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

-sorozat

A Már tudok olvasni-sorozat 6–8 éves gyerekeknek szól, akik most barátkoznak 
az önálló olvasással. Kortárs magyar írók és grafikusok 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. A könyv végén játékos szövegértési 
feladatok és elismerő oklevél mélyíti el az olvasásélményt.

Kertész Edina: A repülő teknős
48 oldal, illusztrátor: Szabó Imola Julianna, 1699 Ft
Peti, a kis nyomozó a Százéves lakóparkba költözik szüleivel. 
Mikor elindul felfedezni a környéket, rögtön egy rejtélybe 
botlik: Fruzsi teknőse eltűnt. A nyomok pedig a környék 
réméhez, Kéményes bácsihoz vezetnek…

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

Majoros Nóra: Éjjeli kalamajka
32 oldal, illusztrátor:  

Szabó Imola Julianna, 1699 Ft 
Vajon mivel tölti az éjszakáját egy 
lakótelepi sün? Mit rejt egy útszéli 

kuka? Egy biztos: senki nem fog 
nyugodtan aludni a környéken, ha 

Ede rátalál egy görkorira!

Tamás Zsuzsa: Türkiz, a tűzoltó
32 oldal, illusztrátor: 
Kismarty-Lechner Zita, 1699 Ft 
Türkiz születésétől fogva más, 
mint a többi sárkány. Míg testvérei 
tüzet okádnak, Türkizből füst sem 
jön. Ám egy nap Csili és Mustár 
hatalmas bajt okoznak, amin csak 
Türkiz segíthet…

Miklya Luzsányi Mónika: Zűrös Zénó
48 oldal, illusztrátor: Bogdán Viki, 1699 Ft
Zénó körül folyton pezseg az élet! Nem 
ismer határt, ha csínytevésről van szó. 
Kreativitása végtelen: apa Pikápjának 
feltuningolása, vagy egy kreatív farsangi 
jelmez kitalálása nem jelent kihívást 
számára. És akkor még a mutáns katicákról 
nem is beszéltünk…

Stiglincz Milán: Kincskeresés Nagymaroson
48 oldal, illusztrátor: Szabó-Nyulász Melinda, 1699 Ft
Borisz és Lujzi hatalmas kihívásra vállalkoznak 
a tavaszi szünetben: elindulnak megkeresni a 
Nagymaroson elrejtett aranyat. Csatlakozz hozzájuk, 
kutassátok fel együtt a titkos kincset!

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

Nógrádi Gábor:
Segítség, értem a kutyámat!
56 oldal, illusztrátor: Nagy Norbert, 1699 Ft
Lizivel megtörténik a lehetetlen: érteni kezdi 
a kutyák ugatását. Vajon mit tesz a lány, 
mikor a környékbeli ebek betörők érkezésére 
figyelmeztetik? A felnőttek hinni fognak neki? 
Vagy egyedül is képes lesz megállítani 
a bűnözőket?
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Teljes a Brúnó Budapesten sorozat! 
Buda tornyai, Buda hegyei, Pest szíve, Pest 
fényei, Duna, Budapest környéke 3+
288 oldal, 4999 Ft
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 foglalkoztatófüzet társul 
sok játékos feladattal és gazdag fotóanyaggal.

Klassz kortársak

Bartos Erika könyvei

Tovább Bartos Erika könyveihez 

Születés 3+
Elmúlás 3+
80 oldal, 2499 Ft
Te is voltál kicsi, dédpapa? 3+
Te is voltál kicsi, dédmama? 3+
72 oldal, 2999 Ft
Kistestvérek, nagytestvérek 3+
211 oldal, 3999 Ft
Születésnap 3+
216 oldal, 3999 Ft 
Örök ölelés 3+
96 oldal, 2990 Ft 
Őrangyal – Mesék az elfogadásról 3+
96 oldal, 2999 Ft

Az Ovis Okosító sorozat célja, hogy didaktikus eszközök nélkül, példák és megélt 
érzések segítségével nevelje a legkisebbeket. A szülők pedig megtudhatják, miként 
érdemes egy-egy meleg helyzetet kezelni. Miklya Luzsányi Mónika – aki maga is öt 
gyermek édesanyja – tipikus, hétköznapi történések köré fűzi fel történeteit. Tóth 
Andrej mókás és művészi rajzai kiválóan egészítik ki a humoros történeteket.

Rozmaring és Tarack viselkedni tanul 3+
Rozmaring és Tarack közlekedik 3+
48 oldal, illusztrálta Tóth Andrej, 2499 Ft

Előkészületben: Rozmaring és Tarack a rokonoknál

Szupermalac és Űrpatkány! Megjelent a sorozat befejező része! 
Dóka Péter: Idővihar 8+
Szupermalac és Űrpatkány 3.
112 oldal, illusztrálta: Máli Csaba, 2499 Ft
Búcsúzik olvasóitól Szupermalac és Űrpatkány, a két szeretni való 
szuperhős, akiket nemcsak könyvekből, hanem a népszerű magyar 
animációs sorozatból is ismerhetünk. A trilógia utolsó kötetében hőseink 
úgy döntenek, hogy a világ megmentése helyett inkább fagylaltot árulnak, 
és megalapítják a Fáraó Űrfagyi elnevezésű vállalkozást. Szupermalac 
gyorsaságának és Űrpatkány kiváló receptjeinek hála hamarosan az egész 
galaxis az ő fagyijukat nyalogatja – ám egy balul sikerült új recept miatt 
vissza kell térniük a szuperhősködéshez.

Miklya Luzsányi Mónika

Balázs Ágnes könyvei
Megújul a Lufi-sorozat
A számos kiadást megélt, nagy sikernek örvendő Lufi-sorozat 
Metzing Eszter vagány illusztrációival most visszatért.
Lufi és Szamóca 9+
208 oldal, illusztrálta: 
Metzing Eszter, 2499 Ft
Lufi és a zűrös vakáció 9+
232 oldal, illusztrálta: 
Metzing Eszter, 2499 Ft

Szeptemberben érkezik: 
Lufi és a boszorkány-
farsang

Mesék örökmozgóknak
– Új kötet a sorozatban!
A csavargó kisautó és más 
történetek 6+
Tapsolj! Ugrálj! Kiabálj!
56 oldal, illusztrálta: Horváth Ildi, 
2499 Ft
A Mesék örökmozgóknak 
különleges koncepciója utat talál a 
sokszor túlterhelt, hiperaktív vagy 
figyelemzavaros gyerekekhez, hiszen a felolvasásra 
szánt, rövid, humoros mesék egy-egy kiemelt 
kifejezéséhez egyszerű mozgásgyakorlatok társulnak. 
Keltsd életre a rosszcsont medvebocsok, a félénk 
helikopter vagy a csavargó kisautó történetét!

Tovább Balázs Ágnes 
könyveihez

A könyv megjelenését 
támogatta a 
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A könyv megjelenését 
támogatta a 

Klassz kortársak

Zalka Csenge Virág: A varjúherceg 6+
Klasszikus népmesék ismeretlen változatai
208 oldal, illusztrálta: Herbszt László, 3999 Ft 
Úgy szeretlek, édesapám, mint a sót! Ismerős mondat, ugye? Ezúttal 
azonban nem a magyar király legkisebb lánya felel így – ahogy azt 
gyerekkorunkban megszokhattuk –, hanem a török padisah legkisebb 
fia. Vajon az ő sorsa is úgy alakul, mint a magyar királylányé? Vagy 
ezúttal máshogy kanyarodik a történet? Kiderül dr. Zalka Csenge 
Virág legújabb mesegyűjteményéből.

Lackfi János: Nevető családfa
Válogatott és új versek
96 oldal, 3499 Ft
Mintha egy sokféle szólamot éneklő kórust 
hallgatnánk, olyan olvasni ezt a kötetet.  
Lackfi János versei egy család mindennapjairól 
mesélnek, ám csöppet sem mindennapi módon: 
viccesen, bölcsen, bátran és nagyon őszintén. 
A gyerekek csodás találmányokról álmodoznak, 
cserebogarat gyűjtenek és szirmokat, hol 
szerelmesek, hol beléjük szerelmes valaki, éppen 
legyőzik a hisztit, ámulnak a tengerparton, 
lelkesen legyekre vadásznak, vagy éppen arra 
vágynak, hogy legyen egy saját szupermenjük. 
Ebbe a szeretni való kavalkádba szól bele 
időnként mélyebb hangján az apa, aki 
rácsodálkozik saját családjára és életére, 
a világra, Istenre – és a gyerekre, aki benne 
lakik.

