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Arold, Marliese: Titkos történetek. Budapest: Fabula, 2007. (Olvasó Leó sorozat)

Peti és Totya egy eldugott barlangot fedeznek fel a sziklafalban. Összeszedik a bátorságukat és
bemerészkednek. A barlangot szemmel láthatóan rejtekhelyül használta valaki. De kicsoda? Lehet, hogy egy
régóta körözött betörő nyomára bukkantak?... Kata élete egy csapásra megváltozik. Az addig szégyenlős lány
hirtelen magabiztos lesz és még a verset is fel meri mondani az osztály előtt… Titka mindenkinek van. Sőt, ez
alól még a nagyik sem kivételek...

Bartos Erika: Bogyó és Babóca társasjátéka. Budapest: Pozsonyi Pagony, cop. 2013.

Babóca és barátnői tojást festenek, hiszen a fiúk mind meglátogatják őket húsvét reggelén. De jaj, Ugri tojásai
összetörnek! Vajon kinek van ideje segíteni a húsvéti készülődés közepette? Nem fogod kitalálni... A második
mesében Bogyó Pihével társasozik a réten. Bogyó mindig az első szeretne lenni! Sajnos a társasban ez a
szerencsén is múlik... A dühös csigafiú megpróbál egyedül játszani, de rájön, hogy mégis jobb együtt lenni, mint
egyedül otthon morcoskodni. Ugye? Próbáljátok ki ti is Bogyóék társasjátékát, amit megtaláltok a szabályokkal
együtt a könyvben.
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Nagyová-Dzerengová, Petra: Klára és a mumusok. Budapest: Pozsonyi Pagony, cop. 2012.

Klára ugyan még nincs hat éves, de a nyári szünet után már kezdi az iskolát. Ráadásul nem ez lesz az egyetlen
nagy változás életében: mostohaanyja gyereket vár. Klára ugyanis apukájával és apukája új feleségével él.
Anyukája még egészen kicsi korában elutazott Afrikába, hogy a kis fekete gyerekeket gyógyítsa. Klára nagyon
várja a kistestvért, de van egy bökkenő: eddig a szülei ágyában aludt, mert az ő szobáját éjszakánként ellepik a
mumusok. Hogy lesz ezután? Nagyapára vár a feladat, hogy a szünidőben segítsen Klárának legyőznie a
mumusokat. De vajon sikerül-e?

Paterson, Cynthia: A titkos recept. Budapest: General Press, 2013. (Foxwoodi mesék sorozat)

Messze-messze, mesés tájakon innen és varázslatos völgyeken túl, létezik egy csodálatos hely, ahol megállt az
idő. Az állatcsaládok békében és szeretetben élnek, s a legkisebbek keresztül-kasul becsatangolják a környező
vidéket. A régi időkben, még a nagypapák gyerekkorában ismert volt egy recept, amelyre ma már alig
emlékeznek. A három jó barátra vár az az izgalmas feladat, hogy átkutatva az erdő elhagyott ösvényeit,
rejtekhelyeit, megtalálják a kincset érő receptet, hiszen csak így kóstolhatják meg a világ legfinomabb
limonádéját.

2

Simon Réka Zsuzsanna: Ahány király, annyi mese. Budapest: Manó Kv., 2013.

A mesékből ismert királyok többsége bölcs és öreg uralkodó, aki biztos kézzel irányítja birodalmát. Simon Réka
Zsuzsanna királyai egészen mások, mindegyiküknek van valamilyen furcsa szokása, hóbortja. Hallottatok már
például a hiphiphurrá királyról? Na és arról a királyról, aki mindent kékre festetett? Ugye, hogy nem! A kötetből
megismerhetitek őket, sőt, azt is megtudhatjátok, hogy vajon talált-e megfelelő helyet rengeteg könyvének a
könyvgyűjtő király, kivel csatázik az ellenség nélküli király, vagy kell-e spenótot ennie egy uralkodónak…

Schmidt, Annie M. G.: Titi a parkban. Budapest: Pozsonyi Pagony, cop. 2013.

Titi, ez a kedves és segítőkész kisfiú a piros daruskocsijával hazatér a tengerpartról, zsebében egy titokzatos
tojással. De nem ér rá pihenni, otthon is rengeteg dolga van. A Gerliceparkot, sok-sok kedves állat lakóhelyét
meg akarja szüntetni a Parkőr, hogy a helyére betonnal borított, rendezett teret építtessen. Titi ezt nem
hagyhatja annyiban! Penna bácsi, Gerda, a galamb és egy titokzatos renete (aki nem remete, csak majdnem!)
segítségével megmenti a parkot és az állatokat. És hogy mi kel ki a narancssárga tojásból? Egy óriási
göndörgém...
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Stilton, Geronimo: A bűzösen bűzlő vulkán különös esete. Pécs: Alexandra, 2013.

