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Megújuló Móra
A hazai könyvkiadás az utóbbi években drasztikus változásokon esett át. Gombamód szaporodtak a kisebb-nagyobb új kiadók, miközben soha
nem látott mértékben nőtt meg a verseny az olvasók kegyeiért. A Móra folyamatos megújulásának
köszönhetően ebben a nehéz időszakban is töretlenül növekedett, így a negyedik legnagyobb magyar
kiadónak számít, és független piaci szereplőként
képes volt megőrizni vezető szerepét az ifjúságiés gyerekkönyvkiadásban.
Nagy megtiszteltetés klasszikus szerzők remekeit
vagy akár teljes életművét gondozni. Néhány
kiragadott példa: két kiváló magyar szerzőnk idén
ünnepelné századik születésnapját. Mándy Iván
Csutak-könyvei és Lengyel Balázs Óperencián innen
– Óperencián túl című kötete új rajzokkal, modern
kivitelben jelenik meg újra az ünnepi alkalomra.
Erich Kästner gyerekkönyvei idén ősztől fiatalosabb
külsőt kapnak, Pötyi és Anton című ifjúsági regénye
pedig Perczel Enikő új fordításában jelenik meg.
Büszkék vagyunk hatvannyolc éves örökségünkre,
ahogy arra is, hogy olvasóink már nem csak a
klasszikus köteteinkkel azonosítanak bennünket.
Évről évre szélesebb választékkal bővítjük több
mint ezer kiadványból álló címállományunkat.
Dóka Péter Szupermalac és Űrpatkány című
trilógiájának nyitókötete, a Hősök leszünk! a két
szerethető címszereplő első csillagközi kalandjait
meséli el Máli Csaba humoros rajzaival. Keresztesi
József első verses meseregénye, a Csücsök, avagy

a nagy pudinghajsza fordulatos történet a hős
kiflivégről, aki élete kockáztatásával is vállalkozik
a szépséges Csokisminyon kiszabadítására.
A szerző kacagtató rímekkel megírt stílusbravúrja
Horváth Ildi rajzaival jelenik meg. A Brúnó
Budapesten sorozat és a Kerekítő-könyvcsalád is
friss kötettel bővül, Nógrádi Gábor gyerekkönyveit
pedig Ritter Ottó öltöztette új köntösbe.
Elisabetta Gnone, a W.I.T.C.H. és a Fairy Oak írójának Olgáról szóló meseregény-trilógiája is a Móránál jelenik meg. A méltán világhírű olasz szerző a
képzelet erejéről írt lebilincselő és elgondolkodtató
története minden korosztályt elvarázsol. A külön
leges utazás című első kötetben egy papírlány
hajmeresztő kalandjai mellett a szerző érzékenyen
érinti a gyerekkori traumák feldolgozását is. Idén
ősszel megjelenik 2017 egyik legnagyobb könyv
sikerének folytatása: az Esti mesék lázadó lányoknak 2. száz újabb különleges nő mesésen izgalmas,
rövid élettörténete gyönyörű portrékkal a világ
minden tájáról. És a kamasz lányok sem maradnak
új regények nélkül: természetesen tovább bővül
a PINK és a LOL-sorozatunk is.
Kellemes böngészést katalógusunkhoz, melyben
izgalmas cikkek, interjúk és játékok egészítik ki
legfontosabb újdonságaink rövid bemutatását.
DÁVID ÁDÁM szerkesztő
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Interjú

Keresztesi Józseffel

a Csücsök, avagy a nagy pudinghajsza szerzőjével
Van kedvenc meséd?
Van, de életkoronként változik. Kisgyerekként például
nagyon szerettem az Ezeregyéjszakát, főleg Szindbád
utazásait. Ha ezeket a történeteket egymás mellé
helyezzük, a sorozatot fel lehet fogni egy fantasztikus
kalandregénynek is – sőt, most, hogy belegondolok,
talán a Csücsökkel is egy efféle kalandregényt szerettem volna létrehozni, olyasvalamit, amit nyolcévesen
élvezettel olvastam volna. Később, már gimnazistaként
fedeztem fel magamnak a Micimackót, pontosabban
Milne Karinthyn átpasszírozott világlátását. Felnőttként, gyakorló szülőként pedig nagyon is megtanultam
értékelni azokat a szerzőket, akik képesek bölcs pszichológiai érzékkel megszólítani a legfiatalabb korosztályokat. Itt, ha nevet kell mondanom, elsősorban Marék
Veronika könyveire gondolok.
Drámaíróként több díjat is kaptál. Mennyiben más élmény
gyerek- vagy felnőtt közönségnek szóló darabot írni?
A felnőtt daraboknak messzebbről kell nekifutni: több
előkészületet igényelnek, több szereplőt mozgathatnak,
nagyobb a fesztávjuk, bonyolultabb a szerkezetük.
A gyerekdaraboknak – az én esetemben, ugye, bábdarabokról beszélünk – behatárolt a terjedelmük, tekintettel kell lenni a szereplők számára és az alkalmazott
bábtechnikák lehetőségeire is. És hát a történet íve is
más, mint egy hosszú és rétegzett „felnőtt” darabé.
Alkalmazkodni kell ahhoz a logikához, amit egy mesebeli
világ ír elő, és ennek megfelelő nyelvet is kell használni.

Persze mindkettőt hosszas gondolkodás előzi meg, csak
éppen más-más típusú kérdésekre kell választ találni.
A saját gyerekeid olvassák a könyveidet? Esetleg „teszteled rajtuk” az készülőfélben lévő írásokat? Mi tetszik
nekik? Van, amiben nem értetek egyet?
Igen, tesztelem rajtuk, noha az én gyerekeim már
nagyok, és kinőtték a mesék korszakát. De jó olvasók,
és határozott véleményük van az olvasmányaikról.
Megmondják, ha valami nem tetszik nekik, vagy valamit
zavarónak találnak, habár szerencsére azt még sosem
javasolták, hogy inkább hagyjam a fenébe az egészet.
Másfajta együttműködés mindamellett előfordult: annak
idején elkértem Rozi lányom egyik gyerekkori versét, és
betettem a Mit eszik a micsoda? című gyerekverskötetbe, természetesen a szerző nevének a feltüntetésével.
Odaillett, és kész.
Ha egy aranyhal fölajánlaná, hogy teljesíti három
kívánságodat, de bármit kapsz, csak egy napig tart, mit
kívánnál?
Ritkán szoktam utazni, úgyhogy valószínűleg ráböknék
a földgömb három pontjára, és ott töltenék egy-egy
napot. Új-Kaledónia, Alaszka, Peru? Ha a varázslatban
az is benne foglaltatik, hogy nem kell hozzá csomagolni
és napokig zötykölődni, annál jobb.

