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Molnár Krisztina Rita: Borostyán, az időkapus – 
Szalma Edit rajzaival „Fraknó vára Ausztriában található, 
Burgenlandban. Egykor Magyarországhoz tartozott, s máig az 
Esterházy-család birtoka. Számos érdekessége van, de a legfurcsább 
mégiscsak a kitömött krokodil, amely az egyik boltív alatt lóg. Ő az 
egyik főszereplője Molnár Krisztina Rita legújabb 
gyermekkönyvének, melyben talán az a legfantasztikusabb, hogy a 
valóságról (történelemről, kultúrtörténetről) mesél úgy, hogy leköti 
az olvasót. Mert ez a krokodil, bár beszél (legalábbis a másik 
főszereplő, Dorka hallja őt), nem kezd semmi Disney-filmbe vagy 
fantasztikus regénybe illő kalandozásba. Ő csupán csak mesél… Ez a 
könyv ugyanazt a szellemiséget képviseli, mint az írónő Maléna és 
Térfogó sorozatai. Úgy tanít, úgy mutat meg dolgokat a világból, az 
emberből, hogy általa az olvasó gazdagabbnak érzi magát, és örül, 
hogy embernek született…”  Bővebben: Uzseka Norbert írása, ekultura.hu  
 

Otfried Preußler: Kökény és Bozont 
„Kökény, a kalapos manó a Hetvenhéttölgyes-erdőből és Bozont, a 
gubancos-bozontos kobold az Irdatlan Rengetegből már sok izgalmas 
kalandot élt át együtt (lásd februári ajánlónk). Most, hogy Bozont 
beköltözött az erdei manó házikójába, új világ tárul föl előtte. Eddig 
azt sem tudta, hogy van asztal meg szék. Azt meg végképp nem, mi 
az a kémény – szeretné hát megvizsgálni közelebbről… Csakhogy 
beleszorul! No de mire való a legjobb barát, ha nem arra, hogy 
kihúzzon minket szorult helyzetünkből?…” 4+ 
 

Gyémánt mesekönyv - „Elek apó” leghíresebb és 
legkedveltebb meséit gyűjtöttük csokorba, melyek nemzedékek 
meseélményének lettek meghatározó darabjaivá – noha talán nem is 
tudjuk, hogy ezeket a népmeséket Benedek Elek ízes székely 
nyelvezete tette maradandóvá… együtt szerepelnek a könyvben a 
legkülönbözőbb mesetípusok: a kisebbeknek való állatmesék, a 
tündérmesék, a tréfás mesék, majd a mondavilágba bevezető 
történetek, pl. Az égig érő fa.” 
 

Christian Dreller - Petra Maria Schmitt: Miért nem 
járnak fogorvoshoz a cápák? - Történetek kíváncsi 
gyerekeknek  „Tudod mi az a revolverfogsor? Hallottál már olyat, 
hogy valaki a fülével lát?... E mesékben választ kaphatunk világunk 
egy-egy izgalmas és bonyolult kérdésére. A magyarázatok pedig néha 
a felnőtteket is meglepik!”  5-8 
 

Téli előzetes - Jakob Martin Strid: Mimbo Jimbo és a 
hosszú tél „A méltán népszerű Hihetetlen történet az óriás 
körtéről alkotójának új, karácsonyra hangoló kötete. 
A naptár szerint már rég tavasznak kellett volna lennie, ám Mimbo 
Jimbóékat egyre jobban maga alá temette a hó. Hová lett a tavasz?! 
Honnan jönnek ezek a különös hangok? És mik ezek a furcsa masinák? 
Mássz fel te is Mimbo Jimbóékkal a különleges, négy lábon járó 
házba, és nyomozd ki a rejtélyeket, hogy végre kisüthessen a nap!” 
 

