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Bartos Erika – Bogyó és Babóca sportol

Vendelhez vendég érkezik: Frici cincér, a szarvasbogár jó barátja. Ajándékot is hoz: egy focilabdát!
Persze erre felbolydul az egész társaság, és nagy focimeccset rendeznek. Megvannak a csapatok,
Babócáék varrnak mezeket, indul a mérkőzés! De szabályosan játszani nem is olyan könnyű - ezt is
meg kell tanulni! A második mesében a bogárkák síelni indulnak Milla, a hóbogár vezetésével. Csak
Pihe nem tud síelni, de szégyelli elárulni félelmét a többieknek. De nincs mitől félnie: mindenki le tudja
győzni a félelmeit, és kiderülhet, hogy ami olyan ijesztő volt, az valójában nagyon is élvezetes dolog!
Két új mese a gyerekek kedvenceivel és két fontos témával.
Julia Boehme – A nagy Bori-könyv

Tanulj olvasni Borival lépésről-lépésre! A könyvben hét új Bori-történet található: kalandok szemtelen
kis állatokkal és kedves pónikkal,, izgalmas mesék erdei kirándulásról, elveszett sárkányokról és egy
különleges utazásról, ami a csillagokhoz vezet. Minden történethez érdekes tudnivalók, játékos
rejtvények és kreatív, vidám feladatok kapcsolódnak. Ezek nem csupán remek szórakozást ígérnek a
nagy óvodások és kisiskolások számára, hanem egyszersmind segítenek megismerkedni nekik a betűk
világával, felkeltik és elmélyítik érdeklődésüket az olvasás iránt.

Brenda Clark, Paulette Bourgeois – Franklin és a nagy fiú

Franklin tud kettesével számolni és be tudja kötni a cipőfűzőjét. Elképesztő mutatványokra képes a
mászókán, néha mégis azt kívánja, bárcsak olyan lenne, mint a nagyfiúk...
Andrew Cope – Mosómedvék akcióban 2. – Hamis a mackó

A Bélelt Bunda Banda, azaz a környék négy legvagányabb mosómedvéje egy fagyos téli reggelen
újabb portyára indul Totó bá boltjába. A sok finom falattal kecsegtető akció azonban rejtélyes okok
miatt félbeszakad. A falu lakóinak életét és fenekestül felforgatja néhány érthetetlen esemény. A kis
mosómedvék sötét titkot szimatolnak a háttérben, ezért a rejtélyek nyomába erednek. Tarts velük te
is!

M. Kácsor Zoltán – Taknyos traktor

Karácsonykor nagy esemény történt a garázsban: két új munkagép, egy kombájn és egy traktor
költözött a falai közé. A kombájnt Kálmánnak hívták, a traktort pedig... Nos hát Taknyos Traktornak.
Neve nem volt alaptalan: annyira szürtyögött, fortyogott, annyira berregősen vette a levegőt, hogy
rajta kívül a Garázs Bagázs egyetlen tagja sem tudta végigaludni az éjszakákat. Mit tehettek volna a
garázs régi lakói? Egyik éjjel megelégelték a szürtyögést-fortyogást-berregést, haditervet ötlöttek ki: s
szegény traktort kitolták a garázsból a szabad ég alá…

M. Kácsor Zoltán – Az óvodakerülő úthenger

Az úthengerek királyi családjából származó akaratos úthengergyerek, Henger Henrik egy nap
elhatározza: márpedig ő többé nem jár óvodába. Punktum! Hiába minden jó szó és óvó intelem,
világgá megy a dölyfös kis jármű. Erdőkön hajt keresztül, ahonnan traktorok szállítják a fát, mezőkön
vág át, ahol kombájnok aratják a gabonát, városokba jut el, ahol markolók építik a házakat. Látva,
hogy mindenki serénykedik, az óvodakerülő úthenger is elhatározza: beáll dolgozni. Postásinasnak
szegődik, festősegédnek áll de hengereivel mindent tönkretesz. Végül összetalálkozik a garázs kedves
lakóival, akik jó ötletet adnak neki: építsen utat. A nagy kaland végére az óvoda kérdése is
megoldódik, ráadásul Henger Henrik még barátokra is lel.

