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Katalógus

Kerekítő sorozat – J. Kovács Judit – Kállai Nagy Krisztina

letölthető
hanganyaggal

Kerekítő évkerék 1+
Dalok – mondókák – jeles napok – játékok

Az idén tízéves Kerekítő-sorozat jubileumi kötete
bölcsődéseknek, óvodásoknak és szüleiknek szóló családi
kiadvány. Az évszakokhoz illő játékötletekkel és egy-egy
recepttel is szolgál. A dalok elsajátításában kotta és letölthető
hanganyag segíti a szülőket, akik a családi oldalak
és a hónapsoroló kitöltésével személyessé
tehetik ezt a sokszínű kiadványt.

112 oldal, 3499 Ft

A könyv megjelenését támogatta a

www.mora.hu

Kerekítő 1–5. – Ölbeli játékok, mondókák és játékötletek – CD melléklettel 1+
Az első évek baba-mama játékai és a kisovisok első mondókatára.
64 oldal, 2499 Ft

Kerekítő – Állatos játéktár 1+

Népi hangutánzók ölbeli és óvodás
játékokkal, mondókákkal, dalokkal,
zsúrötletekkel, kottákkal.

64 oldal, 3499 Ft

Népi lapozók 1+
Kerekítő manó – barátjával, Kacska macskával – ezúttal
népi mondókákat feldolgozó lapozósorozatba bújt.
12 oldal, 1199 Ft
A sorozatban megjelent:
Kerekítő manó a tanyán
Kerekítő manó – Számolóka
Kerekítő manó altatói
Kerekítő manó – A part alatt
Kerekítő manó vigasztalói
J. Kovács Judit – Acsai Roland
Kerekítő manó és az évszakok – Mesék óvodásoknak 3+
Kerekítő manó utazásai – Mesék óvodásoknak 3+
Kerekítő manó és Kacska macska minden évszakban
izgalmas kalandokba keveredik, vagy épp utazik
földön, vízen, levegőben!

48 oldal, 2199 Ft

Év Gyerekkönyve
Az év gyerekkönyve:
Keresztesi József:
Csücsök, avagy
a nagy pudinghajsza 9+
Illusztrálta: Horváth Ildi
96 oldal, 2499 Ft

Az év ifjúsági könyve:
Zágoni Balázs:
A Gömb – Fekete fény 1. 10+
360 oldal, 2499 Ft

Az év ifjúsági könyve díjas regény folytatása
Zágoni Balázs: Odaát – Fekete fény 2. 10+

A Fekete fény második részében, Vik különleges
külső és belső utazása során feltárulnak a családi
múlt titkai, új megvilágításba kerülnek a jelen
eseményei, és
olyasmi derül
ki a Gömbről,
amire Vikhez
hasonlóan
talán az olvasó
sem számít.

392 oldal,
2499 Ft
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Díjasok 2019
Az év fordítója: Todero Anna
Elisabetta Gnone:
A különleges utazás
– Olga, a papírlány 1. 9+
320 oldal, 3499 Ft

Az év fordítója díjas regény folytatása
Elisabetta Gnone: Jum, a sötét szerzet
– Olga, a papírlány 2. 9+
Fordította: Dobosiné Rizmayer Rita
Az Olga a papírlány – A különleges
utazás után újabb történeteket
ismerhetünk meg Balico lakóiról.
Életük árnyékos időszakába Olga
a meséivel próbál egy kis fényt
hozni a falubéliek életébe, hogy
közösen győzhessék le Jumot,
a sötét szerzetet, aki mindannyiunk
körül ott ólálkodik, ha szomorúak
vagyunk. Hogy hogyan űzhetjük el,
megtudhatjuk Olgától.