Keresztesi József:
Csücsök, avagy a nagy
pudinghajsza 6+
96 oldal,
illusztráció: Horváth Ildi,
2499 Ft
A könyv megjelenését támogatta a

RECE

PT

Túrós pite
Nem pont paleo, nem túl fitnesz:
túrós–mazsolás tuti pitetipp ez.
A tésztához: 50 dkg liszt, 25 dkg vaj vagy margarin, 8 dkg cukor,
2 dl tejföl, 1 sütőpor, 2 tojás sárgája, 1 marék darált dió vagy búzadara
A töltelékhez: 50 dkg tehéntúró, 15 dkg cukor, 1 biocitrom reszelt héja,
1 vaníliás cukor, 2 tojás sárgája, 3 felvert tojásfehérje, mazsola
A tészta hozzávalóit (a dió/búzadara kivételével) összegyúrjuk, betes�szük a hűtőbe. Összekeverjük a töltelék hozzávalóit, és a végén óvatosan
hozzákeverjük a három felvert tojásfehérjét. A tésztát kettévágjuk, és
két lapot gyúrunk belőle. Az egyik lapra rászórjuk a diót/búzadarát, majd
rákenjük a tölteléket. A másik lapot ráfektetjük a tetejére, megkenjük a
maradék egy tojásfehérjével, majd megszurkáljuk egy villával, hogy ne
púposodjon fel a gőztől. 180 fokon sütjük, amíg aranyszínű nem lesz.
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Dóka Péter
Hó´sök leszünk!

Játék

Keresd meg a különbséget!
Szupermalac és Űrpatkány
megérkezett a Cukibolygóra,
hogy megmentsék a cukiállatokat a büdös Csillagpoliptól. Keresd meg
a 10 különbséget
a két rajz között!

Szupermalac és Űrpatkány egy messzimesszi galaxisban él…
Régen ők is a Földön laktak, de akkor még más
volt a nevük: Csocsó és Pati. A többi állat gúnyolta őket, mert nem
vették észre, milyen különlegesek. Senki sem sejtette, hogy hamarosan űrhajóba pattannak, és szuperhősök lesznek. Kísérd el őket csillagközi kalandjaikra! Ismerd meg társaikat: a ravasz Fáraó kandúrt és
feleségét, Kleó cicát!
Megmentheti egy malac és egy patkány a világot?

Dóka Péter:
Hősök leszünk!
Szupermalac
és Űrpatkány 1. 8+

Sikeresebbek lehetnek, mint a daliás Acélmedve?
És vajon megkapják a szuperhősengedélyt?
A sorozat első kötetében a két űrvagány cukisítja a csillagpolipot,
segít a Mikulásnak, és szembeszáll a gonosz Rosszkutyával is. De

112 oldal, illusztráció: Máli Csaba,
1999 Ft

csak akkor győzhetnek, ha Szupermalac meg tudja állítani az időt…

Előkészületben:

A könyv megjelenését támogatta a

A három űrbetyár
Az idővihar

Szupermalac és Űrpatkány
a tévében is felbukkan!
Az animációs sorozat
rajzait és a kötet
illusztrációit Máli Csaba
készítette. Erre a QR-kódra
kattintva nézheted meg
a Cukibolygó című
első epizódot.

A Hősök leszünk! legfontosabb szereplői

Rajzpályázat 6-10 éves gyerekeknek
Találd ki, rajzold meg és nevezd el a saját állati szuperhősödet!
Szupermalac, Űrpatkány, Acélmedve és a többiek várják pályamunkádat digitális formában
a hosokleszunk@mora.hu címen.

Beküldési határidő: 2018. november 30.

A legmenőbb szuperhősök neve bekerül majd a trilógia harmadik kötetébe, a nyertes pályázók
pedig december folyamán egy-egy dedikált kötetet kapnak. A pályaművek felkerülnek
a Móra Kiadó Facebook-oldalára, ahol a legtöbb lájkot kapó rajz külön közönségdíjat kap.
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Idén ősztől megújul
Nógrádi Gábor életműsorozata!
Gyűjtőknek kötelező!

Nógrádi Gáborral
Idén ősszel megújulnak a könyveid borítói, rajzai.
Mi a célja a változtatásnak, miért van szükség
az új arculatra?
Miért öltöznek évről évre az új divat szerint a hölgyek? Mert az ízlés változik: más színek, más formák,
más stílusok tetszenek nekünk ma, mint tegnap.
A könyvekkel is így vagyunk. A most induló életműkiadásom nem jelenhetne meg a tíz évvel ezelőtti
sikeres borítókkal, mert a legtöbb gyerek vagy felnőtt
tekintete átsiklana rajta. Új könyvekhez új borító kell
– hogy a Csárdáskirálynőt idézzem szabadon.
Hogyan telik egy gyerekkönyvíró hétköznapja, amikor
éppen dolgozik valamin?
Miután nekem az írás, illetve az írásra való
felkészülés az életem, az igazi kérdés úgy hangzana,
hogy mit csinálok, mikor nem dolgozom. Olyan nincs!
– szólna a válasz. Ha utazom, ha túrázom, ha tévét
nézek, ha beszélgetek, egyformán jár az agyam: mit
mire tudok használni majd az írás során? Szerintem
ezt a létezési, gondolkodási módot mindenki ismeri,
aki szeretve gyakorolja a szakmáját, hivatását.
Kérdésedre pontosabban válaszolva: hatkor-hétkor
kelek, a komputer elé vetem magam, és az ebédet
meg egy rövid délutáni alvást leszámítva az este is
a gép előtt talál.
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A népszerű szerző művei ezentúl kartonált borítóval,
Ritter Ottó vadonatúj rajzaival jelennek meg.

