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Egressy Zoltán: A virágot jelentő deszkák 9+
Illusztrálta: Szabó-Nyulász Melinda 
Ifjúsági regény a Portugál írójától! A környék lakóinak 
elegük lett a baromarcúakból. Mit kezdjenek az üvöltő 
zenével és a deszkacsattogással? A virágnevű lányok 
is a térre járnak. Mi lesz ebből? Harc? Béke? Szabadság? 
Szerelem? 128 oldal, 2499 Ft 

Holden Rose (Kovács Attila): A lapátos fickó 10+
Borítóterv: Müller Péter 
Mindegy, mi miatt ébredek fel éjjel, tudom, hogy ott áll majd 
a bejárati ajtónál egy alak. Sosem szól hozzám, csak nézi, 
ahogy elmegyek mellette  
a fürdőszoba felé. A föld felett 
lebeg, halvány, derengő fény 
veszi körül, és lapátot tart  
a kezében.
A Lapozz és parázz!-sorozat 
első kalandos urban fantasy 
története – szelíd borzongásra 
vágyóknak.  
184 oldal, 2999 Ft 

Regős Mátyás: Lóri és a kihalt állatok 13+
Borítóterv: Radványi Maja

A tizenkét éves Lóri rajong a biológiáért. Álmában időnként 
kihalt állatok jelennek meg: a fiú a Holdkarmúval, 

Gyomorköltővel, Óriásalkával, Kardfogúval és 
Bozótpatkánnyal folytatott párbeszédek segítségével 

próbálja értelmezni élete eseményeit. Hogyan dolgozza 
fel anyja és az iskolaudvaron élő kisegér, Edmondantesz 

halálát, saját elhúzódó betegségét, klímaszorongását, 
teste zavarba ejtő változásait? S legfőképpen: mit kezdjen 

az osztálytársa, Panni iránti titkos érzéseivel? A finom 
érzékenységgel megírt regény - a Regényes természet 
irodalmi pályázat nyertes műve - a szerző első kötete  

a Móra Kiadónál. 144 oldal, 2999 Ft 
Varga Éva: Változat sárkányokra 15+

Borítóterv: Radványi Maja 
Sárkányos Égbelátó Mirkó szülővárosát a sárkányok 

őszi vonulása teszi különlegessé. Ilyenkor színpompás 
sárkánycsapat szeli át az éjszakai égboltot, ezzel hitet és 

reményt adva a város népének. Azonban a sárkányvonulás 
után pár nappal Mirkó úgy dönt: megszökik, és a városkapu 
határain túl, egy térképet és a megérzéseit követve próbálja 

felderíteni a sárkányok titkát… 408 oldal, 3499 Ft 

Bartos Erika: Balaton-felvidék 3+
Brúnó a Balatonon 1. 
Bartos Erika, akinek munkásságát számos 
hazai és nemzetközi díjjal ismerték el, most 
a Balatont mutatja be a legkisebbeknek. 
A háromkötetes Brúnó a Balatonon-
sorozat első kötetéből a Balaton-felvidéket 
ismerhetjük meg. 304 oldal, 5999 Ft 

Zalka Csenge Virág: A százegy ajtajú palota 6+
Illusztrálta: Orosz Annabella 

2020-ban dr. Zalka Csenge Virág kapta az  
Év Gyerekkönyv írója díjat a Ribizli a világ végén 

című mesegyűjteményért. Mesekönyvei a magyar és 
a nemzetközi népmesekincs gazdag világából adnak 

egyéni és izgalmas válogatást közérthető nyelven, 
különös figyelemmel a mai gyerekek számára érdekes 

kérdésekre és történetekre. 160 oldal, 5499 Ft Nógrádi Gábor: Alattunk a kincs 9+
Illusztrálta: Ritter Ottó 

Idén 75 éves Nógrádi Gábor!  Az Alattunk a kincs 
a 40. ifjúsági regénye. (A kötetről bővebben hátrébb.) 

144 oldal, 2999 Ft 

A könyv megjelenését támogatta a
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Előkészületben: Bátorságpróba

Mikola Péter 1985-ben szerzett biológia–testnevelés szakos tanári 
diplomát. 12 évig tanított testnevelést. Közben gyermekműsoraival 
járta az országot. 1984-ben OSZK-, majd ’86-ban ORI-előadóművész-
engedélyt szerzett. Azóta több ezer alkalommal szórakoztatta 
nagyérdemű közönségét óvodáktól a parlamenti fenyőfaünnepségen 
át a Magyar Rádió Márványterméig. Dalainak nagy része nemcsak 
énekelhető, de el is játszható, ezért több újságcikk is „zenés játszótársként” 
írt róla. 

