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Móra Kiadó
70 éve mesélünk!
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Móra 70
Amikor 1950. július 21-én megalakult az Ifjúsági
Könyvkiadó, amely néhány évvel később felvette
a Móra Könyvkiadó nevet, senki sem sejtette, hogy
hamarosan beköszönt a magyar gyerekirodalom
aranykora, és nemzedékek nőnek majd fel mórás
alkotók – többek között Bálint Ágnes, Lázár
Ervin, Marék Veronika, Janikovszky Éva – művein.
Évtizedeken át szinte kizárólag a Móra szerzői,
grafikusai és lelkes munkatársai határozták meg
a magyar gyerekirodalmat. A rendszerváltozás
előtti szűk évtizedben beköszöntött a Móra újabb
jelentős időszaka – amelyet leginkább Békés Pál és
Nógrádi Gábor neve fémjelez –, ezután viszont teljes
megújulásra volt szükség, hiszen a Mórának, immár
nem állami cégként, fel kellett vennie a versenyt a
frissen alakult gyerekkönyvkiadókkal. Ez a látványos
megújulás, amely már három évtizede tart, az utóbbi
években vált igazán figyelemre méltóvá. A Móra örök
klasszikusainak népszerűsége mit sem változott, ám
időközben szaporodtak kortárs sikerei is. Azt, hogy egy
új, jelentős alkotói nemzedék lépett színre, bizonyítja
az a számos díj is, amelyet a Móránál megjelent
műveikért olyan jeles szerzők kaptak, mint Keresztesi
József, Zágoni Balázs és Zalka Csenge Virág.
Jelen ünnepi katalógus, amelyet az Olvasó a kezében
tart, megmutatja, milyen színes most a Móra
palettája. Vadonatúj gyerekkönyvek, kortárs ifjúsági
regények, illusztrált mesekönyvek és nemzetközi
sikerkönyvek magyar fordításai mellett két különleges
ünnepi kiadványt szeretnénk az Olvasó figyelmébe
ajánlani, egy prózai és egy lírai alkotást – mi ezzel
a két kötettel jubilálunk, a múltra emlékezve,
a jövőre gondolva.

Eredeti módon ötvözi a mórás mesehagyományt
és a környezettudatosságra való nevelést az a
kiváló antológia, amely az Amikor a kukák világgá
mentek címet viseli. A kortárs, gyerekeknek szóló
gyűjtemény zöldmeséit olyan neves alkotók jegyzik,
akik maguk is elhivatott képviselői a környezet- és
természetvédelemnek. Másik jubileumi büszkeségünk
a Diridongó című versgyűjtemény. Ez utóbbi az elmúlt
hetven év legszebb verseiből válogat klasszikus
és kortárs költeményeket az óvodás korosztálynak
– jelezve, hogy nem szakadt meg a mórás költői
hagyomány, van utánpótlás, jelenleg is születnek
jelentős lírai alkotások. Mindkét kötetet kiváló
grafikusok munkái teszik teljessé, reményeink szerint
így válik majd ez a két kiadvány is klasszikussá.
Kedves Olvasó! Ünnepeld velünk a születésnapunkat!
Ismerd meg a könyveinket, válaszd ki a kedvedre valót!
Légy részese Te is a történetünknek, amely éppen
70 éve kezdődött, és talán izgalmasabb most,
mint valaha.

Dóka Péter
főszerkesztő

Kitisztult a levegő. Látni az égbolt kékjét. A távoli, rég nem látott hegyeket.
Őzek sétálnak a parkokban. Delﬁnek vesznek újra birtokba elhagyott kikötőket.
Szerintünk a jövő zöld. És szerinted?
Amikor a kukák világgá mentek 6+
Mai mesék a zöld jövőért
128 oldal, 3999 Ft

Erdőszelfi 8+
Vándortábori versek

112 oldal, illusztrátor: Ritter Ottó, szerkesztő: Lackfi János,
2999 Ft

Néha olyan jó képzeletben kiröppenni a szobánk négy fala
közül. Most rímek lesznek a szárnyaid, verslábak a lábaid:
ha kinyitod e könyvet, kinyílik a világ, erdei ösvényeken
gyalogolsz, bicajjal gurulsz, alattad suhan az aszfalt, fölötted
rohan az ég, kenuban evezel, lóhátra pattansz, tábortűznél
énekelsz.
Szerzők: Acsai Roland, Balázs Imre József, Békés Márta,
Demény Péter, Finy Petra, Gáti István, Hevesi Judit, Jász
Att ila, Kiss Judit Ágnes, Kiss Ottó, Lackfi János, Miklya Zsolt,
Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró
Dániel, Vörös István
Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és az
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával
megjelenő antológia célja, hogy versek segítségével népszerűsítse a gyalogos, kerékpáros, vízi- és lovas túrázást.

Hosszú évek óta terveztük, hogy készítünk egy
igazán zöld mesekönyvet. Amiben kortárs írók
és illusztrátorok mesélnek a környezetvédelem,
a környezett udatos gondolkodás meg ezekhez
hasonló, felnőttesen komoly szavak jelentéséről
a mesék nyelvén. Idén, a 70. születésnapunk
alkalmából megjelent ez a könyv.
24 szerző, 13 illusztrátor páratlanul szép,
különlegesen sokszínű mesegyűjteménye.
Szerzők: Balázs Ágnes, Böszörményi Gyula,
Dávid Ádám, Dóka Péter, Fehér Renátó, Garaczi
Zoltán, Kalapos Éva Veronika, Kiss Judit Ágnes,
Krusovszky Dénes, Majoros Nóra, Mán-Várhegyi
Réka, Marék Veronika, Mészöly Ágnes, Miklya
Luzsányi Mónika, Molnár Krisztina Rita,
Nógrádi Gábor, Nyulász Péter, Pacskovszky Zsolt,
Szabó Imola Julianna, Szenderák Bence, Tóth
Kinga, Vig Balázs, Zágoni Balázs, Zalka Csenge.
Illusztrátorok: Bölecz Lilla, Grela Alexandra,
Jásdi Júlia, Kárpáti Tibor, Koszó Gréta, Láng
Anna, Molnár Jacqueline, Nagy Dávid, Nagy
Diána, Nagy Norbert, Hitka Viktória, Schall
Eszter, Valló Berta.
A könyv megjelenését támogatta a

Greta vagyok 12+
Egy új, zöldnemzedék kiáltványa

128 oldal, fordító: Weltler Ildikó, 2499 Ft
Ismerd meg Greta Thunberget,
a kamasz lányt, aki egymaga
majdnem kétmillió kortársát
vitte az utcára egy péntek reggel
Sydney-től San Franciscóig, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy közös
összefogással hogyan változtathatjuk
meg a vissza fordíthatatlannak tűnő
klímaváltozást.

A könyv megjelenését támogatta a

Gáspár András Gáspár: Föld 2 záróvizsga 12+
336 oldal, 2999 Ft

A Földből csak egy van. Vagy mégsem? Gáspár
András Gáspár első regénye egy nagyon különleges
oldalról közelít az emberiség nagy dilemmájához.
Nem CSAK kamasz olvasóknak letehetetlen
olvasmány.

Ezek a könyvek voltak a mentsváraim
Interjú Láng Annával
Az egyetem után évekig
ügynökségi grafikus voltál,
az utóbbi években sorra
jelennek meg szebbnél
szebb gyermekkönyvillusztrációid. Hogyan
kezdődött a kapcsolatod
a mesék világával?
A Liget Műhellyel már a diploma
után kapcsolatba kerültem, nekik készíthettem az első
gyerekeknek szóló illusztrációmat a Szitakötő magazinba,
melyben azóta is rendszeresen jelennek meg a rajzaim.
Ezután az a megtiszteltetés ért, hogy Horgas Béla két
könyvének a képi világát bízták rám. Ezek a könyvek
tették lehetővé, hogy külföldi kiadók is felfigyeljenek
a munkámra.
Melyik a legemlékezetesebb illusztrációs munkád,
és miért?
Minden projekt más szempontból emlékezetes számomra,
de az biztos, hogy a karantén alatt készült könyvekre,
ahogy a Diridongóra is, kicsit másképp fogok emlékezni.
Nagyon bizonytalan volt, mikor látogathatok ismét
haza, így jó volt a munkába menekülni ebben a nehéz
időszakban. Még ha néha döcögősen is haladtam velük,
ezek a könyvek voltak a mentsváraim.

Volt kedvenc meséd gyerekkorodban? A történet vagy
a képi világ fogott meg jobban?
A mesekönyveink közül nagy kedvencem volt A világ
leggazdagabb verebe Zdeněk Miler bohókás rajzaival,
karaktereivel. Borzas Peti azóta is mindig mosolyt
csal az arcomra. Valószínűleg azonban pont azért
volt a kedvencem, mert a képek tökéletesen kísérik
a tanulságos történetet, és a kettő egymást erősíti.
Te készítetted a Móra ünnepi évének egyik kiemelt
könyve, a Diridongó versválogatás illusztrációit. Mi volt
ebben a munkában a legnagyobb kihívás számodra?
Az újabbak kivételével én is ezeken a verseken nőttem
fel, így sok kedves emléket idéztek fel bennem már
első olvasásra. Ekkor tudatosult újra bennem, mekkora
jelentőséggel bír a gyerekek számára egy közös
mondókázás vagy versolvasás. A legnagyobb kihívás
volt olyan rajzokat készíteni, amelyek érdeklődést
keltve, de mégsem hivalkodva kísérik ezeket a közösen
eltöltött, értékes pillanatokat.
A Mórával ez egy közös ünnepi éved. Ha 3 szóval kellene
leírnod, neked mit jelent az ünnep?
Együtt, öröm, hála.

