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Dahle, Stefanie: Szamócka: napsütés és epervarázs: a legszebb képes mesék

Szamóckával csupa kaland az élet!
Amikor a Szamócáskertben minden vízben áll a napok óta szakadó eső miatt, a kis szamócatündér
elhatározza, hogy elköltözik, és magával viszi kókadozó epreit is. Úgy tűnik, az elhagyatott
madárházikó a napsütötte dombtetőn csak őt várta!
Trudival, a kis tündérrel egy gyönyörű szamócaléghajón utaznak az Eperversenyre. Vajon ki nyeri a
legjobb epres ötletért járó fődíjat?
Amikor pedig egy különös reggelen Szamócka nem találja a varázspálcáját, és minden epre kék
színűvé változik, elindul a barátaival a bogyóerdőbe, hogy kiderítse, mi lehet a titokzatos események
oka. A nyomok a félelmetes Humbughoz vezetnek...
Berg Judit: Lengekalendárium: négy évszak a Nádtengeren

Különleges könyv a Lengekalendárium, mese és valóság fonódik össze lapjain. Bepillantást nyerünk a
Nádtenger apró, zöldbőrű őrzőinek szokásaiba és ünnepeibe, miközben megismerjük a vízi élet egész
éves körforgását is. Hol telelnek a kecskebékák? Hány tojást raknak a récék? Élnek-e a tavakban
húsevő növények? Hány év alatt bomlik le egy eldobott műanyag flakon? Mekkorák voltak 300 millió
évvel ezelőtt a szitakötők? Melyik szúnyog nem csíp? Mindezekre a kérdésekre fény derül a gazdagon
illusztrált, gyönyörű kalendáriumból, amely részletesen, kicsik számára is érthetően mutatja be a
vízpart élővilágának életét. Timkó Bíbor rajzai pontosan ábrázolják a Nádtenger lakóit, miközben a
Lengemesékből ismert mesehangulatot idézik. A szöveg tördelése és a betűtípusok segítenek
elkülöníteni a mesét a valóságtól, de kiemelik az érdekességeket és vicces tényeket is.
A Lengekalendárium Berg Judit népszerű Lengemesék sorozatának kiegészítő kötete, amely mese és
izgalmas természetjáró kaland egyben, ráadásként pedig a tavaszi mesékből készült rajzfilm-DVD-t is
tartalmazza!

Boehme: Julia: Bori és a szuper születésnap

Bori életében megváltozik néhány dolog:
Anya újra dolgozni kezd.
De Bori nem aggódik. Csak nem lehet olyan nehéz hetente egyszer egy kicsit Jakabra vigyázni.
És ahhoz is elég nagy már, hogy saját lakáskulcsa legyen.
Csak a születésnapjával rendben legyen minden...

Berg Judit: Maszat a vonaton

A legkisebbek kedvence, Maszat igazi tavaszi kalanddal tér vissza! A legújabb részben ugyanis Maszat
elutazik. Nem is akárhova: a tanyára és nem is akármivel, hanem vonattal! Először is jól fel kell pakolni, kis bőrönd, hátizsák, és persze
Hóchóc sem maradhat otthon... A pályaudvaron találkoznak Sárival, és felszállnak a vonatra. A
vonatozás minden percét kiélvezik, még az unalmasakat, mert azokban is van valami jó! Amikor
megérkeznek, bizony van mit felfedezni. Hiszen itt él a kecske, a tehén, a ló, a macska, a kutya, sőt,
még traktorozni is lehet!

Boehme, Julia: Bori és a téli vakáció

Bori és családja a télen egy elhagyatott erdei kisházban tölt néhány napot. Sajnos közel s távol sehol
egy árva hópehely! Egyik éjjel végül váratlanul megváltozik minden, éppen úgy, ahogyan Bori kívánta:
nagyon hideg lesz, és csak havazik, havazik vég nélkül, míg teljesen belep mindent a hó! Ráadásul
még a fűtés is elromlik a házban. Most mi tévők legyenek?

Berg Judit: Doktor Maszat

Két újabb vidám mese Maszatról és barátairól!
Maszat megfázott, csúnyán köhög. Az orvosságot viszont nem szereti. Csakhogy a kis állatok is
betegek, és Maszat doktor bácsinak meg kell mutatnia, hogy kell lenyelni az orvosságot!
A második történetben Maszat és Misi bebizonyítja, milyen jó móka az esőben sétálni! Csak egy
esőkabát és egy pár gumicsizma kell hozzá, és máris nem Maszat és Misi az, aki sétál, hanem két
terepjáró...

Banks: Rosie: Csillagfényes kaland

Nelli, Fanni és Jázmin pillecukrot sütögetnek a tábortűz mellett, amikor eszükbe jut, hogy ideje lenne
megnézni a varázsládikát, hátha érkezett üzenet a Titkos Királyságból. Kívánságuk valóra válik, Trixi
segítségével nem sokkal később egy nagy teremben már ők is izgatottan várják a hullócsillagokat.
Vidám király ugyanis minden évben egyszer óriási pizsamapartit tart a birodalom összes lakója
számára, ahol mindenki kívánhat valamit, ami aztán valóra válik. Keserű királynő persze ismét
felbukkan gonosz viharmanóival, hogy tönkretegye ezt az igazán izgalmasnak ígérkező éjszakát. A
barátnők persze nem hagyják annyiban, mindent megtesznek azért, hogy a Csillagfény ünnepély
ugyanolyan jó legyen, mint mindig.

