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Kedves Olvasó!
Minden évben gazdag, és egyre sokszínűbb könyvkínálattal örvendeztetnek meg bennünket 
a hazai és határon túli gyermek  és ifjúsági könyvkiadók. A szülők, pedagógusok, könyvtáro-
sok, egyetemi hallgatók, gyerekek és fiatalok tájékozódását segítheti ez az áttekintést nyújtó 
katalógus, amely korosztályra és témakörre lebontva mutatja be a kínálatot. 

A könyvajánló készítésében segítségünkre volt:

v impresszum

Köszönjük minden kiadónak és 
alkotónak, aki jelölőlistájával,  
könyveivel támogatta a zsűri 
munkáját.

A beküldött könyvekért, je-
lölőlistákért köszönet a Tessloff 
és Babilon, Animus, Partvonal, 
Pongrác, Naphegy, General 
Press, Tea, Magvető, Roland, 
Manó Könyvek és Móra kiadók-
nak, a Nemzeti Közszolgálati és 
Tankönyv Kiadónak, valamint a 
nevező alkotóknak: Kalas Zsu-
zsának, Csík Mónikának, Vársze-
gi Adélnak, Csajághy Máriának, 
Parádi Orsolyának, Beck Andre-
ának, Pusztai Ilonának és Fellin-
ger Károlynak.
Köteteikkel nagyban hozzájárul-
nak a zsűri és a Magyar Gyerme-
kirodalmi Intézet eredményes 
munkájához.

Czomba Magdolna 
középiskolai tanár

Csájiné Knézics 
Anikó tanító, a 
Tanítók Egyesüle-
tének elnöke

Hevesi Mária 
könyvtárostanár

Varga Emőke, 
irodalomtörténész, 
a SZTE főiskolai 
tanára

Pálfi György 
László, grafikus-
művész, a MOME 
tanára

Sándor Csilla
szerkesztő

Wittmann Ildikó
szerkesztő

Jó olvasást kívánnak a szerkesztők:

Készült a Magyar Gyermekirodalmi 
Intézet gondozásában
2015. február

Címlapgrafika: Bakos Barbara
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•	 Csukás	István–Szőnyi	Gergely:	Dal	a	hóemberről,	Könyvmolyképző	
•	 Csukás	István–Szőnyi	Gergely:	Vidám	állatkert,	Könyvmolyképző
•	 Csukás	István–Szőnyi	Gergely:	Vidám	állatkert	2.,	Könyvmolyképző
•	 Csukás	István–Szőnyi	Gergely:	Vidám	állatkertsereglet,	Könyvmolyképző
•	 Csukás	István–Szőnyi	Gergely:	Sün	Balázs,	Könyvmolyképző
•	 Gazdag	Erzsi–Kállai	Nagy	Krisztina:	Mesebolt,	Móra		d
•	 Gazdag	Erzsi–Kállai	Nagy	Krisztina:	Házasodik	a	vakond,	Móra	
•	 Gazdag	Erzsi–Kállai	Nagy	Krisztina:	Vidám	vásár,	Móra	
•	 J.	Kovács	Judit–Kállai	Nagy	Krisztina:	Kerekítő	–	Állatos	játéktár,	Móra	d
•	 Kőszeghy	Csilla:	Bumburi	születésnapja,	Pagony	
•	 Marék	Veronika:	Boribon	és	az	állatok,	Pagony	
•	 Marék	Veronika:	Boribon	merre	jársz?,	Pagony 	d
•	 Nemes	Nagy	Ágnes–Maros	Krisztina:	Ki	ette	meg	a	málnát,	Móra	d
•	 Péter	Erika–Fekete	Hajnal:	Autóparádé,	Ab	Art
•	 Szabó	T.	Anna:	Nézd,	merre	megy	a	kicsikocsi,	Tessloff	és	Babilon
•	 Vajda	Éva–Nagy	Diána:	Szása,	a	szibériai	kistigris,	Móra	d

képeskönyv                                    magyar  0–3 év

A legkisebbek számára 2014-ben is számos lapozó 
készült. Szinte áttekinthetetlen mennyiségű könyv 
jelenik meg ebben a műfajban. Sajnos még mindig 
jellemzőek az édeskés, harsány színű, a szöveghez 
nem illő rajzok, amelyek sok esetben klasszikus köl-
tők verseivel párosulnak. Szöveg és illusztráció nem 
azonos minőségben jelenik meg. A Móra kiadónál 
megjelenő felfrissített darabok tudatosabb szer-
kesztésre vallanak, igényes, ízléses könyvek közül 
válogathatunk, mint például a Kállai Nagy Krisztina 
rajzaival megjelenő verseskönyvek. Ugyanitt jelent 
meg Vajda Éva és Nagy Diána könyve is. Az illuszt-
rátor egyszerű formákból építkező vizuális nyelvét, 
letisztultságát  könnyen dekódolják a gyerekek a 
Szása, a szibériai kistigris lapozóban. Vajda Éva me-
séje könnyen érthető, egyszerűen építkezik a szöveg, 
játékossága megmozgatja a gyerekek fantáziáját. 
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Marék Veronika: Boribon, merre jársz?, Boribon és az állatok
Pagony Kiadó

Marék Veronika Boribonja egyszerű, de nem banálisan geometrikus figura, van 
benne báj, védtelenség és esetlenség, miközben mégis kétségtelenül alkalmas 
a mesei hős szerepére. 
Valódi mackóklasszikus, aki a szöveg nélküli babakönyv lapjain az olvasni nem 
tudó gyereket képolvasásra, a vizuális nyelven keresztüli tapasztalásra, a fel-
nőttet pedig a szabad  mesélés mindig élményt adó eseményére invitálja, 
hozzátehetjük, hogy az óvodáskorúakat akár az egyszemélyes „párbeszédre” 
is, mert a Boribonnal azonosuló, magának mesélő gyerek a rajzok segítségével 
újabb és újabb beszélgetőtársat képzelhet maga mellé, lepkét, mókust, lovat, 
akitől hol távol van, hol közelebb a (képi) térben, hol pedig egészen közel, 
érintésnyire, éppen úgy, ahogy képzelete megkívánja. Varga Emőke

képeskönyv                                    magyar

Kerekítő. Ölbeli játékok, mondókák / gyűjt. J. Kovács Judit
Illusztrálta: Kállai Nagy Krisztina, Móra Kiadó

A Kerekítő-sorozat új kötete folytatja a korábbi kiadások jellegzetes tipográfiai megoldását, a 
nagyobb betűmérettel ugyanis most is a gyerekekhez, a kisebbel a felnőttekhez szól, így rejtve  
el a mondókák sorai közt – és tartva szinkronban velük – a mozgásokra, játékokra vonatkozó 
instrukciókat. A szivárvány színeit és ívét idéző, a könyvlapokon végigtekeredő, kerekedő  szalag 
gyereknek és felnőttnek és a verseket-játékokat még nem, vagy már csak „félig-meddig” ismerő 
olvasóknak is szakszerű segítséget kínál. A vizuális nevelést a perspektívákat ötletesen váltogató, 
színgazdag illusztrációk segítik. Varga Emőke
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•	 Axel Scheffler: Pipp és Polli sorozat, Pagony d
•	 A	fóka,	A	jegesmedve,	A	kistigris	–	Te	vagy	az	anyukám	sorozat,	Napraforgó	
•	 Babamozi	sorozat	(Mit	csinál	a	nyuszi?...),	Móra	
•	 Benji	Davies:	Kismackó	az	állatkertben,	Tea	kiadó
•	 Benji	Davies:	Kismackó	a	lovagi	tornán,	Tea	kiadó
•	 Búcsú	a	pelustól,	Fiúknak,	Lányoknak,	Napraforgó
•	 Duck	Egg	Blue:	Téli	történetek	sorozat,	Napraforgó
•	 Doris	Rübel:	Óvodás	lettem,	Scolar
•	 Giovanni	Mantegazza:	A	hernyó	vacsorája,	Forognak	a	kerekek,	Kolibri	Kiadó	d
•	 Gyere	te	is	kisegér,	Isten	hozott,	kiskacsa	–	Sípoló	könyvek	sorozat,	Napraforgó
•	 Mini	világ	sorozat	(Búúú	Boci,	Mosó	Maci	és	barátai),	Tessloff	és	Babilon
•	 Mini	világ,	Újvezető	lapozó,	Nézd	merre	száll	a	lepke,	Tessloff	és	Babilon
•	 Móka	a	farmon,	Nyitogasd	ki!,	Napraforgó
•	 Nagyszemű	lapozó	sorozat,	Tessloff	és	Babilon
•	 Sabine	Cuno:	Vidám	húsvét,	Scolar
•	 Sven	Nordqvist:	Ismerd	meg	Pettsont	és	Finduszt,	General	Press	d
•	 Színpompás	futam,	Tea	kiadó
•	 Trópusi	tanoda,	Tea	kiadó

r   0–3 év

Sok esetben a lapozót és a játékot alig különbözteti meg egymástól valami. Sípolnak, énekelnek, pu-
hák, a formájuk egy-egy állat vagy tárgy alakját öltik, és még sorolhatnánk. Idén a Tessloff és Babi-
lon kiadó ujjvezető lapozókat jelentett meg, de népszerűek azok a sorozatok is, amelyek már ismert 
rajzfilmfigurákat, nagyobbaknak szóló mesekönyvek hőseit mutatják be, mint amilyen például a 
Pettsonról és Finduszról szóló könyv. Gyakoriak a böngésző típusú kiadványok: a Vidám húsvét sok-
sok nyuszija igazi kalandra hívja azokat a gyerekeket, akik nagyon szeretnek keresgélni, böngészni.  
A Pagony kiadó új sorozattal jelentkezett: Axel Scheffler Pipp és Polli figurával könnyen azonosulnak 
a kicsik, hiszen a hétköznapjaik nagyon hasonlóak, ugyanolyanok mint a gyerekeké. 

képeskönyv                                     külföldi
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képeskönyv                                     külföldi
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•	 Baranyai	András:	Európai	böngésző,	Pagony	d
•	 Both	Gabi–Kőszeghy	Csilla:	Palipál,	a	csupaszív	lovag,		

Pagony	d
•	 Bartos	Erika:	Bogyó	és	Babóca	sportol,	Pagony
•	 Bosnyák	Viktória–Rippl	Renáta:	A	szomorú	kacagány,	Csimota
•	 Csapody	Kinga–Pásztohy	Panka:	Tesó	lettem,	Manó	könyvek
•	 Csukás	István–Sajdik	Ferenc:	A	nagy	ho-ho	horgász	télen,	

Könyvmolyképző	d
•	 Dániel	András:	A	kuflik	és	a	nagy	eső,	Pagony	d
•	 Dániel	András:	Mit	keresett	Jakab	az	ágy	alatt?,	Pagony	d
•	 Elekes	Dóra–Kun	Fruzsina:	Tündi	és	Samu,	Naphegy
•	 Faltisz	Roberta–Faltisz	Alexandra:	Csörgevári	vigasságok,	Méry	

