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Ambrus Izabella – Horváth Ágnes: Fundi kirándulni megy. Budapest: Tinta Könyvkiadó,
cop. 2018.
Fundi alig tud aludni az izgalomtoó l a maó snapi
oó vodai kiraó ndulaó s miatt. Baó r anyukaó ja sok
joó tanaó ccsal laó tja el, hogy mire kell odafigyelni egy
kiraó ndulaó s soraó n, Fundi a jaó teó k heveó ben meó gis
elszakad a csoportjaó toó l, eó s a suű ruű erdoű ben talaó lja
magaó t, teljesen egyeduü l.
Mivel azonban íógeó rete szerint egy helyben marad,
a toü bbiek hamar raó talaó lnak, eó s minden joó ra
fordul!

Banks, Rosie: Állatbarát-díj. Titkos Királyság 29. rész. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Jaó zmin, Fanni eó s Nelli alig vaó rjaó k, hogy talaó lkozzanak
Pinkivel, a Tollas Tanya gazdaó jaó val eó s a gondjaira bíózott
varaó zslatos aó llatokkal.
De jaj! Keseruű kiraó lynoű aó tkaó nak hataó saó ra Fanni elvesztette
azt a keó pesseó geó t, aminek koü szoü nhetoű en az aó llatok
pillanatok alatt elfogadtaó k eó s megszeretteó k oű t. Mindennek a
tetejeó be a gonosz kiraó lynoű Pinkit is elvaraó zsolja, eó s a
laó nyoknak raó kell joü nniuü k, miveó vaó ltozott, hogy aó tadhassaó k
neki az ÁÁ llatbaraó t-díójat, mieloű tt meó g tuó l keó soű lenne.

Banks, Rosie: Ragyogó kupa. Titkos Királyság 30. rész. Budapest: Manó Könyvek, 2018.
Á laó nyok ezuó ttal a Varaó zslatos Vidaó mparkba
repuü lnek, aó m Trixi meó g mindig nem kapta vissza
reó gi varaó zserejeó t. Fanninak, Jaó zminnak eó s Nellinek
meg kell nyerniuü k a Ragyogoó kupaó t, kuü loü nben
tuü ndeó rmanoó baraó tjuk ereje oü roü kre elveó sz.
Mivel Keseruű kiraó lynoű eó s viharmanoó i most is
rosszban saó ntikaó lnak, a baraó tnoű knek mieloű bb
leó pniuü k kell...

Csukás István: Pom Pom legújabb meséi. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2018.

Hogy kicsoda Pom Pom? Hogy nem ismerjuü k igazaó n?
De azeó rt sok mindent tudunk roó la! Peó ldaó ul szeret az
aó gon hintaó zni. Peó ldaó ul szeret leselkedni. ÉÁ s nagyon
szeret meseó lni! Mindenroű l tud egy meseó t, ami az
utcaó n toü rteó nik, eó s mindenkiroű l tud egy meseó t, aki eó l eó s
mozog! De olyanokroó l is tud egy meseó t, ami csak a
keó pzeletuü nkben leó tezik, eloű szoü r csak az oű
keó pzeleteó ben, azutaó n mindnyaó junk keó pzeleteó ben.
Kitalaó lja Picur gondolatait, oü roü meit eó s vaó gyait.
Telekeó pzelik eó s telemeseó lik a vilaó got, ahogy lassan
mennek az iskolaó ba, eó s a vilaó g roü gtoü n szeó p lesz, eó s
izgalmas eó s csodaó latos!

Preussler, Otfried: Kökény, a kalapos manó. Budapest: Kolibri Kiadó, 2018.
Égy szeó p oű szi napon Koü keó ny, a kalapkeó szíótoű
manoó gondol egyet, feó lreteszi a fakanalat, eó s
ahelyett, hogy befejezneó a lekvaó rfoű zeó st, inkaó bb
kiraó ndulni indul.
Hiaó ba, a legszorgalmasabb manoó nak is szuü kseó ge
van egy kis kikapcsoloó daó sra eó s kalandra!
Kaland pedig akad boű ven, toü bb is, mint szeretneó ...
Meó g szerencse, hogy a bajban uó j baraó tra lel,
akinek az oldalaó n meó g a vad Setenetter is
legyoű zhetoű !

Berg Judit: Maszat űrhajózik. Budapest: Pozsonyi Pagony Kft., cop. 2018.
Áz
elsoű
meseó ben
Maszathoz
vendeó gseó gbe eó rkeznek baraó tai, Saó ri eó s
Misi, de nem tudnak megegyezni
abban, hogy mit eó píótsenek. Meó g
szerencse,
hogy
egy
bunkiban
koü nnyedeó n elfeó r egy babahaó z eó s egy
benzinkuó t is!
Á maó sodik meseó ben a keó pzelet meó g
tovaó bb szaó rnyal, eó s a gyerekek meó g az
uű rbe is eljutnak!

