
 

ÚJ – ajándékba kapott, vagy vásárolt 
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Mechler Anna: Olina és a varázsszirmok – (A 

virágtündérek titkai)   „A Tündérpalotában virágvarázslat zajlik. 

Akinek kiszínesedik a ruhája, az egy gyógynövény segítője lesz. Vajon 

kit ér ez a szerencse? Ki lesz az orbáncfű gondozója? Milyen 

feladatok várnak rá? Olina, a félszeg tündérlány kapja az új 

feladatot: az orbáncfű őrzője és segítője lesz. Ahogy ismerkedik a 

növénnyel, egyre ügyesebbé válik, és sok új dolgot tanul meg a 

gyógynövények titkos világáról. Vajon hogyan lehet szembeszállni a 

kártevőkkel? Mire jók az illatlabdák? Lehet-e barátságot kötni az 

emberekkel?…”  6-10 

 

Berg Judit: Maszat játszik - Maszat számol - 

Maszat űrhajózik  „A Maszatos mesék a legkisebbek számára 

íródott sorozat. Minden kötetben két mese olvasható Maszatról, a 

kisfiúról, és legjobb barátjáról, Hóchócról…”  2+ 

 

Harcos Bálint: Szofi bújócskázik  „Szofi és a mamája 

piknikezni indulnak az erdőbe. Uzsonna előtt azonban Szofi 

bújócskázni akar. Vajon hová tűnt? A gombák közé? A vadmalacok 

közé? A tavirózsák közé? Nagyon ügyes, Mama sosem találja meg. És 

ha Mama bújik el? Megtalálja őt Szofi? Gyertek, keressük meg őket 

együtt!”  2-5 

 

Agócs Írisztől a Mesék Barnabásnak sorozatből 

alegkisebbeknek: Mia nem álmos ; Masa és az eső 

 

Vadadi Adrienn: Titkos vacsora - családi mesék  
„Apu és anyu, Andris és Juli: egy hétköznapi család, olyanok, mint te 

meg én. Andris, a nagyobb testvér persze nagyon szeret 

parancsolgatni, szereti, ha rá is jut külön ideje a szülőknek, és 

szükség esetén kihúzza a csávából Julit. Julit, a kisebbet sem kell ám 

félteni… Ebbe a családba öröm belépni. Elleshetjük tőlük, hogyan 

lehet sok nevetéssel és szeretettel kezelni kisebb-nagyobb 

konfliktusainkat!”  3-6 

 

Nick Bruel: Rossz cica fürdik (Rossz Cica 1.)  

„Macskafürdetéshez vásároljunk lovagi páncélt. Helyezzünk a kezünk 

ügyébe rengeteg kötszert… Szóval készüljünk a legrosszabbra, mert 

egy Macsek nem fürdik hősies harc nélkül!…” 6-10 

 

Annette Herzog:  Na de ki kérdez egy kandúrt?   
„Arisztotelész, a menhelyről családhoz költöző kandúr úgy gondolja, 

hogy egy macskának kizárólag a legpuhább ágyban és a legtöbbet 

simogató ember ölében van a helye. Továbbá, hogy a legtökéletesebb 

születésnapi ajándék egy macska. Nem, nem egy kutya. Kutya 

semmiképp...” 7-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Valeria Screwy (Miklós Réka): Miss SCrevy csavaros 

árvái „Ez a mese olyan világba hív, melyet ködburok takar, sűrű 

leplét csak néha-néha töri át a napfény. Ám ha vizsgálódunk kicsit, 

sok érdekességre lelhet a kíváncsi tekintet. Vajon mit keres egy 

léghajó a mosolygós, tűzrőlpattant Miss Screwy hátsó kertjében? Ki 

kopogtat Flex, a behemót robotkutya bendőjében? S hová igyekszik 

a csavaros kisasszony nap mint nap? Sok-sok rejtély, ráadásul a 

léghajó eltűnése végképp megbonyolítja a helyzetet. De a 

találékonyság és a szeretet talán segíthet Miss Screwynak és 

társainak, hogy eligazodjanak a ködben, s ráleljenek a megoldásra, 

feltárva, milyen titkokat, meglepetéseket takart el a homály előlünk.” 

7+ 

 

Pate szupertitkos blogja   „A finn Timo Parvela népszerű 

Ella-sorozatából megismert Pate úgy dönt, hogy nyári élményeit 

titkos feljegyzésekben örökíti meg. Téma adódik bőven, hiszen Pate 

körül a leghétköznapibb dolgok is képesek váratlan fordulatot venni, 

ráadásul a nyári szünetben látogatóba érkezik a régen látott 

nagybácsi, akit Pate először madárnak hisz, később viszont néhány 

fagyi ellenében átmenetileg a pótapjává is fogad”   (Pate 2.: Pate 

focikönyve – Pate 3.: Pate horgászkönyve) 6-10 

 

Markéta Baòková: Szarka az entrópia világában - 

Mesék a fizikáról  „Miért nem süllyed el a vízben a víziló? Mi 

történik, ha a gepárd a fénnyel akar versenyt futni? Mik a nyúl 

életének termodinamikai törvényei? És vajon a Schrödinger nevű 

híres macskatartóról mit gondolhattak az egerek? Az állatok sok 

mindenben hasonlítanak ránk, emberekre, ugyanakkor jelentősen 

különböznek is tőlünk. Ha nézegetjük őket, mintha karikatúrák 

lennének, felismerhetjük bennük magunkat vagy egy-egy 

ismerősünket. Ám a könyvben szereplő állatmesék célja a természet 

törvényeinek bemutatása. Ha ugyanis megismerjük a 

mindennapjainkat meghatározó fizikai jelenségek működését, 

másképpen tekintünk majd a világra.”  8-14 

 

