Újdonságok – Gyermekkönyvek
2015. október
Holló-Vaskó Péter: Cleadur: dobszó a ködben

"Amy Soleil élete nem egyszerű.
Nem elég, hogy egy fiú ikertestvérrel verte meg az élet, még szinte évente új városba is költöznek.
Viszont azzal, hogy nem elég talpraesett, senki se vádolhatja: amikor valami titokkal vagy rejtéllyel találkozik, azonnal
fejest veti magát a megfejtésébe.
Moonshadowban pedig, ahol idén kikötöttek, hemzsegnek a furcsaságok: az iskola portása kardot visel, az Igazgató
mintha egy középkori kínzókamra mestere lenne, a köd suttog az emberek fülébe, eltűnik egy közkedvelt tanár, sőt,
még Amy szülei és nővére is máshogy emlékszik a múltra, mint ahogy az megtörtént, furcsa, sosem volt
eseményekről és helyekről beszélnek és ha mindez nem lenne elég, a lány hamar egy zenekar dobfelszerelése
mögött találja magát, és újra és újra be kell bizonyítaniuk, hogy igenis ők a legjobb banda a földtekén.
Amikor pedig Amy rátalál saját magára egy közösségi oldalon, újdonsült barátaival együtt a nyakába veszi az utat,
hogy megtalálja az egyre sokasodó rejtélyek kulcsát amíg még lehet.
Bizony, Amy Soleil élete egyáltalán nem egyszerű.
A Holdárnyék sorozat első része pörgős felütés egy izgalmas, az egész világon és történelmen átívelő kalandnak.
Rejtélyek, titkok, Holdárnyék!"
Hurley, Tonya: Szellemlány: vágyakozás. Budapest: Pongrác, cop. 2014.

Mielőtt békében nyugodhatna, Charlotte Usher kénytelen visszatérni tragikus halálának színhelyére: a gimnáziumba.
Még mindig hátravan egy utolsó feladat, amit teljesítenie kell, de arról senki sem szólt, mi a teendő, ha beleszeret a
házi feladat tárgyába.
Charlotte (ismét) halálosan szerelmes lesz. A túlvilágra váltott jeggyel a kezében szembe kell néznie a már ismerős
rettegett érzéssel, hogy ismét láthatatlanná váljon, de talán már túl késő ellenállni…
A Szellemlány és a Szellemlány – Hazatérés befejező epizódjában kiderül, mi vár Charlotte-ra, ha egy túlvilági fiúval
esik szerelembe.
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Delaney, Joseph: A Szellem inasa. Szeged: Könyvmolyképző K., 2008.

Sokakat betanított a Szellem, de igen kevesen töltötték le az idejüket – mondta anyám –, és akiknek sikerült, azok a
nyomába se érnek. Sebezhetők, gyengék vagy gyávák. Furcsa utat járnak. A pénzt felveszik, de alig teljesítenek.
Úgyhogy már csak te maradtál, fiam. Te vagy az utolsó esély. Az utolsó remény. Valakinek muszáj megtenni.
Valakinek szembe kell szállnia a sötétséggel. És te vagy az egyetlen, aki képes erre. Thomas Ward egy hetedik fiú
hetedik fia, és a helyi Szellem felfogadja inasnak. A munka kemény, a Szellem tartózkodó, és sokan buktak már meg
előtte. Thomas-nak valahogy meg kell tanulnia, hogy űzzük el a kísérteteket, hogy fékezzük meg a boszorkányokat, és
hogyan kössünk koboldot. De mikor csapdába csalják, és ő kiszabadítja Malkin Mamát, a Tartomány leggonoszabb
boszorkányát, borzalmas dolgok történnek… Valami titok lappang a Tartomány legmagasabb csúcsa körül. Azt
mondják, egyszer nagy vihar volt arra, és egy férfi meghalt. Éppen valami gonosz lelket próbált megkötni, ami az
egész világot rémületben tartotta. Aztán jég jött megint, és mire visszahúzódott, megváltozott a hegyek alakja, és
megváltoztak a völgyekben lévő városok nevei is. És mostanra, a Tartománynak ezen a legmagasabb csúcsán semmi
jel nem utal már arra, mi is történt itt valamikor. De a kő neve fennmaradt. Úgy nevezik, hogy – WARDSTONE.
Stilton, Tea: A sivatag hercegnője. Pécs: Alexandra, 2014.

