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Banks, Rosie: Hópihe lányok – Bűbájos hercegnők különkiadás, 1. Budapest: Manó
Könyvek Kiadó, 2018.
Te mit kívánnál?
Elérkezett az év legvarázslatosabb időszaka, de a
gonosz Méreg hercegnő elhatározta, hogy egyetlen
karácsonyi kívánság sem válhat valóra.
Vajon sikerül-e a két Bűbájos hercegnőnek, Lottinak és
Miának segítenie, hogy Gyöngynek és Borostyánnak
tökéletes karácsonya legyen?

Bartos Erika: Bogyó és Babóca finomságai. Budapest: Magánkiadás, 2018.
A legbölcsebbek is hibázhatnak
olykor.
Ez történik Bagolydoktorral is,
aki elvállalja a zsűri szerepét az
erdei süteményversenyen...
A
meséhez
22
egyszerű
süteményrecept is tartozik,
melyet
kisgyerekkel
is
könnyedén elkészíthetünk!

Dániel András: A kulfik és a szélposta. Budapest: Pozsonyi Pagony Kft., 2018.
SSZSSSFUŰŰSSHH!
SSZHUSHHHŰŰŰFF!
Fű, de fúj a szél az
elhagyatott réten! És
hogy bosszankodnak
a kuflik, hogy elviszi
az összes levelet!
Várjunk csak! Elviszi
a leveleket? Hohó!
Ezen akkor érdemes
elgondolkodni, igaz?
Egy másik napon
Bélabá észrevesz a
távolban
valamit,
ami olyan, mint egy...
vagy nem is, inkább
mint valami... Hogy igazából mi lehet, azt nem látja rendesen, de érdekesnek tűnik, az
biztos! Elő is veszi a távcsövét, de sajnos kiesik és elgurul az üvege...

David, Erica: Anna és Elza – A titkos hódoló. (Jégvarázs sorozat 7.) Budapest: Kolibri
Kiadó, 2018.
Rejtélyes rajongó a láthatáron!
Furcsa ajándékok és üzenetek érkeznek
Arendelle királyi palotájába: úgy tűnik,
Elzának van egy titkos hódolója!
Olaf majd kiugrik a bőréből - hiszen sok más
dolog mellett a szerelmet is imádja -, de Anna
és Elza szeretnék kideríteni, ki lehet a
névtelen udvarló. Indulhat a nyomozás!

May Szilvia: Imbusz mester és Pudlimász. Mindent megszerelünk. Budapest:
Pozsonyi Pagony, 2018.
A világ legjobb autószerelőjét úgy
hívják, hogy Imbusz mester. A világ
legszeleburdibb autószerelő segédje
pedig Pudlimász, a háromlábú kutya.
Hogyan került Pudlimász Imbusz
mesterhez? Hogyan győzte le
Pudlimász a félelmetes Fasírtot és
bandáját?
Hogyan
oktatják
a
kutyanebulókat
Pacsika
Matild
kutyaiskolájában? Ki nyerte a nagy
taxifutamot?
Most egy kötetben olvashatjátok
Imbusz mester és Pudlimász
(majdnem)
összes
kalandját!
Olvasásra és autószerelésre fel!

Pásztohy Panka: Pitypang a zebrán. Budapest: Pozsonyi Pagony, 2018.
Lili sokat sétál Pitypanggal.
Pitypang már azt is megtanulta,
hogy ha szeretnének átmenni az
úttesten, előbb meg kell állni, és
meg kell várni, míg zöldre nem vált
a lámpa. És ha nincs lámpa? Akkor
a zebránál kell átmenni, és
alaposan körül kell nézni. És ha
nincs zebra? Akkor festeni kell
egyet!
Lili és Pitypang előtt semmi sem
lehetetlen! Ha nem is így, de
megoldják, hogy legyen zebra egy
forgalmas kereszteződésben. Hogy
hogyan? Kiderül Pitypang és Lili
legújabb meséjéből!

