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Jenny Han: A nyár amikor megszépültem – Nyár Trilógia I. rész

Ahogy beköszönt a nyár, Belly maga mögött hagyja az iskolai életét, és Cousins Beachre menekül,
oda, ahol élete minden eddigi nyarát töltötte. A nyaralóban nemcsak otthon érzi magát, távol az
otthontól, de a számára legkedvesebb emberek veszik körül: Susannah, édesanyja legjobb barátnője
a fiaival, Conraddal és Jeremiah-val. Belly azóta üldözi a szerelmével Conradot, amióta az eszét
tudja, de mindennél jobban reménykedik abban, hogy ez a nyár más lesz, mint a többi. Bár
megjelenik egy új srác, Cam, aki egy kicsit elvonja a figyelmét, és Conrad testvére, Jeremiah is
sóvárgó pillantásokat vet rá, Belly szíve már Conradé. Vajon a fiú is neki szánja az övét? Tényleg
olyan nyár áll előttük, amely mindent megváltoztat?
Rainbow Rowell: Eleanor és Park

Park Sheridan tökéletesen kigondolta. Ha senki sem látja, senki sem fogja zavarni. Ha láthatatlanná
tud válni, mindenki békén hagyja majd. Eleanor Douglas akkor sem lenne képes eltűnni, ha
megpróbálná. Minden túl sok rajta őrült vörös haja, fantasztikus ruhái, a szokatlan bolondságok,
amik elhagyják a száját. Mikor Eleanor feltűnik Park iskolabuszán, a fiú nem tudja eldönteni, hogy
bátor-e, vagy öngyilkos típus De nem tudja kiverni a fejéből. Két rossz csillagzat alatt született
fiatal története, akik elég okosak ahhoz, hogy tudják, az első szerelem szinte sohasem tart soká, de
elég bátrak és elszántak ahhoz, hogy mégis megpróbálják.

Papp Dóra: Tükörlelkek – 2. rész

Orsi és Kriszti nem is lehetnének távolabb egymástól.
Fekete Orsolya ezúttal olyan helyzetbe sodorta magát, amiből csak segítséggel tud kimászni:
muszáj lazítania a falakon, amikkel körbevette magát, különben teljesen egyedül marad. Eszter az
egyetlen támasza, de legjobb barátnőjét túlságosan lefoglalja a szerelem. Orsinak helyre kell hoznia
a viszonyát Olivérrel és Paullal, ráadásul az édesanyjával is egyre furcsábban alakul a kapcsolata.
És persze ott van Zsolt meg Rágógumi is, akik változatlanul szúrják a szemét…
Péterfi Krisztina felhőtlenül boldog a budapesti kirándulás után, ám rá kell jönnie, hogy egyre
kevesebb ideje jut a szerelemre, Vikire, és a táncra is. A felvételi miatt hatalmas rajta a nyomás, nem
találja a helyes irányt a jövőjéhez vezető úton. Mindennek a tetejébe ott van Tragédia, aki
ellenségként tekint rá, hiába szeretne Kriszti ezen változtatni. Pedig eljön az idő, amikor
kénytelenek lesznek szóba állni egymással…
Bosnyák Viktória: A sirály a király?

A se nem szögletes, se nem kerek erdőbe hívatlan vendég érkezik: egy sirály, aki királynak képzeli
magát. A különös hírre az erdő minden állata összesereglik a bagoly odújánál, és egyre többen
jelentik be trónigényüket. A bölcs madár furfangos próbatételeket eszel ki, hogy eldőljön, ki a
környék jogos uralkodója. Ahogy a verseny nehezedik, egyre fogynak a versenyzők. Vajon tényleg
a sirály lesz a király? Mire végigolvasod a vetélkedő humoros történetét, tökéletesen eligazodsz
majd a j-s és ly-os szavak erdejében.

Bosnyák Viktória: Amikor kivirágzott a fánkfánk?

Dani unalmában karjára dőlve elbóbiskol a magyarórán, és egy magyar óra mutatói között
menekülve Magyarórafalvára kerül. Szerencséjére vele tart Fodor Menta, a település polgármestere,
és körbevezeti Danit ezen a különös helyen. A zöld hajú óramanó téged is szívesen lát, és ezt üzeni
neked:
Látogass el Magyarórafalvára! Próbáld ki a folyton csukló csuklósbuszt, és szállj meg a szállóban!
De vigyázz! Itt garázdálkodik a szófaló faló, aki mindent bekebelez, ami többértelmű. Gyere most,
amíg még találkozhatsz a konyhatündérrel, az emberkerülő gazemberrel, a karperecet sütő pékkel és
sok más fura alakkal. Végül azt is meglátod, ahogy kivirágzik a fánkfánk. Szeretettel várlak a Fő
téren, ahol a főszakács a saját levében fő.