224 oldal, 3499 Ft

Az év ifjúsági könyve 2019 – shortlist
Majoros Nóra: Pityke és prém 12+
480 oldal, 2999 Ft
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Tesz-Vesz sorozat
Idén lenne 100 éves Richard Scarry, a Tesz-Vesz város könyvek rajzolója. Ez alkalomból
októberben kiadónk vendége volt ifj. Richard Scarry, aki édesapja varázslatos világát
elevenítette fel, és közösen rajzolt Pécs, Budapest és Győr Tesz-Vesz-barát közönségével.

Jubileumi kiadvány!

Balfogások, nyafogások Tesz-Vesz városban 3+
Illusztrálta: Richard Scarry, fordította: Réz András

Vajon Szimat nyakon tudja csípni Gerzsont, a banántolvajt?
Milyen bébicsősznek bizonyul a három éhenkórász? És miféle
kísértet bújt bele Buci pék frissen sült veknijébe? Richard
Scarry legmókásabb történetei ezúttal három olyan mesével
(Méltóztassék hátrafáradni, Toronymagasan, Az elszabadult
gépjármű) kibővítve jelennek meg, amelyek először
olvashatók magyarul Réz András parádés fordításában.

64 oldal, 2999 Ft

www.mora.hu

60 éves az

-sorozat!

Immár 60 éve élvezhetjük Asterix és legjobb barátja, Obelix
római helyőrségekkel folytatott állandó küzdelmét és az ókori
világban tett utazásait, melyek során eljutnak Korzikára,
Egyiptomba, sőt Amerikába is. A veszélyes, ugyanakkor mókás
kalandok során sokszor csak a titkos csodaital, illetve furfangosságuk segíti őket!
Az Asterix-sorozatot több mint száz nyelvre és dialektusra lefordították, így ez lett a világ
egyik legsikeresebb képregénye: világszerte 380 millió albumot adtak el. A magyar kiadás
is óriási sikernek örvend, köszönhetően a hazai közönségnek; nemcsak az apukák, hanem
már a felnövekvő generáció kedvencei is a szerethető gallok!

Asterix 28. – Asterix és a varázsszőnyeg 9+

Szokatlanul hosszú szárazság sújt egy indiai
királyságot, ezért uralkodója elküldi Galliába
bizalmasát, Szanzsé fakírt, hogy hozza magával
a messze földön híres Hangjanixet, a dalával
eső fakasztására képes bárdot. A hosszú útra
természetesen Asterix és Obelix is elkísérik
barátjukat, és már szó szerint repülnek is
a Gangesz völgye felé…

48 oldal, 2499 Ft
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Játssz, tanulj és kalandozz
a kedvenc LEGO®-figuráiddal!
Lego Star Wars – Kalandozások a világűrben
– Ajándék R2-D2-minifigurával 7+
Lego Star Wars – A galaxis bolygói
– Több mint 500 áthelyezhető matricával 6+
Lego Star Wars – Birodalmi kalandok
– Képregények – Feladványok – Minifigura 6+
Lego Harry Potter – Gyere varázsolni!
– Ajándék Ron-minifigurával 6+
Lego City – Holdra szállás! – Képregények
– Szuper sztori – Feladványok – Minifigura 5+
Lego Ninjago – Tűzbe jövünk!
– Feladatok – Történet – Képregény –
Minifigura 7+
Lego Ninjago – Kedvenc
ellenségek
– Foglalkoztatókönyv
minifigurával 7+
32 oldal, 1999 Ft

Lego Jurassic World – 1001 Matrica
– Hihetetlen dinoszauruszok 5+
64 oldal, 2499 Ft
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A legkisebbeknek
Vlagyimir Szutyejev: A három kiscica 3+
Hull a hó, hull a hó 3+
Kis karácsony, nagy karácsony 3+
Lapozók

8 oldal, 999 Ft

Mókázz és mixelj! 3+

Vadon élő állatok
– kreatív lapozó
Varró Dániel fordításában.

