Könyvajánló leendő elsősöknek
Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
Micsoda boldogság és dicsőség az első iskolatáska! Dani is büszke örömmel indul iskolába, ahol a lelkesedése
lohad ugyan, de érdeklődése nőttön-nő. A felnőttek kérdésére, hogy jó-e iskolába járni, Dani nem tud válaszolni.
Van amikor jó, s van, amikor rossz.

Lackfi János: Mi leszek, ha nagy leszek
Ahány betű, annyi mesterség. És mindenki boldog!
Lackfi János vicces rímes négysorosai és Foltin Fruzsina egyszerű,
a lényeg megragadására törekvő illusztrációi remek párost alkotnak.
Szöveg, színek, formák egysége egy modern ábécéskönyvben: a betűtanulás még sosem volt ilyen szórakoztató!

Hamupogácsa – Mesekönyv az érzelmekről (szerk.: Csörgei Andrea és
Kreil Melinda)
12 népmese a világ minden tájáról!
12 kortárs magyar író meséje!
24 hangulatkártyával és játékötletekkel!
A kötet szerzői: Berg Judit, Dániel András, Gimesi Dóra, Kiss Judit Ágnes, Kollár Árpád, Lackfi János, Maksai
Kinga, Mészöly Ágnes, Molnár Krisztina Rita, Somfai Anna, Szabó Imola Julianna, Várfalvy Emőke

Timothy Knapman: Mesélő folyók
Utazzunk végig együtt öt lenyűgöző folyón, hallgassuk meg, mit mesélnek történelemről, legendákról,
izgalmas valódi vagy mesebeli állatokról!
Míg a Jangce sárkányokról és delfinekről susog, a Rajna habjai kastélyokról, ellenséges germán törzsekről és
Frankenstein váráról regélnek. Fedezzük fel a Nílus menti piramisokat és ősi templomokat, kutassunk
elveszett városok és kincsek után az Amazonas mentén! Kövessük a Mississippit, és ismerjük meg történeteit
hajdanvolt csatákról és az egykor ott élt dinoszauruszokról!

Gimesi Dóra: Emma csöndje
Emma épp két hete, három napja és tíz perce jár iskolába. Más, mint az osztálytársai: különösen érzékeny a
zajokra, és retteg, ha meg kell szólalnia mások előtt. De az állatok között jól érzi magát. "A halakat értem.
Meg a bálnákat, delfineket, lamantinokat, rozmárokat, narválokat, rákokat, szivacsokat, tengeri csillagokat."
Egy nap legyengült kardszárnyú delfin érkezik az akvárium állatkórházába. Fülöp, a kis delfin nem találja a
helyét a többi állat között, de nem maradhat a kórházban, hiszen láthatóan semmilyen betegsége nincsen.
Egyedül Emma képes megérteni őt, csak ő tud segíteni rajta. De ehhez le kell győznie önmagát. Nem lehet
többé kicsi, láthatatlan tengeri uborka az akvárium fenekén.
A Kolibri Színházban meg is nézhető ősztől.

https://kolibriszinhaz.hu/eloadas/emma-csondje/
Shona Innes: A harag olyan, mint a páncél
A pozitív érzésekkel könnyű azonosulni, azokat könnyű elfogadni és kimondani, de a negatívokkal nagyon
nehéz együtt élni. Pedig azok is a részeink, azokra is szükségünk van. Meg kell tanulni, hogy mitől leszünk
mérgesek, a haragunkat, indulatainkat agresszió nélkül kommunikálni, és a dühünket feldolgozni és elengedni.
Shona Innes pszichológus könyvei segítenek a gyerekeknek megbirkózni az élet olyan kérdéseivel, amelyek
néha még felnőttként is nehezen emészthetők.

Szél Dávid – Peer Krisztina – Pőcze Balázs: Apa + én sosem unatkozunk
10 küldetés, 70 közös játék, minőségi idő apukáknak és gyerekeiknek. Készítsetek rakétahátizsákot és
lávalámpát, eszkábáljatok odúkat tündéreknek és manóknak, szervezzetek saját lovagi tornát! 10 kreatív mese,
azokban több mint 70 közös játék, valamint Peer Krisztina és Szél Dávid pszichológusok írásai gyerekekről,
apaságról, játékról és együtt töltött időről.

Dávid Ádám: Arti Begurul
Markó az ötödik szülinapján egy egészen különleges ajándékot kap: Artit, a robotot. De mit lehet kezdeni egy
olyan robottal, aki azt sem tudja, mi mindent tud? Nos, Markó és a legjobb barátja, Kíra nem haboznak kideríteni;
és miközben Artit egyre jobban kiismerik, hol meghökkentő, hol vicces vagy épp bosszantó kalandokban lesz
részük. De ahogy a mondás is tartja, minden jó, ha a vége jó, így a mese végére Markóék igaz barátságot kötnek
és rájönnek, sokkal több közös van bennük, mint azt elsőre gondolták.

Kobi Yamada: Lehet
Mese mindarról, amit megtehetsz, és mindarról, amivé válhatsz. Arról, aki ebben a pillanatban vagy, és mindazon
varázslatos, korlátlan lehetőségről, melyet magadban hordozol. A gyönyörűen illusztrált lírai történet elnyerte a
rangos Nautilus Könyvdíjat. Belőled egyetlenegy van, egyetlenegy volt és lesz. Páratlan, egyedi és
megismételhetetlen vagy. Már csak annak az esélye is, hogy itt vagy, pont ezen a helyen, pont ebben az időben, oly
csodálatos, ritka és kivételes, ami soha nem fog újra megtörténni.

David Sundin: A könyv, amelyik nem akarta, hogy elolvassák
E mese hőse A könyv, amelyik nem akarta, hogy elolvassák. Egy könyv, amely mindent megtesz azért, hogy békén
hagyják. A szavak kicserélődnek, becsukod a könyvet, és máris aligátorrá változik! Egy szokatlanul eleven,
megátalkodott és teljességgel varázslatos képeskönyv, amelyet egy vicces kis úr, bizonyos David Sundin írt.

Balázs Ágnes: A csodagomb
Emma ősztől első osztályos lesz, de a nyár egy részét még Nagymamánál tölti. Hintázás közben egy piros gomb
gurul elé. A látszólag átlagos tárgy azonban különlegesebb, mint azt Emma gondolná. Vajon hogy válik egy gomb
csodagombbá?

Dödölle - Gyerekirodalmi és hagyományőrző kalendárium - Ünnepi
receptekkel (szerk.: Lovász Andrea)
A Dödölle öröknaptár, szakácskönyv, játékgyűjtemény és irodalmi olvasókönyv! Az év jeles napjaihoz kötődő
szövegek között vannak hagyományos ételreceptek, népszokások, játékok és kortárs gyerekirodalmi szövegek így a kötet régi és új különleges párbeszédét valósítja meg. Legyen sok közös családi program, tanuljuk együtt
újra az ünnepek rendjét!

Paulik Móni: Szabad a Nem
Manna, a labrador, imádja, ha a gazdija simogatja, de van, akinek nem engedi.
De vajon hogyan tud egy kutya nemet mondani, és vajon mi mikor mondhatunk nemet? Ha nincs kedvünk
barátkozni, egy simogatást vagy egy puszit bármikor visszautasíthatunk?

Könyvajánló leendő másodikosoknak, harmadikosoknak és
negyedikeseknek
J. K Rowling: A karácsonyi malac
A hétéves Jack mindennél jobban szereti a plüssmalacát. Aztán egyszer - épp szenteste napján - az undok
mostohanővére kidobja Püsmacot az autóból! Hiába kap helyette a fiú egy sokkal szebb plüsst, imádott
kedvencét nem pótolhatja. Ám karácsony éjjele a csodák ideje, amikor minden életre kelhet... Így aztán Jack
és bosszantó új játéka, a karácsonyi malac kockázatos utazásra indul az Elveszettek Birodalmába, hogy
kimentsék a fiú legjobb barátját a szörnyűséges, játékpusztító Veszejtő markából. A veszélyes kalandban
segítségükre van egy beszélő uzsonnásdoboz, egy bátor iránytű és egy Remény nevű szárnyas lény, de
igyekezniük kell, mert ha nem találják meg Püsmacot még éjfél előtt, soha nem jutnak haza!

