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Banks, Rosie: Sellőmágia. Titkos Királyság 32. rész. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Egyre fogy az idő - az elátkozott homokórát nem lehet
megállítani - hacsak Fanni, Nelli és Jázmin meg nem
találja mind a négy bűvtárgyat!
A Varázsszív felkutatása után most az Ezüstkagylót kell
felhozniuk a tenger mélyéről, a sellők világából. Igen
ám, de Keserű királynő magának szeretné megszerezni
a varázserejű kagylót, és ebben szolgái, a csúf
viharmanók is segítenek neki.
A lányok azonban nem rettennek meg a
denevérszárnyú lényektől, és a bölcs, öreg manátusz
tanácsait követve egyre mélyebbre ereszkednek a
vízben. Vajon ki találja meg előbb az ősi bűvtárgyat?

Banks, Rosie: Tündérvarázs. Titkos Királyság 31. rész. Budapest: Manó Könyvek,
2018.
Keserű királynő megkaparintotta a Titkos Királyság
mágikus homokóráját és elátkozta: mire az összes
homokszem lepereg, a birodalomból teljesen eltűnik
a varázslat!
Fanni, Nelli és Jázmin elindulnak, hogy megkeressék
a négy bűvtárgyat, melyek együttes ereje
megsemmisítheti a királynő gonosz átkát. Azt
azonban senki sem tudja, hogy pontosan hol vannak
ezek a réges-régen elrejtett varázslatos kincsek. A
királyságban egyre fogy a varázserő, de a barátnők
nem esnek kétségbe: elsőként a Varázsszív hollétét
kell felderíteniük az Aranyerdő mélyén…

Berg Judit: Lengemesék III.: Ősz a Nádtengeren. Budapest: Centrál Médiacsoport,
2018.
Ősszel
a
Nádtenger
élete
megváltozik.
Vándormadarak ezrei éjszakáznak a csendesen
hajladozó nádszálakon, mások hosszú téli álomra
készülődnek.
Lengevár lakóira, a zöldbőrű lengékre is sok
feladat vár: be kell gyűjteniük a termést, hogy
legyen mit enniük a télen, és elő kell készíteniük a
nagy fűzfa odvát, hogy menedéket adjon a fagyok
idején.
Berg Judit legújabb kötetében sosem látott, új
ellenség fenyegeti a Locsogó-tó nyugalmát. A
jószívű és elszánt Füttyös Vilkó idegen vizekre
merészkedik, majd minden eddiginél nagyobb
veszedelembe csöppen…

Goscinny, René: A megosztott falu. Asterix kalandjai 25 rész. Budapest: Móra
Könyvkiadó, 2018.
Néhány napi járásra Asterixék otthonától egy
másik gall faluban ketten is főnöknek kiáltják
ki magukat, és egy széles árkot ásva
megosztják a közösséget: Sovinix az árok jobb,
Radicalix a bal oldala fölött uralkodik.
A tarthatatlan helyzetet tovább rontja Sovinix
álnok tanácsadója, Ökotoxix, aki a közeli római
garnizon beavatkozására számít. Ám amikor a
légionáriusok rabszolgának hurcolják el a fél
falut,
Radicalix
régi
harcostársához,
Hasarengazfixhez fordul segítségért. Nagy
szükség lesz Panoramix tudományára, Obelix
erejére, Ideafix szimatára és Asterix
ravaszságára!

Herczegh Magdi: Padlásmesék. Budapest: Magyar Napló, 2018.
Vilma, a városi kislány gyakran tölti idejét
vidéki nagyszüleinél, akikre mindenben
számíthat, és ahol az élet egy csodálatosabb,
varázslatosabb formáját ismeri meg.
A padláson lakó mesés lények izgatottan
várják, hogy a kis unoka leporolja őket, és
elmesélhessék neki élettörténetüket, hogy
Vilma ne csak a mesevilághoz, de saját
nagyszülei gyerekkorához is közelebb
kerülhessen. A padláslakók megszüntetik a
nemzedéki
különbségeket,
hiszen
Hagymaszár,
a
varázsló
ugyanolyan
segítőkész Vilmával, akárcsak annak idején
nagyapával. Vilma maga sem tudja, hogy a
létragyűjtögető sárkány, a padlástündér, vagy
a könyvből életre kelő cicák valóban létezneke. De amikor véget ér a nyár, és a kislánynak
iskolába kell mennie, érzi, hogy olyan fontos
dologtól kell búcsút vennie, ami nem lehet,
hogy nem létezik...

