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Berg Judit: Sári születésnapja  (Sári 2.) 
 „Sárit és Pötyi babát már ismerhetitek a Maszat-sorozatból… Sári 
barátaival, Hédivel, Misivel is találkozhatunk most, és megjelenik egy 
ajándék plüssróka is”  ☺2-5  

  
Berg Judit: Rumini a Tükör-szigeten  (Rumini9.) 
„Tükör-sziget közvetlen szomszédságában áll egy ugyanolyan sziget. 
Egyik a másiknak a tükörképe. De melyik az igazi? Annyi biztos, hogy 
mindkettőn furcsa dolgok történnek. A Szélkirálynő először csak 
azért kanyarodik Tükör-sziget felé, hogy orvosságot szerezzenek 
Sajtos Rozi betegségére, de hamarosan mindannyiuk élete veszélybe 
kerül, miközben még az sem biztos igazán, hogy a menekülés kulcsát 
Tükör-szigeten vagy a mellette emelkedő tükörképén találják-e.” 
☺6-12 
 

Molnár Krisztina Rita: Sálmese – Bogdán Viktória rajzaival 
 „De megígérte, hogy télire köt nekem egy hosszú és meleg sálat.”     
A Sálmese úgy kígyózik, mint egy hosszú, tiri-tarka fonalakból kötött 
sál – az időn át. A gyerekek számára hihetetlen, hogy nagypapa és 
nagymama is volt egyszer gyerek. Hogy volt, amikor 
rakoncátlankodtak, és volt, amikor szerelmesek lettek. Nagymama 
haja ezüstgombolyag, nagypapa zsebe tele van térképekkel. 
Nagymama sálat köt, nagypapa megmutatja, hol nő a leánykökörcsin. 
A nagyszülők és az unokák közti szeretet talán a legbékésebb – erről 
az időn át is melegítő kapcsolatról szól ez a mese.”   ☺5+ 
 

Dániel András: A kuflik* és a Máshogyoszkóp 
„Tudod-e, mi történik, ha azt mondod, hajjajjaj, aztán átrakod a lila 
gombodat a bal zsebedből a jobb zsebedbe? Képzeld, Fityirc sem 
tudta! Eszébe sem jutott, hogy egyáltalán bármi történne. Pedig 
pontosan így kell elővarázsolni a Máshogyoszkópot!…”  ☺3-6 

Mi az  a kufli?  „Nem is kifli. Nem is kukac. Nem is bab, de nem 
is kavics. Egy kufli sok mindenre hasonlít, és semmire sem.  De 
ismerős…” 

 
Macskák - Oposszum Apó hasznos és mulattató Macskáriuma  

„T. S. Eliot verseit évtizedek óta világszerte olvassák a 
macskatartók és a nonszensz kedvelői, a musicalnek köszönhetően is 
sokan megismerték a Macskákat. Dib Dáb Kandúrt, Mortájgert, 
Praclipöszléket és a többieket most Varró Dániel és Havasi Attila 
sziporkázó fordításában, Axel Scheffler képeivel láthatjuk viszont.”  
☺5-8 
 

Ne félj! Bátor mesék  „Sandra Grimm színes, vidám 
mesekönyve – ahogyan az alcíme is felhívja rá a figyelmet – többet 
tartogat a gyerekeknek egy egyszerű mesénél. Valóban, ugyanis a Ne 
félj! Bátor mesék egy bátorságkezelős-, átbeszélgetős-, fejlesztős-, 
tanulságos mesekönyv is egyben, ahol a fókuszban a kicsiket 
foglalkoztató témakörök, égető kérdések állnak. Mesélj! Keress! 
Alkoss! három hívogató lehetőség egy könyvben…”  
Bővebben: https://foxbooks.hu/2020/01/15/ne-felj-bator-mesek/   ☺3-6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hahó, királyfi, merre vagy? – INTERAKTÍV MESEKÖNYV 
„Mi lehet unalmasabb, mint üldögélni a hercegnői lakosztályban és a 
mesebeli királyfira várni? Nem sok minden. Rozi és Lujzi is már 
torkig van a várakozással, ezért útra kel. De merre induljanak, hogy a 
királyfi várához érjenek? Merre vezessen az útjuk? Az erdőn át vagy 
a patak mentén? Belépjenek a sötét barlangba, vagy másszanak fel a 
domb tetején emelkedő Sárkányvárhoz? Hallgassanak az ismeretlen 
vadászra, vagy kerüljék el a pókhálós titkos alagutat?…”  ☺3-6+ 
 