Diridongó 3+
Válogatott versek óvodásoknak

96 oldal, illusztrátor: Láng Anna, 2999 Ft

„Ez a város meseváros, / senkiföldjével határos.”
A versek világában összeér a valóság és a képzelet. Van, aki
piciklin száguld, más falevélből készít nyuszit, vagy épp
gesztenyéből embert. Az elmúlt 70 év gyerekirodalmának
klasszikusaiból és a kortársak legizgalmasabb verseiből
válogat ez a kötet, hogy az óvodásoknak kedvet csináljon
az olvasáshoz. Hiszen „Előtt ünk az egész élet: / majd még
egy csomót mesélek!”
A könyv megjelenését támogatta a

Klassz kortársak

Néhány önfeledt óra
Interjú Bartos Feliciánnal
Idén szeptemberben jelenik meg első regényed a Móra
Kiadónál. Miért döntöttél úgy, hogy ifjúsági, és nem
felnőtt regényt írsz?
Filozófiát végeztem, és informatikusként dolgozom.
Rendszerek és tények vesznek körül, ilyen hétköznapokkal nem volt kérdés, hogy írni mesét akarok.
Gyerekként szerettél olvasni? Volt meghatározó
olvasásélményed?
Édesanyám könyvtáros, alap volt, hogy sokat olvastunk.
Mindig az aktuális könyv volt a kedvencem. A Nyugati
utazás, Lesz nekem egy szigetem vagy a Fecskék és
fruskák, talán ezek, amik a legjobban megmaradtak.
Szerinted mit ad a regényed az olvasónak?
Dühkezelési alapismereteket. A viccet félretéve,
remélem, hogy néhány önfeledt órát, és talán néhány
olyan gondolatot, amin el lehet tűnődni, vagy meg lehet
beszélni másokkal.
Van írói példaképed, vagy olyasvalaki, akinek sokat adsz
a véleményére íróként?
Inkább könyveket, történeteket kedvelek, mint konkrét
írókat. A megalapozott, szakmai vélemény kincset ér,
érkezzen bárkitől.
A Mórával ez egy közös ünnepi éved. Ha 3 szóval kellene
leírnod, neked mit jelent az ünnep?
Megállás, vissza- és előretekintés.

Andris és a fehér démon 9+

256 oldal, illusztrátor: Bölecz Lilla, 2699 Ft

Egy nem túl boldog reggel után Andris
lemegy a térre, és olyan kalandba
csöppen, amiről nem is álmodott. Egy
másik, különleges világba kerül, ahol
körberajongják, igazi hőstetteket várnak
tőle, és azt szeretnék, ha legyőzné
minden veszély forrását: a fehér démont.
Ehhez egyszerre kell hadvezérré, harcossá
és remek stratégává válnia, és azt is
el kell érnie, hogy a világ furcsa lakói
mind mellé álljanak. Képes lehet erre
egy tizenhárom éves fiú, aki összes
harci tapasztalatát egy stratégiai játékból
meríti, amelyben rablólovagok és császári
katonák küzdenek egymással?
A könyv megjelenését támogatta a

Klassz kortársak

Mindenevo‘‘ vagyok
Interjú Gáspár András Gáspárral
Miért döntöttél úgy sikeres színészi, rendezői és
drámatanári karriered mellett, hogy írni kezdesz?
Nem döntés volt, inkább belső késztetés. 17 évvel
ezelőtt a gyermekeimnek akartam írni egy kalandregényt, amelyben egy iskola a diákjaival együtt
felszívódik az űrben, majd „partot” ér valahol az
univerzum peremén. A gyermekeim felnőttek,
elfoglaltak egyéb ügyeim, időbe telt megírni a FÖLD 2-t,
nem siettettem a dolgot. A történet azonban meg
akart születni, így évek alatt megírta magát… ha így
vesszük, a történetek, a karakterek, a világok, amelyek
engem hívnak segítségül, hogy megszülethessenek,
formálnak íróvá.
Kamaszoknak írni az egyik legnehezebb feladat.
Mit gondolsz, mit adhat a könyv egy mai tinédzsernek,
és mit adott anno neked tizenévesen?
Őrült sokat olvastam, a történetek „belém bújtak”,
formáltak. Sokan a Guttenberg-galaxis végnapjairól
beszélnek. Én erre nem gondolok, inkább írok, hogy
átadjam a történeteket, amik segíthetnek a fiataloknak,
akikben megszállottan hiszek. A fiataloknak, akik ma
információ- és ideológiatengerben fuldokolnak. Egy
kalandos és szórakoztató könyv lehet értékközvetítő,
vitaindító, egy útjelző, ami segít partra jutni a
tengerből egy jobb világba.
Van írói példaképed, vagy olyan személy, akinek sokat
adsz a véleményére íróként?
Példakép? Mindenevő vagyok. A polcomon ott van
Thomas Mann és Stephen King is, igaz, utóbbit nyelvgyakorlás céljából olvasom angolul. A kortárs író,
akinek a legjobban adok a véleményére, Balázs Ágnes,
aki minden írásomat olvasta. Szerencsés vagyok, hogy
bármikor segítségül hívhatom, hiszen ő a feleségem…

A Föld 2 egy igazán fajsúlyos kezdés volt, mik a terveid,
folytatod a sci-fi-irányt, vagy valami egészen újjal
készülsz az olvasóknak folytatásként?
Két további regényem kész, a negyedik folyamatban.
A jövőre megjelenő Héjnélküli egy disztopikus sztori,
egy szigeten játszódik, ahol mindenki szemét „héj”
fedi. A törzs évszázados hite szerint ugyanis az ember
csak úgy lehet boldog, ha látás nélkül él. A karantén
alatt egy Meroving-kori, történelmi thriller született.
A könyv, amin most dolgozom Jutalomkirándulás
munkacímmel, egy utópisztikus történet, ami 2064ben játszódik Hunniában.
+1 A Mórával ez egy közös ünnepi éved. Ha 3 szóval
kellene leírnod, neked mit jelent az ünnep?
Csodák pedig vannak!

Föld 2 záróvizsga 12+
336 oldal, 2999 Ft

Gáspár András Gáspár
első regénye vérbeli
sci-fi, kamasz főhősökkel,
akikre életük eddigi
legnagyobb feladata vár:
bebizonyítani egy különös
vizsgaterepen, valahol az
univerzum peremén, hogy
az emberiség bizalmat
érdemel, képes tanulni
korábbi hibáiból.
A könyv megjelenését támogatta a

Klassz kortársak

27 év dodóval
Interjú Pacskovszky Zsolttal
Író, fordító, szerkesztő vagy, és filmforgatókönyveket
is írtál. Melyik az igazi szívszerelmed?
Minden öröme mellett a fordítás, a szerkesztés,
az írás kemény, energiazabáló munka. Történeteket
kitalálni az utcán baktatva, a teremtés szinte
gyermeki örömét érezni – ezt élvezem a legjobban.
Akik kicsit elmerülnek a munkásságodban, tudják,
hogy a francia irodalom, Párizs és Brüsszel óriási
hatással voltak rád és írásaidra. Mi szerinted
a franciák titka?
Franciaországban is recseg-ropog minden, de talán
valamennyire még mindig igaz: ott úgy lehet az
ember önmaga, hogy emiatt nem feltétlenül kell
rosszul éreznie magát. És ez egy kelet-európai
számára elképesztően jó, felszabadító érzés.
Kamaszoknak szóló írásaidban gyakran foglalkozol
krízishelyzetekkel, méghozzá mindenféle szépelgés
vagy köntörfalazás nélkül. Miért tartod fontosnak
ezeket a témákat?
Így tudok csak írni, és a bennem élő kamaszt ezek
a témák érdeklik. Én meg annyi képmutatást láttam
a felnőttek világában, hogy nem tudok hazudni neki.

Pacskovszky Zsolt:
Dodó 8+

2499 Ft, megjelenik októberben.

A dodók, mindenki tudja, rég kihaltak. Vagy
mégsem? Az Elmeházy-sziget kormányzója,
a jóságos, állatbarát Elmeházy Mixi egy olyan
3D nyomtatót alkot, amellyel hús-vér állatokat
tud „nyomtatni”. Elsőként is egy dodót, akit
mindenki csak Dodónak hív.