16 oldal, 1999 Ft

Szerep-játék-könyvek 3+
Thomas, a gőzmozdony
Hupikék törpikék
5 történet – 10 figura – 1 játékszőnyeg

Játék és mese egyben! A kötetekben
egész oldalas illusztrációkkal elmesélt,
magával ragadó történetek mellett
tíz-tíz figura és egy-egy játékszőnyeg is
található, amelyen életre kelnek
a történetek szereplői.

12 oldal, 4699 Ft

Első kirakós könyvem 3+
Hupikék törpikék
Thomas, a gőzmozdony

Állítsátok össze a könyv oldalait a puzzledarabok alatt látható kép segítségével!
Ha sikerült, a hozzá tartozó mese életre
kelti majd a jelenetet! Minden darab
hátoldala színezett, így könnyebben
megy a válogatás.

8 oldal, 2499 Ft
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Bartos Erika könyvei
Új sorozat! Brúnó meséi
Bartos Erika új sorozata a Brúnó Budapesten sorozathoz kapcsolódik. Tematikus,
meseszerű köteteiben a népszerű sorozat főszereplőjének, Brúnónak az életébe
pillanthatunk be. A fiúcska első éveinek fontos, meghatározó és ünnepi eseményeiről
mesélő könyvlapokon jobban megismerkedhetünk
családjával, rokonaival, kis barátaival, kedvenc
állataival és persze magával Brúnóval is.
Kistestvérek, nagytestvérek 3+

A kistestvér érkezése minden gyerek életében
fontos esemény. Öröm, várakozás, de egyben
félelem, szorongás forrása is. Amikor megtudja, hogy kistestvére lesz, utána akar járni,
hogy vajon az ismerősei, kis barátai hogyan
élték meg saját kistestvérük születését.

216 oldal, 3999 Ft
Születésnap 3+

A születésnap minden kisgyerek életében
fontos ünnep, az első hét év pedig meghatározó. Így van ez Brúnó életében is.
A kötetben, születésnapjai tükrében, végigkövethetjük a hétéves fiúcska növeke
désének történetét „nulladik születésnapjától”, vagyis a születésétől
kezdve.

216 oldal, 3999 Ft

Őrangyal – Mesék az elfogadásról 3+

A fogyatékkal élők nem várnak mást
a környezetüktől, mint őszinte kapcsolatokat,
természetességet, elfogadást, méltóságot és
helyet a közösségben. Az Őrangyal című kötet
speciális igényű gyerekek mindennapjairól
szól, az ő útjukon keresztül az elfogadásról,
együttélésről. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
és a Móra Könykiadó közös kiadványa.

96 oldal, 2999 Ft
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Bartos Erika könyvei
Brúnó Budapesten sorozat 5+

Pest fényei

A hatkötetesre tervezett sorozat tematikusan
és mesésen mutatja be Budapest gyerekek
számára érdekes helyeit. A Pest fényei című
kötetéből Pest külvárosát, fontos nevezetességeit
ismerhetjük meg. Minden kötethez fényképes
foglalkoztatófüzet társul sok játékos feladattal
és gazdag fotóanyaggal.

288 oldal, 3999 Ft

Pest fényei
lépésről lépésre
– fényképes foglalkoztató
40 oldal, 1299 Ft
Előkészületben:
Duna

MÓRA

Az ötödik Brúnó-kötet a Dunáról szól. Megismerhetjük
a folyó történetét, érdekességeit, honnan ered, hány
országon át, hova folyik, milyen nagy események
köthetők hozzá. A budapesti szakaszt pedig részletesen
végigjárják és -hajózzák a könyv szereplői, bemutatva
a főváros szigeteit és hídjait, ezek múltját és jelenét.
Szó esik a Duna szabályzásáról, a nagy árvizekről,
Budapest jelentősebb víztornyairól, vízimalmokról,
egykori és jelenlegi gátakról és jövőbeli tervekről.