Moira Butterfield: A méhek titkos élete
Tudtad, hogy a méhek imádnak táncolni? És azt, hogy kiváló a szaglásuk?
Ez a rajzokkal illusztrált könyv nemcsak méhekről szóló népmeséket tartalmaz, hanem megtudhatod belőle
azt is, hogyan jönnek világra a méhecskék, mivel táplálkoznak, hol laknak, mit rejt a kaptár belseje, miért
olyan fontosak számunkra a méhek, és hogyan lehetsz a méhek barátja. Arról is olvashatsz, hogy hogyan
készül a méz, miért érdemes fogyasztani, és hogy az emberen kívül kik szeretik még nagyon.

Berg Judit: Két kis dinó Artúr király udvarában
Üdvözlet néked, nagyra becsült Olvasó!
Hegyezd a dárdád, akarom mondani, a füled, és élesítsd a szablyád, mármint az elméd! Mert igencsak
kalandos eseményeket fogok neked elregélni, melyeket az Úr négyszázvalahányadik esztendejében vetettem
papírra! Na, mit szólsz? Egész jól eltanultam a lovagi beszédmódot, ugye? És nem csak azt!Fogadjunk, hogy
most arra gondolsz: nem is vagyok igazi lovag! Hát, tévedsz! A nevem Sir Trikó, a Mesemondó, legjobb
barátom pedig a rettenthetetlen Sir Nyamm."

Vaclav Ctvrtek: Rumcájsz
A televízió képernyőjéről is jól ismert cseh mesehős, Rumcájsz tisztességes életre vágyik, de ezt csak az
emberektől távol, egy erdei zsiványtanyán találja meg, ahol boldogan éldegélnek feleségével, Mankával.
Václav Čtvrtek népszerű meséi Rumcájsz zsiványos csínytevéseiről szólnak, amelyek igazságot
szolgáltatnak Jičinben, és rendet teremtenek a fölfordult világban. Rumcájsz történeteit Radek Pilař
közkedvelt rajzai illusztrálják.
Nézzétek meg ősszel a Budapest Bábszínházban!
https://budapestbabszinhaz.hu/babszinhazeloadasok/rumcajsz/

Tim Cooke: Találmányok könyve
A találmányok megváltoztatják az életünket! Fedezd fel a történelem több mint 40 jelentős innovációját, a
vízöblítéses vécétől kezdve a bioüzemanyagon és a mikroszkópon át az internetig! Tudd meg, hogyan,
mikor és miért jöttek létre azok a dolgok, amelyek előre mozdították a világ kerekeit! Találkozz a híres - és a
feledésbe merült - feltalálókkal, és merülj el ezzel a szórakoztató útmutatóval a technológia és kütyük
világába, amelyek nélkül ma elképzelhetetlen lenne az élet!

Bertie Fraser – David Edmonds: Beépített robot
Dotty, az android különleges feladatot kap. Be kell épülnie egy iskolai osztályba, és el kell hitetnie maga körül
mindenkivel, hogy ő egy hús-vér tizenegy éves lány. Ha sikerül, az őt kifejlesztő kutatócsapat rengeteg pénzt
nyer, hogy folytathassák a munkájukat, és tovább tökéletesíthessék Dotty programját. Igen ám, de világszerte
több másik robot is versenybe száll, és ha ez nem lenne elég, minden iskolában kihirdetik, hogy aki leleplez egy
androidot, busás jutalomban részesül. Vajon sikerül Dottynak megnyernie a versenyt?

Rádai Andrea: Tündérek a tajgán
Mimi imádja a kalandokat! Így hát nagyon boldog, amikor tündér-nagynénje meghívja az esküvőjére, a tajgaerdő mélyén álló házába. Azonban a vidám mulatság vészjósló fordulatot vesz - és Mimire marad, hogy
megmentse a násznépet. Útra kel a Transz-szibériai expresszen, ahol új barátokra tesz szert, és a maffió-zókkal is
szembeszáll - még szerencse, hogy Miminek mindig helyén van a szíve!Már tudsz olvasni? Mit gondolsz, el
tudnál olvasni egye-dül egy egész regényt? Próbáld meg!

Nicola Davies: Amikor eljött a háború
Képzeld el, hogy egy átlagos hétköznapon egyszer csak eljön hozzád a háború, és romba dönti a
városodat. Képzeld el, hogy mindent és mindenkit elveszítettél. És akkor egy hozzád hasonló gyerektől
kapsz egy apró, de annál értékesebb ajándékot. A rövid és szívszorító mese arra tanít kicsiket és
nagyokat, hogy a legapróbb tettek is számítanak és ha sokan tesszük, akkor még arra is képesek
leszünk, hogy háborúkat állítsunk meg!

Marék Veronika: Kéményseprő Kelemen
Ég és föld találkozóhelyén, a háztetőkön dolgozik a kéményseprő. Kelemen megmenti a város lakóit - de a
sapkáját senki nem veszi fel a sárból. Fiatal voltam, körülbelül húszéves, amikor megszületett bennem ez a
mese. Azóta őrizgettem saját magamnak. Most elengedem, olvassák el mások is. Szegedi Katalin költői
képeivel új életet kapott a réges-régi mese, és remélem, ma is lesznek, akiknek örömöt szerez, és akiket
megvigasztal. A mesében benne van a hatvanas évek csodavárása, az, hogy semmi sem lehetetlen, s a
hozzád méltó párod pillanatok alatt rád találhat.

Dolák-Saly Róbert: A füle sem tréfa
TUDTAD, KEDVES OLVASÓ, hogy a mosómedve nem medve? És hogy a szomorúfűz sem lenne szomorú,
ha nem így hívnák? Vajon miért készül tüntetésre a fóka, és hogyan lett a kis zsiráfból a világ leghosszabb
nyakú zsiráfja? Ebben a könyvben félszáz vers és mese állatkertből ismert főszereplői vallanak magukról és
rólunk, emberekről komoly-komolytalansággal vagy fordítva.

David Petersen: Egérőrség – 1152. ősz és Egérőrség – 1152. tél
Az erdő veszedelmes hely, különösen az olyan apró állatok számára, mint az egerek. Egykor egy menyét
hadúr zsarnokoskodott az egerek fölött, mígnem harcosaik egy nemes szívű csoportja fölvette vele a
harcot. Az egérőrség azóta is védi birodalma békéjét és gazdagságát. A felderítők, időjárás-figyelők,
úttörők és védelmezők ligája nemzedékről nemzedékre továbbadja tudását.
Az őrség három legkiválóbb egerét most azzal a küldetéssel bízzák meg: egy eltűnt gabonakereskedőt kell
előkeríteniük. Amikor azonban rátalálnak, megdöbbentő felfedezést tesznek: árulás és egy új hatalom fenyegeti az
egérőrséget…

Tarr Ferenc: A lány, aki kutató akart lenni
Karikó Katalin nevét megismerte a nagyvilág, amikor az emberiség felvette a harcot a Covid- 19 járvánnyal.
2021-ben a kisújszállási kutató lett az év hőse, a világ 100 legbefolyásosabb embere közé került, számos
rangos díjat nyert, vezető szerepet játszott a legsikeresebb vakcina, a Pfizer vállalat mRNS alapú oltásának
kifejlesztésében. Ki ez a lány, aki egyszerre ilyen magasra repült, de közben mindvégig maradt, aki volt:
elhivatott kutató, örökké elkötelezett tudós, ugyanakkor egyszerű és őszinte mindennapi ember? Katalin
általános iskolásként szeretett bele a biológiába, és egymás után leküzdve az akadályokat, töretlen hittel
ment előre mindvégig.

