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Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, 
mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a Kö-
zönséges Gubóvirág is beleszólt a vitába. Ennek aztán nekiestek 
mind a hatan:

– Te mersz közbeszólni? Hiszen még a neved is közönséges!
Akkora volt a ricsaj, hogy a szundikáló füvek mind felébredtek.
Hát mondhatom nektek, nincs annál csúnyább, mint amikor

virágok veszekednek.
Gondolhatjátok, ki tett itt igazságot. Természetesen Mikka-

makka. Éppen arra járt (majdnem mindig arra jár, amerre kell), 
és felkiáltott:

– Te úristen, színvak lettem!
A virágok elhallgattak. Egyszerre kérdezték:
– Színvak? Miért?
– Reggel, amikor erre jártam – mondta Mikkamakka –, világo-

san láttam, hogy ezen a helyen hét kék virág virít.
– Persze – mondták a virágok –, és?
– Most meg hét vöröset látok.
Hopp, egymásra néztek a virágok! Hát bizony nem Mikka-

makka volt színvak, hanem ők vörösödtek ki a méregtől. Gyor-
san visszakékültek hát, és előadták az ügyet Mikkamakkának.

– Ó – mondta Mikkamakka –, de oktondiak vagytok! Ez a leg-
egyszerűbb a világon. Varga Julcsa szeme hétfőn Karcsú Sisak-
virág, kedden Fürtös Gyöngyike, szerdán Tavaszi Csillagvirág, 
csütörtökön Ibolya, pénteken Erdei Gyöngyköles, szombaton 
Búzavirág, vasárnap meg Közönséges Gubóvirág. – (Azért mond-
ta a gubóvirágot vasárnapra, mert titokban az tetszett neki leg-
jobban.) – És közben persze – folytatta Mikkamakka – Varga Jul-
csa szeme egész héten szebb, mint ti heten együttvéve.

Ebben meg is nyugodtak a virágok, és azóta is boldogan kékel-
lenek, virítanak.
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Kiss Attila: Altináj 9+
Illusztrálta: Herbszt László 
A tízéves Csábán a Keszi törzs tagja, amely több mint ezer 
évvel ezelőtt a Don-Donyec-vidéki pusztában élt. A fiú él-
hal a lováért, a díjnyertes Altinájért. Ám az apa váratlanul 
eladja a paripát. Csábán Altináj keresésére indul: egy öreg 
sámán óvja lépteit, egy boszorkány a szolgálatába fogadja, 
s egy medvekoponyás rémalak többször keresztezi útját. 
Vajon Csábán rátalál Altinájra? A kalandregény most új 
kiadásban jelenik meg. 360 oldal, 3499 Ft 

Kemény Gabi: A konkrét hiúz 10+
Borítóterv: Radványi Maja 
A tizenkét éves Marci jó eszű fiú. Értelmes, de kissé 
szétszórt. Így aztán csak a póttag szerepe jut neki iskolájuk 
természetismereti versenyre készülő kis csapatában.  
A póttag pedig az, akit a végén szépen otthon hagynak… 
Vagy neki mégis be kell ugrania? De ugye nem kell magával 
vinnie a kisöccsét is, akinek most éppen egy százlábú  
a háziállata? És véletlenül sem egy erdőben kell 
éjszakázniuk, ahol a fák között ott settenkedik a „konkrét 
hiúz”? A mulatságos regény – a Regényes természet 
irodalmi pályázat díjazott műve – a szerző első kötete  
a Móra Kiadónál. 144 oldal, 2999 Ft 

Turbuly Lilla: Pestre (f)el! 9+
Illusztrálta: Bertóthy Ágnes 

Bogi élete teljesen felfordul, amikor egy kis vidéki faluból 
Pestre kell költöznie. A hetedik osztályos lány hirtelen 

rengeteg kihívással kénytelen megküzdeni: felzárkózni a 
tananyagban, helytállni egy új osztályközösségben, kezdeni 
valamit a tájszólásával, szinte állandóan vigyázni az öccsére 

és vezetni a háztartást is. Mindemellett főszerepet kap az 
iskolai színdarabban, ahol egész közel kerül a fiúkhoz… 

208 oldal, 2999 Ft 

Miklya Luzsányi Mónika: Vérvonal – Étienne könyve 16+
Borítóterv: Müller Péter 

A betolakodóktól védett Kontinensen élő Étienne számára a jóléti 
társadalom minden kényelme szinte ingyen elérhető – egészen 

addig, amíg egy nap meg nem hekkelik az identitását. A fiatal 
egyetemista fiú hirtelen bizonytalan státuszúvá, kirekesztetté, 

üldözötté válik a Kontinens fajvédő eszméktől áthatott világában. 
Igazságtalanság történt vele? Vagy nem az, akinek hitte magát? 

Miközben minden kártyavárként dől össze benne, Étienne-nek 
szembe kell néznie egykori énjével és brutális cselekedeteivel is… 

A kétkötetesre tervezett mű a mai valóság visszásságait fiktív 
elemekkel vegyítő vérbeli, fordulatos disztópia. 344 oldal, 3999 Ft 

Holden Rose (Kovács Attila): Azonosított repülő tárgy 10+
Lapozz és parázz!

Borítóterv: Müller Péter 
Egy gigantikus űrhajó jelent meg Liverpool felett, három óra 
múlva pedig eltűnt. Ez a három óra megváltoztatta a világot. 

