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Bálint Ágnes: Foltoskönyökű. Budapest: Móra, 2011.

A boltok ajtaja fölött lógó cégérek élete néha mozgalmasabb, mint hinnénk. A tarka
dolmányos, hiú fahuszár belepottyan egy tócsába, és leázik róla a festék. Ütött-kopottan már
nem díszítheti a bolt ajtaját. Egy padlásra kerül, ahol a környék táncos tappancsú macskái
folyton a bolondját járatják vele. Aztán Hamuka, a szürke kiscica segítségével varázslatos
erejű foltokra tesz szert, amelyekkel bosszút áll a sérelmekért. Mindent hótakaróba
burkol. Szerencsére az erdészek vizslája és Hamuka kiszabadítja a virágszoknyás Tavaszt, aki
nem csak a havat, de a foltoskönyökű fahuszár szívét is megolvasztja.
Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő. Családi fészek. Pécs: Alexandra, 2011.

Kedves Olvasó! Ha ismered Anna, Peti és Gergő történeteit, akkor most biztosan kíváncsian
várod, miről szólnak az új mesék! Ebben a könyvben olvashatsz cseresznyeszedésről,
takarításról, bújócskázásról, repülőkről, tortasütésről, és arról is, milyen izgalmas dolog új
lakásba költözni!
Bartos Erika: Bogyó és Babóca. Évszakos könyv. Budapest: Pozsonyi Pagony, 2011.

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!
Berg Judit: Hisztimesék. Budapest: Ecovit: Tudex, 2011.

Hisztizik a kisgyerek - nem akar öltözni, ebédelni, rendet rakni, vagy éppen csak fel szeretné
hívni magára a figyelmet. A könyv meséi válsághelyzetben születtek: síró-rívó, hisztiző
kisgyerekei megnyugtatására találta ki őket a szerző. A kedves, rövid kis történetek a
mindennapok apró, de sokszor megoldhatatlannak tűnő nehézségeit segítenek áthidalni a
gyerekeknek és szüleiknek. A remek illusztrációk és rövid párbeszédek az állandóan lapozni

vágyó, türelmetlen gyerekek számára is felolvashatóvá és élvezhetővé teszik a meséket. A
kötet elején - bevezetés helyett - egy a szülőknek szóló, bátorító-vigasztaló „igaz mese”
található. A könyv végén pedig egy ráadásmese, amelynek semmi különös tanulsága nincs,
egyszerűen a derűs pillanatokra való.
Bussett, Darcey: Dorka karácsonya. (Bűvös balettcipő 7.) Budapest: Elektra Kiadóház,
2010.

Dorka társaival a karácsonyi fellépés kezdetére vár a színpadon, mikor barátai a segítségét
kérik. Az Egérkirály újabb fondorlattal készül meghiúsítani Elbűvia lakóinak ünnepét.
Dorkának minden ügyességére szüksége van, ha túl akar járni a gonosz király eszén.
Stilton, Geronimo: Egy bajuszmeresztő hétvége. (Mulatságos történetek, színes kalandok)
Pécs: Alexandra, 2011.

Hogy kicsoda Geronimo Stilton? Hát én vagyok! Be kell vallanom, elég szórakozott pacák,
akarom mondani, pocok vagyok, mindig egy kicsit a fellegekben járok... És most Pinky
megint nagy kalamajkába rángatott! Titokban benevezett a világ legőrültebb
görkorcsolyaversenyére... Engem! Rémálomba illő hétvégi program! A nagypapám bajuszára
esküszöm, alig vártam, hogy visszatérhessek az irodába!
Balázs Ágnes: Lufi és a hajmeresztő szerelem. Budapest: Móra, 2009.