Újdonságaink!

Molnár Jacqueline: Bújócska 3+
36 oldal, 3999 Ft

Ez a könyv egy olyan kislányról szól, aki még a felnőtteket 
kétségbeejtő járvány közepette is a játékot és a vidámságot 
keresi a világban. Az ő játékossága, fantáziája, vidámsága 

segíthet mindannyiunknak átvészelni ezt a nehéz 
időszakot, hiszen ahol anya egyaránt lehet tündér és 

boszorkány, ahol apa átváltozhat krokodillá, a testvér akár 
kismajom is lehet, a háziállat pedig tigris, ott vidámabbak 

a nyomasztó hétköznapok is. A könyvön lévő lyukakon 
átkukucskálhatunk a képzelet világába.

Gáti István: Kornél, a kobra
48 oldal, illusztrálta: Klement Csaba, 2499 Ft
Ugye te is azt hitted, hogy a tetoválás örökké tart? Janó is 
így gondolta, ám mikor ötvenedik tetkója hipp-hopp eltűnt 
jobb karjáról, igencsak meglepődött. Vajon miért szökött 
meg Kornél, a kobra? Hova kúszik egy kígyótetoválás a mai 
Budapesten? Sikerül új otthont találnia?
Gáti István friss hanggal, humorral és játékossággal írt verses 
meséjét Klement Csaba rajzai elevenítik meg.

Kányádi Sándor: Világgá ment a nyár 6+
80 oldal, illusztrálta: Bogdán Viki, 2999 Ft
Meddig ér a rigófütty? Miért némák a tulipánok? Hová ballag a folyó? Miért 
hápog a réce? Kányádi Sándor gondoskodik róla, hogy a kérdések belebújjanak 
a fejünkbe, és a válaszokat a környezetünkben is felismerjük. Mert valóságos 
környezetismeret-órát tart, csak kötetlenül, a maga „gyere velem, mesélek 
neked” módján. A kötet meséiből és verseiből az évszakok fonalára fűzve, 
a természet lényeire, jelenségeire figyelve készült a válogatásunk, elsősorban 
6–8 éves kisgyerekek számára. A szövegek felolvasásra és az olvasni tanulók 
szárnypróbálgatásaira egyaránt alkalmasak. Az ismeretlen vagy szokatlan 
kifejezéseket olvasóbarát jegyzetekkel magyarázzuk meg a gyerekeknek.

Erdőszelfi – Vándortábori versek 8+
Acsai Roland, Balázs Imre 
József, Békés Márta, Demény 
Péter, Finy Petra, Gáti István, 
Hevesi Judit, Jász Attila, Kiss 
Judit Ágnes, Kiss Ottó, Lackfi 
János, Miklya Zsolt, Molnár 
Krisztina Rita, Szabó T. Anna, 
Tóth Krisztina, Varró Dániel, 
Vörös István
108 oldal, illusztrálta:  
Ritter Ottó, 2999 Ft

Sportszelfi, avagy a sportolás művészete 7+
Acsai Roland, Balázs Imre József, Békés Márta, Dávid 
Ádám, Demény Péter, Dragomán György, Gáti István, 
Grecsó Krisztián, Hevesi Judit, Jász Attila, Kiss Judit 
Ágnes, Kiss Ottó, Lackfi János, Miklya Zsolt, Molnár 
Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Vörös István
108 oldal, illusztrálta: Ritter Ottó, 2999 Ft
Milyen a patakparti kondipark? Na és a túrógombóc-
pingpong? Hogyan adogat Dalma? Paripa-e a szoba-
bicikli? Petőfisen csúsznak a téren a jégen a srácok?  
Mi a jó a kosarazásban? 
A kötetben szereplő, 7-9, 10-12 éves és 13 évnél idősebb 
gyerekeknek szóló kortárs versekben, kisprózákban  
a legkülönfélébb sportágakkal találkozhat az olvasó – de 
mindegyik írás középpontjában ugyanaz a semmihez 
sem fogható érzés áll: a mozgás öröme. 
A kiadvány az aktív Magyarországért felelős kormány
biztos és az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
támogatásával jelent meg.

Sorozatunk első része, a Ribizli 
a világ végén – Régi magyar 
népmesék mai gyerekeknek 
2020-ban Év Gyerekkönyve 
díjat kapott. A kalóz királylány 
– Nemzetközi népmesék mai 
gyerekeknek után itt a harmadik 
kötet, benne ismerős ízek és 
a nemzetközi mesekincs sava-
borsa.

Megjelenik októberben

A könyv megjelenését 
támogatta a 

A könyv megjelenését 
támogatta a 
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Klassz kortársak

Dóka Péter: Az ellopott zsiráf 9+ 
(Felújított kiadás)

176 oldal, illusztrálta: Oravecz Gergely, 
2499 Ft

Vidékről érkezett, pipázik, 
hatalmas bajusza van, és imádja 

a pacalpörköltet. Ő Szalai tata, 
Jenci és Barnabás nagyapja, aki 

úgy dönt, felcsap nyomozónak, és 
megkeresi unokáival az állatkertből 
ellopott zsiráfot. Remek csapat segít 

nekik: Király Tibi, a pesti vagány, 
Dezsi, aki szeretne rettentő bátor 

lenni, és Beniczky Péter, a peches 
magándetektív. Velük tart egy 

nem teljesen szobatiszta törpenyúl 
és gazdája, Zsuzsi, aki nagyon csinos lány. Főleg, ha leveszi a 

szemüvegét. Csak olyankor orra esik. Hogyan lesznek hőseinkből 
tévésztárok, miért eszik mindig parizert a kétbalkezes nyomozó, és 

kik a rejtélyes zsiráftolvajok? Egyáltalán mi a csudának lopnak el egy 
zsiráfot? 

Miklya Luzsányi Mónika: Bibliai szuperhősök 9+
Józseftől Dávidig

216 oldal, illusztrálta: Oravecz Gergely, 2999 Ft
A Bibliai szuperhősök nem a teljes Biblia keresztmetszetét kívánja adni, hanem 

különleges képességekkel megáldott ószövetségi személyiségek életútjának 
sorsfordító pillanatait villantja fel a szerzőtől már megszokott rövid, fordulatos 

jelenetekben. A manapság reneszánszukat élő szuperhősökre jellemző kivételes 
tulajdonságokat nem hatásvadász módon láttatja a kézirat, ez a szemlélet 

pusztán abban segít, hogy felkeltse a mai kiskamaszok figyelmét a kötetben 
bemutatott közismert személyek iránt.

Kiss Judit Ágnes: A Csodabogár 8+
64 oldal, illusztrálta: Radnóti Blanka, 2699 Ft
Zsófit sokszor csúfolták osztálytársai, mert más, mint a többiek. Szülei 
ezért döntöttek úgy, hogy új iskolába íratják. Első napján máris rendkívüli 
dolog történik vele: egy különleges bogarat talál a szekrényében. Kezdetben 
viszolyog tőle, de mikor a rovar beszélni kezd hozzá, Zsófi megbizonyosodik 
arról, nem egy átlagos lény szegődött mellé. Valóban, Csodabogár fontos 
küldetéssel érkezett: meg kell tanítania a lányt leküzdenie gátlásait, hogy 
beilleszkedhessen az új közösségbe. A Végtaghiányos Gyermekekért 
Alapítvány célja a végtaghiányos gyermekek testi és szellemi fejlődésének 
elősegítése az egészséges, boldog felnőtté válás reményében. 

