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A madárijesztők esküvője - Julia Donaldson írta, 
Axel Scheffler rajzolta 
„Két madárijesztő, Rozs Réka és Zab Bence  
Mindennap a madarakat ijesztette.  
És mivel szerették egymást nagyon régen,  
Bence egy nap így szólt: – Légy a feleségem!…”  lapozó 
 

Kovács András Ferenc: Árdeli szép tánc 
„…Ami a közelünkben történik, azt halljuk, ami távol tőlünk, arról 
hallunk. Két, egymáshoz simuló falevél suttogását éppen csak, a 
felhőkbe kapó repülőgép harsogását de még hogy! De azt hallod-e, 
amint angyal lépdel a lengő lajtorján? Hát azt, ahogy karmos szelek 
zimankót hordanak? A ciripelgető csöndet, a csokros csillagcsengőt? 
Ég és föld táncát – minden mozgásnak, hangnak és elzengett 
szavaknak színes lélegzetét hallod-e? Ez a könyv, Kovács András 
Ferencnek a Sebő-együttes által megzenésített verseivel, Kürti 
Andrea csudaszép rajzaival éppen ilyen élményt kínál” 
 

Frekot Erika: Mesés barangolások - a mi bolygónk 
„A szerző rendszeresen tart barangoló-biológia órákat. Ilyenkor egy-egy 
kirándulás alkalmával mutatja meg a gyerekeknek, hogy mennyi apró, 
figyelemre méltó jelenséget lehet észrevenni a természetben. Első 
mesekönyve játékos formában mutatja be a gyerekeknek a rovarok világát” 
 

Peter Wohlleben*: Érted a fák beszédét? 
„Mit gondolsz, vajon a fák is alszanak éjszaka? Hallottál már az erdő 
internetéről?… A szerző erdész, aki több mint 20 éve vezet családi 
és iskolai túrákat az erdőben. Gyerekeknek írt művében lenyűgöző 
megfigyeléseiről és kutatásairól mesél a kisebbek számára is 
érthető nyelven.   (*A fák titkos élete szerzője) 

 

Pest szíve - a Brúnó Budapesten sorozatból - „Bartos Erika 
könyve a fővárost mutatja be a legkisebbeknek. Az építészmérnök 
végzettségű meseíró egy kedves történet és részletgazdag rajzok 
segítségével kalauzolja végig az óvodáskorú olvasót Budapest 
nevezetes helyszínein.” 

 
Szuperhős lett a bátyám – „David Solomons sikeres 
forgatókönyvíró most gyerekeknek írt pergő cselekményű regényt. Főhőse a 
képregényfaló 11 éves Luke, aki szabadidejében a kerti fakuckóban dekkol 
stréber bátyja, Zack társaságában. Nagy hibát követ el, amikor egy 
sorsfordító pillanatban kimegy vécére. Épp ezalatt érkezik egy földönkívüli, 
aki szupererőt ad az életében-egy-képregényt-sem olvasott bátyjának. 
Ráadásul rábízza az univerzum megmentését! Luke-ot a legszörnyűbb testvéri 
féltékenység kínozza. De amikor Zacket elrabolják, akcióba lendül.” 

Földönkívüli a tesitanárom! „…Afolytatásából kiderül, hogy 
bárkiből válhat hős, valamint az is, hogy egy kamaszlánnyal még a 
földönkívülieknek sem tanácsos ujjat húzni!” 10-14 

 
Holly Webb: A csodaparipa (Varázslat Velencében 1.) 
„Olivia Velence hercegnője. Amikor az a veszély fenyeget, hogy a víz 
elárasztja a várost, tudja, hogy egyedül a varázsereje 
akadályozhatja meg a bajt. A hercegnő elszántan kutat segítség és 
egy megbízható barát után, amikor hihetetlen felfedezést tesz – egy 
csodás teremtmény él láthatatlanul a vízben…”   8+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A tűzmadár - Tallián Mariann meséje Igor Sztravinszkij 
balettműve alapján – CD melléklettel 
„Iván Cárevics, a Fényesség Birodalmának hercege titkos útra indul, 
hogy megtalálja országa elveszett boldogságát és megmentse a 
gonosztól. Ennek során át kell kelnie a Sötétség Birodalmán, ahol 
nemcsak a démoni Koscsejjel és annak szörnyeteg hadával kell 
megküzdenie, hanem saját félelmeivel is. A veszélyekkel teli úton 
megismerkedik Világszép Vasziliszával, barátokra lel és olyan 
segítőtársra is, mint a bűbájos varázslólény, a Tűzmadár.” 

 
Méhes György: Szikra Ferkó 
„A Szívünk rajta program független szakértői zsűrije azoknak ajánlja 
ezt a könyvet, akik szeretnek elmerülni a képzelet világában, és ott 
rátalálni az élet nagy kérdéseire, válaszaira és örök témáira. Mesélj 
úgy, hogy közben tanítasz is!” 6-10 

 
Királyok és keresztek - Képes Krónikák első kötete: 
Voluntas Tua, azaz Legyen meg a Te akaratod 
Képregény a XI. század magyar történelméről, I. István királyról, 
Imre hercegről és csatáikról 
A KIRÁLYOK ÉS KERESZTEK története Szent István életének 
utolsó évtizedében kezdődik. Az öregedő király harminc évnyi béke-
időszak alatt megszilárdította hatalmát, elindította a Magyar 
Királyságot a modernizálódás, fejlődés útján. De nem adatik meg neki 
a békés és nyugodt öregkor: a határokon újabb hódító seregek 
tűnnek fel, és a trónutódlás terén is előre nem várt, tragikus 
eseménnyel kell szembenéznie… 
A könyvhöz egy ingyenes mobiltelefonos applikáció is tartozik, 
melyből számtalan további érdekesség is megismerhető a magyar 
könnyűlovasságról, a német lovagokról, a szereplőkről és a 
helyszínekről. 

 
Caleb Krisp: Hozzátok el nekem Iyy Pocket fejét 
„Kedvenc szobalányunk története a végéhez ér. A Caleb Krisp Ivy 
Pocket és az Óragyémánt és az Állítsátok meg Ivyt! című 
regényében megismert szeleburdi szobalány, Ivy élőkön és holtakon 
keresztül szórakoztatott minket képtelen kalandjaival, a trilógia 
pedig a Hozzátok el nekem Ivy Pocket fejét! című kötettel zárul, nem 
kevésbé humorosan és elképesztő csavarokat tartogatva.” 11-15 

 
Alex T. Smith: A kisegér, aki elhozta a karácsonyt -  
Karácsonyi történet 24 és fél fejezetben  „Fülöp, a kisegér 
feladata, hogy eljuttassa Olivér levelét a Mikulásnak. Küldetése alatt 
rengeteg izgalmas kalandot él át, és igaz barátokat is szerez.  
Mint egy igazi adventi kalendáriummal, úgy számolhatunk vissza 
karácsonyig, és kipróbálhatjuk azt a sok kreatív ötletet, amelyekből 
minden napra kínál a könyv: írhatunk levelet a Mikulásnak, 
készíthetünk vagdalthúsos pitét, karácsonyi üdvözlőlapot, 
ajándékokat és díszeket is.”   

 
Kate Westerlund – Eve Tharlet: Állatok karácsonya 
„Közeledett a karácsony, de az erdőlakóknak ebben az évben nem 
volt túl sok ünnepelnivalója. Hideg volt, mindent belepett a hó, és 
igen kevés ennivalójuk akadt. Borostyán, a kis őz egy csillaghoz 
fordult segítségért. Másnap csengettyűk szavát hallotta a távolból...”  
 
 

 
 
 