Liane Schneider: Bori közlekedik – a Barátnőm, Bori 

sorozatból  „Bevásárolni mentek? Vagy épp az oviba tartotok? Az 
utca mindig tele van: biciklisták csengetnek, autók és teherautók 
dübörögnek el melletted az úttesten. Ebből a színes képekkel teli 
könyvből barátnőddel, Borival sétálva megtanulhatod a helyes és 
biztonságos közlekedés szabályait…” 
 

Pali elkésik (Most angolul olvasok) (Első bé 5.) 
„A Most én olvasok!-sorozat egy szisztematikusan felépített, 
pedagógusi szakértelemmel megtámogatott kortárs, magyar sorozat. 
A Paliról és Tikiről szóló, különböző nehézségi szintű kötetek most 
egy kétnyelvű résszel egészülnek ki. ” 
☺- nyelvtanulóknak és kétnyelvűeknek - könnyen olvasható szöveg - 
szókincsfejlesztő feladatok 

 
Láng Anna: Varázslatos utazás – Esti mesék a világ 

minden tájáról „A kötet a világ minden tájáról származó 
tündérmeséket gyűjt egy csokorba. Ezek a történetek jellegzetes, 
egymástól elütő néphagyományokat elevenítenek meg… rövidek, 
élvezetesek és kalandosak, tele feledhetetlen szereplőkkel…” 
 
Pásztohy Panka: Mentsük meg a kiskutyám! - 
Szeretem a kiskutyám! - Pitypang születésnapja - 
Pitypang a zebrán – a Pitypang és Lili sorozatból 
„ Lili nagycsoportos óvodás. Mindennap ugyanazon az úton megy az 
óvodába. Mindennap kétszer kerüli meg a nagy gesztenyefa melletti 
gödröt. És mindennap elsétál egy zöld kerítéses ház előtt, ahol 
egyszer csak feltűnik egy kiskutya. Lili egykettőre összebarátkozik a 
kutyussal, el is nevezi Pitypangnak…”  ☺3-6 
 

Otfried Preussler: Torzonborz és a holdrakéta - a 
Torzonborz sorozatból  „Vajon  mit művelt Torzonborz, a rabló, 
mielőtt a híres „újabb gaztettekre” szánta el magát?… Már megint 
megszökött a börtönből. Micsoda katasztrófa! Jancsi és Lackó 
elhatározzák, hogy kézre kerítik a gazfickót, és örökre 
megszabadulnak tőle. Az ötlet egyszerű: papírdobozokból és egy 
krumpliszsákból holdrakétát építenek, és fellövik vele a Holdra. Sima 
ügy… Vagy mégsem?” ☺5-8 

 
Kertész Erzsi: Patkány a táskában  
Majoros Nóra: Borz beköltözik 
A BETŰZGETŐ KÖNYVEK sorozat köteteiben a mesék nagy 
nyomtatott betűkkel vannak szedve, így az olvasással nem iskolai 
keretek között ismerkedő gyerekek is betűzgethetik, hiszen ők a 
nyomtatott nagybetűket ismerik.  
A könyv azonnali olvasási sikerélményt nyújt, és a diszlexiás 
gyerekek is könnyebben olvassák.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dühös vagyok  ;  Duzzogok - a Gaston érzelmei sorozatból 

„Gaston éppen olyan unikornis, mint a többiek… Csakhogy néha 
szomorú, vagy féltékeny, dühös, esetleg fél. Most éppen 
megsértődött, és egyáltalán nincs jól. Szürkeség uralkodik a 
szívében. Vajon mit tegyen, hogy a duzzogásától megszabaduljon? 
A bájos képekkel illusztrált könyvsorozat történetei Gaston egy-egy 
kalandját mesélik el… Ajánljuk óvodásoknak, szüleiknek és 
óvodapedagógusoknak egyaránt.” 