Darren Shan: Rémségek cirkusza – Vámpír könyvek 1.

A regénysorozat első kötetében Darren és Steve, a két barát ellátogat a titokzatos cirkuszba, amely
az ódon kastély szomszédságában ütötte fel a táborát. A városban persze senki sem értesült a
társulatról, és ami a legfontosabb: a szülők és a tanárok sem tudnak róla. Még a szórólapokat is
titokban terjesztik a kék csuklyások! Itt ugyanis nem akrobaták és oroszlánok szórakoztatják a
közönséget. Nincsenek bohócok, sem idomított elefántok... valóságos rémségek riogatják a nézőt. A
legszörnyűbb dolog azonban az előadás után következik. Steve felismeri az egyik szereplőt... látott
róla egy rajzot valami régi könyvben, és ebből megtudta, hogy az illető vámpír…

Rosie Banks: Titkos királyság 1. Az elvarázsolt palota

Nelli, Fanni és Jázmin nagyon jó barátnők, ráadásul egy iskolába is járnak. Egy nap furcsa kis
ládikót találnak az osztálytermükben. Hazaviszik, megtisztogatják, és a doboz tetején levő tükör
egyszer csak fényleni kezd. Kiderül, hogy a varázslatos ládikó segítségével elrepülhetnek egy
titkos, mesebeli birodalomba, ahol éppen Vidám király születésnapjára készül mindenki. A király
testvére, Keserű királynő azonban gonosz tervet forral, tönkre akarja tenni az ünnepséget. Vajon
sikerül a lányoknak megtörni a királynő sötét varázslatát? Olvassátok el az izgalmas sorozat első
részét, és megtudjátok a választ!
Virágos húsvét – Színes ötletek

Az ünnep elmaradhatatlan jelképe a húsvéti tojás, amelyet nemcsak a locsolók kedvére, hanem
magunk örömére is készíthetünk. Keressük elő kincsesládánkat és különféle maradék anyagból,
színes gyöngyökből, díszes szalagokból készítsünk apró tárgyakat, amelyek a tavasz hangulatát
idézik. Öltöztessük otthonunkat tavaszi színekbe, készítsünk pompázó dekorációkat, húsvéti díszés ajándéktárgyakat.
Pápai-Vonderviszt Anna: Japán kendőtáskák – Furosiki

A kötet bemutatja azokat a furosiki anyagokat, amelyek leginkább alkalmasak
táskacsomózásra, és megadja a magyarországi kendőlelőhelyeket és az opcionálisan használható
kiegészítőket is. Ezt követően a két alapcsomót ismerteti, amelyek elengedhetetlenek az esztétikus
és teherbíró táskák elkészítéséhez. A technikák könnyűszerrel elsajátíthatók, a kreatív olvasó a
könyvben lelhető csomózások megtanulása után újabbat is kitalálhat.

Pápai-Vonderviszt Anna: Japán kendőcsomagolás – Furosiki

"Környezetbarát, szemet gyönyörködtető, újrahasznosítható, különleges... és még sorolhatnánk a
furosiki kendőcsomagolás előnyeit.
A középkori Japánból eredő technika ma már szinte az egész világon ismertté vált.
A csomagolókendő a környezettudatosság eszméjével együtt kezdett újra divatba jönni. Mára már a
furosiki újra virágkorát éli, a hagyományos japán mintájúakon túl széles választékban kaphatók
modernebb, akár nyugati mintájú kendők is. A furosiki két legnépszerűbb felhasználási területe az
ajándékcsomagolás és a táskakészítés. Ezen kívül háztartási díszeket és tárgyakat is készítenek
belőle, beleértve az ajtódíszeket és a törülközőtartókat.
Gyors siker, szórakozás és igazi felfedezés várja azokat, akik belemerülnek a japán csomagolás
művészetébe.
A kötetben bemutatjuk a furosiki anyagokat, azok alapvető tulajdonságait, majd a méretre
vonatkozó tudnivalókat ismertetjük, végül a két leggyakrabban alkalmazott csomó megtanítása után
a csomagolandó tárgy formája szerint alkalmazzuk a technikát.
Tószegi Judit: Batikolás

A könyvben bemutatunk különböző hajtásokkal, gyűrésekkel, kötözéssel létrehozható mintákat, és a
viasszal kitakart mintázás menetét is. A részletesen bemutatott technikák elsajátítása után
batikolhatunk pólókat, táskákat, kendőket stb.
A fantázia, a véletlenszerűség, a mintázási módok, a színskála és az árnyalatok játéka végtelen
variációt nyújt a bátran kísérletező alkotóknak.
A kötetet ajánljuk óvodáknak és iskoláknak is, hiszen a nyári táborok kedvelt kézműves programja
lehet a batikolás, amelyben különböző korosztályú lányok és fiúk örömüket lelik majd.

