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Banks, Rosie: Díjnyertes póni. Bűbájos hercegnők 6. Budapest: Manó Könyvek,
2019.
Te mit kívánnál?
Lotti és Mia Bűbájos hercegnőnek tanulnak, akik
valóra tudják váltani az emberek kívánságait.
Segíteniük kell Gráciának, amikor elindul a lovas
tusán, de a rettenetes Méreg hercegnő mindenáron
meg akarja nehezíteni a dolgukat. Sikerül Gráciának
elnyernie a díjat, amire vágyik?

Banks, Rosie: Virágfesztivál. Titkos király. Különkiadás 7. Budapest: Manó
Könyvek, 2019.
Vidám király meghívja Nellit, Fannit és Jázmint a
Virágfesztiválra, a Titkos Királyság nyári
ünnepségére, ahol felhőtlen öröm és sok-sok
virág várja őket. Ám Keserű királynő elátkozza a
Titkos Kertet, és a lányok csak úgy törhetik meg
a gonosz varázst, ha rájönnek a királynő
legsötétebb titkára...

Boehme, Julia: Bori és a szomszéd fiúk. Budapest: Manó Könyvek, 2019.
Bori és barátnői nagyon örülnek, amikor
kiderül, hogy Annikánál sátorozhatnak a
tanyán. Alig várják a hétvégét. De bizony a
fiúkkal sajnos nem számoltak...

Coven, Wanda: Garabonc Gréti táborba megy. Budapest: Naphegy Kiadó, 2019.
Gréti már nagyon várja a nyári tábort.
Amikor a többi gyerek úgy tesz, mintha ő
a világon sem lenne, mindent elkövet,
hogy beilleszkedjen a társaságba.
Először varázslathoz folyamodik, majd
úgy dönt, egyenesen rákérdez, miért
nem kedvelik őt. Grétit igencsak meglepi
a válaszuk...
Aztán rájön, hogy némi bátorsággal és
bizalommal sok-sok új barátot szerezhet.

Coven, Wanda: Garabonc Gréti táncra perdül. Budapest: Naphely Kiadó, 2019.
Iskolai tehetségkutató tartja lázban a
Platános Általános diákjait - kivéve
Grétit. Ő ugyanis meg van győződve
arról, hogy tehetségtelen.
Ám amikor egy különleges pár cipőt talál
a padláson, úgy dönt, megméretteti
magát a versenyen. Ezúttal sem bíz
semmit a véletlenre: egy kis bűbájhoz is
folyamodik!

Csukovszkij, Kornyej: Doktor Hű de Fáy. Budapest: Manó Könyvek, 2019.
Szülők,
nagyszülők
gyermekkori
kedvence, Doktor Hű De Fáy kalandjai
biztosan elbűvölik a mai gyerekeket is.
Hiszen, ki ne szeretné a csupaszív
doktort, aki ért az állatok nyelvén, és
bármikor átszeli az óceánt és Afrikáig is
elmegy, ha szükség van rá.
Persze nem csak ő, de barátai, Csahol
Csilla, Uh Ubul és Csikicsuki is mindmind olyan figura, akiknek kalandjait
estéről estére követelni fogják a
gyerekek.

Dániel András: Kuflik a föld alatt. Budapest: Pozsonyi Pagony, 2019.
Ki gondolta volna, hogy az
elhagyatott réten még a föld
alatt is izgalmas dolgokat
lehet találni?
Zödön
épp
a
hernyótökmagok
elültetésében segít Hildának, és
olyan mély gödröt ás, hogy
egyszer csak beszakad, és
egy föld alatti lakban
megismerkedik
a
manótevékkel...
Aztán egy téli napon Bélabá
talál egy felfordítós kulcsot.
Ja nem, az egy másik mese.
Akkor a kuflik eltévednek a

hóban. Ja nem, az is egy másik mese!
Hilda felpróbál egy varázsgombakalapot. Nem! Ez is másik könyvben van! De hát akkor...?
Lehetséges volna, hogy ebben a történetben a kulfik... nem csinálnak semmit?!
Kövesd a kuflikat a föld alá, aztán olvasd el a mesét, amiben nem történik semmi!

Ende, Michael – Freund, Wieland: Rosszcsont Rodrigó és Filkó, a fegyverhordozója.
Budapest: Móra Könyvkiadó, 2019.
Filkó biztos benne, hogy vérbeli
rablólovagnak született. Ezért aztán
magától
a
hírhedett
Rosszcsont
Rodrigótól akarja kitanulni a rablás
minden csínját-bínját. Igen ám, de először
is ki kell állnia a bátorságpróbát.
Mikor
Filkó
belebotlik
Rózsika
hercegkisasszony hintójába, úgy érzi, itt a
lehetőség. Lehet bármi veszélyesebb, mint
hercegkisasszonyokat rabolni? És Filkó
ekkor még nem is sejti, hogy a
nagyhatalmú udvari varázsló, Rabanus
Rochus el akarja kapni Rózsikát.