Tovább az Alapítvány oldalára

Újabb kötetek a felújított 
Nógrádi-sorozatban! 
Az öcsém zseni! 9+
Tom és Geri 2.
240 oldal, illusztrálta: 
Ritter Ottó, 2499 Ft 

Nem vagyok 
Samu! 9+
Samu és Papa 2.
120 oldal, 
illusztrálta: 
Ritter Ottó, 2499 Ft

Év Gyerekkönyve díj 2021
A leginnovatívabb könyv

Stepanovic Predrag: Nyulacska huszonöt meséje 7+
120 oldal, fordította: Lázár Ervin, illusztrálta: Szabó-Nyulász 

Melinda, 3499 Ft
Lázár Ervin egyetlen 

műfordítása igazán mesés 
irodalmi csemege. A huszonöt 

rövid, hol humoros, hol 
izgalmas vagy épp megható 

történet főszereplője, 
Nyulacska mindannyiunk 

számára ismerős lehet. 
Születése pillanatától kezdve 
olyan kalandokba keveredik 
ugyanis, amelyek bármilyen 
kölyökkel megeshetnek, akár 
embergyerek, akár kisnyuszi 

az illető.

Zágoni Balázs: 
Karácsonyi kitérő 9+
Családi kisregény
120 oldal, illusztrálta: 
Szabó-Nyulász Melinda, 
2499 Ft
Anya, Apa és a három 
gyerek már előre retteg 
advent időszakától, mert 
jól emlékeznek a tavalyi 
karácsonyra. Akkor 
semmivel sem készültek 
el időben, a vendégek 
túl korán érkeztek, ráadásul egy tepsi isler is odaégett. 
De idén minden másképp lesz, dönti el a tízéves Emma, 
és egy darabig valóban úgy tűnik, hogy idén békés és 
boldog lesz az ünnep. Ám egy zebránál kéregető, jó 
szándékú koldus minden tervet felborít, és még kétségbe 
ejtőbbé válik a helyzet, mint tavaly. 

Csukás István: Diótörőcske 6+
Mesejáték

72 oldal, illusztrálta: Bölecz Lilla, 3499 Ft
A Diótörőcske Csukás Istvánnak, a magyar gyerekirodalom nagy 

klasszikusának legutolsó műve. A varázslatos hangulatú karácsonyi 
mesejáték hősei megelevenedett játékok, akiknek meg kell védeniük 

magukat és a karácsonyfát a rájuk támadó Fekete Király seregétől. 
Miközben dúl a nem túl ijesztő, ám annál szórakoztatóbb háború – többek 

között elrabolnak egy szakácsnőt, és felrobban egy kondér tejbegríz –, 
a játékok egyre jobban megkedvelik egymást, és cselt cselre halmozva 

felülkerekednek a fekete seregen. A szeretet és összefogás erejéről szóló 
mesejáték tervezett ősbemutatója 2021 októberében lesz a székesfehérvári 

Vörösmarty Színházban. 

Tovább Nógrádi Gábor 
könyveihez

A könyv megjelenését 
támogatta a 
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Kortalan klasszikusok Klassz kortársak

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

Madarász Éva: Hullámvasút 15+
328 oldal, borító: Müller Péter, 2999 Ft
Ha nem megy haza korábban aznap, ha nem kapja 
rajta az apját a konyhában azzal az idegen nővel, 
ha az anyja keményebben harcol azért, hogy 
egyben tartsa a családot – akkor talán nem hullik 
minden darabokra. Ezt gondolja magában a 15 éves 
Temesi Eszter. Madarász Éva első regénye erőteljes 
érzékenységgel ábrázolja az élettől az első nagy 
pofonokat kapó, a dolgok összetettségével szembesülő, 
vívódó kamaszlány összekuszálódott érzelmeit szülei 
válása, a költözés, a közelről megtapasztalt fajgyűlölet 
és kirekesztés, valamint a káosz közepén beköszöntő,  
korántsem egyszerű szerelem özönében. 

Gáspár András Gáspár: Héjnélküli 15+
328 oldal, borító: Gulyás Marcell, 2999 Ft
Csak a sötétség teheti boldoggá az embert 
– aki lát, iriggyé, elégedetlenné válik, és 
háborúba keveredik másokkal. E szerint 
az ősi tanítás szerint élik életüket egy 
bennszülött törzs tagjai egy eldugott 
szigeten. Minden csecsemő arcára a 
szemet elfedő bőrhéjat varr a sámán. 
A Föld 2 záróvizsga szerzőjének új, 
fordulatos kalandregénye.

Stanisław Lem: Kiberiáda 13+
432 oldal, 3499 Ft
Ez a kötet a sci-fi egyik legnagyobb mesterének, a lengyel 
Stanisław Lemnek két kultikussá vált, a robotok világába 
kalauzoló gyűjteményéből válogat: a Kiberiádából és 
az Amit a robotok mesélnek című kötetekből. Az utóbbi 
két zseniális robotépítő mérnök, Trurl és Klapanciusz 
különleges utazásairól és kalandjairól mesél, az előbbiben 
pedig tobzódnak az acéllovagok, az elektronikus 
boszorkányok, a szerelmes robotkirályfik és a rátarti 
robotkirálylányok. A történetek egyszerre poétikusak és 
groteszkek, a bennük rejlő társadalomkritika pedig a mai 
olvasó számára is rendkívül friss és élvezetes. Ugyanis 
ez a metsző iróniával elénk tárt kibernetikus csodavilág 
– a maga zsarnok gépkirályaival, talpnyaló udvaroncaival 
meg agyafúrt robotzsiványaival együtt – nem csupán 
Lem kortársainak, hanem a 21. század olvasóinak is 
ismerős lehet.

Haszán Míra: Spicc / pipa 13+
112 oldal, borító: Müller Péter, 2499 Ft

A 17 éves Réti Iza a balett megszállottja, hetedik éve a budapesti Balettintézet 
növendéke. Nagyanyja, a Kossuth-díjas prímabalerina a maga erőszakos módján 

űzi-hajtja unokáját, hogy sikeres táncossá váljon. Az álmodozó, maximalista 
Iza nagy vágya, hogy az új tanévben ő táncolhassa el Mária hercegnő szerepét a 
Diótörőben a leghelyesebb fiúnövendék, Tomi partnereként. A lánynak azonban 

komoly kihívója akad új, szigorú orosz mesternőjük lánya személyében. A mániákus 
bizonyításvágy lassan megroppantja Izát, és az önmagáról alkotott kép egyre jobban 

összekuszálódik benne…

„Valóban jobb boldog tudatlanságban élni? Valóban érdemes homokba dugva a fejünket elhitetni magunkkal, hogy 
köröttünk minden rendben? Valóban bűntelen az, aki szemet huny mások bűnei felett? Valóban érdemes szellemi 
vakságban élni, levetve (lustaságból, gyávaságból) saját felelősségünk terhét, mondván: „a bölcs vezető úgyis jobban 
tudja”? Olvassák el a Héjnélkülit, és gondolkodjanak el ezeken és más fontos kérdéseken is!” 

Tovább Böszörményi Gyula ajánlójára a Librarius oldalon

„Madarász Éva első kötetes szerző, 
aki érezhetően a szíve legmélyéből, 
lelke titkos rekeszeiből hívta elő ezt 
a történetet.”

Tovább Böszörményi Gyula 
ajánlójára a Librarius 
oldalon

Mészöly Ágnes: A Pál utcai fiúk – Rajongói kézikönyv 9+
88 oldal, 2999 Ft

Ki volt a híres ál-Nemecsek? Miért szerepel olyan kevés nő 
a történetben? Hányan vannak a Pál utcaiak, és hányan a 

vörösingesek? Hogyan járhatott egy osztályba a tizennégy éves 
Boka és a tizenegy éves Nemecsek? Mit ehettek, mit játszhattak 
a korabeli gyerekek? Milyen filmek készültek a könyv alapján? 

Molnár Ferenc világhírű ifjúsági regényét minden magyar gyerek 
olvasta – vagy el fogja olvasni. Mészöly Ágnes remek stílusban 

megírt, rajzos-képes kézikönyvéből megismerhetjük a regény elő- 
és utótörténetét, az események történelmi és társadalmi háttérét, 

valamint legfontosabb helyszíneit. Rajongóknak (is) kötelező!

MÓRA

Mészöly Ágnes

RAJONGÓI  
KÉZIKÖNYV

Megjelenik októberben

Megjelenik októberben
A könyv megjelenését 

támogatta a 

A könyv megjelenését 
támogatta a 

A könyv megjelenését 
támogatta a 

A könyv megjelenését 
támogatta a 
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Bemutatkozik a Trend Kiadó!Kortalan klasszikusok 

Vuk 6+
120 oldal, 2699 Ft

Tüskevár 6+
360 oldal, 3499 Ft

Bogáncs 9+
352 oldal, 3999 Ft

Kele 9+
272 oldal, 2699 Ft

Téli berek 9+
400 oldal, 3499 Ft

A koppányi aga testamentuma 10+
200 oldal, 2699 Ft

Hitka Viktória sorozattervével 
új köntösben jelennek meg 
Fekete István művei!

