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Molnár Krisztina Rita: A tűz ösvénye – Simonyi 
Cecília illusztrációival  -  Térforgó-sorozat második része 
„A Térforgó első kisregényében, A víz ösvényében az első emberi 
kapcsolat, az anya-gyerek viszony kerül előtérbe, emellett 
megjelenik a barátság erős és kiegyensúlyozott köteléke is. A 
történet egy mozaikcsaládban játszódik, ahol a tízéves Tamástól az 
egyetemista nagylányig szóródik a négy gyerek, és terveim szerint 
minden kötetben más-más szereplők kerülnek középpontba, vagy, 
ahogyan A tűz ösvényében, megpróbálom megmutatni, miféle 
konfliktusok, megnyugvások jelennek meg a szereplők között. 
A ciklus köteteiben nem csupán valóságos szereplőkkel 
találkozhatunk, a körbejárt kérdések időtől független létezését 
mitikus alakok jelenítik meg. A víz ösvényében József Attila és 
Herman Ottó szobra beszélgetnek egymással, A tűz ösvénye két 
időtlen szereplője Vesta istennő és Irinyi János…” 
Bővebben: naphegykiado.hu - Belső és külső tájak – interjú Molnár Krisztina Ritával, A 
tűz ösvénye szerzőjével 
 

Stuart Atkinson: Az égbolt titkai - Éjszakai 
kalandozások Felicityvel gyerekeknek és felnőtteknek 
„Ha egy sötét éjszakán felnézel az égre, mit látsz? Az egész 
világegyetem néz vissza rád! Csatlakozz Felicityhez, a csillagász 
cicához, és fedezd fel az éjszakai égbolt csodáit! A könyv 
segítségével megismerkedhetsz a csillagképekkel, távoli galaxisokkal, 
hullócsillagokkal és a Tejúttal. Ezenkívül hasznos tanácsokat is kapsz 
az égboltfürkésző kalandozásokhoz.”  ☺7-10 
 

Nyulász Péter, Ritter Ottó: Az időgladiátorok 
„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: www.bergerszimat.hu 

 

Paul Maar: Lippel álma 
„Ki lehet Mukk, az a kis gazdátlan kutya, aki reggelente követi 
Lippelt az iskolába? Egy közönséges kóborkutya, vagy egy nemes eb a 
szultán palotájából? És kicsoda Asslam és Hamide, akikkel együtt 
Lippel a sivatagi homokviharban menekülésre kényszerül? A két török 
tanuló az osztályból, vagy inkább egy napkeleti ország hercege és 
hercegnője? Izgalmas kaland az, amit Lippel álmodik, s ráadásul még 
ő maga is benne van nyakig. Vagy ez talán nem is álom?”  ☺7+ 
 

Gryllus Vilmos - Tóth Krisztina: Dalok reggeltől estig  
„Tóth Krisztina költő, Megyeri Annamária illusztrátor és Gryllus 
Vilmos költő/zeneszerző a SYMBIO, autistákat támogató egyesület 
felkérésére öntötte versekbe, képekbe és zenésítette meg a 
reggeltől estig tartó rutint, amibe belefért az illedelmes viselkedés 
a tömegközlekedési járműveken, kéz- és fogmosás, a bátorság 
témaköre. Szerethető, fülbemászó és reggeltől estig dalolható a 
könyv hanganyaga, hiszen szinte minden esetre találunk megfelelő 
verset, éneket. Tóth Krisztina örökérvényű bölcsessége is 
nemzedékekre velünk marad, mely szerint “sapka sál, sapka sál, 
elkerül a fagyhalál…”   bővebben: hintafa blog 
 

John Brewer: Sport 30 másodpercben  ☺8+ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Három szülinapi torta - Vadadi Adrienn óvodás 
mesekönyvsorozatának új része egy koraszülött, és ebből adódóan 
kicsit más képességekkel rendelkező kisfiúnak a története, s abban 
szeretne segíteni, hogy a befogadás tényleg természetes és 
egyszerű legyen. Szili más, mint a többi kisgyerek: korábban 
született. Mégis ugyanolyan: szeret együtt játszani a többiekkel, 
borzasztóan érdeklik a dínók és az állatok, és nagyon örül, ha az óvó 
néni ölében ülve magáról mesélhet. Az óvó néni támogatásával hamar 
megszeretik a gyerekek, és megtanulják elfogadni, hogy mindenki 
másban a legjobb!” 
 