Hoppla meséi – Kirándulás Pécs városába 5+
264 oldal, 3999 Ft

Bartos Erika a mai világunk egyik ritka poli
hisztora, aki egyesíti magában az építészetet,
a magas szintű írást és a rajzművészetet.
E hármat a gyermekek nevelésére, szórakoztatására és Magyarország értékeinek megismertetésére összegzi. Mint a mai gyerek
irodalom talán legolvasottabb szerzője nagy
szolgálatot tett Pécs városának azzal, hogy
újszerű módon mutatta be Pécs múltját és
jelenét. (Lázár Antal DLA, Kossuth- és Prima
díjas építész, egyetemi tanár)

Idén lenne 100 éves Végh György
Végh György:
A Nyugalmazott Elefánt Úr
Birodalma 6+
Illusztrálta: Réber László
Varázslatos helyre röpít
minket az épp száz éve
született, világteremtő
fantáziájú Végh György.
A nagy-nagy Erdőben
különleges lények
laknak, akikkel mindig
történik valami.
Végh György barátai
nemcsak történeteikkel
szórakoztatják az olvasót,
hanem izgalmas játékokat
is tanítanak nekik.

96 oldal, 2999 Ft

Don Makarémó,
egy kulcslyukon keresztül 6+

Különös karácsony 3+

A békés hangulatú Vízivárost
Futyuri mókás barátja, Don
Makarémó, ez a szeleburdi
játék majmocska pezsdíti fel.
Tekervényes észjárásánál csak
humora kacifántosabb. Görbe
tükröt tart mindazoknak, akik
a megszokások rabjai.

A csupa titok ládikában lakó karácsony
fadíszek nagy útra indulnak. Az erdő
mélyén már izgatottan várják őket az
állatok. Közösen találnak rá a legszebb kis
fenyőre, és visszaindulnak vele a városba.

24 oldal, 1999 Ft

120 oldal, 2999 Ft

Képtelen képes ABC 6+

Hogy mire képes ez a képtelen
képeskönyv? Úgy tanítja meg
a betűket és az ábécét, hogy közben
a kezdő olvasó végig remekül
szórakozik. És mire képtelen ez
a képtelen képeskönyv? Hát arra,
hogy untasson bennünket – még ha
ki is nőttünk már az iskolapadból.

24 oldal, 1999 Ft

www.mora.hu

50 éves a Kaláka együttes

Kaláka együttes, Miklya Luzsányi Mónika:
Volt egy fakatona – Zenéskönyv
– CD-melléklettel 3+
Válogatás 50 év gyerekdalaiból

A Kaláka együttes idén, 2019-ben ünnepli
megalakulásának fél évszázados évfordulóját.
A jubileumi zenéskönyv CD-melléklete
a zenekar legnépszerűbb gyerekdalait
tartalmazza. A kötetben Móra Ferenc, Kányádi
Sándor, Weöres Sándor, Tamkó Sirató Károly
és Lackfi János alkotásai mellett helyet kaptak
a zenekar tagjáról és a Kaláka több évtizedes történetéről szóló
mesék is. A kötet illusztrációi Herbszt László munkái, a mesés
életrajzokat Miklya Luzsányi Mónika írta.

Educatio

Educatio

MUSIC

MUSIC
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Képesregények – az olvasás megszerettetésére
Félig vámpír, félig tündér –
igazi egyéniség

Harriett Muncaster
Vámpírtündér sorozat 6+
Holdas Hanna a vidámparkban (Vámpírtündér 7.)

Hanna még sosem járt vidámparkban, így nagyon
boldog, amikor végre elmehet. Azonban kicsit csalódott,
mert a Varázslatos vidámpark elsőre csöppet sem tűnik
varázslatosnak. Egy suhintás a varázspálcával és némi
boszorkánykotyvalék azonban talán segíthet.
Végül is, mi baj lehetne ebből…?

