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Kertész Erzsi: Göröngyös Úti Iskola. Ne parázz! Szentendre: Cerkabella Kiadó, 2018.

A Göröngyös Úti Iskola éppen olyan, mint
bármelyik másik iskola. Itt is mindig
történik valami.
Saci mindig kedves, rendes és szorgalmas.
Igaz, a matekot mostanában egyre kevésbé
érti, és amikor becsúszik egy kettes, el is
titkolja. Sőt, akkor sem szól semmit, amikor
észreveszi, hogy az egyik osztálytársnője
rosszban sántikál. Mindennek tetejébe ott
van még a karácsonyi fellépés is. A család
már nagyon várja, hogy énekelni lássák őt a
színpadon. A kislány borzasztóan izgul, és
mintha egyre jobban kaparna a torka.... Még
szerencse, hogy idős barátjának, a bolondos
Tata bácsinak minden nehézségre akad egykét jó ötlete. Hogy micsoda? Kiderül a
könyvből!

May Szilvia: Imbusz mester és a millió szerelnivaló autó. Budapest: Pagony Kiadó,
2018.
A világ legjobb autószerelőjét úgy hívták,
hogy
Imbusz
mester.
A
világ
legszeleburdibb autószerelő segédje
pedig Pudlimász, a háromlábú kutya.
És te? Szereted az autókat? Volna kedved
segíteni nekik? Akkor rajzolj mindenféle
fura járművet, tervezz garázst, barkácsolj
autómosót, színezz mintás autókat, íj,
olvass, számolj és rajzolj Imbusz
mesterrel és Pudlimásszal!

Mészöly Ágnes: Róka és a takarítás. Róka lakást talál. Szentendre: Cerkabella
Könyvkiadó, 2018.
Egyedülálló ez a kötet, ugyanis benne 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. Mészöly Ágnes
kedves, szellemes szövegei pedig garanciát
jelentenek a minőségre.
A Betűzgető Könyvek sorozat első kötetében
Róka két meséje olvasható. Vajon milyen egy
igazán lakályos rókalak? Ki tudná ezt jobban
Borznál?

Moser, Erwin: A macskakirály születésnapja. Egy
történetéből. Budapest: Manó Könyvek Kiadó, 2018.

fejezet

Macskaország

Közeledik
Morci
király
születésnapja.
Alattvalói
szeretnék
méltó
módon
megünnepelni, az előkészületekbe bevonják
Egérország lakóit is.
Szegény Morci rettenetesen meghízott, és az
utóbbi időben semminek sem tud örülni, csak
unatkozik egész álló nap. A különleges
ajándékok láttán talán felvidul! Aztán persze
minden másképpen alakul, mint ahogyan azt a
macskák és az egerek eltervezték...

Muncaster, Harriet: Holdas Hanna bajba kerül. Vámpírtündér 5. Budapest: Móra
Könyvkiadó, 2018.
Holdas Hanna különleges kislány, hiszen
vámpírtündér.
Az édesanyja tündér, az édesapja vámpír, ő
meg egy kicsit mindkettő.
Hanna Mályvaszín Nyuszit szeretné
magával vinni az iskolába a „Kisállatok is
beléphetnek"
napon,
de
az
unokatestvérének, Mirabellának jobb ötlete
támad. Miért ne vinne magával inkább egy
sárkányt?
Végül is, mi baj lehetne ebből...?

Stilton, Tea: A jégbe zárt kincs. Pécs: Alexandra Kiadó, 2018.
Hogy kicsoda Tea Stilton?
Sportos, talpraesett, elbűvölő egérlány! Ő a
Rágcsáló Hírek különleges tudósítója. Az
újság szerkesztőségét bátyja, a híres
Geronimo Stilton vezeti. Tea könyvei öt
rendkívüli nyomozólány barátságáról és
kalandjairól szólnak. Ők Tea Angyalai!
A jégbe zárt kincs
Tea Angyalai és barátaik, a Kék Pockok
Alaszkába utaznak, ahol újabb hihetetlen
kaland vár rájuk. Kipróbálják magukat a
motorosszán-versenyen, megismerkednek az
eszkimótáncokkal, és nem utolsósorban
kinyomozzák az örök hó és jég birodalmát
megrázó titokzatos robbanások okát. A
bajuszdermesztő
kalandban
minden
eddiginél
erősebb
ellenség
fenyegeti
barátságukat: a féltékenység.