Nem csak a „jövő” húzza
az embert előre

Interjú

www.mora.hu

Huszonhárom könyved kapható jelenleg
a Móra Kiadónál. Mi lesz a huszonnegyedik?
Harminc évvel az első kiadás megjelenése után
legnépszerűbb könyvem, a Segítség, ember!
folytatását tervezem átadni a Mórának Segítség,
állat! munkacímmel. Harminc új állatról kellett
megtanulnom mindent, hogy megírjam játékos,
humoros, de ismeretekben gazdag, a környezetés klímavédelmet sem mellőző monológjukat.
Több mint harmincéves pályafutás van mögötted,
több tucat könyv, díjak, elismerések. Mi az, ami íróként még motiválni, lelkesíteni tud?
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Petepite 9+

200 oldal, 2499 Ft

Erre a kérdésre azt illik válaszolni, hogy a könyveimmel elérhető cél lelkesít: a tanítás, az olvasásra nevelés, a szórakoztatás. No, persze ezek is. Nagyon is! De
az én koromban, és ennyi tapasztalattal mögöttem
bevallhatom: nemcsak a „jövő” húzza az embert előre,
csináljon bármit szívvel, lélekkel, hanem a „múlt” is
hajtja. Egészen pontosan a neveltetése, a személyisége, a rögzült szokásai hál’ istennek nem engedik,
hogy abbahagyja, amiben örömét leli. Mellesleg ezért
kellene nyugdíj után is mindenkinek tanulni, tevékenykedni kedve szerint, amíg lehet…
Milyen ötleteid, jövőbeli terveid vannak?
Ha bírom erővel, és a Móra is mellettem áll, akkor sok
regényt, humoros írások gyűjteményét és ismereteket
szórakoztatva tanító könyveket szeretnék írni még
néhány évtizedig.

Tovább Nógrádi Gábor műveihez
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Gyerünk haza! 9+
184 oldal, 2499 Ft

A mi Dózsánk 9+
256 oldal, 2499 Ft

Emmike nem semmike 9+
128 oldal, 2499 Ft
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J. Kovács Judit: Kerekítő 1–5.
– Ölbeli játékok, mondókák és
játékötletek – CD melléklettel 1+
64 oldal, illusztráció: Kállai Nagy
Krisztina, 2499 Ft

„Egyszerre ad kereteket
és szabadságot”

Interjú

J. Kovács Judittal
Idén ősszel jelenik meg a népszerű
Kerekítő alapsorozat ötödik,
egyben záró darabja. Ebből az
alkalomból beszélgettünk a sorozat
megálmodójával, a Kerekítőmozgalom alapítójával.
Jövőre lesz tíz éve, hogy megjelent Kállai Nagy
Krisztina illusztrációival a Kerekítő alapsorozat első
kötete, és rögtön Szép Magyar Könyv díjat nyert.
Hogyan akarod megünnepelni ezt a kerek évfordulót?
Jövőre, júniusban nagy jubileumi kötetet szeretnénk
megjelentetni a Móra Kiadóval a bölcsődés és az
óvodás korosztály számára. Az ünneplést tulajdonképpen már idén elkezdjük azzal, hogy országszerte
a Kerekítő 5-re épülő foglalkozásokat tartunk, s ezeket
a legtöbb helyszínen kedvezményes könyvvásárlással
kötjük össze. Jövőre szeretném megköszönni
mind a nyolcvan kollégámnak ezt a tíz évet, ebből
az alkalomból novemberben rendezünk majd egy
foglalkozásvezetői találkozót, ahová határon túlról is
érkeznek majd.

Kikerekedet

t a Kerekítő

Miért döntöttél úgy, hogy öt rész után lezárod
az alapsorozatot?
Az öt kötetben százötven mondóka és hozzá tartozó
leírás található, ez bőven elég arra, hogy a szülők,
nagyszülők megtalálják a kedvenc ölbeli játékaikat,
amelyeket aztán a gyerekükkel vagy unokájukkal
játszhatnak. Természetesen csak az alapsorozat zárul
le, a könyvcsalád az elkövetkező években is bővülni
fog, az óvodás korosztálynak szóló kiadványok kerül
előtérbe. A sorozat mondókáira, meséire, dalaira épülő
pedagógiai műhelymunkával továbbra is ellátogatok
bölcsődékbe és óvodákba. Kerekítő ovimóka-foglalkozások még több helyen fognak indulni, és alkalmi jelleggel
óvodai csoportokba is hívhatóak vagyunk.
Megváltoztatta az életedet az utóbbi tíz év,
amit kerekítéssel töltöttél?
Egy nagycsaládnál is nagyobb család vesz körül: a három gyerekem mellett most már van másik tizenhét is
– a tizenhét könyvem –, s velük szintén törődni, foglalkozni kell. Kialakult egy sajátos életritmus, mely szerint
minden hétköznap délelőtt foglalkozásokat tartok. Ez
évente több mint kétszáz alkalom. A folyamatos kerekítés egyszerre ad kereteket és szabadságot: rendszert
ad az életnek, és egyúttal olyan szellemi szabadságot
nyújt, amely felszabadítja a kreatív erőket – ennek is
eredménye ez a jövőre tízéves könyvsorozat.

sorozat!

„Évek óta nyomon követem J. Kovács Judit értékmentő és értékteremtő munkáját. A Kerekítő sorozat kötetei
sokat segítenek a munkámban és immár unokám „kerekítésében” is. Újra meg újra megtapasztalom az ölbéli
játékok fölszabadító, fantázia- és léleknyitogató hatását, valamint az egészséges fejlődéshez elengedhetetlenül
szükséges öröm összekapcsoló erejét.”
Boldizsár Ildikó
író, mesekutató
„Gyerekkoromban sok ilyet játszottunk a szülőkkel, nagyszülőkkel: piszézőst, térdenlovaglóst, elmentvadásznit,
csipcsipcsókást. Nagyon szerettük! Kettesben lenni, testközelben, biztonságban, átadni magunkat egymásnak,
egymás érintésének. És nem kellett hozzá más, csak mondóka – varázsige. Ebből a sorozatból is ezt lehet
tanulni: játszani, együtt lenni, egymást szeretni.”
Gryllus Vilmos
zenész, a Kaláka együttes tagja
„Amikor pici gyerekünket ölbe vesszük, hogy együtt mondókázzunk, tapsoljunk, zötyögjünk, akkor igazán
kerek a világ. Végre itt egy könyv, melyből megtudhatjuk, milyen mozgás kapcsolódik az egyes mondókákhoz,
hogy aztán kedvünkre próbálgassuk, variáljuk őket. Kisgyerekes családok, kezdő szülők, nagyszülők alapműve!”

