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Bartos Erika: Bogyó és Babóca énekel. Budapest: Magánkiadás, 2017.
A Csillaghajó és A hangyák kórusa című két téli meséből
megtudhatjuk, milyen karácsonyi ajándékot hozott barátainak a
titokzatos Csillaglány, és hogyan ünnepelték az erdő kis lakói
az év utolsó napját.

Berg Judit: Maszat számol. Budapest: Pagony, cop. 2017.
Maszat mindent megszámol, ami csak az útjába kerül: legyen az markoló,
teherautó, kuka vagy a kukák között bujkáló macska. Galambból például
tízet számol! Mit gondoltok, mi az, amiből csak egy van?
A második történetben Sári és Misi vendégségbe érkezik, ezért
Maszatnak ki kell takarítania. De Maszat nem szeret takarítani, sőt, a
porszívótól is nagyon fél. Amikor azonban kiderül, hogy a porszívó
igazából nem is porszívó, Maszat is rögtön jobb kedvre derül!

Gatti, Alessandro: Sherlock, Lupin és én. 11. kötet. Az ármány kikötője. Budapest: Manó Könyvek,
2018.
Felbukkan egy régi barát a múltból, és nem mindennapi üzletet ajánl Irene
apjának: kedvező áron eladná neki skóciai kastélyát. Irene, Sherlock és
Arsene elkísérik Adler urat északra. Ám bármilyen szépséges is a nyugodt
vizű Clyde folyó partján álló épület, van valami fenyegető az ottani
légkörben. A rejtélyt tovább fokozza néhány nyugtalanító éjszakai üzenet és
egy messziről jött, különc utazó érkezése. Irene hamarosan ráébred, hogy
az igazság, amely a kastély falai között rejtőzik, örökre megváltoztatja az
életét…

Horányi Hanna Zelma: Egy év, tíz hiba. Budapest: Menő Könyvek Kiadó, 2018.
Vajon hány hibát lehet elkövetni egy év alatt?
Nem a kémia dogában, és nem is a tesiórán, hanem egy sokkal nehezebb
tantárgyban: az életben. Kinga épp beleveti magát a kilencedikbe, új sulija,
kicsit konzervatív családja, és sok barátja van. Belép egy zenekarba, bulizik,
és a fiúk is észreveszik a romantikus és vagány lányt. Azzal meg csak a baj
van, ha az ember szíve átveszi az irányítást... Vagy mégsem?
Horányi Hanna Zelma első regényében pontosan mutatja be az első
szerelmek, rácsodálkozások, rajongások és viták természetét - azaz egy
kamasz hétköznapjait.

O'Gorman, Cookie: Nindzsalány. Budapest: Móra Könyvkiadó, cop. 2018.
Snow-Soon Lee tizenhét éves, koreai, és Bruce Lee a példaképe.
A harcművészet koronázatlan királynője nem az a bulizós típus, de ha
felheccelik, akár egy vadidegen, dögös srácot is hajlandó lesmárolni a
moziban, hogy bebizonyítsa, nem csak a gyilkos ütéseivel tud hatni a
fiúkra. Ja, hogy a kapucnis szívtipró a dúsgazdag szenátorjelölt egy
szem fia? Uppsz... Semmi vész, úgysem találkoznak többé. Vagy mégis?
Ash lerázhatatlannak tűnik, és kissé paranoiás anyja a családot ért
halálos fenyegetések miatt elképesztő ötlettel áll elő: azt akarja, hogy
Snow legyen a suliban a fia testőre. Vajon meg tudja védeni a
nindzsalány Asht a titokzatos zsarolóktól? És Snow-t ki védi meg az
újabb csókoktól?

