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Gyermekkönyvek
Dale, Elizabeth: Hercegnő a barátnőm. Budapest: Napraforgó, 2013.

Minden kislányban lakozik egy hercegnő... Ebben a kötetben a hercegnők pontosan ugyanazokkal a
problémákkal küzdenek, mint bármelyik gyermek: irigykednek, hisztiznek, magányosok, elköltöznek,
bajba kerülnek vagy éppen a szüleik figyelmére áhítoznak. Ezek a bűbájos történetek segítenek abban,
hogy végül a mindennapi élet valódi hercegnői is megtalálják a helyüket…
Doskočiková, Hana: Nagy mesekönyv. Zdenek Miler és a kisvakond. Budapest: Móra, 2013.

Ha azt hiszed, már mindent tudsz a kisvakondról, nagyot tévedsz! Hiszen még azt sem tudod, hogyan
és mikor született. Ebben a képeskönyvben a kisvakond mindent elmond magáról. Kiderül, hogyan
bújt elő Festőbátyó színes ceruzájából, miért került napellenzős sapka helyett ásó a kezébe, és milyen
huncutságokkal bosszantotta rajzolóját, Zdeněk Milert. A kisvakond elmondja nekünk legkedvesebb
történeteit lusta Grétáról, a kíváncsi kutyusról, Pókocska Fonócskáról vagy éppen a mesebeli
nagyapóról. Egyik mesét követi a másik, bárcsak sose érne véget!

Szakács Eszter: Kallantyú meséi. Budapest: Pozsonyi Pagony, cop. 2013.

Tudjátok, kicsoda Kallantyú? Még nem? Ő egy xinxis. És hogy mi a csoda az a xinxis? Szabó T. Anna
kitalálta, Szakács Eszter továbbgondolta, sőt, mesebeli főhőssé léptette elő, Gyöngyösi Adrienn pedig
megrajzolta, így hát kijelenthetjük: xinxisek márpedig vannak. „A xinxisek arra születtek, hogy egész
nap ajtókat nyissanak és csukjanak, és különösen odavannak a rézből készült kilincsekért. Minden
házban lakik egy láthatatlan xinxis, aki nyitja és csukja az ajtókat.” A mi xinxisünket Kallantyúnak
hívják, és egy békés falu paplakjában őrzi a kilincseket. Na de persze az élet nem unalmas Kallantyúval
és barátaival! Hogy kicsoda-micsoda a krampács és a mufurc? Hogyan lehet egyszerre telelni és
nyaralni? Mi lehet a titokzatos feketelyuk-kapszula? Hogyan menti meg Kallantyú az egész
csecsemőosztályt?
Brezina, Thomas: Boszi webnaplók. Budapest: Egmont-Hungary, 2013.

10 fergeteges nap! Tinka és Lizi ennyi ideig kap engedélyt a fékezhetetlen varázslásra. Egy kikötés azonban
van: részletes naplót kell róla vezetniük a menő boszi webnaplóban! Ugye nem csoda, hogy az egész
hatalmas káoszban végződik, ugye? Van ott minden, mi szem-szájnak ingere: elefántlábak a köbön, egy új

tanuló, egy vérszomjas tigris és egy félelmetes és gonosz varázsló! A kérdés már csak az: hogyan fogja
mindezt rendbe hozni a két boszilány?

Simon, Francesca: Rosszcsont Peti és az angol királynő. Budapest: Animus, 2009.

Rosszcsont Peti kalandjai folytatódnak! A történetek során Peti hatalmas csatát vív a kádban öccsével,
Rendes Ricsivel,házimunkát kell végeznie, valamint találkozik magával az angol királynővel!
Lambrecht, Marianne: Tegyünk a Földért. Értsd meg, hogy változtathass. Pécs: Alexandra, 2012.

A minket körülvevő világ, a levegő, a termőföld, a víz, az ásványi anyagok olyannyira magától
értetődőnek tűnnek, hogy létezésüket szinte észre sem vesszük. Ha azonban hiba csúszik a gépezetbe,
például néhány órára csőtörés miatt nem folyik víz a csapból, hirtelen rádöbbenünk, mennyire
nélkülözhetetlenek ezek az alapvető dolgok! A könyv részletesen, mégis egyszerűen és sok-sok
példával illusztrálva magyarázza el, hogy a Földön rendelkezésre álló készletek bizony nem
kiapadhatatlanok. A kötet ráadásul hasznos ötletekkel is szolgál, miként tudjuk megóvni
környezetünket a magunk és a jövő generációi számára. A Föld mindannyiunk otthona, vigyázzunk rá
együtt!