 
Gabriele Clima: Jó reggelt, Vörösbegy - A természet 

csodái sorozatból  „A természet megható és fordulatos történetei 
olyanok, akár a kalandos mesék. E történet hőse két vörösbegyfióka, 
akik nemrég keltek ki a tojásból, és lassan felnőve sok mindent 
megtanulnak az erdei életről.”  ☺1+ 
 
Vadadi Adrienn: Dorci, a legkisebb óvodás  
„Dorci a legkisebb az óvodában. Mindenki szeret vele játszani, mert 
kedves és vidám, csak éppen azt nem szeretik, ha Dorci is szóhoz 
akar jutni! De őt sem kell félteni: bebizonyítja, hogy a legkisebbre is 
figyelni kell… Vadadi Adrienn legkisebbeknek szóló ovis történetei 
észrevétlenül járnak körül egy-egy problémát az ovisok 
mindennapjain keresztül. Most a magabiztosság és a bátorság áll a 
középpontban.”  ☺ovisoknak 

 
Vig Balázs: Puszirablók 
„Szeretke királylány a Panelpalota fürdőtermében hosszúra nyúlt 
esti fürdőzését végzi, amikor a kád pótlefolyójából hatalmas 
kalózhajó csobban a vízbe. Aztán, ahogy jött, úgy tűnt el a 
pótlefolyón át Szeretkével a Panelpalota csőrendszerében, majd a 
nyílt tengerre veszi az irányt. Szeretke hamar rájön, hogy nincs 
egyedül a kalózhajó fedélzetén; Bújócskát, a fecskenadrágos kisfiút 
és kenguruját, Damilt elrabolta a titokzatos kalózkapitány. Vajon 
hogyan jutnak haza? A kalózkapitány furcsa alkut ajánl: gyűjtsenek 
össze egy mázsa puszit a szabadulásukért. E vajon mekkora a súlya 
egy puszinak? És hogyan lehet begyűjteni ennyit? ☺5-6+ 

 
Yvonne Struck: A fiúk hülyék. A lányok is... 
„Fiúk + lányok = szerelmi káosz! Lara szerint Finn tök helyes. És 
Finnek nagyon bejön Lara. Szerelem első látásra. És a happy end? 
Azt még meglátjuk! Hiszen ott vannak Lara vihogó barátnői a 
szerelmi tanácsaikkal, Finn haverjai a béna beszólásaikkal, két 
kíváncsi anya, és egy féltékeny apa. És ki gondolta volna, hogy egy 
uborka, némi aftershave és egy bikini ennyire kínos is tud lenni? 
Segítség!!!”    ☺12+ 

 
100 mese Mátyás királyról  „A gazdagon illusztrált kötetben 
száz szerepel a Mátyás-történetekből, köztük olyan örökérvényű 
fabulák, mint Az igazmondó juhász, A kolozsvári bíró és az Egyszer 
volt Budán kutyavásár. Miközben jót derülünk az országot álruhában 
járó legendás király éles elméjén, illetve a pórul járt kapzsi 
uraságokon és haszonlesőkön, tanulunk is: erkölcsről, igazságról és 
bölcsességről.”  ☺☺ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Andrea Schaller: Régészet – Feltárul a múlt – a Mi 

micsoda sorozatból  ☺7-10 
 
Albert Uderzo: Asterix 29. - Rózsa és kard (R. Goscinny 

és A. Uderzo Asterix sorozatából)  „Az asszonyok megelégelik 
Hangjanix oktatási módszereit, és egy női bárdot hívnak meg a 
helyére, hogy kezébe vegye csemetéik nevelését. Maestria, az új 
tanítónő azonban fejébe veszi, hogy a hölgyeknek is különórákat tart, 
és feltüzeli őket jogaik követelésére. A faluban viszály tör ki, és a 
férfiak közül többen is önkéntes száműzetésbe vonulnak az erdőbe. 
Ám pont ekkor érkezik Rómából Caesar megbízottja, Claudius 
Megallabus, aki felismerte, hogy a gallok gyenge pontja a 
lovagiasságuk, képtelenek nők ellen harcolni. Fondorlatos tervének 
kijátszására Asterix minden leleményességére szükség lenne, 
miközben otthon is békét kellene teremtenie…” 
 
