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Banks, Rosie: Bűvös varázsige. Titkos Királyság 34. rész. Budapest: Manó Könyvek,
2019.
Már csak egyetlen bűvtárgy hiányzik ahhoz, hogy
a barátnők megtörjék Keserű királynő gonosz
átkát. Ez nem más, mint egy mágikus tekercs, ami
a királyság északi részén, a Tündér-csúcson
rejtőzik.
Az iromány tartalmazza a bűvös varázsigét,
aminek segítségével a téli mágia visszatérhet, és a
csodaparádén a téltündérek elkápráztató
előadásait újra szájtátva nézheti a közönség.
De vajon sikerül-e időben megtalálni az utolsó
bűvtárgyat? Sietni kell, mert az elátkozott
homokórában a homok megállíthatatlanul pereg...

Banks, Rosie: Dzsinnek óhaja. Titkos Királyság 33. rész. Budapest: Manó Könyvek,
2019.
A barátnők készen állnak, hogy Trixi átvarázsolja
őket az Ezüst-sivatagba, ahol a Káprázat bazár
megannyi csodája várja őket. Fűszerillat,
repülőszőnyeg, kígyóbűvölők és hastáncosok,
keleti
finomságoktól
roskadozó
pultok
mindenfelé.
Vidám király azért hívta ide őket, mert úgy
gondolja, hogy itt kell lennie a harmadik
bűvtárgynak, ami nem más, mint egy
varázslámpás, melynek belseje dzsinnek egész
sorát rejtette már magában. A feladat
egyszerűnek tűnik, de Keserű királynő sajnos
ismét színre lép és magával hozza gonosz
viharmanóit is...

Bartos Erika: Hoppla meséi. Vendégségben Pécs városában. Budapest: Móra
Könyvkiadó, 2019.
Ha nem is elvarázsolt, de varázslatos
városba hívogatja a gyermekeket
Bartos Erika. Aki nem hiszi, járjon
utána, azaz fogja ezt a könyvet, és
utána járjon egyet Pécs városában!
Nem fogja megbánni.
Mert ez a könyv többet ad, mint egy
pécsi fotóalbum, gyönyörködtetőbb,
mint egy várostérkép, mesésebb és
kedvesebb,
mint
egy
turistakézikönyv. Hoppla nyuszit,
Mogyorót, a mókust és Cinit, az egeret
pécsi lakosok: a süni, a borz és a
kutyus vezeti végig a városon. Azon
már csodálkozni sem kell, hogy mesés
utazásukat szűkebb hazámban, Orfűn
fejezik be. Minden Pécsre látogató így
tesz, mert a dzsámitól minden út a kemencés udvarhoz vezet.

Maclaine, James: Miss Molly illemtaniskolája. Budapest: Centrál Kiadói Csoport,
2019.
Albert, a kis mosómedve sajnos
csöppet sem illedelmes. Még
szerencse, hogy egy nap
véletlenül betéved Miss Molly
illemtaniskolájába...
Tarts te is Alberttel, lesd meg,
hogyan tanul meg udvariasan
köszönni, az asztalnál helyesen
viselkedni,
milyen
kedves
szavakat
ismer
meg
a
könyvtárban,
és
mennyire
sportszerűen
viselkedik
a
csapattársaival. A nap végére
Miss Molly nem is lehetne
büszkébb
illedelmes
kis
tanítványára!

Telegdi Ágnes: Négy évszak madármeséi. Budapest: Ring-Color Kft., 2015.
Varázslatos történetek a
körülöttünk
élő
madárvilágról, a szerző
saját
természetfotóival
illusztrálva.
Az évszakok körforgását
követi
a
könyv
madárszemmel. A tavaszi
fészekrakást
a
nyári
cseperedő fiókák váltják,
majd a költöző madarak
őszi
készülődése
és
indulása után az itt maradt,
télre készülő madarakat
követhetjük
nyomon
egészen közelről. Szürke
gémek,
füstifecskék,
vadludak, cinegék mesélik
el, miért is olyan csodálatos
dolog madárnak lenni!

Telegdi Ágnes: Tavaszi-nyári ösvényeken. Budapest: Ring-Color Kft., 2014.
Varázslatos könyv a tavasz és
a
nyár
természeti
szépségeiről.
Cseperedő
madárfiókák,
ébredező
mókus,
virágözönben
repkedő
rovarok,
egy
borzkölyök és még sok
izgalmas élőlény köszönti az
olvasót.
A mesésen hangzó igaz
történeteken keresztül még
jobban
megismerhetjük,
megszerethetjük a természet
csodáit. A könyvet a szerző
természetfotói teszik igazán
színpompássá.