54

René Goscinny: Nicolas az iskolában 8+
Illusztrálta: Jean-Jacques Sempé, fordította: Bognár Róbert
A népszerű francia szerzőpáros, az író Goscinny és  
a humoros rajzok készítője, Sempé klasszikus könyv-
sorozatának második kötetében tizenhét újabb humoros 
történet olvasható Nicolas és haverjai „ártatlan”  
csínyeiről. 144 oldal, 3999 Ft 

Már megjelent: A kis Nicolas

Előkészületben: Nicolas nyaral

AZ ÉV IFJÚSÁGIKÖNYV-ÍRÓJA:
Madarász Éva, Gáspár András Gáspár 

AZ ÉV LEGINNOVATÍVABB KÖNYVE: 
Mennyek és pokol

AZ ÉV FORDÍTÓJA: 
Pacskovszky Zsolt

Mikola Péter: Világszépítés 3+
Zorka és Berci kalandjai
Illusztrálta: Kőszeghy Csilla
A tökéletes esti mesének való, könnyed, kedves, 
humoros történetek kicsik és nagyok számára egyaránt 
megnyugvást hozhatnak a nap végén. Mikola Péter jól 
ismeri a gyerekek mindennapi világát, hiszen sok-sok 
éve tart zenés foglalkozásokat, melynek eredményeként 
számos albuma is megjelent már. 
88 oldal, 3999 Ft 

AZ ÉV ILLUSZTRÁTORA: 
Molnár Jacquline
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 GYEREKKÖNYVE DÍJ 
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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 
és elismerő oklevél mélyíti el.

Marék Veronika

Baranyai (b) András rajzaival

MÓRA

LASSU
  

VIZ, 
SEBES PATAK

Kiss Judit Ágnes

Radnóti Blanka rajzaival

MÓRA

UJRA NYEREGBEN

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, Vig Balázs
Illusztrátorok: Baranyai (b) András, Bertóthy Ágnes, Bogdán Viki, Kismarty-Lechner Zita, 
Klement Csaba, Nagy Norbert, Oravecz Gergely, Radnóti Blanka, Ritter Ottó, Szabó Imola 
Julianna, Szabó-Nyulász Melinda

32 oldal – 64 oldal, 1699 Ft 

Letölthető útlevél, 
játékos kérdőívek, peda-
gógiai segédanyagok, 
vélemények: 

A háromkötetes Brúnó a Balatonon-sorozat  
első kötetéből a Balaton-felvidéket ismerhetjük meg.

304 oldal, 5999 Ft A könyv megjelenését támogatta a

6 7

Bartos Erika
Tudod-e, hogy milyen mély a Balaton? Ismered-e 

a tihanyi visszhang vagy a tó keletkezésének 
legendáját? Jártál-e már a nagyvázsonyi várban, 
a balatonfüredi Lóczy-barlangban, a Veszprémi 

Állatkertben, az örvényesi vízimalomban, bicikliztél-e 
a sajkodi öbölben? Bartos Erika, aki 2022-ben a 

Magyar Építész Kamarától Sivatagi Kőrózsa díjat 
kapott a Brúnó Budapesten-sorozatért, most

a Balatont mutatja be a legkisebbeknek. 
Az építészmérnök végzettségű meseíró egy kedves 

történet és részletgazdag rajzok segítségével kalauzolja 
végig óvodáskorú olvasóit a magyar tenger nevezetes 

helyszínein.

Brúnó Budapesten-sorozat 5+
A hatkötetes 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.

Tovább Bartos Erika könyveihez: 

• 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

• hosszabb, bonyolultabb történet
• maximum 17 sor oldalanként
• bonyolultabb mondat- 
   és szószerkezet
• szómagyarázat
• több szöveg, kevesebb rajz

Brúnó a Balatonon-sorozat

Filmes ajánló a sorozathoz:

.
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Újdonság a kerekito.hu 
webshopban!

kerekítős kekszformázó készlet

Süssetek Kerekítő manós, 
Kacska macskás, házikós kekszeket! kerekito.hu

Kekszreceptek 
és elkészítési videók 
a honlap kincsesláda

menüjében.
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Kerekítő – Állatos játéktár 1+
64 oldal, 3499 Ft

Kerekítő 1–5. – Ölbeli játékok, mondókák és játékötletek – Letölthető hanganyaggal 0+
Az első évek baba-mama játékai és a kisovisok első mondókatára. 
64 oldal, 2499 Ft