Azóta mindenki erről beszél. Találgatják, kik voltak ezek, 
milyen szándékkal érkeztek, és persze azt, hogy hol vannak 
most… Lester Hall vagyok, és én tudom, hogy hol vannak az 

idegenek. Köztünk vannak. Bennünk vannak.
Ez nem egy ártatlan látogatás volt. Hanem egy invázió.

184 oldal, 2999 Ft 

Miért vagyok gyerek? 7+
Illusztrálta: Klement Csaba 
A válogatásban a klasszikus szerzők – Weöres Sándor, 
Kányádi Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Szabó Lőrinc és 
mások – művei mellett számos kortárs alkotás akad, többek 
között Varró Dániel, Lackfi János, Tóth Krisztina, Kiss Ottó 
tollából. A kötetben a gyerekek a barátságról, a családról, 
az állatokról, az évszakokról, és persze a képzelet különös 
világáról olvashatnak hol könnyedebb, hol komolyabb 
hangvételű verseket. A válogatás az iskolai oktatásban is 
felhasználható. 104 oldal, 3999 Ft 
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A könyv megjelenését támogatta a



Jamie, a focicsoda – focirajongóknak kötelező! 
a bcc-tévésorozat kiindulópontjául szolgáló regények

több mint 800 ezer eladott 
példány világszerte!
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A könyv megjelenését támogatta a

Lázár Ervin: A fázóművész 6+
Illusztrálta: Kismarty-Lechner Zita 

Ismeritek Zsiga föstőt? Sokáig mindent 
hófehérre festett, de egy szép napon 

előkerült az összes tubusa, és színpompássá pingálta velük 
az egész világot. Ezzel a csodálatos történettel kezdődik a 
kötet, hogy utána mind a négy évszakot négy-négy mese 

mutassa be hol vidáman, hol szomorkásan – és annyi 
különleges nyelvi leleménnyel, amelyre csak Lázár Ervin 

volt képes. 88 oldal, 3999 Ft 

Kányádi Sándor: Az okos kos 8+
Illusztrálta: Tuza Edit 
Mit tegyen a gazdasszony, hogy a kecske is, a káposzta is 
elégedett legyen a helyzetével? Mit tegyen a gazda, hogy 
furfangos kosával végre megbékéljen? Ilyen és hasonló 
kérdésekre kereshetjük a választ Kányádi Sándor derűvel és 
életbölcsességgel teljes meséiben, verseiben. Válogatásunk 
az ember és természet kapcsolatára, az 
emberi tevékenység, munka létmeghatározó 
jeleire figyelve készült, elsősorban 8-10 éves 
gyerekek számára, akik már életbe vágó 
kérdéseket tesznek fel. Az okos kos című 
kötet a 6-8 éves korosztálynak szánt Világgá 
ment a nyár című válogatás folytatása. 
96 oldal, 3999 Ft 

Kányádi Sándor: Világlátott egérke 8+
Illusztrálta: Bogdán Viki
Amilyen kicsi ez a mezei egér, olyan nagy kalandok esnek 
meg vele. Vonaton utazik, barátságos macskával találkozik, 
és patkányok közé keveredik – kis híján vesztére.  
A fordulatos és mulatságos történet apró főszereplője nem 
akar hős lenni, ám mire a sok viszontagságon átvergődik, 
mégis azzá válik. Vajon újra hazára talál-e az otthonát 
elhagyó bátor kisegér? A mese végére erre is választ 
kapunk.
72 oldal, 3999 Ft 

Dan Freedman
Jamie, a focicsoda 1. – Kezdőrúgás 9+
Jamie, a focicsoda 2. – Góóól! 9+
Fordította: Cselleng Ádám
Jamie Johnson minden vágya, hogy iskolája, a Kingfield 
School legjobb focistája legyen, ám a próbajáték korántsem 
úgy sikerül számára, ahogy eltervezte. Vajon van még 
visszaút? Vagy elszalasztotta a nagy esélyt? 
A második kötetben Jamie-re fontos meccs vár, melyet  
a legjobb fociklubok játékosmegfigyelői is megtekintenek. 
Alig várja, hogy megmutathassa mindenkinek, mennyit 
fejlődött, de sajnos nem a tervek szerint alakulnak a dolgok. 
Ráadásul az új edző is neheztel rá valamiért…
2499 Ft 

Michael Ende: A Végtelen Történet 10+
Fordította: Hárs Ernő 
Michael Ende világhírű alkotásának főszereplője Bux 
Barnabás Boldizsár, aki egy könyvkereskedésben felfedez 
egy különleges kötetet, amelynek A végtelen történet  
a címe. Lelkesen olvassa a regényt, és idővel döbbenten 
tapasztalja, hogy ő maga is a történet részévé vált, sőt,  
a történet legfontosabb alakja, akinek meg kell mentenie 
a Kislány Királynőt. Barnabásnak két nagy segítsége 
akad: egy mindenható medál – az AURIN –, és Atráskó, 
a páratlan vitéz. De vajon mit jelent pontosan a medálon 
lévő felirat: „Tedd azt, amit akarsz”? Jól értelmezi hősünk 
ezt a mondatot? És vajon a siker vagy a bukás felé tör oly 
nagy lendülettel? 
4999 Ft 
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A Már tudok olvasni-sorozat 6–8 éves gyerekeknek szól, akik 
most barátkoznak az önálló olvasással. Kortárs magyar alkotók 
közös munkájából olyan izgalmas, tréfás, mégis könnyen érthető 

történetek születtek, amelyek kiváló első olvasmányok. 
A sorozat három szinten át, a fokozatosság elvét követve vezeti 

a gyerekeket az értő olvasás felé. Az olvasásélményt a könyv végén 
található játékos szövegértési feladatok, matricák és 
elismerő oklevél fokozza. További feladatok elérhetőek 

az azolo.hu oldalon. 

