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Patrick George: Szabadíts ki!
„Segíts kiszabadítani az állatokat! Az elefánt a cirkusz, a halak a
vonóháló fogságába, a medvék az állatkert rácsai közé kerültek. Ám,
csak át kell fordítanod az átlátszó lapot, és már ki is szabadultak!
Remek móka e tündéri rajzokkal teli, különleges könyv lapozgatása
minden gyermeknek, akikből - vágyaink szerint - majd a vadon élő
állatokért felelősséget vállaló felnőttek válnak.” ☺2+

Kertész Erzsi: Fény Sebestyén (Fény

Sebestyén 1.)
„Fény Sebestyén egy kíváncsi és kedves Idegen, aki repülő
csészealjával gyakran ellátogat a Föld bolygóra. […] nem győz
csodálkozni, milyen különös hely a Föld. Különös, de neki azért
tetszik.”

Fény Sebestyén vándorlásai

(Fény Sebestyén 2.)
Majd „szeretné megismerni a Világűr minden zegét-zugát. Sorra
fedezi fel a bolygókat, ám újra és újra visszatér kedvenc helyére: a
Földre. Ez az egyetlen bolygó ugyanis, ahol viszonylag könnyen találni
antianyagot, ahol szívesen fogyasztanak plutópitét, és ahol az is
kiderül, mi a teendő, ha zavaró áramköri túlterhelés jelentkezik egy
tűzpiros űrsikló és annak csinos vezetője láttán. És ha ez még nem
lenne elég, a Földön az egyszeri ufó szert tehet egy plüssmackóra is,
aki (lepipálva a sok okos gépet) segít eligazodni az Univerzum ügyesbajos dolgaiban.” ☺7-10

Kovács Andrea: Mackógyógytorna lúdtalp ellen
„A könyvben 70 játékos "lúdtalp gyakorlat található" azoknak, akiknél
lúdtalpat diagnosztizáltak, akik lúdtalpra hajlamosak és azoknak, akik
szeretnék megelőzni a lúdtalpat. Gyógytornászok által összeállított
terápiás program és sok hasznos tanács található a könyvben.”
☺3+++

Liane Schneider – Annette Steinhauer: Bori
mindent tud a testről - Alapismeretek a testről, az
érzékszervekről izgalmas kihajtható képekkel – a Barátnőm, Bori
sorozatból

Berg Judit: Maszat és a csőtörés - Agócs Írisz rajzaival
„A Maszat sorozat a legkisebbek számára íródott. Az ő ügyes-bajos
dolgaikhoz, mindennapi életük eseményeihez köthetők a rövid
történetek. Minden kötetben két mese olvasható Maszatról, a
kisfiúról, és legjobb barátjáról, Hóchócról. Itt a második
történetben Maszat vásárol és sütit süt!” ☺2+
Továbbiak: bergjudit.hu

Dániel András

bumfordian humoros és kedves könyveit a
kuflikról ovisoknak ajánlja a kiadó, „de a szüleik is jókat fognak
kuncogni olvasás közben!”

„Tengerre, kuflik! Nahát! Ki hitte volna, hogy a kuflik elhagyják
a kupacukat, és tengerre szállnak? Vajon tényleg elindulnak,
végigplocskolják a rét pocsolyáit, hogy a tengeren megküzdjenek a
természettel és más tengeri kalandorokkal?…”
Marék Veronika: Boribon vendégei
☺0-3