Ősszel érkezik a legújabb mórás könyved,
amiről annyit elárulhatunk, hogy tőled nem
megszokott műfajt választottál. Mesélsz
a kötetről?
1993-ban Edinburghban láttam egy rekonstruált
dodót, és elhatároztam, hogy egyszer írok egy
gyerekkönyvet erről a kihalt, fura, bumfordi lényről.
Többször nekirugaszkodtam, de 27 év kellett ahhoz,
hogy végre megtaláljam a megfelelő történetet.
1993-ban nem gondoltam volna, hogy ez a történet
végül a zsarnokságról és a szabadságról szól majd
– gyerekeknek.
+1 A Mórával ez egy közös ünnepi éved. Ha 3 szóval
kellene leírnod, neked mit jelent az ünnep?
3 helyett 5 szóval: múlik az idő, de kacagunk.
A könyv megjelenését támogatta a

Klassz kortársak

Ajánlom magamat
Interjú Nógrádi Gáborral
Gyerekkönyvei szinte mindegyikét átjárja egy egyedi
humor. Ön szerint miért fontos a humor az életben,
regényekben?
Egy jó nevetés olyan, mint egy
finom sütemény, egy váratlan
ajándék vagy egy ölelés
attól, akit szeretünk.
Boldoggá tesz minket.
Biztató mosollyal, közös
nevetéssel az életben
minden könnyebb. Egy jó
regényben is sok izgalom,
feszültség, konﬂiktus van.
Mindezt olvasás közben
átélni, lelkünkben feldolgozni
segít a vidámság, a humor.
Volt gyerekként meghatározó olvasásélménye? Ha igen,
ajánlaná a könyvet a mai gyerekeknek?
Az én NAGY ÉLMÉNYEM helyett, ami az Egri csillagok
volt, inkább azt ajánlom a mai gyereknek, hogy a
kedvenc írójuktól olvassanak könyveket. Figyelmükbe
ajánlom például Nógrádi Gábort, akit én személyesen
ismerek – egy kicsit.�
Rengeteg imádni való karaktere közül melyik
a kedvence?
Emese, Az anyu én vagyok című regény főszereplője.
Szeretnék ő lenni. Ha ez lehetetlen, akkor lehetne
a kislányom.
Elárulja nekünk, min dolgozik épp, és mikorra várható
a következő Nógrádi-regény?

A csere című regényem ősszel jelenik meg a Móra
Könyvkiadónál. Két fiúról szól, akik úgy hasonlítanak
egymásra, mint két tojás. Az egyik fiú szegény,
a másik gazdag. Ennyit árulhatok el, mert ebből még
senki sem találja ki a történetet! Nagyon izgulok.
Remélem, sok olvasója lesz, és film is készül belőle.
+1 A Mórával ez egy közös ünnepi éve. Ha 3 szóval
kellene leírnia, Önnek mit jelent az ünnep?
Több közös örömöt.

Nógrádi Gábor:
A csere 12+
Adam és David

illusztrátor: Ritter Ottó, 2499 Ft

A tizenhat éves Adam anyjával
és húgával a tenger mellett egy
menekülttáborban él. A fiú
a kikötőben dolgozik, és mint
minden kamasz – és mint
minden szegény – jobb életről
álmodozik. Amikor beúszik
a tengerbe, hogy közelebbről
lássa egyik vágyálmát, az
elnöki jachtot, találkozik Daviddal, az Elnök fiával.
Kiderül, hogy a megszólalásig hasonlítanak egymásra.
Hogyan lehetséges ez? Szerepet cserélnek. David
üldözött menekült lesz, Adam pedig az Elnök – széltől
is óvott – fia. És a meg nem nevezett, távoli ország
diktatúrájában elkezdődik egy izgalmas történet,
amelynek előképét Mark Twain Koldus és királyfi című
regényéből ismerhetjük. Nógrádi Gábor harmincadik
ifjúsági könyve ugyanolyan lebilincselő és szívszorító,
ugyanakkor szórakoztató olvasmány, mint eddigi
regényei a Gyerekrablástól a PetePitéig.

Újabb kötetek a felújított Nógrádi-sorozatban!

Klassz kortársak

Játékosan, lelkesen mesélni
Interjú Zalka Csenge Virággal
Az Év Gyerekkönyve díjas Ribizli a világ végén
című könyved alcíme: Régi magyar népmesék mai
gyerekeknek. Mitől lesz egy népmese élő, élvezhető,
emlékezetes egy mai gyerek számára?
Az első szempont a válogatás: a Ribizlibe csupa olyan
mesét választottam, amik színesek, érdekesek, és mondanak valami maradandót a mai közönségek számára
is. Ha élőszóban mesélek, az teszi leginkább „élővé”
a mesét, ha önmagamat adom. Sokan valamiféle távoli,
borostyánban megőrzött hagyományként gondolnak
a népmesékre, pedig akkor kelnek életre a legjobban,
ha játékosan, lelkesen meséljük őket, olyan nyelvezettel, amit a mai gyerekek is értenek. Ez persze nem azt
jelenti, hogy meg kell válni a klasszikus, ízes népmesei
fordulatoktól, hiszen a mesék remekül alkalmasak a szókincs fokozatos fejlesztésére. Lényeg, hogy a közönség
és a mesemondó is jól érezze magát, közvetlen kommunikáció alakuljon ki közöttük a mesélés folyamán.

projektje. Olyan népmeséket, legendákat válogattam
bele, amelyekben szerető és elfogadó „rendhagyó” családok jelennek meg – kedves mostohák, mozaikcsaládok,
örökbefogadás, egyedülálló szülők, stb.
A másik A kalóz királylány: Nemzetközi népmesék
mai gyerekeknek, ez a Ribizli „párja” lesz; a koncepció
ugyanaz, csak ezúttal nem magyar, hanem mindenféle
más népek meséiből válogattam egy csokorral.
Természetesen ebben is fontos szerepet kapnak majd
a bátor, okos, önálló női hősök, ahogy a cím is mutatja.
+1 A Mórával ez egy közös ünnepi éved. Ha 3 szóval
kellene leírnod, neked mit jelent az ünnep?
Négy szó lehet? „Megosztjuk az örömünket egymással.”

Volt gyerekkorodban kedvenc (nép)meséd?
Persze, rengeteg! A szüleim, nagyszüleim nagyon sokat
meséltek nekem. A „klasszikus” mesék közül az egyik
kedvencem A széttáncolt cipellők című Grimm-mese
volt, ebből élénken emlékszem a képeskönyvre is.
Nemzetközi mesemondó vagy. A magyaron kívül melyik
nép meséi állnak közel a szívedhez, és miért?
Nagyon szeretem az ír meséket. Az volt az egyik első
mesevilág, amit magamnak fedeztem fel könyvekből,
és kamaszkorom óta közel áll a szívemhez. Sok nép
és kultúra meséit gyönyörűnek találom egyébként,
az íreken kívül a perzsa és a kínai mesék is nagy
kedvenceim.
Mire számíthatunk tőled legközelebb?
Két válogatásom jelenik meg ősszel a Móránál. Az egyik a
Széltestvér és Napkelte: Hagyományos mesék rendhagyó
családokról, ez a Világszép Alapítvány és a kiadó közös

Ribizli a világ végén 6+
Régi magyar népmesék mai gyerekeknek
240 oldal, illusztrátor: Herbszt László, 3999 Ft
A kalóz királylány 6+
Nemzetközi népmesék mai gyerekeknek
208 oldal, illusztrátor: Herbszt László, 3999 Ft
A könyv megjelenését támogatta a

Széltestvér és Napkelte
Hagyományos mesék rendhagyó családokról
160 oldal, illusztrátor: Láng Anna, 3499 Ft
Megjelenik októberben.

Klassz kortársak

Késo‘‘ éjjelig magához láncol a rajzasztal
Interjú Bartos Erikával
A Brúnó Budapesten-sorozat eddig megjelent 5 kötetével
felfedezhetjük a magyar főváros legizgalmasabb helyeit,
amiket a könyv előkészítése során mind személyesen is
meglátogattál. Melyik volt a kedvenc helyed, és miért?
Számtalan kedvenc helyszínem van. Az eddigi kötetek
közül nekem az ötödik a legkedvesebb, a Duna, a szigetek,
hidak témája. Öröm volt megrajzolni a gyönyörű Szabadság hidat, a régi Erzsébet hidat vagy a Margitszigetet is.
Az egyes helyszínekre nem elég egyszer elmennem,
általában többször kell. A Vasúttörténeti Parkba legalább
tízszer kibuszoztam, míg az összes vonatot precízen
végigrajzoltam. A Pozsonyi út házait vagy a Vajdahunyad
várát is napokig rajzolgattam a helyszínen.
A Brúnó -sorozat számtalan emlékezetes rajzi kihívás elé
állított. Pl. nem volt egyszerű a Lánchíd egykori alapozási fázisait megrajzolni, régi levéltári leírások és kiviteli
tervek alapján készítettem el az axonometrikus térbeli
grafikát.
Komoly rajzi kihívás volt a Szent István Bazilika keresztmetszeti rajza is, számtalanszor végigjártam az épületet
rajztáblával a kezemben, felmentem a kupolába, és igyekeztem kellően pontos metszetet vázolni. Kifejezetten
munkaigényes rajz volt a Parlament metszete, az Operaház nagyterme is, vagy heteken át dolgoztam a „félbevágott” Budai Vár grafikáján is, mert egyszerre szerettem
volna ábrázolni a várat, az alagútban futó autókat, a
Habsburg-kaput, a siklót és a Nulla kilométerkövet is.
Szintén a legmunkaigényesebb és legtöbb fejtörést okozó
rajzok közé tartozik a Szemlő-hegyi-barlang föld alatti
tere is.
Rendkívül nehéz volt olyan rajzot készíteni, amely
műszakilag korrekt, érthető a kisgyereknek, visszaadja
a valóságot, és kellően látványos, hogy odacsalogassa a
kirándulókat. Több olyan rajz is volt, melyekkel technikai
részleteket magyaráztam el a kis olvasóknak, pl. a Sikló
vagy a Libegő szerkezetének működését, az Erzsébetkilátó kettős csigalépcsőjének felépítését. Ezekben nem
a műszaki tartalom volt a nehézség, hiszen mérnöki

Brúnó Budapesten-sorozat

Buda tornyai, Buda hegyei, Pest szíve, Pest fényei, Duna 3+
288 oldal, 3999 Ft
A hatkötetesre tervezett sorozat tematikusan és
mesésen mutatja be Budapest gyerekek számára érdekes
helyeit: tereket, épületeket, múzeumokat, ismertebb
nevezetességeket és felfedezésre váró látványosságokat.
Minden kötethez fényképes foglalkoztató füzet társul
sok játékos feladattal és gazdag fotóanyaggal. A sorozat
befejező kötete 2021 tavaszán jelenik meg!

diplomám van, hanem az, hogy mindezt úgy rajzosítsam
meg, hogy a legkisebbek számára érthető és izgalmas
legyen. Korán kelő típus vagyok, és általában késő éjjelig
magához láncol a rajzasztal, rengeteg munkám fekszik
ebben a sorozatban. Némelyik rajz annyira aprólékos
és munkaigényes, hogy úgy érzem, sose lesz kész,
aztán később jó érzés, amikor befejezem. Maximálisan
törekszem rá, hogy örömöt, sok-sok érdekességet
és jó tippeket nyújtsak a családoknak.

