
 ÚJ – ajándékba kapott, vagy vásárolt 
KÖNYVEINKből – 2020. december 
 
Wéber Anikó: Hanga régi karácsonyai 
„Hanga, a hópihe minden évben lehullik a földre karácsonykor. 
Azonban mindig más korba érkezik: hol Mária Valéria hercegnőhöz, 
azaz Erzsébet királyné udvarába, hol Szendrey Júlia otthonába, hol 
Andrássy Gyula intézőjének kisfiához, hol egy régi magyar faluba, hol 
pedig a mai Budapestre. Mindenhol összebarátkozik a gyerekekkel, 
akik látják őt, és közben megtudja, mi is az a karácsony, és hogyan 
ünnepelték különböző korokban.”  ☺6-10 
 

Mechler Anna: Kerék mesék nagykönyve 
„Íme, itt a nagy finálé! Sok-sok jármű egy kötetben! De jó ennyi régi 
ismerőst újra látni!  A Kerék mesék-sorozatból már megismert és 
megszeretett hősökhöz csatlakozik egy kábel- és egy 
konténerszállító kocsi, no meg a régóta emlegetett és ígért 
rendőrautó. Vajon mi történik, ha elszabadul egy fagyiskocsi? Hol 
bukkan ki a föld alól az eltévedt fúrópajzs? Mennyi váratlan izgalom! 
Mire a 21 történet végére érünk, még azt is megtudhatjuk, hogy 
miről álmodik egy autómentő… Mechler Anna kedves történeteihez 
ezúttal is Hajba László álmodta meg a rajzokat, ő adott igazi 
személyiséget minden járműnek.”  ☺4+ 
 

Christina Braun: Sarkvidékek  
„A Mi MICSODA Olvasó kezdő olvasóknak szóló ismeretterjesztő 
sorozat. A nagyméretű betűk, a rövid mondatok és bekezdések 
megkönnyítik az olvasást. Fotók, magyarázó ábrák és vidám 
tudáspróbák segítik a szövegértést. Minden köteten egy kedves 
állatfigura kalauzolja végig az olvasót.”  

 
Axel Schäffler: Kerge kecske 
„Axel Scheffler összebújós könyvecskéje 1-3 éveseknek Fenyvesi 
Orsolya vidám verseivel.”  ☺☺☺ 
 

Anne Möller: Állatlexikon – Mit? Miért? Hogyan? mini 
 

Dániel András: A kuflik* és az elveszett folt 
*„Egy kufli sok mindenre hasonlít, és semmire sem. Pattog, mint egy 
gumilabda, pedig nem is az. Színes, mint egy nyalóka, pedig nem 
ehető. Van kicsi, van nagy. Van kövér és van sovány. Jönnek-mennek, 
sosem tudni, honnan hova... Dániel András bumfordian humoros és 
kedves meséit az ovisoknak ajánljuk, de a szüleik is jókat fognak 
kuncogni olvasás közben!” 
 

Diridongó – Válogatott versek óvodásoknak 
Válogatás az elmúlt 70 év gyerekirodalmának klasszikusaiból és a 
kortársak legizgalmasabb verseiből  
 

Csukás István és társai: Kalandra fel!  (Olvasó szuperhős 1.) 
„A Kalandra fel! alsó tagozatosoknak szóló kedvcsináló olvasókönyv a 
könnyed, élménnyel teli olvasásért.” 

 
lllyés Gyula meséjében a lustának és haszontalannak tartott 
kiskondás nagy utat jár be, mire elnyeri a királylány kezét.  
Papírszínház-mese Zengővári Judit rajzaival   ☺4 éves kortól 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kertész Edina: A lány, aki szavakkal varázsolt 
„Élt egyszer egy kislány, aki előtt egy könyvet lapozgatva megnyílt 
egy szavakból épülő varázslatos világ. Szabó Magda azonnal tudta, 
hogy ebben a világban van az igazi helye… A valóság azonban, 
amelyben felnőtt, majd gyerekeket tanított, regényeket, verseket és 
színdarabokat írt, nehezen igazodott, és sok-sok évnek kellett 
eltelnie addig, míg végre azt és úgy és annak és arról írhatott Szabó 
Magda, amit, ahogyan, akinek és amiről akart. Könyveit ma a világ 
több mint negyven nyelvén olvassák.” 