Scott, Kate: Óriás. Budapest: Pagony, cop. 2018.
"Rájöttem, hogy számomra ez a boldogság. Okésnak lenni."
Anzo nagyon-nagyon kicsi. A szülei nagyon-nagyon magasak és
hangosak. Talán ezért nem hallják meg, amit mondani szeretne nekik. Mit
kéne tennie Anzónak, hogy a szülei meghallgassák, az iskolában ne
csúfolják, és végre a legjobb barátain kívül más is észrevegye, hogy
milyen fantasztikus és tehetséges?
Amikor rajzaival megnyeri a képregényszövetség különdíját, elhatározza
(vagy inkább a barátai határozzák el helyette), hogy a kezébe veszi a
sorsát. Lehet, hogy néha nem árt kockáztatni, és bízni benne, hogy a
legjobb dolog igenis meg fog történni velünk?

Stilton, Geronimo: El a mancsokkal a kovakőtől! Budapest: Kolibri Kiadó, 2018.
Hogy kicsoda Geronimo Stiltonitekus? Hát Geronimo Stilton őse, aki
családjával és barátaival Lávapoliszban él! Stiltonitekus kőtáblákra véste
bajuszborzolóan izgalmas történeteit. Ismerjétek meg ti is a Pocok
Sapiensek életét!
Lávapolisz múzeumából ellopták a felbecsülhetetlen értékű Kovakövet,
amely a tüzet és a meleget biztosítja a törzs számára. Geronimo
Stiltonitekus nyomozásba kezd, és kideríti, hogy a tolvaj nem más, mint
Vezér Agyar, a rettenetes kardfogú tigrisek főnöke! Vajon rá lehet venni a
fenevadat, hogy lemondjon értékes zsákmányáról?

Stilton, Geronimo: Szuperegerek bevetésen. Budapest: Kolibri Kiadó, 2018.
A szuperegerek nem ismernek lehetetlent! A szívükben (szinte
egyáltalán) nincs helye a félelemnek. Szuperképességeikre (többékevésbé) mindig számíthatnak. A humoruk ellenállhatatlan!
Amióta az álnok Belzebub Bon Bon újra felbukkant a városban, a
szuperegerekre vár a feladat, hogy megvédelmezzék Cin Cityt a
Csatornatöltelékek Bandájának támadásaitól. Vajon a szanaszét
röpködő fagyasztó lövedékek és a páncélos bolhák rohama ellenére
sikerül a szuperhősöknek teljesíteni a küldetésüket?

Stilton, Geronimo: Szuperkupa-döntő Rágcsáliában. Budapest: Kolibri Kiadó, 2018.
Kedves rágcsálóbarátaim! Ismeritek a könyveimet?
Az én történeteim könnyebbek, mint a friss mozzarella, kívánatosabbak,
mint az edami, és ízesebbek, mint az érett parmezán... szavamra, igazán
bajuszemelő olvasmányok!
Ezer mozzarella, remegnek a bajuszszálaim az izgalomtól! Elérkezett a
Szuperkupa-döntő napja, és a kedvenc csapataim játszanak! Ám a pályán
különös dolog történik, és nekem kell kiderítenem, hogy mi áll a furcsa
események hátterében...

Stilton, Tea: A fekete tulipán nyomában. Budapest: Kolibri Kiadó, 2018.
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!
Violet üzenetet küldött Hollandiából. Azonnal indulnunk kell, hogy
segítsünk neki megtalálni egy különleges és nagyon értékes tulipánt,
amely titokzatos módon eltűnt...

Stilton, Tea: Fotómodell kerestetik! Budapest: Kolibri Kiadó, 2018.
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!
A Sikk-Tipp divatmagazin híres főszerkesztője Cinnfordba érkezett,
hogy beavasson minket a divatújságírás rejtelmeibe. Türelmetlenül
vártuk, hogy megvalósíthassuk az ötleteiket, ám nem minden úgy
alakult, ahogy terveztük...

Walliams, David: Az éjféli banda. Budapest: Kolibri Kiadó, 2018.
Miután Tomot fejbe találja egy krikettlabda, és a kórházban tér magához, a
világ legrémisztőbb arca az első, amit meglát!
Úgy tűnik, a dolgok már nem fordulhatnak rosszabbra, ám ekkor kiderül,
hogy a gonosz főnővér egyetlen dologban leli élvezetét: ha kegyetlenkedhet
a gyerekkórterem lakóival!
Tom ekkor még nem is sejti, hogy életében először épp egy kórházban talál
igaz barátokra, és csak egy hajszál választja el élete legjobb,
legizgalmasabb kalandjától. Egy életre szóló és szívmelengető kalandtól,
amilyenről még csak álmodni sem mert...