128 oldal, 1999 Ft
A sorozatban megjelent: Holdas Hanna iskolás lesz,
Holdas Hanna nyaralni megy, Holdas Hanna szülinapi bulit
tart, Holdas Hanna balettozik, Holdas Hanna bajba kerül,
Holdas Hanna osztálykirándulásra megy
Előkészületben: Holdas Hanna a pizsibulin
Vivian French – David Melling
Lovag leszek sorozat 6+

Vajvári J. Samu arról álmodik, hogy Igazán
Nemes Lovag lesz. A gond csak az, hogy
nem tudja, miként fogjon hozzá. Különös
véletlen folytán talál egy pergamentekercset,
mely utasításait unokatestvérével, Szilvával
követve talán teljesülhet a vágya. Sok
humorral átszőtt kalandjaik szinte repítik az
olvasót!

A sorozatban megjelent: Dóra, a ló, A sárkányok nem tudnak úszni, A macerás medve
112 oldal, 1999 Ft
Marcus Sedgwick – Pete Williamson
Hollócsőr históriák sorozat 9+

Ismerkedj meg az elátkozott kastély lakóival:
Vehemenc hibbant feltaláló; Mézi, a hitvese
álmodozó boszorkány; kamasz lányuk,
Heuréka imád nyomozni; Vadony, a nyápic
öcsike pedig csak Tesó nevű félnótás
majmával törődik. Még szerencse, hogy van
egy őrangyaluk: Egdár, a család bölcs hollója.

A sorozatban megjelent: Kísértetek és ketyerék,
Vízözön és vesztegzár, Bolondok és balszerencse
248/272 oldal, fordította: Zöldi Anna, 2199 Ft
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A lovak szerelmeseinek!
Pónibarátság sorozat 9+

Katy és pónija, Karamella elválaszthatatlan
barátok. A lány méltán büszke exmoor
pónijára, akivel igazán kalandossá válik
az élete. A trilógia minden egyes részében
izgalmasabbnál izgalmasabb kihívásokkal
kell szembenézniük, de ketten igazi nyerő
párost alkotnak.

A sorozatban megjelent:
Póni születik, A bátorság bajnoka,
Karamella titka
Jef Aerts: A piros csizmás ló 9+
Fordította: Fenyves Miklós

Főhősünk, Szofi egy nap a piros csizmás lóval, Babérral
együtt tér haza. Szofi ígéretet tett Babér egykori gazdájá
nak, a nemrég elhunyt Olgának, bármi áron vigyázni
fog négylábú barátjára, akinek korábban igen nehéz élete
volt. Hogy miért került lábbeli a ló patáira, hogy mire
képes a barátság és a szeretet, s hogy mit tanulhat
egymástól ember és állat, az kiderül ebből a mélyen
szántó, ugyanakkor humorban gazdag regényből.

184 oldal, 2499 Ft

Az egydolláros ló sorozat 12+

Casey Blue Kelet-London szegénynegyedében
él, önkéntesként dolgozik egy helyi lovardában,
egyetlen igaz barátja pedig egy idős hippi hölgy.
A kissé különc lány szíve mélyén azonban arról
álmodik, hogy egy nap
lovastusabajnokká válik.
Vágya egy misztikus
véletlennek köszönhetően
valóra válhat. A vágóhídról
megszökött, egykor jóval szebb napokat látott versenyló csodával
határos módon – egyetlen dollárét cserébe – az övé lesz. A siker
hez azonban nem elég a szerencse, Caseynek ellenlábasaival és
önmagával is meg kell küzdeni.

A sorozatban megjelent:
Közelgő vihar, Verseny a széllel, Tűzvihar
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48 másképp 12+
Ifjúsági novellák a múltból

Forradalmi tények és legendák újratöltve. 13 alternatívát
olvashatunk fiatal szerzők tollából, akik az ifjúsági kategóriában
Év Gyermekkönyve Díjat nyert Jelen! és a jövőnket megjósoló
2050 antológia után az 1848/49-es eseményeken csavartak egyet.
Mechanikus Petőfi és szónokló Szendrey Júlia? Borotválkozó
Kossuth és forradalmár Rózsa Sándor? Itt senki sem az, akinek
látszik. Semmi nem úgy van, ahogy az iskolában tanultuk.