Itt elolvashatod a Bartos Erikával készült interjút teljes egészében

Kortalan klasszikusok
Janikovszky Éva
Naplóm, 1938-1944
2999 Ft

Ez a gyerekkori és fiatalkori napló, amelyet Janikovszky
Éva tizenkét és tizennyolc éves kora között vezetett,
az idei év egyik irodalmi szenzációja. A korabeli
naplóbejegyzésekből kibomlik egy különlegesen
érzékeny lány története, aki a világháború éveiben
lett felnőtt, ebben az időszakban volt először igazán
szerelmes, és miközben életre szóló barátságokat kötött,
szembesült a vészkorszak legdurvább intézkedéseivel,
amelyek a családját is érintették. A későbbi írónő
– akit ekkor még Kucses Évának hívtak – remek
stílusban, a rá később is jellemző iróniával mesél
osztálytársairól, barátairól, saját magáról, és persze
tágabb ott honáról, Szegedről. A vidám gyermeki hang
folyamatosan komolyodik, és a késői – 1943-as és 1944es – bejegyzések már egy olyan fiatal nőt mutatnak, aki
érettségével, intelligenciájával, műveltségével kitűnik
kortársai közül, és ezért a nála idősebbek barátságát
keresi. A kötet gazdag képanyaga a hagyatékban maradt
fotókból, valamint korabeli dokumentumok alapján
készült. Megjelenik októberben.
A könyv megjelenését támogatta a

„Ha valami rém okos bácsi, mondjuk, egy pszichoanalitikus megfigyelné
az életem, egész biztos rém unalmasnak és egész hétköznapinak találna, és
nem pocsékolná rám az idejét, hanem visszatérne háromszemű és kétorrú
hercegnőjéhez, akinek lelki problémáit biztos sikerrel oldaná meg. De én mégis
olyan beképzelt alak vagyok, és azt hiszem, hogy velem annyi érdekes dolog
történik, hogy azt föltétlenül szükséges megörökíteni az utókor számára.
Szóval rém érdekes az életem, bár ez rém relatív fogalom, és mindenkinek
a saját élete a legérdekesebb, de én elhatároztam, hogy naplót írok, és
szegény unokáimnak kötelességük lesz elolvasni, és közben majd összenéznek
és nevetnek – milyen csudabogár volt ez a Nagymama! –, és lekésik a Holdba
menő autóbuszt, és persze ennek én leszek az oka és a naplóm.”

Részlet a 14 éves Janikovszky Éva (akkor még Kucses Éva) naplójából

Kortalan klasszikusok
Lázár Ervin a hagyományos mesemondók örököse, sajátos, összetéveszthetetlen
hangján teszi hihetővé a hihetetlent; meseszövegei mélyen gyökereznek az
alsórácegresi gyermekkorban: a gyermekként hallott történetek köszönnek
vissza az újramesélt, átformált népmesékben. Hol markánsabban, hol csak
érintve kapcsolódik a tündérmesék sajátosságaihoz, megtartva az ismerős
formákat, fordulatokat, ugyanakkor ki is fordítva azokat, a hagyományost saját
értékrendjére, világszemléletére cserélve. (…) Amikor más bőrébe bújik, akkor
sem tud kibújni a saját bőréből. Bár az író meghúzódik a háttérben, hogy másnak
adjon helyet, mégis felismerhetőek ujjlenyomatai, s ezektől mind a mondák, mind
pedig a cigány népmesék valódi Lázár-mesékké formálódnak, hiszen átragyog
rajtuk értékrendje, világlátása.

Pompor Zoltán, gyermekirodalom-szakértő

Lázár Ervin
Korona és kard
Magyar mondák, cigány mesék

224 oldal, illusztrátor: Herbszt László, 3999 Ft
A tizenhat magyar monda és Ámi Lajos
különleges cigány meséinek feldolgozása
Lázár Ervin késői alkotói korszakának két
gyöngyszeme, amelyek ezúttal egy kötetben
jelennek meg Herbszt László összetéveszthetetlen
stílusú rajzaival.
A történetek motívumai pedig számos ponton
összecsengenek egymással, így különösen
izgalmas egymás után olvasni a mondákat
és a meséket. Megjelenik októberben.
A könyv megjelenését támogatta a

Hagyományt adunk át
Interjú J. Kovács Judittal
2019-ben volt 10 éves a Kerekítő Mozgalom. Mit érzel a legnagyobb eredménynek ebből az időszakból?
A 18 könyvet, 80 kollégát, 120 Kerekítő mondókás móka babamama foglalkozás helyszínét, a pedagógusképzést, a kilenc
Kerekítő mintaovi intézményét, és azt, hogy folyamatosan
meg tudtunk újulni.
Íróként és előadóként, foglalkozásvezetőként is
tevékenykedsz. Melyiket miért szereted?
Az írást azért, mert szabadon szárnyalhat a képzeletem,
miközben kényelmesen kávézgatok otthon.
A foglalkozásvezetést azért, mert kisgyerekek közt lenni
leírhatatlan örömforrás, amit pedig a szülőknek nyújtunk,
az megfizethetetlen, egy ősi tudást, hagyományt adunk át,
mellyel a kapcsolatuk erősödik, és mindennapjaik is kerekebbek.
A pedagógusképzést azért, mert értékteremtő, és általa
rengeteg oviban és bölcsiben hangsúlyosabban jelennek meg
a népi mondókák, a köteteink és ma már több helyen maga
Kerekítő manó is.
A bábos-zenés fellépéseket pedig azért, mert olyankor nagy
a közönség, és érzem, ahogy a figyelem és jókedv szinte
tapintható, egy nagy buborékba kerülünk együtt.

J. Kovács Judit –
Acsai Roland
Kerekítő Manó mini meséi

56 oldal, illusztrátor: Kállai Nagy Krisztina, 1999 Ft

Ismeritek Kerekítő manót és Kacska macskát?
Találkoztatok már velük mondókás- és mesekönyvekben vagy Kerekítő-foglalkozásokon? Most róluk
olvashattok négy rövid történetet. Kerekítő manó és
hű barátja minden évszakban feltalálja magát: nyáron
szivárványt festenek, ősszel segítenek koppanni
a gesztenyéknek, a tél egy gyönyörű hógömbben
talál rájuk, tavasszal pedig felvidítják a pityergő
virágsárkányt. A bölcsődéseknek és kisóvodásoknak
szóló mesék diafi lmen is megvásárolhatók.

Kerekítő manó már sok-sok kisgyerek és anyuka szívébe
belopta magát határon innen és túl, kedvességével,
játékosságával és azzal, hogy vele mindig történik valami.
Milyen új kalandok várnak rá az elkövetkező időszakban
könyveken innen és túl?
Színre lépett a Youtube-csatornánkon. Foglalkozásvezetőim
közreműködésének köszönhetően újabb és újabb Kerekítő
manós mondókás-dalos videók kerülnek fel. Ezek nemcsak
hasznosak, szórakoztatóak, de sokszor ismeretterjesztő
értékkel is bírnak. Élővilág, állatok, növények, lebilincselő
természeti tájak. Csak pár példa: méhkaptártól a mézpörgetésig, lópatkolás, cipósütés…
+1 A Mórával ez egy közös ünnepi éved. Ha 3 szóval
kellene leírnod, neked mit jelent az ünnep?

J. Kovács Judit: Kerekítő 1–5.
– Ölbeli játékok, mondókák
és játékötletek 1+
64 oldal, illusztrátor: Kállai Nagy
Krisztina, 2499 Ft

Höcögés, göcögés, kacagás…
Ölbeli játékok, mondókák babáknak és óvodásoknak

Gyerekkorom, mesevilág, büszkeség.

Tovább a Kerekítő-család köteteihez

Napjainkban már senkinek sem kell bemutatni a Kalandöböl bátor kutyusait. A Mancs Őrjárat-sorozat a „kutyik”
segítségével játékosan tanítja a gyermekeket arra,
hogyan legyenek felelősségteljesek, segítőkészek és
mindenekelőtt kedvesek a barátaikkal.

Matricás foglalkoztatókönyv
24+4 oldal, 1499 Ft

Mancs Őrjárat – Mancsmesék 1. 3+
72 oldal, 2699 Ft

Új bevetések, csupa izgalmas, furfangos és mókás
feladat vár rád és a Mancs
Őrjáratra! Tarts a kutyikkal
a színes oldalakon, játssz
a matricákkal, és díszítsd
szobád falát a poszterekkel!

