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Banks, Rosie: Csillagfényes pizsamaparti. Bűbájos hercegnők 3. Budapest: Manó
Könyvek, 2018.
Mia és Lotti nemcsak legjobb barátnők, de egyben
Bűbájos hercegnők is, akik most tanulják, hogyan tudják
valóra váltani a kívánságokat. Vajon tudják-e teljesíteni
Laura kívánságát, hogy jól érezze magát a nyári
táborban,
vagy
Méreg
hercegnőnek
sikerül
tönkretennie a csillagfényes pizsamapartit?

Banks, Rosie: A Cukor-öböl kalózai. Titkos Királyság Extra 6. Budapest Manó
Könyvek, 2018.
Nelli, Fanni és Jázmin ismét útra kelnek a Titkos
Királyságba, mert Vidám király szeretné, ha a lányok
megismerkednének Nasi asszonnyal, a híres
Édesbolt vezetőjével.
A királyság régi hagyománya, hogy a nyár egyik
napján Nasi asszony elindul, és finomabbnál
finomabb édességeket osztogat az Édesboltból egy
héten keresztül, a birodalmat járva. A várva várt
esemény különlegessége, hogy az Édesbolt minden
évben máshogyan néz ki. Most éppen egy varázslatos
hajó formájában jelenik meg, melynek minden egyes
része ehető nyalánkságokból készült. Ám mielőtt a
hajó útra kelne, a fedélzetre ugranak a Cukor-öböl
kalózai, akik nem mások, mint a gonosz Keserű
királynő elvetemült viharmanói.
A barátnőkre vár a feladat, hogy elüldözzék a hívatlan
vendégeket, különben sosem futhat ki a hajó.

Fischer-Hunold, Alwxandra: Állatkerti mesék. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Az állatkertben mindig történik valami érdekes.
Ottónak, az elefántnak közeleg a születésnapja,
az állatok nagy meglepetéssel készülnek.
A pingvinek kalandos utazásra indulnak, hogy
megszerezzék az áhított heringet az állatkert
igazgatójának házából.
Frici, a szurikáta nagyon szeret lustálkodni, de
amikor egyik társát, Kirát elragadja egy sas,
rádöbben, hogy tennie kell valamit!
Max, a delfin izgatottan várja, hogy a kis Julit
elkápráztathassa
fergeteges
előadásával.
Azonban a delfinshow nem egészen úgy alakul,
ahogy tervezték...

Havukainen, Aino: Tatu és Patu, a nyomozók. A felező-eset. Szentendre: Cerkabella,
2018.
SZENT

HABAKUK,

MINDENT
ELFELEZTEK!
Komlós Kornél bélszínjét, Komlós Fanni
sminkjét, a Komlós bébi Baby slim fit
farmerét, és most még Komlós Miki
mobiltelefon-tokjait is!
Ki kell deríteni, ki áll a háttérben, és erre
csak a profik képesek, akiknek kötélből
vannak az idegei.
Tatu és Patu nyomozóirodát alapítanak,
csinos álruhát öltenek, és beépülnek a
Komlós Adél születésnapját ünneplő
meghívottak közé, hogy a rejtélyes Felező
nyomára bukkanjanak.
Ki lehet ő? Hol bujkál? És miért felezi meg
a dolgokat?

Marék Veronika: A bohóc és a kismajom. Mesék. Budapest: Pagony, 2018.
Marék Veronikát és hőseit, Boribont,
Kippkoppot, a Kockásfülű nyulat
mindenki ismeri és szereti.
De ismerjük-e Harcsabajusz kapitányt,
Cuppogót, a kis sünit, vagy Rombolli
cirkuszából a kismajmot? Őket talán már
kevésbé...
Hiszen Marék Veronika amellett, hogy
írta és rajzolta Boribont, Kippkoppot és a
többi jól ismert figurát, számtalan
rövidebb-hosszabb mesét, verset és mini
színdarabot írt, amelyek különböző
gyerekújságokban jelentek meg az elmúlt
50 évben. Most ezek jelennek meg
kötetekbe rendezve…

Marék Veronika: Boribon pancsol. Budapest: Pozsonyi Pagony, 2018.
Nyár van, Boribon és
Annipanni strandolnak.
De jaj, a szél elviszi a
labdát, Boribon pedig
hiába segítene, ha még
nem tud úszni. Sőt, a
szélben homokozni sem
lehet! Hogyan lesz ebből
pancsolás,
homokvár
építés és fagyizás?
Boribon, Annipanni és
Bence gondoskodnak
róla, hogy egy nyári
mesében
minden
megtörténjen, ami egy
igazi nyaraláshoz kell!

Stilton, Tea: A barátság receptje. Pécs: Alexandra Kiadó, 2018.
Végy öt szívbéli jó barátnőt és egy izgalmas
cinnfordi főzőversenyt! Fűszerezd meg egy
csipetnyi irigységgel, és adj hozzá egy
maréknyi félreértést. Keverd össze alaposan,
majd lassú tűzön rotyogtasd egy kicsit...
Ezzel meg is van az eszményi barátság
receptje!

Bosnyák Viktória: Gyöngyi gyöngysora. Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.
Ki ne ismerné Bölcs Elekné Gyöngyit, a
Nevenincs erdőben élő bájos gyöngybagolyt?
Azt már kevesebben tudják róla, milyen
nagyszerű mesemondó. Férje javaslatára
most lejegyzett egy csokorra - pontosabban
gyöngysorra - való történetet.
Vajon hogyan kell ábécésorrendbe állni? Mi
az ikes igék rejtélye? És hány igekötő kószál
Doktor Pancser robotos meséjében? De
találkozhatunk galaktikus jelzőkkel, óriási
eldöntendő kérdésekkel, sőt még a híres
varázslóval is, aki toldalékos főneveket
varázsol.
Két mese között pedig jót kacaghatunk
Gyöngyi kacifántos nyelvtörőin!