 
"Aki megnő, az mindig nagy, / Vagy egy kicsit kicsi marad." 

Belefér egy pici szívbe – „Grecsó Krisztián rendhagyó 
könyvében gyerekversek olvashatók. A szerző kislánya, Hanna ihlette 
ezeket a szövegeket, de minden kisgyerek és szülő örömét lelheti 
bennük. Hétköznapok és ünnepnapok, az élet csecsemő-
szemmagaságból: Grecsó Krisztián gyerekverseit a világra való 
rácsodálkozás, a dolgok megnevezése fölötti öröm mozgatja.” 
Beszélgetés a könyvről itt: 
 https://igyic.hu/konyvajanlok/mitol-zenel-a-vers.html 

 
Roze Langercrantz – Eva Eriksson: Viszlát 
legközelebb (Tina 5.) 
 „… A sorozat történetei Tináról és Fridáról, két kislányról szólnak, akik 
az első osztályban barátkoztak össze, és lettek szinte az első pillanattól 

fogva elválaszthatatlanok… A sok-sok finom, kifejező tollrajzzal 
illusztrált könyvet kezdő olvasóknak is ajánljuk, önálló olvasásra.” 

 
Mészöly Ágnes - Somogyi György - Szélesi Sándor - Turbuly 

Lilla: Találj ki* Hollywoodból 
„A TALÁLJ KI! egy letehetetlenül izgalmas és fordulatos 
"szabadulószobás" regény -  Dávid Ádám, Finy Petra, Gévai Csilla, 
Kertész Erzsi, Majoros Nóra, Mészöly Ági, Miklya Anna és Nyulász 
Péter közös alkotása, akik a könyv 8 főszereplőjét alakítják, 
egymásnak adva át a stafétát a fejezetek végén.”     „Megérkezett 
végre a várva várt folytatás… a Találj ki! - Hollywoodból 
A sorozat első részéből már kiderült, hogy a szokványosnak induló 
osztálykirándulás hogyan alakult át félelmetesen izgalmas szabadulós 
játékká a kastélyszállóban maradt nyolc diáknak. 
De mi történt az éjszakai túrán részt vevő osztálytársakkal? 
Rájuk is izgalmak sorozata vár. Négyen leszakadnak a csoporttól és a 
sötét erdőben bolyongva egy filmforgatás kellős közepén találják 
magukat, ahol elképesztő és korántsem veszélytelen kalandokba 
keverednek a szuperprodukció helyszínéül szolgáló elhagyatott 
laktanyában…” 
Bővebben itt: 
 https://betuteszta.com/magazin/megjelent-a-talalj-ki-hollywoodbol 

 
Gévai Csilla: Nagyon kék könyv 
A Nagyon Kék Könyv egy gyerekeknek szóló, környezettudatos 
gondolkodást fejlesztő sorozat második kötete. Míg az első rész, a 
Nagyon Zöld Könyv általában beszélt a környezetvédelemről, addig 
a Nagyon Kék Könyv a víz témáját járja körbe: állapotát, múltját, 
jelenét és jövőjét. A szerző vallja, hogy egyetlen ember sem 
vonhatja ki magát az egyéni felelősség alól, ha a vizek állapotáról és 
jövőjéről van szó. Talán e könyv néhány fiatal olvasót elindít majd 
olyan foglalkozások felé, amelyekről eddig talán sokan nem is 
hallottak…”  ☺☺ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tamás Zsuzsa: Kicsi Mimi iskolás lesz 
„Kicsi Mimi azon mesehősök közé tartozik, akikkel múlik az idő. 
Épp elkezdte az óvodát, amikor megismertük, most pedig mint 
iskolás nagylánytól veszünk tőle búcsút. A sorozat hetedik 
kötetében először az óvodai búcsúztatóra, majd az iskolai évnyitóra 
készülhetünk együtt Mimivel. A mesék a már megszokott 
érzékenységgel mutatják be mind a búcsúzást, mind az izgalmakkal 
teli kezdeteket, és bizonyítják, az ünnepek nemcsak ajándékokról és 
szép ruhákról szólnak, hanem arról, mi van a szívünkben.” 
 