Uderzo, Albert:Asterix Odüsszeiája. Budapest: Móra Könyvkiadó, 2019.
Váratlan katasztrófa éri Panoramix druidát:
elfogyott az emberfeletti erőt adó varázsital
készítéséhez elengedhetetlenül szükséges
sziklaolaj, és Valutakrizisz, a föníciai
kereskedő, akitől várta a szállítmányt
teljesen megfeledkezett róla.
Nincs más hátra, mint hogy Asterix és Obelix
Mezopotámiába utazzon, hogy minél
gyorsabban szerezzenek belőle. Nem lesz
könnyű dolguk, mert Julius Caesar kémje, a
magát druidának álcázó Nullanulladix
minden áron meg akarja akadályozni
küldetésüket…

Wolf, Tony: Mesél az erdő a sárkányokról. Budapest: Manó Könyvek, 2019.
A Végtelen hegyeken túl, a törpék falujától
nem messze található Sárkányföld, melynek
lakói kissé heves természetűek. Hát még a
kis sárkányok! Valóságos ördögfiókák, akik
mindig valami rosszban sántikálnak.
Ám még rajtuk is túltesz Franz, a fekete
törpe, akit sok-sok évvel ezelőtt száműzött a
törpék népe, mert gonosz dolgokat művelt.
Most éppen bosszút forral, amihez szüksége
van egy tűzokádó sárkányra.
Tony Wolf közkedvelt sorozatának hatodik
részében az erdő lakói új megpróbáltatások
elé néznek. Hogy végül ki lesz a győztes,
kiderül a meséből, melyet ezúttal is elragadó
illusztrációk tesznek még élvezetesebbé.

Cowell, Cressida: Hősök kézikönyve a halálos sárkányokhoz. – Így neveld a
sárkányodat 6. Budapest: DAS Könyvek, 2016
III. Hablaty Harákoló Harald nagyszerű
kardforgató, sárkánysuttogó volt, s emellett a
valaha élt legnagyobb viking hős. Emlékiratai
azonban azokkal az időkkel foglalkoznak, amikor
Hablaty még csak egy nagyon is hétköznapi kisfiú
volt, akinek nagyon nehezen ment a hősködés.
A Szőrös Huligánok törzsének reménysége és
örököse, Hablaty a tizenkettedik születésnapját
ünnepli, de semmi sem a terv szerint alakul. A
Mócsing Közkönyvtár egyik ablakpárkányán száz méterrel a föld felett - álldogál reszketegen,
hogy bejusson a négyszáz harcos, tucatnyi
fúrósárkány és a félelmetes kardvívó, a
Szőrösszívű Könyvtáros védte épületbe.
Hogyan keveredett már megint ekkora
slamasztikába a kicsi, vézna, vörös hajú viking
hős?
Tarts Hablattyal és barátaival újabb kalandjukon,
hogy megtudd, hogyan kell elbánni egy
patkányféreggel, miért nem érdemes ellopni egy Lopakodósárkányt, és lesz-e végül
Hablatynak születésnapi ajándéka!

Cowell, Cressida: Így árulj el egy hőst! – Így neveld a sárkányodat 11. Budapest: DAS
Könyvek, 2019.
A Gyilkos-hegység magas csúcsai között, álnok
ködben
bujkál
Hablaty
a
Sárkányjel
szövetségeseivel. Holnap partjait a boszorka
vámpír kémsárkányai őrzik - Hablaty azonban
elhatározta, hogy ő lesz Mégvadabbnyugat
királya.
Ki tudja játszani a sárkányokat, és vissza tudja
lopni a király dolgait Alvintól a Végső Ítélet
napja előtt? És vajon van Hablaty csapatában
olyan, aki mindenkit elárulna?

Lord, Emery: Minden velünk kezdődött. Soha nem késő átírni a történetedet.
Budapest: Menő Könyvek, 2019.
Két éve már, hogy a tizenhat éves Paige Hancock
első szerelme vízbe fulladt. Paige végre készen
áll, hogy egy második esélyt adjon a
középiskolás éveinek, és van egy terve. Először
is: randizni Ryan Chase-zel, a fiúval, akit már rég
kiszúrt magának - ez a legjobb módszer arra,
hogy végre újra normális életet éljen.
Második: belépni egy szakkörbe. Ám amikor
Ryan kedves, fura unokatesója, Max a
gimnáziumba érkezik, és Paige-et a kvízkupacsapatba invitálja, a lány tökéletes terve
összeomlik. Képes lesz szembenézni a
félelmeivel, és nyitottan fogadni azt az életet,
amilyet magának szánt?