Otfried Preußler: Kökény, a kalapos manó 
„Egy szép őszi napon Kökény, a kalapkészítő manó félbehagyja a 
lekvárfőzést, és inkább kirándulni indul. Hiába, a legszorgalmasabb 
manónak is szüksége van egy kis kikapcsolódásra és kalandra! 
Útközben pedig kaland akad bőven, több is, mint szeretné… Még 
szerencse, hogy a bajban új barátra lel, akinek az oldalán még a vad 
Setenetter is legyőzhető! A Kökény, a kalapos manó az Otfried 
Preussler új meseregény-sorozatának első része.”  ☺4+ 

 
Fráter Erzsébet · Csíkszentmihályi Berta: Erzsébet királyné 
esete a rozmaringgal és más növényes mesék  
„A 2010-ben megjelent Mesés növények, növényes mesék című 
könyvhöz hasonlóan e kötetbe is különböző földrészekről származó 
mondák, mesék, anekdoták kerültek. A könyv szakszerűen, de 
ugyanakkor élvezetesen bemutatja a főszereplőket, magukat a 
növényeket is. Ezért ez a „mesekönyv” nemcsak gyerekeknek szól, 
hanem az egész családnak, közös olvasgatásra.” ☺☺ 

 
David Whitney: Kódolj! - Tanulj meg programozni 
HTML-ben, CSS-ben és JAVAScriptben!  „A leírásokat 
követve a gyerekek megtanulnak kódolni a három legismertebb és 
legfontosabb programozási nyelven: a HTML-en, a CSS-en és a 
JavaScript-en. A webfejlesztők ezek segítségével hozzák létre 
azokat a weboldalakat és webes alkalmazásokat, játékokat, 
amelyeket folyton használunk. A gyerekek olyan életközeli kódolási 
tudásra tehetnek szert, amit később bármiféle program 
megalkotására felhasználhatnak”  ☺10-14 

 
Susie Hodge: Miért van annyi meztelen ember a 
képeken?  „Honnan merítenek ihletet a művészek? Át lehet-e adni 
érzéseket egy festményen keresztül? … A művészekben is rengeteg 
kérdés felmerül, amíg egy-egy alkotáson dolgoznak. A kérdések 
segítenek abban, hogy valami újat és mást hozzanak létre. Ebben a 
könyvben rengeteg kérdésre kaphatsz választ a művészetekről, 
bemutatjuk a különböző irányzatokat a barlangrajzokon keresztül a 
kubizmusig, a reneszánsztól a kortárs művészetig. Vidám, művészeti 
kedvcsináló album a 8-12 éves korosztály számára.” 

 
Elekes Dóra: Dettikéről és más istenekről 
„Képzeletbeli barátja mindenkinek van. Annak is, aki nem tud róla. Ő 
az, akit szobánk csendjében félhangos kérdésekkel zaklatunk, aki 
tartja bennük a lelket és elviszi helyettünk a balhét; ő az az örök, aki 
még akkor is ott löki a sódert a fejünkben, amikor épp egyedül 
vagyunk. De vajon hogyan lát bennünket ő? Hogyan látja a szüleinket? 
És mit érez akkor, amikor először akad kihívója egy valódi barát 
személyében? A muter meg a dzsinnek szerzője ezekkel a 
kérdésekkel játszik el abszurd és pimasz meseregényében.”  ☺10+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sara Pennypacker: Klementin és a barátság 
„A sikeres, szülőknek is élvezetes gyermekkönyvsorozat újabb 
darabja tűzrőlpattant hősnővel, életszerű, szerethető 
karakterekkel, és tanulságos, de a kioktatást kerülő történettel.” 
Gördülékeny, könnyed, vidám olvasmány azon olvasóknak, akik csak 
nemrég ismerkedtek meg a betűkkel.” ☺8+ 
 