- lapozó

Helka - A Burok-völgy árnyai – képregénysorozatban – A
„Sok-sok éve már, hogy béke van a Balaton
Betütésztától
környékén. A vidék varázserővel bíró hatalmasságainak pusztító
háborúja már csak ködbe veszett tündérmese, amivel esténként a
gyerekeket riogatják. A tihanyi Soktornyú kastélyban pedig Helka
hercegkisasszony trónörökössé avatására készülnek. Ám a sötét
Burok-völgyben a száműzetésben élő Bora boszorkány és két gonosz
társa, a vadkanná változtatott Thuz és a hollóként élő Horka
titokban bosszújukat tervezik […] Nyulász Péter nagy sikerű
Helka-trilógiáját látványos képregénysorozat formájában álmodta
újjá Somogyi György író és Tebeli Szabolcs rajzoló”
Téli rege – „Leontész udvarában szép az élet, a király és családja
gondtalan életére azonban árnyék vetül, mikor látogatóba érkezik az
uralkodó régi barátja. Leontész szívében féltékenység lángja lobban,
és tébolya végzetes eseményekhez vezet. A két generáción és
országokon átívelő csodálatos történet drámai eseményekben
bővelkedik, de végül a szeretet győzedelmeskedik, és szereplői
elnyerik méltó jutalmukat, a boldogságot. ~ Goldmark Károly utolsó
operája a William Shakespeare drámájából írt Téli Rege. A megható

Szabó T. Anna fordította a gyermekek nyelvére, és
Schall Eszter értő keze illusztrálta. A CD-mellékleten a zenemű
történetet

legszebb részletei csendülnek fel.”

Myriam Revault d'Allonnes: Miért vannak háborúk?
„A Gondolj bele! sorozat kötetei szellemi kalandra hívnak a minket
leginkább foglalkoztató kérdésekben. A filozófusok által jegyzett
szövegeket művészi illusztrációk kísérik, a bölcselet nagyjaitól
származó, továbbgondolásra késztető idézetek pedig bevezetik az
olvasót a filozófia világába… Bonyolult kérdések, amelyekre nincsenek
megnyugtató válaszaink. Mégis fel kell tennünk őket, mert alkalmat
adnak, hogy elgondolkodhassunk, miként élnek együtt az emberek”

Magyar mesék lázadó lányoknak – Az alkotók: Kiss Judit
Ágnes, Mesterházi Mónika, Miklya Luzsányi Mónika, Molnár
Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Szegedi Katalin,
Schall Eszter, Sásdi Laura, Rofusz Kinga, Nagy Diána, Molnár
Jacqueline, Makhult Gabriella, Kőszeghy Csilla, Hitka Viktória,
Bölecz Lilla, Bódi Kati, Békés Rozi
„Kiadónk, a Móra Könyvkiadó Magyar mesék lázadó lányoknak címmel
inspiráló mesegyűjteményt jelentet meg júniusban, melyben 25
izgalmas életű és lenyűgöző teljesítményű magyar nővel
ismerkedhetünk meg Árpád-házi Szent Erzsébettől Hugonnai Vilmán
át egészen a kortársakig. A mesék szerzői és illusztrátorai maguk is
elismert írók, grafikusok. Különleges meséinket olvasva remélhetőleg
mindenki kedvet és erőt kap saját álmai megvalósításához.” Mora.hu
Nathalie Somers: Titkok, hazugságok, vallomások! (A
Lányok regénye hatrészes sorozat 1. része – és a folytatások)
„Ez a nyár bizony rosszul végződik Lilynek, Maëlle-nek és Chiarának!
A három barátnőt a szüleik büntetésből egy időre eltiltják a
mobiltelefontól és az MSN-től, ráadásul kiderül, hogy ősztől nem
ugyanabba az osztályba fognak járni. Ennek ellenére az új tanév és a
gimnázium számos meglepetést tartogat számukra, kezdve azzal,
hogy felbukkan a környezetükben a szép és titokzatos, ám nem
mindenki számára rokonszenves Mélisande… Humorral teli üde
történet négy különböző karakterű francia tinilány mindennapjairól,
örömeiről, gondjairól, vágyairól, titkairól.” ☺11+