Harris, Joel Chandler: Rémusz bácsi színes meséi. Budapest: Ciceró Könyvstúdió,
2011.
Talán nem mindenki tudja, hogy a
Magyarországon is nagyon kedvelt
Rémusz bácsi meséit eredetileg egy
atlantai újságíró, Joel Chandler Harris
publikálta 1881-ben.
Az afroamerikai népmesegyűjtemény
narrátora egy öreg, néger rabszolga,
Rémusz bácsi, aki a kisgyermekeknek
mesél Nyúl koma és társai kalandjairól.

Kácsor Zoltán, M.: Az ármányos Bobcat. Budapest: Scolar Kiadó, 2014.
A
békés
munkagépek
világában
Bobcat
az
egyetlen, aki sosem fér a
bőrébe. Legújabb ármánya
az üres plató nevű betegség,
mellyel szegény, mit sem
sejtő Dömper Dömötört
akarja
rávenni,
hogy
fuvarozgassa őt.
Megy is minden, mint a
karikacsapás, sőt Bobcat
még a dömper reggeli
kakaóadagjára is szert tesz.
Csakhogy egy valakivel nem
számol: a minden szitán
átlátó markolólánnyal, aki a
többiek
segítségével
hamarosan csapdát állít a
pökhendi Bobcatnek.

Kertész Erzsi: A csúfolórobot. Most én olvasok sorozat. Budapest: Pozsonyi Pagony
Kft., 2019.
Kertész Erzsi legújabb meséjében Ferkó, a
feltaláló kislánya, Franciska is igazi feltaláló!
Amikor csúfolni kezdik az iskolában,
megépíti magának a csúfolórobotot, hogy
segítségére legyen. Ám a robot nem éppen
úgy viselkedik, ahogy Franciska várta...

Feibel, Thomas: Mindent tudok rólad. Budapest: Scolar Kiadó, 2019.
Nina maga alatt van. Amióta az exe
megjelent azon a bulin, állandóan SMS-eket
kap egy ismeretlen telefonszámról. És
csomagokat, csupa olyasmivel, amit tuti
biztos, hogy nem ő rendelt. Valaki az iskolai
internetfiókját is meghekkelte, és ciki
dolgokat posztolt az ő nevében. Ha pedig
mindez nem lenne elég, még a rendőrség is
beállít hozzá.
Vajon az exe áll rajta bosszút?
Kész szerencse, hogy ott van neki Ben. Az a
srác, akivel a buliban ismerkedtek össze. És
a legjobb barátnője, Paula. Bennük
megbízhat.
Vagy mégsem?

Gatti, Alessandro: A nagy végjáték. Sherlock, Lupin & én 13. Budapest: Manó
Könyvek, 2019.
New York, 1873 tele. Irene felidézi magában azt
a londoni ügyet, amelybe pár hónapja csöppent
két jó barátjával, Sherlockkal és Lupinnel.
Gyorsan peregnek az emlékképek: találkozás
egy férfival, aki elmesél egy furcsa történetet,
egy holttest nélküli bűntény, azután a város
alatt húzódó alagútrendszer felfedezése. A
három
gyerek
valóságos
föld
alatti
labirintusban folytatja a nyomozást. Egyik
lépés követi a másikat, egyik ötlet a másikat.
Irene és barátai a sok-sok veszedelem és titok
közepette ismét felejthetetlen kalandot élnek
át.

Han, Jenny: A fiúknak, akiket valaha szerettem. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó,
2019.
Írás közben egy csöppet sem fogom vissza
magam. Úgy fogalmazok, mintha ő soha nem
olvasná el. Merthogy nem is olvassa. Minden
egyes
titkos
gondolatomat,
gondos
megfigyelésemet, mindent, amit eltettem
magamban, belesűrítem egy levélbe. Amikor
megírtam, lezárom, megcímzem, majd
elteszem a pávakék kalapdobozba.
Ezek nem szerelmes levelek a szó
legszorosabb értelmében. Akkor íródnak,
amikor már nem akarok többé szerelmes
lenni. Búcsúlevelek. Mert miután megírtam
őket, nem emészt többé a mindent felemésztő
szerelem. Onnantól fogva úgy tudom megenni
reggel a gabonapelyhet, hogy közben nem
azon jár az eszem, vajon ő is banánnal szeretie a Cheeriost. Úgy éneklem a szerelmes
dalokat, hogy már nem neki éneklem. Ha a
szerelem olyan, mint a megszállottság, a
leveleim olyanok, mint az ördögűzés.
Megszabadítanak. Legalábbis azt kéne
tenniük…