Szerzők: Balázs Ágnes, Dóka Péter, Kertész Edina, Kiss Judit 
Ágnes, M. Kácsor Zoltán, Majoros Nóra, Marék Veronika, Mészöly Ágnes, Miklya Luzsányi Mónika, Nógrádi 
Gábor, Pacskovszky Zsolt, Stiglincz Milán, Tamás Zsuzsa, Várfalvy Emőke, Vig Balázs 
Illusztrátorok: Baranyai (b) András, Bertóthy Ágnes, Bogdán Viki, Kismarty-Lechner Zita, Klement Csaba, 
Maros Krisztina, Nagy Norbert, Oravecz Gergely, Radnóti Blanka, Ritter Ottó, Szabó Imola Julianna, Szabó-
Nyulász Melinda, Tuza Edit

Marék Veronika

Baranyai (b) András rajzaival

MÓRA

LASSU
  

VIZ, 
SEBES PATAK

Kiss Judit Ágnes

Radnóti Blanka rajzaival

MÓRA

UJRA NYEREGBEN

Várfalvy Emőke: Artúr király fesztiválja
Mészöly Ágnes: Léna és a huszonhárom herceg
M. Kácsor Zoltán: Bizsúr király csapdájában – Berci és a koboldok 2.
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• hosszabb, bonyolultabb történet
• maximum 17 sor oldalanként
• bonyolultabb mondat- 
   és szószerkezet
• szómagyarázat
• több szöveg, kevesebb rajz

• fejezetekre tagolt történet
• 4–10 sor oldalanként
• egyszerű és bővített mondatok
• hosszabb szavak
• nehezebb szavak szótagolása
• szómagyarázat
• azonos rajz-szöveg arány

• könnyen követhető történet
• 1–3 sor oldalanként
• ismétlődő, rövidebb szavak
• szótagolt szavak
• nagy betűméret
• több rajz, kevesebb szöveg

.

Három új kötet a sorozatban! 

Letölthető útlevél, játékos 
feladatok, peda gógiai 
segédanyagok, referenciaiskolák 
beszámolói: 

„Legjobban az a rész tetszett, amikor Marcsi néni dührohamot kapott, mert 

Zénó félreértette. Azt hitte, szereti a katicákat, ezért elengedett egy csomó 

bogarat.”
„Nekem a nyomozás tetszett, a szünetben nyomozósat 
fogunk játszani a fiúkkal!” 

„Nekem az tetszett, amikor teknős Benőke repült 
a szökőkútban!”

Olvasóink mondták: 
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Lufi és az elcserélt születésnap 9+ 
Lufi egyre inkább kamaszodik, és még ha ő nem is akar 
tudomást venni róla, családja egy másodpercre sem hagyja, 
hogy megfeledkezzen róla. Az idő múlására azonban 
nemcsak kamaszodása, hanem a közelgő születésnapja is 
figyelmezteti. Persze a mindig derűs főhősünk egyáltalán 
nem aggódik a kora miatt, sőt fergeteges születésnapi bulit 
szervez. 240 oldal, 2999 Ft

A Lufi-történetek tele vannak élettel, szeretettel és humorral. 
Ahogy az epizódok egymást követik, a címük egyre hosszabb, 
Lufi a szemünk láttára cseperedik zabolátlan kislányból 
érzékeny kamasszá. Sorozatterv: Metzing Eszter.

8 9

Bartos Erika
A Brúnó Budapesten-sorozat lezárása után a történet a Balaton 
vidékének bemutatásával folytatódik. Időben visszarepülünk, 
hiszen a mese szerint Brúnó 5 éves volt, amikor a család Budapestre 
költözött. Így most visszalépünk Brúnó óvodás éveibe, amikor még 
a Balaton közelében teltek a napjai, és a kis olvasók ismét 
barátok, rokonok segítségével barangolhatják be a magyar 
tenger érdekességeit. 
A Brúnó a Balatonon-sorozat második kötete a déli partot 
mutatja be. 304 oldal, 6999 Ft

Tovább 
Bartos Erika 
könyveihez: 

Brúnó-kötetek

Balázs Ágnes

Meseválogatások

Új kötet a megújult Lufi-sorozatban! 

Brúnó Budapesten-sorozat

Michael Engler: Mi ketten – Mesék a barátságról 6+
Fordította: Perczel Enikő, Illusztrálta: Joelle Tourlonias
Tudod, kik a legeslegjobb barátok az erdőben? Mi ketten:  
a nyúl meg a sün. A barátságunk szívmelengető, mint 
a kakaó, édes, mint a méz, és hatalmas, mint a kék ég 
felettünk. Minden nehézség dacára kitartunk egymás 
mellett. Jöhet téli álom, egy új bújócskabajnok erdőlakó, két 
gyanús idegen vagy akár egy csúnya megfázás – a lényeg, 
hogy mi ketten örökké ott vagyunk egymásnak. 
104 oldal, 3999 Ft 

„mi ketten örökké ott vagyunk egymásnak”