Scarry, Richard: Még több sürgés-forgás Tesz-Vesz Városban. Budapest: Móra,
2018.
Tesz-Vesz városban mindenki teszi a
dolgát. Folyik a munka kint és bent, lent és
fent. Még a föld alatt is!
Richard Scarry klasszikus kötete több
generációval szerettette meg Cicót, Fér
Egont és társaikat, miközben több tucat
szakma rejtelmeibe vezetnek be a humoros
történetek.
A
Tesz-Vesz-univerzum
legismertebb
könyve
végre
teljes
terjedelmében jelenik meg 32 oldalnyi új
mesével - egy izgalmas repülőúttól Szimat
őrmester éjszakai nyomozásáig.

Stilton, Geronimo: A talizmánok titka. Hetedik utazás a Fantázia Birodalmába.
Budapest. Kolibri Kiadó, 2018.
Fekete Örvény, a gonosz varázsló, aki ezer éven át
fogságban sínylődött, kiszabadult. Hatalmas
veszély leselkedik a Fantázia Birodalmára!
A mágus arra készül, hogy megkaparintsa a hét
talizmánt, melyek óriási hatalommal ruházzák fel
birtokosukat. Florianna, a tündérek királynője
tőlem kért segítséget, és kinevezett a Hét Tenger
Lovagjává. Ezer veszéllyel dacolva indultam el,
hogy megszerezzem a medálokat, és megmentsem
a Fantázia Birodalmát a pusztulástól…

Vadadi Adrienn: Leszel a barátom? Budapest: Pozsonyi Pagony, 2017.
Leszel a barátom? – kérdezi teljes
természetességgel az óvodában egyik
gyerek a másiktól. Leszek! – hangzik a
vidám válasz, és már mennek is együtt
a homokozóba, a mosdóba, a
babaszobába.
Vadadi Adrienn ovis meséi ezekről az
apró élményekről, erről a nagyon
fontos három-négy évről mesélnek. Az
alvásról és nemalvásról, evésről és
válogatásról, barátokról és magányról,
babázásról és építésről, vicces óvó
bácsiról és nagyívű szökési tervről,
rosszalkodásról és megbocsátásról.
Egyszerűen, kedvesen, humorral és
megértéssel. Akár most megy oviba a
gyerekünk, akár ott tölti már a
mindennapjait, ez a könyv neki és róla
szól, és minden percébe bele tudja élni
magát!

Wéber Anikó: Marci és a legvidámabb osztály. Budapest: Pozsonyi Pagony, 2018.
Marci, a kicsit mufurc, visszahúzódó kisfiú az
iskola első napján máris nagyon fontos
feladatot kap: az ő felelőssége, hogy az 1. Aban mindig jókedve legyen a gyerekeknek!
Ezért amikor a barátjának, Csengének
elszökik a cicája, rögtön a segítségére siet.
Tarts te is Marcival, Csengével és a suli
legvidámabb osztályával, és keressétek meg
Masnit!

Igaz Dóra: Egy fiú a csapatból. Budapest: Pozsonyi Pagony, 2018.
Dani felkavaró mondatokat hall az iskolában. "Kevés
vagy, mint Hitlerben a jóindulat" -- mondja egy
osztálytársa, aki később a haláltáborokat is emlegeti.
Dani kétségek között megy haza, és próbálja
megemészteni a hallottakat. A szüleitől tudja, hogy
ők zsidók, de ennél többet sosem sikerült kihúznia
belőlük. Az internetet is segítségül hívja, de amit ott
talál, attól csak még jobban megijed és
összezavarodik.
Amikor az osztálytársai kihagyják a focimeccsből,
mivel hittanon alakítanak csapatokat, Dani végképp
elkeseredik. Aztán megismerkedik a barátja idős
nagypapájával, és a bácsi egy napon mesélni kezd a
gyerekkoráról és 1944-ről...