Kedves rágcsálóbarátaim! A nevem Stilton, Geronimo Stilton. Itt Rágcsáliában, Egér-sziget fővárosában a
könyveim mind bestsellerek! Hát nem olvastátok még őket? Igazán mulatságos történetek: könnyebbek, mint a
friss mozzarella, kívánatosabbak, mint az edami, és ízesebbek, mint az érett parmezán... igazán bajuszemelő
történetek, szavamra! A bűzösen bűzlő vulkán különös esetében szokás szerint igen különös kalandba
keveredtem, ezúttal Cincogó barátommal. Bár a nyár közepén jártunk, rettenetes havazás bénította meg
Rágcsáliát, az egerek városát. A rejtély megoldásához, egy pedálos szánra pattanva, el kellett tekernünk
egészen a Bűzösen bűzlő vulkánig! Micsoda elképesztő jeges kaland volt!

Winston, Robert: Ilyen az élet. Budapest: HVG Kv., 2013. (Okos könyvek sorozat)

Ízelítő a tartalomból: Hogyan alakult ki az élet a Földön? Hol laknak a világ legfurcsább teremtményei? Ki áll a
tápláléklánc csúcsán? Van-e élet a Földön kívül?
Hihetetlenül változatos és sokszínű bolygónkon számtalan élőlény nyüzsög. Hogy kerültek ide? Mi a közös
bennük? Mi tartja őket életben? Ezekre a kérdésekre keresi a választ e könyv. Felkutatja az élet építőköveit,
és a szemünk elé tárul az a csodálatos rendszer, amelyet élővilágnak nevezünk.
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Nieländer, Peter: Hogyan közlekedj a városban? Budapest: Scolar, cop. 2013. (Scolar mini
sorozat)

A Ravensburger gyermekkönyvsorozatának e kötetét lapozgatva az utcán közlekedő járókelőkkel és járművekkel
és a közlekedés alapszabályaival ismerkedhetnek az apróságok. Megtudhatják, hogyan kell helyesen viselkedni a
nagyvárosi forgatagban, hogy mindenki biztonságosan célba érjen. A kötetből játékosan megtanulják, hogyan
működnek a közlekedési lámpák, mi az a zebra, mire valók a fényvisszaverő csíkok és miért kell bukósisakot
viselni a kerékpáron.

Morán, José: Marco Polo, az utazó és felfedező. Budapest: Napraforgó, 2013.

Marco Polo az egyik leghíresebb utazóként vonult be a történelembe. Az író és diplomata korában az európaiak
nagyon keveset tudtak más földrészekről, kevesen ismerték Ázsia népeit, és szinte senki sem sejtette a kínai
civilizáció létezését. Marco Polo a történelem egyik legnagyszerűbb és leghosszabb utazásán rengeteg kalandot
élt át, amelyeket emlékirataiban örökített meg. Ennek a lenyűgöző olvasmánynak is köszönhetjük, hogy az
emberek látóköre szélesebb lett. A velencei kereskedő nem mindennapi személyisége ma is figyelemre méltó, s
kalandjainak olvasása során úgy tűnhet, mintha vele együtt járnánk varázslatos utazásának országútján…
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Bates, Marni: Segítség, youtube-sztár lettem! Budapest: Móra, 2013.

Ismertnek lenni nagyon menő, ugye? Tévedés! A tizenhét éves Mackenzie-t például egyáltalán nem zavarja, hogy
két barátján kívül a többi diák csak akkor vesz tudomást a létezéséről, ha a leckéjüket kell megírnia. Szóval
igazi lúzer. Ám a békés névtelenségnek vége, amikor hátizsákjával véletlenül padlóra küldi az egyik izomagyú
focistát, sőt egy hisztirohammal kombinált újraélesztést is bemutat a fél suli előtt. A kínos jelenetről készített
videó azonnal fölkerül a YouTube-ra, és több millió kommentelő, meg persze az egész gimi Mackenzie-n röhög.
De amikor egy népszerű rockbanda klipet készít a felvételről, a lány egy csapásra sztár lesz. A szerelemben
viszont ugyanolyan lúzer, mint volt. Mert mi van, ha túl későn jön rá, hogy a nagy médiacirkusz közben
elszalasztotta a tökéletes srácot, akinek egyáltalán nem kellett a felhajtás ahhoz, hogy észrevegye őt…

Csukás István: Berosált a rezesbanda. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2013.