Tovább a Kerekítő-család köteteihez

Berg Judit
író
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Elisabetta Gnone
Olga, a papírlány
A különleges utazás

Elisabetta Gnone

Genovában született, és
a Monferrato környéki
dombok között lakik.
A Walt Disney által kia
dott női és gyereklapo
k igazgatója volt; 2001
megalkotta a cég szám
-ben
ára a W.I.T.C.H. című
ké
pr
eg
én
ysorozatot, amely
világsikert ért el.

Olga Papel karcsú, mint a nádszál, és hihetetlen történeteket tud mesélni, amelyekről azt állítja, személyesen élte át
őket. Az ő világában megeshet, hogy a borz beszél, a nyúl
tutajosnak áll, a medve pedig szabó szeretne lenni. Igaz
mindez? Vagy csak kitaláció? A bölcs Tomeo, a falu fodrásznője azt állítja, hogy Olga a gyerekkora kísérteteiből
szövi történeteit, hogy ne kelljen többé félnie tőlük.
Olga meg akarja vigasztalni Brucót, érzékeny lelkű barátját, ezért egy papírlányról szóló új történetbe kezd. Őt is
Olgának hívják, és elhagyja a faluját, hogy Ausolia varázslónő normális, hús-vér emberré változtassa. Kalandos útja
során találkozik a nyomkereskedővel, a hőlégballonon lakó
fiúval, és egy különleges cirkuszi társulattal is. Vajon rálel
a varázslónőre? És milyen áron válhat emberré?
A W.I.T.C.H. és a Fairy Oak világhírű írójának legújabb sorozata a képzelet erejéről mesél minden korosztálynak, Linda
Toigo fantasztikus, papírkivágással készült illusztrációival.

Elisabetta Gnone:
Olga, a papírlány
A különleges utazás 9+

304 oldal, fordító: Todero Anna,
illusztráció: Linda Toigo, 3499 Ft

ról szól, hogy Dzsubát úr
„Ez egy igaz tör ténet. Ar
vágott, és a Rugóemberke
idomított medvéje ketté
teal. Nála mindig van egy
összeragasztott celluxsz
át előfordul vele, hogy elv
kercs cellux, mert időnkén
nő
sszire röppen. A repülő
lik a doboz aljáról, és me
t
yik ragtapaszát, de én az
kölcsön akarta adni az eg
embert kettévágják, csak
mondom, hogy amikor az
tar tani.”
valami erősebb tudja össze

2004-ben jelentette me
g a népszerű Fairy Oaksaga első kötetét. Ez a
ifjú olvasók millióinak sz
sorozat
ívét hódította meg világ
sz
ert
e.
Az utóbbi éveket a Olga,
a papírlány írásával töltö
tte. Ez a meseregény-s
a történetmesélés font
orozat
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Itt a New York Times sikerlistáját
is megjárt szenzációs könyv
folytatása!

Bartos Erika könyvei

Francesca Cavallo – Elena Favilli:
Esti mesék lázadó lányoknak 6+

212 oldal, fordító: Todero Anna, 3999 Ft

Születés, Elmúlás 3+
80 oldal, 2499 Ft

Esti mesék lázadó lányoknak 2. 6+

Te is voltál kicsi, dédpapa? 3+
Te is voltál kicsi, dédmama? 3+

224 oldal, fordító: Todero Anna, 3999 Ft

„A hőseink nem tündérek, nem
boszorkák, hanem igazi nők: erősek,
okosak, bátrak. Van céljuk, és küzdenek
is érte – mert hisznek magukban.”

72 oldal, 2999 Ft

Őrangyal – Mesék az elfogadásról 3+
96 oldal, 2999 Ft

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.

Brúnó Budapesten sorozat

Pest szíve, Buda tornyai, Buda hegyei 3+

288 oldal, 3999 Ft
A sorozat kötetei mesésen mutatják be Budapest gyermekek számára érdekes helyeit: tereket, épületeket,
múzeumokat, ismertebb nevezetességeket és felfedezésre váró látványosságokat. A kötetekhez kapcsolódó
fényképes foglalkoztatófüzetekben sok-sok játékos
feladattal tudjátok újraélni a kirándulásokat.

@lazadolanyok

Szabó T. Anna költő

32 oldal, illusztráció: Szalma Edit, 1999 Ft

Több mint tíz évvel ezelőtt Nyulász Péter a
Miazami című kötettel megújította a találós
kérdések műfaját. A kitalálós versikék olyan
népszerűek lettek, hogy a könyvet hamarosan követte a Miazmég című válogatás,
és most az óvodáskorú közönség örömére
elkészült a harmadik rész is, a Kiazaki.

– Amy Poehler’s Smart Girls

„Nélkülözhetetlen olvasmány
a lányok és a fiúk számára is;
azoknak a gyerekeknek, akik ezt
olvassák esténként, lesz majd
bátorságuk nagyot álmodni.”
– Fiona Noble, The Guardian

„Ez a mesekönyv nem hercegnőkről szól: lázadni tanítja
a lányokat.”

– Georgina Rannard, BBC News

A köteteket több mint harminc nyelvre fordították le!

Magyar mesék lázadó lányoknak 6+

Szerzők: Kiss Judit Ágnes, Mesterházi Mónika, Miklya Luzsányi Mónika,
Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina
112 oldal, illusztráció: Békés Rozi, Bódi Kati, Bölecz Lilla, Hitka Viktória,
Kőszeghy Csilla, Makhult Gabriella, Molnár Jacqueline, Nagy Diána,
Rofusz Kinga, Sásdi Laura, Schall Eszter, Szegedi Katalin, 2999 Ft

„Egy sorba kell állnunk a férfiakkal, s velük küzdeni az emberséges megélhetésért.”

Bédy-Schwimmer Rózsa

„Az emberiség nevelésének tekintélyes része a nők kezében van.”
Kol Erzsébet

Boldizsár Ildikó: Esti mesék sorozat
Boldizsár Ildikó író-mesekutató négy kontinens
mesekincséből válogatta össze és rendszerezte
a sorozat meséit. Az óvodások élvezik a fordulatos történeteket, a nagyobbak pedig felismerik
a történetekbe rejtett örök tanulságokat.