Marék Veronika: Kippkopp, hol vagy? Budapest: Ceruza, 2018.
A Dimbes-Dombos erdőre lecsap a vihar, és a szél
elsodorja a gyerekeket! Keresés közben
Kippkoppnak nyoma vész, hiába várják haza.
Semmit nem lehet tudni róla, csak hogy nincs,
sem azt, hogy szándékosan vagy véletlenül mente el, és hogy visszajön-e valaha.
Ez a bizonytalanság (és az elhagyott, apa nélküli
gyerekek) a történet lényege. A kis család hét
napra magára marad. Hogyan vészelik át a nehéz,
szomorú napokat, és hogyan találják meg végül
Kippkoppot?

Richert, Katja: Egy nap az állatorvosnál. Budapest: Fabula Stúdió, 2015.
Liza és Dani izgatottan készülnek a nagy
napra. Végre elkísérhetik Liza mamáját a
munkahelyére, az állatklinikára. Az egész
napot ott tölthetik! Sőt, gondoskodhatnak a
beteg állatokról és segíthetnek a rendelőben
is. Amikor pedig egy eltévedt kiskutyust
hoznak be a klinikára, azonnal nekilátnak a
gazdi felkutatásának...

Stead, Emily: Mozdonykalandok 2. Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.
Tarts velünk, és légy részese a
mozdonykalandnak!
Ez a kötet Haroldról, Spencerről és
Percyről szól. Megtudhatod, hogyan
landolt Harold, a helikopter először
Sodor repterén, és hogyan versenyeztek
Percyvel a szigeten. Mit gondolsz, ki lett
a győztes?
Az is kiderül, hogy Spencer, a
szupergyors,
ezüstszínű
mozdony
sebesebb-e, mint a többiek a Kövér
Ellenőr Vasútján. Végül Percyről, a kicsi
és pimasz mozdonyról olvashatsz, aki
szereti megtréfálni a társait.

Stead, Emily: Mozdonykalandok 3. Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.
Tarts velünk, és légy részese a
mozdonykalandoknak!
Ez a kötet Gordonról, Emilyről és Crankyről
szól. Gordon, a leggyorsabb mozdony lenézi
a többieket, Edwardot is gúnyolja. Vajon
segít neki Edward, amikor bajba kerül?
Emily azt hallotta, hogy a Fekete tó
félelmetes hely, nem szeretné, ha a Kövér
Ellenőr oda küldené. Lehetséges, hogy a
tónak csak a neve ijesztő?
A pökhendi Cranky legyőzhetetlennek hiszi
magát. Amikor kitör a vihar, be kell látnia:
ezúttal nem boldogul segítség nélkül!

Stilton, Geronimo: Futás, meteoritveszély! (Ősegerek) Budapest: Kolibri, 2018.
Aznap reggel hatalmas robbanás rázta meg a
barlangom falát. A meteoritdarabok úgy
hullottak az égből, akár a jégeső! Akkor még
nem tudtam, hogy vérszomjas denevérek,
gigászi skorpiók és egérhúsra éhes barlangi
medvék is vadásznak rám. Hogy miért? Mert
én vagyok a kiválasztott, akinek meg kell
mentenie Lávapolisz lakóit a kihalástól...

Stilton, Geronimo: Kalandos kiruccanás Hawaiire. Budapest: Kolibri, 2018.
A csodálatos Hawaiira kellett utaznom, hogy
megoldjak egy különös rejtélyt.
Miközben egy mindenre elszánt ékszertolvaj
után loholtam, részt vettem a Szuperszörfbajnokságon is. Csak remélni tudtam, hogy nem
én leszek a mögöttem úszó cápa vacsorája! Cinn!

Stilton, Tea: Az álmok városa, Hollywood. Budapest: Kolibri, 2018.
Geronimo Stilton húga, Tea Stilton és Tea
Angyalai legújabb története is számos
izgalmat tartogat.
Sziasztok, hallottatok már rólunk? Mi
vagyunk Tea Angyalai!
A Cinnford Egyetemen találkoztunk és
lettünk elválaszthatatlan
jó barátok.
Mindannyian újságírók szeretnénk lenni. Az
élet Cinnfordban rendkívül izgalmas, tele van
kalandokkal és rejtélyekkel. Ismerjétek meg
legújabb történetünket!
Amikor a gépünk leszállt Los Angeles
repülőterén, még nem sejtettük, milyen
fantasztikus kalandok várnak ránk. Pálmafák,
napfény, sztárok... és egy különös bűntény
egy igazi filmforgatáson!