Webb, Holly: A csodaparipa – Varázslat Velencében. Budapest: Manó Könyvek Kiadó, 2018.
Olivia Velence hercegnője. Amikor a víz elárasztani készül a várost, tudja,
hogy egyedül a varázsereje akadályozhatja meg a bajt.
A hercegnő elszántan kutat segítség és egy megbízható barát után, amikor
hihetetlen felfedezést tesz - egy csodás teremtmény él láthatatlanul a vízben.
Egy csodaparipa.
Lucian ismeri a tenger legmélyebb titkait, amelyek segíthetnek
megmenteni a várost. Megmaradhat-e a barátságuk az Olivia és Velence
elleni összeesküvés után is?
A csodaparipa az elbűvölő Varázslatos Velence-sorozat első kötete a
sikerszerző Holly Webb tollából.

Widmark, Martin: Állatrejtély. (LasszeMaja nyomozóiroda 7. kötet). Szeged: Könyvmolyképző
Kiadó, cop. 2018.
Vajon miért betegszenek meg az állatok az állatkereskedésben?
Lassze, Maja és Miranda arra gyanakszik, hogy valaki mérgezi őket.
De vajon ki lehet ennyire gonosz?
Éjszakánként pedig látják, amint valaki beoson az üzletbe...

Widmark, Martin: Sulirejtély. (LasszeMaja nyomozóiroda 6. kötet). Szeged: Könyvmolyképző
Kiadó, cop. 2018.
Mákvirágfalvát ellepik a hamis bankjegyek…
A nyomok Lassze és Maja iskolájába vezetnek. Ahhoz azonban, hogy a
tettest leleplezzék, éjszakai nyomozásra és sok furfangra van szükség,
amikor az összes ujjlenyomatot össze kell gyűjteniük…

Wolf, Tony: Nagyi meséi. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
"Nagyi, mesélj!", kérlelik esténként az aranyos kisunokák Mackó
nagyit és Nyuszi nagyit. És a két nagyi egymás után meséli a
mulatságosnál mulatságosabb történeteket.
Minden mese egy-egy állatról szól. Az egyik rendesen viselkedik, a
másik szeret rosszalkodni. De mindegyiktől tanulhatunk valamit, ha
odafigyelünk!

Woltz, Anna: Gipsz, avagy hogyan szereletem meg egy nap alatt a világot? Budapest: Pozsonyi
Pagony Kft., cop. 2018.
"Anyának egy csomó minden hiányzik, ha velem van. Nekem meg
akkor hiányzik egy csomó minden, ha anya nincs velem."
Felicia dühös az egész világra. A szülei épp elváltak, és ez az első nap,
amikor Bertával, a húgával az apukájuknál alszanak. Ez a vártnál is
sokkal rosszabbul alakul...
Ráadásul Berta szánkóbalesete miatt az egész család összezárva tölti a
teljes napot a kórház sürgősségi osztályán. Felicia nekivág a kórház
folyosóinak, rengeteg kalandba keveredik, mindenféle érdekes
gyerekkel fut össze, köztük egy nagyon vagány fiúval, Adammal is...

Werdes, Alexandra: Esőerdők. A titokzatos zöld kincs. Budapest: Babilon Kiadó, cop. 2018.
Apró vízmedencében tarka nyílméregbéka fürdik. A jaguár
hangtalanul lopakodik zsákmánya felé. A bőgőmajmok éktelen
ordítása kilométerekre visszhangzik az esőerdő fái között…
A Szahara homokja a szél hátán átszeli az Atlanti-óceánt, majd
leülepszik az Amazonas-medencében, és ellátja tápanyagokkal az
esőerdő sovány talaját.
A repülő mókustól a fojtófügéig – ismerd meg az esőerdő különös,
semmi máshoz nem fogható élővilágát a könyvből!

