágta le Medusza fejét? Ki nevelkedett egy nősténymedve 

mellett? Ki szelídítette meg Pegazust? Ezt csak egy félisten 

tudhatja, és Percy Jackson* részletesen be is számol Perszeusz, 

Atalanté, Bellerophón meg a többi nagy görög hős merész tetteiről. 

A Percytől megszokott vagány, pimasz stílusnak köszönhetően (ez 

szinte már elvárás az olvasók részéről)… ez a gyűjtemény hamar a 

Rick Riordan* rajongók népes és odaadó táborának vadonatúj 

kedvencévé válhat   *Rick Riordan a Percy Jackson és az 

olimposziak, az öt kötetből álló fantasy regény-sorozat írója, 

történeteit átszövi a görög mitológia. A főszereplő Percy Jackson, 

aki felfedezi, hogy ő Poszeidón, a tenger istenének fia…”  

 

Spartacus  „A legendás rabszolgavezér alakja, történelmi szerepe 

két évezred távlatából is foglalkoztatja az embereket. Hogyan 

lehetséges, hogy a láncon, mocsokban tengődő nyomorultak egyszerre 

eszmélni kezdenek, a beszélő szerszámoknak nevezett furcsa 

élőlények egyszerre csak egyenrangúnak érzik magukat uraikkal? E 

lenyűgöző folyamatot tárja elénk a képregény, felidézve a többéves 

háborút, melyet a semmivel sem bírók vívtak az élet és halál uraival. 

Cs. Horváth Tibor szövegéből a magyar képregény hőskorának egyik 

legtehetségesebb alakja, Korcsmáros Pál 1961-ben rajzolt 

képregényt a Füles rejtvényújság számára, amelyet az olvasók akkor 

17 héten keresztül izgulhattak végig.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


