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Gróh Ilona: Ringató

–Szunnyadj kisbaba – (+ CD)
„Legyenek esti dalaitok! - javasolja Gróh Ilona, a Ringató alapítója.
Hiszen a kisgyermek elaltatása minden családban különleges rituálé,
és ennek a legtöbb helyen fontos része a szavak muzsikája, az
altatódal…A Szunnyadj, kisbaba első fejezetében magyar népi
altatók találhatók, a második rész dalai más népek ajkán születtek,
de magyar szöveggel énekelhetjük őket. Végül a harmadik fejezetben
megjelenik az egyszerű kétszólamúság és jó néhány klasszikus
bölcsődal, melyek bármikor énekelhetők altatóként is.”

Catherine Leblanc: Elég nagy vagyok már?
„Kismackó bármit csinál, a szülei szerint valamihez már túl nagy,
máshoz meg túl kicsi. Hogy lehet, hogy ők soha se túl nagyok vagy túl
kicsik, és megtehetnek bármit? Az Akkor is szeretnél? és a
Megérkezett! című könyvek után itt van Kismackó legújabb
története.” ☺5-10

Parádi Orsolya: Pandala az állatkertben - Mesés
állatkerti kalauz részletgazdag színezőkkel, kézműves ötletekkel
„Pötty, a pandalakölyök egy reggel eltűnik a Pandala-szigetekről.
Trópusi mentőcsapat indul utána, és a nyomok egészen a Budapesti
Állatkertig vezetik őket… Miközben Pötty nyomában járnak, kaland
kalandot követ, így sorra megismerkednek a (150 éves) Budapesti
Állatkert legendás lakóival.” ☺9-99
Kormos István: A muzsikás kismalac - Verses

állatmesék
„A népszerű Vackorkönyvek szerzője ebben a kötetben a gyerekek
legkedvesebb állatait verselte meg: az ijedős nyuszit, a hetvenkedő
sünt, a vitatkozó egereket, a fázós rókakölyköket és a muzsikáló
kismalacot.”

Aino Havukainen - Sami Toivonen: Tatu és Patu a
szuperhősök - A Tatu és Patu sorozat ötödik kötete!
„Tatu és Patu testvérek. Időnként kicsit furcsán viselkednek, hiszen
Furaváron laknak, ahol a dolgok másképp működnek, mint mifelénk. A
fiúk lelkesen és kíváncsian tanulmányozzák csodálatos világunkat,
midig készen állva az újabb kalandokra… – Gondolj bele, milyen klassz
volna, ha szuperhősök lennénk! Erről ábrándozik Tatu és Patu
Hiperkiberember fantasztikus kalandjainak olvastán…” ☺3+

Axel Scheffler: Mókuspapa, gyere haza!
Fordította: Papp Gábor Zsigmond
„Óriás vihar tombol. Móni és Tóni nagyon élvezi, szegény Mókuspapa
viszont lepottyan a fáról. Még szerencse, hogy a gyerekek rátalálnak
és gondoskodnak róla – a maguk sajátos módján. Vajon hogyan jut
haza a bajba jutott Mókuspapa? Axel Scheffler ezúttal nemcsak
rajzolta, hanem maga is írta a történetet.” ☺3-8

Martin

Stiefenhofer:

Otthonunk

működése

(Mi Micsoda Junior)
Könyv, amely segít megérteni, hogyan
működnek otthonunk gépei ☺5+

Melania G. Mazzuco: Lear király
Alessandro Baricco az ötletadója a Meséld Újra! sorozatnak.
Köteteiben
neves
kortárs
írók
mesélnek
kamaszoknak
újraértelmezve a klasszikusokat.
„A Lear király számomra mindig is az önbecsapás drámája volt. Ez
elsőre kicsit elvontnak tűnhet a nagyon fiatal korosztály számára, de
az biztos, hogy a felnőtt-létre készülve muszáj mesélni nekik arról,
hogy bizony az embernek nincs mindig igaza. Néha elvakítják az
érzelmei, és tévedhetetlennek hiszi magát; néha nem lát a dühtől,
néha annyira sértve érzi magát, hogy képes másokat is elüldözni
magától… Mint ahogyan az történt Learrel is, amikor öregkorában fel
akarta osztani birodalmát lányai között...” Bővebben: Szabó Dominik írása,
ekultura.hu

John Ronald Sárkányai -

J. R. R. Tolkien története
„John Ronald imádta a sárkányokat. Sokat gondolt a sistergő lángot
fújó, felhőkön is átrepülő, ősi kincseket őrző csodálatos lényekre;
szívesen beszélgetett róluk a barátaival; és különösen gyakran
eszébe jutottak, amikor élete egy-egy nehéz, fájdalmas szakaszához
érkezett. Hiába kereste azonban mindenhol az áhított sárkányokat,
soha egynek sem bukkant a nyomára, míg végül egy napon
megteremtette magának a saját sárkányát készülő regénye, A
hobbit oldalain. Az Eliza Wheeler érzékeny, részletgazdag
illusztrációival ellátott képeskönyv Középfölde fantasztikus világa
helyett ezúttal a nagy mesélő, J. R. R. Tolkien nem kevésbé
izgalmas élettörténetét helyezi a középpontba, bepillantást engedve
az írói képzeletet is alakító vidám-bús eseményekbe.”

Siklódi Csilla: Árpád népe - a magyarok története 997-ig
„Az iskolás olvasóközönségnek szánt Magyar históriák sorozat első
kötete a magyarság történetének legrégibb, mondák ködébe vesző
évezredein kalauzolja végig az olvasót.
Weisz Boglárka: Szent István nemzetsége - Magyarország
története 997-1301-ig A sorozat második kötete az Árpád-kor
évszázadainak történetét beszéli el. Felvillantja a magyar állam
születésének körülményeit, államalapító királyunk cselekedeteit
éppúgy, mint a pogánylázadások, belháborúk után békét és rendet
teremtő Szent László országlását. Bepillantást nyújt Könyves
Kálmán, a Bizáncban nevelkedett III. Béla, és az Aranybullát
kibocsátó II. András uralkodásába, sorra veszi a vészterhes idők, a
véres összecsapásokba torkolló trónviszályok eseményeit, no meg a
tatárjárás utáni újrakezdés megannyi erőfeszítését. Mesél idegen
földről jött népekről, a rendházakat építő szerzetesrendekről és az
Árpád-ház egész Európában tisztelt szentjeiről.”

Rick Riordan (a Percy Jackson-könyvek írója): A vörös
piramis - Tűztrónus (A Kane krónikák 1.,2.) „Anyjuk halála
óta Carter és Sadie szinte idegenek egymásnak. Sadie a nagyszüleivel
élt Londonban, a bátyja pedig beutazta a világot apjukkal, a zseniális
egyiptológussal…Egy éjjel dr. Kane „kísérletezni” viszi a testvéreket
a British Museumba, hátha helyre tudja hozni a család dolgait. Terve
azonban félresikerül. A világra szabadítja Széthet, az egyiptomi
istent, aki fogságba ejti őt, a gyerekeknek pedig menekülniük kell,
hogy egyáltalán életben maradhassanak…” A trilógia 3. része: A
kígyó árnyéka

M. G. Leonard: Bogárkirálynő
*bővebben: a 2017. februári ajánlónkban

☺9+

– A bogaras fiú* folytatása