Népi lapozók 1+
12 oldal, 1199 Ft
Kerekítő manó a tanyán
Kerekítő manó – Számolóka
Kerekítő manó altatói
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: 

Locs-pocs/Háp-háp 
Pancsoló könyv lebegő figurákkal 0+  
8 oldal, 2699 Ft 
Szia, kiskacsa!/Málna, a kíváncsi bálna 
Pancsoló könyv gumiállatkával és 6 db szivacsfigurával 0+ 
8 oldal, 2999 Ft
Kalandok a farmon/Kalandok az erdőben 
Simogatós lapozók 0+  
10 oldal, 2999 Ft
Bili-buli!–Gyakorlás a bilin–meglepetésekkel! 3+ 
8 oldal, 3499 Ft
A sötétben/A föld alatt/Autómentők/Tűzoltók 
Meglepikönyvek kihúzható fülekkel 3+ 
10 oldal, 2699 Ft

Kerekítő – Százérintő 0+ 48 oldal, 2499 Ft

A legkisebbeknek 

Édes meglepetések/szuper járgányok – Így készül! 3+  
32 oldal, 1999 Ft
Keress és találj!/Kösd össze, és színezz! Játssz és tanulj! 3+  
16 oldal + 2 oldal kivehető kártya és 2 oldal matrica, 1499 Ft 
Micsoda gépek! 3D-s képekkel 3+ 8 oldal, 3499 Ft



Bing 2+ 
Az üres medence 
A magas csúszda 
Flop beteg 
Bújócska 
Szia, Kutyus!
Beöltözősdi
Hova lett Hoppity?
32 oldal, 2499 Ft

Fordítók: Bottka Sándor Mátyás/Magyari Andrea

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 óvodások mindennapi életére.

©
 Spin M

aster Ltd. ™
PA

W
 PA

TRO
L an

d all related titles, logos,ch
aracters;

an
d SPIN

 M
A

STER logo are tradem
arks of Spin M

aster Ltd.
U

sed u
n

der licen
se. N

ickelodeon an
d all related titles an

d logos are
tradem

arks of V
iacom

 Intern
ation

al In
c. 

A TV-sorozat 
alapján!

Játsszunk együtt!/Vár az ágy
20 oldal, 1999 Ft

Copyright © 2022 Acamar Films Ltd.

Bing és a négy évszak  
– Egy év négy mesében
128 oldal, 3999 Ft

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

MANCS ŐRJÁRAT 3+
Ugrásra készen – 3D-s képekkel 8 oldal, 3499 Ft 
Ötperces kutyimesék 132 oldal, 4699 Ft
Mancsmesék 4. 72 oldal, 2999 Ft
Itt jön Skye/Itt jön Rubble 10 oldal, 2499 Ft
A tengeri cica megmentése – 9 minifigurával 10 oldal, 3499 Ft
Vízvarázs – A Mancs őrjárat bevetésre kész!/Szerelésre felkészülni! 10 oldal, 2499 Ft
A parti őrség bevetésre kész! Mesekönyv karkötővel 32 oldal, 2499 Ft 
Mini számos színező – Mancsasztikus szórakozás/Dinómentés 24 oldal, 1999 Ft
60 oldalnyi játék és kaland több mint 30 matricával! 60 oldal, 1999 Ft
Matricás játékkönyv több mint 130 matricával! 16 oldal, 1999 Ft
Óráskönyv – Rubble gyors, mint a villám/Épp időben 14 oldal, 2499 Ft
Színezz és játssz a kutyikkal! Színező- és foglalkoztatókönyv 16 oldal, 899 Ft
Találj meg! 64 db memóriakártyával. Színező és memóriajáték egyben 4 oldal, 999 Ft

Az Asterix-sorozatot több mint száz nyelvre és dialektusra 
lefordították, így ez lett a világ egyik legsikeresebb kép regénye: 
világszerte 380 millió albumot adtak el. A magyar kiadás is óriási 
sikernek örvend, köszönhetően a hazai közönségnek; nemcsak az apukák, hanem már 
a fel növekvő generáció kedvencei is a szerethető gallok!

Asterix 33. – Fejére szakad az ég 9+
Fordította: Bayer Antal
Szokásos vadászatukra indulva Asterix, Obelix és 
Ideafix döbbenten tapasztalják, hogy az erdőben minden 
állat megdermedt, és amikor visszatérnek a faluba, 
látják, hogy Panoramix kivételével minden barátjukkal 
ugyanez történt…
48 oldal, 2999 Ft

Előkészületben: 
Asterix 34. – Asterix és Obelix születésnapja 9+



Fordító: Bottka Sándor Mátyás

© 2022 Gullane (Thomas) Limited.