Fekete István: Szarvasbőgésen
Vadásztörténetek
256 oldal, 2999 Ft
Fekete István írói pályája azokkal az 
elbeszélésekkel indult, melyek az 1930-as 
évek elejétől folyamatosan jelentek meg a 
Nimród vadászújság hasábjain. Kittenberger 
Kálmán biz tatá sára a fiatal gazdatiszt 
sorra írta a novellá kat, és hama rosan az 
újság legeredetibb szerzőjé nek számí tott: 
a hangulat festés, a szemléletes leírások és 
az éles szemű megfigyelések mesterének. 
Jelen kötet szerkesztője, Sánta Gábor 
arra törekedett, hogy a csaknem másfél 
évtized elbeszélései közül ki válogassa 
azokat, amelyek kiemelkedőek az írói 
életművön belül, és egyúttal a magyar 
irodalom legjelesebb vadásztörténetei 
közé is tartoznak. A könyv korábbi kiadása 
Vadászelbeszélések címmel jelent meg.

Janikovszky Éva: 
Van egy jó hírem!
Válogatott publicisztikák
Ez a különleges kötet a szerző felnőtteknek szóló 
publicisztikái közül válogat. Az írások az 1990-es évek 
második felétől jelentek meg különböző lapokban, 
folyóiratokban. A jellegzetes humorral megírt, a világot 
derűvel és iróniával szemlélő, a részletekre különösen 
figyelő publicisztikák az életmű jelentős darabjai. Számos 
közülük – Másfél flekk a boldogságról, Ugyan kinek 
gyűjtögetünk?, De szép ez az élet!, Helyzetgyakorlatok kezdő 
öregeknek – mára már klasszikussá vált. A válogatás-
kötet érdekessége, hogy az író fia, Janikovszky János az 
írások egy részét jegyzetekkel látta el, amelyek külön 
kis publicisztikaként is olvashatók, és megvilágítják, 
kiegészítik, gyakran más fénybe helyezik az eredeti 
szövegeket.

A trendek változnak, és a Trend Kiadó figyel ezekre a változásokra, ám 
a minőséget illetően az állandóságra szavaz. Kiadónk munkatársai – 
grafikusok, szerkesztők, tördelők, kereskedők – most mind egy olyan fiatal 
kiadót építenek, amely a magyar könyvkiadás legjobb hagyományait követve 
a sokszínűséget képviseli: sokféle műfajú, típusú könyv keresi majd olvasóit, 
férfi és női szerzők művei egyaránt, és valamennyi kiadvány az értő és 
értékes művekre vágyó olvasót szólítja meg.

trendkiado.hu

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

Tovább a Kerekítő-család köteteihez

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

Kerekítő sorozat – J. Kovács Judit – Kállai Nagy Krisztina
J. Kovács Judit – Lackfi János: Kerekítő Százérintő – Mai mondókák
48 oldal, illusztrálta: Kállai Nagy Krisztina, 2499 Ft
Lackfi János mondókáival és J. Kovács Judit játékleírásaival
Mesélj „fejmesét” a gyerekednek! Olyat, amit te találsz ki! Éppen akkor, 
és éppen ott… Meglátod: élvezni fogja. Hát még ha „fejből” mondókázol, 
„kerekítesz” vele! Lackfi János és J. Kovács Judit ezt csinálták. És milyen jól! 
Még te is használhatod… És mintául is szolgál: így kell – így is kell – a mai 
szülőknek a mai gyerekkel „kerekíteni” – Vekerdy Tamás.

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

Kerekítő évkerék 1+
Dalok – mondókák – jeles 

napok – játékok
112 oldal, 3499 Ft

Megérkeztem! – Életem első három éve 0+
Nyuszicsörgővel
80 oldal, illusztrátor: Láng Anna, 5999 Ft 
A gyermek születése csodálatos pillanat a család 
életében. És még hány csodálatos pillanat 
adódik, ahogy a kicsi cseperedik! És milyen 
kellemes élmény felidézni ezeket a pillanatokat 
később is, életünk során bármikor!

Állati kalandok 2+
Interaktív könyv – Kihúzható fülekkel
10 oldal, fordította: Kertész Edina, 
3699 Ft 
Fedezd fel a dzsungelt ezzel a játékos 
könyvvel! Játssz Majommal és 
állat barátaival. Ez a mókás könyv 
telis-tele van kitolható csúszkával, 
forgatható kerékkel és kihajtható 
fülekkel! Az érdekes rajzok 
szórakoztatják, a játékos elemek 
pedig tanítják a kis felfedezőket.

Babakönyvtár – Járművek 1+
Babakönyvtár – Állatok 1+
12 oldal, 1099 Ft 
Kukucskáljatok be a strapabíró, 
kihajtható fülek mögé! Gyakoroljátok 
az új szavakat! Beszélgessetek 
a képekről!

Kövesd az ujjaddal! – A kis tigris boldog 0+
Kövesd az ujjaddal! – Vidám barátok 0+
10 oldal, 3499 Ft 
Kisbabánknak megmutatni a világot 
– nincs is ennél szebb. A meg-
ismerés a családtagok, tárgyak, állatok 
megnevezésével indul: ennek a könnyű, 
filcből és habszivacsból készült könyvnek 
a képei, színei és formái elvarázsolják 
a babát.

Sorakozó! Dinoszauruszok 2+
Sorakozó! A fűben 2+
Sorakozó! Az erdőben 2+
10 oldal, 1999 Ft 
A SORAKOZÓ! sorozat számos ország 
gyermekeinek kedvencévé vált. A mi kis olvasóink 
számára Szlukovényi Katalin kedves-okos versei 
teszik a könyveket még szerethetőbbé.

Okos lapozók – A dzsungel színei 2+
Okos lapozók – Számolj a farmon! 2+
8 oldal, fordította: Kertész Edina, 2699 Ft
Tologasd a csúszkákat, és fedezd fel a színeket!
Ezek a szórakoztató és interaktív könyvek 
a színek és a számok világába vezetik be a 
kicsiket, hogy magabiztosan tegyék meg az első 
lépéseket a tanuláshoz.
Önbizalom • Problémamegoldás • Finommotorika

Rajzolni tanulok! – 
Csúcsforgalom 3+
8 oldal, fordította: Nagy Ágnes, 
3499 Ft 
Kövesd a sablonok körvonalát, 
és színezd ki a járműveket! 
Légy kreatív! Könnyű és mókás!
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Bing 2+ 
Bújócska 
Szia, Kutyus!
Beöltözősdi
Hova lett Hoppity?
32 oldal, fordította: 
Bottka Sándor 
Mátyás, 1699 Ft

Napjainkban már senkinek sem kell bemutatni a Kaland-öböl bátor kutyusait. A technikai zseni, Ryder segítsé-
gével Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble és Skye napról napra rendkívüli hősiességet tanúsítva igyekeznek 
azon, hogy megmentsék az öböl lakóit. A sorozat a „kutyik” segítségével játékosan tanítja a gyermekeket 
arra, hogyan legyenek felelősségteljesek, segítőkészek és mindenekelőtt kedvesek a barátaikkal.