1-2-3 perces mesék bárányfelhőkről, varázslókról 
és csintalan gyerekekről 4+

Fordította: Perczel Enikő 
Az ismert német szerző 1-2-3 perces meséi első önálló 
olvasmányként is kiválóak, de természetesen a szülő 

az óvodás korú gyermekének is felolvashatja őket. 
A történetek hol elgondolkodtatnak, hol megnevettetnek, 

hol pedig könnyeket csalnak a szemünkbe. Ideális esti 
mesék, amelynek gyermek hallgatói és olvasói bátor 

hősökké válhatnak képzeletben – és talán a valóságban is. 
128 oldal, 3999 Ft 

Hétszerszép
Válogatás a világ legszebb meséiből 4+
Ebben a páratlan gyűjteményben az európai irodalom 
legszebb és legközkedveltebb meséit találhatjuk Hans 
Christian Andersen, Wilhelm Hauff, Ludwig Bechstein  
és a Grimm testvérek tollából. A Verana Körting 
varázslatos rajzaival kiegészült kötetben olyan 
klasszikusokat olvashatunk, mint A Hókirálynő, 
a Pöttöm Panna, a Borsószem hercegkisasszony, 
A gólyakalifa, vagy a Holle anyó. A könyvet felolvasásra 
és első önálló olvasmánynak egyaránt ajánljuk. 
208 oldal, 6999 Ft 



megjelenik 
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(c) 2022 DreamWorks Animation LLC.

A sorozatban már megjelent:
Világszépítés

Mikola Péter: Bátorságpróba 3+
Zorka és Berci kalandjai
Illusztrálta: Kőszeghy Csilla
Zorka és Berci visszatért, és ebben a könyvben rengeteg új 
kaland vár rájuk. A végtelenül kíváncsi testvérpár bátran 
veti bele magát az izgalmakba. A tökéletes esti mesének 
való, könnyed, kedves, humoros történetek kicsik és nagyok 
számára egyaránt megnyugvást hozhatnak a nap végén. 
72 oldal, 3999 Ft 

Lebilincselő böngésző 
Magnus Weightman: Hol laksz, Huba? 4+
Fordította: Szlukovényi Katalin
Huba kalandokra vágyik, ezért útnak ered folyóparti 
otthonából. Csakhogy eltéved. Szerencsére találkozik egy 
barátságos kutyával, Akitával, aki segít neki hazatalálni. 
De hol laknak a hódok? Fenn a fán egy fészekben? 
Vagy a tenger mélyén, a sziklák között? Huba és Akita 
hőlégballonra száll, és az egész világot körberepüli, mire 
megtalálja az utat haza. 
40 oldal, 3999 Ft 

Feladatok a film alapján! 
Csizmás, a kandúr ☺– Az utolsó kívánság – Legendás viadalok 5+

Feladatok a film alapján
Fordította: Bottka Sándor Mátyás 

Csizmát fel, kardot a kézbe… bár 
ezúttal a színes ceruza is elég, hogy 

kilenc életre szóló kalandban legyen részed a vakmerő 
kardforgató, nőcsábász és legeslegmenőbb macska, Csizmás 

Kandúr oldalán. Tarts vele és barátaival, az észkombájn 
Tojás Tóbiással, a dörzsölt Puhapraclival és Perritóval! Több 

órányi mókás kaland és kihívás vár ezen a rejtvényekkel, 
fejtörőkkel, játékokkal és kreatív feladatokkal teli, színes 

foglalkoztatókönyvben. Ollé! 32 oldal, 1999 Ft
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Kerekítő – Állatos játéktár 1+
64 oldal, 3499 Ft

Kerekítő 1–5. – Ölbeli játékok, mondókák és játékötletek – Letölthető 
hanganyaggal 0+ 64 oldal, 2499 Ft

Kerekítő manó adventi mondókatára 0+ 
Karácsonykor is kerekítünk! Ölbe vesszük a kicsiket, fele-
meljük, lehuppantjuk, megöleljük őket. Ebben a könyvben 
sok-sok karácsonyhoz köthető ölbeli játékot találunk. Üde 
képek kísérik a szövegeket, amiket sokáig fog nézegetni 
a kisgyerek. És a felnőttek számára is van meglepetés:  
érdekes tudnivalók a karácsony ünnepéről.
Szórakozás kicsiknek és nagyoknak! 56 oldal, 2999 Ft

Népi lapozók 1+
12 oldal, 1199 Ft

Kerekítő manó a tanyán
Kerekítő manó – Számolóka
Kerekítő manó – A part alatt
Kerekítő manó vigasztalói

Kerekítő-sorozat
J. Kovács Judit

Kállai Nagy Krisztina illusztrációival

J. Kovács Judit – Acsai Roland
Kerekítő manó minimeséi 0+ 56 oldal, 2499 Ft

Kerekítő manó és az évszakok 3+ 48 oldal, 3499 Ft 
Kerekítő manó utazásai  3+ 48 oldal, 2199 Ft

Kerekítő évkerék 0+
dalok • mondókák • jeles napok • játékok
112 oldal, 3499 Ft

Tovább a Kerekítő 
könyvcsalád köteteihez: 

J. Kovács Judit – Lackfi János: Kerekítő 
Százérintő 0+  48 oldal, 2499 Ft

Zorka és Berci kalandjai folytatódnak!

A könyv megjelenését támogatta a



Az üres medence • A magas csúszda • Flop beteg • Bújócska • 
Szia, Kutyus! • Beöltözősdi • Hova lett Hoppity?
32 oldal, 2499 Ft

Bing és játszótársai a háromévesek kalandokkal és fel fedeznivalókkal teli világát élik. 
A mindennapi élet mindig tartogat valami újat a számukra, mellyel meg kell birkózniuk. 
Könyveinket a legkisebbeknek ajánljuk, akik maguk is találkoznak az adott problémával 
mindennapjaik során, így tanulva meg, és készülve fel az óvodás évekre.