© 2022 The Lego Group.

Tovább a sorozat köteteihez:

12 13

Gyerekek milliói nőttek már fel Thomas, a gőzmozdony és barátai, Percy, 
Gordon, Toby, Emily és a többi vidám mozdony történetein. Csatlakozz te is! 

THOMAS, A GŐZMOZDONY 3+
Thomas, a világutazó – Matricás foglalkoztatókönyv 24 oldal, 2499 Ft 
Mozdonyok a világ minden tájáról 24 oldal, 2499 Ft
Az elveszett kincs legendája – Mesekönyv karkötővel 32 oldal, 2499 Ft
Mágneses könyv 10 oldal, 3999 Ft

DreamWorks Spirit Riding Free
© 2022 DreamWorks Animation LLC.
All Rights Reserved.

Szilaj, a szabadon száguldó! Ki ne ismerné a rajzfilmsorozatot?  
Ne csak a képernyő előtt kalandozzatok Miraderóban, új köteteinkben 
és foglalkoztatóinkban újabb kalandok várnak minden rajongót!

A makrancos lovacska – Lovak és fruskák 2. 9+
144 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 1999 Ft
Szünidei levelezés 9+
152 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 1999 Ft

ZABOLÁTLANOK – Vad rodeó 6+ 
Foglalkoztatókönyv  
24 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 999 Ft

Száguldj Szilajjal 6+ 
Foglalkoztatókönyv 
16 oldal, fordította: Nagy Ágnes, 999 Ft

Játssz, tanulj és kalandozz  
a kedvenc LEGO®-figuráiddal!

Lego Dots – Kódolt barátság – Karkötőkkel 6+  64 oldal, 3999 Ft

Lego Harry Potter – Mágikus meglepetések 
– Ajándék Neville Longbottom minifigurával!  6+
Lego Építs és ünnepelj! Húsvét  
– 3 különleges Lego játék 5+
Lego Ninjago – Nindzsák, csatára!  
– Kreatív színezőkönyv képregénnyel!  
– Ajándék Cole minifigurával 6+
Lego City – Extrém sportok – Ajándék Dynamo 
Doug minifigurával 5+
World Alan Grant hihetetlen kalandjai 
Foglalkoztatókönyv minifigurával 5+
32 oldal, 2499 Ft

Kalandok Roxfortban – Ajándék Harry Potter 
minifigurával! 5+
96 oldal, 3999 Ft

Lego City – Tűzoltóállomás/ 
Vigyázz! Építkezés! 4+ 
– Interaktív lapozók
8 oldal, 2999 Ft

Lego Star Wars – Han Solo – Lázadó vagy hős?   
– Ajándék Han Solo és Mynock minifigurával! 6+
32 oldal, 2499 Ft
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Tovább a Tesz-Vesz-könyvekre: 
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Ismeretterjesztés

Kis kedvencek 50 furcsa titka 6+
Meglepő és mulatságos szokások

Fordította: Mirtse Áron
 A kötetből megismerheted a házi kedvencek ötven szeszélyes 

szokását, amelyek talán különösnek és meghökkentőnek 
tűnnek, de nagyon is léteznek. 104 oldal, 3999 Ft

Richard Scarry
Légy jól nevelt!/Mentsük meg a bolygót! 3+
Fordította: Weltler Ildikó

A szórakoztató, színes ábrákkal 
illusztrált könyvet rímes versek gazdagítják, amelyek még 
befogadhatóbbá teszik Tesz-Vesz város lakóinak fontos 
üzeneteit. 48 oldal, 1999 Ft

Mi leszek, ha nagy leszek?
Tűzoltó, orvos, futballista, pilóta 3+ 
Űrhajós, rendőr, mélytengeri búvár, mesterszakács 3+
Fordította: Liszkay Szilvia
Tudj meg érdekességeket a hivatásokról, és öltöztesd 
fel matricákkal a kötetben található cica- és 
rókafigurát aszerint, hogy épp milyen foglalkozásról 
olvasol. 16 oldal, 1999 Ft

Mesekönyvek

50 érdekesség az állatokról 3+
50 érdekesség a járművekről 3+
Fordította: Mirtse Áron, Kertész Edina
Nyisd fel a kis füleket, és sok érdekességet 
tudhatsz meg! 10 oldal, 3999 Ft

Agypörgető – A tenger mélyén 6+
A természet  6+

Gondolkodtató és fejlesztő feladatok 
Fordította: Nagy Ágnes

Nézd csak ezeket a vagány, SÖTÉT-
BEN VILÁGÍTÓ érdekes rejtvényeket! 