A rettenetes Riminyák tanár úr üres osztályterembe érkezik – ugyanis az iskolai rezesbanda lelépett egy lopott
busszal. A sofőr helyén Szinyák, a bandavezér ül! Vezetni nem tud, a kaland tehát garantált! Az a legkevesebb,
hogy összetörnek egy szobrot, idegösszeomlás szélére sodornak egy, rendőrt, a frászt hozzák az igazgatóra és
felforgatják a városka életét. Két akció közt sem lazítanak, inkább rázendítenek. Mert muzsikálni, azt nagyon
szeretnek! De persze ezzel is csak tetézik a kalamajkát. Mindeközben a felnőttek – mert ők már csak ilyenek –
furcsa, rém fontosnak tartott dolgaikat intézik, és bizony csak akkor térnek magukhoz, amikor a belevaló
rezesbanda mindenkinek alaposan „elfújja” a nótáját!
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Fedina Lídia: Klaudia és az új gimi. Budapest: Dialóg Junior, cop. 2013.

Péterffy Klaudia 13 éves, amikor új iskolába kerül, mert családjával a fővárosba költöznek. Új iskola, új barátok
és új ellenségek! Klaudiában a régi barátnőitől kapott SMS-ek tartják a lelket. Vajon tényleg csak egykori
barátaira számíthat? Elveszett kiskutyája keresése közben Klaudia először Gabival köt barátságot. Az új és
régi lakhelyükön egyaránt felbukkanó Laci egyszer kedves, máskor szemtelen. Mégis milyen fiú az ilyen? Vagy
talán csak a vonzódását igyekszik titkolni? Marietta, az új iskola sztárja, féltékeny Klaudiára. Főleg azért, mert
barátja, Géb is Klaudia körül legyeskedik. Féltékenységében Marietta gonosz lépésre szánja el magát. Közben
Klaudia öccse, Marci komoly bajba kerül. Lesz-e annyi bátorság Klaudiában, hogy öccse megmentésére siessen?
Van-e számára kiút Marietta csapdájából? Lesznek-e igazi barátnői? És szerelme? Rengeteg kaland, sok
érzelem, váratlan fordulatok…

Joly, Fanny: A bátyám? Ki nem állhatom! A húgom? Kész borzalom! Szeged: Könyvmolyképző
Kiadó, 2012. (Marion és Charles kalandjai, 1.)

A történet a habókos Girardon család köreiben játszódik, a főhőse és egyben mesélője pedig Girardonék tini
lánykája, Marion. Marion tizenhárom éves, aprócska termetű, cserfes diáklány, aki vég nélküli mulattató csatározást
folytat lakonikus, nála két fejjel magasabb bátyjával, Charles-lal. A nagytesó társaságát azonban az utóbbi időben
nem csak a kellemes körömélezés miatt keresi: odavan Charles legjobb barátjáért, Félixért, aki viszont egyáltalán
nem veszi nőszámba, inkább az „iszonyú öreg” húszévesek érdeklik. Még szerencse, hogy ott van Marion legjobb
barátnője, az elkényeztetett, de jószívű Camille, akivel mindent részletesen kibeszélhetnek...
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Russel, Rachel Renée: Egy Zizi naplója. 1. rész: Mesék nem valami mesés életemről. Szeged:
Könyvmolyképző Kiadó, 2013.

Nikki Maxwell nem csak új iskolát, de új életet is akar kezdeni. Itt a remek alkalom, hogy
katasztrofális múltját maga mögött hagyva vagány, népszerű és menő csajként újjászülethessen.
Csakhogy Nikki az a fajta lány, aki ebédnél magára önti a spagettit, minden csínytevésével lebukik,
Halloween-re patkánynak öltözik, és az apja teherautójának tetején egy gigantikus műanyagcsótány ül.
Már az első napokban magára haragítja az iskola legnépszerűbb üdvöskéjét, MacKenzie-t, aki aztán
ádáz ellensége lesz, és beleszeret a jóképű Brandonba, aki látszólag észre sem veszi. Nikki életében
nincsenek unalmas percek, és az élesnyelvű tini most megengedi, hogy belekukkants a naplójába!

Webb, Holly: Cica az erdőben. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2013.

Ella nagyon szereti a cicáját, Pamacsot. Szörnyen megijed, amikor Pamacs egy téli napon nem tér haza.
A kiscica azonban élvezi, hogy kint lehet, különösen, amikor elered a hó, és megkergetheti a szép
hópelyheket, felfedezheti a téli ruhába öltözött kerteket. Hanem hirtelen hóvihar kerekedik, és
Pamacs eltéved az erdőben. Vajon megtalálja-e Ella a kis kedvencét?
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