Liane Schneider: Bori elköltözik (a Barátnőm Bori sorozatból)  

Christian Tielmann-Sabine Kraushaar: Berci azt mondja, 
állj! – Berci a doktor bácsinál (a Barátom, Berci 
sorozatból)   ovisoknak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

J. Kovács Judit, Kállai Nagy Krisztina: Kerekítő évkerék  
Dalok - mondókák - jeles napok - játékok 
„Az idén tízéves Kerekítő-sorozat jubileumi kötete bölcsődéseknek, 
óvodásoknak és szüleiknek szóló családi kiadvány… A kötet bemutatja 
hazánk fontosabb jeles napjait, a hozzájuk kapcsolódó mondókákat, 
népdalokat, ölbeli játékokat, sőt: az évszakokhoz illő játékötletekkel 
és egy-egy recepttel is szolgál. A dalok elsajátításában kotta és 
letölthető hanganyag segít” 

 
„Nagy a sürgés-forgás Pomádiában, mindenki a király névnapjára 
készül. Ekkor toppan be a forgatagba két titokzatos szélhámos, akik 
szabónak adják ki magukat, és egy csodálatos új ruhát terveznének a 
hiú uralkodónak. A pompázatos ruhakölteményt állításuk szerint 
viszont csak azok láthatják, akik arra érdemesnek bizonyulnak. 

A Pomádé király új ruhája című meseoperát Ránki György 
írta meg Hans Christian Andersen meséje alapján. A zeneműből 
most ismét gyermekirodalmi gyöngyszem lett, Fodor Veronika a tőle 
megszokott minőségben adaptálta gyermekek számára az operát. A 
humoros történet Szeidl Andrea rajzain elevenedik meg előttünk, a 
CD-mellékleten pedig Ránki György művének legszebb dallamai 
kísérik az olvasót Pomádia földjére.” 

 
Szokács Eszter: József (Bibliai történetek 1.) 
„Tizenegy történetben elevenedik meg… a bibliai József kalandos 
élete a kánaáni árulástól az egyiptomi családegyesítésig. A kezdetben 
kissé önhitt és tudálékos fiú többször is nagy bajba kerül, amiből 
szerencsével és éles eszével valahogy mindig kimászik, és a történet 
végére hibáiból és kudarcaiból okuló, esendő, szerethető hőssé válik… 
Ezek a történetek ősiek, mégis bennünk élnek. Kicsit talán úgy, ahogy 
a családi anekdoták, amelyeket szeretünk újra meg újra felidézni, 
annak ellenére, hogy mindenki másképp emlékszik rájuk, másképp 
meséli őket. És Szokács Eszter remek mesélő…”   
 
Dagmar Hossfeld: Bori és az új fiú (Bori és barátai 2) -  
- Bori és a cserediák (Bori és barátai 3) -  Bori, Anna 
és a sulibuli (Bori és barátai 4)   kistiniknek  
 
Emma Carroll: Égi tolvaj 
„Az árva zsebtolvaj, Szarka nem hisz a szemének, amikor megpillant 
egy fiút, amint elragadja egy repülő szerkezet. A segítségére siet, és 
azon kapja magát, hogy az ég felé repül. Odafentről minden más, és a 
lány hirtelen rádöbben, mire vágyik – az első akar lenni, aki 
hőlégballonon repül a francia királyi pár előtt. Lenyűgöző és inspiráló 
regény, amely az első párizsi hőlégballonos repülés igaz történetén 
alapul a 18. századból.”   10+ 

 
James Fenimore Cooper: Az utolsó mohikán 
„Az utolsó mohikán, a Bőrharisnya-történetek időrendben második 
kötete abban az időben játszódik, amikor az angol és a francia 
gyarmatosítók elkeseredett harcot vívtak egymással Észak-Amerika 
birtokáért, az indián törzsek pedig részben a franciák, részben az 
angolok szövetségeseivé lettek, miközben saját területük egyre 
zsugorodott.” - „Abban, ahogyan a világ az amerikai indiánt látja, 
egyetlen írott szöveg sem játszott akkora szerepet, mint Az utolsó 
mohikán” 
(A Park kiadó 2019-es kiadásában az eredeti mű teljes szövegének fordítása szerepel.)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jessica Townsend: Csudamíves – Morrigan Crow baljós 