Nyulász Péter:
Kiazaki – Kitalálós versikék

„Ez a lenyűgöző könyv
meg-mutatja a lányoknak,
hogy bármi lehet belőlük.”

Esti mesék a szeretetről 6+

104 oldal, illusztráció: Kőszeghy Csilla, 2999 Ft
A sorozatban megjelent:

Esti mesék lányoknak 6+ 2999 Ft
Esti mesék fiúknak 6+
2999 Ft
Esti állatmesék 6+
3499 Ft
Esti tündérmesék 6+
3499 Ft
Esti mesék a boldogságról 6+ 3499 Ft

A könyv
megjelenését
támogatta a

www.mora.hu
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Thomas, a gőzmozdony 3+

Tarts velünk, és légy
részese a mozdonykalandoknak!
Ez a kötet Gordonról, Emilyről
és Crankyről szól. Gordon, a leggyorsabb mozdony lenézi a többieket,
Edwardot is gúnyolja. Vajon segít neki
Edward, amikor bajba kerül? Emily azt
hallotta, hogy a Fekete tó félelmetes
hely, nem szeretné, ha a Kövér Ellenőr
oda küldené. Lehetséges, hogy a tónak
csak a neve ijesztő? A pökhendi Cranky
legyőzhetetlennek hiszi magát.
Amikor kitör a vihar, be kell látnia:
ezúttal nem boldogul
segítség nélkül!

Indul a gőzös! – Első matricás könyvem 1299 Ft
Foglalkoztatókönyv 100 matricával 1299 Ft
Mozdonykalandok 1. – Thomas, Henry és James 2499 Ft
Mozdonykalandok 2. – Harold, Spencer és Perry 2499 Ft
Mozdonykalandok 3. – Gordon, Emily és Cranky 2499 Ft

Kisvakond és az állatkák;
Kisvakond az állatkertben; Kisvakond
és a formák; Kisvakond és a színek;
Kisvakond és a számok

További kötetek:
landok 1.
nyka
zdo mes
Momoas  Henry  Ja
Th

2499 Ft

Thomas the Tank Engine & FriendsTM

Hupikék Törpikék – Karácsony a törpöknél
Hupikék Törpikék – Törpilóta, a hős
48/56 oldal, fordító: Liszkay Szilvia, 2399 Ft
A sorozatban már megjelent:

Kirakóskönyvek 3+

A könyvekben 5-5 kirakó található, amelyek
összeállítását keret és háttérkép is segíti.

Hókuszpók törpös kalandjai; A csodálatos törpfurulya;
Törpingáló törpbarátoknak; A törpcsapat kalandjai

Vuk és Karak; Hupikép;
A kisvakond játszik
10 oldal, 2999 Ft

Asterix 25.
– A megosztott falu 9+

48 oldal, fordító: Bayer Antal,
2499 Ft

Matricás foglalkoztatók 3+

Mókázz és matricázz! Színezd ki ezeket az ünnepi
foglalkoztatókönyveket! Több mint 250 matricát és
sok izgalmas kipattintható tartozékot találsz bennük!

24 oldal, 2999 Ft
Alkoss és játssz! Rakd össze a figurákat
meg a palotát, és mehet a buli!

MÓRA KÖNYVKIADÓ

@mora.rajongo @morakonyvkiado

9 789634 860730

6+

A bulikornispalota 5+

H

ISBN 978 963 486 073 0

10 oldal, 999 Ft

16 oldal, 999 Ft

landok 2.
nyka
zdo Percy
Maroold  Spencer 

Gordon  Emily  Cranky

A sorozatban már megjelent:

Mozdonykalandok 3.

Kisvakond-lapozók 3+

A színes, interaktív lapozó versek és tréfás
kérdések segítségével ismerteti meg az
óvodáskorú közönséggel a házi- és
az erdei állatokat.

Suhanó Mikulás; Vidám karácsony;
Fehér karácsony; Édes karácsony

17

Gyerekek milliói nőttek már fel Thomas, a gőzmozdony és barátai
Percy, Gordon, Emily és a többi vidám mozdony történetein.
Ne hagyd ki a fordulatos kalandokat, keresd a Thomas-könyveket!

LEGO Disney hercegnők
– Játssz a hercegnőkkel! 5+
Minikészlet, feladványok, mese
LEGO STAR WARS – Örök lázadók
– Ajándék Kordi Freemaker-minifigura! 7+
Képregények, feladványok
LEGO DC SUPER HEROES
– A Másvilág Liga
– Ajándék Superman-minifigura! 7+
Rejtvények, sztori, képregények
32 oldal, 1999 Ft

Tesz-Vesz-sorozat 6+

Richard Scarry:
Karácsonyi kalandok
Tesz-Vesz városban

48 oldal, fordító: Réz András, 2999 Ft

A behavazott városkában játszódó
kalandok mellett egy fordulatos
társasjáték, két kottával közölt
karácsonyi dal, sőt az illatalma elkészítési módja is helyet kapott ebben
a különleges Tesz-Vesz-kötetben.

www.mora.hu

Móra

16

landok 3.
nyka
zdmoily  Cranky
o
Mrdon  E
Go
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Csutak-sorozat

Végh György:
Don Makarémó, egy kulcslyukon
keresztül 6+

Klasszikusok

Mándy Iván:
Csutak és Gyáva Dezső 10+
Csutak a mikrofon előtt 10+

120 oldal, illusztráció: Réber László,
2999 Ft

272/296 oldal, illusztráció: Németh Gyula,
2999 Ft

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.

Csutak egy józsefvárosi, közelebbről
Ér utcai fiú – róla és társairól szól
Mándy Iván négykötetes sorozata.

A sorozatban már megjelent:

Csutak színre lép
Csutak és a szürke ló

A könyv megjelenését
támogatta a

Balázs Béla: Az igazi égszínkék 6+

88 oldal, illusztráció: Reich Károly, 1999 Ft

Lengyel Balázs:
Óperencián innen – Óperencián túl 6+

Mi történik, ha a festett felhőből valódi
eső zuhog? És ha a festett égbolt este
igazán elsötétedik? Ferkó nem sejti,
hogy amikor a búzavirág szirmaiból
égszínkék festéket készít, kalamajkák
sorát indítja el…

72 oldal, illusztráció: Molnár Jacqueline, 2499 Ft

Volt egyszer egy nagy mesélő, aki éppen száz éve
született. Lengyel Balázsnak hívták. Az Óperencián
innen a szerző saját meséi várnak ránk, az Óperencián túl pedig hat rövid állatmesét találunk a világ
különböző tájairól az író-műfordító remek fordításában. Az új, centenáriumi kiadást Molnár Jacqueline
illusztrálta.