Marni Bates – Láthatósági mellény lúzereknek

„Nem leszek többé Láthatatlan!” − Ez Jane Smith új jelmondata. A stréber lányt addig nem zavarta,
hogy mindenki átnéz rajta, amíg két barátjával osztozott a lúzersorsban. De amióta Mackenzie
Logannel jár, Corey-t pedig leköti rocksztár pasija, Jane magára maradt. És ebből elege van! Amikor a
suliújságnál megbízzák, hogy írjon egy ütős vezércikket, úgy érzi, végre megmutathatja, nem az az
életképtelen kiscsaj, akinek mindenki hiszi. Arra azért nem számít, hogy ehhez előbb be kell mosnia
egy izomagyú focistának, sőt még a suliból is felfüggesztik. És arra végképp nincs felkészülve, hogy
egy idegesítő, szexi fotós srácot varrnak a nyakába, aki a sírba kergeti. Vagy inkább életre kelti?
Renée Holler – Mentsük meg a fáraót! Rejtvényes krimi a régi Egyiptomból

Amikor Thuja apját és testvérét letartóztatják sírrablás vádjával, a kislány rögtön sejti, hogy csak egy
óriási tévedésről lehet szó. A helyszín Egyiptom, és i. e. 1250 körül járunk, amikor a sírrablásért igen
komoly büntetés jár: a szerencsésebbeknek csak az orrát és fülét vágják le, egyébként halál fia, aki a
sírok fosztogatására vetemedik.
Nem csoda, hogy Thuja azonnal az igazság nyomába ered, ám ez nem is olyan egyszerű: a szálak
Thébába vezetnek, de Thujának és barátjának, Hapunak igencsak jeleskedniük kell rejtvényfejtésben
és nyomolvasásban, mire eljutnak odáig. Tarts velük, kalandozz az ókori Egyiptom csodás helyszínein!
A lebilincselően izgalmas nyomozás tétje pedig nem is csak Thuja rokonainak tisztázása Mentsd meg
te is a fáraót!

Rosie Banks – Titkos királyság – Karácsony-kastély

Itt a karácsony! A Titkos Királyság minden kedves lakója összegyűlik ilyenkor a meseszép Karácsony
kastélyban, hogy együtt ünnepeljenek. Nelli, Fanni és Jázmin is meghívást kap Vidám királytól, aki
arra kéri a lányokat, hogy tartsanak velük ezen a varázslatos estén, sőt, másnap is, amikor
megérkezik Mikulás, és szétosztja a várva várt ajándékokat. A lányok örömmel csatlakoznak, ám
egyszer csak megjelenik Keserű királynő a viharmanóival, hogy szokásához híven tönkretegye az
örömteli mulatságot. A három barátnő azonban szembeszáll a gonosz királynő varázslatával. Lesz
vajon végül közös ünneplés? Olvasd el a két izgalmas történetet is tartalmazó karácsonyi
különkiadást, és megtudod!
Astrid Lindgren – Juharfalvi Emil és Ida: a karácsonyi mulatság

Astrid Lindgren gyerekkönyveiből eddig 88 nyelven 45 millió példányt adtak el. A róla elnevezett
emlékdíjat 2002 óta a gyermekirodalom egyik legrangosabb elismeréseként tartják számon. A Móra
Könyvkiadó a szerző jelentőségéhez méltó díszkiadásban jelenteti meg az összetéveszthetetlen
humorral megírt köteteket.