Igaz Dóra: Groll legendája
Kála királykisasszony a családjával és egész udvartartásával az év legnagyobb ünnepére, az Újhold
köszöntésére készül Aláciában. De hiába kellene boldognak lennie, Kálát nem hagyja nyugodni, hogy a régi
Holddal nem törődik senki. Pedig ha a régi Hold megharagszik, az egész birodalom veszélybe kerül... Kála
álmában egy ismeretlen birodalomban találja magát, és új barátaival Alácia megmentésére indul.

Balázsy Panna: Földindulás – Ökobanda 1.
Neked is fontos a Földünk? Szerinted is tennünk kell azért, hogy megóvjuk a bolygónkat? Akkor ezt a regényt
imádni fogod! A négyrészes sorozat első részében Polli, a szeplős vadóc, Manyi, a rakottszoknyás manga
imádó, Döme, a deszkás és Benedek, az elegáns úr, megalapítják az ÖkoBandát. Igazi városi gyerekek ők,
akik szívükön viselik a környezet védelmét. Elhatározzák, hogy közelebb akarnak kerülni a természethez,
ezért két hétig egy kis családi gazdaságban segítenek. Megtanulnak kertészkedni, ültetni, állatokat etetni,
lelassulni, harmóniában élni és énekelni a tábortűznél.

Képtelen képrablás – Mesék a múzeumból
Na, akkor most elmesélem, hogy is volt ez az egész hecc. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer tizennégy
festmény a Magyar Nemzeti Galéria falain. Ez a tizennégy festmény aztán megtetszett tizennégy szerzőnek.
Született tizennégy szuper mese többek között Vitéz Lászlóról, egy zöld szamárról, két folyton veszekedő
aranyhalról, egy titokzatos videókazettáról, egy kislovagról és egy sárkányról, egy eltévedt kislányról, egy
rémült tengelicéről... és még sorolhatnánk. Végül pedig jött Rubik Anna, aki elkezdett játszani.
A festményekkel, a mesékkel, a vonalakkal, a színekkel, a formákkal. És ennek az elképesztő történetnek ez lett az
eredménye. Az antológia szerzői a következők: Gimesi Dóra, Kiss Judit Ágnes, Kertész Erzsi, Vadai Adrienn, Berg
Judit, Harcos Bálint, Bán Zsófi, Jeli Viki, Nényei Pál, Molnár T. Eszter, Dániel András, Kolozsi Angéla, Szabó Borbála,
Gévai Csilla.

Kovács Attila: Föld alatti kaland tigrissel és buszokkal
Két jóbarát, Halmi és MBE, egy nyári este valami igazán szokatlanra lesznek figyelmesek. Mikor megpróbálnak
utánajárni, kik és miért ásnak az éjszaka közepén, egy pillanat alatt az éjszakai utcán találják magukat,
oldalukon Zitával, a fura lánnyal a suliból, és a tigrisével. A nyomok egy mély és sötét föld alatti járathoz
vezetnek. De arra, amit lent találnak, egyikük sem számít.Már tudsz olvasni? Mit gondolsz, el tudnál olvasni
egyedül egy egész regényt? Próbáld meg!

Tarr Ferenc: Harmónia, a zenék birodalma
Melódia királykisasszony szeretné megtalálni a saját hangját. Elindul hát Harmóniában, a zenék
birodalmában, hogy végigjárja mind a négy tartományt - Folkiát, Imprót, Poppiát és Klasszikát. Kalandos
útja során megismer sok-sok hangszert, stílust, formát, zenészt, zeneszerzőt, énekest - és hall nagyon
sokféle zenét. Vajon melyik lesz az övé? A zenei ismeretterjesztő könyvektől eltérő módon Tarr Ferenc
könyve a zene egészére koncentrál: teljesen egyenlő arányban szól a népzenéről, a jazzről, a popról és a
klasszikusról is - sok-sok érdekességgel, tudnivalóval, hallgatnivalóval és Baranyai (b) András fantasztikus
rajzaival.

Mészöly Ágnes: A sünimentő akció
Majdnem, a macska hirtelen vad morgásra lesz figyelmes a parkban. Rémséges kutya támadott egy kis sünire!
Meg kell menteni a sünit! De hogyan? Itt csak a varázslat segíthet! Hiszen Majdnem tud varázsolni. Azaz...
majdnem tud…

Anna Claybourne: Csodálatos evolúció
A könyv feltárja az evolúció történetét és működését, és bemutatja azokat a tudósokat, akik részt vettek a
folyamat titkainak felderítésében. A kötetből megtudhatod, hogy az évmilliók során hogyan változott az
élet és miként bukkantak fel a különböző létformák. Megismerkedhetsz az evolúció során létrejött
különleges és hihetetlen lények némelyikével, és megtudhatod, merre tart az evolúció.

Könyvajánló leendő ötödikeseknek
Majoros Nóra: A néma táltos
A Vitéz János Gimnázium udvarán álló ősöreg fa gyökerei közt a múltba vezető alagutak kanyarognak. Egyre több
gyerek szeretné megnézni, milyen is egy másik korszak - ki a családját keresi, ki történelmi tények után kutat, más
meg csak sodródik. Márk és Imi olyan messzire megy vissza az időben, mint még senki más az osztályból. Az sem
segít nekik az eligazodásban, amit töriből tanultak, hiszen ott is csak a honfoglalásnál kezdték. De vajon milyenek
voltak, akik a honfoglaló magyarok előtt éltek itt? Hogyan lesz a nagyszájú Márkból "néma", vagyis idegen nyelvet
beszélő "táltos" mesemondó? És mit hoz a 9. századbeli magyarokkal való találkozás?

Amelia Mellor: A világ legnagyobb könyvesháza
Pearl és Vally Cole egy könyvesboltban él. Méghozzá a világ legnagyszerűbb, legkülönlegesebb, legvarázslatosabb
könyvesboltjában, a Cole Könyvesházban, ahol minden nap új csodákat kínál: bűbájjal töltött cukorkák, beszélő
papagájok, télikertté varázsolt dzsungel, saját zenekar, teázó, maguktól mozgó polclétrák és persze temérdek
könyv... Amikor Pearl és Vally megtudják, hogy édesapjuk egy ördögi csere miatt kockára teszi a Könyvesházat és a
saját életét, a testvérek azonnal cselekszenek, s hamarosan veszélyes-varázslatos kalandok közepén találják
magukat. A feladványok megoldásában nem csupán az eszüknek, de a szívüknek is a helyén kell lenniük, ám a
játékban, ha nyernek, megmenthetik a Könyvesházat és az édesapjukat. Ha elbuknak, a Könyvesházzal és édesapjukkal
együtt a velük kapcsolatos emlékeiket is elveszíthetik…

Péterfy Gergely – Nagy Ervin: Robotmese
A kis Kék Lovag kiszabadul egy béna számítógépes játékból, és útnak indul, hogy a digitális térben barangolva
végre megismerje a nagyvilágot. Csakhogy a digitális világ tele van kommentelő trollokkal, egymással gonoszkodó
gyerekek üzeneteivel és fényképeivel, amit egy igazi, digitális lovag bizony nem nézhet tétlenül! Ráadásul
robotunknak a háló rettegetett királyával, Morius Netengorral is meggyűlik a baja. A Kék Lovag minden digitális
tudását beveti (ami bizony nem kevés!), hogy az összekuszálódott szálakat kibogozza, a gonoszkodó gyerekeket
jobb belátásra bírja, és nem utolsósorban elérje, hogy végre őt is szeresse valaki! Mert akkor megtörténik a
varázslat, és kiszabadul a digitális világból! De vajon lehet-e szeretni egy robotot? Leleplezhetőek-e a kamu
kommentelők és heccelők? Beláthatja-e a tévedését egy folyton gonoszkodó gyerek? És vajon ő mitől ilyen mérges a
világra?