A kötet szerzői: Benedek Szabolcs, Ecsédi Orsolya, Garaczi Zoltán,
Kalapos Éva Veronika, László Zoltán, Majoros Nóra, Mészöly Ágnes,
Molnár Réka–Haász János, Molnár Rita, Nagy Judit Áfonya,
P. Szabó Dénes, Rádai Márk, Tóth Mónika
160 oldal, 2499 Ft
A könyv megjelenését támogatta a
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Új kötetek Nógrádi Gábor megújult életműsorozatában!
A népszerű szerző művei a sorozatban kartonált borítóval,
Ritter Ottó vadonatúj rajzaival jelennek meg. Gyűjtőknek kötelező!
Segítség, ember! 9+
Ne csak szívvel, ésszel szeress!

Mi történne, ha az állatok beszélni tudnának?
Alighanem jól megmondanák a véleményüket
rólunk, emberekről. Ebben a könyvben
negyvenöt állat beszél, morog, kacag, kiabál, és
bizony csak kevesen dicsérik az embert. Miért
is tennék? Ugyan miért rajongana egy béka
azért a vigyori gyerekért, aki befőttesüvegbe
zárja? Vagy miért integetne bájosan a fóka
annak a kétlábúnak, aki fegyvert fog rá?
És vajon ki ne lenne ideges a farkas helyében,
mikor mindig a szemére vetik, hogy megette
Piroskát meg a nagymamát?

192 oldal, 2499 Ft

Olvass bele a legújabb kötetbe!

Az anyu én vagyok! 9+
A PetePite párja

Amikor Mesi meglátja, hogy a macska
felkergeti a kutyát a fára, rögtön tudja,
hogy tudós nagyapja kísérlete sikerült:
a kutya és a macska „helyet cseréltek”.
De a Tata igazi célja nem az, hogy
állatokkal kísérletezzen. Ő sokkal többre
vágyik. Szerinte két ember csak úgy
ismerheti, értheti meg egymást igazán,
ha személyiséget – lelket – cserélnek,
legalább egy kis időre. De ki lesz az
a két ember, aki ezt vállalja?

192 oldal, 2499 Ft

Ismeretterjesztés
Matricavilág 6+
Farm, Repülőtér, Állatkert

A különleges foglalkoztató nemcsak jó játékot ígér a
rengeteg matricával, hanem megismertet mindazzal,
ami a tanyán, az állatkertben vagy egy repülőtéren
történik. Mit hol helyezel el a gazdaságban? Melyik
növényt hova kell ültetned? Mi kell ahhoz, hogy
saját állatkerted lehessen? Melyik állat mit eszik, és
hol szeret lakni? Mi lesz repülőtered logója? Melyik
országokba, városokba indítasz járatokat?

40 oldal, 1999 Ft

Menő Macskák 9+
Izgalmas történetek kiváló cicákról

A macskák igazi kalandorok és született túlélők.
Sokan közülük hihetetlenül izgalmas életet
éltek, mégis átnézett rajtuk a történelem. Ez nem
tisztességes, ugyebár? Ez a könyv most 30 olyan
cicát mutat be, akik valamennyien hősei voltak
a maguk történetének. Találsz itt világháborús
legendákat, rettenthetetlen matrózokat a nyílt
tengeren, Guinness-rekordereket, olyan macskákat,
akik regényeket és egyéb alkotásokat ihlettek.

