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Alsaid, Adi: Soha, mindig, néha. Szeged: Maxim Könyvkiadó Kft., 2018.
Sose randizz a legjobb haveroddal!
Mindig légy eredeti!
A szabályok olykor arra valók, hogy megszegjék őket.
Dave és Julia barátok. Már a középiskola legelején eltökélték,
hogy sosem válnak sablonos diákokká. Még saját listát is írtak
- a sosemek listáját - mindarról, amit semmi szín alatt nem
akartak megtenni a középiskolában. A legtöbb szabály
könnyen betartható, például az 5.: sosem festjük a hajunkat a
szivárvány színei között megtalálható árnyalatra, vagy a 7.:
sosem szűrjük össze a levet tanárral. Dave azonban titkot őriz:
nem tartja be a 8. szabályt: sosem epekedünk némán valaki
után a középiskola egész tartama alatt. Máskülönben ugyanis a
10. szabályt sértené meg, miszerint sosem randizunk a legjobb
haverunkkal!
Így amikor a szép, vadóc és hirtelen természetű Julia azt javasolja, hogy hajtsák végre mindazt,
ami a sosemek listáján szerepel, Dave örömmel megy bele a játékba. Még a haját is hajlandó
borzalmas zöld árnyalatúra befesteni.
Tréfának indul a dolog, ám azután valami furcsa történik: Dave és Julia fölfedezik, hogy a
sablonok mellőzésével tulajdonképpen elszalasztották az egész középiskolát. Sőt talán a
szerelmet is!

Dahle, Stefanie: Szamócka. Erdei mulatság és más történetek. Budapest: Manó Könyvek,
2018.
Szamócka mindig remekül érzi magát a barátaival, és
ha szükség van rá, mindig segít. Lilinek, a cinkének
különleges bajuszbulit szervez, hogy felvidítsa. A
denevérek mulatságos árnyjáték-előadást tartanak az
erdőben, de a hangos kacagástól a szamócatündér nem
tud aludni, ezért elindul, hogy megtalálja a
csendháborítókat. Az öreg Csiga anyó véletlenül
elveszíti a varázspálcáját, ami Szamócka kertjéből
hatalmas
eperdzsungelt
varázsol,
tekeredő
óriásindákkal. Hurrá, lehet csúszdázni!
Ám néha a világ legjobb szamócatündérnek is lehet
rossz napja - szerencsére a barátai mindig tudják, hogy
mivel deríthetik jókedvre, és végül mindannyian együtt
nevetnek és táncolnak a Szamócáskertben…

David, Erica: Anna és Elza. Az Arendelle-kupa. Budapest: Kolibri Kiadó, 2018.
Nyerjen a leggyorsabb szán!
Hetedhét határból érkeznek versenyzők az
Arendelle-kupára, egy évente megrendezett
szánversenyre, amelynek útvonala a fagyos
királyság hegyein és völgyein vezet keresztül. Idén
először Anna és Elza is részt vesz a versenyen! Ám
a kezdő indulókra még több izgalom vár: amikor
az egyik csapat egy veszélyes ösvényen vágja le az
utat, Annának, Elzának és Svennek össze kell
fognia a tapasztaltabb bajnokokkal, hogy
megmentsék a szélhámosokat.

Fodor Sándor: Csipike. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Ki ne ismerné Csipikét? A kedves, ám olykor
zsémbes, öntelt vagyis mélységesen emberi
tulajdonságokkal bíró törpét, aki azt gondolja, hogy
tőle függ az erdő sorsa?
Pedig, mint tudjuk, az égvilágon semmi nem múlik
rajta. Vagy mégis. A kis törpe közkedvelt kalandjai
elevenednek meg e kötetben, melyben végre együtt
megtalálható az összes történet Csipikérő:
Csipike, a gonosz törpe,
Csipike és Kukucsi,
Csipike a boldog óriás,
Csipike és Tipetupa,
Csipike és a Gonosz Ostoba.