Nagy Réka: Bolygómentő kézikönyv szuperhősöknek
Egyre többet hallani, hogy élj fenntarthatóan, figyelj a bolygóra és a óvd a környezeted. Fontos kérdések, fontos
problémák, nyomasztó jövőkép. Mit lehet kezdeni gyerekként a jelenlegi helyzettel? Hidd el sokat tehetsz azért,
hogy a dolgok változzanak és jóra forduljanak. Épp rád van most szükség! Ez a könyv segít abban, hogy igazi
szuperhősként viszonyulj a világ bonyolult dolgaihoz, megértsd a természetromboló folyamatok okait és ez
alapján változtass családoddal a mindennapok megszokott rutinjain. Ökoanyut a gyerekei számos érdekes
kérdéssel lepik meg, melyeken keresztül mesél a körforgásos gazdaság, az esélyegyenlőség, a fenntartható divat,
az adományozás, a szelektív szemétgyűjtés, a húsevés, a biogazdálkodás, a biodiverzitás, a vízhasználat, a
környezettudatos közlekedés, a tudatos vásárlás, a pazarlás elkerülése és még sok más fontos témáról. De a
fenntarthatóság arról is szól, hogy mi, emberek hogyan bánunk egymással.

Sarah Devos: Nahát, ezek az egyiptomiak!
A múlt színesebb, mint gondolnád! Új ismeretterjesztő sorozatunk első része rengeteg humorral és sok-sok rajzzal
kalauzol el minket az ókori egyiptomiak izgalmas világába.
Ha a célod a tananyag kiegészítése, elmélyítése, vagy épp a kíváncsi nagyóvodás tudásszomjának oltása - ez a
könyv remek választás! Szeretnéd leírni a neved hieroglifákkal? Vagy papíruszt készítenél inkább? Tényleg a
férfiak mosták a ruhákat az ókorban?! De vajon mért tettek időnként viaszkúpot a fejük búbjára? Mit rejthet a titkos
ajtó egy piramisban? A híres Tutanhamon tényleg csak kilencéves volt, amikor trónra lépett?

Boncsér Orsolya: Fotózni jó!
Szeretsz fotózni? Akkor ez a könyv neked szól! A több mint 40 inspiráló feladat segítségével játszva
elsajátíthatod a fotózás alapjait, a komponálást és a modellkezelést. A fotózásra javasolt ötleteket otthon is
megtalálható eszközökkel meg tudod valósítani, telefonnal és fényképezőgéppel egyaránt.
A könyv közös alkotásra hív, olyan kihagyhatatlan témákat is érintve, mint a szerzői jog és a
képmegosztókra feltöltött képek sorsa. Tarts velem! Fotózni jó!

Goldberg Emília: Vácz Irénnek vége!
A hatodikos Konrád Eszter állandó céltáblája az osztálytársak és az ördögien gonosz osztályfőnök, Vácz Irén
gúnyolódásainak. Ráadásul a váló-félben lévő szülőknek is kevés idejük jut a lányra. Eszter egy elkeseredett
pillanatában felmászik az iskola tetejére, ahol összetalálkozik Magnusszal, a szellemmel, aki a nyakába varrja
magát. Magnus nem épp kellemes társaság: éjszaka horkol, nappal édességgel tömi magát, és pimasz
megjegyzésekkel bosszantja a lányt. Eszter élete a találkozás után mégis gyökeresen megváltozik…

Dr. Tina Rae – Jessica Smith: Az is oké, ha nem minden oké
Akár jól érzed magad, és szeretnéd, hogy ez így is maradjon, akár összecsaptak a hullámok a fejed felett, és
segítségre van szükséged, ez a könyv NEKED szól.
Pozitív szemléletű útmutatónk bevezet az önismeret, a jóllét és a mentális egészség világába. A rengeteg ötlet és
stratégia segíthet, hogy elégedett, kiegyensúlyozott és boldog lehess.

Wéber Anikó: Cseresznyeliget titka és A platánsor rejtélye
Kitti sokat van egyedül, és sokszor unatkozik: egy igazi kalandra vágyik! Folyton történeteket talál ki, álmodozik, de hiába:
az osztálytársai közül senki sem értékeli a fantáziáját, és ő gyakran magára marad. Míg a többiek a lovastáborban vagy a
tengerparton szelfiznek, ő a nagynénjénél, a világ legunalmasabb helyén, Cseresznyeligeten nyaral. De Kitti még
Cseresznyeligetből is képes egy izgalmakkal teli mesevilágot teremteni - és a szomszéd gyerekekkel hirtelen egy igazi
nyomozás kellős közepén találják magukat. Ráadásul közben talál magának egy legjobb barátnőt is.
Kitti ismét Cseresznyeligeten tölti a nyarat - pontosabban a szomszédos Királyföldön, a Park Szállóban. Szerencsére két
barátja, Bianka és Barnabás is itt nyaralnak nagyapjuk gyönyörű, ódon házában. Ha pedig ők hárman együtt vannak, akkor
biztos nem csak unalmas strandra járás lesz a program! A Platánsoron egy rejtély tartja lázban a hangulatos villákban élőket: valaki
elárulja a környéket szerető lakókat, és a régi házak veszélybe kerülnek. Kittiék a tettes nyomába szegődnek, kutatásukat régi tárgyak
és titkos üzenetek segítik.

Weöres Sándor: Holdbeli csónakos – Berg Judit átdolgozásában
A Holdbeli csónakos az igaz szerelem és boldogság iránti vágyódásról, az útkeresésről szól. Jégapó fejedelem
lánya, Pávaszem királykisasszony, Medvefia királyfi, a lapp trónörökös és barátaik számos mesés kalandba
bonyolódnak utazásaik során, amelyek során körbejárják a világot, időn és téren át.
Megnézhető a Budapest Bábszínházban.
https://budapestbabszinhaz.hu/babszinhazeloadasok/holdbeli-csonakos/

Rózsa Lajos: A típuspéldány elrablása – és más rettentő
bűncselekmények a Természettudományi Múzeumban
Egy kisfiú eltéved a Természettudományi Múzeumban, ahol zűrös kalandok során megismerkedik a
kutatókkal, a kutatómunkával, és végül maga is részt vesz egy új bogárfaj felfedezésében.

Veronica Cossanteli: A csibukok varázslatos földjén
Pip és Flóra nagy bajba keveredtek. Megszöktek a Sunny Bay Elhagyott és Váratlanul Elárvult Gyermekek
Nevelőotthonából, ahol életük szomorú és kilátástalan volt, ám sorsuk most sem nevezhető épp rózsásnak… A
két kis árva meghökkentő és varázslatos világba csöppent, ahol fahéjmedvék, lápi koboldok, bukdácsok és talán
még takonyférgek is élnek, és persze mindenekelőtt a csibukok, ezek az esetlen, kelekótya, de végtelenül
elbűvölő lények, akik J. R. R. Tolkien gyermekeinek szívét is rabul ejtették.

Jamie Littler: Zúzmaraszív és Menekülés Aurórából
Lépj fel a Zúzmaraszív fedélzetére, és légy részese a kalandnak! Messze-messze, a szörnyektől hemzsegő
Hó-tenger legfagyosabb csücskében, van egy apró erődítmény. Egy Ash nevű kisfiú eltűnt szüleit várja
vissza, akikre már csak egy tiltott altatódal éneklése emlékezteti... és mindent megtesz, hogy elkerülje a
nagyon, NAGYON morcos Jetit, Tobut, aki az őrzője lett. De az élet hamarosan sokkal kalandosabb lesz Ash
számára. Miután egy bátor mentési kísérlet rávilágít, hogy csodás varázserővel rendelkezik, hamarosan a
Zúzmaraszív, egy útkereső szán fedélzetén találja magát. A szán merész felfedezőkkel van teli, akiknek épp
jól jön a fiú segítsége. Vajon ők tudnak segíteni Ashnek, hogy megtalálja a családját?