MANCS ŐRJÁRAT – MANCSMESÉK 2. – 3 izgalmas mentőakció – Karneváli 
kalamajka – Pamacskák a szélben – Az elveszett bébipolip 3+
72 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 2699 Ft
MANCS ŐRJÁRAT – ITT JÖN CHASE! – Összerakható Chase-
figurával! 3+
MANCS ŐRJÁRAT – ITT JÖN MARSHALL! – Összerakható Marshall-
figurával! 3+
10 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 2499 Ft
MANCS ŐRJÁRAT – BÁTOR HŐSÖK – Matricás foglalkoztatókönyv 3+
24 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 1499
MANCS ŐRJÁRAT – JÁTÉKOS KUTYIK – Színezőkönyv 3+

16 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 999 Ft
MANCS ŐRJÁRAT – CHASE ÉS BARÁTAI – Matricázz számok szerint 
foglalkoztatókönyv 3+
MANCS ŐRJÁRAT – NYÁRI KUTYIKALANDOK – Matricázz számok 
szerint – foglalkoztató könyv 3+
14 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 1499 Ft

MANCS ŐRJÁRAT – SZÍNEK – Tanulj a kutyikkal! 3+
MANCS ŐRJÁRAT – FORMÁK – Tanulj a kutyikkal! 3+
10 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás 1999 Ft 
MANCS ŐRJÁRAT – JÁTÉKOS HŐSÖK – Zsírkrétás színezőkönyv – 
12 színes zsírkrétával 3+
MANCS ŐRJÁRAT – SKYE ÉS BARÁTAI – Zsírkrétás színezőkönyv – 
12 színes zsírkrétával 3+
24 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 1999 Ft

MANCS ŐRJÁRAT – A FILM – Mesekönyv a mozifilm alapján 3+
40 oldal, fordította: Magyari Andrea, 2499 
MANCS ŐRJÁRAT – A FILM – KALANDVÁROS MEGMENTÉSE Matricás 
foglalkoztatókönyv több mint 50 matricával 3+
24 oldal, fordította: Magyari Andrea, 1499 Ft

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

óvodások mindennapi életére.

Vidám csöppségek – Állatok a tanyán 2+
Vidám csöppségek – Állatok a vadonban 2+
10 oldal, fordította: Kertész Edina, 2699 Ft 
Kedves rajzokkal, simogatható állatokkal.

Legyél a napsugaram! 1+
20 oldal, fordította: 

Kertész Edina, 1999 Ft
„A napsugarad leszek, 

míg odafent nap ragyog,
S a napsugaram leszel, 

míg fénylenek csillagok.”

Örökmozgók – Vár a cirkusz 1+
Örökmozgók – Vár az építkezés 1+
10 oldal, fordította: Kertész Edina, 2699 Ft
Interaktív játékkal. Húzd ki a füleket, 
tekerd a kereket, és less be egy-egy 
izgalmas világba!

3D mese – A rendíthetetlen ólomkatona,
A brémai muzsikusok 3+
12 oldal, 2999 Ft 

Hány óra van? Rajzolj, 
törölj, rajzolj újra és újra! 
3+
24 oldal, fordította: Nagy 
Ágnes, 3499 Ft 
Nem könnyű 
megtanulni, hogyan 
mérjük az idő 

múlását. A digitális órák a számokat mutatják, de akkor 
is meg kell érteni, mit is jelent az, hogy 13:27. Ebben a 
bonyolultnak tűnő világban segít eligazodni könyvünk, 
amelynek letörölhető oldalaira akárhányszor felírhatjuk, 
felrajzolhatjuk, hány óra van. Melléklet: 2 filctoll és 1 
törlőszivacs

Szökevény majmócák 2+
Tanyasi szökevények 2+
10 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 2999 Ft 
Indulj nagy kalandokra a szökevényekkel vagy 
az állatkerti majmócákkal!

Játssz és mesélj! – Mese-ház  
Játssz és mesélj! – Mese-pajta
4 az 1-ben könyv, 1999 Ft
A különleges leporelló házzá 

kapcsolható 
össze. Sok 
kedves állat 
lakik a házban, 
vidáman élik 
mindennapi 
életüket. 
Olvasnak, 
játszanak, 
tanulnak, 
szülinapot 
ünnepelnek…

Első nap az óvodában 3+
8 oldal, 2699 Ft

Könyv és játék kicsiknek! Tigris Timi és Tomi ma 
megy először óvodába. Hű, de izgalmas! A könyv 
mozgó részei még érdekesebbé teszik a bájos kis 

mesét. Nincs jobb, mint együtt játszani!

A TV-sorozat 
alapján!

Játsszunk együtt!/Vár az ágy
20 oldal, fordította: Bottka Sándor 
Mátyás, 1999 Ft

Copyright © 2021 Acamar Films Ltd
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DreamWorks 
Spirit Riding Free
© 2021 
DreamWorks 
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All Rights 
Reserved.

LEGO Ninjago – Az arany nindzsa – Foglalkoztatókönyv Lloyd-minifigurájával 6+
LEGO Harry Potter – Vár a Kviddics! – Ajándék Cedric Diggory minifigurával 6+
LEGO Batman – Teremts rendet Gotham Cityben! – Ajándék Batman minifigura 6+
LEGO City – Oltsunk tüzet – Freya McCloud tűzoltóparancsnok-minifigurával 5+
32 oldal, fordította: Nagy Ágnes, 2199 Ft

Harriet Muncaster: Holdas Hanna esküvőre megy 6+
Vámpírtündér 11.
152 oldal, fordította: Magyari Andrea, 2699 Ft
Esküvőre készülsz most nyáron? Holdas Hanna, 
a vámpír tündér is! Koszorúslányként bonyolódik a 
helyzet… A könyvben rengeteg játék- és receptötlet!

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 holdfény-mentőakció 6+ 
Paula Harrison: Kitti és a tigriskincs 6+
124/128 oldal, fordította: Varró Zsuzsa, 1999 Ft

Laura Ellen Anderson:  
Vámpyr Vilma és az emléktolvaj 9+ 
Vámpyr Vilma 3.
224 oldal, fordította: Kalapos Éva Veronika, 2499 Ft
Kedvenc vámpírlánykánk újabb kalandjai!
Elérkezett Vámpyr Vilma hatalmas szülinapi 
bulijának éjjele. Noktürnia teremtményei 
különösen viselkednek, mintha egyikük sem 
emlékezne semmire – még Vilma szülinapi 
bulijára sem!
Vajon mi történhetett – valaki ellopta az 
emlékeiket? Rájön-e Vilma, mi áll a háttérben, 
és meg tudja-e menteni a családját és a barátait, 
mielőtt még róla is teljesen megfeledkeznek?

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

Az almakaland 6+
128 oldal, fordította: Kalapos Éva Veronika, 1999 Ft
Zord tél a vadnyugaton 9+
248 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 2499 Ft
Abigail naplója 
152 oldal, fordította: Kalapos Éva Veronika, 1999 Ft
ZABOLÁTLANOK – Kalandozz a barátnőkkel! 6+ 
Színező- és foglalkoztatókönyv  
32 oldal, fordította: Kónya Orsolya, 999 Ft
Vadnyugati kalandok/Lovas játékok 6+ 
Színező- és foglalkoztatókönyv 
32 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 999 Ft
ZABOLÁTLANOK – Ismerd meg a barátnőket! 6+ 
Foglalkoztatókönyv matricákkal 
12 oldal, fordította: Kónya Orsolya, 1499 Ft
Lucky és barátai 6+ Színezőkönyv 
16 oldal, fordította: Nagy András, 699 Ft

Tovább a sorozat köteteihez

Képesregények – az olvasás megszerettetéséhez

Varázsolj vízzel! – A dzsungelben 3+
Varázsolj vízzel! – A farmon 3+
10 oldal, fordította: Liszkay Szilvia, 3499 Ft
Óvatosan nedvesítsd be a fehér részeket 
a könyvoldalakon, és figyeld, mi történik! Igazi 
varázslat, ugye? Rejtett titkokat fedezhetsz fel. 
Hagyd nyitva a könyvet, hogy meg száradjon 
a víz! A képek ekkor eltűnnek, így újra és újra 
kiszínezheted őket.

Thomas, a gőzmozdony – 5 perces mesék – 
Történetek elalváshoz 3+
80 oldal, fordította: Kertész Edina, 2999 Ft
Thomas, a gőzmozdony – Száguldjunk! –  
Vízvarázs – Színezz vízzel, szárítsd meg, majd színezd ki újra! 3+ 
10 oldal, fordította: Bottka Sándor Mátyás, 2499 Ft
Thomas és barátai – Vonatos színezőkönyv 3+
16 oldal, fordította: Kertész Edina, 699 Ft

Asterix 32. – Vissza az iskolába 9+
56 oldal, fordította: Bayer Antal, illusztrálta: Albert Uderzo, 2999 Ft

Az évek során a hosszabb kalandok mellett készültek rövidebb 
történetek is Asterixről és barátairól, ezeket gyűjtötték össze egy 

albumba. Fény derül többek között Asterix és Obelix születésére és a fagyöngy 
alatti csók hagyományának eredetére, megismerhetjük a gall falu harcias kakasát, 

Lutetia olimpiai pályázatának a sorsát és Obelix egy késői leszármazottját.

