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Tóth Krisztina: Zseblámpás mesék - Timkó

Bíbor rajzaival
„A titkos hóember a nyarat is átvészeli, a százlábúval a
metróalagútban találkozhatunk, és azt is megtudhatjuk, hol támad a
csizmaevő. Ha a lámpaegér otthonába is bepillantottunk, irány az
óvoda, de nem ám nappal, hanem éjszaka…” ☺8+

Nyulász Péter: A hosszúfülűek kincse.

(A Berger
Szimat Szolgálat* harmadik része) – Illusztrálta: Ritter Ottó
„Nagy futással indul Bugac Pongrác harmadik kalandja. Maxit és
Trixit elkapják Óbudán, egy múzeumban, ahonnan eltűnt a Fekete
Kutya. Egy titkos jegyzet szerint ez a szobor a kulcs egy rejtélyes
kincs megtalálásához. A Berger Szimat Szolgálat feladata előkeríteni
a műtárgyat, akár a Föld túlsó feléről is! …”
*A BerGer Szimat Szolgálat egy mesés detektívsorozat a kilenc
magyar kutyafajta főszereplésével. A 6-10 éves korosztálynak
íródott történetek egy magánnyomozó iroda rokoni és baráti
társaságának kacagtatóan humoros és fordulatos kalandjait mutatják
be.” bővebben: bergerszimat.hu

Cressida Cowell: Így lopd el egy sárkány kardját –
(Így neveld a sárkányodat 9.)
„III. HABLATY HARÁKOLÓ HARALD nagyszerű kardforgató,
sárkánysuttogó volt, s emellett a valaha élt legnagyobb viking hős…
„Rossz idők járnak a Barbár-szigetvilágra - mintha átok ülne a
világon! Vajon meg tudja Hablaty őrizni a kardját? El tud fojtani egy
sárkánylázadást?…” ☺9-13

Világvége alsó

„Ebben a mesekönyvben, amelyben kortárs
írók írtak mai népmeséket, minden a feje tetejére áll. Mátyás király
a sötétben mackóbundát vesz fel véletlenül, kard, palást, korona
helyett okostelefon, notebook és lopott csillagászati távcső segíti a
hőst, a selyemrét a Minecraft világában hullámzik, az emberevő óriás
pedig kelbimbót kap büntetésből. Aki nem ismeri az eredeti
népmeséket, jólesően megmerítkezhet a mai mesék nyújtotta
szabadságban, aki pedig igen, azt ismerős és mégis csupa új élmény
várja: izgalom, kihívás és rengeteg nevetés. Tizenegy magyar író –
Egri Mónika, Elekes Dóra, Gimesi Dóra, Kertész Edina, Lackfi
János, Mészöly Ágnes, Molnár Krisztina Rita, Nyulász Péter, Tamás
Zsuzsa, Varró Zsuzsa, Vig Balázs – népmesék ihlette kortárs
írásait tartalmazza a kötet.

Renée Holler: Veszély a Santa Marián ; Az
Akropolisz árnyékában ; Mentsük meg a fáraót
Rejtvényes krimik Kolumbusz korából, az ókori Athénból és a régi
Egyiptomból a TÖRTÉNELMI TETTHELYEK* sorozatból
*„A Naphegy Kiadó legújabb ifjúsági krimisorozata, a Történelmi
tetthelyek lapjain új értelmet nyernek a történelemkönyvek
száraz adatai. A fordulatos cselekmény és a fejezetek végén
található
rejtvények
elsősorban
szórakoztatják
az
ifjú
nyomozókat, a függelékben található mellékletek pedig segítik
rendszerezni a játszva megszerzett tudást.”

Skót tündérmesék

„Ezek a tündérmesék a skót népmesekincs
legismertebb darabjai. A legtöbb mese hátterét vagy témáját a zord
tájat uraló és kiszámíthatatlan elemek megszemélyesítője, Beira, a
télkirálynő és alattvalói adják. Az első történetben Beira, a kemény
és kegyetlen asszony Skóciára szabadítja a téli viharokat és
hófúvásokat. Gyűlöli a tavasz szellemét, amely nyugaton, a békés zöld
szigeten talál menedékre. Halálos ellenségei Angus és Bride, a
napfény és a melegség tündérkirálya és tündérkirálynője, akik minden
évben csatákat vívnak Beirával a Skócia fölötti uralom
megszerzéséért… e könyv ízelítő abból a válogatásból, amit

Donald A. Mackenzie

száz évvel ezelőtt, a Skót-felföldet
járva lejegyzett, és most, a kötet megjelenésének századik
évfordulóján, magyar nyelven első ízben kerül az olvasóközönség elé.”
☺fiataloknak+
Theodor Strom, E. T. A. Hoffmann, Oscar Wilde, O. Henry,
E. Nesbit, Rudyard Kipling: Csodadolgok - Híres írók
meseszép történetei
„A hat világhírű író újrafordított művében – A kis Makranc, Diótörő,
Canterville kísértete, Háromkirályok ajándéka, A haza megmentői,
Hogyan lett púpos a teve – az emberek és az állatok világának
számtalan csodálatos pillanata elevenedik meg. A kötet két gyönyörű
és klasszikus karácsonyi történetet is tartalmaz.” ☺5-10

Kemény Kristóf: Puskás Öcsi - A külvárosi
hihetetlen kalandjai 3. - Irány a felnőtt csapat!

vagány

„Eleinte
még az idősebbektől örökölt ócska focicipőkkel is meg kellett
küzdenie Öcsinek és barátainak, hogy megmutassák az edzőnek:
ügyesebbek az ellenfélnél! A fiúk persze nem mentek a szomszédba
turpisságért, ahogy ezek az évek sem múlhattak el kisebb-nagyobb
balhék nélkül… A tréfás és tanulságos történetek mellett azt is
megtudjuk, hogyan lehet a szerető édesapa egyben szigorú edzője is
fiának, és melyik az a pillanat, amikor a mindig kritikus Feri bácsi
végre kimondja: Öcsiből egyszer világsztár lesz!” ☺5-10

Polgár Judit: Kalandozás a sakktáblán - négy éves
kortól; Sakklépések - öt éves kortól ; Sakk és matt - hat
éves kortól „A sakkozás nemcsak játék, hanem gondolkodásmód is,
…Univerzális agytréning, amely logikus gondolkodásra tanít, fejleszti
a problémamegoldó képességet, és szárnyakat ad a kreativitásnak.
Polgár Judit könyvei mindezt mesével, rímekkel, játékos feladatokkal
teszik, miközben a sakk szabályait is bemutatják.”

Esti mesék lázadó lányoknak

- 100 különleges nő története

„Mi lenne, ha a hercegnő nem menne feleségül a királyfihoz, mert az
autóversenyzés jobban érdekli? Mi lenne, ha a legszegényebb lány is
tanulhatna, hogy aztán országos ügyekben döntsön?
A szerzőpáros újragondolja a mese műfaját. Száz rendkívüli nő
életét mondja el Kleopátrától Marie Curie-n át Michelle Obamáig.
Történetüket egy-egy portré teszi teljessé, amelyeket a világ
különböző országaiban alkotó hatvan női grafikus készített.
Az Esti mesék lázadó lányoknak a közösségi adománygyűjtés
történetének legnagyobb könyves sikere lett. Nem csoda, hiszen
hősnői – vagány kalózok, zseniális tudósok vagy élvonalbeli sportolók –
köztünk éltek és élnek, az ókori Japánban éppúgy, mint a mai
Mexikóban.”