Várak és lovagok (Mi micsoda junior)  
„Milyen nehéz egy lovagi páncél? Tudtak írni és olvasni a lovagok? 
Hogyan lett valaki lovag? Ki vehetett részt lovagi tornán? Milyen 
fegyverei voltak a lovagoknak?…”  ☺óvodásoknak, kisiskolásoknak  

 
 
Helen Friel · Ian Friel: Titkok szigete - Kalandjáték 

zseniális fejtörőkkel  „…D. Tóth Kriszta a következőket mondta a 
könyvről: „Ez a kiadvány úgy veszi föl a versenyt az alfa- és Z-
generációs gyerekeinkre zúduló digitális ingercunamival, hogy közben 
nem erőlködik. Játszik veled, megmozgatja az elmét, kényezteti a 
szemet, és mindemellett szórakoztat.” 
Bővebben: https://konyves.blog.hu/2018/10/26/titkok_szigete 

 
Robert Winston: Felnőtté válás lépésről lépésre 
(Segíts a gyerekednek sorozat)  „…Könyvünket ajánljuk azoknak a 
fiataloknak, akik önállóan szeretnék felfedezni saját testüket és 
lelküket, és azoknak a szülőknek, akik gyermekük felelős és 

kiegyensúlyozott felnőtté válását támogatnák.”  ☺☺ 
 
Irene Adler: Anasztázia nyomában - (Sherlock, Lupin és 

én* 14.)  „London, 1919. Kisebb tömeg vesz részt doktor Watson 
temetésén. A nagy detektív segítőtársának búcsúztatásán jelen van Irene 
Adler is, aki csaknem ötven év után tért vissza Angliába, hogy megkeresse 
régi barátait. Csak az ő segítségükkel mentheti ki örökbefogadott lányát, 
Milát egy nagyhatalmú ellenség karmaiból. De képes lesz-e rávenni a 
tévedhetetlen, ám nehéz természetű Sherlock Holmest és Arsène Lupint, az 
elbűvölő, megbízhatatlan gazfickót, hogy támasszák fel a hajdani, csodálatos 
triót?” ☺12+ 
* Az olasz Alessandro Gatti gyerekkrimi-sorozata  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.   Bővebben: ekultura.hu  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Szakács Eszter: A nulladik zsebuniverzum  
a Griff-lovasok-trilógia befejező része   
Előzmények: A szelek tornya*, Babilon  
*”A vakáció utolsó napján a vagány Mira felmászik a környékükön évek óta 
elhagyatottan álló építkezési terület darujára, hogy megszabaduljon az őt 
üldöző osztálytársaitól. Fent, az irányítófülke ablakán át megpillant egy 
másik, ismeretlen világot. A kitörő viharban azonban megcsúszik és lezuhan, 
de egy griff megmenti az életét…”  ☺12+ 

 
 
Hunyady József: Fekete lovag 
„Küsgergő dunaszentandrási parasztfiúból lett Hunyady jános 
vajdahunyadvári apródja. Az ifjúsági történelmi regény az ő kalandos 
sorsán keresztül láttatja a török időket… Nándorfehérvár hősi 
védelme során rendeződnek s dőlnek el a sorsok. A hősök bátorsága 
útját állta a török hordáknak, a cselszövőknek, és szerelmét is 
elnyeri főhősünk” (Hunyady Sándor tetralógiájának 3. önállóan is 
olvasható története) 
 
Kertész Erzsi: A sárkány nyomában – az abszolút 

könyvek sorozatból  „Gáspár 1551-ben, a törökvész idején egy 
labirintusra bukkan… Dani 2019-ben nem találja a helyét a barátai 
között… Gáspár egy rejtélyes férfival találkozik, aki nagy feladatot 
bíz rá… Dani egy középkori lovag elbeszélését olvasva különös dologra 
lesz figyelmes… A fantázia és a történelem keveredik Kertész Erzsi 
lebilincselő regényében, amely Pásztó történetének és egyben a 
magyar történelemnek egy egészen eddig rejtett, mégis fontos 
részletét mutatja be az olvasónak. A történetből megismerhetjük a 
törökök elől menekülni kényszerülő Gáspárt és Danit, aki elszántan 
próbálja kinyomozni, vajon a pásztói oskolamester háza tényleg 
misztikus kincseket rejt-e.”   ☺9-12 