Tappancs sorozat 9+

Phyllis Reynolds Naylor: Tappancs megmentése
Tappancs karácsonya
192/272 oldal, fordító: Nagy Andrea, 1999 Ft, 2499 Ft

Tappancs a legkedvesebb, legokosabb, legszeretnivalóbb kutya a világon.
Gazdája, Marty legalábbis egészen biztos ebben. A kiskutya és a kisfiú
az első percben megkedvelik egymást, mégis számtalan nehézséget kell
leküzdeniük, mire Marty végre befogadhatja a kutyust.
A történet végén természetesen Tappancs otthonra talál,
de a három kötet temérdek kalandot és izgalmat rejt!
A világhírű író könyveit számos díjjal jutalmazták.

Erich Kästner: Pötyi és Anton 9+

160 oldal, fordító: Perczel Enikő, 1999 Ft

Luise, vagyis Pötyi egy gazdag gyárigazgató lánya,
aki esténként rejtélyes okból gyufát árul Berlin
utcáin. Barátja, Tóni pedig az iskola mellett beteg
édesanyját ápolja, és remek rántottát tud készíteni.
Mikor megtudják, hogy Pötyiék házát tolvajok akarják
kirabolni, Tóni akcióba lendül.

Astrid Lindgren: Kalle és Rasmus
– Kalle-trilógia 10+
224 oldal, fordító: Tótfalusi István,
illusztráció: Németh Gyula, 2699 Ft

Kalle Blomkvist, az ifjú mesterdetektív és barátai
idén nyáron sem unatkoznak. A trilógia befejező
részében is folytatódik a Fehér és a Vörös
Rózsa évek óta folyó háborúja, amit elbűvölt
figyelemmel követ egy ötéves kisfiú, Rasmus.
Hiszen ha megnő, ő is Fehér Rózsa szeretne
lenni, mint Kalle, Anders és Eva-Lotta.

Astrid Lindgren:
Oroszlánszívű testvérek 10+

280 oldal, fordító: Papolczy Péter, 2999 Ft

Astrid Lindgren meseregénye varázs
latos, álombéli tájakra repíti hőseit.
A kedves falusiak és az elszánt gonoszok
rettentő küzdelme során a szerző úgy
fogalmazza újra az élet, a halál és
a hűséges szeretet örök kérdéseit, hogy
a történetbe belefeledkező olvasó maga
is új fényben látja ezeket.

Janusz Korczak: I. Matykó király –
Világmegváltás kezdő királyoknak 10+

352 oldal, illusztráció: Marianna Oklejak, 3999 Ft
Ki ne álmodozott volna már arról, hogy
egy napon uralkodóvá válik? Ki ne játszott
volna már el azzal a gondolattal, hogy jobbá
teszi a világot? A világhírű lengyel regény
főhőse, I. Matykó király átélhette mindezt
a dicsőséget, annak összes örömével,
kihívásával és keserűségével együtt.

A. A. Milne: Micimackó – hangoskönyv
Alföldi Róbert előadásában 6+
3270 Ft

„Pont jókor jössz, mert ez a nap legjobb
része. – Melyik az a rész? – Az, amikor te
meg én mi leszünk.”

Halgass bele!

Szabad-e bejönni ide betlehemmel?
Kaláka zenéskönyv – CD melléklettel 5+
64 oldal, illusztráció: Herbszt László, 4499 Ft
„Jó estét kívánok. Meg ne ijedjenek,
itt egy kompánia, semmit se féljenek.
Lépek én e házba azon kérelemmel:
szabad-e bejönni ide betlehemmel?”

20

www.mora.hu

www.mora.hu

Képesregények — az olvasás megszerettetésére

Nyulász Péter – Ritter Ottó
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Berger Szimat Szolgálat 6+

Colas Gutman

Az időgladiátorok

Szutyok-sorozat 5+

128 oldal, 1799 Ft

Itt a nyár, de a strandolás elmarad. Maxi és Trixi a balatoni bringatúra után a
közeli római romvárosba viteti magát. A program fergeteges, és a forgatagban
a pumiikreknek nyoma vész! Pongi a keresésükre indul, ám egy titokzatos,
egyiptomi jelmezes alak nyomára akad. Ki lehet ő? Álruhás gyerekrabló,
esetleg időutazó kalandor?

64 oldal, fordító: Pacskovszky Zsolt,
1499 Ft

Szutyok
Szutyok nyaral
Boldog karácsonyt, Szutyok!

A sorozatban már megjelent:

A fürdők réme
Az ellopott mikulásszán
A hosszúfülűek kincse

Lesi Zoltán: Karton és Matild
– A zombimentők 6+
104 oldal, illusztráció:
Lanczinger Mátyás, 2499 Ft

Karton félős, hatéves kisfiú.
A kedvenc számítógépes
játékából felbukkan egy apró
zombi. Karton Matilddal,
a szomszéd lánnyal együtt
négy pályát teljesítve segít
legyőzni a zombik
ellenségeit.
A könyv megjelenését támogatta a

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…
112 oldal, fordító: Nagy Andrea, 1999 Ft

A sárkányok nem tudnak úszni
Dóra, a ló

Félig vámpír, félig tündér — igazi egyéniség!

Philip Reeve – Sarah McIntyre

Káprázatos kalandok sorozat 7+

Olivér és a tengerkócok; Sen és a száguldó szán;
Astra és a zŰrsütik; Luccka és a Móka Hold

208/216/224 oldal, fordító: Ajkay Örkény,
Kleinheincz Csilla, 2499/2699 Ft
A gazdagon illusztrált regények főszereplői talpraesett
gyerekek, akik furcsa helyzetekbe keverednek, különös
barátokra tesznek szert, és bizony számtalan veszéllyel is
szembe kell nézniük.