A Fantázia Birodalmára veszély leselkedik: valaki el akarja lopni az Álom dalának versszakait, melyeket az Öt
Birodalom egy-egy hercegnője őriz. A Név Nélküli Herceg arra vár, hogy a kezében legyen mind az öt versrészlet,
hogy felelevenítsen egy ősi varázsigét, és beteljesítse a bosszúját. Az Örök Jég Birodalmában kudarcot vallott ugyan,
ám a Korallok Birodalmában sikerült megszereznie az elrejtett verset. Most a sivatag hercegnőjén a sor, hogy
felvegye a harcot a Név Nélküli Herceg félelmetes hatalmával és aljas módszereivel.
Tea Stilton, a Rágcsáló Hírek különleges tudósítója egyben híres regényíró is. A sivatag hercegnője a harmadik kötete
új fantasy-sorozatának, amelyben a Fantázia Birodalmának hercegnőiről mesél. Okkersziklán, az Aranyló Homok
Birodalmának fővárosában kezdődik az éves Homoki Vásár. Samah hercegnő megnyitóbeszéde után megindul a
cserebere, ám a kereskedők között egy különc természetű ifjú és egy titokzatos idegen is a városba érkezik, aki az
Akadémia számára teljesít megbízást...
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Mánya Ágnes, B.: Lechner: pozsonyi mesék. Pozsony: Pozsonyi Kifli, cop. 2014.

Vajon mit keres három épülettégla a pozsonyi múzeum egyik vitrinjében? Eszik-e vagy isszák a szecessziót? Hol
magasodik a Postatakarékpénztár méhecskékkel és méhkasokkal díszített csodálatos épülete? Milyen színű a
rózsabogár páncélja? Hogyan lehet két Erzsébetnek egy temploma, ráadásul éppen kék? Ki az az ezüst szakállú
Lechner mester, aki télen-nyáron sapkát viselt, és díszes házakat épített, melyeknek ma is a csodájára jár a világ.
Aki végig olvassa a Lechner Ödönről szóló mesét, az a száz évvel ezelőtti Pozsonyban kalandozva ezekre és még más
érdekes kérdésekre is megtudhatja a választ.
A szerzőnő játékos formában mutatja be Lechner Ödönt a gyerekeknek és a felnőtt olvasóknak. A mesében tárgyak
kelnek életre, amelyek egy százéves pozsonyi történetet osztanak meg velünk.
A Pozsonyi mesék című sorozat olyan híres személyiségeket mutat be, akik a város történelme során valamilyen
módon kapcsolatba kerültek Pozsonnyal. Kempelen, a feltaláló és Bartók Béla zeneszerző után most egy neves
építész, Lechner Ödön életébe nyerünk bepillantást, aki utolsó műveként a pozsonyiak kedvelt Kék templomát
tervezte meg.
Bourgeois, Paulette: Vezércsel. Franklin és a bátorság. Budapest: Lilliput: Gulliver, 2014.

A Franklin sorozat minden egyes kötete egy-egy tanulságos modern mesét tartalmaz.
Franklin, a kis teknős tud kettesével számolni és be tudja kötni a cipőfűzőjét, de még sok mindent kell megtanulnia,
amíg nagy teknős lesz.
Franklin sosem félt a doktor nénitől, de most megsérült a focipályán és meg kell műteni a páncélját. Mindenki az
hitte, ő egy bátor kis teknős. Pedig valójában rettegett. Ezért tiltakozott olyan hevesen a röntgenezés ellen, nehogy
kiderüljön valódi érzése. De megtudta, hogy mi az igazi bátorság, és már alig várta, hogy megműtsék, és páncélja
jobb legyen, mint újkorában.
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Ahlberg, Allan: Miért vesz fel mindent Csiperke bácsi? Szeged: Könyvmolyképző K., cop. 2014.