A TV-sorozat 
alapján!

Bing 2+ 
A faültetés

Buborékfújás 
Játsszunk együtt!

Vár az ágy
20 oldal, 2499 Ft

Copyright © 2022 Acamar Films Ltd.

Bing és a négy évszak – Egy év négy mesében
128 oldal, 4999 Ft

Fordító: Bottka Sándor Mátyás

Fordító: Bottka Sándor Mátyás

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.

Kincskeresés – Mesekönyv kihajtható 
ablakokkal
12 oldal, 2999 Ft

Thomas, a gőzmozdony 3+
Az elveszett kincs legendája 

– Mesekönyv karkötővel 
32 oldal, 2499 Ft

A böngészést nem lehet elég korán elkezdeni!

Hőseink a TV
műsorán is feltűnnek!

12 13

Miau! Gyere, mókázzunk! • Vau! Gyere, játsszunk! 0+ 
A textilkönyvek már a baba pár hónapos korától az apró kezekbe 
adhatók. 6 oldal, 2999 Ft 
Kalandok az erdőben • Kalandok a farmon 0+
Simogatós lapozók, a legkisebb kezekbe!
10 oldal, 2999 Ft
Anyu és én • Apu és én 1+
Plüss ujjbábbal a könyv közepén. Mozgasd az ujjbábot, és mesélj!
8 oldal, 2499 Ft

Gyerekek milliói nőttek már fel Thomas, a gőzmozdony és 
barátai, Percy, Gordon, Toby, Emily és a többi vidám mozdony 

történetein.

Thomas, a gőzmozdony 3+
Mesék hasznos mozdonyokról 128 oldal, 4999 Ft 

Tovább
a Thomas, a gőzmozdony-

sorozat köteteihez: 

megjelenik 
októberben



Fordítók: Bottka Sándor Mátyás/Magyari Andrea
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Játssz, tanulj, kalandozz és tedd magad próbára   
a legújabb LEGO®-könyvekkel, figurákkal!

LEGO® Harry Potter 5 perc és kész! 
Több mint 100 LEGO-ötlet, feladvány és kihívás 2 az 1-ben modell 
és LEGO Harry Potter minifigura 6+ 96 oldal, 6999 Ft

LEGO® Harry Potter  Boszorkányos varázslatok
Ajándék Hermione Grager minifigurával! 5+ 32 oldal, 2499 Ft

LEGO® Jurassic World – Alan Grannt hihetetlen kalandjai
Ajándék Alan Grant minifigurával! 5+ 32 oldal, 2499 Ft

Izgalmas társasjátékok egy kötetben!

Fedezzétek fel az összes társasjátékkötetünket: 

Nincs túl nagy falat vagy túl kicsi kutya!

14 15

A sorozat a „kutyik” segítségével játékosan tanítja a gyerekeket arra,  
hogyan legyenek felelősségteljesek, segítőkészek és mindenekelőtt 
kedvesek a barátaikkal.

MANCS ŐRJÁRAT 3+
Vigyázz, kész, mancs! Fergeteges mesetár 128 oldal, 4999 Ft 
Karácsonyi kutyibuli! Foglalkoztatókönyv matricákkal 24 oldal, 1999 Ft
60 oldalnyi játék és kaland több mint 30 matricával! 60 oldal, 1999 Ft
Mancs Őrjárat – Matricás játékkönyv – Több mint 130 matricával! 16 oldal, 2499 Ft
Mini számos színező – Mancsasztikus szórakozás/Dinómentés 24 oldal, 1999 Ft
Vízvarázs – A Mancs őrjárat bevetésre kész!/Szerelésre felkészülni! 10 oldal, 2499 Ft
A tengeri cica megmentése – Olvasd és játszd el a mesét… kedvenc kutyijaiddal és 
barátaikkal! 9 kivehető figurával 10 oldal, 3499 Ft 

Tovább a teljes 
LEGO-kínálathoz:

Marék Veronika: Pörgess és játssz! – Kippkopp és Tipptopp 10+
Öt izgalmas társasjátékot tartasz a kezedben, melyekkel otthon 
vagy akár útközben is játszhatsz. Vegyél részt a Békabuliban, 
lépkedj az őszi leveleken, kapaszkodj fel a borostyánon, kövesd 

a virágösvényt és gyűjts hógolyókat! A játékok közben 
megismerheted Kippkoppot, Tipptoppot, és átélheted velük 
a kalandokat. Ha ügyes vagy, a borítón lévő csigaházon is 
versenyezhetsz! 
10 oldal, 4490 Ft



megjelenik 
novemberben

A legkíváncsibb természetbúvároknak!
Immár teljes a klasszikus magyar 
Asterix-sorozat, a világ egyik legsikeresebb kép regénye!