 
Hajdu Antal Zsuzsanna: Visszatérünk - A pipacsok 

ártatlanok  „Szücs Kori középiskolás évei óta képtelen olajfestékkel 
festeni; azóta kizárólag fekete-fehér szénrajzok kerülnek ki a keze 
alól. Mosonyi Anti a számítógépes játékok rabja, ami néha 
összekeveredik a rémálmaival. Egy nap mindketten megkapják 
ugyanazt a Facebook-meghívót. Kori, Anti és Csilla hosszú évek után 
először találkoznak az Ajtósi Dürer Gimnázium ötéves érettségi 
találkozóján.  Nem csak a múlt kovácsolja őket össze, hanem egy 
közösen megélt tragédia is, ami egyik pillanatról a másikra 
felforgatta az életüket… Egyértelmű a feladat: megkeresni volt 
osztályfőnöküket, akinek jóval többet köszönhetnek, mint azt a 
középiskolában valaha is gondolták volna…”  ☺14+ 
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Bajzáth Mária: Gingalló – Magyar népmesék az 
óvodáskortól – Láng Anna rajzaival 
„A népmesék a gyerekek számára ismerős és érthető nyelven szólnak 
a világról, arról, hogy minden változik és megváltoztatható, hogy az 
élet családdal, barátokkal, növényekkel, állatokkal együtt teljes, 
varázslatokkal és próbákkal teli, izgalmas kaland… A tíz téma köré 
csoportosított történeteket közmondások és szólások kísérik…” 

 
Mondani-valók - Alkalmi gyermekvers-antológia  
„Kortárs magyar költők alkalmi gyermekverseiből készült, hiánypótló, 
színes válogatás a Mondani-valók. A Bárka folyóirat műhelye Lovász 
Andrea gyermekirodalom-kutató vezetésével olyan verseket 
válogatott össze, amelyeket talán nem is annyira kell mondani, hanem 
inkább érdemes…”  ☺☺ 

 
Bartos Erika Brúnó Budapesten sorozatából: A Duna 
„A sorozat új kötete a Dunáról szól: a folyó történetéről, 
érdekességeiről, honnan ered, hány országon át, hova folyik, milyen 
nagy események köthetők hozzá. A budapesti szakaszt részletesen 
végigjárják a könyv szereplői, bemutatva a főváros szigeteit és 
hídjait, ezek múltját és jelenét. Szó esik a Duna szabályzásáról, a 
nagy árvizekről, Budapest jelentősebb víztornyairól, vízimalmokról, 

egykori és jelenlegi gátakról és jövőbeli tervekről.” 
Ez a könyv a Budapestet gyerekszemmel bemutató (hatkötetesre 

tervezett) építészeti témájú sorozat ötödik könyve 
Bővebben: bartoserika.hu 

 
Bíró Eszter: Időradír 
„Bíró Eszter, a népszerű előadóművész 2013 óta énekel a 
gyerekeknek. Az Ídőradír a harmadik olyan könyve, amely zenés CD-
vel együtt jelenik meg. A kiadvány a világórát összetörő Időmanó 
meséjével, valamint tizenöt dal segítségével mesél humorosan az 
időről és annak múlásáról, amelyet néha felgyorsítanánk, máskor 
lelassítanánk az Időradír segítségével. A kötet tartalmazza az 
összes dal szövegét, valamint számos interakítv, a kiadványhoz 
kapcsolódó játékot. A zenét Födő Sándor "Fodo", a dalok szövegeit 
Hegyi György, Marék Veronika és Varró Dániel írta. Az illusztrációt 
Molnár Jacqueline készítette” 