Ratio
•	 Finy	Petra–Pásztohy	Panka:	Iskolások	kézikönyve,	Pagony
•	 Gurmai	Beáta–Corrides	Ágnes:	Világszám,	Naphegy
•	 Igaz	Dóra–Horváth	Ildi:	Holnapra	kutyabajod,	Pagony
•	 Kollár-Kemencz	László–Igor	Lazin:	Felhős,	Manó	Könyvek
•	 Kőrizs	Imre–Pikler	Éva:	Városnézegető,	Naphegy
•	 M.	Kácsor	Zoltán–Szigeti	András:	Az	óvodakerülő	úthenger,	

Scolar
•	 M.	Kácsor	Zoltán–Szigeti	András:	Az	ármányos	Bobcat,	Scolar
•	 Majoros	Nóra–Szabó	Levente,	Rém	a	szobádban,	Móra	d
•	 Malter	György–Kállai	Nagy	Krisztina:	A	kalamajkák	folytatódnak,	

Ciceró
•	 Maros	Krisztina:	Az	illatok	és	hangok	őrzője,	Csimota
•	 May	Szilvia–Petrók	Ildikó:	A	Fásli	utcai	állatkórház,	Cerkabella
•	 Módra	Ildikó–Szalma	Edit:	Cinóber	cirkusz,	Móra	d
•	 Radnóti	Blanka:	Beszélgetős	könyv	–	Balaton,	Libell	d
•	 Szabó	T.	Anna–Maul	Ágnes:	Tükörrobot,	Tessloff	és	Babilon	
•	 Szegedy	Katalin:	Álomcirkusz,	Csimota
•	 Vadadi	Adrienn–Pásztohy	Panka:	Örökké	óvodás	maradok,		

Pagony
•	 Várszegi	Adél–Máray	Mariann:	Jakifészek,	Scolar	
•	 Várszegi	Adél–Máray	Mariann:	Raptormese,	Kolibri	d

u  4–7 év

Dániel András: A kuflik és a nagy eső
Pagony Kiadó

Több szempontból is különleges teljesítmény A kuflik és a nagy 
eső. Egyrészről azért, mert alkotója „kettőstehetség”, azonosan 
magas minőségben formálja meg a képet és a szöveget, másrész-
ről azért, mert a két médium jelentés-összefüggéseit úgy hozza 
létre, hogy az a hároméves korosztálytól a felnőttekig minden 
mesekedvelőnek élményt nyújthasson. Nem véti el a több regisz-
terben szólás feladatát, vagyis nem válik önismétlővé, ugyanak-
kor a narrációs szintek közti váltás eszközével is mértéktartóan 
él. A gyerekek szórakozását és játékos (az első történetben 
többek közt a vízzel, a másodikban pedig a fákkal kapcsolatos) 
ismeretszerzését a nyelvi és a 
képi elemek közti „pontos” meg-
feleltethetőség alapozza meg, a 
felnőtt befogadó élményét pedig 
a vizuális absztrakciók, variációk 
és a képi jelenetek humora szava-
tolja. Varga Emőke

Beszélgetős könyv – Balaton 
Illusztrálta: Radnóti Blanka, Libell

Ez a könyv nyaralásra hangol. Műfaja 
‚‚beszélgetős könyv”, de ennél több is: 
böngésző sok-sok képpel, a képek alapján  
elmesélhető mikrotörténettel az oldalakon. 
A lap alján feltett kérdések irányíthatják a 
gyerekek figyelmét, de apró logikai felada-
tok és egy Nagy László-vers teszik teljessé a 
Balaton-élményt. A magyar tenger hangu-
latát, jellegzetes helyszíneit idézi fel ben-
nünk a kötet. 

képeskönyv                                     magyar
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Elekes Dóra: Tündi és Samu
Illusztrálta: Kun Fruzsina, Naphegy Kiadó

A folytonos nézőpontváltással perspektivált hétköznapi események – az étkezés, a játék, a séta, az al-
vás – nemcsak humorossá, de elgondolkodtatóvá is válhatnak, ha azonosulunk a szöveg kínálta kívülálló 
helyzetével. Innen ugyanis kényelmesen végignézhetjük és „hallgathatjuk” a két beszélő, egy kislány és egy 
kisfiú, Tündi és Samu egymással fedésbe csak olykor hozható érveit. A ritmusában és prozódiájában is jó 
versszöveg és a vele egyenrangú, színekkel, síkszerkezettel, képi irányokkal vizuálisan ellenpontozó illusz-
tráció eredetien mutatja be azt az antropológiai tényt, hogy férfi és nő értékrendjének különbsége  már a 
gyerekkori fiú-lány szerepekben felismerhető. A nyelvi és képi „ugyanaz kétféleképp” koncepcióját a könyv 
mint tárgy vizuális megjelenése is megerősíti: a mindenkori Másik érvei ugyanis felhajtható fülek mögött 
rejtőznek. Van tehát „teljes” igazság, de kiderítéséhez az olvasó közreműködésére is szükség van. 
Varga Emőke

Szabó T. Anna: Tükörrobot
Illusztrálta: Maul Ági, Tessloff Babilon Kiadó

A videójátékok képi világát idéző illusztrációk és tipográfia, valamint ezek jellegzetes 
történetvezetését mesei alapanyagként felhasználó vers, a „z” generáció legfiatalabb 
befogadóinak kínál átjárást a könyv és az elektronikus adathordozók virtuális világa között. 
Azért azonban, amiért a vizualitás és a nyelv itt az elektronikus befogadói élményből 
mint kvázi primer tapasztalásból kiindulva szerveződik meg, Szabó T. Anna és Maul Ági a 
hangsúlyt kimondatlanul is a (monitortól a könyv felé tartó) „visszaútra” helyezik. 
Mindazonáltal a könyvet mint tárgyat és az elektronikus játékokat egyaránt humorral 
ábrázoló Tükörrobot, a „számítógépes” és a „könyves” élményszerzés közti kompromisszum 
megteremtésének lehetőségét is állítja. A lendületes, változatos rímelésű versek, a gazdag 
színvilágú, a betűket és a szövegfoltokat több helyütt a kép tárgyi elemeivé avató illusz-
trációk (újra) megkedveltethetik a könyvet – a számítógép híveivel is. Varga Emőke

képeskönyv                                     magyar
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•	 Allan	Ahlberg–Sébastien	Braun:	Rúgom	a	bőrt,	General	Press
•	 Aino	Havukainen,	Sami	Tolvonen:	Tatu	és	Patu	elszabadul,	Cerkabella
•	 Andreas	H.	Schmachtl:	Alma	Magdi,	Karácsonyi	varázslat,	General	Press
•	 B.	J.	Hicks:	Jégvarázs,	Kolibri
•	 Daniel	Müller:	Nagy	fociböngésző,	Kolibri
•	 Davide	Cali–Serge	Bloch:	Az	ellenség,	Csimota	d
•	 Ervin	Moser:	Borisz,	a	kandúr,	Manó	Könyvek
•	 Innes	Shona–Agócs	Írisz:	Az	élet	olyan,	mint	a	szél,	Az	internet	olyan,	mint	a	

pocsolya,	A	játszótér	olyan,	mint	a	dzsungel,	A	barátság	olyan,	mint	a	mérleg-
hinta,	Kolibri

•	 José	Morán–Simon	Mendez:	Az	elefánt	és	a	nagylelkűség,	A	nyuszi	és	az	őszin-
teség,	Értékek	sorozat,	Napraforgó

•	 Julia	Donaldson–Axel	Scheffler:	A	graffalókölyök,	Pagony 
•	 Julia	Donaldson–Axel	Scheffler:	A	legcsinosabb	óriás,	Pagonyd
•	 Julia	Donaldson–Axel	Scheffler:	Bot	Benő,	Pagony
•	 Katharine	Holabird:	Angelina	Nagyvárosi	balerina,	Cerkabella
•	 Leo	Timmers:	Foxi	úr,		General	Press
•	 Vincent	Cuvellier–Ronan	Badel:	Emil	denevért	szeretne,	Emil	láthatatlan,		

Emil	beöltözik,	Emil	rosszat	álmodik,	Naphegy	d
•	 Marc	Boutavant:	Muki	a	világ	körül,	Móra	d
•	 Mélanie	Watt:	Cidrimókus,	Tessloff	és	Babilon
•	 Mélanie	Watt:	Cidrimókus	és	a	sötét,	Tessloff	és	Babilon
•	 Michal	Sznunit:	Lélekmadár,	Kolibri	d
•	 Ole	Könnecke:	Marci	dicsekszik,	Marci	és	a	lányok,	Pagony	d
•	 Philip	Waechter:	Én,	Pagony	d
•	 Reetta	Niemela–Salla	Salovainen:	A	csillaghegyi	lovak,	Cerkabella
•	 Reetta	Niemela–Salla	Salovaunen:	A	csillaghegyi	kutyák,	Cerkabella
•	 Silas	Larate–Balassa	Nikoletta:	Rúgd	be,	Pepe!,	Tea	kiadó
•	 Stéphane	Audeguy–Laurent	Moreau:	Alma.	Végre	itt	vagy,	Vivandra	d 
•	 Thé	Tjong	King:	Hová	tűnt	a	torta?,	Digitanart	d

g

Marc Boutavant: Muki a világ körül, Móra

Muki, a kismedve egy szép napon elindul, hogy 
körbenézzen a nagyvilágban. Mind a négy égtáj 
egzotikus vidékeit bejárjuk, megismerkedünk 
a helyiekkel, és közben sok fontos apróságot 
elsajátíthatunk az ottani életről. A keménytábla 
borító párnás, a lapok masszívak és vízhatlanok. 
Muki és a többi szőrmók ellenállhatatlanul bájo-
sak, valószínűleg nehéz felső korhatárt szabni en-
nek a könyvnek. Nem beszélve arról, hogy a ren-
geteg érdekes információ, a vicces párbeszédek 
a nagyobb gyerekek érdeklődését is fenntartják. 
Sőt az is szinte biztos, hogy a felnőttek is tanul-
nak valami újat ebből a könyvből!

   képeskönyv                                         külföldi 4–7 év
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Davide Cali – Serge Bloch: Az ellenség, Csimota Kiadó 

Davide Cali és Serge Bloch alkotása a szűkebb értelemben vett képeskönyv műfajába tartozik: a két médium 
összefonódása több helyütt ugyanis olyan erőteljes, hogy a képanyag nélkül a történet nem épül tovább. 
A szerves kapcsolat megléte és a kép domináns kifejező ereje ellenére a grafika önmagában – a legtöbb 
esetben – azonban nem a forma- és a színbőséggel, hanem éppen ellenkezőleg, a redukálás ad absurdum 
vitelével hat. A gyerekrajzokra és karikatúrákra emlékeztető apró, lappáronként két-három színből álló 
illusztrációk a nagyméretű, többnyire fehér, másutt egynemű piros vagy szürke síkfelülettel konfrontálód-
nak. Ebben a könyvben a kép jelentéssel nem bíró elemei közt is harc folyik, épp úgy, mint a két név nélküli 
szereplő közt, akik „felmondják” az olvasónak a háborúba hajszolt katonák ideológiáját, megosztják vele 
szorongásaikat, majd azt az élményt, ahogyan megszületik bennük az oszthatatlan igazság elvét felülíró 
kétely, és előbújik a gyilkos katonából az esendő és bízni tudó ember. A könyv koncepciójának fontos része, 
hogy az utolsó oldalpár nyelvi és képi kétértelműsége – azzal kapcsolatosan tudniillik, hogy „abbahagyjuk-e 
a háborút?” – nyitottságot eredményez, és ezzel nemcsak a két szereplőt, de az olvasót is újabb és újabb 
kérdések megfogalmazására készteti. Varga Emőke

Stéphane Audeguy–Laurent 
Moreau: Alma. Végre itt vagy, 
Vivandra 

A születés előtti intim világ meséje. 
Főhőse Alma, aki eleinte csak egy 
kis pötty az anyaméhben, majd 
fokozatosan növekszik, kialakulnak 
az életszervei, és egyre kíváncsibb 
is. Majd egy nap úgy dönt, hogy 
elhagyja biztonságos menedékét.
Az illusztrációk magával ragadóak, 
a gyönyörű képek mozgósítják a 
képzeletet, hogy még jobban átél-
hessük a születés csodáját. 