Parvela, Timo: Pate szupertitkos blogja. Szentendre: Cerkabella Könyvkiadó, 2015.
A finn Timo Parvela népszerű Ella-sorozatából
megismert Pate úgy dönt, hogy nyári élményeit
titkos feljegyzésekben örökíti meg.
Téma adódik bőven, hiszen Pate körül a
leghétköznapibb dolgok is képesek váratlan
fordulatot venni, ráadásul a nyári szünetben
látogatóba érkezik a régen látott nagybácsi, akit
Pate először madárnak hisz, később viszont
néhány fagyi ellenében átmenetileg a pótapjává
is fogad
A barátom, Tuukka megcsinálta nekem ezt a
hipertitkos weboldalt. Ide aztán tényleg írhatok
bármit, ami csak eszembe jut, senki sem fogja
megtudni. Szuper! Megírhatok mindent, amit
csak akarok! El is kezdem…

Pasqualotto, Mario: A Vatikán titka. Agatha nyomoz 11. Budapest: Manó Könyvek,
2019.
A Vatikáni Könyvtár gyűjteményéből
váratlanul eltűnik a híres festő, Raffaello
titkos végrendelete.
Agatha és Larry azonnal Rómába utaznak,
hogy kiderítsék, ki lehetett a tettes.
Segítségükre van Rómában élő rokonuk,
Algernon bácsi is, aki régi szövegek
megfejtésével foglalkozó írásszakértő.
Az unokatestvéreknek így sikerül a tolvaj
nyomába eredni, és közben még egy
szenzációs felfedezésre is sor kerül!

Deutsch, Libby: Hogyan működik a világ? A csokitól a GPS-ig, a vécétől az
internetig… Budapest: Scolar, 2019.
Hogyan kerül a banán a trópusi
banánfáról a sarki üzlet polcaira? Mi az a
GPS, és hogyan tudod vele meghatározni
a pontos tartózkodási helyedet? Hogyan
lesz a szerző ötletéből világsikerű film?
Hogyan született meg a kedvenc
slágered? Hogyan készültek ennek a
könyvnek a lapjai?
E kérdések mellett más hasonló
hétköznapi dolgok magyarázatát is
megtalálod
ebben
a
kötetben.
Hamarosan tudni fogod, mi mindennek
kell
megtörténnie
ahhoz,
hogy
mindennapi életünk zökkenőmentes
legyen, és betekintést nyerhetsz a világ
működésének titkaiba.

Baur, Manfred: Természeti katasztrófák. Roppant erők. Budapest: Babilon Kiadó,
2019.
A természet lenyűgöző erői nap mint
nap megmutatják iszonyatos erejüket:
földrengések rázzák meg a talajt,
vulkánok okádnak izzó lávát, tornádók
és cunamik csapnak le, futótüzek
pusztítanak. A világűrből a Föld felé
száguldó aszteroidák fenyegetnek, és
ha becsapódnak, hatalmas krátert
hagynak maguk után, vagy még
nagyobb pusztítást okoznak.
Hihetetlen! Vannak helyek a Földön,
ahol évezredek óta nem alszik ki a
felszín alatt keletkezett tűz.
Ismerd
meg
a
legendás
szörnyhullámokat! Tudd meg, hogyan
befolyásolják
a
napviharok
a
mindennapjainkat!

Birley, Shane: Légy te is menő blogger és vlogger 10 lépésben! Budapest: Babilon
Kiadó, 2019.
Érdekes mondanivalód van, amit
másokkal is megosztanál? Blogolnál
vagy vlogolnál, de azt sem tudod, hogy
kezdj hozzá?
Ez a könyv segít elindulni. Miután
kitaláltad, hogy miről szeretnél
beszélni, tudj meg mindent a webes
biztonságról, fürkészd ki a blogok és
vlogok kulisszatitkait!
Csak 10 fejezet választ el attól, hogy te
is szuperprofi légy! A könyv tanácsait
követve belőled is menő blogger vagy
vlogger lehet!