 
Kertész Erzsi: A jégmadár útja -  Panthera 4. 
„A Pantherán a havonjárók népének csupán egyetlen képviselője él: 
Jávor. Számára az a legnagyobb élmény, ha egy szál ingben, mezítláb 
futhat a kristályosra fagyott havon, vagy ha jégcsapot rágcsálhat 
uzsonna gyanánt. Álmaiban újra és újra felbukkan a népe, amelyről 
szinte emlékei sincsenek, de a vágy, hogy egyszer a nyomukra bukkan, 
időnként olyan erőssé válik, hogy aludni sem hagyja…” 
A kalandregény-sorozatról: „Adva van – egy titokzatos, párduc alakú 
hegy (a Panthera) – egy csapat gyerek (Gekkó, Vince, Hétfejű Helga, 
Virág, Noémi, na és persze Kismukk, aki az egész történetet 
feljegyzi az utókornak) – egy kezdetektől fogva gyanús hegymászó 
(Meredek Johnny), egy barátnő (Lavínia) – egy kutya (Everest) 
– egy talpraesett portás néni (Rozika) – és egy igen furcsa szerkezet, 
ami bárkit és bármit tetszőleges méretűvé tesz (az Átméretező) Az 
egész csak egy hegymászó szakkörnek indult…”    ☺8-14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Susanne Gernhäuser: Versenyjárművek 
A  Mit? Miért? Hogyan? gyermekkönyvsorozatból óvodásoknak és 
kisiskolásoknak  

 
Christina Braun: Erdők - Mi Micsoda Olvasó sorozat 
Ismeretterjesztő könyv ☺ kezdő olvasóknak. Ebben segítenek: a 
nagyméretű betűk, a rövid bekezdések, a szövegértést  fejlesztő 
tudáspróbák 
 
Doris Rübel: Örülök, félek, haragszom 
„A Ravensburger gyermekkönyvsorozatának e kötete az 
alapérzelmekkel ismerteti meg az apróságokat… Megérthetik, mi 
történik, amikor sírnak vagy veszekednek.”  
A Mit? Miért? Hogyan? Mini sorozat a legkisebbekkel ismerteti 

meg környezetünk titkait.  ☺2+ 

 
Bartos Erika: Örök ölelés – Mesék az örökbefogadásról 

„Ez a mesekönyv elsősorban azoknak a kisgyerekeknek (és szüleiknek, 
rokonaiknak, barátaiknak) szól, akiket örökbe fogadtak. A mese 
kapaszkodót nyújthat a legkisebbeknek, hogy megértsék, 
feldolgozzák saját élettörténetüket, választ kapjanak a nyugtalanító 
kérdésekre… Ezek a mesék nem mutatnak be minden élethelyzetet, 
nem adnak mindenre magyarázatot, azonban arra alkalmasak, hogy 
beszélgetésre ösztönözzenek. Minden szülő kiegészítheti és 
továbbírhatja a történeteket…”  ☺☺ 

 
–Medve enne még – Medve ébren marad – Medve új 
barátja – Medve horkol 
„Négy könyv a négy évszakra. Főhőse mindannyiunk örök kedvence, 
aki hol lompos, loncsos és bozontos, hol lány, hol fiú, hol dörmög, hol 
bömböl: a medve.” ☺3-6 
 
Vulkánok és tűzhányóhegyek – A mi micsoda sorozatból 

 
Majoros Nóra: Az orrszarvú és a madarak 
„Tömzse, az orrszarvú egy nemzeti parkban éldegél állattársaival; 
zebrákkal, zsiráfokkal, elefántokkal és madarakkal. Tömzse mégis 
igen magányos. Egy napon megelégeli a magányt, és úgy dönt, hogy 
saját kezébe veszi a sorsát… A könyv második meséjében a 
főszerepet egy gólya, Cicele, és a felhők között talált varázslatos 
kincse játssza, melyről az erdő legbölcsebb madarai is csak 
találgatják, mi lehet. szivárványszínű, egyre növekvő tojásban mi 
lakozik, arra csak a közeli oázis fűkunyhójában elő remete adhatja 
meg a választ.  –   Afrika varázslatos  tájaira kalauzol a könyvben 
olvasható két mese, és közben az is kiderül, mennyit ér a madarak 
barátsága.” 