Vadadi Adrienn: Három szülinapi torta. Budapest: Pagony, 2018.
Az óvodába új gyerek érkezik: Szili. Peti
érdeklődve fogadja, de amikor a kisfiú a
focilabdát választja jelnek, rögtön
összerúgja vele a port. Minek focilabda
valakinek, aki ügyetlenül fut és
tornázik, ráadásul alig látja a kaput?
Lea és Maja is megörül Szilinek, mert
kisebb és válogatósabb a többieknél,
ezért nagyon jó kisbabának a játékban.
De miért mond mégis ellent nekik, és
miért nem marad nyugton?
Szili más, mint a többi kisgyerek:
korábban született. Mégis ugyanolyan:
szeret együtt játszani a többiekkel,
borzasztóan érdeklik a dínók és az
állatok, és nagyon örül, ha az óvó néni
ölében ülve magáról mesélhet. Az óvó
néni támogatásával hamar megszeretik a gyerekek, és megtanulják elfogadni, hogy
mindenki másban a legjobb!

Vadadi Adrienn: Titkos reggeli. Családi mesék. Budapest: Pagony, 2018.
Apu és anyu, Andris és Juli: egy
hétköznapi család, olyanok, mint te
meg én.
Andris és Juli nagyszerűen tudnak
együtt nevetni, -mókázni, de persze
néha összevesznek: Andris szereti
ijesztgetni
a
kishúgát,
Juli
bosszantani Andrist, és mindketten
nyúzni a szüleiket. Ám minden apró
súrlódásra van megoldás.
Olyan szeretetteli, vidám családi
légkör lengi be a meséket, amibe
öröm belépni és lubickolni benne,
ráadásul elleshetünk egy-két jó
ötletet arra, hogy hogyan érdemes
megoldani
a
mindennapi
konfliktusainkat.

Norton, Sheila: Charlie. A macska, aki életet mentett. Szeged: Lazi Könyvkiadó,
2018.
Charlie a kismacska mindent megtesz a
gazdájáért.
A 11 éves Caroline épp most épült fel egy
betegségből, és nem érzi magát túl fényesen.
A családban ráadásul kisbabát várnak, és ez
is megviseli érzelmileg. Így amikor Caroline
úgy dönt, hogy megszökik, Charlie követi
őt, megfogadván, védelmezni fogja a
kislányt mindenáron.
Ám egy ilyen apró kismacskának a kinti
világ hatalmasnak és félelmetesnek tűnik a
kis házikó után. Vajon milyen messzire
megy el Charlie legjobb barátja védelmében?

Pennypacker, Sara: Klementin és a barátság. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2018.
Klementint választották a Hét Barátjának,
ami azt jelenti, hogy a héten ő az
osztályfelelős, ő gyűjti össze a tejpénzt, és ő
etetheti meg a halakat. Még ennél is jobb,
hogy kap egy barátságfüzetet, amiben a
többi harmadikos leírja, miért szeretik
Klementint.
A kislány legjobb barátnője, Margaret egy
rakás őrült ötlettel áll elő, hogyan
bizonyíthatná
Klementin
az
osztálytársainak,
hogy
igaz
barát.
Klementin
nagyon
szeretne
egy
dicséretekkel teli barátságfüzetet, így követi
Margaret tanácsait.
Az elején még úgy tűnik, ez a legeslegjobb
hét, de lehet, hogy a végére a legrosszabb
lesz? Ki gondolta volna, hogy ilyen nehéz
barátnak lenni?

Streatfeild, Noel: Filmek és cipők. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Ki gondolta volna, hogy a jelentéktelen
kis Jane Winterből filmsztár lesz? Az
öccse, Tim, zseniális zongorista volt, a
nővére, Rachel pedig balett-táncos. Jane
semmiben sem tűnt ki a tehetség terén,
sőt, ő volt a család fekete báránya. Egy
kaliforniai utazás azonban mindent
megváltoztatott
és
Jane
minden
bizonnyal élete legizgalmasabb nyarát
élhette át.
Noel Streatfeild mára már klasszikusnak
számító regényei (Balettcipők, Színpadi
cipők,
Korcsolyacipők)
méltán
népszerűek ma is. Ezúttal a Titkos kert
című regényből készülő film forgatására
is bekukkanthatunk.

Surányi Tímea: Tiniillem. Budapest: Szerző, 2018.
A könyvben Luca, Levi és kutyájuk,
Prézli segítségével ismerkedhetünk
meg az illemszabályokkal. Könnyed
nyelvezete és stílusa hamar magával
ragad. A könyv komoly témáját
ellensúlyozzák a képek, jegyzetek, de
nem viccelik el azt.
A köszönés, bemutatkozás, tegezésmagázás
témától
kezdve,
a
társaságban, illetve asztalnál való
helyes viselkedésen át, az élet számos
területén
előforduló
helyzetekig
segítséget nyújt, hogyan is illik
viselkedni.
A könyv témakörökre van osztva,
mégis olyan, mintha egy képregényt
olvasnánk. Ha elkezdjük lapozgatni,
biztosan nem állunk meg az utolsó
oldalig.