Michal Sznunit: Lélekmadár, 
Kolibri

Mindenkiben lakozik egy lélek-
madár. A lélekmadárnak sok-sok 
fiókja van, s ha úgy akarja, szaba-
don engedi az érzéseket, mi pedig 
csodálkozunk. Mást gondolunk 
és mást érzünk? Hogy is van ez? 
Gondolatébresztő  könyv, amely-
nek segítségével beszélhetünk az 
érzésekről a gyerekekkel.

   képeskönyv                                         külföldi
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•	 A	gyermek	és	a	sárkány.	Magyarországi	horvát	népmesék	és	mondák,		
ill.	Sinkó	Veronika,	Móra	

•	 Adamik	Zsolt–Mészely	Ilka:	Ördögbőr	grófja,	Rettentő	kalózmesék,	Pagony	
•	 Áprily	Lajos,	Jékely	Zoltán–Igor	Lazin:	A	rakoncátlan	kisgida,	Holnap
•	 Bajzáth	Mária–Schall	Eszter:	Itt	vagyok,	ragyogok,	Kolibri	d
•	 Bajzáth	Mária–Simonyi	Cecília:	Járom	az	új	váramat,	népmesék		

óvodásoknak,	Kolibri	d
•	 Beck	Andrea:	Titoktündér,	Beck	&	Partners	Mi.	Kft.
•	 Benedek	Elek–Kun	Fruzsina:	A	szegény	ember	királysága,	Corvina
•	 Bodó	Béla:	Brumi	az	iskolában,	Holnap
•	 Borsos	J.	Gyöngyi–Makhult	Gabriella:	Macskamesék,	General	Press
•	 Böszörményi	Gyula–Szőnyi	Gergely:	Lopotnyik,	Cerkabella
•	 Búth	Emilia:	Szakálla	volt	kender,	Liget
•	 Csihán	királyúrfi,	Kürti	Andrea	ill.,	székely	népmesék,	Gutenberg	d
•	 Csík	Mónika–Kanyó	Janovics	Erika:	Pópopó	és	Totyka,	Életjel	Könyvek
•	 Egyszervolt	meseantológia,	szerk.:	Both	Gabi,	Csányi	Dóra,	Tsík	Sándor,	ill.	Paulovkin	

Boglárka,	Csimota	d
•	 Hohol	Ancsa–Gombos	Gáspár:	Max,	a	barátság	nyomában,	Manó	Könyvek
•	 Huba	Judit:	Logopédiai	mesék,	Ciceró
•	 Kepes	Ágnes–Oszter	Alexandra:	Sün	Peti	és	barátai,	Kalandok	az	erdei		

óvodában,	Officina
•	 Kőszegi	Bella	képes	mesekönyve,	Fekete	Sas
•	 Lackfi	János–Ijjas	Tamás–Molnár	Jacqueline:	A	világ	legrövidebb	meséi,		Móra	

d
•	 Lázár	Ervin–Szalma	Edit:	Hapci	király,	Helikon
•	 L.	Molnár	Edit–Almási	Zétény:	Kíváncsi-Kósza	Annabella	Lujza	és	az	özönvíz,	Pongrác
•	 Mátyás	Lara–Dusik	Móni:	Dinoszaurusz	Rex,	Tea
•	 Mechler	Anna–Hajba	László:	Pedró,	a	tűzoltóautó,	Manó	Könyvek
•	 Mosonyi	Aliz–Rofusz	Kinga:	Egyszer	volt,	ahogy	még	sose	volt,	Pagony	d
•	 Romhányi	Ágnes–Szyksznián	Vanda:	Babászat,	Ulpius
•	 Romhányi	Ágnes–	Szyksznián	Vanda:	Lepkefarsang,	Ulpius
•	 Pászti	Amina–Hajba	László:	Glóbi	kalandjai,	Scolar
•	 Szávai	Géza:	Az	elrabolt	Burgum	Bélus,	Pont	Kiadó
•	 Tarján	Veronika–Mogyoró	Kornél:	Kuruttyoló	békakirály,	2,	3.,	Kolibri
•	 Tamás	Zsuzsa–Ilyés	Juli:	A	teljesség	könyve,	Naphegy	d
•	 Urbán	Gyula–Horváth	Andrea:	A	tengerkékszínű	kiskutya	története,	Ulpius-ház

m

Bajzáth Mária: Itt vagyok, ragyogok!
Illusztrálta: Schall Eszter, Kolibri Kiadó

A könyv értékét az igényes, a 19. és 20. 
század eleji néprajzi gyűjteményeken alapuló 
szövegválogatás, a szakirodalmi hivatkozások-
kal ellátott módszertani függelék és az ötletes, 
elegáns vonalvezetésű illusztrációk adják.  
A 0–6 éves korosztály fejlesztését kiválóan segí-
ti a mesék és a mondókák tematikus csopor-
tosítása, a szövegek terjedelmi szempontú 
válogatása, „a képzelet és az agyféltekék”, a 
„hogyan válasszunk mesét”, a „mesemondás 
vagy meseolvasás” stb. kérdéseiről szóló 
szakmai összefoglaló, és a szövegtükörbe be-
lesimuló, egyszerre dekoratív és figuragazdag 
grafika. Varga Emőke

 4–7 év mesekönyv                                          magyar
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Lázár Ervin: Hapci király 
Illusztrálta: Szalma Edit, Helikon

„Jaj volt annak, aki Hapci király országában eltüsszentette magát. 
Azon nyomban hosszú lándzsákkal felfegyverzett poroszlók fogták 
körül, és elindult a náthamenet.” – olvashatjuk Lázár Ervin könyvé-
ben. Egy igazi olvasmányos, szórakoztató, változatos események 
láncolatával találkozhatunk. S természetesen minderre a garancia a 
szerző jól ismert, példaértékű meseszövése. Csájiné Knézics Anikó

Tamás Zsuzsa: A teljesség könyve
Illusztrálta: Ilyés Juli, Naphegy

Akik már szülők vagyunk szinte 
mindannyian egyetértünk abban, 
hogy tudásunkat, tapasztalatunkat, 
vagyis a teljesség mesebeli történe-
teit át kell adnunk a gyermekünk-
nek. A mesében erre ébred rá a 
mesebeli király s királyné is, s hogy 
folyvást síró kislányukat meggyó-
gyíthassák a teljesség meséivel.
A királynak útra kell kelnie, s fel kell 
keresnie birodalma bölcseit.  
A bölcsek  történetei egytől egyig 
jól ismert mesék újragondolt, szel-
lemes, verses változatai. Érdekes, 
gondosan megmunkált mese, törté-
net, amelyet érdemes elolvasni. 

Csájiné Knézics Anikó

Lackfi	János–Ijjas	Tamás:		
A	világ	legrövidebb	meséi
Illusztrálta:	Molnár	Jacqueline,	
Móra	

Ezt a könyv tele van jobbnál jobb 
meseszösszenetekkel. Lackfi János 
és Ijjas Tamás önfeledten zsong-
lőrködik a rövid és tömör, megszo-
kottan kitekert hagyományos és 
nevetésre csiklandóan új meseto-
poszokkal. Stilisztikai aranybánya, 
sziporkázó humor! A szövegek 
könnyen olvashatóak kezdőknek 
is, Molnár Jacqueline illusztrációi 
elbűvölőek. 

Mosonyi Aliz: Egyszer volt, 
ahogy még sose volt
Illusztrálta: Rofusz Kinga, 
Pagony

Mosonyi Aliz újramesélte a 
Grimm-meséket, melyekhez 
Rofusz Kinga gyönyörű képei 
társulnak. Nem hiányozhat a 
könyvespolcról.

mesekönyv                                          magyar
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•	 Annie	M.	G.	Schmidt–Fiep	Westendorp:	Janó	és	Janka	nyári	meséi,	Pagony	
•	 Annie	M.	G.	Schmidt–Fiep	Westendorp:	Janó	és	Janka	téli	meséi,	Pagony
•	 Annie	M.	G.	Schmidt:	Oti	megmenti	a	papáját,	Pagony	d
•	 Astrid	Lindgren:	Juharfalvi	Emil	és	Ida	sorozat,	Móra
•	 Barbo	Lindgren–Sven	Nordqvist:	Segítség	elvesztem,	General	Press	d
•	 Cynthia	Paterson–Brian	Paterson:	Az	evezőverseny,	General	Press
•	 Cynthia	Paterson–Brian	Paterson:	A	nagy	felfedezés,	General	Press
•	 Erwin	Moser:	Fantasztikus	jóéjtmesék,	Manó	Könyvek	d
•	 Florencia	Cafferata:	Melinda	és	Cukorfalat	sorozat,	Napraforgó
•	 Holle	anyó.	Klasszikus	Grimm-mesék	(ford.	Rónay,	ill.	Róna	Emy),	Móra
•	 J.	Godfrey	–	E.	Corke:	Hová	tűnt	a	cseresznyefa,	nagyapa?,	Harmat
•	 Janosch:	Szülinapi	buli,	Szevasz,	kismalac,	Móra
•	 Juliette	Parachini:	Szőrgombóc	társaság	1.,	2.,	3.	Könyvmolyképző
•	 Satoe	Tone:	Pipo	utazása,	Kisgombos	d
•	 Tiina	Nopola–Mervi	Lindman:	Sári	gólt	lő,	Kolibri
•	 Tiina	Nopola–Mervi	Lindman:	Sári	és	a	három	Ottó,	Kolibri
•	 Timo	Parvela–Virpi	Talvitie:	Miú	és	Vaú	házat	épít,	Kolibri	d
•	 Ursula	Jones–Sarah	Gibb:	A	királykisasszony,	aki	nem	mehetett	el	a	bálba,	