48 oldal, 1999 Ft

Erdei mesék minden évszakra 6+
Fordította: Kertész Edina
Az évszakok változásáról, a barátság és a család 
fontosságáról szóló négy mese mellett a kötet tavaszi, 
nyári, őszi, téli szórakozásokhoz is ötleteket ad, 
a természet világával való ismerkedést pedig az 
évszakok jellemzőihez kapcsolódó rövid magyarázatok 
segítik. 96 oldal, 3999 Ft

Utazás Álomországba 6+
Ötperces esti mesék
Fordította: Weltler Ildikó
Az esti mese amolyan kisebb szertartás, amely segít 
lezárni a napot, ellazulni, és felkészülni arra, hogy 
belépjünk az álmok világába. Ehhez a különleges 
utazáshoz pedig olyan mesékre van szükség, amelyek 
képesek elvarázsolni a gyerekeket, tele vannak 
felejthetetlen szereplőkkel, izgalmas és varázslatos 
kalandokkal, mégis szívmelengetők és megnyugtatók 
egyben. 176 oldal, 5499 Ft

Esti mesék kincsestára 6+
8 esti mese

Fordította: Szlukovényi Katalin
Nyolc esti mese, amit imádnak a gyerekek. Az aranyos 

szereplők és a gyönyörű képek könnyű, pihentető álmot 
hoznak. Jó olvasást, jó éjszakát! 176 oldal, 3999 Ft

Tündérek titkos világa 6+
Fordította: Weltler Ildikó

Könyvünkből megtudhatod, hogy a látható világ 
mögött milyen szorgos és fontos munkát végeznek 

a tündérek. Ők azok, akik óvják és széppé varázsolják 
a növények és az állatok világát. 

40 oldal, 4499 Ft
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Kalandvágyó kezdő olvasóknak! 
Kitti nem hétköznapi kislány: ügyes, és kíváncsi, mint egy cica. Sőt, különleges 
képességei vannak – de vajon készen áll-e arra, hogy ő is szuperhős legyen, mint az 
anyukája? Szerencsére a Macskacsapat hisz Kittiben, és megmutatják neki, hogy benne 
is egy hős rejlik! 

Paula Harrison: Kitti és a bűvös kert 6+ 
Fordította: Varró Zsuzsa
Kitti, Ribizli és Zizi a városi háztetőket járva egy titkos kertre 
bukkannak a magasban. Varázslatos hely, tele egzotikus 
növényekkel és gyönyörű díszítményekkel. Zizi lelkesedésében 
fűnek-fának mesélni kezd izgalmas felfedezésükről, ám minél 
több macska szerez tudomást a bűvös kertről, annál nagyobb 
lesz a kalamajka.
128 oldal, 2499 Ft

A W.I.T.C.H. és a Fairy Oak megalkotójától 
egy új, igazán kifinomult világ, mely  

tapintatos iróniával szembesít minket  
azzal a törékenységgel és tökéletlenséggel,  

ami emberivé tesz bennünket.

szívünk rajta-könyv
az év gyerekkönyve
fordítói díj (2019) 

„…azt állítom, hogy emberi fantázia mindezen 
világok kibontásához kevés – Gnone-nak ehhez 
ott kell lennie, személyesen kell megtapasztal-
nia mindent!” 

Böszörményi Gyula

Minden korosztály számára! 

Az Olga, a papírlány Elisabetta Gnone új könyvsorozata, amely mulatságos, megható és izgalmas 
jelenetek sokaságán keresztül mutatja be megragadó érzékenységgel a bennünk és kapcsolataink-
ban rejlő törékenységet, sebezhetőséget és a tökéletlenséget, amitől igazán emberivé válunk. 
A különleges utazás az önismeretről, önmagunk elfogadásáról, a másságról mesél. A Jum, 
a sötét szerzet a veszteségek feldolgozásáról és annak nehézségeiről szól, a Talányka pedig 
a felnőtté válást, valamint a felelősségvállalás témáját helyezi a középpontba. 

Kányádi Sándor: Világlátott egérke 6+
Illusztrálta: Bogdán Viki 

Egy mezei egérke megelégeli az őszi esőket, 
a koplalást, gondol egyet, és bemerészkedik a faluba. 

Vajon igazat beszélnek az öregebbek: a házi egerek 
semmiben sem szenvednek hiányt? Ha hősünk tudná, 
hogy a faluban csöppet sem vár rá szíves fogadtatás…! 