160 oldal, 3499 Ft

Ki volt Anne Frank? 12+
Fordította: Fenyves Miklós, illusztrálta: Huck Scarry

2019-ben töltené be 90. életévét Anne Frank, akinek
naplóját mindannyian jól ismerjük. A Ki volt Anne
Frank? számos új információval gazdagítja a kamasz
lány bujkálásának történetét, a személyes hangvételű
visszaemlékezéseknek köszönhetően pedig a holo
kauszt és második világháború eseményei még
inkább átérezhetővé válnak. A szerzőpáros az
Anne Frank-múzeum látogatói által leggyakrabban
feltett kérdésekre is válaszol e könyvben, amelyet
a rengeteg fotó és Huck Scarry illusztrációi igazán
szemléletessé tesznek.

40 oldal, 3499 Ft
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Molnár Ferenc felnőtt regényei – Móra Plusz
Számos szerzői életművet kezelünk, ahol a gyerekirodalmi munkák mellett
a felnőtt olvasóknak szóló művek is kiemelkedőek. Ezeket jelentetjük meg
a Móra Plusz sorozatban.

Molnár Ferenc
A zenélő angyal és más történetek
Az éhes város
Egy pesti leány története és más kisregények
Ady szerint 8 író lakott benne. Értette
a kisember hétköznapi tragédiáit, amiket
tűpontosan mutatott be. A dráma mellett
a humor nyelvén is jól beszélt. Első
regénye egy ma is aktuális szatíra, egyike
a 7 kisregénynek, ami 3 kötetben ad ízelítőt
Molnár zsenialitásából a Pál utcán túlról.

304/264/328 oldal, 2499 Ft
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Lazulj, pasizz, bizseregj!

LOL-könyvek

Sorozat belevaló, hétköznapi csajokról, akiknek az élete tele
van vicces, időnként szívszorító, izgalmas pillanatokkal
– meg persze szexi pasikkal, és sok-sok romantikával. Már 29 könyv a sorozatban!
Starla Huchton
Keserédes nyár 15+ 15+

LOLkonyvek
lolkonyvek

Margaret Walsh hat éven keresztül
küzdött azért, hogy elfelejtse
a gyerekkorában elszenvedett
traumákat. A New England-i
tengerparti város gazdag kölykei
ugyanis halálra cikizték szegény
lányt. Mielőtt Párizsba költözne
Margaret, szülei bejelentik, hogy
visszatérnek gyermekkora sötét
emlékű helyszínére, hogy éttermet
nyissanak.
Szerencsére az évek nem múltak
hiába. Nemcsak ő, de az egykori
zaklató, Zach Robinson is alaposan
megváltozott. Vajon megérdemel
egy második esélyt?

Stephanie Kate Strohm
Herceg álruhában 15+

A tizenhat éves Dylan Leigh élete akár normális is lehetne,
ha nem Miss Mississippi volna a nővére, aki ráadásul
épp házasodni készül. A szépséges Dusty egyáltalán nem
hétköznapi módón találta meg az igazit, hanem a Herceg
álruhában című valóságshowban. Dustyval ellentétben
Dylan sokkal kevésbé viseli jól a nyilvánosságot. Még
mielőtt az egész karácsonyi szünet rémálommá válna
Dylan számára, megismerkedik az arisztokratikus külsejű,
kék szemű Jamie-vel. Lehet, hogy kibontakozó szerelmük
csak egy újabb valóságshow kezdete lesz?

Karácsonyfa alá!

www.mora.hu

Török Ági: 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

A könyv megjelenését támogatta a

Három, kettő, egy, karácsony! 3+
Illusztrálta: Charly Lane,
fordította: Kónya Orsolya
24 napra való szuper adventi foglalkoztató!

Hangolódj az év legszebb ünnepére ezzel
a vidám foglalkoztatókönyvvel.
Minden napra tartogat számodra egy
feladatot. Színezz, matricázz, kreatívkodj
bátran! A vicces, hóember alakú krétákkal
még a rajzolás is könnyebben megy!

2499 Ft

Világszép mesék – 5 perces történetek 6+
Fordította: Pacskovszky Zsolt

Klasszikus mesék szívet melengető
illusztrációkkal. Szárnyalj Pán Péterrel,
dörzsöld meg a csodalámpást, szabadítsd
ki Hamupipőkét mostohája zsarnoksága
alól. A több mint negyven rövid mesét
tartalmazó gyűjtemény remek olvasmány
lefekvés előtt.