Manfred Baur: Természeti katasztrófák - Roppant 

erők – a Mi Micsoda sorozatból 

Manfred Baur: Cápák – az óceán vérszomjas vadászai 

 

Jennifer Chambliss Bertman: Könyvvadászok „Emily 

bohém szüleivel San Francisco költözik, ami jó hír, hiszen itt van a 

Könyvvadászat központja. Emily lelkes könyvvadász: a játék lényege, 

hogy bárki bárhol elrejthet egy könyvet, a megtaláló pedig egy online 

rendszer alapján pontokat kap. Amikor Emily a városba érkezik, a 

Könyvvadászat kitalálóját, aki éppen egy új játék bejelentésére 

készül, megtámadják. Ijedtében elrejti a nála lévő, teljesen egyedi 

kiadású könyvet. Emily újdonsült barátjával véletlenül bukkan a 

könyvre, és a csapat a könyvvadászaton keresztül nyomozni kezd…” A 

Könyvvadászok sorozat irodalmi utalásokkal teli, kódfejtős 

kalandregény 9-12 éves gyerekeknek az Abszolút könyvek 

sorozatból. 

 

Irene Adler: A nagy végjáték (Sherlock, Lupin és én 13.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Christina Goodings – Maria Royse: Kicsoda Jézus? 
„Jézus kétezer évvel ezelőtt élt, Izráelben. Mégis mindaz, amit tett, 

ahogyan élt, amiket mondott, a Biblia róla szóló történetei és 

bizonyságtétele a mai napig hatással van az emberekre… milyen volt a 

családok élete, mit tanultak az iskolában a gyerekek! Ez a könyv segít 

felfedezni, hogyan értették az emberek Jézus tanítását, és miért 

változott meg azoknak az élete, akik elkezdték követni őt.” 

 

100 jógagyakorlat gyerekeknek (3-12 éveseknek) 
„A kisgyermekkortól végzett rendszeres jógázás fejleszti a 

gyerekek összpontosító képességét, egyensúlyérzékét, testtartását, 

oldja a mentális és fizikai feszültséget. A könyvben lépésről lépésre 

bemutatott 100 jógapóz, relaxációs és meditációs gyakorlat 

könnyűszerrel elsajátítható.” 
 

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. - A háború gyűlöletes a szemünkben: 

mérhetetlen pusztítást és szenvedést hoz. Elképzelhető-e a világ 

háború nélkül? Mi különbözteti meg a háborút az erőszak más 

formáitól? Vajon a háború csupán a természetünkben rejlő 

agresszivitás megnyilvánulása, vagy a társadalmi élet velejárója? 

Változott-e a történelem folyamán? Minden háború egyforma, vagy 

esetleg megkülönböztethetünk igazságos és igazságtalan háborút?  

Bonyolult kérdések, amelyekre nincsenek megnyugtató válaszaink. 

Mégis fel kell tennünk őket, mert alkalmat adnak, hogy 

elgondolkodhassunk, miként élnek együtt az emberek” 

 

Beke Mari: Az őskortól Leonardóig  - 77 játék a 

művészet világából  „Barlangfestményekkel indul és Leonardo repülő 

emberének modelljével zárul ez a fantasztikus könyv, melyben 

alkotások készítésén keresztül ismerkedhetnek meg a különböző 

művészettörténeti korok legjellemzőbb sajátosságaival a 6-14 éves 

gyerekek. Tematikája szerint időrendi sorrendben, az őskortól a 

reneszánszig halad, és az egyetemes művészettörténet tárgyi 

emlékeiből, műalkotásaiból ad inspirációt tárgy- illetve 

képalkotáshoz, sok-sok képpel, ismertetőkkel és az elkészítésükhöz 

szükséges instrukciókkal.  A kötet Beke Mari művészetpedagógus 

77 magyar népi játék című könyvének folytatása.”  

 

Anna Sarve - Sanna Mander: Bolondos hercegnők 

könyve „Vajon mit esznek a hercegnők? Miért csókolgatnak 

békákat? És hogyan bánnak el a tűzokádó sárkányokkal? Mesékből és 

a történelemből ismert királylányok tűnnek fel a bohókás és mókás 

könyv lapjain: többek között Hófehérke, Pokahontasz, Hókirálynő, 

Kleopátra, Marie Antoinette, Krisztina királynő. A gyémántos tiarák 

és az ízletes pávapástétom dacára sem a mesékben, sem a valóságban 

nem könnyű egy hercegnő élete, a hercegnőség ugyanis nem egy állás, 

amelyet sok tanulás árán bárki elérhet, vagy esetleg abbahagyhat. 

Hercegnőnek lenni élethosszig tart, miközben sokan nem akarják, 

hogy a hercegnők boldogan éljenek, amíg meg nem halnak. Az irigy 

boszorkányok, az át nem változó békák, a mérgezett alma, a makacs 

influenza és a kíváncsi lesifotós minden korban megkeserítheti az 

életüket...”  5+ 

 

 