Király Anikó: Strand, papucs, szerelem. Budapest: Menő Könyvek Kiadó, 2018.
Bogi igazi csapaó skeó nt eó li meg, amikor keó t hoó napot eó desapja
lepukkant, Balaton-parti kempingjeó ben kell eltoü ltenie. Ézeó rt –
az eddigi nyarakboó l leszuű rt tanulsaó gok alapjaó n – oü sszeíór egy
listaó t azokroó l a dolgokroó l, amiket mindenkeó ppen el akar
keruü lni. Míóg eleinte a legnagyobb gondja, hogy duci testeó t nem
akarja bikiniben koü zszemleó re tenni, keó soű bb kideruü l, hogy
vannak komolyabb probleó maó k is. Peó ldaó ul a fejuü kre omloó
kemping, egy eskuü voű , egy szuü leó s, eó s persze joó paó r uó jdonsuü lt
baraó t, oű ruü lt nyaó ri esteó k, eó s egy furaó n csattanoó csoó k is, amikor
kezdeteó t veszi a nagy „Mentsuü k meg a kempinget!”hadmuű velet…
Bogi izgalmas eó s roü hejes kalandokba keveredik, eó s talaó n, de
teó nyleg csak talaó n, beó keó t koü t oű sellenseó geó vel, a bikinivel is.

West, Kasie: A távolság relatív. Budapest: Menő Könyvek Kiadó, 2018.
Á tizenheó t eó ves Caymen Meyers uó gy tanulmaó nyozza a
gazdag embereket, akaó r egy tudomaó nyos kíóseó rletben,
eó s sok eó vi megfigyeleó s utaó n biztos benne, hogy csak egy
dologra joó k: peó nzt koü lteni olyan felesleges holmikra,
mint az anyukaó ja boltjaó ban aó rult porcelaó nbabaó k.
ÍÁgy amikor Xander Spence beseó taó l a boltba, hogy a
nagymamaó jaó nak vegyen egy babaó t, eleó g egy pillantaó s,
hogy Caymen megaó llapíótsa, a fiuó eszmeó letlenuü l gazdag.
Baó r a fiuó vonzoó , eó s oű az elsoű , aki teó nyleg felkelti a laó ny
figyelmeó t, Caymen eleó g okos ahhoz, hogy tudja, nincs
eseó lye a fiuó naó l. Hiszen ha maó st nem is tanult az
anyukaó ja intelmeiboű l, azt igen, hogy a gazdag emberek
figyelmeó t neheó z felkelteni.
ÁÁ m Xander ezentuó l gyakran megjelenik az uü zletben,
dacaó ra a laó ny eroű feszíóteó seinek, hogy elriassza. Caymen
pedig, legnagyobb reó muü leteó re, eó lvezni kezdi a fiuó
taó rasaó gaó t.
Tudja, hogy az anyukaó ja nem joü het raó a dologra - nem
fogadnaó el. Jobban szeretneó , ha Caymen a helyi, csoó roó rockerfiuó val loó gna. Ámikor Xander
odafigyeleó se eó s kedvesseó ge maó r eó ppen meggyoű zneó a laó nyt, hogy a gazdagsaó g nem jellemhiba,
raó eóbred, hogy a peó nz sokkal nagyobb szerepet jaó tszik a kapcsolatukban, mint gondolta volna.
ÉÁ s hogy Xander nem az egyetlen, akieó rt aggoó dnia kell…

Magyar mesék lázadó lányoknak. 25 nő története. (Szerk. Szlukovényi Katalin)
Budapest: Móra Könyvkiadó, 2018.

Égyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy laó ny.
Nem is egy - huszonoü t.
Neó melyikuü k most is koü zoü ttuü nk eó l. Laó nyok, noű k,
asszonyok, akik nem mindennapi neheó zseó geken
lettek uó rraó , eó s sokszor keó ptelenuü l mereó sznek
tuű noű ceó lokat eó rtek el. Ákik hittek magukban, eó s
íógy voltak keó pesek maó sokeó rt dolgozni akkor is,
ha a koü rnyezetuü k megproó baó lta erroű l lebeszeó lni
oű ket. Ákik elavult szokaó sjogon, egyeó ni eó s
toü rteó nelmi
trageó diaó kon,
betegseó gen,
szorongaó son feluü lemelkedve veó gezteó k el
vaó lasztott feladatukat, eó s mutatnak ezzel peó ldaó t
nekuü nk, olvasoó knak, laó nyoknak eó s fiuó knak,
gyerekeknek
eó s
felnoű tteknek
egyaraó nt.

