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Bedford, David: Zenge, a zengő dínó. A legcsodásabb nap. Budapest: Tündér
Könyvkiadó, 2018.
Újabb látogató érkezik Zenge, a zengő
dinó szigetére.
Mancó, a jegesmedve nagyon kedves és
barátságos, de rettentő ügyetlen. Amerre
jár, felfordulást hagy maga után.
Vajon felül tud emelkedni Zenge az
ellenérzésein?

Bosnyák Viktória: Micsoda buli! Mantyusok 3. Budapest: Kolibri, 2018.
Vajon miért hagyja egy gyerek, hogy a
nagyobbak elvegyék az uzsonnáját? És milyen
trükkel tudja jobb belátásra téríteni gonoszkodó
osztálytársát?
Egy nagyképű manó, egy félresikerült varázslat
és egy kisfiú különös kalandjai sok mindent
megváltoztatnak!
Bosnyák Viktória kezdő olvasóknak szóló új
könyvében napjaink égető problémájára, az
iskolai csúfolódásra és zaklatásra keresi a
megoldásokat. A történet humorral és némi
varázslattal segít a gyerekeknek, szülőknek és
pedagógusoknak kezelni a nehéz helyzeteket.
A mesét a Meixner Alapítvánnyal közösen
kialakított betűtípusnak köszönhetően az
olvasási nehézséggel küzdők is könnyen
olvashatják.

Child, Lauren: Egy szép nagyfülű kutya. Főszerepben Charlie és Lola. Budapest:
Csimota, 2017.
A Charlie és Lola sorozat negyedik
része letehetetlen olvasmányt ígér.
Ez itt a kishúgom, Lola.
Igaz, hogy kicsi, de nagyon jópofa.
Néha azt játssza, hogy ő kutya. Máskor
azt, hogy van egy kutyánk. De legtöbbet
arról beszélünk, hogy milyen kutyát
választanánk, ha Apa meg Anya nem
mondaná mindig, hogy NEM, kutyáról
szó sem lehet!

Csapody Kinga: Hiányzol. De addig is jól érzem magam. Budapest: Manó Könyvek,
2018.
Sziasztok! Most elmeséljük
nektek,
hogy
mennyire
klassz
dolgokat
lehet
csinálni, ha a szüleitek nélkül
vagytok a nagyszülőknél,
vagy ha valaki más vigyáz
rátok otthon.
Ha pedig apa és anya már
nem
élnek
együtt
se
szomorkodjatok, akkor hol
egyikükkel, hol másikukkal
lehet
közösen
szuper
napotok!

Stilton, Geronimo: Hajóút a Níluson. Budapest: Kolibri, 2018.
Beszállás, kezdődik az időutazás! Szuper
szórakoztató kalandok várnak rátok a messzi
múltban... Vagy ne legyen a nevem Kolumbusz,
az időutazó lakóbusz!
De mi történt Geronimóval?
Épp a jól megérdemelt tengerparti vakációmra
készülődtem, amikor a padláson egy
papirusztekercsre bukkantam - rejtélyes
hieroglifák sorakoztak rajta. Mielőtt kettőt
pislanthattam volna, már az ókori Egyiptom felé
robogtunk Kolumbusz fedélzetén...
Extraegeres utazás volt!

Stilton, Tea: Sminkpárbaj. Budapest: Kolibri, 2018.
Egy kis arckrém, új frizura, sok kedves szó
- a nehéz vizsgaidőszak után a
Százszorszép szépségszalonban kívülbelül felfrissültünk. De nem sokáig
lazíthattunk, mert Ivett szalonjában
rejtélyes balesetek történtek...

Stilton, Tea: Szívből jövő üzenet. Budapest: Kolibri, 2018.
Kíváncsiak vagytok, hogyan lettünk szívügyi
nyomozók? Akkor olvassátok el az első nyomozásunk
történetét!
Lépésről lépésre haladva segítettünk egy
barátunknak, hogy megtalálja egy elveszett füzet
tulajdonosát. A füzet tele volt versekkel és rajzokkal,
amelyek megdobogtatták a félénk egérfiú szívét...

Erdős Zsuzsanna: Még sincs vége! Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Niki és Soma – rengeteg félreértést leküzdve −
végre összejöttek, de két röpke hét járás után
útjaik egy időre elválnak.
Soma kénytelen elkísérni a szüleit egy féléves délafrikai kiküldetésre, de mindketten bíznak abban,
hogy kibírják a távkapcsolatot. Hála a chatnek és
a videóhívásoknak, először jól viselik az első
heteket, és barátaik is próbálják tartani bennük a
lelket. Különösen Nikiben, mert kettejük közül
látszólag ő viseli nehezebben a kényszerű
távollétet. Soma is próbál beilleszkedni új
környezetébe, ám néhány csapattársa nem
fogadja
osztatlan
lelkesedéssel
a
röplabdacsapatban, ahová sikerül bejutnia.
Aztán Soma új barátaival egy koncertre megy a
világ egyik végén, míg Niki pedig egy szülinapi
buliba a másikon…

Gimesi Dóra: Időfutár 7. Az ellopott időgép. Budapest: Tilos az Á Könyvkiadó, 2018.