„…Lehet, hogy James Fenimore Cooper Csingacsgukjának jelleme izgalmasabb és
összetettebb az övénél. Lehet, hogy Liselotte Welskopf-Henrich Tokei-ihtója
valóságosabb, szenvedőbb ember nála. Sat-Okh és Szürke Bagoly könyveiben pedig
biztosan több a hitelesség, mint az ő kalandjaiban. Mégis, ha egyetlen indián hőst lehet
csak kiválasztani a sok közül, nekem mindig Karl May tökéletes indiánja, az apacsok fiatal
főnöke jut elsőnek az eszembe[…] Karl May (1842-1912) német író százhuszonegy éve,
1893-ban jelentette meg hatalmas vállalkozását, eredeti formájában háromkötetes
romantikus nagyregényét, a Winnetout, amelyben máig ható módon rajzolta meg az
amerikai Vadnyugat legendájának egy szeletét.… A teljes Winnetou-ciklus, melyet May
élete végéig folyamatosan írt tovább, összesen mintegy tizenöt műből áll.”
bővebben: Baranyi Katalin, ekultura.hu

Karl May: Karácsony I–II. „Az ifjú Old Shatterhand és
barátja, Carpio kalandjai hosszú évek eltelte után tovább
folytatódnak a Vadnyugaton. Természetesen velük van az apacsfőnök,
Winnetou is. A Sziklás-hegység bércei között a tél, a hó fogságába
esnek. Itt éri őket a karácsony…”
Jeff Kinney: Egy ropi filmes naplója - Greg Heffley
meghódítja Hollywoodot „Szereted a filmeket, de nem
tudod, hogyan készülnek? Ne aggódj, nem vagy egyedül!. A szerzőillusztrátor Jeff Kinney sem tudta, de amikor sikersorozatát, az Egy
ropi naplóját elkezdték élőszereplős filmmé formálni, megtanulta,
hogyan is készül egy könyvből mozifilm. Sok képpel, forgatókönyvrészlettel, storyboard-vázlatokkal, jelmeztervekkel és új Jeff
Kinney rajzokkal…” (Folytatása:

következő fejezet :

Egy ropi filmes naplója : a

A nagy kiruccanás forgatása)

Szabó Borbála, Varró Dániel: Líra és epika
„Szabó Borbála író és Varró Dániel költő közösen szabott-varrott
drámája (ami a Budapest Bábszínház műsoráról ismerős lehet) két
ellenséges országról, a kifinomult és költői Líriáról és a szikárgyakorlatias
Epikumról,
valamint
Líra
herceg
és
Epika
királykisasszony szerelméről szól. A kicsiknek izgalmas mese, a kicsit
nagyobbaknak akár a költészet alapjait is megtanító olvasmány,
gimnazistáknak diákszínpadokon előadható színdarab zseniális
illusztrációkkal.”

Leiner Laura: Ég veled -

az Iskolák versenye trilógia 1. kötete

„Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel
ezelőttig, egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott.
Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a
korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják.
Miután átveszi a tizenegyedikes bizonyítványát, az évzáró után
váratlan felkérést kap az igazgatótól: részt vehet egy iskolai
versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok
megoldásában számítanak rá. Hanna környezete ragaszkodik hozzá,
hogy elmenjen a megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium négyfős
csapata elindul az Iskolák Országos Versenyére.” ☺14+

Igazi csoda „A könyv alapjául egy igaz történet szolgál. Az
írónő, R.J. Palacio egyszer a fiaival egy fagyizó előtt meglátott
egy eltorzult arcú kislányt, akitől a kisebbik fia nagyon megijedt.
Milyen élete lehet a valakinek, aki akárhová csak megy, mindig
szörnyülködő, rémült tekintetekkel találkozik? A főszereplő kisfiú
Collins-szindrómában, egy genetikai rendellenességben szenved, ami
csontdeformitást eredményez. Ami más gyereknek természetes,
magától értetődő, az neki sohasem az, mindenért meg kell küzdenie:
normális életért, barátokért, társaságért. Miközben kiközösítik és
úgy kezelik, mint egy leprást. Auggie egy igazi mesehős, aki
kitartásával, éles eszével és jóságával legyőzi az akadályokat, mi
pedig újra és újra elkezdünk hinni a csodában.” ☺12+