De most már nem fordulhat vissza: hosszú utazás 
vár rá, egészen a városig, ahol előbb egy házimacska 
otthonába téved, majd életveszélyes hivatás jut neki: 

a patkánykirály udvari főkóstolója lesz. S kalandjainak 
ezzel még koránt sincs vége…   

72 oldal, 3999 Ft

A sorozatban megjelent: 
 Kitti és a holdfény-mentőakció 6+
 Kitti és a tigriskincs 6+

A könyv megjelenését támogatta a

1. 2. 3.

Michael Engler: Mi ketten 6+
Mesék a barátságról 

Fordította: Perczel Enikő 
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.
Michael Engler, a népszerű német meseíró négy meghatóan 

szép állattörténetét Joëlle Tourlonias tüneményes rajzai 
teszik még szerethetőbbé. 104 oldal, 3990 Ft
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Majoros Nóra: Pityke és prém 13+
Borítóterv, illusztrációk: Szabó Imola Julianna
A pitykések birodalmában szigorú rendet tart 
a kemény kezű királynő. Ám az erdő állatbőrt viselő 
vademberei, a prémesek felkelnek az elnyomás ellen, 
a határon ellenséges hadsereg állomásozik, és a pórnép 
is zúgolódik. Minderről mit sem tudnak a királynő 
ikerlányai: Govalinda és Prillaszári, akik tizenhetedik 
születésnapjukra készülődnek. Az ünnepség reggelén 
védett világukba betör egy prémes, aki nemcsak 
a palotát dúlja fel, hanem a jövőjüket is. Vajon képesek 
lesznek a királykisasszonyok a birodalom lakóival 
együtt leküzdeni a tomboló gyűlöletet, vagy kitör 
a mindenkit elsöprő háború?
480 oldal, 3499 Ft

Lufi és Szamóca 9+ 208 oldal, 2499 Ft 
Lufi és a zűrös vakáció 9+ 232 oldal, 2499 Ft
Lufi és a boszorkányfarsang 9+ 232 oldal, 2499 Ft 
Lufi és a hajmeresztő szerelem 9+ 240 oldal, 2999 Ft

Egy elsős varázsnaplója 6+ 120 oldal, 2699 Ft

Felújított kiadások +Lazulj, pasizz, bizseregj!
Lassan tíz éve LOL-osabb velünk az élet. 2013 óta több mint harminc könyvünk jelent 
meg a sorozatban. Az első olvasók közül sokan már felnőtt emberek, és bekerültek 
az élet sűrűjébe. Mi azonban azt szeretnénk, hogy a rajongók pörgős hétköznapjaiból 
továbbra se hiányozzanak a „vicces, röhejes vagy épp szánalmas” pillanatok.

Meredith Goldstein
Kivirágzik minden 15+
Fordította: Kalapos Éva Veronika
Amikor Lori nagymamája meghal, 
a lány világa fenekestül felfordul. 
Sheryl nagymama volt ugyanis 
a mindene Lorinak. Gyakorlatilag 
ő nevelte fel az unokáját, akinek szülei 
mindig rengeteget dolgoztak. Ráadásul 
egy másik veszteség is fenyegeti 
Lorit, édesanyja ugyanis ragaszkodik 
ahhoz, hogy költözzön el szeretett 
városából, Bostonból. Az érettségi előtt 
álló főhősünk azonban legalább addig 
maradni akar, amíg teljesíti nagyanyja 
utolsó kérését: szétszórja a hamvakat 
azokban a kertekben, amelyeket Sheryl 
a legjobban szeretett. A gyönyörű 
helyeket Seth nagybátyjával, valamint 
legjobb barátjával, Chrisszel látogatja 
végig, akibe titokban fülig szerelmes.
352 oldal, 3499 Ft

Nina Kenwood: Fejben jobban hangzott 12+ 
Fordította: Kalapos Éva Veronika

„Tényleg senkit nem érdeklek? Nem érek annyit, mint 
mások? Mindenki a pattanásaimat nézi? Csak én érzem 

furának a testem, vagy más is annak látja? A többiek 
vajon miről beszélgetnek? Hogy néz ki belülről egy 

kapcsolat? Lesz-e valaha, aki olyannak fogad el és szeret, 
amilyen vagyok?” – ilyen kérdések kavarognak a tizenöt 

éves Natalie fejében, aki tényleg úgy érzi, hogy az élete 
romokban hever. Ráadásul a „normális” kamaszokkal 

ellentétben nem szeret bulizni, inni, zavarban van 
ismeretlenek társaságában, és még soha senkivel nem 

csókolózott. Aztán felbukkan az egyik legjobb barátjának  
a bátyja, Alex, aki valamiért nem akar lekopni Natalie-ról. 