A sorozat Angliában elnyerte Az Év Gyermekkönyve-díjat!
Az első kötet egy szívmelengetően kelekótya család mindennapjaiba vezeti be az olvasót. Csiperke bácsi egy reggel
nagyon különösen viselkedik: tucatnyi trikójára felvesz öt pulóvert, aztán felhúz három nadrágot, hat pár zoknit,
felköt három sálat, belebújik a nagykabátjába és a fejébe nyom két sapkát. Jó, jó december van, de azért ennyire
mégsem lehet hideg!
Hogy hogyan lesz mindebből autós (pontosabban iskolabuszos) üldözés, rablófogás, tévériport és nagybetűs főcím az
újságban? És vajon miért vette magára reggel minden ruháját Csiperke bácsi? Megtudhatja az, aki elolvassa ezt a
mulatságos, számtalan meglepetéssel szolgáló könyvet.
Keményborítós, sok-sok színes, mulatságos képpel!

Disney, Walt : Jégvarázs: téli mese. Budapest: Kolibri, cop. 2014.

A bátor hercegnő, Anna elhatározza, hogy megkeresi nővérét, Elza királynőt, aki egy véletlen folytán hóval és jéggel
borította be Arendelle királyságát, és emiatt elmenekült a hegyek közé. A kalandok során Anna segítségére siet
Kristoff és hűséges társa, a rénszarvas Sven. A hófödte csúcsok felé vezető útjuk veszélyekkel teli, hiszen ha meg
akarják menteni a királyságot, nem csak a természeti akadályokkal kell megküzdeniük, de rá kell venniük Elzát is,
hogy térjen vissza az emberek közé. Szerencsére melléjük szegődik Olaf, a nyári hőségről ábrándozó hóember, és baj
esetén bízhatnak a trollok bölcsességében is…
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Gosvinny, René: Asterix a Helvéteknél. Budapest: Móra, cop. 2014.

Gracchus Retrovirus kormányzó gátlástalanul bánik a tartományban beszedett adókkal, csak a saját
meggazdagodásával törődve. Amikor Róma egy quaestort küld pénzügyeinek ellenőrzésére, Retrovirus előbb
vesztegetéssel, majd méreggel próbálkozik. Sinuscosinus, a adóellenőr Panoramix druida közbelépése nélkül meg is
halna, ám a teljes felépüléséhez egy különleges főzetet kellene elkészíteni, amelynek a fő összetevője a havasi
gyopár. Asterix és Obelix ezért hát Helvetiába indul a kizárólag a magaslatokban fellelhető virágért, de a kormányzó
mindent megtesz annak érdekében, hogy ne járjanak sikerrel.

Bartos Erika: Bogyó és Babóca: évszakos könyv. Budapest: Pozsonyi Pagony, cop. 2014.

Újdonság a Bogyó és Babóca sorozatban - dupla méret kívül és belül!
Négy évszak, négy mese. A tavasz témája mi más lehetne, mint a virágültetés? De Babóca tulipánjai alig bújnak ki a
földből, Baltazár máris végigszáguld a kiskerten gördeszkájával. Nyáron Bogyó palacsintájának örülhetnek a kis
barátok, ősszel együtt szüretelik a Százlábú szőlőjét, télen pedig sok szép hóember épül a dombon!Vujicic, Nick:
Megállíthatatlan. A cselekvő hit fantasztikus ereje. Budapest: Studium Plusz, 2013.
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Szendrey Nita: Hollow Creek Akadémia: évkönyv, 2009-2010. Budapest, Pongrác, 2014.