Lenk, Fabian: Idődetektívek 24. Aranyláz a vadnyugaton. Budapest: Scolar Kiadó,
2018.
Dél-Dakota, 1876. A Fekete-hegyekben ádáz harc
folyik: a sziú indiánok a földjüket védik a telepesek
és az aranymosók ellen, akik a meggazdagodásuk
és a boldog jövőjük érdekében jöttek ide.
De ki akarja minden eszközzel megakadályozni,
hogy a vadnyugat legendás hőse, Wild Bill Hickok
seriff legyen a törvényeket nem ismerő
Deadwoodban?
Az idődetektívek süvítő nyílvesszők és aljas
ármánykodások közepette erednek a titok
nyomába...

Libenson, Terri: Láthatatlan Emmie. Szeged: Maxim Könyvkiadó, 2018.
A suli néha szívás, még akkor is, ha próbálsz
észrevétlen maradni. Ám a baj néha akkor is
utolér, ha semmi rosszat nem csináltál.
Emmie csendes, visszahúzódó, szinte már
láthatatlan a többiek számára, de ezt nem is
bánja. Ám amikor egy viccből megírt szerelmes
levelet elhagy az iskola folyosóján, hirtelen
minden megváltozik. Ugyanis a vallomás a suli
(és a világ!) legmenőbb, legcukibb srácának,
Tylernek van címezve, és aki ezt megtalálja: a
galaxis
legaljasabb,
legpletykásabb
bajkeverője, Joe. A hír futótűzként terjed, és
Emmie-nek szembesülnie kell vele, hogy már
az egész suli rajta röhög.
Kétségbeesetten próbálja túlélni ezt a napot, és
közben nem is sejti, hogy hamarosan olyan
valaki kel a védelmére, akire álmában sem
gondolt volna!

Watson, Tom: Pálcikacica és a betörő. Szeged: Maxim Könyvkiadó, 2018.
Edit és Pálcikacica épp élvezik a semmittevést,
amikor furcsa és fenyegető hangokat hallanak a
felső emeletről. Mi lehet az? Egy elefánt? Vagy a
Télapó?
Nem, egy ember az – egy maszkos ember!
Pálcikacica azt gyanítja, hogy a férfi sántikál
valamiben, de egyedül nem tudja megállítani a
betörőt. Szüksége van Edit segítségére, akit
viszont a behatoló egy kis tonhallal hamar
megszelídített…

Weller-Wssers, Andrea: Állatkert. Mi micsoda ovisoknak sorozat. Budapest:
Babilon Kiadó, 2018.
Az állatkerttel kapcsolatos
ezernyi
kérdésre
ez
a
könyvecske óvodásoknak való,
okos válaszokat kínál. A
kukucskálók is felfedezésre
várnak!
Milyen
állatok
élnek
az
állatkertben? Hol hűsölnek az
oroszlánok? Hogyan költenek a
pingvinek?

Stiefenhofer, Martin: Kukáskönyv. Mi micsoda ovisoknak. Budapest: Babilon Kiadó,
2018.
A hulladékkal kapcsolatos
ezernyi
kérdésre
ez
a
könyvecske óvodásoknak való,
okos válaszokat kínál. A
kukucskálók is felfedezésre
várnak!
Mit kezdjünk a hulladékkal?
Milyen a kukásautó belseje?
Hogyan
lehet
kevesebb
hulladék?

Noa, Sandra: A vízparton. Mi micsoda ovisoknak. Budapest: Babilon Kiadó, 2018.

A
vizes
élőhelyekkel
kapcsolatos ezernyi kérdésre
ez a könyvecske óvodásoknak
való, okos válaszokat kínál. A
kukucskálók is felfedezésre
várnak!
Hová folyik a folyó? Mit
csinálnak a halak télen? Milyen
egy holtág?

Wittmann, Monika: Mindent tudok a tűzoltókról! Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Flórián meglátogatja a városi
tűzoltó-parancsnokságot.
Sok a látnivaló: a torony, a
szerelőműhely és természetesen a
hatalmas
szertár
és
a
járműcsarnok.
Flóriánnak legjobban a tűzoltódaru
tetszik.

Senker, Cath: Ókori görögök 30 másodpercben. Budapest: Babilon Kiadó, 2018.
30 izgalmas téma az ókori görög
történelemből. Mindössze fél percben a
lényeg.
Gyere, tegyünk időutazást az ókori
görögöknél!
Ismerkedj
meg
a
hétköznapjaikkal és az ünnepeikkel.
Járd be a piacot, és éld át a nagy
csatákat. A jóslat szerint fergeteges
élmény vár rád...
Elmúltál nyolcéves, és érdekelnek a
görög hősök? Szívesen böngészel vicces
képeket? Szereted próbára tenni
magad? Akkor ki ne hagyd ezt a
könyvet! Meglátod, jól fogsz szórakozni.
Ismerd meg az olimpiai játékok
történetét! Fedezd fel hogyan éltek és
öltözködtek az ókori görögök! Olvass
zseniális művészeikről, filozófusaikról
és tudósaikról! Tudd meg, hogyan
irányították a városállamokat!