Asterix 34. – Asterix és Obelix születésnapja 9+
Fordította: Bayer Antal
Nagy a készülődés a kis gall faluban, hiszen közeledik 
Asterix és Obelix közös születésnapja. Hasarengazfix 
főnök ebből az alkalomból meghívott minden régi 
ismerőst, barátot, szövetségest, de még ellenlábast is…
A kötet az utolsó a sorozatban, amelyen az eredeti rajzoló, 
Albert Uderzo dolgozott. 56 oldal, 2999 Ft

M. Choquet – Y. Coulon – J. Erbin
Ideafix 1. – Ideafix és a Rebellisek 6+
Fordította: Bayer Antal, Illusztrálta: J. Bastide – P. Fenech
Mielőtt találkozott Asterixszel és Obelixszel, Ideafix 
a fővárosban, Lutetiában élt. A kiskutya egy rebellis 
állatkákból álló csapat vezetőjeként szállt szembe a római 
megszállóval, rettenthetetlen bátorsággal küzdöttek Labienus 
tábornok harci vérebei ellen. A rajzfilmsorozathoz kapcsolódó 
első kötet három történetet tartalmaz, és viszontláthatunk bennük olyan népszerű 
karaktereket, mint Amnézix druida és a lázadó dalokat éneklő Kishippix. A kötet három 
története: Ocarina labdácskája • Mindenki csuklix •  Labienus, nem kaphatsz el! 
72 oldal, 2999 Ft

JÖN! JÖN! JÖN! 
ÚJ SOROZAT! – ÚJ HŐSÖK!

Új hőseink az M2 műsorán is 
feltűnnek hétköznaponként!

16 17

Agypörgető – A tenger mélyén • A természet 7+
Gondolkodtató és fejlesztő feladatok 

Fordította: Nagy Ágnes
Agymunkára serkentő, izgalmas feladatok várnak, 

amelyek logikai gondolkodásodat is erősítik. Vár  
a lenyűgöző természet! Sötétben világító rejtvények! 

48 oldal, 1999 Ft

Csodalámpa és a vadállatok 3+
Kutasd fel, derítsd ki! 
Hallottál már a „nagy ötös”-ről? Az Afrikában élő öt, 
jól ismert nagyvadat emlegetik így: az oroszlánt, az 
elefántot, az orrszarvút, a kafferbivalyt és a leopárdot. 
Te is szeretnéd látni őket? Akkor pattintsd ki a könyvből 
a karton zseblámpát, és irány az afrikai szavanna! 
Megtalálod mind az öt nagyvadat?
12 oldal, 4499 Ft

Ez vagyok én! 2+
Testünk titkai 

A mozgatható fülek és kihajtható lapok segítségével 
a legkisebbek könnyen megismerhetik testük titkait. 

Szövegértés • szem-kéz koordináció • felfedezés.
10 oldal, 3999 Ft

Tudomány 8+
Kérdések és válaszok kíváncsi gyerekeknek 
Hogyan szagolnak a kígyók? Miért fut olyan gyorsan  
a gepárd? Lehet-e éhes egy növény? Hogyan keletkezik  
a szivárvány? Miért eszik követ a krokodil? Mire való  
a köldökünk? Miért olyan furcsák az álmaink?
Rengeteg izgalmas kérdés és válasz, megannyi érdekesség 
és különös, meghökkentő tény a tudomány világából – 
humoros rajzokkal. 144 oldal, 5999 Ft

Már megjelent: 
Csodalámpa és az erdő
Kutasd fel, derítsd ki! 
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Követni a trendet néha elég unalmas. Alakítani a 
trendet – ez már izgalmasabb. Követni és alakítani 
a trendet – ez az, amit kiadónk célul tűz maga elé. 
A trendet alakítva jelentetünk meg kortárs magyar és 
külföldi kultuszgyanús műveket, és a trendet követve 
tárjuk a közönség elé korszerű külsővel az irodalom 
klasszikusait.

18 19

Fekete István: Hú 12+
A folyók fölött emelkedő magaspart barlangjaiban emberemlékezet óta baglyok 
élnek. Az egymást váltó nemzedékek mindig ide hordják zsákmányukat, itt 
költik ki és nevelik fel fiókáikat, engedelmeskedve a bagolyélet sok évezredes 
törvényeinek.
De sorsuk összefonódott az e tájon élő emberek sorsával is; a tatárjárás, a török 
hódoltság, a szabadságharc néhány jelenete ott tükröződött nagyra nyitott, figyelő 
szemükben. 392 oldal, 3999 Ft

Új kötet a megújult Fekete István-sorozatban! 

CSÍ
FEKETE ISTVÁN

MÓRA

Fekete István 
1900 –1970

Az egyik legnépszerűbb magyar 
író, nagy sikerű ifjúsági regények, 
vadász- és állattörténetek szerzője. 
Műveiben irodalmi szintre emelte a 
természet és a vele harmóniában 
élő ember ábrázolását. Könyve-
it számos nyelvre lefordították, 
több regényét megfilmesítették, 
Vuk című kisregényéből legendás 
rajzfilm készült. Kiemelkedő alkotá-
sa a Tüskevár, amelyért József At-
tila-díjat kapott.