Mechler Anna: Zebulon, az autódaru. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Hallottatok
már
pizzaimádó
autódaruról? És olyanról, aki
barátságot köt egy kiselefánttal?
A Kerék mesék legújabb részének
hőse - Zebulon - ilyen. Ellátogat
egy cirkuszba, egy osztálynyi
gyerek pizzakirállyá választja,
irodaházat épít, majd máskor
Bartoló, a markoló segédletével
medencét varázsol egy udvarra…

Moser, Annette: Kiscsikók. Három lovas történet. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Mona nagyon izgatott, kedvenc lovának, Leilának
hamarosan kiscsikója születik! Egy váratlan
baleset miatt a kislány sajnos nem lehet ott a nagy
pillanatnál, de végül ő adhat nevet a néhány napos
kiscsikónak.
A második történet főszereplője Jozsó, a játékos
csikó, aki nagyon szeretne egy játszótársat, ezért
egy óvatlan pillanatban kiszökik a nyitva hagyott
kapun...
Merlin, a harmadik mese hőse életében először
találkozhat apjával, Ezüstcsóvával, a gyöngyszínű
ménnel, aki elvezeti őt a tündérkirály birodalmába.
De hova kóborolt a hercegkisasszony? Merlin
talán segíthet megtalálni…

Riordan, Rick: Tűztrónus. A Kane-krónikák 2. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2017.
Az ókori Egyiptom istenei rászabadultak a mai
világra, és azóta Carter Kane és a húga, Sadie
komoly bajba került. Az Élet Házának
leszármazottaiként a Kane testvérek rendelkeznek
bizonyos képességekkel.
Ám most az eddig legnagyobb ellenségük Apóphisz, a káosz kígyója - arra készül, hogy
kitörjön börtönéből. Ha a gyerekek nem
akadályozzák meg ebben, vége lesz a világnak.
Hogy esélyük legyen legyőzni a káoszt, a
testvéreknek fel kell ébreszteniük Rét, a napistent,
ehhez fogható varázslatra azonban eddig soha
egyetlen mágus sem volt képes.
Először meg kell találniuk Ré könyvének három
darabját a világ különböző pontjain, hogy
megtanulhassák a bennük szereplő varázslatokat.
Amúgy említettük már, hogy senki sem tudja
pontosan, hol lehet Ré?

Riordan, Rick: A kígyó árnyéka. A Kane-krónikák 3. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2018.
A jelek szerint Carternek és Sadie-nek nem sikerül
kordában tartania Apóphiszt, a káosz kígyóját, aki már
régóta azon ügyködik, hogy örök sötétségbe borítsa a
világot. A Kane testvérek lehetetlennek tűnő feladattal
néznek szemben: egyszer és mindenkorra el kell
pusztítaniuk a kígyót!
Mindeközben az Élet Házában polgárháborús helyzet
uralkodik, az istenek pedig megosztottak, így a
brooklyni ház ifjú tanoncainak jóformán segítség nélkül
kell szembeszállniuk a káosz erőivel. Egyetlen
reményük egy ősi varázslat, ami a kígyó saját
árnyékából kovácsol fegyvert, de az mágia már
évezredekkel ezelőtt elveszett.
A Kane testvérek kénytelenek egy erős mágus gyilkos
kedvű szellemére hagyatkozni, ugyanis csak ő képes
megmutatni nekik a kígyó árnyékát... De persze az is
lehet, hogy az alvilág bugyrain át egyenesen a halálba vezeti őket?
Megbízhatnak vajon benne? Persze hogy nem! A halandó világ sorsa forog kockán!
A Kane család végzete beteljesül a Kane-krónikák lebilincselő fináléjában.

Rylance, Ulrike: Bors Bori. Tényleg semmi gond! Budapest: Naphegy Kiadó, cop. 2017.
A Naphegy Kiadó új sorozatában a tízéves Bors Borival ismerkedhetnek meg az ifjú olvasók,
akinek három kívánsága van: először is, szeretne kapni egy kutyát,
továbbá nyomozó akar lenni és bűneseteket megoldani, illetve nem
szeretne részt venni a nagyképű Flóra szülinapi ünnepségén.
Sajnos a harmadik kívánsága nem teljesülhet, de amikor eltűnik a
fő születésnapi ajándék, a világ legédesebb kiskutyája, Bori egy
izgalmas nyomozás kellős közepébe csöppen. És talán egyszer még
az első kívánsága is valóra válhat...