Manó	Könyvek	d

a

Annie M. G. Schmidt: Oti megmenti 
a papáját, Pagony

Oti a papájával él egy szállodában, 
de a papa egyszercsak munka nélkül 
marad. Hivatalos papírok nélkül 
nem könnyen jut új álláshoz, sok-
sok kudarc kíséri az útjukat, de 
szerencsére mindig akadnak segítő 
barátok is. Nagy empátiával, sok-
sok humorral megírt könyv, mely-
ben végül minden jóra fordul. Oti 
története, akárcsak a Szutyok Sári 
vagy Titi meséi, igényes olvasmán-
yok, melyek nem hiányozhatnak 
gyerekeink könyvespolcáról.  

 mesekönyv                               külföldi 4-7 év
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Ursula Jones – Sarah Gibb: A királykisasszony, aki nem mehetett el a bálba, Manó könyvek

A lányos anyukák körében már népszerűnek tekinthető szerzőpáros a klasszikus történetek újra-
fogalmazása után (Aranyhaj, A Szépség és a Szörnyeteg) visszatért ahhoz a zsánerfigurához, amit 
elsőként ismerhettünk meg tőlük (A királykisasszony, akinek nem volt birodalma). 
A könyv magyar címe Hamupipőkét idézheti fel bennünk, és kétségkívül rájátszik a történet a 
tündérmesére, de itt éppen ellentétesek a karakterek és a szituációk. A királykisasszony egyedül él 
egy romos kastélyban, kétbalkezes, csak táncolni és biciklizni szeret. A király szegény és hóbortos, a 
királyfi pedig határozott és tudja a dolgát, minden helyzetben feltalálja magát.
Talán könnyebben azonosulhatunk az ilyen típusú szereplőkkel, mint a tökéletesre alkotott fig-
urákkal, de legalábbis nagyon jó lehetőségnek vélem, hogy a kortárs mesék teret engednek a kissé 
esetlenebb, gyarlóbb, szerencsétlenebb, de mindenképpen szerethető hősöknek is. 
A megjelenített történet egyszerre hagyományos és modern, kellemesen feszültséget teremtve 
klasszikus és formabontó között. Ezt a kettősséget az illusztrációk folytonos váltogatásával, 
vegyítésével is erősíti, hiszen a színes kollázs és az árnyképek technikáit alkalmazza kreatív módon. 
Néha úgy érzem, a giccs és a groteszk határán járunk, de valahogy soha nem válik túl sokká sem a 
kép, sem a szöveg. Czomba Magdolna

Satoe Tone: Pipó utazása, Kisgombos könyvek

Ilyen szorosan még nem rántott magához könyv első mondataival, mint ez. „Pipó, a béka szomorú volt. 
Egy ideje nem voltak álmai.” Ha valaki „gyakorlott” álmodó vagy álmodozó, mint én, az  sejtheti milyen 
érzés heteken keresztül úgy ébredni, mintha elveszítettük volna legdrágább képességünket. A látás 90%-
ot jelent az érzékelésben, a mindennapi élet teljességként való megéléséhez, ha ez így van, akkor az 
álomlátás is valami hasonló hatásfokkal bírhat. Sőt, mintha a kötet kompozíciójában is visszaköszönne 
ez az aránypár, hiszen becslésem szerint, a könyvben a kép-szöveg arány is megfelel ennek. A megle-
hetősen kevés szöveg ellenére, meglepő módon mégsem tudunk gyorsan haladni a könyvben, hiszen 
a nagyon is reálisnak ható, ám különös asszociációkat generáló festmények fogva tartják szemünket, 
elménket. Egy egészen egyszerű ötlet, az álmatlanul forgolódó ember bárányszámlálása ihlette a 
történetet, ám már a kezdeteknél továbbgondolja, továbbgondoltatja velünk a szerző-illusztrátor a képi 
világban a bárány figuráját, ami a bárányfelhők képzetét is felidézi. A béka és a bárány útja bár nagyon is 
reálisnak hat, mégsem az, hiszen a szöveg az időben haladást hangsúlyozza. 
Nem csak egy, de több különös barátság tanúi lehetünk a könyv segítségével, hiszen a béka és a bárány 
szépséges története okán, a kicsi béka is megbarátkozik önmagával, és valami különös varázslat folytán 
mi is örök barátaivá szegődünk. Czomba Magdolna

 mesekönyv                               külföldi
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•	 Baley	Endre:	Birzes-borzas	daloló,	abc-beboruló,	
Napkút

•	 Barak	László:	Ne	hidd,	hogy	mese!,	Kalligram
•	 Cseh	Katalin:	Hold-világ,	Kriterion	d
•	 Fecske	Csaba:	A	sivatag	hajója,	Hungarovox
•	 Fésüs	Éva,	Egri	Mónika:	Kukkantó	Manó		

és	a	kerekerdő	titkai,	Arcus
•	 Fellinger	Károly–Mészely	Ilka:	Csigalépcső,	AB-

Art	d
•	 Hétvári	Andrea:	Csiperi	és	Susulyka,	Napkút
•	 Lackfi	János–Megyeri	Annamária:	Paradicsomleves	

betűtésztával,	Betűtészta
•	 Lovász	Andrea	szerk.:	Válogatós	–	Óvodások	

verses		kalendáriuma	hétköznapokra	és	ünne-
pekre,	Cerkabella	d

•	 Nemes	Nagy	Ágnes:	Mennyi	minden,	Móra	d
•	 Péter	Erika:	Boldogságbolt,	Ab	Art
•	 Varró	Dániel:	Akinek	a	kedve	dacos,	Manó	

könyvek	d
•	 Weöres	Sándor:	Kutyafülű	Aladár,	Holnap
•	 Weöres	Sándor:	Éren-nádon,	Helikon	d
•	 Gróh	Ilona–Szepesi	Szűcs	Barbara:	Ringató,		

Sárkányparipán	vágtattam,	Kolibri	d
•	 Szalóki	Ági:	Körforgás,	Kolibri	d
•	 Kaláka,	Gryllus–Timkó	Bíbor:	Muzsikáló	madár-

ház,	Centrum	d
•	 Rutkai	Bori:	Sárkányjárgány,	Kolibri	d
•	 Schein	Gábor–Rofusz	Kinga:	Márciusban	jaguá-

rok?,	Móra	d
•	 Erdős	Virág:	Négyeshatos,	Magvető	d
•	 Kollár	Árpád–Nagy	Norbert:	Milyen	madár,		

Csimota	d
•	 Tarbay	Ede:	Kő,	kavics,	Fekete	Sas	Kiadó
•	 Danyiil	Harmsz–Réber	László:	Negyvennégy	

pici	pinty,	Holnap	d
•	 Shel	Silverstein:	Másfél	zsiráf,	Ciceró	d

Vers kicsiknek és nagyobbaknak 

Schein Gábor: Márciusban jaguárok?
Illusztrálta: Rofusz Kinga, Móra Kiadó

A versek egy-egy nyelvileg karaktere-
sen megrajzolt képpel, az illusztrációk a 
maguk filozofikusságával együtt hozzák 
létre a jelentést. Az olvasó elhiszi, hogy a 
grafikákkal már előre kalkulálva, helyüket 
szándékosan kihagyva születtek meg a 
versek, és hogy tekintetének feltétlenül 
végig kell pásztáznia a képsíkot ahhoz, hogy 
a történet folytatódhasson, hogy  a vissza-
találás (a vershez), egyáltalán megtörtén-
hessen: a feloldásért, a megnyugvásért, a 
magyarázatért. De fordítva is igaz, gyakran 
a kép a végső pont, a „megoldás” az  

illusztrációban rejtőzik. A szöveg és a kép kettősét ebben a kötetben ezért mind-
végig áthatja a teljesség keresésére sarkalló feszültség és nyugtalanság, mégpedig 
pontosan annyira, amennyire egy tapasztalatra vágyó, a dolgokra magyarázatot 
kereső gyereket. A könyv neki szól – és persze minden kíváncsi felnőttnek. Varga 
Emőke

Kollár Árpád: Milyen madár 
Illusztrálta: Nagy Norbert, Csimota Kiadó

A kötet versei a gyerek és a kamasz nézőpont-
jából teszik fel a kérdéseket, ezért az olvasót is 
provokálón, hiteltelenítik a felnőtt gondolkodás 
üresnek tetsző sémáit, az elcsépelt köznyelvi 
formulákat, mégpedig azzal, hogy túlfokozzák, 
megtriplázzák, variálják a „mindennapi” szavakat, 
frázisokat. Az illusztrációk komplexitása – mely 
a szokatlan színtársításból, a többnézőpontúság 
érvényesítéséből, a jó folt-vonal arányból és a vál-
tozatos szerkesztésből következik – méltóképpen 
felel meg a versek sokrétűségének. Varga Emőke16



Erdős Virág: Négyeshatos, 
Magvető

Egy igazi vidám és fanyar verses-
könyv. Ebben a kötetben is jól 
működnek Erdős Virág hirtelen 
képváltásokra, páros rímekre 
épülő versei. Az egész könyv 
olyan megzabolázatlan. A külalak 
inkább naiv, az egyszerű rajzocs-
kák a szokásostól eltérő, másfajta 
befogadói attitűdöt követelnek a 
gyermek olvasótól.

Szép verseskötetekben gazdag volt a tavalyi év. Gazdag válogatáskötet, zenés-verses tematikus kiadvány, klasszikus és kortárs költők művei, mindre van 
példa. Itt is a legtehetségesebb illusztrátorok kaptak lehetőséget, hogy a legjobb szövegekhez készítsenek rajzokat, így a felsorolt verseskönyveket mind 
szívből ajánljuk. Vers és illusztráció egyenrangú, kivitelezés szempontjából is remekmű mindegyik.