„Amikor véletlenül összefutok Szamócával, és ő rám emeli a kedves vadgesztenye szemét,
akkor én egy jókora ütést érzek a mellkasomban, amitől néhány percre teljesen megbénulok,
jéghideg lesz a tenyerem, és fülig vörösödöm…” Lufi maga sem érti azt a különös érzést, ami
váratlanul hatalmába keríti Szamóca közelében, tüsire vágatja a haját miatta, és nevetségessé
válik az egész suli előtt. Persze nemcsak Lufit éri utol a szerelem, hanem Pierre-t, a szomszéd
francia fiút, a bombázó Gombos Zsuzsit, a gimnazista rocksztár Bitász Ferit, a kényeskedő
Pál Laurát és még Szamócát is.
Bonetti, Mathilde: Martina naplója. Az én Bambim. Szeged. Könyvmolyképző Kiadó, 2011.

„Igaz történet. Hirtelen bukkant fel előttem. Az egyik oldalára dőlve feküdt a bokor tövében, a
földön, a száraz levelek között. Biztosan észrevett, mert megemelte pofácskáját és tágra
meredt szemmel, enyhén tátott szájjal bámult rám. Megdermedtem, és én is meredten néztem
vissza rá, ugyanolyan tátott szájjal. Egy pillanatra kihagyott a lélegzetem! De nem a
félelemtől, hanem inkább a meglepetéstől. Mit kereshet egy kis szarvasborjú itt a földön, alig
két méterre tőlem?...”
Brezina, Thomas: Ennivaló bosziblöki. (Vigyorboszi Klub 3.) Budapest: Egmont-Hungary,
2011.

Bosziblöki – avagy a kutyabőrbe bújt szipirtyó.

Amikor Birkalap tanárnő bejelenti, hogy „Állatok napját” tartanak az iskolában, Emma,
Kozima és Petra azonnal egyre gondol: Engelberttel, a kecskebakkal és Houdinivel, a
tapsifülessel egészen biztosan ők hárman lesznek a suli sztárjai. Ám Leander bácsi
vadregényes kertjében máris egy újabb állati meglepetés vár a három újdonsült boszira:
Rotterdam, egy vérbeli bosziblöki, aki nem kis port kavar a lányok életében!
Coville, Bruce: Az igazmondó koponya. Ki szemgödrébe nézett, nem tud hazudni többet!
Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2011.

Charlie hatodikos, és nem éppen az igazmondás bajnoka. Éppen egyik újabb füllentése miatt
kell menekülnie, amikor betéved Mr. Elives varázsboltjába. Megakad a szeme egy
hátborzongató koponyán, amit egyszerűen muszáj magával vinnie. Mindez sokkal
elképesztőbb eseményeket hoz mozgásba, mint amiket Charlie valaha is ki tudna találni,
akármekkorát is lódítana. A koponya ugyanis tud beszélni – sőt, állandóan viccel –, ám ennél
is aggasztóbb, hogy amíg a koponya Charlie-nál van, rá is érvényes az átok: csakis a színtiszta
igazat képes kiejteni a száján. Márpedig az igazság nem mindig kellemes. Charlie kényszerű
igazmondása miatt kezdi elveszíteni a barátait, ezért leghőbb vágya, hogy a koponyát
visszajuttassa Mr. Eliveshez. De amikor az átoknak köszönhetően néhány figyelemre méltó
vallomás is napvilágra kerül, Charlie-nak nagyon is jól jön, hogy az ő oldalán áll az igazság.
Lener Laura: A Szent Johanna gimi: 5.: Ketten. Budapest: Ciceró Könyvkiadó, 2010.

Új tanév, új osztálytárs, új konfliktusok, új és régi barátságok, új és régi szerelmek... A 11/bben továbbra is „zajlik az élet”. Miközben többek között az is kiderül, hogy mi történt a
párizsi csereutazáson, hogy kicsoda Jérome és Benoit, és vajon ki lopja Dave személyiségét,
hogy miért veszélyes a Gomba, hogy Zsák kibe lesz szerelmes, és Cortez miért törli ki az
összes ismerősét a Facebookon... na és persze, hogy Reni kitől kapta a nyakláncot meg a
gyűrűt... Reninek is újabb kihívásokkal kell szembenéznie, de úgy tűnik, egyre jobban felnő
hozzájuk...