A sorozatban már megjelent:
Vámpyr Vilma és a barbárbál 7+ 
Vámpyr Vilma és az úrikornisok 7+ 

LEGO Dots – Tervezz saját naplót! 7+
Több mint 200 matrica! – Alkoss merész egyéni 
stílust! 
96 oldal, fordította: Nagy Ágnes, 2499 Ft

LEGO City – Színezz velünk! – Üdv LEGO Cityben! 4+
LEGO Jurassic World – Színezz velünk! – Félelmetes 
dinók 5+
32 oldal, fordította: Nagy Ágnes, 999 Ft
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proud claim to be lords of creation notwithstanding. 

light on this alarming fact by telling the stories of 
selected extinct species and studying the causes of their 

Animals is supplemented with beautifully expressive 
full-page illustrations by gifted artist Jiří Grbavčic 

KIHALT
ÁLLATOK
ATLASZA

MÓRA

Radek Malý
Jiří Grbavčic és Pavel Dvorský

illusztrációival

Megjelenik 
októberben

Foglalkozások nagy könyve 6+
96 oldal, fordította: Kis Orsolya, 

3999 Ft
Mi leszel, ha nagy leszel? Űrhajós, 

régész vagy inkább író? Az 
izgalmas enciklopédia részletesen 

mutat be számos szakterületet, 
a fizikai munkától a szellemi 

munkáig, a népszerű és ismert 
foglalkozásokon át egészen a 

ritkább mesterségekig, segítséget 
nyújtva a leendő foglalkozásod 

kiválasztásában.

Szorgos járgányok 3+
96 oldal, fordította:  
Nagy Ágnes, 3699 Ft
Szereted a járműveket? 
Kíváncsi vagy, melyek a 
legszorgosabbak? E vidám 
rajzokkal teli könyvből 
rengeteg érdekességet 
megtudhatsz a teher gép-
kocsikról, a traktorokról, 
a munka gépekről és a 
mentő járművekről.

Vigyél haza! – Vizek a nagyvilágban 6+
26 oldal, fordította: Mirtse Áron, 2699 Ft
Járd be velünk a világot, és ismerd meg 
a vizek különböző típusait, lakóikkal és 

növényeikkel együtt! Velünk tartanak az 
utazáson barátaink, az állatok is. Számukra 

ez életre szóló kaland: haza akarnak térni 
oda, ahová tartoznak, ám nem tudják, hol 

is lehet az otthonuk.

Együtt megoldjuk 3+
Családi játékkönyv 

64 oldal, fordította: Weltler Ildikó, 2999 Ft
Ez a különleges foglalkoztatófüzet közös 

játékra hívja a gyerekeket és a hozzá közelálló 
nagyobbakat: akár egy idősebb testvért, szülőt 

vagy nagyszülőt. Kicsik és nagyok együtt 
rajzolhatnak, számolhatnak, írhatnak, de 
természetesen a lényeg a közös móka és a 

beszélgetés, mert nincs értékesebb a közösen 
eltöltött, minőségi, tartalmas időnél.

Csodalámpa és az erdő 3+
Kutasd fel, derítsd ki!
12 oldal, fordította: Mirtse Áron, 3999 Ft
Kutatás az erdőben – csodalámpával. Öreg Tölgy 
szomorú. Az erdő állatai mind tudnak járni, 
repülni, úszni, oda mehetnek, ahova akarnak, 
van, aki még a föld alá is lejut. Öreg Tölgynek 
viszont mindig a helyén kell maradnia, nem 
tud elmenni sehova. Vajon képesek lesznek-e 
az állatok felvidítani a Tölgyet? Vidám, kedves 
történetek felkutatható illusztrációkkal. 
Vedd ki a könyvből a karton zseblámpát, és kezdd 
el a kutatást!

Irány az Északi-sark 9+
Hogy döntesz?
128 oldal, fordította: 
Koós Eszter, 1999 Ft
Milyen sarkkutató 
lenne belőled? Vedd 
fel az anorákod, 
húzz vastagon bélelt 
csizmát, és irány az 
Északi-sark!

Képes leszel megőrizni a hidegvéred ebben a 
fagyos, vad világban? Vajon ismered annyira 
a természettudományokat, hogy extrém 
körülmények között is boldogulj? Éld túl és vidd 
sikerre az expedíciót! A döntés minden fejezet 
végén a TE KEZEDBEN van…
Játékos felfedezőkönyv merész kalandoroknak!

A sorozatban már 
megjelent:
Irány a Mars! 9+
Hogy döntesz?
128 oldal, fordította:  
Gulyás Adrienn, 1999 Ft

Ismeretterjesztés – a legkíváncsibb természetbúvároknak és tudóspalántáknak!

Anna Fiske: Hogyan lesz a kisbaba? 8+
80 oldal, fordította: Patat Bence, 3499 Ft

Az egyik legcsodálatosabb dolog az, amikor új baba 
jön a világra. De mi előzi meg a születést? Hogyan lesz 

a kisbaba? Hogyan fejlődött az anyukája méhében? 
Hogyan, hol született meg?

A norvég illusztrátor-író sajátos rajzokkal, humoros 
és skandinávosan szókimondó stílusban ad választ 

a szégyenlősebb szülőket dadogásra késztető, a 
gyerekeket azonban nagyon is foglalkoztató kérdésekre.

Anna Fiske: Ilyenek vagyunk hátulról 8+
88 oldal, fordította: Patat Bence, 3499 Ft
Mindenkinek van teste, de nincs két 
egyforma test. Miben tér el a lányok és a 
fiúk, a fiatalok és az 
idősek teste? Miért 
fárasztó, és miért 
szórakoztató, hogy 
van testünk?

Kihalt állatok atlasza 9+
88 oldal, fordította: Mirtse Áron, 4999 Ft
„És még ma is élnek, ha meg nem haltak” – a tündérmesék jól 
ismert befejezését az e könyvben szereplő 41 élőlény közül egyikről 
sem lehet elmondani pozitív 
kicsengéssel. A mamut, a dodó, 
a neandervölgyi ember: mind 
kihaltak. Tovább élnek azonban 
Radek Malý leírásaiban, Jiří Grbavčic 
és Pavel Dvorský egész oldalas, 
színes illusztrációin.
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LOLkonyvek
lolkonyvek

Lauren St. John: Dicsőség futam 14+
368 oldal, fordította: Lázár Júlia, 3499 Ft
Jonas B. Ellington, amerikai üzletember 
gyerekkora óta a Vadnyugat és a 
musztángok rajongója. Elhatározza, 
hogy a legendás „leghosszabb futam” 
emlékére elindítja az egykori Vadnyugatot 
átszelő Dicsőség távlovas versenyt. A díj 
negyedmillió dollár. Alex egy tizenhat éves 
angol lány, akit csak a lovak és a lovaglás 
érdekel. Szülei válása óta vad, öntörvényű, 
különösen nevelőapja szabályai ellen lázad. 
Amikor eltiltják a lovaglástól, bosszút áll.

Nina Kenwood: Fejben jobban hangzott 12+
320 oldal, fordította: Kalapos Éva Veronika, 
2999 Ft
„Tényleg senkit nem érdeklek? Nem érek 
annyit, mint mások? Mindenki a 
pattanásaimat nézi? Csak én érzem 
furának a testem, vagy más is annak 
látja? 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 sem csókolózott… 
A regény elnyerte a Text Prize-díjat, és jelölték az Australian 
Independent Booksellers Indie Book Awardra is. 

Lassan tíz éve lolosabb velünk az élet. 2013 óta több mint harminc LOL könyvünk jelent meg. Az első rajongók közül sokan 
már befejezték az egyetemet, főiskolát, és azóta dolgozó felnőttek lettetek. Bekerültek az élet sűrűjébe, mi azonban azt 
szeretnénk, hogy a pörgős hétköznapok során továbbra is minél több „vicces, röhejes vagy épp szánalmas” pillanatot 
élhessetek át. Hogy akkor mégis mitől lesz ez a sorozat pluszos? Ahogy ti is tapasztaltátok, az élet néha kicsit bonyolultabb, 
mint szeretnénk. A fekete néha fehér vagy épp szürke, eljutni A-ból B-be sokszor csak kerülőutakon lehet, vagy épp fel kell 
adnunk B-t, és inkább C-re kell váltanunk. Ezt az árnyaltabb világot szeretnénk átadni nektek, persze úgy, hogy közben a 
romantika-faktor ne csorbuljon.