Takács Viktória: Busó mese 
„Didergősen, unalmasan indult a februári nap. Ám Misi és a testvére, 
Dórika jó mókát eszeltek ki: mindenféle rémpofákat rajzoltak, s 
ezeket kitették az ablakba. Ekkor ért haza Apa, aki meglátva a 
rajzokat, rácsodálkozott: de hát ezek busó maszkok!… A hazai 
szokások, jeles napok, különleges hagyományok megismertetése a 
gyerekekkel igen fontos feladat – Takács Viktória gyönyörűen 
illusztrált története e vállalás jegyében született meg.” 
 

Berg Judit: Rumini és az elsüllyedt világ - (Rumini10.) 
ATükör-szigeteki kalandok után „még a legelszántabb matrózok is 
egy kis egérvárosi nyugalom és megérdemelt semmittevés után 
áhítoznak. Csak az Áspis-tengeren kell keresztülhajózniuk, ahol egy 
erős tengeráramlat pont a megfelelő irányba sodorja majd a 
Szélkirálynőt. Jó tempóban, jó hangulatban haladnak. Vajon miért 
nem jár errefelé egyetlen hajós sem? Aztán egyszer csak szörnyű 
reccsenés hallatszik… Sellők és sellővadászok, dobócsillagos 
ugróegerek és törpekenguruk, tavi tigrisek és mélytengeri 
szörnyetegek hajóznak, úsznak és ugrálnak keresztül és kasul a 
regény lapjain…   ☺6-12 
 

Kertész Erzsi: Éjszakai kert 
 „Az Éjszakai Kert az a hely, ahol a madár se jár, ahol senki nem 
szokott sétálni, és aminek még a környékét is messziről kerülik a 
város lakói. De Tódor és Teória, a két rátermett nyomozó mégis 
belépnek a vasrácsos kapun. A vezetőjükül szegődő különös figura, 
Noxnoktisz pedig csak mesél és mesél, így a két detektív előtt 
rövidesen feltárulnak a kert rejtélyei, és megismerik számtalan fura 
lakóját. Lassacskán minden és mindenki gyanús… Vigyázat! A Kertben 
sötét van és sok a fura nesz! Belépés csak saját felelősségre!”  ☺8-12 
 

Bojti Anna: A lidércerdő mélyén 
„Beszélgess az utadba kerülő lényekkel, figyelj nagyon, gondolkodj, 
szerezz értékes tárgyakat, és teljesítsd a küldetésedet! Az 
akadályokat többféleképpen is legyőzheted, sok úton-módon 
rájöhetsz a rejtélyek nyitjára, akár többször is végigjárva a 
könyvet!” Abszolút rejtvény - Abszolút erdő - Abszolút interaktív 
„A Pagony legújabb sorozatába, az Abszolút Könyvekbe olyan 9-12 éveseknek 
szóló, olvasmányos és izgalmas könyveket válogatunk, amelyek abszolút 
lendületesek, abszolút színvonalasak, abszolút maiak. Abszolút könnyű őket 
olvasni, de mégsem felszínesek, abszolút nem megterhelőek, de mégis 
elgondolkodtatók. Van és lesz köztük magyar és külföldi, fantasy, kaland vagy 
éppen detektívregény – ami mindegyikben közös, és amit garantálunk: ezeket 
a könyveket jó olvasni!”  ☺9-12 

 
Leiner Laura: Bízz bennem (Iskolák versenye II. trilógia 1.) 
☺14+ 
J. K. Rowling: Harry Potter and the Half-Blood Prince (Harry 
Potter 6. angolul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


