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Bartos Erika: Bogyó és Babóca rolleren. Budapest: Szerző, 2018.
Csupa gurulás ez a két mese! Az első
történetben Egon rollert épít, a
másodikban Babóca szilvás gombócot
főz. Baltazár és Vendel versenyezni kezd:
vajon ki tud több gombócot enni?

Berg Judit: Lengemesék. Nádtengeri rejtélyek. Budapest: Central Könyvek, 2018.
Döntsd el te, mi legyen a mese vége!
Ez a könyv nemcsak attól különleges, hogy a
Nádtenger
lakói
vadonatúj
kalandokba
keverednek a már bebarnult hajú Füttyös Vilkó
vezetésével, hanem azért is, mert rajtad múlik,
hogyan alakuljon a történet!
Elkezdődik a mese, de hamar felmerül a kérdés,
merre folytassák útjukat a szereplők. Te
döntesz, és így a bonyodalom az általad
választott irányban kanyarog tovább. Ahány
elágazás, annyi lehetséges folytatás. Van köztük
vicces, meglepő, békés és harcias, izgalmas és
szelíd. Persze itt-ott újra összefonódnak a
szálak, míg a végére hét teljesen különböző
befejezésű mesét "gyárthatsz" magadnak. És hogy még több meglepetést hozzon ez a
fordulatos kötet: némelyik történetet és a meseváltozatok végét mini-rajzfilmjelenetek
egészítik ki. Ha okostelefonnal beolvassátok azokat a képeket, ahol LivePrint-logó
szerepel, már meg is nézhetitek a rövid kis jeleneteket!

Boehme, Julia: Bori megmenti az állatokat. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Mikor az iskolában a veszélyeztetett állatokról
tanulnak, Bori, Anna és Zizi azonnal lázba
jönnek. Náluk is vannak segítségre szoruló
állatok!
A lányok megtanulják, hogyan fest egy
varangyparadicsom, milyen is egy rovarszálló,
vagy, hogy hogyan kell etetni az okos csókákat.
De arra ők sem számítottak, hogy Anna a végén
még egy békát is megcsókol majd...

Bourgeois, Paulette – Clark, Brenda: Franklin és a számítógép. Budapest: Lilliput,
2018.
Franklin tud kettesével számolni és
be tudja kötni a cipőfűzőjét. Együtt
nőtt fel a barátaival, akikkel mindig
együtt van. Együtt bicikliznek,
fociznak,
úsznak,
együtt
barangolnak az erdőben, és nap
mint nap együtt járnak iskolába.
Franklinnek nagyon fontosak a
barátai, bármit megtenne értük. Egy
napon
aztán
mégis
minden
megváltozott. Akkor, amikor Hód
kapott egy számítógépes játékot, a
Gátépítőt...

Dóka Péter: Szupermalac és Űrpatkány: Hősök leszünk! Budapest: Móra
Könyvkiadó, 2018.
Szupermalac és Űrpatkány egy messzimesszi galaxisban él...
Régen ők is a Földön laktak, de akkor még
más volt a nevük: Csocsó és Pati. A többi
állat gúnyolta őket, mert nem vették észre,
milyen különlegesek. Senki sem sejtette,
hogy hamarosan űrhajóba pattannak, és
szuperhősök lesznek! Kísérd el őket
csillagközi kalandjaikra! Ismerd meg
társaikat: a ravasz Fáraó kandúrt és
feleségét, Kleó cicát!
Megmentheti egy malac és egy patkány a
világot?
Sikeresebbek lehetnek, mint a daliás
Acélmedve?
És vajon megkapják a szuperhősengedélyt?
A sorozat első kötetében a két űrvagány
cukisítja a csillagpolipot, segít a
Mikulásnak, és szembeszáll a gonosz
Rosszkutyával is. De csak akkor
győzhetnek, ha Szupermalac meg tudja
állítani az időt...

Gani Zsuzsanna: Illemtudó mesék. Pécel: Katica-Könyv-Műhely, 2018.
Hogy értik azt a felnőttek, mikor azt mondják,
viselkedj? Miért fontos az illem? Miért jó
betartani bizonyos szabályokat?
Az Illemtudó mesék nemcsak élményt
nyújtanak, örömet szereznek, hanem közben
segítik a szociális tanulási folyamatot is.
Észrevétlenül fejlesztik a gyermekek
értelmét, érzelmi gazdagságát, szociális
érzékenységét, szókincsét, kifejezőkészségét.
A rövid történetek tanulsága gondolkodásra
késztet, a mesék végén a kérdések tartalmas,
személyiségformáló beszélgetések elindítói
lehetnek a szülők és gyermekek között...