Zene és vers, könyv és CD. Ez a Kolibri kiadó sorozatának ismertetőjele. Ha egy szóval 
kellene bemutatni: minőség. Tartalmas szórakozást nyújtanak a darabok, úgy hogy 
közben összekapcsolják a művészeteket: a zene, az irodalmi szöveg és művészi illusz-
tráció magas fokon talál egymásra, hogy átadja magát az olvasónak.
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•	 Balázs	Ágnes–Radnóti	Blanka:	A	tésztapacsni,	Már	tudok	olvasni,	Móra
•	 Berg	Judit–Mészely	Ilka:	Tökmagok	a	tűzhányónál,	Pagony	
•	 Berg	Judit–Mészely	Ilka:	Tökmagok	Afrikában,	Pagony	d
•	 Böszörményi	Gyula–Pásztohy	Panka:	Égboltmesék,	Móra
•	 Lengyel	Balázs–Mészely	Ilka:	Kicsi	Elik	vadász	lesz,	Móra	d
•	 Menyhért	Anna–Maros	Krisztina:	A	tengerimalacom	története,	Már	tudok	

olvasni,	Móra
•	 Szepes	Mária–Keszeg	Ágnes:	Fityfiritty,	mese	az	órákról,	Már	tudok	olvasni,	

Móra	

•	 Agnes	de	Lestrade–Laure	du	Fay:	A	negyedik	kismalac,	Szeretek	olvasni	
sorozat,	Tessloff	és	Babilon	d

•	 Amelie	Benn:	Léna,	a	tündérbalerina,	Manó	könyvek	
•	 Andrew	Cope:	Mosómedvék	akcióban	(sorozat),	Manó	könyvek
•	 Coralie	Vallageas–Mymi	Doinet:	Kistesó?	Nem,	köszi!,	Szeretek	olvasni	

sorozat,	Tessloff	és	Babilon	d
•	 Dav	Pilkey:	Alsógatyás	kapitány	kalandjai,	Ulpius-ház
•	 Dav	Pilkey:	Alsógatyás	kapitány	és	a	beszélő	vécécsészék	támadása,	Ulpius-ház
•	 Gwyneth	Reeves:	Szuper	Hugi,	Manó	könyvek
•	 Heike	Wiechmann:	Autóversenyzők,	Olvass	velem-sorozat,	Manó	könyvek
•	 Ian	Whybrowe:	Szeleburdi	szurikáták	(sorozat),	Manó	Könyvek
•	 Jeremy	Strong:	A	nagyi	nagy	szökése,	Ulpius
•	 Pascal	Brissy–Oriol	Vidal:	Bolygónyammogó,	Szeretek	olvasni	sorozat,	

Tessloff	és	Babilon	d
•	 Martin	Widmark:	Focirejtély,	Múmiarejtély,	Könyvmolyképző	d
•	 Pippa	Funnell:	Tilly	lovas	történetei,	Manó	Könyvek
•	 Rese	Lagercrantz:	Az	én	boldog	életem,	Cerkabella	d
•	 Sara	Pennypacker:	Klementine	levelet	ír,	Könyvmolyképző
•	 Silvia	Roncaglia:	Lumpi	lumpi	gyógyító	meséi-sorozat,	Móra
•	 Stephan	Pastis:	Ciki	Miki,	Látod	mit	műveltél?,	Ciceró
•	 Sylvie	de	Mathuisieulx–Prisca	Le	Tande:	Barbarella	morcos,	Szeretek	ol-

vasni	sorozat,		Tessloff	és	Babilon	d
•	 Sonja	Kallinger:	Scary	Harry	–	Csapatban	a	szellem,	Manó	könyvek

Kezdő olvasóknak                                 magyar és külföldib

Berg Judit: Tökmagok a tűzhányón, Tökmagok 
Afrikában, Most én olvasok sorozat
Illusztráció: Mészely Ilka, Pagony

A sorozat kifejezetten azon (kis)gyermekek 
számára készült, akikben már megjelent az ol-
vasás, az önálló olvasás iránti belső vágy első 
jelei. A „könnyen olvashatóság” érdekében kie-
melt jelentősége van annak, hogy a történetek 
egyszerű, rövid, pár szavas mondatokból álljanak, 
ami ezeknek a könyveknek a sajátossága. A grafikái 
szépek, esztétikusak. Csájiné Knézics Anikó
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Kezdő olvasóknak                                 magyar és külföldi

Már tudok olvasni, Móra kiadó „Kisiskolások olvasástanulását segítő, könnyen 
kibetűzhető, színes rajzokkal teli sorozat klasszikus szerzők ismert műveivel és fiatal 
írók új könyveivel. Persze felbukkannak majd a sorozatban régen megjelent művek, 
de más formában, új illusztrációkkal. Az elsős-másodikos olvasni tanulóknak 
rövidebb, egyszerűbb nyelvezetű szövegeket szánunk, a harmadikos-negyedikes 
„már olvasók” pedig hosszabb mondatokkal és történetekkel birkózhatnak.” (Móra)

Olvass velem sorozat, 
Manó könyvek

A főhősök nagyobb 
betűvel írt, színes 
mondatait a gyerme-
kek, a hosszabb része-
ket a szülők, nagyobb 
testvérek olvashatják. 
Igazi közös, családi 
szórakozás! 

Szeretek olvasni sorozat, Tessloff és Babilon

A Szeretek olvasni! sorozat kötetei a könyvekkel még 
ismerkedő 6–7 éves korosztálynak szólnak: meséket, az 
életből ellesett helyzeteket és kalandos történeteket 
egyaránt tartalmaznak. (Tessloff és Babilon)
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•	 Adamik	Zsolt–Hanga	Réka:	Bibedombi	szörnyhatározó,		
Cerkabella	d

•	 Bogdán	László:	Az	elveszett	árnyékok	története	–	
Mesék	a	táborból,	Pallas-Akadémia	d

•	 Buda	Ferenc–Pásztohy	Panka:	Diótörő,	Holnap
•	 Buda	Ferenc:	Fehérlófia,	Holnap	d 
•	 Bosnyák	Viktória:	Klott	gatya	ne	fárassz,	Kolibri
•	 Bosnyák	Viktória:	Analfa	visszatér,	Kolibri	d
•	 Csukás	István:	Hapci-rakéta	a	Hókuszpókusz-szigetekre,		

Könyvmolyképző	d
•	 Dóka	Péter:	A	lila	királylány,	Móra	d
•	 Finy	Petra:	A	zöld	cirkusz	és	a	virágtolvaj,	Pagony
•	 Jeney	Zoltán:	Rév	Fülöp	és	Nyár	Lőrinc,	Kolibri	d
•	 Kalas	Zsuzsa:	Álomutazó,	Kolibri	d
•	 Kertész	Edina–Horváth	Mónika:	Pötyi	és	Pepita	nyomoz	–	A	zenélő	doboz,	Naphegy	d
•	 Kertész	Erzsi:	Dalia	és	Dália,	Cerkabella	d
•	 Kiss	Ottó–Baranyai	András:	Szusi	apó	álmot	lát,	Móra	d
•	 Kolozsi	Angéla:	Emilia	és	az	angyal,	akit	Körmöczi	Györgynek	hívtak,	Pagony	d
•	 L.	Molnár	Edit–Kadlicskó	Beáta:	Juj,	egerek,	Pongrác
•	 Lackfi	János–Lackfi	Margit:	Szakimesék,	Kolibri
•	 Lázár	Ervin–Jankovics	Marcell:	Mondák,	Helikon	d
•	 Lázár	Ervin–Rubik	Anna:	A	nyúl	mint	tolmács,	Móra	d
•	 Lázár	Ervin–Molnár	Jacqueline:	Szegény	Dzsoni	és	Árnika,		Móra	d
•	 Lázár	Ervin,	Buzay	István:	Dömdö-dömdö-Dömdödöm,	Móra	d
•	 Lázár	Ervin,	Buzay	István:	Berzsián	és	Dideki,	Móra	
•	 Móra	Ferenc–Békés	Rozi:	A	didergő	király,	Scolar	d
•	 Nógrádi	Gábor:	Emmike	nem	semmike,	Móra	d
•	 Nógrádi	Gergely:	Misu	és	a	piros	kenu,	Manó	könyvek
•	 Neumann	Ottó:	Tettes	után	tipegő,	Pongrác
•	 Nyulász	Péter:	Ciprián	–	A	Balaton	hercege,	Betűtészta	d
•	 Pungor	András:	Kárókaresz	és	Angyalandi,	Pagony
•	 Pusztai	Ilona:	Jack	kapitány	kalandjai,	Underground	Kiadó
•	 Róbert	Katalin,	Nalávia	titka,	Naphegy	d
•	 Tarbay	Ede–Marék	Veronika–Urbán	Gyula–Radnóti	Blanka:	Centi	és	a	Csicseri	bolt,	Móra	d
•	 Vig	Balázs–Radnóti	Blanka:	Puszirablók,	Móra	d
•	 Weyer	Szilvia:	Artúr	tizenkétszer,	Tea

  Mese, regény, meseregény                          magyarq 8–10 év
Móra Ferenc: A didergő király
Illusztrálta: Békés Rozi, Scolar 
Kiadó

Móra Ferenc népmesei elemekből 
építkező, közismert verses meséje 
évtizedeken át összeforrt 
Kass János illusztrációinak a folk-
lór díszítőművészetet (is) idéző 
képi világával. Békés Rozi fest-
ményei most megújítják ezt a ha-
gyományt, szöveg és kép együttol-
vasásának új lehetőségét teremtik 
meg. A színpompás és árnyala-
tokban gazdag képek elsősorban 
a mese lélektani vonatkozásait, 
a király érzelmeinek megvál-
tozását állítják középpontba, így 
a vörösek és a szürkésbarnák 
végigáramlása a kötet lapjain 
egyszerre gyönyörködtető és 
értelmező szerepű. A figurafor-
málás finomsága a szöveg poétikai 
minőségeivel ekvivalens. Varga 
Emőke

Kalas Zsuzsa: Álomutazó, Kolibri
Különleges meseregény Paliról, aki nagyon 
egyedül érzi magát a világban. Gyerme-
ki fantáziája van leginkább segítségére 
abban, hogy szorongásait leküzdje. Kalas 
Zsuzsa pszichológiai mélységű, szépirodal-
mi igényességgel megírt könyve kiemelke-
dik a hazai kínálatból. 
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Lázár Ervin: A Nyúl mint tolmács
Illusztráció: Rubik Anna, Móra

Lázár Ervin elgondolkodtató meséje 
először jelenik meg önálló kötet-
ben. „Mek-mek” – mondja a Kecske 
egy vigyorgó Úritök közelében. A 
tisztásra lépő állatok 
hiába próbálnak még birkául meg 
szamárul is beszédbe elegyedni 
egymással, nem járnak sikerrel. 
Természetesen épp arra jár a Nyúl 
és tolmácsolja a két állat 
mondandóját. De vajon pontosan 
fordít? Csájiné Knézics Anikó 

  Mese, regény, meseregény                          magyar

Bosnyák Viktória: Klott Gatya, 
ne fárassz!, Kolibri

A számos iskolában kötelező olvasmány 
Tündérboszorkány című  regény egyik 
szereplője, Klott tanár úr, közkívánatra 
saját regényt kapott. A 9-12 éves olvasók 
rajonganak érte, pedig Klott Kálmán test-
nevelő tanár a gyerekek réme. Ötödikes 
osztálya mindent elkövet, hogy megsza-
baduljon tőle, de az izgalmas és vicces 
események közben megismerkednek a 
szőrös szívű osztályfőnök valódi énjével. 
Bosnyák Viktória regénye friss, mai, en-
nek ellenére tartalmaz számos hagyomá-
nyos értéket és tényanyagot is, ami akár valamelyik tanórán is kapóra 
jöhet annak, aki olvasta a regényt. Csájiné Knézics Anikó

Nyulász Péter: Ciprián – A Bala-
ton hercege, Betűtészta

Az új kötetben Helka testvére, Cip-
rián kap főszerepet. Felbukkan egy 
kopott bundás macska vagy tyúk-
szerű lény? Mitmitke megjelené-
sével izgalmas kalandok sora veszi 
kezdetét. Az előző kötetből meg-
ismert szereplők útjuk során új ba-
rátokat és ellenségeket szereznek. 
Megtudjuk, hogyan keletkezett 
száz halom Battán, tengerszem 
Megyer-hegyi malomkőbányában, 
földvár a Balatonnál, vagy a Sió 
csatorna. Csájiné Knézics Anikó

Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és 
Árnika 
Illusztráció: Molnár Jacqueline, 
Móra
Igazi olvasmányos, érdekes könyv 
kisiskolások számára. A történet 
cselekményét ketten szövik: a 
mesélő és a gyermeke. Meg-meg-
szakítják párbeszédeikkel az ese-
mények sorozatát, de a kisember 
kérdéseivel ötleteivel válik telje-
sebbé a történet. A cselekmény 
meseszerű, de ki-kitekint valósá-
gos élethelyzetekre, ami által még 
érdekesebb, elgondolkoztatóbb 
lesz a gyerekek számára. Csájiné 
Knézics Anikó
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•	 Alessandro	Gatti–D.	Morosinotto:	Ki	rabolta	el	a	tűzhely	királyát?,	Ciceró
•	 Alessandro	Gatti–D.	Morosinotto:	Ékszerlopás	a	színházban,	Ciceró	
•	 Alessandro	Gatti:	Klinkusz,	a	sárkány	könnye,	Holnap
•	 Alan	Snow:	Doboztrollok	1.	
•	 Ana	Galán:	A	beszélő	fák,	A	baobabfa,	Nagyító	Kiadó
•	 Cressida	Cowell:	Így	neveld	a	sárkányodat	1.,	2.,	Digitanart	
•	 Dagmar	Geisler:	Wanda	titkos	naplója,	Kolibri
•	 Dodie	Smith:	Száz	meg	egy	kiskutya,	Partvonal
•	 Erin	Soderberg:	A	Dili	család,	Ciceró
•	 G.	Basile:	Pentameron	–	a	mesék	meséje,	avagy	a	kicsik	mulattatása,	Pesti	Kalligram	d
•	 Irene	Adler:	Sherlock,	Lupin	&	én	–	A	skarlátvörös	rózsa	rejtélye,	Manó	Könyvek
•	 Jill	Tomlinson:	A	tyúk,	aki	soha	nem	adta	fel,	Pagony	d
•	 Jill	Tomlinson:	A	gorilla,	aki	olyan	akart	lenni,	mint	az	apukája,	Pagony	d
•	 Jo	Nesbo:	Doktor	Proktor	pukipora	4.,	Kolibri
•	 Julia	Donaldson:	Szökjünk	meg	az	óriásoktól,	Pagony
•	 Klaus	Hagerup:	Tim	és	társa,	a	mesterdetektívek,	Az	elveszett	gyémánt,	Pagony
•	 Kestutis	Kasparavicus:	Florentine,	a	kertész,	Holnap	d
•	 Kristina	Olhsson:	Az	üveggyerekek,	Animus	d
•	 Lara	Faraway:	A	tündértövis	meséi	–	sorozat,	Napraforgó
•	 Lev	Tolsztoj,	Julie	Downory:	Panov	apó	karácsonya,	Harmat
•	 M.	Ende:	A	Sárkányármányosparázsvarázspokolikőrpuncspancslódítóbódítóka,	Kolibri	

d
•	 Oliver	Sherz:	Mindjárt	jövünk,	leugrottunk	Afrikába,	Naphegy
•	 Otfried	Preussler:	Torzonborz	újabb	gaztettei;	Torzonborz	megjavul,	Kolibri	d
•	 Petra	Nagyova–Dzerengova:	Klára	és	az	iglu,	Pagony
•	 Piret	Raud:	Tóbiás	és	a	2/b,	Pongrác	d
•	 Philip	Ardagh:	Trutymóék	a	pácban,	Trutymóék	a	tengeren,	Pagony
•	 Roald	Dahl,	Quentine	Blake:	Danny,	a	szupersrác,	Scolar
•	 Roald	Dahl,	Quentine	Blake:	Charlie	és	a	csokigyár,	Scolar
•	 Rudyard	Kipling–Békés	Rozi:	A	dzsungel	könyve,	Ciceró	d
•	 Sarah	Mlynowsky:	Pipőke	cipője,	Móra
•	 Sarah	Mlynowski:	Tükröm,	tükröm...,	Móra
•	 Sir	Steve	Stevenson:	Agatha	nyomoz	sorozat,	Manó	könyvek
•	 Wilhelm	Hauff–Szegedi	Katalin:	Kőszív,	General	Press	d
•	 Wendy	Panders:	Az	új	barát,	Csimota	d

8–10 év

Az alsó tagozatos gyerekek számára 
nagyon bőséges a kínálat. Ebben az 
életkorban egyszerre jelen van még 
az érdeklődés a varázsmesék és az 
olyan történetek iránt, amelyeket a 
gyerekek az életükből is ismernek. 
Még mindig hangsúlyos szerepet töl-
tenek be a képek, igényük van arra, 
hogy a szöveg mellett szerepeljenek 
legalább fekete-fehér rajzok. Jó, ha a 
betűk mérete elég nagy és a szellősen 
szedett sorok is megkönnyítik a szö-
veg befogadását, értő olvasását. 
Vegyesen találhatóak a kínálatban 
klasszikus szerzők könyvei, mint pél-
dául Rudyard Kipling, Michael Ende, 
Otfried Preussler, Roald Dahl történe-
tei, illetve a kortárs szerzők művei. 
Jellemzőek a humoros, vicces, ka-
landregények, egyre népszerűbb a 
krimi, a nyomozásra épülő izgalmas 
történet. 

Mese, regény, meseregény                          külföldij
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Piret	Raud:	Tóbiás	és	a	2.	b,	Pongrác

Piret Raud könyve Észtországban a má-
sodikos gyerekeknek számára kötelező 
olvasmány. Tóbiás történetein keresztül 
bepillantást nyerünk nemcsak az észt is-
kolák hétköznapjaiba (nagyon hasonlóak a 
magyar iskolák mindennapjaival), hanem a 
másodikos gyerekek gondolkodásmódjáról 
is nagyon precíz képet kapunk. Piret Raud 
jól ismeri ezt a korosztályt, olyan témákról 
ír, amelyek közelről érintik az olvasókat, szí-
vesen azonosulnak a gyerekek a szereplők-
kel. 

Mese, regény, meseregény                          külföldi

Wendy	Panders:	Az	új	barát,	Csimota	

Ha táborozni mész ismeretlen gyerekekkel, jól 
jön, ha van egy barátod. Félixnek nincs, ezért 
arra gondol, hogy barkácsol magának egyet.  
Biztosan sokat tud segíteni ez a könyv azoknak 
a gyerekeknek, akik most kerülnek új iskolába, 
osztályközösségbe. Tudjuk ezt a könyvet ajánlani 
szülőknek is: bepillantást nyerhetünk abba, mi 
jár egy kisfiú fejében. A rendhagyó grafikai meg-
oldásokból építkező könyvben finom utalások-
ból formálódnak meg a szereplők, a család élő 
és egykor volt tagjai. Különleges könyvélmény 
mindenkinek!

Kristina	Olhsson:	Az	üveggyerekek,	Animus	

Könnyen olvasható, nagybetűkkel szedett könyv akár 
kezdő olvasóknak. De nemcsak az olvashatóság, ha-
nem az olvasmányosság is szerepet játszik abban, 
hogy nem könnyen tesszük le a kezünkből. 
Mindössze egy régi házban zajlanak az események. A 
cselekmény szálait végig az a kérdés mozgatja, hogy 
vannak-e szellemek, és ha visszajárnak, mit akarnak? 
Bár a felnőtteket ez különösebben nem érdekli, a gye-
rekek mindent megtesznek azért, hogy fény derüljön 
a titokra. Izgalmas történet, mely több egy egyszerű 
kriminél, nyomozós történetnél. Egy kislány hősi küz-
delméről olvashatunk, aki bátran szembenéz a félel-
meivel.
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•	 Borsa	Kata:	Történetek	a	Borostyán	teázóból,	
Holnap

•	 Csobán	Zsuzsa:	Rozzancs	Rozi	Barathániában,	
Könyvmolyképző	

•	 Erdős	István:	Rajkó,	Tilos	az	Á	Könyvek
•	 Gimesi–Jeli–Tasnádi–Vészits:	Időfutár	3.:		

A	Próbák	Palotája	–	4.	A	káosz	temploma,	
Tilos	az	Á	Könyvek		d

•	 Hevesi	Lajos:	Jelky	András	kalandjai,	Fapados-
könyv	Kiadó

•	 Lakatos	István,	Óraverzum,	Magvető	d
•	 Limpár	Ildikó:	Emlékek	tava,	Pongrác
•	 Mándy	Iván:	Az	enyedi	diák,	Fapadoskönyv	

Kiadó
•	 Mikó	Csaba:	Veszélyben	a	Tölgy,	Kolibri		d
•	 Méhes	György–Bányai	István:	Micsoda	társa-

ság,	Cerkabella	d
•	 Méhes	György–Bányai	István:	Tatárok	a	ten-

geren,	Cerkabella	d
•	 Nógrádi	Gábor:	Láttam,	mi	történt,	Móra	d
•	 Nógrádi	Gábor:	A	mi	Dózsánk,	Móra
•	 Nógrádi	Gergely:	Egri	csillagok,	A	kőszívű	em-

ber	fiai,	Klassz	sorozat,	Manó	könyvek
•	 Pacskovszky	Zsolt:	Az	álomrendőrség	1.,		

Kishugó	és	a	medvelöket,	Betűtészta
•	 Szendrey	Nita:	Hollow	Creek	Akadémia	–	Év-

könyv	2009–2010,	Pongrác
•	 Turbuly	Lilla:	Viszlát,	kosársuli,	Móra

regény                      magyar10–13 év

A MICSODA TÁRSASÁG Méhes György vidám családregény-sorozatának első kötete. 
A család: Apu (Nagyfőnök), Anyu, Krisztinka és a jámbor Öcsi együtt nyaral egy másik, 
baráti családdal: Vilmos atyával, Pindur nénivel, Bogárkával és a jó kis Vilikivél. Velük 
tart az agglegény barát és tudós Quintusz is. Itt megesik, aminek meg kell esnie: vona-
ton zötykölődnek, gombásznak, esőben hegyet másznak, természetbúvárkodnak, fény-
képeznek kacagtató kalandok nagy mesélőkedvvel előadott történetekben. A főszerep-
lők viszontagságairól és rémtetteiről a regénysorozat mindegyik kötetében olvashatunk. 
E vidám regényeket az író gyakorló szülőknek és a felnövekvő ifjúságnak szánta, hogy a 
kalandok végére kiderüljön: a barátság, a megértés, a szeretet, anyu meg apu, a család 
és hasonló nyalánkságok a legfontosabb részei az életnek; bár annak bizony része a 
tévedés, a hazugság, a baleset, a hiúság, vagy a mindig ínyenc önzés, a remeknek érzett 
rosszindulat, a borzongató félelem és a jó kis káröröm is. A “Nagy Mesélőként ismert 
író a család mindennapi apróságait karikírozza ki ellenállhatatlan humorral, sorozato-
san bizonygatva, hogy semmin sem nevethetünk jobban, mint tulajdon balfogásainkon. 
Méhes György Micsoda társasága azt jelentheti nekünk, magyaroknak, amit az ango-
loknak a Három ember egy csónakban (Jerome K. Jerome) vagy a Családom és egyéb 
állatfajták (Gerald Durrell).  Bookline