320 oldal, 2999 Ft 

LOLkonyvek
lolkonyvek

Balázs Ágnes Lufi-történetei tele vannak élettel, szeretettel és humorral. Ahogy az 
epizódok egymást követik, a címük egyre hosszabb, Lufi pedig a szemünk láttára cseperedik 
zabolátlan kilencévesből érzékeny tinivé. Sorozatterv és illusztráció: Metzing Eszter.
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A HUMOR A LEGJOBB GYÓGYSZER, 
ÉS INGYEN VAN
Idén 75 éves Nógrádi Gábor

MEGMUTATNI A VILÁG APRÓ CSODÁIT
100 éve született Nemes Nagy Ágnes

Alattunk a kincs 9+
Kövesd a fehér keresztet!
Illusztrálta: Ritter Ottó
A 4. b osztály néhány tagja kincskeresési lázban ég. Persze csak 
titokban, hiszen ha nem vigyáznak, még elszólják magukat, és 
akkor valaki előttük találja meg a kincset, helyettük lesz gazdag. 
Tomi, Feró, Dina, Gabi, Olgi és persze Mara biztosak benne, hogy 
a kisvárosban közismert „Bolond Béla” egyáltalán nem bolond, 
és amikor arról énekel, hogy „alattunk a kincs”, akkor igazat 
mond. 144 oldal, 2999 Ft

Alex hét napja 12+
Légy jó, tesó! 

Borítóterv: Ritter Ottó
Luca a ház tetején ül és énekel. Az emberek döbbenten nézik 

lentről, és a kislány bátyja, a tizennégy éves Alex zokogva 
borul térdre. Egyedül ő tudja: ha a húga lezuhan a tetőről, 

arról csakis ő tehet. A könyv korábbi kiadása A gonosz hét 
napja címen jelent meg.  

200 oldal, 2999 Ft

Az aranyecset 6+
Keleti mese 

Illusztrálta: Schall Eszter
Szádeli, az árva kisfiú rőzseszedéssel tartja el magát, de minden 

vágya, hogy festő lehessen. Egy este felbukkan nála egy öregember, 
aki varázserejű aranyecsettel ajándékozza meg. Bármit is fest vele 
Szádeli, minden megelevenedik: a falra pingált madár felröppen, 

a hal pedig beleveti magát a közeli folyóba. Hamar híre megy a fiú 
különös tehetségének, és először egy kevély ponty, aztán a szegény 

falu népe, majd a kapzsi földesúr, sőt maga Kegyetlen császár is 
részesülni akar az aranyecset csodájában. 104 oldal, 2699 Ft

Olvass bele: 

Több mint fél évszázada ír, kereken 40 gyermek- és ifjúsági 
könyvvel ünnepel az idén 75 éves Nógrádi Gábor költő, 
író, újságíró, hangjáték-, tévéjáték- és filmforgatókönyv-
író. Egyedi humora, a gyerekek iránt érzett erős empátiája, 
filmes látásmódja teszik népszerű alkotóvá, akitől még számos 
olvasnivalót vár a rajongók mellett a könyves szakma is.

„Egy költő előtt, aki látja a múltat és a jövőt, nem lehet titkolózni” – írta Nógrádi  
2004-ben megjelent Gyerünk haza! című könyvében. Egy olvasója szerint  
Nógrádi Gábor a magyarok Mark Twainje, akinek írásait nyolctól nyolcvannyolc  
évesig mindenki élvezheti.

És talán valóban a mindent látó szem, a végtelen empátia, amellyel bele tudja élni magát 
gyerek és felnőtt karakterei személyiségébe, teszi írásait – szókimondóan abszurd 
humorával fűszerezve – igazán szerethetővé minden korosztály számára.

  A Nógrádi Gáborral készült interjút elolvashatod itt: 

2022. január 3-án volt 100 éve, hogy megszüle-
tett Nemes Nagy Ágnes, Kossuth-díjas magyar 
költő, műfordító, esszéíró, pedagógus, a Digitális 
Irodalmi Akadémia posztumusz tagja. A jubileum 
alkalmából szeretettel emlékezünk a 20. századi 
magyar felnőtt- és gyerekirodalom kiemelkedő 
jelentőségű szerzőjére.

Hároméves korában írta első versét – „A büszke tehén a réten áll. Csak áll” –, melyet 
szülei még nem tartottak igazi műalkotásnak, később viszont természetes önkifejezés-
nek tekintették lányuk lírába foglalt gondolatait.