Könyvajánló leendő hatodikosoknak
Tasnádi István – Jeli Viktória: Kettős:Játék
Jeli Viktória, író, dramaturg, az Időfutár egyik szerzője. A Kettős:játék című drámában ő írta Tünde ( Aibell 14 )
történetét. Tünde 14 éves lány, aki nem érzi biztonságban magát a való világban. A virtuálisban annál inkább. Ha
innen kezded a könyvet, vele haladhatsz végig az Arawyn szeme nevű játékban, ahol Aibell 14 megismerkedik
Artaius 15-tel. De vajon megismerkednek-e a valóságban is?
Tasnádi István, író, forgatókönyvíró, az Időfutár egyik szerzője. A Kettős:játék című drámában ő írta Hárún
( Artaius 15 ) történetét. Hárún 15 éves srác, aki nem érzi biztonságban magát a való világban. A virtuálisban
annál inkább.Ha innen kezded a könyvet, vele haladhatsz végig az Arawyn szeme nevű játékban, ahol Artaius15
megismerkedik Aibell 14-gyel. De vajon megismerkednek-e a valóságban is?
Az vagy, aki lenni szeretnél – csak egy jó avatár kell hozzá.
Játssza a Kolibri Színház
https://kolibriszinhaz.hu/eloadas/kettosjatek/

Catherine Gilbert Murdock: Da Vinci macskája
Federico a 16. századi Rómában él, Bee pedig a mai New Jersey-ben. Hihetetlenül hangzik, de egy macskának
köszönhetően jó barátok lesznek. Ahhoz, hogy találkozzanak, szükség van még Leonardo da Vinci titokzatos
szekrényére, és fontos szerepet kap kalandjaik során egy régi rajz is, ami a megszólalásig hasonlít Beere...
Catherine Gilbert Murdock regénye lélegzetelállítóan izgalmas történet, teli akcióval, rejtélyekkel,
történelemmel és művészettel. Na meg csokoládéval.

Vermes Judit – Hansjürgens Anna Mária: Anyu megette a Holdat
A maga nemében egyedülálló könyvet tarthat kezében az olvasó. A kötetben található történetek a kisgyerekek
és a kiskamaszok nyelvén szólnak pszichés betegségekről, azok tüneteiről és gyakran családi drámákba forduló
következményeiről. Az olvasmányos, meseszerű történeteket az ábrázolt lelki betegségek szakmai ismertetése
zárja a felnőttek: szülők, pedagógusok, edzők számára. A "mesék" megnyugtatnak, tanítanak és érzékenyítenek.

Papolczy Péter: Jelek a falon
Bence imádja a törit. Az intrikákat, a hatalmi játszmákat, az emberi történeteket. A hősöket, akik megvédik a
gyengéket. Mindenből sztorit farag, és még egy bánatos tacskóval is képes együtt érezni. Az új sulijában hamar
megtalálja a helyét, sőt, az első szerelmet is. Mindeközben nagy lelkesedéssel veti bele magát az iskolai
projektfeladatba, amelynek során egy helyi történetet kell szemtanúk beszámolója alapján feldolgozni. Hamar
kiderül, hogy a barátnőjének az apja rengeteget tud a környékről, mintha személyesen ott lett volna minden
történelmi eseménynél. A dicséretre éhes, jólelkű Bencét beszippantja a titkos és furcsa történet, bár lassan az
sem világos, hogy mi a tény és mi a mese…

Kalas Györgyi: Sandwich grófja és a nápolyi pizza - Kedvenc ételeink
története
Gondoltál már arra, hogy minden ételnek megvan a maga története? Valaki egyszer rájött, hogyan lehet
kenyeret sütni kemencében, és hogy tojásból, tejből és lisztből palacsinta lesz. Magyarországon sem ettek
mindig paprikás krumplit, sokáig azt sem tudták, mi fán terem a krumpli és a paprika. Az ételek hosszú és
izgalmas utat tettek meg, mielőtt a mai formájukban a tányérunkra értek. Kalas Györgyi régóta foglalkozik
gasztronómiával, ebben a könyvben a gyerekek kedvenc ételeinek legérdekesebb történeteit gyűjtötte össze.

Lucy Strange: A fülemüleerdő titka
Elragadóan szövevényes történet barátságról, tündérmesékről és családi titkokról.
1919-et írunk. Mama beteg. Papa külföldön kap munkát. Jane dadus túl elfoglalt, hogy odafigyeljen Henriettára
és az árnyakra, amiket lát - vagy látni vél - az új házukban, Remény-lakban. Teljesen egyedül, néhány mese
társaságában Henry felfedezi, hogy Remény-lak tele van különös titkokkal: elfeledett padlás, kísérteties alakok,
rejtélyes tűz, ami a kert mögötti fák között pislákol. Egy éjjel kimerészkedik a Fülemüleerdő sötétjébe. Vajon
mit talál, ami az egész életét megváltoztatja?

Regős Mátyás: Lóri és a kihalt állatok
A tizenkét éves Lóri rajong a biológiáért. Álmában időnként kihalt állatok jelennek meg: a fiú a
Holdkarmúval, Gyomorköltővel, Óriásalkával, Kardfogúval és Bozótpatkánnyal folytatott párbeszédek
segítségével próbálja értelmezni élete eseményeit. Hogyan dolgozza fel anyja és az iskolaudvaron élő
kisegér, Edmondantesz halálát, saját elhúzódó betegségét, klímaszorongását, teste zavarba ejtő változásait?
S legfőképpen: mit kezdjen az osztálytársa, Panni iránti titkos érzéseivel?

Jason Reynolds: Nézz körül! - Történetek tíz utcában
TE HOGY FOGOD MEGVÁLTOZTATNI A VILÁGOT?
Ez a történet is úgy kezdődött volna, mint az összes jó történet.
Egy égből zuhanó iskolabusszal. Azonban senki nem vette észre.
Ahhoz mind túl elfoglaltak voltak...A fikáról beszélgettek. Aprót loptak.
Gördeszkáztak. Hasra estek. Összeszedték a bátorságukat. Bonyolult kézfogásokat gyakoroltak. Menekülést
terveztek. Viccelődtek. Bekenték magukat. Megnyugvást kerestek. De főként serényen hazafelé tartottak.
Jason Reynolds tíz történetet vázol fel arról, mi történik kicsengetés után, és az egészet mesteri módon egy
komiszan vicces egységgé szövi, szívbe markolóan rávilágítva a hazafelé és az életben tett kitérőkre.

Olga Černá: Egy essexi professzor elveszett naplója
Ha egy essexi professzor hajótörést szenved, biztosak lehetünk benne, hogy vacsoraszerzés helyett inkább
felfedezi a lakatlan sziget csodálatos élővilágát. Naplójába leír és lerajzol több, mint harminc új fajt, például a
bóbitás bömböcöt, az árnyéki gúvadot, a királyi farosludat és a mezei bimókust.

Bojti Anna: Csend apó kertje
Ennek a könyvnek te vagy a főhőse, kedves olvasó! Te, és persze a barátod, Zsiga, akinek eltűnt a nővére,
méghozzá Csend apó titokzatos kertjében. Ezt a kertet megtalálni sem könnyű, nemhogy eljutni benne
Csend apó házához...Matematikai rejtvények és logikai feladványok állják utadat: agyafúrt kérdéseket
feltevő griffek, bódító illatú tulipánok, homályos útbaigazításokat nyújtó tengerimalacok. Szerencsére nálad
van a walkie-talkie-d, amin keresztül segítséget tudsz kérni, ha elsőre nem jut eszedbe a megoldás.

Tatána Rubasova: Bámulatos robotexpedíció és Váratlan robotexodus
Az emberi populáció a múlté. A robotok még csak nem is sejtik, hogy valaha létezett, mégis a nyomába
erednek. Két felderítőt indítanak útnak, hogy térképezzék fel a Falon túli területet. William és Meriwether
számos megmérettetésen megy keresztül, átkelnek az egykori Egyesült Államok sivatagain, erdein, hegyein
és folyóin. Közben tragikomikusan félreértelmezik az emberi települések maradványait. Hogy boldogulnak a
számukra felfoghatatlan leletek értelmezésével? Mikor nem fognak már végre egymás áramköreire menni? A
képregényszerű, gyerekek és felnőttek számára egyaránt élvezhető kötetben a robotok hitetetlen könnyedséggel
feszegetik a lét alapvető kérdéseit.

