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Janikovszky Éva – Akár hiszed, akár nem

"Én tudtam, hogy borzasztó nehéz elképzelni, hogy minden felnőtt gyerek volt egyszer, de szerencsére
eszembe jutott, hogy fénykép is van róla a fiókban."

Lőrincz Judit Lívia – Luca pihen

Luca már iskolás, harmadik osztályba jár. Az első nehéz hetek után - amikor Ádi mást választ
padtársának, Luca mellé viszont egy orosz kislány ül, aki egy kukkot sem beszél magyarul - egyre
jobban érzi magát a suliban. Szereti a matekot, az írást, az olvasást, a természetismeretet. Kedvencei
mégis a szünetek. Ezek azok a percek, napok, hetek, amikor mindig valami izgalmas, kalandos dolog
történik. Új osztálytársai: Ádi, Léna, Csabi, Ancsi és persze az imádott állatok gondoskodnak róla,
hogy ilyenkor egy pillanat se teljen unalmasan.

Egyszervolt… - Meseantológia

12 klasszikus és 12 kortárs mese gyűjteménye.
A legismertebb Grimm- és Andersen történetek, valamint magyar és angol népmesék mellett
szeretettel ajánljuk olvasásra mai magyar szerzők munkáit is: egy elfeledett fotelről, egy divatborzról,
egy kalapba zárt kislányról, egy mesemondóról, egy lakótelepi királylányról, különös, zaj- és
fénygyűjtő lényekről, egy igazán vagány kislányról és képzeletbeli barátjáról, egy fecsegő királyfiról,
egy cicáról ábrándozó kisfiúról, egy szemüveges királylányról, egy tündérről, aki nem is igazi tündér és
egy szőrösszívű uralkodóról.
Paulovkin Boglárka illusztrációi bravúrosan ötvözik a klasszikus technikákat a modern tipográfiai
megoldásokkal. A részlet gazdag képek sajátos teret adnak a szövegeknek, és nagyban segítik a
mesék befogadását.
Elekes Dóra – Tündi és Samu

Vajon hogy lát téged a legjobb barátod? Ahogy te magadat? Vagy egészen máshogy? És vajon a
közös élményekre ugyanúgy emlékeztek? Vagy egészen máshogy? Megtudjuk Tündi és Samu, a két
óvodás egymásra felelgető elbeszéléséből. Tündi és Samu unokatesók. Ezenkívül legjobb barátok.
Mindkét gyerek a saját változatában tárja elénk, hogy miféle élmények érik a közös hétköznapokban.
Tündi és Samu versszakai nemcsak tartalmukban, de képileg is felelgetnek egymásra, és kihajtható
oldalak rejtik a csattanót.

Fésűs Éva – Palacsintás király

Az irodalmat szeretők körében ismert mű újra kiadására vállalkozunk. A mese ismertségéhez
jelentősen hozzá járult, hogy 1973-ban Katkics Ilona pazar szereposztású filmet rendezett Fésűs Éva
művéből. Innen is emlékezhetünk a kedves történetre: a király palacsintasütő-versenyt hirdet a
környék lányainak. Elképzelése szerint annak adja a fiát, aki a legjobb palacsintát süti. Ahogy az
ilyenkor a mesében lenni szokott: a vállalkozó szellemű lányok mind kudarcot vallanak. De nem így
Kökényszemű Katica, aki végül megnyeri a versenyt. S itt jön az igazán mesei fordulat: neki azonban
nem kell a királyfi... Mindeközben Derelye, a gonosz szakács és bandája sorra dönti romba az
országokat. Most éppen Dínom-dánom ország éléskamráját fosztják ki, de Éliás királyfi elhatározza,
hogy véget vet a pazarlásnak, a tolvajlásnak. Segít neki Csöröge, a hűséges bolond. A végén
természetesen elrendeződnek a konfliktusok, s úgy záródik a történet, ahogy záródnia kell: boldog
véggel.
A legszebb mesék Mátyás királyról

Mátyás királyunk igazságossága legendássá vált, az ország törvényeinek betartását egyaránt számon
kérte a főurakon, és az egyszerű embereken. Panaszaikkal gyakran fordulhattak hozzá személyesen
is. Halála után az igazságos király alakja a nép ajkán élt tovább, így vált sok népmesénk szereplőjévé.
Kötetünkben a legszebbeket válogattuk össze egy csokorba, és hagyományőrző illusztrációkkal
színesítettük őket. A mesék Mátyás királya igazságos és bölcs, aki álruhában járja az országot,
bátorítja a jókat, nagy szigorúsággal lép fel a rosszakkal szemben, a bűnüket beismerő, megbánó
tévelygőkkel szemben pedig megbocsátó..