 Tonke Draght: A nagy vadon titkai (Kolibri Klasszikusok 
sorozat  –  előzménye:  Levél a királynak) 
 „Középkori lovagregény gyerekeknek, és 55 éve írták? Ugyan, kit 
érdekel egy ilyen ósdi történet? – kérdezheted joggal. Szerintem 
mindenkit, aki hisz az egyetemes emberi értékekben. Akit 
elvarázsolnak a mélységes emberismeretről tanúskodó figurák, mint a 
remete, a király bolondja vagy az árva fiú, Piak, aki úgy ismeri a 
hegyeket, mint a tenyerét, az emberséges király és a gonosz testvér 
meg a szövetségesei, akik meg akarják szerezni a király birodalmát, 
és semmilyen eszköztől nem riadnak vissza. Vagány, mai, élő figurák 
népesítik be ezt a fantáziavilágot, melyet a harmincéves Tonke Dragt 
teremtett, jóval megelőzve a saját korát. Irodalmi előképe lehet 
akár a Harry Potternek, és nagy rokonságot mutat Tolkien világával 
is…” Bővebben: Both Gabi könyvajánlőja, vmn.hu         
 

Fodor Marcsi, Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő 
A könyvben „olyan lebilincselő női életutakról olvashatunk, melyeket 
eddig csak felületesen vagy egyáltalán nem ismertünk, holott 
korszakalkotó változások köthetőek hozzájuk. A kötetben 
bemutatott nők élete, foglalkozása nagyon sokféle, ám abban 
megegyeznek, hogy mindannyian úttörőnek számítottak valamiben; 
nem tétlenkedtek, mertek változtatni, amikor kellett, és kiálltak 
amellett, amiben hittek… történelmi személy, királynő, 
fejedelemasszony, tudós, író, költő, pedagógus, sportoló, építész, 
festő, ügyvéd, orvos, nagykövet és még számos meglepő foglalkozású 
nő került egy könyvbe, mely bátorságot, hitet és erőt adhat a 
gyerekeknek abban, hogy merjék követni, ami igazán érdekli őket”   
Bővebben: Sándor Enikő írása, prae.hu 
 

Liz Pichon:Tom Gates: (többnyire) Zseniális ötletek 
- (Tom Gates 4.) „Tomot igazi megrázkódtatásként éri, amikor 
Deliát a napszemüvege nélkül látja, de ez semmi ahhoz a hírhez 
képest, hogy az apja benevez egy sportversenyre. Eközben 
Normannel és Derekkel is folynak a próbák, és a srácok lassan készen 
állnak, hogy fellépjenek az iskolai tehetségkutatóban zenekarukkal, 
az Ebzombikkal.”  „…Adja magát a kérdés, hogy mindezek fényében kell-e az én 
gyerekemnek, akinek amúgy is egészen fejlett és főként sajátos  elképzelései vannak, 
még több ötlethez jutnia?…”  Továbbiak a hintafa blogon   

Tom Gates végtelenül tökéletes (pár dologban) (Tom 
Gates 5.) „Az iskolai kirándulás az év legnagyobb bulija, ezt minden 
gyerek tudja! Tom pedig, bár végtelenül tökéletes, mégis elkövet egy 
apró gikszert: megfeledkezik róla… Még szerencse, hogy ott a 
családja, és megint kirántja a slamasztikából.”   ☺8-12 
 

Erwin Moser: A macskakirály születésnapja – Egy 
fejezet Macskaország történetéből – a szerző rajzaival 
„A gyerekek és a felnőttek is könnyen megkedvelik ezeket az emberi 
karakterjegyekkel felruházott kedves állatokat, akik az emberi 
társadalom mintái szerint szervezett világban élnek. Ráadásul a 
szerző arra is vigyáz, hogy ne hagyja unatkozni olvasóit: a történetek 
fordulatosak, és olyan megoldásokkal állnak elő, melyekre nem csak a 
gyerekek, de a felnőttek sem számítanak. Ráadásul nem kerüli ki a 
problémákat sem, és ezt hihetetlen érzékenységgel teszi.”     
Bővebben: librarius.hu      ☺6+ 

 

 