176 oldal, 3999 Ft

www.mora.hu
Meseország nagy játékkönyve 6+
Illusztrálta: Láng Anna,
fordította: Liszkay Szilvia
Kedvenc meséidet most társasjátékok
formájában élvezheted!

A gyönyörű képvilágú, különleges
könyv nyolc ismert táblajáték
klasszikus mesékkel ötvözött változatát
tartalmazza. A játékosok, miután
elkészítették a könyv végén található,
kipattintható alkotóelemekből a dobó
kockát és a játékfigurákat, a dupla
oldalak alján található szabályleírásokat
követve egy parti libafutamra, amőba
vagy éppen kígyók és létrák játékra
hívhatják ki barátaikat, családtagjaikat
Alice Csodaországában, Maugli
dzsungelében, Pán Péter Soha
országában, Óz, a nagy varázsló
birodalmában és még négy másik
klasszikus mese varázslatos világában.

22 oldal, 4999 Ft

Nagy karácsonyi játékkönyv 6+
Illusztrálta: Claudia Bordin,
fordította: Liszkay Szilvia

A gyönyörű képvilágú, különleges
könyv nyolc ismert táblás
társasjáték karácsonyi változatát
tartalmazza dupla oldalakon.
A játékosok, egy parti libafutamra,
kígyók és létrák játékra, Ki nevet
a végén?-re hívhatják ki barátaikat,
családtagjaikat a varázslatos
Karácsonyfalva különböző
helyszínein.

22 oldal, 4999 Ft

www.mora.hu
Térbeli mesekönyvek 3+
Repülj, szánunk, indulás!
Eljött, itt van a karácsony!
A karácsony hangulatát
megidéző 3D pop-up
mesekönyvek. A könyvet
forgató kisgyerekekre
minden dupla oldalon
egy-egy felugró
meglepetés vár.

12 oldal, 2999 Ft
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MUSIC

MUSIC

Előkészületben:
A Pál utca fiúk – hangoskönyv 10+
Előadó: Vecsei H. Miklós, zene: Dóka Attila, hangfelvétel: Kék Madár Hangstúdió

Játék és harc, barátság és árulás, összetartás és pártoskodás, győzelem és halál.
Molnár Ferenc világhírű regénye a világon mindenütt érthető és átélhető, több mint
száztíz évvel első megjelenése után is friss és érdekes. Készült belőle némafilm és
hangosfilm, közel két tucat nyelvre fordították le, és több országban kötelező vagy
ajánlott olvasmánnyá tették – ezúttal hangoskönyv formájában tárjuk a magyar
olvasók elé. A regény szereplői ma már valamennyien az ifjúsági irodalom halhatatlan hősei. Gyerekkorunkban mindannyian olyan bátrak szeretnénk lenni, mint
Boka, olyan elszántak, mint Nemecsek, és vágyunk egy helyre, ahol ugyanúgy otthon
érezhetjük magunkat, mint a Pál utcai fiúk a grundon. 2999 Ft
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MÓRA MINTABOLT
A BELVÁROS SZÍVÉBEN!
Nézzen be hozzánk, és vásároljon kedvezménnyel!
1066 Budapest, Jókai u. 6., Corner Six Irodaház
Nyitvatartás: H–P: 12:00–18:00,
hétvégén a Hatszín Teátrum előadásaihoz igazodva
Telefon: +36-1-999-9568 � bolt@mora.hu

Móra Könyvkiadó Zrt.

1066 Budapest, Jókai u. 6.
Telefon: +36-1-320-4740 � mora@mora.hu

Webáruházunkban magánszemélyeknek 20%,
intézményeknek 35% kedvezményt adunk
minden mórás könyvre:

www.mora.hu