Fedina Lívia – Klaudia és az első csók

Klaudiát meglepetésként éri élete első csókja! Ráadásul a barátnői szeme láttára, akik egy cseppet
sem örülnek a párnak. Mielőtt rájöhetne, hogy mit is érez, máris döntenie kell: kiáll a jóképű fiú
mellett, vagy inkább a barátaival tart. Legszívesebb visszamenekülne a lovas tanyára, ahol végre
igazán jól érezte magát. Az iskolában is egyre feszültebb a hangulat a formatervezői verseny miatt:
Klaudia nővére nem indulhat a divatterveivel. A lányok mentőakciója pedig balul sül el, vagy
mégsem? Viharos napok következnek.

Jankó Olga - A kicsi Mit babája

Az ifjúsági regény a 6-12 éves korosztályt célozza meg. Az óegyiptomi kislány, Mit sírjából gonosz
sírrablók ellopták a babáját. Básztet, az egyiptomi macskaistennő, egy angol régész lányát, Kathie-t
kéri meg, hogy segítsen neki megkeresni a játékszert, és visszaszerezni azt a jogos tulajdonosa
számára. Kis hősünknek a nyomozás során nemcsak kalandos időutazásban lesz része, hanem
bepillantást is nyerhet az ókori egyiptomiak életébe és hitvilágába.

Guus Kuijer – Minden dolgok könyve

Guus Kuijer [ejtsd: kgűsz káüjer] holland gyermek- és ifjúsági író. Népszerűségének titka, hogy éppolyan
komolysággal és nyíltsággal fordul fiatalabb olvasóihoz, mintha felnőtteknek írna: nem kerüli el a kényes
témákat, aktuális társadalmi kérdéseket, hanem ezeken keresztül elfogadásra tanít. 2012-ben elnyerte az Astrid
Lindgren-emlékdíjat, a világ legjelentősebb gyermek- és ifjúsági irodalmi díját. Thomasék szomszédja egy vén
boszorkány, akitől mindenki tart. Trópusi halak úsznak a csatornában. Békák hada dörömböl a bejárati ajtón.
Legalábbis Thomas így látja. Rajta kívül azonban senki másnak nem tűnnek fel ezek a dolgok. A fiú mindent
lejegyez a naplójába, a Minden dolgok könyvébe. Ez nyugtatja meg, amikor az apja elveri, vagy amikor az
angyalok sírni kezdenek az édesanyja miatt. Az írás erőt ad Thomasnak, és segít, hogy olyan emberré váljon,
amilyen mindig is lenni szeretett volna... boldog. „Felment a szobájába és elővette a füzetet, amelybe a könyvét
írta. A könyv címe az volt, hogy Minden dolgok könyve. Thomas elővette a tollát, és írni kezdett. „Olyan
hatalmas jégeső volt, hogy leverte a leveleket a fákról. Ez tényleg így történt, a Jan van Eyck utcában, kilencéves
koromban." Kinézett az ablakon, hogy gondolkodjon, mert ablak nélkül gondolkodni sem tudott. Vagy fordítva:
ha volt a közelében egy ablak, mindjárt gondolkodni kezdett. Aztán így folytatta: „Ha nagy leszek, boldog
leszek." „Hallotta, hogy hazaért az apja, és azt gondolta: Már fél hat, és még mindig nem tudom, miről szóljon a
könyvem. Tulajdonképpen miről szoktak szólni a könyvek?" A kötet a Magasfeszültség-sorozat tagja.

Melanie Marks – Ottalvós háború

A 12 éves Nicole új iskolába kerül, ahol persze semmi sem úgy kezdődik, ahogy tervezte. Lenyeli a
kontaktlencséjét, lehányja a fiút, aki tetszik neki, és bolondot csinál magából Sara előtt, pedig nagyon
szeretne összebarátkozni vele. Rémes (de annál viccesebb) bonyodalmak során kell helytállnia.
Amikor pedig végre sikerül barátokat szereznie és beilleszkednie, egyik osztálytársnője undok pletykát
kezd terjeszteni róla… Ezzel kezdetét veszi az Ottalvós Háború.