Indulj bevetésre kedvenc kutyijaiddal! Most
három rendkívüli mentőakcióban is velük
tarthatsz!

Mancs Őrjárat – Játékos kutyik 3+
Színezőkönyv
16 oldal, 999 Ft

A kutyik a sikeres mentőakció után megérdemlik,
hogy játsszanak egy nagyot. Pihenj és szórakozz
te is velük – elég, ha a színeseidet előkészíted.
Már várnak rád a réten és a strandon!

Mancs Őrjárat
– Bátor hősök 3+

További kötetek:
Mancs Őrjárat – Mancsmesék 2.
Mancs Őrjárat – Szuper őrjárgányok
Mancs Őrjárat – Izgalmas akciók

Szeretnétek jobban megismerni Thomas és barátai világát? A legújabb kötetekből végre
mindent megtudhattok Sodor szigetének lakóiról!
Mozdonykalandok 5.
– Komisz kocsik, Charlie és Bertie 3+
80 oldal, 2699 Ft
Sodor lakóinak nagy könyve 3+
64 oldal, 2499 Ft
Thomas, a gőzmozdony – Óriás színező 3+
Thomas, a gőzmozdony – Itt a nagy csapat
–Színezőkönyv matricákkal 3+
32 oldal, 1499 Ft
Szilaj, a szabadon száguldó! Ki ne ismerné a Disney-rajzfilmsorozatot?
Ne csak a képernyő előtt kalandozzatok Miraderóban, új köteteinkben és foglalkoztatónkban
újabb kalandok várnak minden rajongót!

Szilaj – Lucky naplója 9+
Szilaj – Pru naplója 9+
176/152 oldal, 1 999 Ft

Kedves Naplóm! Így kezdődnek
a lányok naplói egy szörnyen
furcsának ígérkező nyáron…

A sorozatban már megjelent:
Szilaj – Kirándulás Luckyval
a lovak és a barátok világába
Szilaj – Kalandra fel!
Szilaj – Zord tél a vadnyugaton
Szilaj – Lovas játékok
Szilaj – Vadnyugati kalandok

Hupikék törpikék – TÖRPÖS ÓRAMÓKA – Órás könyv 4+
10 oldal, 1999 Ft

Törpapa okosan alakítja Aprajafalva napirendjét, így
minden törpike elvégzi a maga feladatát, és jut bőven
idő játékra is. Persze akad, aki még a fi nom ebéd
helyett is inkább alszik… Hány óra van Aprajafalvában?
Számláld meg! Milyen órákat látsz a képen?

Ultrabot – Szuperhősös matricás foglalkoztatókönyv 3+
Csillagblöki – Szuperhősös matricás foglalkoztatókönyv 3+
Több mint 250 matricával,
tele izgalmas feladattal és kipattintható résszel
16 oldal, 999 Ft

A matricás foglalkoztatókönyvek hősei Ultrabot és Csillagblöki.
Segíts nekik megfejteni a titokzatos kódokat és fejtörőket, és
vágjatok neki együtt a szuper kalandoknak. Elkészítheted
Ultrabot vagy Csillagblöki szupermenő álarcait is!

Csináld magad!
Szereljük meg!
4 összerakható jármű 3+
12 oldal, 2499 Ft

Ejha, az autószerelők ma nagyon
elfoglaltak! Segíts Samunak és
Sárinak megjavítani a járműveket, majd állítsd össze a
saját járgányaidat! Ezzel a négy
járművel tudsz utána játszani:
tűzoltóautó, versenyautó, motor
és kotrógép.

Pörgess és játssz! – Állati jó játékok 5+
10 oldal, 3699 Ft
Öt izgalmas társasjátékot
tartasz a kezedben,
melyekkel ott hon vagy
akár útközben is játszhatsz.
Fedezd fel az erdőt,
terelgess bárányokat, vagy
versenyezz pingvinekkel!
Játékosan tanulhatod meg
a színeket, számokat,
alakzatokat. Tökéletes
játékok a korai tanuláshoz!

Asterix 29. – Rózsa és kard 9+
48 oldal, fordító: Bayer Antal, 2499 Ft

Az asszonyok megelégelik Hangjanix oktatási módszereit, és egy női
bárdot hívnak meg a helyére, hogy kezébe vegye csemetéik nevelését.
Maestria, az új tanítónő azonban fejébe veszi, hogy a hölgyeknek is
különórákat tart, és feltüzeli őket jogaik követelésére…

Asterix 30. – Obelix gályázik 9+
48 oldal, fordító: Bayer Antal, 2499 Ft

Szökött rabszolgák ellopták Julius Caesar személyes hajóját, és a görög
Szpartakisz által vezetett kis csapat a törhetetlen gallok falujában keres
menedéket. Vanbenespiritus tengernagy kötelességtudóan megkísérli
lerohanni Asterixéket, és bár a villámgyors csata a szokásos gall
győzelemmel ér véget, Obelix feltűnő módon nem harcolt az első sorban…

Ismerd meg a LEGO újdonságát, a LEGO Hidden Side-ot

A LEGO Hidden Side-dal felfedezheted a kiterjesztett valóságot.
Az ingyenesen letölthető mobilapplikációnak köszönhetően egy szellemirtó bőrébe bújhatsz és levadászhatod a
megépített LEGO-készletek között rejtőző szellemeket, amelyek a saját eszközödön jelennek meg, így bővítve a legózás
élményét. A játékot akár többen is játszhatjátok, így a barátaiddal együtt ti magatok
lehettek a kísértetek. Nincs más dolgotok, mint letölteni az applikációt mobilra vagy
táblagépre, és már kezdhetitek is a szellemvadászatot a LEGO újdonságával.
LEGO® Hidden Side
Szellemriadó 7+
Rejtvények – Történetek – Képregények / Ajándék Jack minifigura!
32 oldal, 2199 Ft

A 13 éves Jack most érkezett Newbury álmos kisvárosába, ahol hamarosan felfedezi a
város sötét oldalát – egy dermesztő, elfeledett, szellemekkel teli birodalmat. Parkerrel és
a zseniális tudóssal, J. B.-vel egy új, interaktív alkalmazást használva belevágnak életük
nagy kalandjába, hogy megszabadítsák a várost a gonosz szellemektől.
A LEGO Hidden Side foglalkoztatófüzetek a LEGO virtuálisvalóság-applikációja nélkül
mutatják meg, hogy Jack és barátai hogyan veszik fel a harcot a gonosz birodalommal és
a szellemekkel. A foglalkozatóhoz most ajándékba jár egy Jack minifigura is.

LEGO® Batman
Éjszakai őrjárat 7+ Ajándék Robin minifigura!
32 oldal, 1999 Ft
LEGO® City
City kalandok 6+ Több mint 500 áthelyezhető matrica!
32 oldal, 1999 Ft
LEGO® Star Wars
Galaktikus fejtörők 6+ Ajándék Chewbacca minifigurával
Rejtvények – Minifigura – Képregény
32 oldal, 1999 Ft
LEGO® Harry Potter
A Trimágus Tusa Több mint 500 áthelyezhető matrica! 6+
32 oldal, 1999 Ft
LEGO® Harry Potter
Mulatságok Roxfortban 6+ Feladványok – Minifigura
Ajándék Dumbledor professzor minifigurával!
32 oldal, 2199 Ft
LEGO® Harry Potter
Varázslatos titkok 7+ Feladványok – Minifigura
Ajándék Sirius Black minifigurával!
32 oldal, 2199 FT
LEGO® Jurassic World
Dínóvadászok 7+ Képregények – Feladványok – Minifigura
Ajándék járőr minifigura!
32 oldal, 2199 Ft

Régi és új ismerősök babakortól

Baba könyvtár – Állatok 1+
Baba könyvtár – Járművek 1+
Baba könyvtár – Állatkölykök a tanyán 1+
12 oldal, 1499 Ft

Strapabíró, kihajtható fülek! Gyakoroljátok az új szavakat,
és beszélgessetek a képekről! Három részes sorozatunkat
a legkisebb olvasóinknak ajánljuk, mely szórakoztatva oktat,
bővíti a szókincset, és fejleszti a szem- és kézkoordinációt.

Süni vagyok. Te ki vagy? 0+
Azt mondom, brekeke. Te mit mondasz? 0+
8 oldal, 2499 Ft

A kisbaba látása megszületése után kezd fejlődni.
Az első hetekben mindent homályosan lát, azután
fejjel lefelé, ám az első hónap elteltével már érzékeli
az éles kontrasztokat, így fekete-fehér dolgokat keres
maga körül. Ez az a pillanat, amikor e különleges
textilkönyvvel megkezdhetjük kialakítani a könyvek
szeretetét gyermekünkben. A lapok halk zizegése felkelti
a figyelmet, és a kicsi hosszan elnézegetheti az állatokat
ábrázoló kedves illusztrációkat, illetve a geometriai
formákat.

Buci kutya 1+
Rozsdás cica 1+
12 oldal, 1999 Ft

Pamacs a tanyán 2+
Pamacs az erdőben 2+
18 oldal, 1999 Ft

A különleges lapozók oldalain Pamacs cica egy-egy állatcsaládot látogat meg. A kihajtható oldalakon a kis olvasók
újabb és újabb érdekes apróságokat fedezhetnek fel,
a gyermekkel együtt olvasgató felnőtt nek pedig a részletgazdag képek rengeteg kedves történethez nyújtanak
alapanyagot és ihletet. Kellemes, vidám mesélést!