Harriet Muncaster

Vámpírtündér sorozat 6+

Holdas Hanna osztálykirándulásra megy

218 oldal, fordító: Magyari Andrea, 1999 Ft

Holdas Hanna különleges kislány, hiszen
vámpírtündér. Az édesanyja tündér, az
édesapja vámpír, ő meg egy kicsit mindkettő.
Holdas Hanna barátai bizony kicsit félnek,
amikor osztálykirándulásra indulnak egy ódon
kastélyba. Mi lesz, ha a kastélyt kísértetek
lakják? Hanna azonban megmutatja nekik, hogy
nem mindenki félelmetes, aki annak látszik.

A sorozatban már megjelent:

Holdas Hanna iskolás lesz; Holdas Hanna nyaralni megy;
Holdas Hanna szülinapi bulit tart; Holdas Hanna balettozik;
Holdas Hanna bajba kerül

Marcus Sedgwick – Pete Williamson
Hollócsőr históriák sorozat 9+
Vízözön és vesztegzár;
Kísértetek és ketyerék

248/272 oldal, fordító: Zöldi Anna, 2199 Ft
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:
Edgár, a család bölcs hollója.
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Játszva leszel okosabb!
– Logika, ügyesség, kitartás

– Logika, ügyesség, kitartás

A LÜK Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termékcsaládja. Megfigyelés, összpontosítás,
kitartás, problémamegoldó gondolkodás – a játszva tanulás önfeledt öröme és gyors eredménye egyesül
ebben a képességfejlesztő rendszerben.

BambinoLÜK – A legkisebbeknek

A gyorsan megoldható, egyre nehezedő feladatok egyidejűleg fejlesztik
a gyerekek logikai készségét, szókincsét, tér- és időbeli, ok-okozati összefüggések
felismerését, illetve a műanyag lapocskákkal történő játék biztosítja a kézügyesség
fejlesztését.

Miért hasznos?

Tudjuk, mennyire meghatározóak a későbbi tanulási képességek szempontjából az első néhány évben
szerzett tanulási élmények, ezért a szülők mind nagyobb része hangsúlyosan kezeli már az óvoda előtt
és alatt is gyermeke játékos fejlesztését. Az őket érő számtalan hatás mellett fontos, hogy a tanulás
természetes, játékos formában, mintegy észrevétlenül történjék.
A LÜK termékcsalád 3 és 12 éves kor között mindezt együtt biztosítja.
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MiniLÜK – Játszva leszel okosabb!

A magyar pedagógusok közreműködésével készülő fejlesztőf üzetek a t anterv követelményeinek figyelembevételével dolgozzák fel az anyanyelv, a matematika, az idegen nyelv témaköreit, illetve kínálnak rengeteg ötletes logikai,
koncentrációfejlesztő feladatot, iskolai tananyaghoz kapcsolódó segédletet, játékot.

Figyelem!
ORSZÁGOS
LÜK-bajnokság

Évről évre mintegy
10 000 kisiskolás vesz
részt a LÜK-bajnokságon,
mely országszerte minden
általános iskolában
meghirdetésre kerül.
További info:
luk@mora.hu

PocketLÜK
– Zsebedben a tudás
Hogy kell használni?

A játék egy ellenőrzőtáblából, a LÜK OKOSTÁBLÁ-ból (hat, illetve az iskolásoknak
tizenkét műanyag lapocska) és a hozzá választható, több mint 100 különböző
témájú füzetből áll. A tábla egyszeri megvásárlása után szabadon válogathatnak
a legkülönfélébb tematikájú füzetekből a gyermek érdeklődésének, fejlesztési
igényeinek függvényében. A füzetek egyszerű, következetes, könnyen követhető
felépítésükkel a készségfejlesztés ideális eszközei.

Keresd a LÜK-termékeket
a www.mora.hu oldalon!
miniLUK

A műanyag táblára rögzített
cserélhető füzetke feladatait
a műanyag vázon lévő kis
karok segítségével oldhatja meg
a gyermek, és ellenőrizheti azok
helyességét. A zsebnyi méretű,
24 oldalnyi szórakoztató feladat
hasznos és okos társ lehet
utazáskor, várakozáskor.
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Michael Kogge: Harry Potter™
& Legendás állatok
– Útmutató a varázslóvilághoz 9+

Ablak-zsiráf könyvek 6+

Szerző: Somlai János, illusztráció: Hegedűs Márton, Oravecz Gergely
Az Ablak-zsiráf sorozat kötetei a kisiskolások nélkülözhetetlen
kézikönyvei, és a világ jelenségeinek megértésében szeretnének
a gyerekek segítségére lenni. Az évtizedek óta népszerű alapkönyvet
tematikus kötetek egészítik ki. A foglalkoztatókönyvek játszva
segítik a gondolkodást és a szövegértést.

128 oldal, fordító: Kövesdi Miklós,
illusztráció: Betsy Peterschmidt 3499 Ft

Ez a gyönyörű album tökéletes bevezetés
a Harry Potter- és a Legendás állatokfilmek világába. A kötet számos
ponton kapcsolódik a Legendás állatok és megfigyelésük
– Grindelwald bűntettei
című új mozifilmhez is;
megleshetjük ALBUS
DUMBLEDORE 1927-ES
OSZTÁLYTERMÉT és a CIRCUS
ARCANUS misztikus csodáit.

Sport – képes gyereklexikon

64 oldal, 2999 Ft

Sport – foglalkoztatókönyv
24 oldal, 999 Ft

Mindenkinek köze van a sporthoz. Vagy sportol, vagy szurkol –
vagy sportol és szurkol. Ezért szerencsés, ha a gyerekek az első
sportélményeikkel együtt megismerik a sportágakat, a szabályokat, az eszközöket és a fogalmakat is.

Bosnyák Viktória
Nyelvkincstár-sorozat
Sirályrömi – Sirályrejtvény 6+
24 oldal+kártya, 2999 Ft

Bosnyák Viktória A sirály a király?
című népszerű kötetének szereplői
ezúttal hatféle izgalmas kártyajátékban és egy 24 oldalas rejtvényfüzetben
kelnek életre. A Nyelvkincstár-sorozat
első része alapján készült Sirályrömi
és Sirályrejtvény fejleszti a memóriát,
miközben játszva megtanulhatjuk
110 j-s és ly-os szó helyesírását.