Roberto Pavanello – Penész doktor kísértete

Emlékeztek még Trutymó úrra és Trutymónéra?
Csúnyák. Szőrösek. Rongyosak.
Gusztustalanok. De azért megszerettük őket.
Nos, kalandjaik nem értek véget, sőt, most egy igazán különleges és titkos feladatuk van: le kell
szállítaniuk egy NAFI-t. (Hogy mi az a NAFI? Egy Nagyon Fontos Illető.) Nincs könnyű dolguk, mert a
NAFI-t sokan meg akarják kaparintani. Max és Márta például nagyon gyanús. (Hogy mást ne
mondjunk, felváltva viselik ugyanazt a koromfekete álbajuszt.) Vagy Ragasz Lezserbaj, aki tökéletes
úriember, kedves és előzékeny, mellesleg kiváló hajóskapitány. Vagy mégsem az? És itt van Fürge
McKerge, a
kerekes székek virtuóza, aki, úgy tűnik, nagyon kedveli Trutymó urat. Nem csoda, ha Boldi (Trutymóék
lopott fia, akinek az egyik füle sokkal nagyobb, mint a másik, a szíve meg az esze viszont mindig a
helyén van) és Mimi (aki mindig rózsaszín ruhában jár, rózsaillata van, és két kolibri repked a feje
körül) nem tudja, kiben bízhat, és kiben nem.
A Trutymóék a tengeren kalandos, izgalmas, és legfőképpen nagyon mulatságos nemhiába hívják a
szerzőt Philip Ardaghnak, az illusztrátort pedig Axel Schefflernek.
Az első enciklopédiám – Állatok

Tudj meg minden érdekességet az állatokról! Legyen az akár háziállat, vadállat, madár, bogár vagy
rovar, esetleg a vizek lakója, könyvünk sok-sok hasznos információval lát el, és részletes, színes, élethű
illusztrációkkal segítik az ismeretszerzést! Megismerheted az állatok életmódját, táplálkozását,
életterét, és mindenféle egyéb különlegességek is kiderülnek róluk.

Camilla De la Bédoyere - 100 állomás – 100 kaland: vad macskák

A 100 állomás 100 kaland sorozat következő kötete a legveszélyesebb ragadozók, a nagymacskák
világába kalauzolja el az olvasót. A világ leggyorsabb állata, a gepárd, az állatok királya, az oroszlán,
a dzsungelek ura, a tigris, a titokzatos ködfoltos párduc, a a legmagasabb hegyeket meghódító
hópárduc, az egykor az alvilág uraként tisztelt jaguár, a csupa erő, csupa izom puma, a jaguár és a
leopárd mellett találkozhatunk a Magyarországon is élő kárpáti hiúzzal és a megszelídíthetetlen
vadmacskával. Utazásunk során többek között kiderül, miért látnak a macskafélék a sötétben, miért
esnek mindig a talpukra, hogyan vadásznak és miképp nevelik kölykeiket.

Weinhold Angela – Indiánok

A Ravensburger népszerű Mit? Miért? Hogyan? gyermekkönyv sorozatának 39. kötetét lapozgatva
Észak-Amerika őslakosaival, az indiánokkal ismerkedhetnek az óvodások és a kisiskolások.
Megtudhatják többek között, hol éltek és hogyan néztek ki a különféle indiánok, milyen teendőik
voltak a nőknek, a férfiaknak és a gyerekeknek. Az is kiderül, mi az a tipi, mi minden készült az elejtett
bölényből, és miért háborúztak az indiánok a fehérekkel.

Dicsőséges századok – Magyarország története 1301-1526

Az Árpád-házi királyok uralkodását követő két évszázad a magyar történelem fordulatos, s nagyszerű
korszaka. Károly Róbert és Nagy Lajos kormányzása, háborúi erőt és tekintélyt szereztek az
országnak, Luxemburgi Zsigmonddal európai jelentőségű diplomata és államférfi került a trónra.
Ekkor aratott világraszóló diadalt Hunyadi János, a „törökök félelme”, s varázsolt Budából Mátyás
fényes reneszánsz udvart. A dicsőséges századoknak, s a Magyar Királyság fénykorának a gyászos
emlékű mohácsi csatavesztés vetett véget.