w

24



regény                      magyar

Mikó Csaba: Veszélyben a tölgy!, Kolibri

Mikó Csaba regényében, a hatmillió bogárnak otthont adó tölgyfán akad minden, amire felkaphatjuk a fejün-
ket az olvasásból. Sok az életünkből visszaköszönő helyzet, sok az ismerős karakter. A városáért aggódó polgár-
mester, akit betemet a munkája, vérszívó sztárriporter, ügyes kezű vállalkozók, tengő-lengő munkanélküliek. Az 
ember nem azért nem tudja letenni a könyvet, mert hozzáragadt a kezéhez, hanem mert kíváncsi a folytatásra.
A tölgy bogártársadalma fentiek és lentiek élesen elkülönülő világára oszlik. A gazdag fentiek zárt klubja az 
élet naposabbik oldala, míg a lentiek világa ‒  ahogy azt megtudjuk az egyik bogár szájából ‒ szürke és unal-
mas. A regény sokszereplős és lendületes, mint egy televíziós sorozat. Minden egyes fejezet ott ér véget, ahol 
a legizgalmasabb, szinte kénytelenek vagyunk továbblapozni. Az akciófilmek minden kelléke megtalálható itt: 
autós üldözések, izgalmak, pofonok, amelyet ezúttal bogarak osztanak ki egymás között. A fentiek világából a 
legalaposabban megrajzolt figura Mobi, a dögbogár. Mobi Lajos gazdag nagyvállalkozó, befolyásos tölgy-polgár, 
a Kerekerdőt birtokolni akaró zsarnok. Eltávolít mindenkit, aki az útjában áll, megtéveszti, majd puccsszerűen 
leváltja a polgármestert, hogy ördögi tervei alapján hatmillió bogarat tereljen a végzete felé. Megkerülhetetlen 
figurának tűnik, aki hazudik, zsarol, fenyeget. Mindenki neki dolgozik, és a parancsait lesik. (Bartos Károly)
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•	 Anna	Woltz:	Száz	óra	sötétség,	Tilos	az	Á	Könyvek
•	 Antonio	Ferrara:	Rossz	voltam,	Könyvmolyképző
•	 Astrid	Lindgren:	Ronja,	a	rabló	lánya,	Móra	d 
•	 Bear	Grylls:	A	tigris	ösvényén,	Jaffa	kiadó
•	 C.	M.	Valente:	A	lány,	aki	Tündérföld	alá	zuhant,	Ciceró
•	 David	Almond:	Agyag,	Pongrác	Kiadó	d
•	 David	Walliams:	Patkányburger,	Kolibri
•	 Dave	Eggers:	Nemo	kapitány,	Meséld	újra!	sorozat,	Kolibri	d
•	 Elise	Broach:	Marvin,	a	bogár,	Maxim
•	 Eric	Elfman,	Neal	Shusterman:	Tesla	padlása	–	Akcelerátus-trilógia	I.,	Tilos	az	Á	Könyvek
•	 Erin	McCahan:	Szerelem	és	más	fura	szavak,	Kolibri
•	 Fabian	Lenk:	A	berni	csoda,	Idődetektívek	sorozat,	Scolar
•	 Fabian	Lenk–Almud	Kunert:	Montezuma	és	az	istenek	haragja,	Scolar
•	 Friedrich	de	la	Motte	Fouqué:	Undine,	Új	Ember	Kiadó
•	 J.	K.	Rowling:	Legendás	állatok	és	megfigyelésük,	Animus
•	 J.	K.	Rowling:	A	kviddics	évszázadai,	Animus
•	 J.	R.	R.	Tolkien:	A	Hobbit	–	Vagy:	Oda-vissza,	Európa
•	 Kathryn	Littlewood:	Bliss:	A	varázslatos	pékség	titkai,	Könyvmolyképző	Kiadó
•	 Jeff	Kinney:	Egy	ropi	naplója	sorozat,		Négy	fal	között	6.,	Könyvmolyképző
•	 Guus	Kuijer:	Minden	dolgok	könyve,	Kolibri	d
•	 Holly	Smale:	Geek	girl,	A	lány,	akit	soha	senki	nem	vett	észre,	Manó	könyvek
•	 M.	A.	Marr:	Loki	fakasai,	trilógia,	1.,	Ciceró
•	 Maria	Frisa:	75	tuti	tipp	kezdő	és	haladó	túlélőknek,	Manó	Könyvek
•	 Rachel	Renee	Russell:	Egy	Zizi	naplója	sorozat,	Könyvmolyképző
•	 Patrick	J.	Morrison:	A	Holló	hatalmában	–	Nostradamus	Levelei	1.,	Főnix	Könyvműhely
•	 Rob	Reger,	Jessica	Gruner:	Emily	the	Strange:	Különös	különcségek,	FUMAX
•	 R.	J.	Palacio:	Csodácska,	Könyvmolyképző
•	 Robert	Paul	Wetson:	Szörnyen	titkos	részleg,	Kolibri
•	 Scott	Westerfeld:	Góliát,	Ciceró	Könyvstúdió
•	 Thimotée	de	Fombelle:	Ábrándok	könyvtára,	Móra
•	 Tom	Palmer:	Hazai	pályán	külföldön,	Ulpius
•	 Tom	Watson:	Pálcikakutya	és	a	hot	dog,	Maxim
•	 Torben	Kuhlmann:	Lindbergh	–	Egy	repülő	egér	kalandos	története,	Partvonal	d
•	 Tudós	Bob	Pfugfelder:	Nick	és	Tesla	veszélyes	laboratóriuma,	Cerkabella–Vivandra	

d

10–13 év regény                    külföldi

Dave	Eggers:	Nemo	kapitány,	Me-
séld	újra!	sorozat,	Kolibri	

Nagyszerű sorozat, mely úgy meséli 
újra a kiválasztott műveket, hogy az 
eredetihez is kedvet ébreszt. Önálló 
olvasmányként is nagyon izgalmas.  
A Nemo kapitány története újramesél-
ve azért is érdekes, mert számos olyan 
használati tárgy megjelenik benne, 
ami ma is használatos (pl. a mobiltele-
fon, a metró), és ez egy cseppet sem 
zavaró. Sőt inkább azt jelzi, hogy a tör-
ténet időtlen. A sorozat fontos célki-
tűzése, hogy közel hozza az olvasóhoz 
a nehéznek tűnő szövegeket, és ezt a 
célt sikerül is elérni. 

a
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Guus	Kuijer:	Minden	dolgok	könyve,	
Kolibri

Az év egyik különlegessége Guus 
Kuijer Minden dolgok könyve című 
regénye. A sajátos idősík-rétegzéssel 
létrejött szöveg (az író napjainkban 
visszaolvassa-kiegészíti-felidézi egy 
kisfiúnak az ötvenes években írt 
füzetét, a „minden dolgok könyvét”) 
egyszerre realisztikus és szürreális, 
megkapóan őszinte és szép történet a 
gyermeki én boldogságkereséséről.

regény                    külföldi

Torben	Kuhlmann:	Lindbergh	
–	Egy	repülő	egér	kalandos	
története,	Partvonal	

Lenyűgőzően szép könyv Lind-
bergh emlékére, aki saját repü-
lőjén átszelte az Atlanti óceánt. 
A könyvben egy bátor egér 
kalandjairól esik szó, így még 
megkapóbb és emlékezetesebb 
lehet a gyerekek számára a 
feltalálóról szóló történet.
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•	 Bódis	Kriszta:	Carlo	Párizsban,	Tilos	az	Á	Könyvek
•	 Buglyó	Gergely:	Oni:	A	néma	város,	Ciceró
•	 Kalapos	Éva:	D.	A.	C.	sorozat,	Manó	könyvek
•	 Kemény	Zsófi:	Én	még	sosem,	Pagony
•	 L.	Molnár	Edit:	A	sárga	kanapé,	Pongrác
•	 Mészöly	Ágnes:	Darwin-játszma,	Móra
•	 Nemere	István:	Lidércfény	nyomozóiroda	2.,	Pagony
•	 Szabó	Tibor	Benjámin:	EPIC	–	Az	első	küldetés,		

Manó	könyvek	d
•	 Szabó	Tünde:	Balla	Adrienn	2.,	Ciceró	

	

•	 Andrea	Camirelli:	Az	orr,	Meséld	újra!	sorozat,	Kolibri		d
•	 Artair	McKnight:	Becky	Apple	és	az	újjászületők,	Pongrác
•	 Bart	Moeyaert:	Duett	hamis	hangokra,	Tilos	az	Á	d
•	 Catherine	Fisher:	Sapphique,	Pongrác
•	 Els	Beerten:	Mind	a	mennybe	vágyunk,	Pongrác
•	 Erin	Mccahan:	Szerelem	és	más	fura	szavak,	Kolibri
•	 Gayle	Forman:	Csak	egy	nap,	Csak	egy	év,	Ciceró
•	 James	Lecesne:	Trevor,	Tilos	az	Á
•	 Jandy	Nelson:	Az	ég	a	földig	ér,	Móra
•	 Kathrin	Lange:	Florenturma,	Pongrác
•	 Lily	Archer:	Mérgezett	almák,	Pongrác	

Line	Knutzon,	Peter	Frödin:	Pöttöm	Allan,	az	emberantenna,	
Koinónia

•	 Marie-Aude	Murail:	Lakótárs	kerestetik,	Könyvmolyképző
•	 Patrick	Ness:		Soha	nincs	vége,	Vivandra	d
•	 Rainbow	Rowell:	Eleanor	és	Park,	Scolar	d
•	 Tonya	Hurley:	A	szellemlány,	Vágyakozás,	Pongrác
•	 Thomas	Thiemeyer:	Felfedezők	krónikája	–	Az	esőfalók	váro-

sa,	Pongrác
•	 Veronica	Roth:	A	hűséges,	A	négyes,	Ciceró	

14+

Az ifjúsági irodalom számos hazai alkotással bővült 2014-ben. A 2013-
ban indult Tilos az Á Könyvek, a Pagony tizenkét éven felülieknek szóló 
könyveiért felel, és sokszínű témaválasztékot biztosít az érintett kor-
osztályoknak. Az év végén jelent meg a mélyszegénységben tengődő 
romatelepi fiatalok sorsát bemutató Carlo Párizsban, amelyet a kör-
nyezetet jól ismerő Bódis Kriszta írónő jegyez. Budapesti fiatalok kö-
zött szövődő barátságok és szerelmek a témája Kemény Zsófi Én még 
sosem című regényének, amelyben a slam költészet is helyet kap. 
Nemere István Lidércfény nyomozóirodájának két részében a városi ti-
zenévesek lesznek gazdagabbak néhány, életre szóló vidéki kalanddal.
Az elitgimnáziumok világát két figyelemre méltó kötet is bemutatja. 
Szabó Tibor Benjámin EPIC – Az első küldetés (Manó Könyvek) című 
művében egy képzeletbeli elitgimnázium diákjai kezdenek a magyar 
történelmen átívelő nyomozásba. Mészöly Ágnes A Darwin-játszma 
(Móra) című ifjúsági regényében egy budapesti gimnázium lehetősé-
gekben dúskáló, ámde empátiából hiányt szenvedő diáklányai vitatha-
tó cselekedeteinek leszünk tanúi.

regény                 magyar és külföldit
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Rainbow Rowell: Eleanor és Park, Scolar 

„Megpróbált visszaemlékezni, hogyan is történt 
meg ez – hogyan lett egy ismeretlenből az egyetlen 
személy, aki számít.” Rainbow Rowell világszerte 
népszerű regénye a nyolcvanas években, az Egye-
sült Államokban játszódik; az amerikai álomnak 
azonban nyoma sincs benne. A két tizenéves főhős, 
a tűzvörös hajú Eleanor és a koreai származású 
Park különleges szerelmi történetéről olvashatunk. 
A regényben a megélt érzelmek érzékletes leírása 
kapja a legfontosabb szerepet. A fájdalmasan szép 
történetben a hepiend ugyan elmarad, de a szere-
lem örök.