Stilton, Geronimo: A nevem Stilton, Geronimo Stilton

Hogy kicsoda Geronimo Stilton? Hát én vagyok! Be kell vallanom, hogy elég szórakozott pacák,
akarom mondani, pocok vagyok, mindig egy kicsit a fellegekben járok... Egy kiadó vezetőjeként és
főszerkesztőjeként dolgozom, de az igazi szenvedélyem az írás. Itt Rágcsáliában, Egér-sziget
fővárosában a könyveim mind bestsellerek! Nem olvastátok még őket? Pedig igazán mulatságos
történetek: könnyebbek, mint a friss mozzarella, kívánatosabbak, mint az edami, és ízesebbek, mint
az érett parmezán... Igazán bajuszemelő történetek, szavamra mondom! Amikor felvettem magam
mellé az új asszisztensemet, Pinky Picket, hihetetlen dolgok történtek velem. Rávett, hogy töltsük a
szilvesztert az Északi-sarkon. Az egész egy jéghegy tetején végződött, ahol egy falat sajtunk sem volt,
végül pedig részt vettünk egy tangóversenyen is... A Geronimo Stilton - Mulatságos történetek
sorozatban megjelent kötetek: Nosztregerusz titokzatos kézirata; Sajtsárga lakókocsi; El a
mancsokkal, te sajtképű!

Stilton, Geronimo: A smaragdszem titka

Az egész kaland egy titokzatos térképpel kezdődött, amit Tea a húgom talált a bolhapiacon. A térkép
egy távoli szigetet ábrázolt, amelyen titokzatos kincs lapul. Négyen nekivágtunk a tengernek egy
vitorlás fedélzetén. Feledhetetlen kalandok sora várt ránk... A sorozatban megjelent kötetek: A
nevem Stilton, Geronimo Stilton; Nosztregerusz titokzatos kézirata; Sajtsárga lakókocsi; El a
mancsokkal, te sajtképű! Az eltűnt kincs rejtélye; A metró fantomja; A titokzatos sajttolvaj; A világ
legőrültebb maratonja; Négy egér a vadnyugaton; Játékok könyve.

Stilton, Geronimo: A bűzösen büzlő vulkán különös esete

Szokás szerint igen különös kalandba keveredtem, ezúttal Cincogó barátommal. Bár a nyár közepén
jártunk, rettenetes havazás bénította meg Rágcsáliát, az egerek városát. A rejtély megoldásához, egy
pedálos szánra pattanva, el kellett tekernünk egészen a Bűzösen bűzlő vulkánig! Micsoda elképesztő
jeges kaland volt!

Cowell, Cressida: Így lopd el egy sárkány kardját: [így neveld a sárkányodat]

III. HABLATY HARÁKOLÓ HARALD nagyszerű kardforgató, sárkánysuttogó volt, s emellett a valaha élt
legnagyobb viking hős.
Rossz idők járnak a Barbár-szigetvilágra - mintha átok ülne a világon!
Vajon meg tudja Hablaty őrizni a kardját? El tud fojtani egy sárkánylázadást? És meg tudja
akadályozni, hogy Alvin legyen Mégvadabbnyugat következő Királya?
"Aki még nem fedezte fel magának Hablatyot, az a kortárs gyermekirodalom egyik legnagyszerűbb
történetéből maradt ki."
GUARDIAN

Gatti, Alessandro: A bűn fejedelme

A tavasz beköszönte nem vidítja fel Sherlock Holmest, aki alig várja, hogy újabb nyomozással
foglalhassa le zseniális elméjét. Irene ezért játékból azt javasolja neki, hogy vizsgáljon meg
alaposabban egy sor megmagyarázhatatlan bűnügyi hírt. Sherlock Holmes logikai érzéke pedig
csakugyan rátalál az eseteket összekötő félelmetes, láthatatlan szálra... Ezzel kezdetét veszi a viadal
egy kivételes képességekkel megáldott, titokzatos bűnözővel, majd sok-sok fordulat után Sherlock,
Lupin és Irene döbbenetes felfedezést tesz.
Három rendkívüli gyerek, akik elválaszthatatlan barátok.
A krimi történetének három világhírű szereplője.
Lélegzetelállítóan izgalmas kalandok egész sora.

Russell Rachel Renee: Egy puding naplója: A szekrény hőse

A csontváz a szekrényemben minden bizonnyal a SAJÁTOM!
Maxinak élete eddigi legrémisztőbb kihívásával kell szembenéznie: a Délidombi suli felső tagozatával.
Az új iskola biztosan egy csomó klassz dolgot is tartogat. Ám van egy nagy gubanc, mégpedig Vendel,
a suli réme, akinek furcsa kikapcsolódása, hogy imádja Maxit a folyosói szekrénybe gyömöszölni.
Maxi arra vágyik, hogy bárcsak olyan lehetne, mint kedvenc képregényhősei!
Sajnos azonban neki mindössze az a páratlan, szinte emberfeletti képessége, hogy egy utcányi
távolságból is kiszagolja a friss pizzát. Ez pedig nem valószínű, hogy valaha életeket ment majd, vagy
a rosszfiúk útjába áll.
Ettől függetlenül Maxi mindent megtesz, hogy ő legyen az iskola hőse!
Egy vadonatúj sorozat bevezető kötete a a páratlanul népszerű Egy Zizi naplója alkotóitól! Ismerd
meg Maxit, a leendő szuperhőst!