Juno Dawson: Kifutó modell 15+
432 oldal, fordította:  
Nagy Boldizsár, 2999 Ft

Egydolláros ló-trilógia 
Lauren St. John
Közelgő Vihar 12+
Verseny a széllel 12+
Tűzvihar 12+
320/216/288 oldal, 
fordította: Kövesdi  
Miklós Gábor, 
2499 Ft

Válaszd ki a hangulatodhoz legjobban illő történetet, 
és a végén úgy érzed majd: ez tényleg LOL! 

Candace Bushnell–Katie Cotugno:  
Csajoknak kötelező 15+ 
LOL+ könyvek
280 oldal, fordította: Nagy Boldizsár, 2999 Ft
Carrie Bradshaw tizenéves hasonmása még 
nem tudja, milyen a jó szex. Azt azonban igen, 
hogyan küzdjön a szexizmus ellen. A Szex és 
New York írójának új nemzetközi sikerkönyve!
Candece Bushnell és a Pushcart-díjra jelölt 
Katie Cotugno közös regénye egyszerre 
szórakoztató és gondolatébresztő – a #MeToo-
mozgalom egyik fontos alapműve lehet.

Mese az egér farkincájáról 3+
10 oldal, illusztrálta: Szabó-Nyulász 
Melinda, 1299 Ft
Pórul járt a kisegér: a macska letépte 
a farkincáját, s nem akarta visszaadni 
neki, csak egy köcsög tejért.

100 éve született Romhányi József, 
a költő, aki rímben nem ismert tréfát.

Nagy szamárfül 12+
120 oldal, illusztrálta: Ritter Ottó, 3499 Ft
Romhányi József elképesztő humorral és nyelvi leleménnyel megírt 
állatversei úgy lettek népszerűek, hogy sokáig meg sem jelentek nyomtatott 
formában. Az 1980-as évek elején a szerző szerencsére összegyűjtötte kiadásra 
érdemes verseit, és kötetet formált belőlük: így született meg a Szamárfül, 
amely rögtön hatalmas sikert aratott. A legendás kiadványt a Móra Kiadó 
most bővített formában – Nagy szamárfül címen –, a szerző fiatalkori 
verseivel kiegészítve jelenteti meg.

Doktor Bubó 6+
142 oldal, illusztrálta: 
Ternovszky Béla, 
2999 Ft
Ez a kötet a Kérem a 
következőt! című 
legendás rajzfilm-
sorozat alapján 
készült, és a lelkes, ám 
orvosnak csapnivaló 
bagolydoktor leg-
szórakoztatóbb félre-
kezeléseit meséli el. 
Zseniális szóviccek, abszurd erdei kalandok és remek 
rajzok – ez a Doktor Bubó népszerűségének titka.
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Megjelenik októberben
Janusz Korczak

Matykó király
a lakatlan szigeten

MÓRA

Illusztráció:
Marianna Oklejak

Hogyan győzd le a haragod 5+
Érzelmi fejlesztő füzet
56 oldal, illusztrálta: Bódi Kati,  
Sólyom Melinda, 2999 Ft

Mondjad még! 3+ 
Irodalmi 
szöveggyűjtemény 
és családi 
olvasókönyv 
96 oldal, 2999 Ft

Tovább 
a Móra Kiadó edukációs katalógusára

mora.hu/mora-edu
Mennyek és Pokol 9+

Színpadi mesék, történetek 
kicsiknek és nagyoknak

368 oldal, fordította:  
dr. Pászt Patrícia, illusztrálta: 

Kárpáti Tibor, 3499 Ft
A kortárs ifjúsági lengyel 
drámairodalom legjavát 
tartja kezében az olvasó. 

A művek többségének középpontjában az ember, a 
kicsiny egzisztencia, a gyermek kiszolgáltatottsága 

és magánya áll, illetve e magány egyéni és közösségi 
feldolgozhatóságának lehetősége.

Pásztor Zsuzsanna: Tücsöktanoda 6+
Színezz, vágj, ragassz, számolj 1-től 10-ig

112 oldal, illusztrálta: Takács Anita, 2999 Ft

Janusz Korczak: Matykó király  
a lakatlan szigeten 12+

224 oldal, fordította: Mócsai-Karaba Márta, 
illusztrálta: Marianna Oklejak, 3499 Ft

A Móra Könyvkiadó gondozásában most először 
jelenik meg magyar nyelven a legendás lengyel 

ifjúsági szerző, pedagógus és orvos, Janusz 
Korczak 1923-ban írt remekműve. 

Kis hősünket, a gyermekként uralkodóvá 
lett félárva Matykót egy lakatlan szigetre 

száműzik, ahol meglepő kalandok sorozatát éli 
át, miközben alaposan elgondolkodik sorsáról, 

emlékeiről, cselekedeteiről.

René Goscinny–Jean-Jacques Sempé: A kis Nicolas 8+ 
120 oldal, fordította: Bognár Róbert, 3499 Ft

A kisiskolás Nicolas és osztálytársai igazi ártatlan gyerekek. 
Olykor talán kissé elevenek, kissé szófogadatlanok, de hogy 

jó szándékúak, ahhoz nem férhet kétség. A tanító néni 
mégis folyton méregbe gurul, a felügyelő tanár a fejét fogja, 
a fényképész elmenekül, mielőtt 

elkészítené róluk az osztályfotót, az 
igazgató úr jobbnak látja, ha az egész 

osztályt bezárja a mosókonyhába a 
miniszteri látogatás idejére. Ki érti 
ezt? A kis Nicolas csak álmélkodik: 

hogyhogy mindenki jót akar, mégis 
mindig összekuszálódnak a dolgok? 

Elisabetta Gnone: A rejtélyes lány 9+ 
Olga, a papírlány 3.
208 oldal, fordította: Dobosiné Rizmayer Rita, 3499 Ft
Mit jelent magunk mögött hagyni a gyerekkort? Az 
Olga által elmesélt rejtélyes lány nehezen találja a 
helyét a világban, vonakodik a kötelezett ségektől, 
képtelen felelősséget vállalni, és esze ágában sincs 
felnőni. Mindezek ellenére képes 
elszántan küzdeni. A rejtélyes 
lány története mosolyt csal az 
arcunkra, elgondolkodtat és 
ámulatba ejt, s megnyugtatja 
Olga barátait és a könyv olvasóit, 

tartozzanak azok bármely korosztályhoz. A sorozat 
harmadik kötete a szerzőtől megszokott empátiával, 
finom humorra, és bölcsességgel vezeti az olvasókat 
egy különleges, időtlen világba.

Velünk gyerekjáték a tanulás! 

A különleges utazás 
– Olga, a papírlány 1. 9+
320 oldal, fordította: Todero Anna, 3499 Ft
Jum, a sötét szerzet 
– Olga, a papírlány 2. 9+
224 oldal, fordította: Doboziné Rizmayer 
Rita, 3499 Ft

I. Matykó király – Világmegváltás 
kezdő királyoknak 12+
312 oldal, fordította: Mócsai-
Karaba Márta, 3999 Ft

Baj van a gyerekkel?! Bajban a szülő?! 18+
Zsebkönyv szülőknek – gyorssegély 

a problémák megoldásához a Játékos 
megértő nevelés módszerével

208 oldal, 3999 Ft

Jesper Juul: Falkavezérek 18+
– Szeretetteli irányítás a családban

208 oldal, fordította: Bánki Tímea, 2999 Ft

A Montessori- 
szemléletmód 18+

208 oldal, fordította: 
Bureau Angéla, 2999 Ft

Logopédiai mesék 18+
144 oldal, illusztrálta: 
Fenyő Ágnes, 2999 Ft
A kiadvány mesék 
segítségével gyakoroltat, 
az olvasás élményén 
keresztül segít az egyes 
problémák leküzdésében, 
egyes esetekben 
mozgáshoz kapcsolja 
a feladatokat.