Nesbo, Jo: Doktor Proktor Pukipora 5.: Dermesztően csendes éj. Budapest: Kolibri,
2018.
Doktor Proktor, Lise és Bulle ebben a
pukkasztikus kalandban nem kisebb feladatra
vállalkozik, minthogy megmentse a karácsonyt!
Amikor a norvég király eladja az ünnepet egy
gonosz vállalkozónak, sokak számára válik
gyászossá a szenteste. Thrane úr ugyanis
bejelenti, hogy csak az ünnepelhet, aki az
üzletében 10.000 norvég korona értékben
vásárol ajándékot. Akik nem akarják - vagy nem
tudják - kifizetni ezt az összeget, elfelejthetik a
karácsonyi
hangulatot
is:
a
karácsonyrendőrség mindenkit letartoztat, aki
engedély nélkül állít fát, énekel karácsonyi dalt,
ad ajándékot, vagy épp karácsonyi pulykát
eszik.
Doktor
Proktorék
persze
ezt
az
igazságtalanságot nem hagyhatják annyiban!
Elhatározzák, hogy megkeresik a Mikulást, és
megmentik a karácsonyt. Ehhez pedig
sugárhajtású rénszarvasokra, néhány csepp
időszappanra, a híres és titkos Bestiák, amelyek bár ne lennének című könyvre, és
természetesen némi pukiporra van csak szükségük…

Oldenhave, Mirjam: Danny bá és a futóverseny. Budapest: Pozsonyi Pagony, 2018.
Eltelt egy év, a 3. a-ból 4. a lett, de Danny bá' és a
gyerekek mit sem változtak: Lena még mindig
dicsekvőgép, Hasna a legszebb lány, Sep a legjobb
barát - Danny bá' pedig... nos, Danny bá' még
mindig a legjobb tanító bácsi a világon!
De akármilyen sokfélék, most össze kell fogniuk,
ha ők akarják a legtöbb adományt összeszedni az
iskola futóversenyén - ugyanis a győztes
mondhatja meg, hogy milyen játékot építsenek az
új udvarra! Danny bá' mindent megtesz, hogy ne
csak az órák legyenek szuperviccesek és
barátságosak, de komoly csapatot kovácsoljon
szeleburdi osztályából...

Walliams, David: A világ legrosszabb gyerekei. Budapest: Kolibri Kiadó, 2018.
Készen állsz arra, hogy megismerd a
világ legrosszabb gyerekeit?
Öt gusztustalan fiút és öt borzalmas
lányt?
Szófa Szófia például álló nap a tévét
bámulja, végül annyira odaragad a
kanapéhoz,
hogy
szó
szerint
elválaszthatatlanok lesznek.
Aztán itt van Nyálas Nyikos, a fiú, akit a
saját nyála sodor bajba egy iskolai
múzeumlátogatáson.
De ne feledkezzünk meg Bömbi
Bertáról sem, aki megállás nélkül
bömböl, és szörnyűséges hazugságokat
talál ki.
A történetből természetesen Rádzs sem
maradhat ki. Az olvasók kedvence
azonban ezúttal egészen szokatlan
szerepben tündököl...

Webb, Holly: A menekülő kiskutya. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2018.
Anna nagyon örül, hogy a nagyszüleivel tölthet
egy hetet a lakóhajójukon. És az egészben a
legjobb, hogy magával viheti a kiskutyáját,
Tappancsot is. Alig várja, hogy hosszú sétákat
tegyenek a vontatóösvényen, és játsszanak a
fedélzeten. Ám a hajó túl kicsi egy élénk
kölyökkutyának,
úgyhogy
Tappancs
hamarosan mindenkinél kihúzza a gyufát…
Amikor a felnőttek úgy döntenek, hogy a
kutyusnak jobb helye volna otthon, Anna szíve
majd' megszakad. És így érez Tappancs is.
Kétségbeesetten
maradni
szeretne,
és
megtenne bármit, nehogy elválasszák szeretett
gazdájától...

Webb, Holly: A szökevény kiskutya. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2018.
Ruby nagyon örül, amikor a nagynénje
tacskójának kölykei születnek. A szülei pedig
csodálatos meglepetést tartogatnak neki:
választhat egyet a kiskutyák közül. Ruby
rögtön tudja, melyiket válassza - azt a
gyönyörű kölyköt, akit magában Tobynak
nevezett el.
Ruby nagyon szeret Tobyval játszani, és alig
várja, hogy sétálni vihesse - olyan remekül
fognak szórakozni!
De az erdei kiránduláson felülkerekedik Toby
kíváncsi természete, és a kölyökkutya elrohan,
új kalandokat keresve. Ám hamarosan eltéved,
és rémülten jön rá, hogy magára maradt!
Vajon visszatalál-e valaha az ő szeretett
Rubyjához?