Tielmann, Christian: Berci és a fantasztikus karácsony. Budapest: Manó Könyvek,
2018.
Mindjárt itt a karácsony! Berci már nagyon
készül rá, hogy mint minden évben,
mézeskalácsot
süssenek,
ajándékokat
készítsenek, és kiválasszák a karácsonyfát.
De aztán Mamának és Papának hirtelen el kell
utaznia, ezért egy hétre Nagyi és Nagyapa
veszik át az irányítást…
Berci hamarosan rájön, hogy a széttört szánkó,
vagy,
hogy
fúrógéppel
készítik
a
mézeskalácsot, mind-mind egy fantasztikus
karácsony kezdetét jelentik.

Wolf, Tony: Mesél az erdő a manókról. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
A népszerű sorozat legújabb részében az erdő lakói
összebarátkoznak a manókkal, akik végre
előbújhatnak a fatörzsből, ahova eddig be voltak
zárva.
Sok móka és nevetés vár a törpékre, hiszen
újdonsült barátaik mindig valami turpisságon törik
a fejüket.

Bates, Marni: Zűrzavar a vonal végén. Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.
Három hét telt el azóta, hogy a történelemtanára
meg akarta ölni Emmyt az Emptor Akadémia
könyvtárában. A lány ugyan megmenekült, de nem
tud szabadulni a rémálmoktól, és attól a
megmagyarázhatatlan érzéstől, hogy még mindig
figyelik minden lépését.
Ráadásul a Frederick St. Jamestől kapott,
csúcstechnológiás phabletre sorra jönnek az
üzenetek, amiben valaki azt kéri, hogy ölje meg az
argentin nagykövetet. Emmy egészen addig nem
vesz tudomást az SMS-ekről, amíg a nagykövet
rejtélyes körülmények között meg nem hal,
zsebében ugyanazzal a cetlivel, amit Frederick
holtteste mellett is találtak. Véletlen egybeesés
lenne?
Bár szeretné ezt hinni, Emmy tudja, hogy lennie kell
összefüggésnek. De ami még rosszabb, Sebastian is
tudja. Sebastian, aki semmilyen eszköztől nem riad vissza, hogy elkapja a nagyapja
gyilkosát. A forrófejű, kiszámíthatatlan srác az utolsó, akitől Emmy segítséget kérne, de
amikor eltűnik az anyja, tudja, hogy nincs más választása, együtt kell működnie az
okleveles rosszfiúval. Hacsak már nincs túl késő...

Favilli, Elena – Cavallo, Francesca: Esti mesék lázadó lányoknak. 100 különleges nő
története. Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.
Mi lenne, ha a hercegnő nem menne feleségül a
királyfihoz, mert az autóversenyzés jobban
érdekli?
Mi lenne, ha a legszegényebb lány is tanulhatna,
hogy aztán országos ügyekben döntsön?
A szerzőpáros újragondolta a mese műfaját. Száz
rendkívüli nő életét mondja el Kleopátrától
Marie Curie-n át Michelle Obamáig. Történetüket
egy-egy portré teszi teljessé, amelyeket a világ
különböző országaiban alkotó hatvan női
grafikus készített.

Fry, Michael: Nincs kegyelem. Cseles csapat 2. rész. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó,
2018.
Nick kellemetlen helyzetbe kerül...
Nick kellemetlen helyzetben találja magát, amikor
a barátai és egy új diák közé áll. Ami pedig még
ennél is rosszabb: amikor Nick visszavág,
felfüggesztik a suliban.
Vajon képes lesz tisztázni a nevét? Vagy kénytelen
lesz belépni egy gyerekvédelmi programba,
megváltoztatni a személyazonosságát és Guamba
költözni?

Gatti, Alessandro: A búcsú hajója. (Sherlock, Lupin & én 12. kötet) Budapest: Manó
Könyvek, 2018.
Irene hetekig nem kap hírt azokról az
emberekről, akiket szeret. Apja Leopold, a hű
Horace és még Sherlock és Arséne is visszatértek
a megszokott életükbe, Londonban. Amíg Irene,
vagy pontosabban Princess von Hartzenberget
elvitték egy titkos helyre, Észak-Walesben.
Komor villa, kilátással a tengerre, ahol most az
anyjával, Sophie-val lakik.
Csakhogy valójában ez egy arany börtön. De
hamarosan titokzatos dolgok kezdenek történni.
Lehet, hogy a villa nem is olyan biztonságos, mint
amilyennek látszik?