Játékos Lépőkövek sorozat
Egy jól megválasztott stratégia fél siker az isme-
retek elsajátításának rögös útján. A sorozat segít-
ségével, a „lépőkövek” megismerésével megtudhatjuk, 
hogy milyen a tudatosan felépített tanulási önismeret-
hez vezető út, azaz hogyan tudják a gyerekek céljaikat, 
álmaikat megtervezni, megvalósítani.

Kreatív tanulási módszerek 9+
Kreatív eszközök, játékos módszerek 9+ 
Motiváció és stresszkezelés 9+ 
64 oldal, illusztrálta: Orbán Orsolya, 2999 Ft

Németh Zsófia,  
Sipos Zsanett,  
Szegleti Gabriella: 
Mocorgó 18+
Hogyan segítsük 
gyermekünk pszicho-
motoros fejlődését 
játékosan?
144 oldal, 3299 Ft

Rejtélyes állatvilág 6+
Rejtélyes világunk 6+
– Foglalkoztatókönyvek
64 oldal, fordította: Mirtse 
Áron, 2499 Ft
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JÓZSEF ATTILA

LÁNGOS CSILLAG
MÓRA

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

Csillagtallérok 8+
Válogatás a legszebb eredeti  
Grimm-mesékből
208 oldal, fordította: Perczel Enikő, 
5999 Ft
A kötetben olvasható válogatás 
az egész család számára izgalmas 
olvasmány. A 23 népmese nem 
leegyszerűsített átdolgozás, hanem 
az eredeti szövegek hű fordítása. 
A kihagyhatatlan klasszikusok 
mellett helyet kapnak a könyvben 
kevésbé közismert mesék is 
Verena Körting színpompás, kézzel 
festett képeivel illusztrálva.

Ünnepekre készülve

Fekete István: Éjféli harangszó 18+ 
Válogatott novellák

176 oldal, illusztrálta: Herbszt László, 2999 Ft
Az elbeszélések mintha egyetlen évet ölelnének 

fel: télutón játszódik az első novella, az 
utolsóban pedig kitavaszodik. 

Janikovszky Éva: Naplóm, 1938–1944 18+ 
Bővített kiadás 
208 oldal, 3499 Ft
Ez a gyerekkori és fiatalkori napló, amelyet Janikovszky 
Éva tizenkét és tizen nyolc éves kora között vezetett, igazi 
irodalmi szenzáció. A korabeli naplóbejegyzésekből 
kibomlik egy különlegesen érzékeny lány története, aki 
a világháború éveiben lett felnőtt, ebben az időszakban 

volt először igazán szerelmes, és miközben életre szóló barátságokat kötött, 
szembesült a vészkorszak legdurvább intézkedéseivel, amelyek a családját is 
érintették.

József Attila:  
Lángos csillag 6+
Versek és egy elbeszélés 
gyermekeknek
32 oldal, 2499 Ft
A Reich Károly 
illusztrációval készült 
kötetben József Attila 
legismertebb gyerekeknek 
szóló versei szerepelnek. 
A kötet az 1965-ben meg-

jelent legendás kiadás felújított változata. 

A mikulás és manói 3+ 
Karácsonyi rumli/Huncut manók
Pufi matricás foglalkoztató könyv 

– Rengeteg vidám karácsonyi 
rejtvénnyel
32 oldal, fordította:  
Nagy Ágnes, 1999 Ft

Thomas és a karácsonyi csillag – Színezőkönyv 3+
16 oldal, fordította: Kertész Edina, 699 Ft

Itt a karácsony, nagy az izgalom Sodor szigetén. 
Thomasnak oda kell érnie a gyertyagyújtásra 

és fel kell díszítenie a fűtőházat. Lesz mindenre 
ideje? Tarts Thomasszal és barátaival, 

ünnepeljetek együtt!

Téli ölelés 6+ 
Téli tánc 6+
Színezőkönyv
16 oldal, 499 Ft

MANCS ŐRJÁRAT 
– Mancsasztikus 

karácsony – Színező- és 
foglalkoztatókönyv 3+

16 oldal, fordította:  
Magyari Andrea, 999 Ft

Fergeteges ünnep vár rád a 
Mancs őrjárattal! Számolj, 

színezz, kirakózz a kutyikkal 
– ezúttal minden a karácsony körül forog!

Téli kalandok 6+ Színezőkönyv
96 oldal, fordította: Kertész Edina, 1999 Ft
Szia! Rajzolj, színezz, játssz velem és barátnőimmel, Pruval 
és Abigaillel – rengeteg jobbnál jobb történetet és feladatot 
találhatsz ebben az új könyvben. Hidd el, a végén te is szeretni 
fogod ezt az évszakot! Vágjunk is bele! Lucky

Karácsonyi díszek manóknak 4+ 
Karácsonyi díszek angyalkáknak 4+
Matricás foglalkoztató
24 oldal, fordította: Nagy Ágnes, 1499 Ft

Thomas kedvenc meséi 3+
Hat izgalmas Thomas,  

a gőz mozdony-történet
152 oldal, fordította: Kertész Edina, 3999 Ft

Ebben a mesekönyvben Thomas hat 
kedvenc történetét találod barátairól és 

Sodor szigetéről. 

A múlt atlasza 10+
Történelmi hősök és csoda szép térképek tizenöt 
nagyszerű civilizációról

LEGO Építs és ünnepelj! – Alkosd meg a karácsonyt! 
32 oldal, fordította: Nagy Ágnes, 2999 Ft
Színezz velünk! – Karácsonyi készülődés

32 oldal, fordította: Nagy Ágnes, 999 Ft

Zágoni Balázs: Karácsonyi 
kitérő 9+
Családi kisregény
120 oldal, illusztrálta: Szabó-
Nyulász Melinda, 2499 Ft

Csukás István: Diótörőcske 6+
Mesejáték
72 oldal, illusztrálta: Bölecz Lilla, 3499 Ft

Mítoszok atlasza 10+ 
Történelmi hősök és csoda szép térképek tizenöt nagyszerű civilizációról
92 oldal, fordította: Zsuppán András, 3999 Ft/4999 Ft

Mesék télre 3+  
Történetek a világ minden tájáról ővített kiadás 
98 oldal, fordította: Szlukovényi Katalin, 4599 Ft

Kuckózzunk be a kandalló mellé ezzel a szívmelengető 
mesekönyvvel, és ünnepeljük együtt a tél csodáit! Fedezzük fel a 

fagyos tájakat, ismerjük meg a havasi tündéreket, 
 a Jegesmedvekirályt és a többi hőst a sok-sok kaland során. 
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A kiadó az árváltoztatás jogát fenntartja!

Pörgess és játssz!  
– Vuk és barátai 6+ 
5 klassz társasjáték  
telis-tele kalandokkal 
10 oldal, 3999 Ft
Öt izgalmas társasjátékot 
tartasz a kezedben, melyekkel 
otthon vagy akár útközben 
is játszhatsz. Fedezd fel az 
erdőt, terelgesd a libákat, 
vagy keresd meg a Simabőrű 
házát! A játékok közben 
megismerheted Vukot és 
barátait, valamint az erdő 
lakóit, és átélheted velük 
a kalandokat.

40 éve Vuk a magyarok kedvenc rókája

Vuk reggeltől estig – órás könyv 3+
10 oldal, illusztrálta: Máli Csaba, 2999 Ft
Vuk reggel héttől este nyolcig bebarangolja 
az erdőt, még a Simabőrű házához is eljut, 
lepkéket kerget, vadászni próbál, erdei és 
falusi állatokkal találkozik. Kövesd nyomon 
a kisróka kalandjait! Hányat mutat az óra, 
amikor Vuk éppen a békát hajszolja? És 
mennyi az idő, amikor elered az eső? Állítsd 
be bátran a mutatókat!

Vukrömi 6+
Most légy ravasz!  
– foglalkoztatófüzettel
16 oldal + 2×55 kártya, 
illusztrálta: Máli Csaba, 
2999 Ft
Mindannyiunk kedvence, Fekete István regénynek főhőse 
ezúttal ötféle izgalmas kártyajátékban (memóriajáték, 
kvartettjáték, fürge róka reflexjáték, rókarömi, valamint 
ravasz róka akciójáték) és egy rejtvényfüzetben kel életre. 
A Most légy ravasz című foglalkoztatófüzet különféle 
játékos feladatokat tartalmaz, hogy Vuk és barátai még 
több örömet okozzanak a kis rajongóknak.