Fekete István művei 
a Móra Könyvkiadónál

A koppányi aga testamentuma

Almárium

Ballagó idő

Bogáncs

Csí és más elbeszélések

Éjféli harangszó

Hajnal Badányban

Hú

Kele

Kittenberger Kálmán élete

Lutra

Téli berek

Tíz szál gyertya

Tüskevár

Öreg magyarok

Vadászelbeszélések

Végtelen út

Vuk

Zsellérek

Régi ismerőseinkkel találkozhatunk a kötet lapjain: Csível, a 
fecskével, Kelével, a gólyával, és Húval, az öregedő bagolly-
al. Az elbeszéléseknek nem csupán ők a hősei, hanem azok 
a jóravaló, saját boldogulásukat kereső emberek is, akiknek 
sorsa összefonódik a körülöttük élő állatokéval. A feleségét 
elveszítő férj, a beteg kisfiú, a megfáradt öregember és a 
háborúból hazatérő katona mind-mind csakis azért képe-
sek talpra állni és folytatni, vagy éppen méltó módon be-
fejezni az életet, mert erőt merítenek az őket körbevevő, 
rendre megújuló természet szépségéből. Emberek és álla-
tok harmonikus együttéléséről Fekete István a rá jellemző, 
magával ragadó stílusban mesél, amelyet jól ismerhetünk 
közkedvelt regényeiből is.
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és más elbeszélések

Az egyik legnépszerűbb magyar író, nagy sikerű ifjúsági regények, vadász- és 
állatt örténetek szerzője. Műveiben irodalmi szintre emelte a természet és a vele 
harmóniában élő ember ábrázolását. Sorozatterv: Hitka Viktória.Lázár Ervin: A fehér tigris

Borítóterv: Radványi Maya
Lázár Ervin 1971-ben napvilágot látott egyetlen, 
felnőtteknek szóló regénye a hatalom természetét kutatja. 
Egészen pontosan a hatalom személyiségtorzító hatását.  
S bár a fehér tigris alakján keresztül a fantasztikum,  
a mese és a csoda átsejlik a mindennapi valóságba, ez 
az elbeszélés elsősorban erkölcsi (valamint történelmi-
politikai) példázat.

Mi történik akkor, ha az ember – miként a regénybeli fiatal 
mérnök, Makos Gábor – korlátlan hatalom birtokosává 
válik? Hogyan használja föl a saját és embertársai életének 
megváltoztatására ezt a lehetőséget? Él vele, vagy visszaél 
vele? Hol a határ? Miféle morális próbatételeknek kell 
megfelelnie – egészen addig, amíg maga az erkölcs 
mibenléte és a választás szabadsága is kérdésessé válik?

Lázár Ervin prózakísérletének kérdései túlmutatnak keletkezésük történelmi-
társadalmi keretein, 1956 levert forradalma és a mindennapos diktatúra megidézésén – 
dilemmáinak letaglózó örök aktualitása feledhetetlen olvasmánnyá teszi.
240 oldal, 3999 Ft

Fekete István: Kittenberger Kálmán élete 
Borítóterv: Hitka Viktória

Az életrajzi kötet naplórészletek, levelek, 
valamint Fekete István személyes emlékei segítségével 

idézi fel a páratlan Afrika-vadász, természettudós 
és író életét. Kittenberger Kálmán 1903 és 1929 között 

tizenhat kalandos esztendőt töltött Afrikában, többek 
között feltárta a Viktória-tó keleti partjának növény- 

és állatvilágát, járt a Kilimandzsáró vidékén, és 
számos vadászaton vett részt – egy oroszlánnal vívott 

küzdelemben veszítette el a középső ujját.  
Az életrajz olvasója nem csupán fontos néprajzi és 

természeti ismeretekkel gazdagodik, hanem megismeri 
Fekete István és Kittenberger Kálmán megható 

barátságának történetét is. 360 oldal, 3999 Ft

megjelenik 
októberben
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A karácsonyt megelőző várakozás minden gyermeket 
izgatottsággal tölt el. Válogatásunkban olyan könyveket 
mutatunk be, amelyek igazán meghitté varázsolhatják 

az ünnepvárás időszakát! 

Karácsonyi visszaszámláló
Kinyitható adventi naptárral! 2+
Ezzel a különleges hangulatú, interaktív 
könyvvel igazán izgalmassá válhat 
a karácsony előtti időszak. A négy darab 
színes, forgatható keréknek és a háromoldalnyi, kinyitható 
adventi kalendáriumnak köszönhetően a kicsik még inkább 
átélhetik a várakozás örömét. 
10 oldal, 3699 Ft

Karácsony – Óriás foglalkoztatókönyv
Rengeteg vidám színező és 100 ünnepi 
matrica 3+
Szeretsz rajzolni, színezni és 

böngészni? Imádod a karácsonyi hangulatot? Mindezt megkaphatod ebben a szuper 
foglalkoztatóban! Keress szavakat a betűrácsban, színezz és egészítsd ki a rajzokat –  
sok-sok izgalmas feladat vár rád! 
24 oldal, 2999 Ft

A betlehemi kisded
Készségfejlesztő kirakóssal 1+

A kép kirakása közben a gyerekek nemcsak Jézus 
születésének történetével ismerkedhetnek meg, hanem 
készségeiket is fejleszthetik. A könyvek lapjain 5 darab 

nagy méretű kirakós található. 
10 oldal, 3999 Ft

Segíts Mikulásnak!  3+
3D-s képekkel 

Mikulás csak arra vár, hogy szétoszthassa  
a karácsonyi vidámságokat ebben 

a lenyűgöző könyvecskében, 
melynek felnyíló ablakai alá te is 

bekukkanthatsz. 
8 oldal, 3499 Ft

Játékos karácsony – Színezőkönyv 3+
Nincs is jobb annál, mint amikor kint hideg van és hull  

a hó, bent, a meleg szobában pedig kedvünkre 
színezhetünk. Légy kreatív, gyere, alkossunk együtt 

valami szépet! 16 oldal, 999 Ft

Karácsony utca – Óriás leporelló kihajtható oldalakkal! 3+
Ez a látványos történet kihajtható lapokkal egyszerre könyv, 
díszlet a közös játékhoz és a szoba dísze! Tökéletes ajándék 
3–7 éves gyerekeknek! 
12 oldal, 4999 Ft