Az egyéves kisgyermek
már örömmel lapozgatja
a korának megfelelő
könyveket, nézegeti a
színes képeket, hallgatja
a vicces kis rímeket, és
nagyokat kacagva figyeli
a bábjátékot. Könyvünk
mindezt együtt nyújtja.
Buci kutya versben
elmesélt kalandjait rögtön
el is játszhatjuk a beépített
ujjbáb segítségével.

Állatok a tanyán – Képeskönyv kicsiknek 2+
Autók az úton – Képeskönyv kicsiknek 2+
10 oldal, 1699 Ft

A különleges lapozók oldalain a kisgyerekek
megismerkedhetnek a tanyán élő állatokkal, vagy az
autókkal. A 10 oldalas lapozók 5 oldalán található 1-1
puzzle darabot össze lehet kapcsolni, rengeteg kedves
történet eljátszható velük. Az állatok vagy az autók
sokféleképpen felsorakozhatnak, ahogyan az épp
kitalált meséhez a legjobb.

Kálmán Jenő: Sicc a hóban 3+
40 oldal, 2499 Ft

Sicc télen sem rest a csínytevésre; a Jégmezőkről
szállít jegesmedvét az állatkertbe, megnyeri a nagy
síugróversenyt,… Megjelenik októberben.

Kálmán Jenő: Sicc az iskolában 3+
40 oldal, 2499 Ft

Hogyan lehet, hogy Sicc iskolájában minden állat
megtanul olvasni? Róka Rudi rájön a turpisságra.
Ám a bosszú sem marad el. A híres Szputnyikon
Sicc a világűrbe repíti az oktondi rókát.
Megjelenik októberben.

Számok – verses lapozókönyv
+ 10 pár kirakó
Színek – verses lapozókönyv
+ 10 pár kirakó
10 oldal, 2999 Ft
Tanulj meg számolni 1-től
10-ig, és ismerd meg
a színeket!
A vidám rajzok, kedves
versikék és egyszerű kirakójátékok segítségével a legkisebbek számára
is gyerekjáték!

Számoljunk 100-ig!
Óriási kihajtható oldalakkal 3+
24 oldal, 2499 Ft

Olvasd el a rímeket, hajtsd
ki a füleket, és keresd
meg a vidám és bohókás
képeket ebben a bájos
könyvecskében!
A színek révén tízesével
elkülönítheted a csoportokat,
így egészen 100-ig
elszámolhatsz!

100+ szó a világról 3 nyelven 3+
28 oldal, 3499 Ft

Miből isszuk a vizet? Mivel mosunk fogat?
Hogyan nevezzük apa apukáját? Mi az
az állat, ami a vízben úszik? Könyvünk
28 oldalon, 14 témakörre osztva, vicces,
színpompás képekkel mutatja meg
mindazt, ami a gyerekeket körülveszi,
érdekli. A szavakat angolul és olaszul is
megnevezzük, hisz a nyelvtanulást nem
lehet elég korán elkezdeni.

Bálint Ágnes: Jó éjszakát, Maci! 2+
8 oldal, 1299 Ft

Tévé-Maci különleges mackó: szeret
mosdani, fogat mosni és énekelni.
A kedvenc dala így kezdődik: „Méz, méz,
méz…” Este mindig jókedvűen bújik ágyba,
mert a legjobb barátja, Valérka is vele alszik.

Richard Scarry: Tesz-Vesz város 3+
48 oldal, fordító: Réz András, 2999 Ft

Tesz-Vesz városban senki sem unatkozik.
Tartsatok velünk, és ismerjétek meg, mi
minden történik az iskolában, az utcán,
az orvosi rendelőben, a tűzoltóságon vagy
épp a kikötőben.

Háziállatok – Meglepikönyv kihúzható fülekkel 3+
A fák lombjai közt – Meglepikönyv kihúzható fülekkel
Apróságok – Meglepikönyv kihúzható fülekkel
A tanyán – Meglepikönyv kihúzható fülekkel
10 oldal, 1999 Ft

Húzzátok ki a kis füleket, ahol oldalanként nem is egy,
hanem mindjárt 2 SZUPER MEGLEPETÉST találtok!

Vuk és a színek 3+
Vuk és a számok 3+
24 oldal, 1999 Ft

Vuk, a kisróka segítségével megismerhetitek a
legfontosabb színeket és számokat, és közben
bejárhatjátok az erdőt és a Simabőrű udvarát is!

INDULÁS! – Buszozzunk!
Ugorj fel a buszra, és nézd meg,
hol áll meg legközelebb! 1+
INDULÁS! – Vonatozzunk!
Ugorj fel a vonatra, és nézd meg,
hol áll meg legközelebb! 1+
10 oldal, 2499 Ft

Segítsetek Hód buszsofőrnek vagy
Nyuszi mozdonyvezetőnek felvenni az
utasokat. Gyertek velünk egy vidám
kalandra, és nézzétek meg, kik szállnak
fel útközben.

Varázslatos utazás 5+
Esti mesék a világ minden tájáról
176 oldal, illusztrátor: Láng Anna, 3499 Ft

A kötet a világ minden tájáról származó
tündérmeséket gyűjti egy csokorba. Ezek
jellegzetes, egymástól elütő néphagyományokat elevenítenek meg, és egytől-egyig egyformán lebilincselőek. A történetek rövidek,
élvezetesek és kalandosak, tele feledhetetlen
szereplőkkel. Nincs bennük semmi félelmetes, amely nyugtalanítaná vagy megijesztené
a gyerekeket elalvás előtt.

Balázs Ágnes:
Egy elsős varázsnaplója 6+

Rajzolj! Színezz! Vezess naplót Lufival!
120 oldal, 2699 Ft

Minden kisgyermek nagy izgalommal
várja, hogy első osztályba lépjen. Rengeteg
új élmény vár rá, amelyek feldolgozásában
nagy segítséget jelent, ha elmesélheti,
lerajzolhatja az átélt eseményeket. Lufi
történeteit meghallgatva a kisiskolás
megoszthatja szüleivel a saját élményeit,
és a varázsnapló feladatait követve
rögzítheti is azokat.

A rövidlátó zsiráf és a többiek 3+
Nyolc kedves és vidám állatmese
176 oldal, fordító: Lukács Tibor, 3699 Ft

Lehet egy vakondból is hős? Hordhat
a zsiráf szemüveget? Erre és sok más
izgalmas kérdésre is választ kapunk
ezekben a kedves, humoros és sokszor
tanulságos állatmesékben.

A könyv megjelenését támogatta a

Rumcájsz 5+
112 oldal, fordító: Balázs Andrea, 3499 Ft

A televízió képernyőjéről is jól ismert cseh
mesehős, Rumcájsz tisztességes életre vágyik,
de ezt csak az emberektől távol, egy erdei
zsiványtanyán találja meg, ahol boldogan
éldegélnek feleségével, Mankával.

Harriet Muncaster:
Holdas Hanna és hófiú 6+ Vámpírtündér 9.
Holdas Hanna és a lámpaláz 6+ Vámpírtündér 10.
128 oldal, fordító: Magyari Andrea, 1999 Ft
Holdas Hanna különleges kislány, hiszen
vámpírtündér. Az édesanyja tündér, az
édesapja vámpír, ő meg egy kicsit mindkettő.

Laura Ellen Anderson:
Vámpyr Vilma és az úrikornisok 7+
240 oldal, 2499 Ft

Ismerjétek meg Vámpyr Vilmát,
az elbűvölő vámpírlányt a
sötét, borongós Noktürniából!
Vilma és barátai nagy kalandra
vállalkoznak. Elindulnak, hogy
kiszabadítsák Napsugár királynét,
azonban rémisztő angyalcicók és
egyszarvúak állják útjukat.

A sorozatban már megjelent:
Vámpyr Vilma és a barbárbál 7+
216 oldal, 2499 Ft

Bálint Ágnes: Szeleburdi család 9+
152 oldal, borítóterv: Ritter Ottó, 2499 Ft

„Megbeszéltük a Radóval, hogy naplót fogunk
írni, és majd ha öregek
leszünk, jót derülünk
rajta” – így kezdi naplóját
a tizenkét éves Laci,
becsületesen bevallva,
hogy a „derülünk” szót
Radótól gyűjtötte, akinek
nyelvész a papája, s ezért
igen gazdag a szókincse.
A felújított kötet a szerző
saját rajzaival jelenik
meg, a borítót Ritter Ottó
tervezte.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
– A Gittegylet 10+
216 oldal, 2699 Ft

Hajónaplót nem írhat akárki! És nem
is akárhol. Ehhez a ténykedéshez
hajóra van szükség. Faragó Laci,
aki él-hal azért, hogy hajónaplót
vezethessen, kiharcol a sorstól
egy hajót a napló alá. Hogy a hajó
korhadt, rozoga alkotmány? Hát
aztán, utóvégre nem utazni akar vele
az ember, elég, ha elhajózhat rajta
a hétköznapok világából egy vidám,
színes, felejthetetlen nyaralásba. A kedves naplóregény
a közkedvelt Szeleburdi család folytatása. Most új borítóval
ajánljuk az olvasóknak.

