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Dory Abby Hanlon Dori sorozatából: 1. Dory 
fantáziája elszabadul – 2. Dory végre igazi barátra 
talál – 3. Dory és a fekete bárány   „Dory egy hatalmas 
fantáziájú kislány, akivel nem játszanak a testvérei. Nem baj, ő majd 
képzel magának más barátokat!…”  friss olvasóknak 
 
Katja Reider -  Franziska Harvey: Nyuszicsalád a pácban 
"Nyuszifiú egy nagy tornyot emelt,  
de az éppen a tappancsára omolt!  
Nyuszifiú, jaj, te szegény!  
Nyuszimama bekötözi, nyuszipapa megöleli, és kész…” 
A tipegők lépten-nyomon elesnek és megütik magukat. Mi lehet jobb 
gyógyír a fájdalomra, mint egy vidám láncmese, mely bőven ad 
alkalmat az azonosulásra? "   
 

Susanne Gernhäuser: A kerékpár 
(Mit? Miért? Hogyan?)  
Peter Nieländer: Hogyan közlekedj a városban? – 
(Mit? Miért? Hogyan? mini) 
 
Bartos Erika: Brúnó Budapesten - Pest fényei 
„A hatrészesre tervezett sorozat főszereplője egy óvodás kisfiú, 
Brúnó, aki szüleivel a Balaton partjáról Budapestre költözik. Rokonok, 
és a társasházi szomszédok segítségével lépésről lépésre ismeri meg 
a kerületeket. De a könyv igazi főszereplője maga a főváros.” 
A Budapestet gyerekszemmel bemutató építészeti témájú sorozat 

eddigi kötetei: Buda tornyai, Buda hegyei, Pest szíve   
 

Varró Dániel: Csütörtök, a kisördög 
„A három ördögfióka – Bezzeg, Csütörtök és a legkisebb, Sáti – soha 
nem unatkozik. Náluk aztán igazán zajlik az élet… Varró Dániel 
vadonatúj verses meséit óvodás kortól ajánljuk, bár tudjuk, a 
szerzőtől megszokott módon a szülők, nagyszülők és dédszülők is 
hamar megkedvelik a legújabb mesehőst: a cserfes Csütörtököt.”  
 

Marék Veronika: Boribon pancsol 
„Nyár van, Boribon és Annipanni strandolnak. De jaj, a szél elviszi a 

labdát…”2+ 
 

A Kuflik sorozatból - Dániel András: Kuflik a 
láthatatlan réten - Jó éjszakát, kuflik!  3-∞ 
 
Pifkó Célia: Szörnyek a szobádban  „A gyermeki fantázia 
fejlődésével egy időben megjelennek a szimbolikus félelmek… A 
mese, a mesélés, a félelmek megszelídítésének egyik legfontosabb 
eszköze. Meséljünk neki Cidriről, aki nyikorgatja az ajtót, 
Gézangúzról, aki esténként megfogja a gyermek lábát, Motyorgóról, 
aki sutyorogva gyakorol, a függöny mögötti Ibolyáról, aki a 
csillagokat fürkészi, a szekrényben rendetlenkedő Pomádéról, majd 
Glóriáról, aki folyton leejt valamit, Tintás Örnről, aki változtatja az 
alakját és Sezlonyról, aki úgy tűnik, hogy itt sincs!   Kádár Annamária” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marawa Ibrahim: Én, te, nő - 50 tuti tipp, hogy szeresd a 
tested   „Ez a könyv laza, vagány, érzékeny…  Marawa, mint egy jó 
barátnő, őszinte, és nem hallgat el semmit. Felvilágosító könyv 
tiniknek.” 
 

Libby Deutsch: Hogyan működik a világ 
„Reggelente egy kattintással felkapcsoljuk a villanyt, egy másikkal 
működésbe hozzuk a tévénket, majd a hűtőszekrényből elővesszük a 
reggelire szánt müzlit vagy gyümölcsöt… Sok-sok magától érthetőnek 
tűnő dolog magyarázatát találod ebben a kötetben.”  
 

Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka  
„Kitti sokat van egyedül, és sokszor unatkozik: egy igazi kalandra 
vágyik! Folyton történeteket talál ki, álmodozik, de hiába: az 
osztálytársai közül senki sem értékeli a fantáziáját, és ő gyakran 
magára marad. Míg a többiek a lovastáborban vagy a tengerparton 
szelfiznek, ő a nagynénjénél, a világ legunalmasabb helyén, 
Cseresznyeligeten nyaral. De Kitti még Cseresznyeligetből is képes 
egy izgalmakkal teli mesevilágot teremteni – és a szomszéd 
gyerekekkel hirtelen egy igazi nyomozás kellős közepén találják 
magukat. Ráadásul közben talál magának egy legjobb barátnőt is.” 
(Abszolút könyvek 9-12) 
 

Kristine Asselin - Jen Malone: A kulcs   „Hannah Jordan 
egy múzeumban lakik. A newporti Szilfa kastély gondnokának a lánya, 
és odáig van az épület korábbi lakóinak a történeteiért. Külön 
kedvence Maggie Dunlap, a vele egyidős örökös, akiről még festmény 
is készült. Amikor egy titokzatos tükör lehetővé teszi, hogy Hannah 
és Maggie helyet cseréljenek, Hannah beleveti magát, hogy 
megakadályozza a képlopást, Maggie pedig megismerkedik a 
mobiltelefonnal, a focival (amit lányok is játszhatnak!) és mindazzal a 
szabadsággal, ami a mai gyerekeknek a legtermészetesebb. Viszlát, 
fűzők!… Időutazásba ágyazott krimi az Abszolút könyvek 
sorozatból”  9-12 
 

Bojti Anna: Éjszaka az állatkertben  „Egy állatkert 
nappal is izgalmas, nemhogy éjszaka. Ha pedig egy könyvbéli 
állatkertről van szó, amiben bármi megtörténhet, akkor garantált a 
kaland és az izgalom. És ha még ehhez azt is hozzávesszük, hogy 
ebben a könyvben mi magunk kalandozhatunk és adhatunk irányt a 

történet folyásának, azaz aktív résztvevői lehetünk az 
eseményeknek, akkor egy garantáltan komplex élményt kaphatunk…” 
bővebben: konyvutca.blogspot.com     (Abszolút könyvek 9-12) 
 

Sir Steve Stevenson: Cselszövés Hollywoodban    
(Agatha nyomoz 9.)  „Agatha Mistery kalandjaiban elmerülni könnyű 
és kalandos érzés. Már a nyolcéveseknek is ajánlható a kötet, amely 
nagy betűivel, sok képével, érdekes cselekményszövésével kiválóan 
alkalmas a kezdő olvasók számára is…” Bővebben: Baranyi Katalin, ekultura.hu 
„Agatha és unokatestvére, Larry a filmvilág központjában, a 
varázslatos, titkoktól terhes levegőjű Hollywoodban nyomoznak. 
Útjukon velük tart Mr. Kent, az ökölvívóból lett komornyik és 
Watson, a hófehér macska is.” 8+ 
 

Rüdiger Vaas: Egyszerűen Einstein!    „Albert Einstein a 
fizika nagy koponyája és popsztárja több, mint 100 évvel ezelőtt 
fedezte fel újra a világmindenséget…  E könyv a múlt század különc 
zsenijének gondolatait próbálja meg a lehető legérthetőbben 
elmagyarázni.” 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