Leiner Laura – Késtél: a Bexi sorozat első kötete

Budai Rebeka, aki tizenhat évesen egy gimnáziumi együttesben játszott, egy átlagos napon zenés
videót posztolt az egyik közösségi oldalra. A dal pillanatok alatt hihetetlenül népszerű lett, és Rebekát
felkarolta Körte, a tetoválóművészből lett zenei menedzser. Azóta az egész ország Bexiként ismeri a
tinisztárt.
Bexit most egy zenei tehetségkutató műsor elődöntőjébe hívják, hogy duettet énekeljen Nagy
Márkkal, az egyik versenyzővel. Menedzsere tanácsára a lány eleget tesz a felkérésnek, mert kell a
reklám a hamarosan megjelenő második lemezének.
És ezzel kezdetét veszi egy nagyon zűrös hét…
Leiner Laura – Hullócsillag: a Bexi sorozat második kötete

Bexi, akinek mostanra megjelent, és zajos sikert aratott a második nagylemeze, az Offline, továbbra is
sikeres énekesnő, Nagy Márkot viszont teljesen elfelejtették, mert végül nem ő nyerte a
tehetségkutató műsort. Körte mindent megtesz, hogy ismét sikeressé tegye Márkot, de ez nem
egyszerű, nagyon mélyről kell felhozni a srácot. És hát ott vannak neki Aszádék is, még mindig a
garázsában. Ezért aztán Körte megragadja a romlott majonéz miatt adódó lehetőséget, és belegyezik
abba, hogy menedzseltjeivel Londonba repüljön egy utazási műsor forgatására.

Johnny Acton – Gazdaság

Szállj be a kereskedésbe, figyeld közelről a világgazdaságban zajló folyamatokat – a pénz születésétől
az áruk gyártásáig és eladásáig.
Tanuld meg, mi a részvény és a kötvény, és hogyan cserélnek gazdát világszerte nap mint nap.
Értsd meg, mi történik recesszió idején, és mi okozta a dotcom- és a hitelválságot.
Tudd meg, miképpen alakítja az árakat a kereslet és a kínálat, mi az infláció és miért változnak a
kamatlábak.
Szülőknek:
- Segít kialakítani az önálló olvasás szokását
- Ismerteti a témával kapcsolatos alapvető tudnivalókat, bővíti a szókincset
- Táplálja a gyerekek kíváncsiságát környező világunk iránt
- 9 éves kortól
Robert F. Symes - Közetek és ásványok: kialakulásuk, fajtáik, felhasználásuk

Áss le a földfelszín alá, ismerd meg a mélyben rejlő kincseket a durva szemcsés vulkáni kőzetektől a
csillámló zafírig. Fedezd fel, milyen természeti folyamatok hozzák létre a különböző kőzetfajtákat
Földünk belsejében. Tudd meg, hogyan alakulnak ki a kövületek és őrződnek meg évmilliókig a
kőzetekben. Csodáld meg az első kőeszközöket, melyek némelyike 300 ezer éves. Szülőknek: Segít
kialakítani az önálló olvasás szokását Ismerteti a témával kapcsolatos alapvető tudnivalókat, bővíti a
szókincset Táplálja a gyerekek kíváncsiságát környező világunk iránt 7 éves kortóll

Janja Grossmann – Arcfestés

A könyvben olyan arcfestéseket gyűjtöttünk össze, amelyekkel kedvére fintoroghat, játszhat a gyerek.
Egyes mintáknál a kézre is kerül festés, hogy még játékosabb legyen a megjelenés.
Azért, hogy a siker ne maradjon el, a festéseket lépésről lépésre bemutatjuk.
A tartalomból:
Anyagok, eszközök és technikák
Mókás sminkek
Cicamica
Csillám-villám pegazus
Táncoló-pancsoló delfinek
Vörös sárkány
Ölelő maci
Vadnyugati cowboy
Libbenő szitakötő
Sütiszörny
Rózsaszín pillangó
Nyelvöltögető sárkánygyík
Hangyász
Falánk bálna
Tündöklő jégkristály
Csalira akadt halacska