Jaide Morrow nem éppen azok közé a diákok közé tartozik, akiknek határozott elképzelésük lenne a jövőről. Így
amikor apja sok-sok év után visszacsöppen az életébe hamar hagyja magát meggyőzni, hogy tanulmányait Miami
helyett Chicagóban folytassa. Bizakodva indul útnak, ám amikor repülőgépe több órás késéssel az éjszaka közepén
érkezik Chicagóba, beigazolódik furcsa balsejtelme az iskolával kapcsolatban.
A HCA neves bentlakásos középiskola, amely az angolszász hagyományokra
épít: mentorok, prefektusok, iskolai házak, házversenyek, kulturális programok színesítik a diákok életét. A tizenöt
éves, félénk, magának való, önbizalomhiánnyal küszködő lány számára első pillantásra reménytelen küldetésnek
ígérkezik a beilleszkedés, de amikor találkozik évfolyamtársaival, a különc Voni Trystennel és a zseni, ám kissé
idegesítő Roscoe Madisonnal, fordul a kocka, és Jaide ráébred: ha nem néz szembe félelmeivel, soha nem
valósíthatja meg álmait.
Sikerül-e legyőznie saját magát, miközben Lia Smith valamilyen rejtélyes okból lépten-nyomon terrorizálja őt?

Vaccarino, Lucia: A méz. Naplóm egy évvel később: a titkaim, az álmaim. Budapest: Kolibri, cop. 2014.

A könyv egy nagylányról szól, aki határozottabb, jobban tudatában van a saját értékeinek, de szívügyekben
bizonytalan, az élet szerelmese: ő Violetta.
Ez pedig itt a naplója.
A Naplóm, egy évvel később a Disney Channel népszerű sorozatának második évadja alapján készült.
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Meehan, Thomas: Annie. Budapest: Cser Cartaphilus, 2014.

Nélkülöző szülei az árvaház lépcsőjén hagynak egy kéthónapos csecsemőt. A kicsi nyakában ezüstláncon egy
félbetört medál, a takarójára tűzve pedig egy levél, mely így szól: "Kérjük, gondoskodjanak a mi kis drágaságunkról.
Annie-a neve, és mi nagyon szeretjük. Október 26-án született. Hamarosan visszajövünk érte. Egy fél medált a
nyakláncán hagytunk, a medál másik felét megtartottuk, tehát ha visszajövünk érte, ebből tudják majd, hogy ő a mi
kicsikénk.""

Widmark, Martin: Cirkuszrejtély. Szeged: Könyvmolyképző K. , cop. 2014.

A SPLENDIDO CIRKUSZ esti előadást tart. A porondon Trocadero, a varázsló és Bobo, a bohóc lépnek fel. A közönség
jól szórakozik, és nem is sejtik, mi történik a közvetlen közelükben. Pénztárcák, telefonok és nyakláncok tűnnek el
nyomtalanul az előadás alatt. Szerencsére a két ifjú nyomozó, Lassze és Maja is a helyszínen van.
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Nógrádi Gábor: Emmike nem semmike. Budapest: Móra, cop. 2014.

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 okosabb. Mert ez az Emmike, ez nem semmike!

Täubner, Armin: Papírangyalkák. Budapest: Cser K. , 2014.

A kötetben bemutatjuk, hogyan készíthetünk papírból angyalkákat, amelyek aztán kedves ajándékok éppúgy
lehetnek, mint ablakdíszek, karácsonyfadíszek és asztali dekorációk. A kötetet ajánljuk óvodák és iskolák figyelmébe
is, hiszen az alapanyag könnyen beszerezhető, és a kötetben szereplő angyalokat még a legkisebbek is el tudják
készíteni.
A tartalomból: anyagok és eszközök, alapvető tudnivalók, a filigrán motívumok kivágása, sablonkészítés,
legyezőhajtás, angyalkák, angyalfüzér, aranyangyalok, hullámszoknyás angyalkák, csipkeangyalkák, angyali fény,
papírgömb angyalkák, angyalszárnyak, csillogó angyalkák, asztali díszek, angyali szalvétagyűrű, harsonázó angyalok,
tündöklő angyalkák, kóristaangyalok, hó angyal.
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Pintér Ferencné Végh Zsuzsanna: Qullingvirágok és –díszek. Budapest: Cser K., 2014.