Vadadi Adrienn: Matricás Laci, a híres
rabló. Budapest: Pozsonyi Pagony, 2018.
Sárika, ez a minden lében kanál kislány
Matricás Laci, a híres rabló nyomába ered,
hogy kinyomozza, tényleg elrabolta-e még a
kisbaba cumiját is...
Ha kíváncsi vagy, mit lopott Laci, tarts velük!

Wolf, Tony: Mesél az erdő a tündérekről. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Az erdő minden lakója izgatottan várja a hat
tündért, akik a törpék falujában fognak
vakációzni.
A fura járgányokon érkező hölgyek
varázslatos meglepetéseket
tartogatnak
vendéglátóik számára. Alma, a torkos tündér
fagylaltból és egyéb nyalánkságokból készít
egy miniatűr falut. Csalán, a szúrós természetű
tündér varázstükre mindent megdupláz, amit
elé tartanak, Berkenye, a legöregebb tündér
pedig egy égbe nyúló létrát varázsol, mert a
törpék vágya, hogy eljuthassanak a Holdra.
Hogy végül eljutnak-e oda, kiderül Tony Wolf
népszerű sorozatának negyedik részéből!

Hawking, Lucy – Hawking, Stephen: George kozmikus kincsvadászata. Szeged:
Könyvmolyképző Kiadó, 2018.
George legjobb barátjának, Annie-nak segítségre
van szüksége. A lány tudós apukája, Erik egy
űrprogramon dolgozik, de a dolgok nem a tervei
szerint alakulnak. Sikerül ugyan eljuttatni egy
robotot a Mars felszínére, ám a masina
egyáltalán nem úgy viselkedik a vörös bolygón,
ahogy az egy szondához illene.
Mindeközben Annie valami egészen furcsa
dologra bukkan apukája szuper-számítógépén...
Lehet, hogy a földönkívüliek üzentek? Lehet,
hogy van élet a világűrben? Egyáltalán hogyan
találhatunk meg egy bolygót egy másik
csillagrendszerben?
És ha találkozunk a földönkívüliekkel, mit
mondjunk nekik?

Jones, Jenny: Tiéd leszek! Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.
Harper pontosan tudja, hogy Ridley ötlete
agyrém. Még hogy egymást tutorálni?
Harper általában pontosan tudja a dolgokat: a
trombitaszólót, az esszéírás szabályait és a saját
helyét a világban. Ő az a kocka lány, aki örülhet,
hogy nehéz gyerekkora után végre szerető
családra lelt, és legmerészebb reménye az, hogy
talán sikerül meghódítania a másodtrombitás
Andrew szívét. Andrew-ét, aki nyugodt,
kiszámítható, és Harperrel egy súlycsoport. Nem
úgy, mint Ridley, a gimis focicsapat nőügyeiről
hírhedt sztárja.
De mit lehet tenni, ha épp Ridley kér segítséget
Harpertől? Főleg, ha a korrepetálásért cserébe
szerelmi leckéket ígér. Tanulni pedig kizárólag a
profiktól érdemes, nem igaz?

Leiner Laura: Maradj velem! Iskolák versenye 2. Budapest: L&L, 2018.
Elérkezett az Iskolák Országos Versenyének
hatodik napja, és a piros csapat szétesni látszik.
A kezdetben barátságosnak tűnő megmérettetés
egyre komolyabbá válik, a feladatok egyre
megterhelőbbek, egyre fájóbb a családtagok
hiánya, és a négy gyökeresen eltérő személyiségű
diáknak
egyre
nehezebb
igazi
csapatként
együttműködnie…

Manning, Sarra: Londonban bármi megtörténhet. Budapest: Menő Könyvek, 2018.
A tizenhét éves Sunny kapcsolata elég furcsán ér
véget: kap egy képet a mobiljára, amin a barátja
egy másik lánnyal csókolózik…
Más ilyenkor talán összeomlana, de Sunny más
megoldást választ. Ami ezután következik, az egy
tizenkét órás őrült hajsza robogóval London
körül, ami este 8-kor indul a Crystal Palace-nél
(olyan messze a civilizációtól, hogy még a metró
sem jár arra), át Camdenen, Shoreditch-en, a
Sohón, Kensigtonon, Notting Hillen... és reggel 8kor ér véget az Alexandra-palotánál.