Varga Éva: Változat sárkányokra
Sárkányos Égbelátó Mirkó szülővárosát a sárkányok őszi vonulása teszi különlegessé. Ilyenkor színpompás
sárkánycsapat szeli át az éjszakai égboltot, ezzel hitet és reményt adva a város népének. Sárkányváros lakói
ekkor háromnapos ünnepséget rendeznek, az évet pedig arról az emberről nevezik el, aki először kiáltotta ki
a csodás teremtmények érkezését. Idén épp Mirkó évét ünneplik, azonban a sárkányvonulás után pár nappal
Mirkó úgy dönt: megszökik, és a városkapu határain túl, egy térképet és megérzéseit követve próbálja
felderíteni a sárkányok titkát...

Könyvajánló leendő hetedikeseknek
Fodor Veronika: Talpra magyar!
Légy részese az 1848-as forradalomnak ebben a rendkívüli szabadulókönyvben!
Tarts Petőfi Sándorral és a márciusi ifjakkal a Pilvaxba, a Nemzeti Múzeumba és szabadítsátok ki Táncsis
Mihályt, majd vigyétek sikerre a forradalom ügyét! A feladat: ki kell játszani a birodalom titkosrendőrségét.
Cselezd ki az ügynököket, kézbesíts fontos üzeneteket! Szükséged lesz a kalandokhoz a kíváncsiságodra, és
egy ceruzára vagy golyóstollra.

Tamzin Merchant: A kalaposok
Kordélia a legifjabb Kalapos. Családjának tagjai nemzedékek óta varázserejű fejfedők készítésével foglalkoznak.
Akárcsak a Csizmadiák vagy a Kesztyűkészítők, ők is a Királyi Öltözék Mestereinek leszármazottai, akik
munkájuk során mágikus összetevőket használnak és az alkímiában is járatosak. Jelmondatuk non nocere, azaz:
ne árts! Amikor Kordélia meghallja, hogy apja, Proszperó kapitány a hajójával együtt a tengerbe veszett, nem
akar hinni a fülének, és elhatározza, hogy felkutatja őt, akárhol is legyen. Nyomozása során olyan titokra derül
fény, amire álmában sem gondolt volna. Úgy tűnik, hogy valaki a Mesterek közül arra használja a varázserejét, hogy
háborút szítson... Kordélia talán kiderítheti, ki az, és miért vetemedett ilyen gaztettre.

Mindent a technológiáról
MINDEN IDŐK LEGLÁTVÁNYOSABB KÉZIKÖNYVE A TECHNOLÓGIÁRÓL.
Gondoltál már arra, honnan tudja az okostelefonod, merre van felfele? Hogy az önvezető autók miért nem
karamboloznak? És arra, hogy hogyan működik a virtuális valóság? Bámulatos felfedezések és innovációk
korát éljük, és bár a technológia napról napra egyre nagyobb hatással van az életünkre, működését mégsem
értjük mindannyian. Az érdekes információkkal teletűzdelt ábrákon keresztül feltárul előttünk a gépek,
eszközök, szerkezetek belső működése, hogy végre mindent megtudjunk a technológiáról.

Király Anikó: Strand, papucs, szerelem
Bogi igazi csapásként éli meg, amikor két hónapot édesapja lepukkant, Balaton-parti kempingjében kell eltöltenie.
Ezért – az eddigi nyarakból leszűrt tanulságok alapján – összeír egy listát azokról a dolgokról, amiket
mindenképpen el akar kerülni. Míg eleinte a legnagyobb gondja, hogy duci testét nem akarja bikiniben
közszemlére tenni, később kiderül, hogy vannak komolyabb problémák is. Például a fejükre omló kemping, egy
esküvő, egy szülés, és persze jó pár újdonsült barát, őrült nyári esték, és egy furán csattanó csók is, amikor
kezdetét veszi a nagy „Mentsük meg a kempinget!”-hadművelet… Bogi izgalmas és röhejes kalandokba
keveredik, és talán, de tényleg csak talán, békét köt ősellenségével, a bikinivel is.

Siobhan Dowd – Patric Ness: Szólít a szörny
A szörny, ahogy a szörnyek szokása, nem sokkal éjfél után jelent meg.Conor ébren volt, amikor megérkezett.
Rémálomból riadt fel. Nem egy rémálom volt ez, hanem az a rémálom, amit annyiszor álmodott mostanában.
Az, amiben sötét van és vihar és sikoltás. Az, amiben kicsúszik keze szorításából a másik kéz, akárhogy is
próbálja megtartani. Amelyik mindig úgy végződött, hogy … De ez a szörny valahogy másmilyen volt,
nagyon öreg és vad, és a legveszélyesebb dolgot akarta Conortól. AZ IGAZSÁGOT.
Remélhetőleg a következő évadban Budapesten is látható lesz.
https://www.kabocababszinhaz.hu/hu/Eloadasok/Szolit-a-szorny

Neil Gaiman – Michael Zulli: A tények Miss Finch távozásának
ügyében és más történeteket
A címadó mese tipikus modern, nagyvárosi fantasy, amely a cirkusz világába invitál minket: itt, az Éjszakai
Álmok Színházában hihetetlen és valószerűtlen eseményeknek lehetünk szemtanúi, ahogy a bizarr előadás a
beteljesült vágyak kamrájához ér. A másik két történet (Ajándék, Baglyoknak lánya) középpontjában szintén az
éjszaka áll, ám ezekben látszólagos mivoltukat meghaladó lényekkel találkozhatunk úgy a mai, mint századokkal
korábbi környezetben.

Janne Teller: Ha háború lenne nálunk
"Ha háború lenne nálunk" című esszéjében Janne Teller ferde tükröt tart az elkényelmesedett európaiak elé, akik
sokszor nem tudják beleképzelni magukat mások helyzetébe. A menekültekről folyó közbeszéd durva hangneme
ihlette az elsősorban fiataloknak szóló, tanulságos, mégsem szájbarágós politikai tanmesét. Mi lenne, ha nekünk,
európaiaknak kellene például Egyiptomba menekülnünk egy hazánkban dúló háború elől? Mi lenne, ha
magyarok és osztrákok civakodnának az afrikai menekülttáborokban? Mi lenne, ha a tizenéves kamaszok
legnagyobb gondja nem az lenne, hogy nem kapták meg a legmenőbb mobiltelefont, hanem mondjuk az, hogy miként
szerezzenek hamis papírokat a családnak, amivel aztán elmenekülhetnek a szörnyűségek elöl? A történet egyes szám
második személyben megszólított főhőse tizennégy éves fiú. Nevét nem tudjuk - bárki lehet.

Kolozsi László: A Hold emlékei
Pedro űrhajós volt, így azon az emlékezetes napon is, amikor eltűntek az emberek fejéből az emlékek, kinn volt a
világűrben. Látta, hogy odalenn a Földet egy rejtélyes és erőteljes rádióhullám veszi körül -aztán visszatérve az
űrből megtapasztalta, hogy senki nem emlékszik semmire, egyik pillanatról a másikra az összes ember elvesztette
az emlékeit. Illetve: majdnem az összes. Pedrón kívül emlékszik még Matilda, egy kilencéves kislány, és Adorjáni
Béla Zoltán agysebész is. Ők hárman összefognak, hogy megpróbálják kideríteni, mi történhetett, és visszaadni az
embereknek a legfontosabbat: az emlékeiket.