Játék és harc, barátság és árulás,
győzelem és halál. Molnár Ferenc
1907-ben megjelent regénye
a mai napig a fiatal olvasók
kedvence: az idők során készült
belőle némafi lm, hangosfi lm,
színdarab és zenés játék, közel
két tucat nyelvre fordították le,
több országban lett kötelező
vagy ajánlott olvasmány. Jelen
kiadást A Gittegylet című jelenettel
kibővítve tárjuk olvasóink elé.

Jean-Claude Mourlevat:
Zebulon, avagy bűntény a Borzoló Borzollóban 9+
fordító: Pacskovszky Zsolt 2499 Ft

Az országot, amely Zebulon, a sün ott hona, két lábon
járó állatok lakják. Úgy élnek, mint bármelyikünk:
könyvet kölcsönöznek a könyvtárból, szerelembe esnek,
sms-eznek egymással, ha pedig hajat akarnak vágatni,
fodrászhoz mennek. Egy verőfényes őszi reggelen Zebulon is csak egy kis tincsigazításra indul nagy vidáman,
mégis hajmeresztő kalandokba
keveredik. Gyilkossággal vádolják, körözi a rendőrség, fenekestül
felfordul addigi boldog élete. Vajon
sikerül megtalálnia barátja, Berti
malac segítségével a valódi tetteseket, hogy bebizonyítsa az ártatlanságát? A nyomok a szomszédos
országba vezetnek, ahol a legokosabb állatok, az emberek élnek…
Megjelenik októberben.

Bálint Ágnes: Hajónapló 9+
144 oldal, borítóterv: Ritter Ottó,
2499 Ft

Lewis Carroll:
Aliz Csodaországban és a tükör másik oldalán 9+
Móra Klassz-sorozat
246 oldal, borító és sorozatterv: Herbszt László,
fordító: Varró Dániel, Varró Zsuzsanna, 2499 Ft

Aliz egy üregen át különös világba zuhan. Itt minden szokatlan, váratlan,
kiszámíthatatlan. Az eleven
eszű, bájos kislány hol
apróra zsugorodik, hol óriásira nő; különféle hóbortos állatokba és alakokba
botlik, eszement játékokat
játszik, bizarr és humoros
kalandok sorát éli át. Itt
az idő is másképp múlik,
felborul a hétköznapok
logikája, mindenki másképp használja a nyelvet és
az agytekervényeit.

Erich Kästner: Az eltűnt miniatűr 14+
Móra Plusz-sorozat
224 oldal, borítóterv: Szabó Imola Julianna,
fordító: Sárközy Elga, 2499 Ft
Horn professzor a bűnözők krémjéhez
tartozik. Igazi profi, a műkincsrablók
gyöngye, akin lehetetlen kifogni, hiszen
mindig három lépéssel a rendőrség
előtt jár. De mit tehet egy ilyen briliáns
elme, ha a jól megszokott és unásig
ismert bűnüldözők helyett három lelkes
amatőrrel kerül szembe?

Billie Eilish – Tények, titkok, érdekességek 12+
64 oldal, fordító: Nagy Andrea, 2999 Ft

Minden generációnak megvan a maga első számú énekese,
aki nemcsak a fiataloknak, hanem mintegy helyett ük is
énekel. Billie Eilish a legjobb úton halad afelé, hogy
a Z generáció leginkább meghatározó hangja legyen.
Vagy már el is érte ezt a célt? Hiszen a berobbanása
óta eltelt szűk öt esztendő alatt a még mindig csak 18
éves amerikai énekesnő eredeti, komor, mégis felemelő
számaival többszörös Grammy-díjas művésszé vált.

Philippe Nessmann: Irány a mars! 9+
Hogy döntesz? – Játékos felfedezőkönyv
merész kalandoroknak
128 oldal, fordító: Gulyás Adrienn, 1999 Ft

Milyen űrhajós lenne belőled? Vedd föl a
szkafandert, szállj be az űrhajóba, és irány a
Mars! Ismerd meg az űrhajózás csínját-bínját,
és landolj a vörös bolygón! Vajon ismered
annyira a természett udományokat, hogy extrém
körülmények között is boldogulj? A döntés
minden fejezet végén a te kezedben van.

Stranger Things Rajongói kézikönyv 13+
96 oldal, fordító: Nagy Boldizsár, 2999 Ft

Minden, amit tudnotok kell a Hellyel
lefeléről és arról, ami azon túl van. Lépjetek
be az amerikai Hawkins városka életébe
ennek a különleges, rajongói kézikönyvnek
a segítségével, ami a kultikus
tévésorozathoz készült.
Megjelenik októberben.

Ördögh Ottó: VIP – Világirodalmi paródiák 15+
208 oldal, illusztrátor: Kárpáti Tibor, 2999 Ft

VIP, mint kiemelten fontos személyek: Shakespeare, Dante,
Beckett vagy Hemingway. VIP, mint a világirodalom legjelentősebb
műveinek paródiája. VIP, mint egy sziporkázóan humoros kötet
tele stílusparódiákkal: akad köztük eposz, antik versforma,
tanmese, dráma, verses mese, regényfolyam és novella.

ÚJ kötetek a LOL-sorozatban!
LOLkonyvek
lolkonyvek

Ördögh Ottó: Sortalanság
– Magyar Irodalmi Paródiák 15+
224 oldal, illusztrátor: Kárpáti Tibor, 2499 Ft

Emily Wibberley: Már nem a tiéd 15+
368 oldal, fordító: Kalapos Éva Veronika,
2999 Ft
A tizenhét éves Megan Harper az
örök második, mellékszereplő a saját
életében is. Ráadásul exei rendre a
vele való szakítás után találják meg
a nagy őt. Szerencsére Megan nem az
az önsajnáló típus. Jövőre felvételizik
az Oregoni Egyetem rendező szakára,
ehhez pedig színészi tapasztalatra
is szüksége van. A drámacsoport
vezetője, Jody ráosztja Júliát, minden
színésznő álomszerepét…

Cookie O’Gorman: Piszkos tánc 14+
320 oldal, fordító: Kulcsár Júlia, 2499 Ft
Sadie sosem hazudik, nem
csal, és nem lóg a suliból,
igazából fogalma sincs,
hogy hogyan lehetne egy
kicsit kalandosabban és
bevállalósabban élni. Úgy is
mondhatnánk, hogy egy földre
szállt angyal. Nem csoda,
hogy a pályaválasztási teszt
eredménye szerint csodás
apáca lehetne, holott ő a tánc
világában képzeli el az életét.

Ismeretterjesztés – a legkíváncsibb természetbúvároknak
és tudósjelölteknek!
Etta Kaner: Isznak-e forró csokit a békák? 5+
Hogyan védekeznek az állatok a hideg ellen
32 oldal, fordító: Lackfi János, 1999 Ft

Ha beköszönt a tél, bizony nemcsak az emberek,
hanem az állatok is fáznak. Vajon hogyan
védekeznek a hideg ellen? A jegesmedvék
például házat építenek. A pingvinek pedig
összebújnak. Persze nem kőből és fából épülnek
ezek az ott honok, és a kis madárkák sem
a kanapén húzódnak közelebb egymáshoz,
hanem a maguk „állati” módján. A kérdésfelelet formájában írt könyv interaktív módon
tanítja meg a gyerekeknek azt, hogy mennyire
kreatív a természet és az állatvilág.

Sünök és más európai vadállatok 6+
Bogarak és más apró szörnyecskék 6+
Természetbúvár matricás album
24 oldal, fordító: Mirtse Áron, 1999 Ft

Ebben a természetbúvár matricás
albumban tömérdek érdekességet
találsz az európai emlősökről és
ott honukról. A 120 matrica segítségével
ki tudod egészíteni a színes képeket,
így például elhelyezheted a nyulat az
üregében, benépesítheted delfi nekkel
a tengert, vagy épp összepárosíthatod
az állatkölyköket a mamájukkal, vagy
elhelyezheted a pókot a hálóban,
benépesítheted méhekkel a kaptárt, vagy
épp csigákat tehetsz a virágcserepekbe.

KVÍZMESTER – AGYTORNA
7–8 ÉVESEKNEK homokórával 6+
KVÍZMESTER – AGYTORNA
9–10 ÉVESEKNEK homokórával 8+
75 oldal, fordító: Tegzes Emese, 2499 Ft

Játszva tanulni – nincs is annál jobb!
Válaszolj a kérdésekre! Mire a füzet végére
érsz, minden témában te leszel a bajnok!
Növeld a tétet! Használd a homokórát!
Mérd az időt! Játssz a barátaiddal vagy
a családoddal! Ki tud több kérdésre felelni
1 perc alatt? 175 kérdés – 5 témában.
Csillagok jelölik a 3 nehézségi szintet.
Egyre komolyabb kérdések! A csodás
képek megmutatják az egész világot!

Jules Howard: Tökéletes állatvilág
– 300 csodás faj a bolhától az elefántig 6+
192 oldal, fordító: Mirtse Áron, 3999 Ft
Szeretnéd feltárni az állatok titkait?
Máris kezdd lapozgatni ezt a különleges
könyvet! Állatok százaival ismerkedhetsz
meg közelebbről a természett udományok
szakértője, Jules Howard segítségével.
Az aprócska medveállatkától a hatalmas
elefántig, a kötetben szereplő állatok
mindegyikét pompás illusztrációk
mutatják be, méltó módon ünnepelve
a földi élet sokféleségét, tökéletességét.