A fantasy-rajongók számára Buglyó Gergely Oni, a 
néma város című regénye kínálhat szórakozást. A 
könnyedebb hangvételű regények nyomában haladó 
D.A.C.-sorozat Kalapos Évától (Manó Könyvek) napja-
ink tizenéveseinek számos családi, közösségi problé-
májára reflektál, csakúgy mint Szabó Tünde Balla Ad-
rienn 2. – Dopping (Ciceró) című regénye. L. Molnár 
Edit: A sárga kanapé (Pongrác) című regénye a napló 
műfaját használja ki tizenéves főhőse gondolatainak 
közvetítéséhez.
Kalandokra, sorstársakra, metsző őszinteségre lelhet-
nek a regények lapjain a tizenévesek. Külön öröm, hogy 
az ifjúsági regények nem csak tartalom szempontjából 
törekszenek az érdeklődést felkelteni, de mutatós, el-
gondolkodtató borítót is kapnak: többek között Dániel 
András, Baranyai András és Szabó Levente munkái ra-
gadhatják meg tekintetünket.
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•	 4–7	évesek
•	 Andrea	Bestandig:	Focikönyv,	Mi	micsoda	Junior	sorozat,	Tessloff	és	Babilon
•	 Sabine	Stauber:	Az	emberi	test,	Mi	micsoda	Junior	sorozat,	Tessloff	és	Babilon
•	 Weinhold	Angela:	Indiánok,	Mit,	miért,	hogyan	sorozat,	Scolar
•	 Peter	Nieländer:	A	vikingek,	Mit,	miért,	hogyan	sorozat,	Scolar
•	 Melanie	Brockamp:	Biblia	böngésző,	Kolibri
•	 Tanuljunk	viselkedni,	Napraforgó
•	 Tanuljunk	kertészkedni,	Napraforgó	

	
8–10	évesek

•	 Miklya	Luzsányi	Mónika,	Miklya	Zsolt,	Kőszeghy	Csilla:	Beszélgető	Biblia,	Móra	d
•	 Arnold	Szilvia,	Arnold	Viktória:	A	nevem	Bugi,	Ciceró
•	 Szabó	Edina,	Kajor	Éva:	A	szervmanók	titokzatos	világa,	Mark	Vill	Kft
•	 Telegdi	Ágnes:	Ó,	azok	a	csodálatos	állatok.	Tavaszi-nyári	ösvényeken,	Ring-Color	

Kft.	d	

•	 Mike	Dr.	Goldsmith:	Tudomány	30	másodpercben,	Tessloff	Babilon	d
•	 Anita	Ganeri:	A	Föld	30	másodpercben,	Tessloff	Babilon	d
•	 Deborah	Heiligman:	A	fiú,	aki	imádta	a	matekot,	Naphegy	d
•	 Mi	micsoda	sorozat,	Tessloff	Babilon	d
•	 365	kérdés	és	válasz,	Roland
•	 Ian	Graham:	Rázós	kalandok	az	Apollo-13	körül,	Móra
•	 John	Malam:	Rázós	kalandok	a	gladiátorok	között,	Móra
•	 David	J.	Smith:	Ha	a	világ	egy	falu	lenne,		ill.	Deák	Panka,	Tessloff		és	Babilond	

	
10–13	évesek

•	 Albert	Barillé:	Egyszer	volt...	Az	emberiség	történetének	képes	enciklopédiája,	
Manó	Könyvek	d

•	 Világtörténelmi	felfedező,	Tessloff	és	Babilon	d
•	 Michael	Madeja,	Katja	Maia,	Jan	von	Holleben:	Vágod?	Megdöbbentő	kérdések...,	

Móra	d
•	 Clergeau-Marandet:	A	lovam	és	én,	Móra
•	 Steven	Isserlis:	Miért	csapott	Beethoven	a	lecsóba?,	Rózsavölgyi	és	Társa

ismeretterjesztő                   magyar és külföldi

Albert Barillé: Egyszer volt..., Manó 
könyvek

Az enciklopédia Albert Barillé Egyszer 
volt... című híres és méltán népsze-
rű rajzfilmsorozata alapján készült, 
mely máig sokak kedvence. A Föld 
keletkezése, az ember története 
megjelenésétől napjainkig, fontos 
találmányok, nagy felfedezők – egy 
csodálatos időutazás több mint száz 
tematikus oldalpáron, rengeteg szí-
nes illusztrációval és fotóval, vala-
mint egy kisszótárral, ahol a kevésbé 
ismert fogalmakat magyarázza meg 
egyszerűen a Mester. Az átfogó encik-
lopédia – akárcsak a rajzfilmsorozat – 
játékosan, mégis érthetően és jól kö-
vethetően mutatja be az emberiség 
történetét. (Manó könyvek)

z
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ismeretterjesztő                   magyar és külföldi

•	 Divat	–	Az	irányzatok	vonzásában
•	 A	bolygók	és	az	űrutazás	–	Irány	a	világűr!
•	 Kutyák	–	Négylábú	hősök
•	 Kígyók	–	Lesben	álló	vadászok	
•	 A	repülés	–	Egy	valóra	vált	álom	
•	 A	természet	–	Ismerd	meg	és	vigyázz	rá!	
•	 Középkor	–	Királyok,	papok,	földművesek
•	 Energia	–	Ami	a	világot	hajtja
•	 Az	ókori	Róma	–	Az	antik	nagyhatalom	
•	 Otthonunk,	a	Föld	–	A	kék	bolygó	
•	 Az	emberi	test	–	A	természet	remekműve
•	 Bálnák	és	delfinek	–	Szelíd	óriások

Mi	micsoda	sorozat,		
Tessloff	és	Babilon	Kiadó

Deborah Heiligman: A fiú, aki imádta a matekot, 
Naphegy

Erdős Pál életéről egy amerikai kiadó jelentetett meg egy 
ismeretterjesztő képeskönyvet, melyet a Naphegy kiadó fe-
dezett fel és fordított le magyarra. Az életrajzi adatokat is 
bemutató könyv humorosan, játékosan mesél arról, milyen 
korán megmutatkozott a matematikai zseni tehetsége. 
Így ajánlja a kiadó: „1000 + 1 oka lehet annak, ha valaki 
imádja a matekot. Van, aki az anyatejjel szívja magába a 
számok szeretetét, mint Erdős Pál is. Már kisgyerekként el-
varázsolták a számok, felnőttkorára pedig ő bűvölt el min-
denkit újszerű és játékos matematikai gondolkodásával. 
Végtelenül fontosnak tartotta, hogy a matematikusok kö-
zösen gondolkodjanak régi és új kérdéseken, feladatokon. 
A „budapesti varázsló” – ahogy nevezték – remek társasjá-
téknak tekintette a matekot, s ezzel mindenkinek a szívébe 
lopta magát. Ebben a kis kötetben kedves rajzokon keresz-
tül elevenedik meg hihetetlen élettörténete.
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•	 Szabó-Ambrus	Anita:	Csibészke	és	Maszatka	az	évszakok	birodalmában,	Nemzeti	
Közszolgálati	és	Tankönyv	Kiadó		d

•	 Coco	játszik,	Nemzeti	Közszolgálati	és	Tankönyvkiadó
•	 Az	autók	működése,	Napraforgó	

	
8–10	éveseknek	

•	 Parádi	Orsolya:	Mesekavics,	Pagony	d
•	 Török	Szilvia:	Krumpli,	papír,	olló,	Pagony
•	 Hajtogatókönyv,	Híres	építmények,	Tessloff	Babilon	d
•	 Állatkertem;	Az	én	városom,	Ventus	Libro
•	 Ügyes	kezek,	Ventus	Libro
•	 Rony	Oren:	Gyurmatitkok	2.,	Vadállatok,	Pagony
•	 Kreatív	advent,	karácsonyi	készülődés,	Kolibri
•	 Végre	karácsony!	Játssz	velem!,	Ventus	Libro	

	
10–13	éveseknek

•	 Pacskovszky	Zsolt-	Rigler	Ilona:	Hogyan	élheted	túl,	ha	nincs	internet?,	Móra
•	 Hernádi	Sándor:	Elmemozgató	nyelvi	játékok,	Móra	d

3–8	éveseknek

  interaktív                  magyar és külföldi

Hernádi Sándor: Elmemozgató 
nyelvi játékok, Móra

Hernádi Sándor könyve izgalmas 
játékra hívja az olvasót: a több 
mint félszáz feladattal és fejtörő-
vel bárki próbára teheti nyelvérzé-
két, tárgyi tudását és képzeletét. 
A kötet felhasználható vetélkedők 
összeállításához, a magyar órák 
színesítéséhez, szülő és gyermek 
egyaránt szórakoztató időtöltést 
találhat benne. Valamennyi fela-
dat megoldása megtalálható az 
adott témakör végén. (Móra)
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  interaktív                  magyar és külföldi

Parádi Orsolya. Mesekavics, Pagony

Parádi Orsolya könyvében életre kelnek az aprócs-
ka kövek. Állatok: papagájok, baglyok, pandama-
cik lesznek belőlük, a könyv elképzelt helyszíné-
nek, a Pandala-szigetnek a lakói... A Mesekavics 
kreatív alkotókönyv segítségével bárki belevághat 
maga is a figurák létrehozásába, és lépésről lépés-
re elsajátíthatja Parádi Orsolya kavicslényeinek 
létrejöttét. Orsolya világában minden merészen 
élénk, ezerszínű, miközben a legtermészetesebb 
anyagot szorongatjuk-pingáljuk mindvégig a ke-
zünkben: egy kavicsot, amiből soha nincs kettő 
egyforma.

Libby Hamilton: Az én városom, Ventus Libro

Építsd fel a mesevilágodat, és találj ki városi 
történeteket a papírfigurák segítségével! Több 
mint 40 egyszerűen, olló és ragasztó nélkül ösz-
szeállítható modell és egy tábla segítségével 
berendezheted a saját városodat, és csodálatos 
történeteket mesélhetsz el! (Ventus Libro)
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