Előkészületben:

Ember

A sorozatban megjelent:

Állatok – képes
gyereklexikon
Állatok –
foglalkoztatókönyv
Közlekedés – képes
gyereklexikon

Lackfi János: Átváltozós mesék 6+

104 oldal, illusztráció: Molnár Jacqueline, 2999 Ft

Lackfi János könyvében minden mindenné
átváltozik. A megszokott világunkból, ha akarjuk,
a legelképesztőbb mesebuborékok virulnak ki egy
pillanat alatt. Csukd be a szemed, és mondd velünk:
hipp-hopp, az legyek, aki akarok!

Mesék örökmozgóknak sorozat

A száguldó hóember és más történetek
– Tapsolj! Ugrálj! Kiabálj! 6+
56 oldal, illusztráció: Horváth Ildi, 2499 Ft

Örökmozgó, mesehallgatásra és játékra fel!
A mulatságos történetek alatt ugrálhatsz,
tapsolhatsz, szaladgálhatsz, sőt még
kiabálhatsz is, de csak akkor, amikor
elhangzanak a feladatokra buzdító szavak.
Keltsd életre a kíváncsi hópehely, a mohó
kishörcsög vagy a száguldó hóember
történetét!

A sorozatban már megjelent:

Közlekedés –
foglalkoztatókönyv
Kütyük és az online világ
– képes gyereklexikon
Kütyük és az online világ
– foglalkoztatókönyv

Beszélő kiskutya és más történetek
Pösze nyuszi és más történetek

PRESSZ
A CSILLAGKÖZI EX
AZON NAL INDUL .
MELLETT
KÉRJÜK, A VÁGÁNY
VIGYÁZZANAK .
IS VIGYÁZZANAK!
ÉS UTAZÁS KÖZBEN
VIGYÁZZANAK!
NAGYON, NAGYON
Philip Reeve: Csillagvonatok – Railhead 1. 14+
352 oldal, fordító: Ajkay Örkény, 2499 Ft

Vadonatúj, elképesztően izgalmas kalandsorozat
a Ragadozó városok szerzőjétől!
A Railhead című sci-fi trilógia első része világszerte
óriási sikert aratott. A bolygók között száguldó vonatok
ábrázolása olyannyira képszerű, hogy az olvasó úgy
érzi, mintha máris a készülőben levő filmet látná.
Izgalom, intrika, szerelem, politika, tudomány
– minden, ami egy igazán jó könyvhöz kell.
Folytatása következik…

Nézz bele a teaserbe
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LOLkonyvek
lolkonyvek

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 26 könyv a sorozatban!

Legyen Ön is törzsvásárló
webáruházunkban! www.mora.hu
Akciók, interjúk, hírek, újdonságok!

Regisztráljon, és mi megajándékozzuk az első 50 pontjával, amit
különleges Móra ajándéktárgyakra vagy könyvekre válthat be.

Lazulj, pasizz,
bizseregj!

Az alapkedvezmény
magánszemélyeknek 25%,
intézményeknek 40%
egész évben!

Jenny B. Jones: Tiéd leszek 13+

384 oldal, fordító: Neset Adrienn, 2499 Ft

Marni Bates:
Zűrzavar a vonal végén 15+

320 oldal, fordító: Chovanecz-Molnár Éva,
2299 Ft

Claire LaZebnik:
Páros randi tesóknak 13+

312 oldal, fordító: Kulcsár Júlia, 2499 Ft
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Pink könyvek!
PINKkonyvek
PINK könyvek 12+

Móra Családi Iránytű sorozat

264 oldal, fordító: Zöldi Anna, 3999 Ft

A Móra Családi Iránytű legújabb kötete a gyereknevelés
során jelentkező határok kijelöléséhez nyújt segítséget.
Mi a legjobb módszer az időkorlátok felállítására, az étkezési
és az elalvási szokások megváltoztatására? Asha Phillips
a téma elsőszámú szakértőjeként az egyes korosztályok szerint tagolva
válaszolja meg ezeket az
égető kérdéseket.

PINKkonyvek

A PINK sorozaton belül a Katicalányok utolsó két kötete Kat,
illetve Pearl lélegzetelállító kalandja. Kat svédországi nyara általa
egyáltalán nem várt (sport)élményekkel gazdagodik, Pearl pedig
megtanul egyet s mást az életről mint legnagyobb rendezőről…

Jenny McLachan: Offline nyár – Katicalányok #3 – KAT
Jenny McLachan: Enyém a főszerep
– Katicalányok #4 – PEARL

mór

232/264 oldal, fordító: Magyari Andrea, 1999 Ft

Éve Herrmann a Montessori-pedagógia képviselője. Könyvében a gyermekek életkori sajátosságai alapján, tematikusan rendszerezi azokat a tevékenységeket és eszközöket,
amelyek mai viszonyaink között is érvényesen támogatják
a gyermekek fejlődést.

nytű

224 oldal, fordító: Kaló Krisztina, 3499 Ft

lá

irá

Szerelem a parketten – KATICALÁNYOK #1 – BEA 1999 Ft
Barbara Dee: Ne kavarj, Francesca! 1999 Ft
Levelek a padlásról – KATICALÁNYOK #2 – BETTY 1999 Ft
Sarah Strohmeyer: Menő csajok klubja 2499 Ft

Ève Herrmann: 100 Montessori fejlesztő
gyakorlat 15 hónapos kortól

a csa

di

A sorozatban már megjelent:

Asha Phillips: Mondj nemet!
– Hogyan jelöljük ki a határokat gyerekeinknek

Elisabetta Gnone

Olga, a papírlány
A KÜLÖNLEGES UTAZÁS
A W.I.T.C.H. és a Fairy Oak
világhírű írójának legújabb
sorozata kiskamaszoknak,
önmaguk elfogadásáról könnyed
stílusban, közhelyek nélkül,
sok kalandba és bolondozásba
ágyazva.

Olvass bele
Móra Könyvkiadó Zrt.
1066 Budapest, Jókai u. 6.
Tel.: +36-1-320-4740 � mora@mora.hu
Webáruházunkban 25% az alapkedvezmény

@mora.rajongo @morakonyvkiado

Móra Mintabolt
1066 Budapest, Jókai u. 6.
Tel.: +36-1-999-9568 � bolt@mora.hu
Az üzletben 25% az alapkedvezmény