LaZebnik, Claire: Páros randi tesóknak. Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.
Chloe élete majdnem tökéletes: rajonganak
érte az iskolában, jól tanul, és persze irigylik
is, amiért az ellenállhatatlan James-szel jár.
Már csak azt szeretné, ha különleges
személyiségű húga, az autista Ivy is párra
találna. Arra azonban nem számít, hogy ez a
párkeresés felboríthatja az életét. Mert mi
történik, ha Ivynek egy olyan autista fiú
tetszik, akiknek az öccsét Chloe is ismeri? Ő
David, az örök renitens, a lázadó, tele elfojtott
érzelmekkel, szóval mindenben más, mint
James - éppen ezért izgalmas, érdekes,
lehengerlő. Vajon azok találnak társra, akik
társat keresnek?
Mit tegyen egy lány, ha váratlanul
felszínesnek és unalmasnak kezdi látni a
barátját? A testvérpár találkozásai idővel
páros randivá változnak, és az érzelmeknek
többé nem lehet parancsolni.

Lindgren, Astrid: Oroszlánszívű testvérek: Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.
Jonatan a legjobb testvér a világon. Akkor
sem habozik, amikor öccse, Karl az égő
házban reked: életét kockáztatva menti ki őt.
Ezzel a tettével nyeri el az Oroszlánszívű
nevet. És ezzel a tettével kezdődnek a fivérek
kalandjai is a mesés Nangilaja hegyei közt,
Cseresznyevölgyben és Vadrózsavölgyben. A
helybéli lakosok békéjét ugyanis a
teljhatalomra törő, gonosz Tengil fenyegeti…

McLachlan, Jenny: Enyém a főszerep! Katicalányok 4. Pearl. Budapest: Móra
Könyvkiadó, 2018.
Pearl nem tipikus Katicalány, róla szinte senki
nem tud jót mondani. Nagyszájú, szemtelen,
akaratos, mindenkinek beszól, ahol megfordul,
kellemetlenséget okoz, szóval az a jól ismert
balhés csaj, aki egyetlen mondattal hátba döf, de
aki mégis, ha kell, ki tud állni a barátaiért.
Amennyire nem izgatja senki és semmi, annyira
odavan a színpadért. Minden évben szerepel a
karácsonyi iskolai darabban, a Rómeó és Júlia
nélküle elképzelhetetlen - legalábbis így indul az
idei meghallgatásra. Ám váratlanul a színpadon
terem egy ismeretlen, rózsaszín hajú lány, fura
cuccokban, egyenesen Japánból. Őstehetség. Ha
tudni akarod, milyen, amikor Pearl tajtékzik, és
mire képes, hogy a szerepét megtartsa, olvasd el
a történetét!

McLachlan, Jenny: Offline nyár. Katicalányok 3. Kat. Budapest: Móra Könyvkiadó,
2018.
A harmadik Katicalány, Kat csinált ezt-azt
utóbbi időben, aminek a szülei nem nagyon
örültek.
Talán ezért is döntöttek úgy, hogy nyári
szünetben Frida nénikéje gondjaira bízzák. Így
hát Kat egy aprócska svéd szigeten találja
magát, ahol még térerő sincs. Hogy fog túlélni
egy teljes hónapot a civilizáción kívül, és főleg a
legjobb barátnői nélkül?
Egyikük szerencsére segítségére siet. És miután
Leo is feltűnik egy kenuban a láthatáron,
határozottan
izgalmasabbá
válnak
a
száműzetésben töltött napok…

Naylor, Phyllis
2018.

Reynolds: Tappancs karácsonya. Budapest: Móra Könyvkiadó,

Már egy év eltelt azóta, hogy Marty Preston
megmentette Tappancsot a kegyetlen Judd
Traverstől. A kutya és a fiú azóta
elválaszthatatlan
barátok:
Tappancs
mindenhová követi Martyt, aki boldogabb már
nem is lehetne. Judd pedig, úgy tűnik, jó útra
tért.
Ám amikor a környékbeliek is kezdenének
megbékélni a sötét múltú férfival, tűzvész
pusztítja el a házakat. A kétség, a vádaskodás
és a harag szinte gyorsabban söpör végig a
városon, mint a lángok. Ez részben az új
lelkésznek is köszönhető, aki szeretet és
megbocsátás helyett inkább csak a pokolról és
a bűnökről prédikál.
Vajon miért olyan félénkek a lelkész lányai? Mi
történik Judd kutyáival? Mire számíthatunk,
ha mindig igazat mondunk?
Az ünnep közeledtével Martyban egyre
gyűlnek a kérdések, a megoldáshoz pedig igazi karácsonyi csodára van szükség.

Nógrádi Gábor: Emmike nem semmike. Kislányom, megőrülök! Budapest: Móra
Könyvkiadó, 2018.
Az ötéves Emmike szeretne jó kislány lenni. De
nem sikerül neki.
Világgá megy, barátkozik egy betörővel, szemetet
önt egy dühös bácsi autójába, hazahoz az utcáról
egy kutyát, aztán egy gyereket, sőt még egy
unatkozó nagymamát is szerez valahonnan!
Emmike apukája próbál nyugodt maradni. Ő a
felnőtt, ő az okos. De úgy látszik, Emmike még nála
is...