A quilling (papírcsíktechnika) világszerte ismert és kedvelt kézműves foglalkozás. Az alaptechnikák, az alapformák
elsajátítása után az alkotásnak szinte csak a fantáziánk szab határt.
A hobbiboltokban készen kapható papírcsíkok sodrórúddal vagy fésűfogakon feltekerhetők, majd különféleképpen
formázhatók, és ragasztóval rögzíthetők. A formákból kirakhatunk figurákat, virágokat stb., majd a kész kép díszíthet
dobozt, tükröt, üdvözlőkártyát stb.
A kötetet ajánljuk iskoláknak is, mert a technikához kevés alapanyag szükséges, és fejleszti a gyerekek kézügyességét
és szépérzékét.

Moras, Ingdrid: Gyöngyangyalkák. Budapest: Cser K., 2014.

A gyöngyangyal bármilyen alkalomra, születésnapra, keresztelőre, elsőáldozásra vagy karácsonyra kedves ajándék
lehet, sőt köszönetünket, hálánkat is kifejezhetjük vele bármely hétköznapon is. Őrangyalként függeszthetjük
autóba, táskára vagy az ajtóra is.
A könyvben szereplő legtöbb angyal, különösen a cikcakkszoknyás és a Swarovski-gyöngyösek karácsonyi időszakra
ideálisak, míg a kerek szoknyásak az év bármely napjára készülhetnek.
Fogjunk hozzá bátran, a fűzési rajzot követve még a kezdőknek is sikerül a gyöngyangyalkákat megfűzni, és a saját
kezűleg készített ajándék igazán szívhez szóló és nagy tetszést arat majd szeretteinknél.
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Nitzsch, Nicole: Gombszemű gyöngyállatkák. Budapest, Cser K. 2014.

A könyvben a népszerű nagy fejű, gombszemű, kis testű állatkák elkészítését mutatjuk be gyöngyökből. Az
alaptechnikák elsajátításával (az orr, farok, fülek, szárnyak, pofi fűzése) akár saját tervezésű állatkákat is fűzhetünk.
A kész állatkák díszíthetik a mobilunkat vagy a kulcscsomónkat, lehetnek ajándékkísérők vagy medálok.
Készítsünk minél többfajta állatkát, meglátjuk, a kisebb gyerekek örömmel játszanak majd velük.

Steffan, Christiane: Papírgömb karácsonyi figurák. Budapest: Cser K., 2014.

Télen, amikor kint nagyon hideg van, nincs is kellemesebb időtöltés, mint egy meleg szobában, forró kakaó vagy tea
mellett családi körben készülődni az ünnepekre, beszélgetni és közben papírgömb díszeket készíteni. A sorozat
Papírgömb állatkák című kötetének sikere után, most azzal a technikával díszeket, karácsonyi figurákat készítünk. A
kész figurák, díszek díszíthetik a karácsonyfát, az ajándékcsomagokat vagy az ablakot.
A kötetet ajánljuk óvodáknak és iskoláknak is, hiszen az alapanyag könnyen beszerezhető, a gyerekek pedig
örömüket lelik majd a figurák készítésében.
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Schmitt, Gudrun: Erdei állatok papírból. Budapest: Cser K., 2014.

Róka, sün, denevér, bagoly, béka és őz - erdeinkben nagyon sok állat él. Az erdei kiránduláson, erdei iskolában vagy
vadasparkban már biztosan láttuk ezeket az erdei állatokat. A kötetben bemutatjuk, hogy készíthetjük el őket
papírból. Erdei kirándulások során gyűjtsünk terméseket, azokkal kiegészítve a díszek még természet közelibbek
lesznek. A kész kép helyezhető ablakba, ajtóra vagy falra.
A kötetet ajánljuk óvodáknak és iskoláknak is, hiszen az alapanyagok könnyen beszerezhetők, a kész modellek pedig
szép díszei lehetnek akár az osztálytermeknek is.