Paolo Valentino: A mítoszok világa 8+
210 oldal, fordító: Varga Zsuzsanna, 3999 Ft

Ismerd meg az antik görög világ legnagyobb
sztárjait és legizgalmasabb eseményeit
ebből a gazdagon illusztrált könyvből, amely
bebizonyítja, hogy a régi történetek a mai
napig hatással vannak életünkre, és bizony
sok mindent tanulhatunk belőlük.

Dobos Edit: Más ez a nap
Ünnepek, jeles napok forgatókönyvekkel
– letölthető hanganyaggal
240 oldal, 2999 Ft

Ajánljuk e könyvet mindazoknak a kollégáknak,
kezdő és gyakorló pedagógusoknak, akik szeretnek,
akarnak és tudnak minden napot mássá tenni.
Kötetünk gyakorlati segítséget, könnyen
megvalósítható ötleteket, hasznos ismereteket
nyújt a tanév hétköznapjaiban megbúvó ünnepi
alkalmak kibontakoztatásához.
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Forgács Zsóka: Oviból a suliba
– Iskolaérettségi kisokos
Gondolatok az iskolaérettségről
és az iskolaválasztásról
160 oldal, 2699 Ft
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Alberto Pellai – Barbara Tamborini: Tinicunami
Hogyan értsünk szót kamaszodó gyermekünkkel?
232 oldal, fordító: Weltler Ildikó, 2999 Ft

Gyakorló szülőként rémálom, amikor az angyali
kisgyerekből a tinédzserkor beköszöntével egy
teljesen más személyiség válik. A forgószél, amely
ekkor átsöpör rajtunk, a kiskamaszkor, és jobb, ha
már az elején tudjuk, hogy nincs rá gyógymód.
A túlélésnek azonban van titka: meg kell értenünk,
mi zajlik a javában fejlődő agyban, amely másképp
működik, mint a felnőtteké.

Minden kisgyermekes szülő életében
elérkezik az a pont, amikor a kis
ovisból nagy iskolás válik. A kétségek
közt hányódó szülő sokszor teszi fel
magának a kérdést: vajon a megfelelő
iskolát választotta-e gyermekének?
Vajon a hatéves kisgyerek érett-e már
az iskolára? A kötet nagy előnye, hogy a sok-sok
gyerekeknek szóló feladattal nemcsak a szülőket,
de az épp iskolába készülő gyerekeket is segíti.

TANÁRI ZSEBKÖNYV 2020/2021
204 oldal, 1799 FT

A Tanári zsebkönyv a legjobb ajándék pedagógusnapra,
tanévzárásra és tanévkezdéshez.
Kiváló segítség a tervezéshez: 2020/2021-es tanévhez
igazodó naptárbeosztással (1 hét/oldalpár), havi és éves
naptári tervezővel, órarenddel, névsorokkal, jegyzettel,
telefonregiszterrel, közérdekű címekkel, telefonszámokkal.
Használható napló helyett – helyet kap minden bejegyzés,
ami a naplóból kimaradt. Két könyvjelzővel az egyszerű és
gyors használatért. Táskabarát méretű, B5-ös formátum.
Elnyűhetetlen, mégis elegáns kivitel.
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Tovább a Móra Kiadó edukációs katalógusára

Könyvek a fa alá!
Az itt ajánlott köteteink folyamatosan érkeznek novemberig.
A webáruházunkban ﬁgyelemmel tudjátok követni a megjelenéseket!

Játsszatok velünk, és oldjátok
meg a havas rejtvényeket!
Rajzoljatok, színezzetek, és
találjatok ki a labirintusokból,
amelyek ebben a varázslatos téli
foglalkoztatóban várnak rátok.

Tarkabarka karácsony 3+
Színezőkönyv
16 oldal, 499 Ft

Tegyétek még varázslatosabbá
a fehér karácsonyt. Melegítsétek fel a szíveiteket, vagy
épp szeretteitekét egy szép,
tarka-barka képpel!

Gazdag Erzsi: Ringató 2+
illusztrátor: Reich Károly

„Ring, ring, ring a nád,
nádon ring a fészek.
Nádirigó kisfia, aludj,
álmodj szépet…”
Gazdag Erzsi verseinek
olvasása közben valóban úgy érezheti a
gyerek, hogy a kedves,
meleg szó, a népdalra
emlékeztető zeneiség
bűvöletébe ringatja, a játékos
kedv, az álmodozás vágyát
ébreszti fel benne.

Télvarázs 3+
Matricás foglalkoztatókönyv
Több mint 250 matrica
és mókás kivehető lapok
16 oldal, 999 Ft

Karácsonyi csodavilág 3+
Foglalkoztatókönyv
32 oldal, 799 Ft

Telis-tele ünnepi
feladatokkal, számtalan
karácsonyi rejtvény és játék.
Kiránduljatok a varázslatos
Északi-sarkra, és segítsetek
a Mikulásnak felkészülni a
karácsonyra!

Karácsonyvárók naplója 8+
Adventi naptár másként, amit tudni
szeretnél a karácsonyról, és még
annál is több
96 oldal, 2499 Ft

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.

Csillagok meséi 6+
Történetek csillagképekről a világ minden tájáról
96 oldal, fordító: Szlukovényi Katalin, 3999 Ft

Az emberek évezredek óta csodálják az éjszakai égboltot,
nem csoda, hogy számos legenda született a tündöklő
csillagokról. Egyes történetek bosszúszomjas istenekről és
istennőkről, szörnyekről és hősökről szólnak. Más mesék
a természeti világ jelenségeit értelmezik, és az univerzum
titkaira adnak magyarázatot. Ez a lenyűgöző könyv a világ
különböző pontjain látható csillagképekről szól.

Készítsük együtt! Karácsonyi papírdíszek 6+
Ünnepi barkácsolás az egész családnak
48 oldal, 2699 Ft
Készüljön együtt a család, hiszen itt
mindenkire sok-sok kreatív feladat vár!
Alkossunk közösen karácsonyfát, ablak-,
ajtó- és asztali díszeket, ajándékkártyákat,
ajándékos dobozt, táncoló babát és egy
roppant különleges mézeskalács házikót.

Tarkabarka karácsony 1 • 2 • 3 perces mesék 4+
128 oldal, fordító: Dávid Ádám, 2999 Ft
Szeretnétek jókat nevetni, nagyokat csodálkozni, és még a Mikulás feleségével is találkozni? Akkor itt az ideje, hogy megismerjétek
a tarkabarka karácsonyi meséket! Ez a könyv
más, mint a többi, ugyanis válogathattok
benne a különböző hosszúságú történetek
között. Ugye, milyen jó móka?

Vigyél haza! 6+
26 oldal, fordító: Mirtse Áron,
2499 Ft

Járjuk be együtt a világot,
és ismerjük meg az erdők
különböző típusait, lakóikkal és
növényeikkel együtt!
Velünk tartanak az utazáson
barátaink, az állatok is.
Számukra ez életre szóló
kaland: haza akarnak térni
oda, ahová tartoznak, ám nem
tudják, hol is lehet az ott honuk.
Szerencsére Dani a segítségükre
siet. Végigjárja, felfedezi a
különféle erdőket, és megtalálja
a megfelelőt mindegyik barátja
számára. És hogy mi történik az
állatokkal, miután hazatértek?
Biztos szívesen elmesélik neked.

Mítoszok atlasza 10+
92 oldal, fordító: Zsuppán András,
3999 Ft

A múlt atlasza 10+
Történelmi hősök és csodaszép térképek
tizenöt nagyszerű civilizációról
92 oldal, fordító: Zsuppán András, 4999 Ft

Kik építették az első városokat? Mire
használták kezdetben a puskaport?
Milyen sportágak voltak az első olimpián?
Könyvünkből még számtalan hasonló
kérdésre választ kaptok. Gyertek velünk
izgalmas időutazásra 15 nagyszerű
történelmi világban!

Mi is az a mítosz? Isteni
lényekről, hősökről, régmúlt idők
seményeiről szóló monda, rege,
legenda…
Milyen isteneket imádtak az
aztékok? Hogyan jött létre a világ
a jorubák szerint? Miért veszélyes
a hencegés a janomami indiánok
szerint? Miért veszekedtek folyton
a görög istenek? Miféle vérszívó
és alakváltó lények bolyongtak
a szláv erdőkben? Könyvünk
rengeteg izgalmas kérdésre ad
választ.

75 éves

a világ legerősebb és
legszabadabb kislánya
Astrid Lindgren: Ismered Harisnyás Pippit? 6+
80 oldal, fordító: Papolczy Péter, 1699 Ft

Idén az évforduló alkalmából egy új kötettel
készültünk Ismered Harisnyás Pippit? címmel.
Ez a könyv az első Harisnyás Pippi-regény
rövidített, kezdő olvasók számára átdolgozott
kiadása.

Astrid Lindgren:
Harisnyás Pippi talál egy csunkot

80 oldal, fordító: Tótfalusi István, 1699 Ft

Nem édesség, nem ruhaféle, nem betegség, és nem is
valami elszabadult vadállat. De akkor mi vagy ki lehet az
a rejtélyes csunk? Ezt próbálja kideríteni a vagány, vörös
hajú Harisnyás Pippi a barátaival, Tomival és Annikával.
A klasszikus történet, amely eredetileg a Harisnyás Pippi
a Déltengeren című kötet egyik fejezete volt, most Ingrid
Vang Nyman rajzaival kibővítve, nagyobb betűkkel
jelenik meg. Első és második osztályos gyerekeknek
ajánljuk, akár önálló olvasásra is.
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