Időfutár - hetedszer!
Egy lezárult sorozat - amelynek mégsincs vége!
Ha újra találkozni szeretnél Hannával,
Szabikával, Edinával, Tibivel, Géza bácsival,
Rogyák Marival, Benedicttel és a többi régi jó
ismerőssel...
Ha már hiányzott Hanna néni...
Ha szeretnél újra borzongani, de közben újra
sokat nevetni...
És főleg, ha szeretnél újra az időben utazni...
Akkor kalandra fel!

Hallberg, Lin – Nordquist: Vár minket Szigge! Szeged: Könyvmolyképző, 2018.
Amikor Ingela kitűz egy lapot a faliújságra a
nyári
lovastáborról,
Elina
azonnal
jelentkezni akar. De Ingela nem biztos
benne, hogy a kislányok már képesek
egyedül lovagolni. Ráadásul Matilda dühös
lesz és furcsán viselkedik, valahányszor
Elina a lovastáborról beszél.
Elina nem érti, a többi lány miért tétovázik.
Hiszen olyan szórakoztató az istállóban
lenni. Ráadásul Szamirának hamarosan
kiscsikója születik...
Olvasd el a többi könyvet is Sziggéről és a
barátairól a CSINTALAN klubban!

Laroche, Agnes: Az igaz szerelem receptje. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2018.
A séfpalánta Roméo beleszeret bájos
szomszédjába, Juliette-be. Ám van egy kis gond:
legjobb barátja, Yann megkéri, hogy segítsen
leveleket írni a lánynak, aki az ő szívét is
meghódította. Roméo, bár tele van kétségekkel,
segít a barátjának, de túl messzire megy a
játékban...
Közben pedig egy fontos cukrászversenyre is
készülnie kell. Vajon hogy fog helytállni a
szerelem és a konyhaművészet terén?

Matson, Morgan: Páratlan nyár. 13 életre szóló kaland. Budapest: Álomgyár Kiadó,
2018.
Emily mindeddig önmagát védve, csigaházába
visszahúzódva élt. Sloane-nak végre sikerült
rávennie barátnőjét, hogy bújjon elő, hogy egy
másik világot mutathasson neki. Azt tervezték,
hogy fenekestül felforgatják a mindennapjaikat, és
eltöltik életük legjobb nyarát.
Sloane azonban váratlanul eltűnt. Mindössze egy
listát hagyott maga után.
A listán tizenhárom feladat szerepelt, melyekre
Emily egyedül soha nem vállalkozott volna. De mi
van, ha a feladatok teljesítésével Sloane nyomára
bukkanhat?
Emily összeszedte minden bátorságát és
belevágott a váratlan nyári kalandba, hogy
teljesítse az összes feladatot. Ki tudhatja, milyen
titkokra derül fény a küldetés végén?

Papp Dóra: Bolyongó. Budapest: Ciceró, 2018.
Szepes Norbert szeptemberben új esélyt kap a
helyi hatosztályos gimnázium egyik végzős
osztályában. De nem egyszerű a beilleszkedés.
Tetoválásai láttán többen összesúgnak a háta
mögött, mások őrültnek tartják különös
szokásai miatt. És persze fontos kérdés, hogy
mit szól hozzá az osztály legmenőbb rockere,
nem beszélve az éles szemű Farkas Míráról, aki
olyan gyanakvón néz rá, mintha küldetésének
tekintené, hogy minél többet megtudjon
titokzatos új osztálytársáról.
Norbit azonban évek óta nem érdekli a cikizés.
Ami igazán számít neki, az az anyjának tett
ígérete, az Őry család baráti oltalma, Mikko, a
finn tökfej, a városszéli tölgyerdő, az akácméz,
és egy félkarú isten. Csakhogy hamarosan
felbukkan egy árny a múltból, aki mintha Norbi
saját árnyéka lenne – és a fiú kénytelen számot
vetni mindazzal, ami miatt ott kellett hagynia
régi iskoláját, és meg kell hoznia egy olyan
döntést, amelyben nem biztos, hogy a sors
istennői a segítségére lesznek…

Fodor Marcsi – Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő. Budapest: Bookline, 2018.
Ötven magyar nő, akikről utcákat, tereket,
bolygókat neveztek el, ám a tankönyvek
sokszor meg sem említik őket.
Ötven nő, akik mertek valamiben elsők lenni.
Olyan nők, akik a leleményességüknek és a
kitartásuknak köszönhetően mindig kimásztak
a legmélyebb gödörből is, és közben sem
feledkeztek meg arról, mit diktál az emberség.
Izgalmas életutak, példaértékű történetek
múltból és jelenből - a jövőnek.
A kötetben szerepel többek között Szent
Erzsébet, Zrínyi Ilona, Hugonnai Vilma, Veres
Pálné, Teleki Blanka, Kovács Margit, Fischer
Annie, Dévény Anna, Lubics Szilvia és Polgár
Judit.