Lipkowitz, Daniel: Lego ötletek könyve: bármit megépíthetsz. Budapest, HVG K., 2014.

A LEGO ötletek könyve látványos gyűjteménye azoknak a tanácsoknak, tippeknek és trükköknek, amelyek inspirációt
nyújthatnak a saját modellek megépítéséhez. A könyv oldalain középkori várak, intergalaktikus űrhajók, félelmetes
kalózhajók, süvítő sugárhajtású gépek sorakoznak - sőt, még ennél is több és még több!
Legyél kezdő vagy éppen tapasztalt építő, fedezd fel a LEGO elemek adta határtalan lehetőségek világát!
Ismerd meg az építőkockák felhasználásának egészen új megközelítéseit!
Engedd szabadjára a fantáziádat, és legyél még jobb LEGO építő!
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Jackson, Tom: A világ csodái. Budapest: Park, cop. 2014.

Látogasd végig a világ szemet gyönyörködtető látványosságait – a gízai piramisoktól a káprázatos Nagykorallzátonyig.
Tudd meg, ki építette a kínai Nagy Falat, és hogy valójában milyen hosszú.
Csodáld meg az egyesült államokbeli óriási parti vörösfenyőket.
Fedezd fel a homokkőből faragott ősi épületeket.
Szülőknek:
• Segít kialakítani az önálló olvasás szokását
• Ismerteti a témával kapcsolatos alapvető tudnivalókat, bővíti a szókincset
• Táplálja a gyerekek kíváncsiságát környező világunk iránt
• 7 éves kortól

Watson, Tom: Pálcikakutya és a pizza. Szeged: Maxim Könyvkiadó Kft, cop. 2015.

Repülő csészealj?
Frizbi?
Vagy a legfinomabb csemege, amit valaha is megkóstoltak?
Pálcikakutya és bolondos barátai fölfedeztek egy új csemegét, amely még ízletesebb, mint a hamburger vagy a hot
dog. Ez pedig a pizza!
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Woltz, Anna: Száz óra sötétség. Budapest: Tilos az Á Kv., cop. 2014.

Emília anyja festőművész, az apja matektanár és iskolaigazgató. Emília pedig egy tizennégy éves, holland lány,
kényszeres kézmosó és tisztaságmániás. Egyik nap kiderül, hogy az apja több tucat SMS-t küldött az egyik
tanítványának, aki természetesen a legjobb csaj a suliban. Emília lenyúlja az apja bankkártyáját, és elmenekül a
helyzet elől álmai városába, New Yorkba. Az még valahogy összejön, hogy beengedjék az országba, de a szállását
nem tudja birtokba venni, mert valaki átvágta a neten, és a lefoglalt szoba címén egy Seth nevű fiút talál, aki nem tud
róla, hogy kiadták volna a lakásukat Emília keresi a helyét a felfordult New Yorkban, ahol a Sandy hurrikán beszorítja
három másik gyerekkel egy hideg és sötét lakásba.

Raud, Piret: Tóbiás és a 2/B. Budapest: Pongrác, cop. 2014.

Tóbiás második osztályba jár, és sok jópofa barátja van. Például Uku, akinek van egy Röfi nevű malaca, és az őseinek
hosszú a haja. Vagy Linda, aki balettozik, és azt is tudja, mi az az autogram. Na meg Gregor, aki ugyan elég
veszekedős, de ettől függetlenül jó haver. A gyerekek sok vicces kalandot élnek át együtt, és még ha a dolgok nem is
végződnek mindig úgy, ahogy eltervezték őket, végül minden rendeződik.
A szerző a mai észt iskolások életét szeretetteljes humorral mutatja be, és a vidám történetekben mindenki magára
ismerhet.
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A magyar helyesírás szabályai. 12. kiad. Budapest: Akadémiai Kiadó, cop. 2015.