Bálint Ágnes – Németh Ágnes – Mata János
Kukori és Kotkoda – A legvidámabb történetek 3+
Ismeritek Kukorit, a naplopó kakast? És az ő párját,  
a szorgalmas Kotkodát, aki legszívesebben egész nap 
csak kapirgálna? Kettőjük szórakoztató kalandjairól 
mesél ez a képes mesekönyv, amely a sikeres 
rajzfilmsorozat legvidámabb epizódjai 
alapján készült. A történetekben feltűnik 
Kukori szélhámos barátja, Kopasznyakú 
kakas is, aki méltó társa Kukorinak  
a munkakerülésben. De hiába  
a két jómadár minden ravaszsága, 
Kotkoda szinte mindig megleckézteti  
a széltoló kakasokat.   
120 oldal, 4499 Ftmegjelenik 

októberben
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Így készül! 
Karácsonyi játékok – 

Foglalkoztatókönyv 3D-s 
matricákkal – Sok-sok feladvánnyal 

és mókás játékkal 3+

Tréfás karácsony – Pufi matricás 
foglalkoztatókönyv – Sok-sok 

feladvánnyal és mókás játékkal 3+

Ünnepeljetek ezekkel a vidám és vicces foglalkoztatókkal! Rengeteg karácsonyi mókát 
csomagoltunk beléjük! Színezők, kirakók, labirintusok és még sok-sok játék vár rátok! 

32 oldal, 2499 Ft/1999 Ft

Rénszarvasbuli – Matricás foglalkoztatókönyv 
Több mint 250 matricával és kipattintható figurákkal 3+

Eljött a nagy nap, amikor a rénszarvasok útnak indulnak  
a Télapóval, hogy ajándékokkal lepjenek meg minden gyereket. 

Örvendezz együtt a kis agancsosokkal, színezz, ragassz, és 
készíts karácsonyi füzért! 

16 oldal, 1299 Ft

A karácsonyi csillag – Matricás 
foglalkoztatókönyv 
Több mint 250 matricával és 
kipattintható figurákkal  3+
Szeretnél jól szórakozni? Vedd elő a színes ceruzáidat,  
használd a matricákat, és oldd meg a feladatokat!  
A kipattintható elemeket és az extra matricákat bárhol 
felhasználhatod.  
16 oldal, 1299 Ft

Ben Miller: Amikor megmentettem  
a karácsonyt  8+
Fordította: Magyari Andrea 
Jackson mindent tud a karácsonyról: 
hogy Karácsony apó szánját repülő 
rénszarvasok húzzák, hogy a titkos műhelyben az 
Északi-sarkon manók készítik az ajándékokat, és hogy 
valamilyen csoda folytán Karácsony apó egyetlen 
éjszaka képes házhoz vinni az ajándékot a Földön élő 
összes gyereknek. Csak egyet nem tud: hogyan lett
Torvilból Karácsony apó?
Szenteste aztán a fiú személyesen is találkozik vele, aki 
elmeséli neki hihetetlen élettörténetét...
296 oldal, 3499 Ft

Hiltrud Baier
Vombat a hóban – Karácsonyi mese 24 fejezetben 5+ 

Fordította: Magyari Andrea 
Vombi, a kis vombatkölyök rettentően izzad az ausztrál 

hőségben. Semmire sem vágyik jobban, mint hogy 
meghempergőzzön a hideg hóban! És ha már elutazik északra 
– mert ezt tervezi –, akkor szeretne rénszarvast látni, és aztán 
találkozni a Mikulással. Lappföld meglehetősen messze van, 
még szerencse, hogy Vombinak ennyi segítője akad – többek 

között egy kacsacsőrű emlős, egy torkosborz és egy öreg 
lékhorgász. Vajon odaér a kis vombat Lapföldre karácsonyig? 

104 oldal, 3499 Ft

Jane Riordan: Volt egyszer egy mackó 6+
Fordította: Szlukovényi Katalin 
A Micimackó megjelenésének 95. évfordulója alkalmából 
a rendkívül tehetséges író, Jane Riordan egy csodálatos 
történetgyűjteményt alkotott, amely A. A. Milne-hez hűen 
varázslatos világokat idéz meg. A kötet méltó tisztelgés 
a világ leghíresebb medvéje előtt, és tökéletes alkalom 
arra, hogy újra találkozhassunk kedves barátainkkal, és 
megtudjuk, mi minden történt velük, mielőtt a százholdas 
pagony lakói lettek. A könyvet gyönyörű illusztrációik is 
díszítik, amelyeket Mark Burgess készített E. H. Shepard 
stílusában. 
128 oldal, 4499 Ft

Az igazán jó mesék mindig meglepőek!

megjelenik 
októberben

Karácsonyvárók naplója 8+
Adventi naptár másként, amit tudni szeretnél a karácsonyról,  

és még annál is több
Az advent a várakozás, a karácsonyi készülődés időszaka tele 

érdekes szokásokkal. Ebben a rendhagyó naplóban helyet 
kapnak a jeles napok, az ezekhez tartozó népszokások, melyek 

átszövik a mindennapjainkat. Különböző ötletek várnak: 
adventi naptár, zserbógolyó, karácsonyi díszek készítése, 

keresztrejtvények. A napló szórakoztató időtöltést kínál az 
évnek ezen titokzatos, gyönyörű időszakára. 

96 oldal, 2499 Ft
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