Nyomtatásban először a Mi utunk című református diáklapban jelentek meg versei. 
Az első költő, aki támogatta fejlődését, középiskolája, a Baár–Madas Református Leány-
líceum igazgatója, Áprily Lajos volt. Neki is köszönheti alkotásait átitató természetszere-
tetét és látásmódját.
     Tovább a teljes cikkre: 

Bors néni könyve 3+
Illusztrálta: Keresztes Dóra
Nemes Nagy Ágnes klasszikus kötetében egymásba 
fonódnak gyerekversek és játékos mesék. Minden sorukból 
sugárzik a szerző védjegyévé vált humor és életigenlés. 
48 oldal, 2699 Ft

A költő születésének 100. évfordulója alkalmából a Zichy Szín-Műhely művészei Szitha Miklós, 
Liszt-díjas ütőhangszerművész, zeneszerző közreműködésével színpadra állították a művet. 
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Megújult a Fekete István-sorozat! 

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.

Az egyik legnépszerűbb magyar író, nagy sikerű ifjúsági regények, vadász- és állat-
történetek szerzője. Műveiben irodalmi szintre emelte a természet és a vele harmóniában 
élő ember ábrázolását. Sorozatterv: Hitka Viktória.

Molnos Péter: A valóság szerelmese 18+ 
Czene Béla festészete
Czene Béla festészete az elmúlt évtizedben került ismét a figyelem középpontjába. 
Bár a két világháború között sorra aratta sikereit, de az 1945-öt követő évtizedekben 
a hivatalos műkritika mostohán kezelte művészetét. 1930 és 1933 között Rudnay Gyula 
növendékeként tanult a Képzőművészeti Főiskolán, ám hamar elfordult mesterétől és 
inkább a római iskolához sorolt művészek munkái hatottak rá.

1938-ban közel egy éven keresztül állami ösztöndíjjal dolgozhatott Rómában. 
Olaszországban készült alkotásain érezni lehet a római magyar neoklasszicista stílus 
és a kortárs olasz Novecento hatását, de leginkább a reneszánsz klasszikus tradíciója, 
elsősorban Ghirlandaio és Piero della Francesca művei inspirálták. Hazatérése után 
művészi érdeklődése egyre inkább a paraszti kultúra felé fordult, a korábbi mitológiai 
és bibliai ábrázolások helyett a falusi élet mindennapjait ábrázolta képein.

Az 1950-es években művésztársaihoz hasonlóan ő is kénytelen volt igazodni 
a hatalom által megkövetelt szocreál stílushoz, de az évtized végén már saját hangján 
szólalt meg. Kialakult új, csak rá jellemző festői világa, amelynek középpontjában 
a modern városi ember hétköznapjai, jellegzetes színterei és szereplői, a klasszikus 
eredetű, mégis modernizált női szépség áll.

Nála érzékletesebben senki sem ragadta meg az 1970-es és '80-as évek hangulatát, 
képei szinte esszenciálisan sűrítik magukba azt az életérzést és vizuális kultúrát, amit 
manapság a retró szóval szokás jelölni.

CZENEBÉLA

A kötet szerzője a többek között 
Csontváry Kosztka Tivadar, 
Derkovits Gyula, Aba-Novák 
Vilmos és gróf Batthyány Gyula 
monográfiáját is jegyző Molnos 
Péter. 

A Fákó Árpád által tervezett 
reprezentatív album 460 oldalon, 
mintegy 400 műalkotás repro-
dukciójával, tudományos igénnyel, 
de a nagyközönség számára is 
fogyasztható nyelvezettel mutatja 
be Czene Béla méltatlanul háttérbe 
szorított, felfedezésre váró 
életművét.

464 oldal, kemény táblás, négyféle 
védőborítóval, 16990 Ft
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Webáruházunkban magánszemélyeknek 20%,  
intézményeknek 35% kedvezményt adunk 

minden mórás könyvre:  
www.mora.hu

Nézzen be hozzánk, és vásároljon kedvezménnyel! 
1066 Budapest, Jókai u. 6., Corner Six Irodaház 

Nyitvatartás: H–P: 12:00–18:00,  
hétvégén a 6szín Teátrum előadásaihoz igazodva

Telefon: +36-1-999-9568 � bolt@mora.hu
A mintaboltban magánszemélyeknek 20%,
pedagógusoknak 35% kedvezményt adunk!

MÓRA MINTABOLT  
A BELVÁROS SZÍVÉBEN!

Móra Könyvkiadó Zrt. 
1066 Budapest, Jókai u. 6. 

Telefon: +36-1-320-4740 � mora@mora.hu