A magyar helyesírás új, a Magyar Tudományos Akadémia által alkotott és jóváhagyott szabályzata: a 12. kiadás.
- A magyar helyesírásra vonatkozó szabálypontok példákkal
- A szabályzathoz szervesen kapcsolódó szótár a megfelelő szabálypontokra való hivatkozással
- A 11. és a 12. kiadás közti különbségek és változások felsorolása, példákkal
- Jól használható tematikus tárgymutató
- A nyomtatott műhöz annak tartalmával azonos internetes hozzáférés két évig

Maros Edit: Hűvösvölgyi suli 6. Budapest: Studium Plusz, 2012.

Két hónap nem túl hosszú idő, mégis elegendő lehet egy megfejthetetlen érzés kifejlődéséhez, egy régi barátság
megingásához, vagy épp egy szilárdnak hitt kapcsolat szétrobbantásához.
Na és persze mindezek mellett olyan életbevágóan fontos tanulságok elsajátítása is belefér, mint például hogy tél
közepén simán kitörhet a tavasz, hogy tesiórán nélkülözhetetlen kellék a váltózokni, hogy a bőrfeszesítés alapos
körültekintést igényel, csakúgy, mint teaivásban fogadni, vagy hogy - bár ez igen meglepő - a legrettegettebb tanár is
emberből van.
A HŰVÖSVÖLGYI SULI immár tizenhét éves ikrei gőzerővel haladnak az énekesi, illetve írói pálya felé vezető rögös
úton, melyet titkok, félreértések, szerelmi háromszögek, valamint felelősségteljes döntések öveznek.
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Varga Bálint: Váltságdíj nélkül. Budapest: Kolibri, 2015.

Négy gimis egy sötét, dohos pincében ébred Nyár, haverok, emberrablás.
Doma, Zoli, Zsófi és Max egy sötét, dohos pincében ébred. Hol lehetnek? És vajon hogy kerültek oda? A négy gimis
csak arra emlékszik, hogy hazaindultak az év utolsó bulijáról, amit az egyik hipergazdag osztálytársuk rendezett.
Szorult helyzetükben mind egymást okolják a történtekért, hiszen valamennyiük életében van is valami gyanús.
Doma édesanyja korábban rendőr volt, most magánnyomozóként dolgozik. Zoli a város legmenőbb brókerének a fia.
A belevaló Zsófi, aki a tanév közepén érkezett, maga a két lábon járó rejtély. És ott van Max, aki a legidegesítőbb,
legnagyképűbb srác az osztályban.
Rájönnek, melyikük miatt kerültek bajba? És vajon meg tudnak szökni fogvatartóiktól?
Minden leleményükre szükségük lesz, hogy az országhatárt és a saját korlátaikat is képesek legyenek átlépni. A
Váltságdíj nélkül izgalmas, lebilincselo krimi, melyben a tinisorsokból szövodo különleges hálótól az utolsó oldal után
sincs kedvünk szabadulni.
Válogatós. Szentendre: Cerkabella, 2014.

Mit dudorásszon a kis óvodás öltözés vagy buszozás közben? Kellene egy igazán vicces állatos mondóka? Esetleg egy
új kiszámolós versike? Mivel várjuk a Mikulást? Mivel köszöntsük az anyukákat? A kötetben mindez, és még sok más
téma is megtalálható a magyar nyelvű gyerekköltészet legjavából: több mint 70 költő közel 300 verse.
A Válogatós költeményei az óvodai évkör jeles ünnepeihez és a gyerekek hétköznapi tevékenységeihez kapcsolódnak
(család, foglalkozások, időjárás, játékok, napirend, fák, kert, fiúk-lányok, utazás, állatok stb.) – így az antológia
kalendárium is. A néphagyományban megőrzött jeles napokhoz, a keresztény, a nemzeti és az újabb ünnepekhez is
válogattunk verseket, így minden óvodai nap sokszínű nyelvi kalandjátékká változhat.
Olvassanak jó verseket, legyenek válogatósak!
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