 
Bill Watterson: Kázmér és Huba felfedezése – 
(Kázmér és Huba sorozat)  „Bill Watterson személyes beszámolója 
egy mélyinterjú, és az eredeti képsorokhoz fűzött kommentárok 
segítségével arról, hogyan jött létre Kázmér és Huba csodája. A 
kötetben szerepel továbbá egy nagyméretű válogatás a Kázmér és 
Huba képsorok eredeti rajzaiból, Watterson korai munkáiból és 
festményeiből, illetve az őt inspiráló képregényekből is.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Ágh István: Három nap egy esztendő - Magyar 
népmesék  Keresztes Dóra illusztrációival 
 „Átszerkesztettem ebben az új kiadásban a mesék sorrendjét, hogy 
a népi élet történeteitől haladjunk a könyv végén található 
tündérmesékig. Ezek a tündérmesék egy ősi mitológia maradványai. 
Szinte ismétlődnek, a történeteik variálódnak kissé. Hasonlóak a 
szereplők is, az egyikben Tündér Ilona, a másikban Tündér Erzsébet 
szerepel, a hősök, az óriások, a királyok is visszatérő alakok. A mese 
világmagyarázat is, a túlvilág értelmezése is. Gondoljunk csak az 
Óperenciás-tengeren is túl állandó szófordulatra, formulára: ezek a 
szereplők könnyedén járkálnak a túlvilág és a jelen földi világ között, 
például átbújnak egy lyukon, s amint átbújtak rajta, a másik világban 
még csodálatosabb körülmények között folytatják az előbbit... - 
mondja Ágh István Ekler Andreának az Utószóban a kötetről.”  ☺11+ 
 
Boldizsár Ildikó: A fiú, aki varjúvárról álmodott 
„Kós Károly élete valóban érdemes arra, hogy példaként álljon a 
gyerekek előtt… „Kalotaszegi ezermester” – így emlegették őt 
mindenütt, s ez a kis életrajzi kötet méltó emléket állít neki, a 
fiúnak, aki nem csak álmodozott, hanem minden tervét valóra is 
váltotta. Kilencvennégy év állt rendelkezésére mindehhez, s a fél íves 
könyvecske ezt a kilencvennégy esztendőt mutatja be gyerekek 
számára is érthető nyelven, izgalmas és érdekes epizódokat 
válogatva az „országépítő” életrajzából.”  

 
Kertész Edina: A lány, aki csillagász lett  
„Élt egyszer egy kislány, aki a csillagokról álmodott. Folyton az 
égboltot fürkészte, és kedvenc mitológiai szereplőinek 
csillagképekbe vetített alakját kereste. A kislány, Balázs Júlia 

felnőve az első magyar női csillagász lett…  A Sváb-hegyen, távol a 
világ zajától, van egy csillagvizsgáló. Egykor itt állt az ország 
legnagyobb távcsöve, mellyel a hol elhalványuló, hol újra felvillanó 
csillagokat vizsgálták. Ebben a csillagvizsgálóban élt egyszer egy 
tudós csillagász. Egy anya, aki nappal a földi feladatait látta el, de 
ahogy lement a nap, és feltűntek az éjszakai égen az első fények, 
visszatalált a gyerekkori álmaihoz.” 

 
Wéber Anikó: Az ellenállók vezére „A Vitéz János 
Gimnázium udvarán ősöreg fa áll. Gyökerei a Várnegyed földjében 
tekeregnek, alatta a labirintus a magyar történelem mélyére vezet. 
Aki kilesi a fa titkát, messzire utazhat az időben… Viktória 
elhatározza, hogy visszamegy a 19. századba. Amikor osztálytársával 
megérkeznek a kiegyezéskori Pest-Budára, rögtön egy emberrablás 
szemtanúi lesznek. Vajon sikerül megoldaniuk a rejtélyt, miközben 
alkalmazkodniuk kell a szokatlan illemszabályokhoz és ki kell 
ismerniük magukat a korabeli politikai viszonyok között? Miközben 
helyzetük összekovácsolja őket, találkoznak Deákkal, Erzsébet 
királynővel, megvitatják Kossuth híres levelét és végignézik Ferenc 
József koronázását.” 
„A Pagony új sorozatába, az Abszolút Töribe olyan 10 éven 
felülieknek szóló, olvasmányos és izgalmas könyveket válogatunk, 
amelyek abszolút lendületesen, abszolút színvonalasan, abszolút mai 
nyelven szólnak a magyar történelem fontos pillanatairól és 
korszakairól. 
A szereplők útra kelnek az időben, és az olvasó egy fordulatos 
kalandregényt végigizgulva, szinte észrevétlenül kerül közelebb az 
adott kor szelleméhez, fontos alakjaihoz” 
☺10+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