Hossfeld, Dagmar: Bori, Anna és a sulibuli. Budapest: Manó Könyvek, 2019.
Boriék iskolájában mindenki parti-lázban
ég, ugyanis nemsokára itt a nagy, felsős buli.
Ez lesz aztán a mulatság!
Bori, Anna, Zizi és Dia feladata, hogy
gondoskodjanak a koktélokról és a zenéről.
De Anna mással van elfoglalva. Úgy tűnik,
sokkal izgalmasabb az új számítógépe és a
chat, mint a barátnői.
És vajon ki is az a titokzatos Moonwalker,
aki annyira foglalkoztatja?

Walliams, David: A világ legrosszabb gyerekei 2. Budapest: Kolibri Kiadó, 2019.
Tíz újabb szellemesen rosszmájú
történet, tíz újabb elragadóan rémes
szereplővel.
Elég bátor vagy ahhoz, hogy megismerj
öt rettenetes lányt és öt rosszabbnál is
rosszabb fiút?
Ott van például Finnyás Fajsz, aki az
édességen kívül semmit nem hajlandó
megenni, így aztán a zöldségek és
gyümölcsök egy szép nap fellázadnak
ellene. Vagy Borzadály Hildegárd, aki
imádja a férgeket, és legkedvesebb
szórakozása, hogy másokat ijesztget.
Persze Lusta Ádit se kell félteni. Ő az, aki
sosem írja meg a leckéjét, mígnem egy
este, meglátogatja őt a történelem öt
leggonoszabb kísértete….

Walsh, Pat: Crowfield átka. Crowfield apátság 1. Hajdúböszörmény: Főnix
Könyvműhely, 2019.
1347 telén járunk. Will tizennégy éves, és a
Crowfield-apátságban él szolgaként, miután az
egész családja meghalt egy tűzvészben.
Egy nap, miközben tűzifát gyűjt az erdőben,
furcsa nyöszörgésre lesz figyelmes: egy
csapdában addig soha nem látott, sérült
jószágot talál, amit visszavisz az apátságba,
hátha a hajlott hátú Csiga testvér tud segíteni az
állatkán - amiről aztán kiderül, hogy nem is
állat, hanem hob, azaz a tündérfélék egy fajtája.
Ám nem a hob az egyetlen látogató
Crowfieldben. Néhány napon belül különös
vendégek érkeznek a szörnyű titkot rejtegető
Bone úr és nyomasztó megjelenésű szolgája,
Shadlok személyében, akik busás ajándékok
fejében határozatlan ideig és céllal az
apátságban szándékoznak időzni...
Mindeközben Will fülébe jut a szóbeszéd, hogy
a szerzetesek egyszer, régen egy halott angyalt
találtak az erdőben. No de hogy létezik, hogy egy angyal csak úgy meghal? És ha mégis így
van, hová temették? És miért éppen most kezd érdekelni valakit ez a régi történet?

Walsh, Pat: Crowfield démona. Crowfield apátság 2. Hajdúböszörmény: Főnix
Könyvműhely, 2019.
Crowfield átka ugyan már hónapokkal ezelőtt
megtört, de William még mindig az
apátságban él a szerzetesek közt.
Most
azonban
már
nincs
egyedül:
Crowfieldben maradtak az előző kaland során
megismert barátok: a hob és Shadlok, a zord
tündér harcos is. Williamnek pedig ezúttal
valóban nagy szüksége lesz a segítségre,
ugyanis
valami
szörnyűséges
dolog
készülődik az apátságban.
Senki sem tudja, mi lehet az, de bármi legyen
is, a jelek szerint feltett szándéka, hogy
elpusztítja Crowfieldet.
Amikor pedig egy ősrégi tál kerül elő a
templom padlója alól, a gonosz elszabadul, és
Williamre hárul a feladat, hogy megmentse az
apátságot.

Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka. Budapest: Pozsonyi Pagony Kiadó, 2019.
Kitti sokat van egyedül, és sokszor
unatkozik: egy igazi kalandra vágyik!
Folyton történeteket talál ki, álmodozik, de
hiába: az osztálytársai közül senki sem
értékeli a fantáziáját, és ő gyakran magára
marad.
Míg a többiek a lovastáborban vagy a
tengerparton szelfiznek, ő a nagynénjénél, a
világ
legunalmasabb
helyén,
Cseresznyeligeten nyaral. De Kitti még
Cseresznyeligetből is képes egy izgalmakkal
teli mesevilágot teremteni - és a szomszéd
gyerekekkel hirtelen egy igazi nyomozás
kellős közepén találják magukat. Ráadásul
közben talál magának egy legjobb barátnőt
is!