Tim Lihoreau – Sam Jackson: Fantasztikus klasszikusok
Tényleg Liszt Ferenc volt az első popsztár? Melyik zeneszerzőt jeltölék a legtöbb Oscar-díjra? Mi inspirálta
Brahmsot a Magyar Táncok megírására? Miért kellett hipnotizőrt hívni Rahmanyinovhoz? A letűnt évszázadok
legnevesebb muzsikusai többnyire délcegen és komoran feszítenek a képeken vagy a tiszteletükre emelt
szobrokon. De milyen emberek lehettek valójában, és hogyan születtek a halhatatlan műveik?A Fantasztikus
klasszikusok tökéletes bevezetés a klasszikus zene világába.

Bernáth Zsolt: Végállomás fogadó
Te mit tennél meg a barátaidért? Vagy bárki másért? Szinte mindent? A tizenötéves Orsi az ősöreg, szellem lakta
York városában kénytelen újragondolni mindazt, amit addig életről és halálról tudott. Ami viccesen hihetetlen
kísértetsztorinak indult, az titkoktól terhes nyomozássá alakul, és a családi múlt szövevényes szálait is fel kell
fejteni ahhoz, hogy Orsi megmenthesse az édesapját. A kétségbeesett, de eltökélt kamaszlánynak segítsége is akad:
Jon, a kissé gőgös angol fiú, akinek hóbortos nagybátyja szellemek fényképezésével foglalkozik, Angie, a sokáig
érthetetlen okból mindig derűs és különleges képességekkel bíró kislány, valamint egy furcsa öregúr, aki nem mindig
látszik a tükörben…

Marissa Meyer: Instant karma
Lecsap az igazság - történjen jó vagy rossz. A betegesen maximalista Prudence Barnett hajlamos gyorsan ítélkezni
tengerparti városkájának lusta, faragatlan és arrogáns lakói felett. A karmikus igazságszolgáltatással kapcsolatos
álmai beteljesülnek, amikor a barátaival töltött este után másnap reggel képes azonnal igazságot osztani a
környezetében. Pru örömmel használja az erejét, a vandáloktól a gonosz pletykafészkekig mindenkit megbüntet.
Csakhogy van valaki, akin hiába használja a képességét…

Robert Muchamore: Az újonc
A CHERUB-ügynökök vérprofik - és mindannyian gyerekek. A bevetéseken terroristák után kémkednek, és titkos
információkat gyűjtenek. Hihetetlenül veszélyes munkát végeznek, csakhogy van egy óriási előnyük: a
felnőtteknek sosem jutna eszükbe, hogy gyerekek is lehetnek kémek.
James igazi bajkeverő, ugyanakkor elképesztően tehetséges. A CHERUB-nak pedig épp ilyen tagokra van
szüksége. Ezért a fiú, mivel nincs más választása, beáll ügynöknek. Mielőtt azonban bevetésre küldenék, túl kell
élnie a száznapos alapkiképzést, amire még a legkeményebb újoncok közül sem mindenki képes…

Könyvajánló leendő nyolcadikosoknak
Totth Benedek: Az utolsó utáni háború
Az utolsó utáni háború posztapokaliptikus kalandregény egy fiúról, aki egy sebesült amerikai deszantossal vág neki
a senki földjének, hogy megkeresse halottnak hitt öccsét. A történet névtelen elbeszélője egy óvóhelyen bujkál a
barátaival egy romvárosban, ahol az amerikai kommandósok és az orosz partizánok harcolnak egymással. A civilek
élete semmit sem ér. A pusztulás nyomasztóan monoton mindennapjainak azonban vége szakad, amikor a fiú
véletlenül összetalálkozik egy sebesült kommandóssal. Ebben a világban nincsenek szövetségesek, csak ellenségek,
ám amikor újra záporozni kezdenek a bombák a városra, a fiú rájön, hogy csak akkor van van esélyük a túlélésre, ha
összefognak...

T. J. Klune: Ház az égszínkék tengernél
Linus Baker, a Mágikus Ifjakért Felelős Minisztérium munkatársa az agglegények csendes, magányos életét éli egy
apró házban, egy kiállhatatlan macskával, az esős és szürke nagyvárosban. Feladata, hogy a kormány által fenntartott
árvaházakban élő gyermekek jólétét felügyelje. Egy nap berendeli a Rendkívül Magas Felső Vezetés, hogy
életbevágóan fontos és szupertitkos küldetéssel bízza meg. El kell utaznia a Marszüasz-szigeten működő árvaházba,
ahol hat különleges gyermek lakik: egy gnóm, egy tündér, egy sárkánymadár, egy azonosíthatatlan, zöld paca, egy
alakváltó törpespicc és a hatéves Antikrisztus. Linusnak el kell nyomnia magában a félelmeit, és meg kell állapítania,
mennyire veszélyesek a gyermekek önmagukra, egymásra és a világra. Az árvaház vezetője a szimpatikus és kissé
rejtélyes Arthur Parnassus, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a védencei és a saját titkai biztonságban
legyenek.

Annemarie Bon: Fake! - Minden, amit tudnod kell az álhírekről, az
átverésekről és az összeesküvés-elméletekről
Tudtad, hogy bizonyos lottózókban gyakrabban nyernek az emberek? Hogy 2010-ben egy csodapolip megjósolta a
focimeccsek eredményét? Hogy a NASA titokban állatkísérleteket folytat a Marson? Vagy talán mégsem? Ezek
persze nagyon meredek állítások, de nem mindig ilyen könnyű felismerni az álhíreket. Az elmúlt pár évben
megsokszorozódott a ránk ömlő információk mennyisége. Nap mint nap olvashatunk, hallhatunk rémes és borzongató
híreket, hihetetlen tényeket, elképesztő felfedezéseket. Nagyon nehéz eldönteni, hogy minek és kinek higgyünk - hiszen
mindenhez nem érthet az ember! De elsajátíthatunk olyan gondolkodási formákat, amelyek segítenek megállapítani,
hogy mi a hír és álhír, a tudomány és az áltudomány, a babona és a valódi összefüggés.

Kiss Judit Ágnes: Kórház az osztályteremben
Kevesen tudják, hogy az iskola udvarán álló hatalmas, ősöreg platánfába rejtett titkos ajtó a múltba vezet. Lóri, Réka,
Hanna és Sanyi tudatosan választja úticélul 1956. október 23-át, mert Lóri a dédapját szeretné megkeresni a
tömegben. De ami azon a napon Budapest utcáin várja őket, arra nem lehet igazán felkészülni. Tankok, puskák, lőtt
sebek, halottak - és a felkelők között velük egykorú gyerekek. Hogyan áll helyt négy mai kamasz a kőkemény
helyzetek sűrűjében? Mit jelent a család, és mit a szabadság 1956-ban?

Kőhalmi Zoltán: Az utolsó 450 év
Kőhalmi Zoltán második regénye ezúttal nem skandináv krimi, hanem rendhagyó sci-fi, mely nemcsak a jövőbe, az
emberiség utolsó 450 évébe kalauzolja el az olvasót, de olykor a múltba is. Miközben egy macimézes flakon és a
hozzá tartozó kupak lebomlik, a szerző féktelen humorát és példátlan cselekménybonyolító képességét csillogtatja.
Alig vesszük észre röhögés közben, hogy nagyon is komoly dolgokról értekezik: nemcsak fizikáról és metafizikáról,
hanem arról is, hogyan fulladunk bele a saját magunk teremtette szeméthalomba.