Rylance, Ulrike: Bors Bori. Káosz a suliban. Budapest: Naphegy Kiadó, cop. 2018.
Bori iskolája tehetségkutatót rendez. Nagy a tét: a győztes csapat
bekerülhet a tévébe! A gyerekek izgatottan készülődnek, de az
összes produkció balul sül el: a tornászlányok dressze elszakad,
a matekzseni Rudi patkány kiszabadul a ketrecéből, a bűvész
nyula eltűnik, kettétörik a varázsasztal, és minden bemutató alatt
buta dalocska szólal meg…
Bori és barátnői Dzsasztin nyomozókutyát szerették volna
próbára tenni a fellépésükön, de az élet máris igazi nyomozói
feladatot kínál nekik. Vajon ki akarja tönkretenni a Ki mit tud?ot és megakadályozni az iskola tévés szereplését?

Rylance, Ulrike: Bors Bori. Vészhelyzet a hullámvasúton. Budapest: Naphegy Kiadó, cop.
2017.
Egy igazi nyomozóbandát alkot Bori, valamint a legjobb
barátnője, Ida, a második legjobb barátnője, Anna és régi
ellensége, Flóra. És természetesen Dzsasztin, a világ
legédesebb kutyája is mindenhová elkíséri őket. Amikor a
vidámparkban eltűnik Bori pénztárcája, majd több látogató
mobilja és órája, a nyomozócsapat bevetésre készen áll.
Dzsasztin kutya szagot fog, és elvezeti a barátnőket a
szellemvasúthoz…

Smith, Alex T.: Claude vidéken. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Egy szürke és unalmas nap után Claude úgy dönt, muszáj
egy nagyot kalandoznia, ezért aztán felkerekedik legjobb
barátjával, Bolyhos Zokni urasággal, és leruccan vidékre.
Nem is sejtik micsoda izgalmak várnak rájuk
Tehénlepény asszony tanyáján, ahol aznap éppen vásárt
tartanak!
Claude, a kicsi dundi kutya mulatságos kalandjai ezúttal
sem fognak csalódást okozni sem a hűséges, sem az új
olvasóknak.

Weston, Carrie: Borisz iskolába megy. Budapest: Tündér Könyvkiadó, 2018.
Egy napon Kotyogi néni egy új
osztálytárs érkezéséről számol be kis
csoportjának. Mindenki nagyon
izgatott a hír hallatán. Amikor
azonban az osztályajtó kitárul, és
Borisz megteszi első félelmetes
barna medve lépéseit társai felé,
mindenki
sikoltozni
kezd
rémületében!
Nem mintha Borisz bárkit is meg
akart volna ijeszteni... éppen
ellenkezőleg! Aztán történik valami,
ami segít a nem is olyan félelmetes
mackónak beilleszkedni társai közé.

Weston, Carrie: Borisz iskolába megy. Budapest: Tündér Könyvkiadó, 2018.
Azon a napon, amikor Kotyogi néni
kempingezni viszi az osztályát,
mindenki nagyon izgatott. Borisz a
legnagyobb, a legbátrabb és a
legsegítőkészebb
kempingező
mindenki közül.
A nagy mackó akkor is képes
cselekedni, amikor a többi kisállat
veszélybe kerül. Mindenkinek kell
egy olyan barát, mint Borisz!

Weston, Carrie: Borisz megmenti az előadást. Budapest: Tündér Könyvkiadó, 2018.
Borisz és kis osztálytársai izgatottan
készülnek az évzáró ünnepségre.
Amikor a meghívott vendégek, a
Tómelléki
ovi
kiscsoportosai
elakadnak a sárban útközben, úgy
tűnik, meghiúsul a várva várt
esemény.
Borisz
azonban
gyorsaságával,
ügyességével,
rátermettségével
kiszabadítja a sárból a csöppségeket,
és ezzel megmenti az előadást.
Borisz egy igazi hős!