öröksége  Nevermoor- Morrigan Crow négy próbája  - A 9 
részesre tervezett Nevermoor sorozat 1. és 2. része  
„Morrigan Crow elátkozott gyerek. Mivel épp Napszálltakor 
született, őt okolják minden bajért: ha megdöglik a konyhamacska, ha 
szívrohamot kap a kertész. Ám ami ennél is szörnyűbb, hogy a 11. 
születésnapján, pontban éjfélkor meg kell halnia. Csakhogy épp 
mielőtt tizenkettőt ütne az óra, az ajtóban megjelenik egy különös 
férfi, és azt kérdezi: „Mondd csak, akarsz-e élni?” Jupiter kimenti a 
Füst és Árny Vadászainak karmából Morrigant, és egy titokzatos 
városba, Nevermoorba viszi. Ahhoz azonban, hogy maradhasson, és 
felvételt nyerjen a Csudálatos Társaságba, a lánynak négy próbát kell 
kiállnia. Az élete a tét: ha sikerül, biztonságban élhet tovább 
Nevermoorban, ha nem, el kell hagynia a várost, és szembenéznie a 
végzetével.”  10+ 
 

Frank Márton: Páratlanok - A világ peremén 
„Szeptember 8-án egy rejtélyes tesztet íratnak a diákokkal szerte a 
világon. Másnap tizenhárom fiú (köztük a francia Gerard Montes) 
eltűnik. Gerard és sorstársai egy üres pusztán, végtelen erdők 
peremvidékén térnek magukhoz. Kik rabolták el őket, és miért? Vajon 
képesek lesznek-e legyőzni a hazatérésük útjába álló akadályokat: a 
közelgő telet, a vadállatokat és a titokzatos hatalmakat, amelyek a 
háttérből a szálakat mozgatják? Vajon túlélheti-e Gerard és Helen 
szerelme, hogy ilyen távol kerültek egymástól? S a fő kérdés: a 
tizenhárom, teljesen különböző egyéniségű és nemzetiségű fiú 
megtalálja-e a közös nyelvet egymással, és össze tud-e fogni egy 
közös cél érdekében? - A Páratlanok trilógia első kötete filmszerűen 
pergő történet, teli meghökkentő fordulatokkal és őszinte 
érzelmekkel. - A trilógia II. része: Két tűz között   12+   
Bővebben:  konyves.blog.hu/2018/10/15/frank_marton 
 

Sophie és a tetőjárók  - („Díjnyertes Könyvek 
sorozatunkban olyan kötetek megjelentetését tűztük ki célul, melyek 
rangos gyerekirodalmi elismerésben részesültek.” manokonyvek.hu) 

Catherine Rundell regényének főszereplője Sophie, akit 
egyéves korában magához vesz a kissé szórakozott, ám nagylelkű 
londoni tudós, Charles. A kislány különleges nevelést kap: esti mese 
gyanánt Shakespeare-t olvasnak, a falakra üzeneteket írnak 
egymásnak, és Sophie tizenkettedik születésnapján fiákeren 
vágtázva fagylaltoznak az esőben. Mindezt látva a 
Gyermekfelügyelőségi Hivataltól érkező savanyú Miss Eliott úgy 
gondolja, hogy Charles nem alkalmas arra, hogy Sophie gyámja legyen, 
és hivatalos levélben értesítik, hogy a kislányt árvaházba kell 
küldenie. Charles és Sophie Párizsba szöknek a törvény elől, mert a 
kislány meggyőződése, hogy eltűnt édesanyját ott fogja megtalálni.  
Párizsban Sophie új barátra talál: Matteo beavatja őt a tetőjárás 
rejtelmeibe, és egy egészen új világ tárul fel a lány előtt. De vajon 
sikerül-e megtalálniuk Sophie édesanyját, mielőtt lelepleződnek és 
vissza kell menniük Londonba?” 
 
Irene Adler: Sherlock, Lupin és én sorozatból: A bűn fejedelme – 
Az ármány kikötője – Rókavadászat gyilkossággal 
„Az  olasz gyerekkrimi-sorozat egy történetben lépteti fel az ifjú 
Sherlock Holmest, fiatal barátját, Arsène Lupint, s Holmes későbbi 
nagy és egyetlen szerelmének, a kihívó kalandornőnek, Irene 
Adlernek a gyerekalakját… s úgy vezet be egy műfaj, a 
detektívregény legjobb hagyományaiba, hogy izgat, de nem izgat fel, 
s szövevényes és többmenetes (esetleg még ki is található) 
nyomozati rejtélyt kínál fel, miközben a brutalitást és a bulvárt 
nélkülözi. Ilyen módon méltó Sir Arthur Conan Doyle műveihez, s 9-
10 éves kortól nagyon is ajánlható a gyerekolvasóknak.” 
 

 