Koniorczyk Borbála – Merker Dávid: Hosszúlépés Budapesten
Tudjuk hol lakott itt Vörösmarty Mihály. És Littmann Pepi, az ortodox zsidó férfiimitátor, a pesti orfeumok
sztárja. És hogy kik faragták Budapestet márványból és koszlott Trabant-ülésből. Kik voltak a
szerencselovagok, hivatásos bajkeverők, hazafiaskodó zsidók és sóletzabáló fajvédők, a megalomániások, a
minden rendszerhez ügyesen simulók, a házat a lakók kényelme elé helyező Bauhaus-hívek és a stukkóleverős
IKV-szakik, akik megformálták a budapesti utcákat és azok látszólag értelmetlen kiszélesedéseit, az értéktelen
homlokzatok mögé dugott értékes házakat, a budai villák és a pesti kapualjak párhuzamos világait. 8 éve sétálunk
hivatásból Budapesten, a városban, amit a legjobban szeretünk. Első könyvünk, a Hosszúlépés Budapesten négy,
fotelből és valóságban is bejárható sétával vezet keresztül a fővároson, hogy megismertessük azokat a tarkabarka,
nagyon vidám vagy nagyon szomorú, cigaretta-, vágott liba, parfüm és pincedoh, de legfőképp összetéveszthetetlenül
Budapest-szagú sztorikat és (anti)hősöket, amelyektől Budapest az ami.

Szerb Antal: A Pendragon legenda
Dr. Bátky egy szép napon meghívást kap Gwynedd earljétől, Owen Pendragontól, aki maga is élénken érdeklődik
a rózsakeresztesek iránt. Várkastélyában saját laboratóriuma van, melyben különös kísérleteket folytat, impozáns
könyvtára pedig maga a paradicsom a miszticizmus kutatójának. Békés olvasgatásról azonban szó sem lehet. A
szálakat szövik a párkák. Egy legenda életre kel, egy próféta színre lép, apokaliptikus lovas vágtat a zúgó kelta
erdőben, és ha még mindez nem volna elég, egy elfajult vagyonosodási harc miatt orgyilkosok veszélyeztetik az earlt és
örököseit.
Ősszel érdemes megnézni a Budapest Bábszínházban
https://budapestbabszinhaz.hu/babszinhazeloadasok/a-szerb-antal-kod/

Holly Jackson: Jó kislányok kézikönyve gyilkossághoz
Öt évvel ezelőtt Andie Bellt, a Little Kilton-i gimnázium diákját megölte a barátja. A rendőrség így tudja. A
városban mindenki így tudja. A gyilkosság emléke azóta kísérti a kisváros lakóit, bár az élet látszólag nyugodt
mederben folyik tovább. Pippa, a gimnázium egyik végzős diákja elhatározza, hogy egy iskolai projekt keretében
előveszi az ügyet, és kideríti, mi történt valójában. Ő sosem hitte el, hogy Sal Singh a gyilkos. De ha nem ő az,
akkor ki? És vajon meddig fogja tétlenül nézni, hogy Pippa egyre közelebb kerül a megdöbbentő igazsághoz?

Yuval Noah Harrari – David Vandermeulen – Daniel Casanave: Sapiens –
rajzolt történelem 1-2.
Yuval Noah Harari, a könyv mesélője és társai - Prehisztorikus Bill, Doktor Fikció, Lopez nyomozó és sokan
mások - a történelem meghatározó és sorsfordító eseményeibe avatnak be minket. A képregény viccesen és
szórakoztatóan tárja elénk az emberiség történetét a Sapiens - Az emberiség rövid története című nemzetközi
sikerkönyv alapján, amelyet 60 nyelvre fordítottak le, és több mint 16 millió példányban kelt el világszerte.
Szellemessége, humora és érdekes karakterei azokat is magukkal ragadják, akiket egyébként nemigen köt le a tudomány
és a történelem.

Szevasz – 25 kortárs novella (szerk.: Péczeli Dóra)
A Szevasz című kötet kortárs novellákat gyűjt egybe ugyanennek az olvasóközönségnek: huszonöt köztünk élő író
egy-egy elbeszélését. Az öt novellaciklus a szerelem, a család, a hit, a művészet és a történelem témája köré
csoportosul. Minden valamirevaló történet tele van kockázattal, mint az élet maga. Szóval bátorság!

Frank Herbert: Dűne
Az univerzum legfontosabb terméke a fűszer, amely meghosszabbítja az életet, lehetővé teszi az
űrutazást, és élő számítógépet csinál az emberből. Az emberlakta világokat uraló Impériumban azé a
hatalom, aki a fűszert birtokolja. A Padisah Császár, a bolygókat uraló Nagy Házak, az Űrliga és a
titokzatos rend, a Bene Gesserit kényes hatalmi egyensúlyának, a civilizáció egészének záloga, hogy a
fűszerből nem lehet hiány. Ám ez az anyag csak egy helyen található, a sivatagos, kegyetlen Arrakison,
amelyet lakói, a vad fremenek csak úgy ismernek: Dűne.
https://www.imdb.com/title/tt1160419/

Sas István: Ezt nem adom, ez disznósajt!
Kevés dolog tud többet elmondani egy korról, mint a reklámjai. Kevés dolog tud több emléket előcsalogatni
az életünkből, mint a kor reklámjai. "Sosem vágtam volna bele egy ilyen könyv megírásába, ha nem hinnék
szenvedélyesen a reklámok nagyszerűségében. Sőt, továbbmegyek; abban, hogy ez a műfaj a világ egyik
legérdekesebb, legszórakoztatóbb, és igenis nagyon szerethető találmánya!"

Morshuis Marloes: Radovár árnyai
Jona Berger családjával a Csillagfényben, Radovár egyik legnagyobb épületében lakik. A lány egyre
nehezebben viseli az élete minden területét szabályozni akaró rendszer szorítását. Jona, miközben megpróbál
beteg nagymamáján segíteni, találkozik egy fiúval, Kiliánnal, aki megmutatja neki Radovár igazi arcát. Jona
úgy dönt, hogy csatlakozik az ellenálláshoz, azonban a változáshoz mindent kockára kell tenniük a
fiataloknak. Marloes Morshuis holland író regényében egy fiktív ország, Radovia, fővárosának, Radovárnak a
világába csöppen az olvasó. Azonban, ahogy ez egy disztópiától várható, a csillogó felszín alatt rengeteg fájdalom lapul.
Akár a radovári felhőkarcolók, a regény világának nyomasztó hangulata fenyegetően tornyosul az olvasó feje fölé,
miközben a szereplőkkel együtt reménykedik, hogy egyszer Radovár felett is kisüt a nap.

Peter Sís: A FAL - avagy hogyan nőttem fel a Vasfüggöny mögött
A FAL megszületését személyes élmény inspirálta. Amikor Petr Sís fia, Matěj tízéves korában az iskolából
jövet megkérdezte, hogy az apukája a jó vagy a rossz telepesek közé tartozik-e, a szerző rájött, képek
segítségével mesélheti el a legkönnyebben Amerikában született gyerekeinek, hogy honnan származik, és
hogyan nőtt fel a vasfüggöny mögött. Három hangon szólal meg a történet: a történelmi krónikás, a
visszaemlékező felnőtt és a naplót író fiú hangján. A nyomasztó, fekete-fehér történelmi háttér, amelyen csak a csillagok
és nyakkendők vöröse rikít, kontrasztban áll a vágyak és a szabadság tarka színkavalkádjával. A könyvet a képi világ és
a személyes naplóbejegyzések teszik igazán különlegessé gyerekek és felnőttek számára egyaránt.

Cixin Liu: Hangyák és dinoszauruszok - Csontcitadella és Sziklaváros
elveszett történelme
Szatirikus mese. Politikai allegória. Ökológiai vészcsengő. Cixin Liu a kínai sci-fi irodalom új generációjának
leginnovatívabb és legeredményesebb képviselője, aki elsöprő sikereket aratott a Háromtest-trilógiájával,
kisregényében a késő krétakor fantasztikus világába kalauzol el, ahol intelligens hangyák és értelmes
dinoszauruszok civilizációi küzdenek egymással - a fennmaradásért és a bolygó megmentéséért. Talán más, önmagukat
szintén értelmesnek tartó fajok számára is tanulságos módon…

Rachel Smythe: Lore Olympus – Olümposzi história 1.
Botrányos pletykák, vad bulik és tiltott szerelem - tekints bele az istenek éjszakai életébe Rachel Smythe stílusos
képregényében, mely kortárs környezetben gondolja újra a görög mitológia legismertebb történeteit.

