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Bartos Erika:Brúnó Budapesten  

Tudod-e, hogy a Duna partja régen a mai Pozsonyi úton húzódott? Mit jelent a Sétáló 

Naprendszer, és kiknek a szobrát láthatjuk a Hősök terén? Ismered-e a Füvészkert vagy a Keleti 

pályaudvar történetét? Jártál-e már az Állatkertben és a Vasúttörténeti Parkban? 

Bartos Erika, a Bogyó és Babóca sorozat írója és rajzolója, akinek munkásságát számos hazai és 

nemzetközi díjjal ismerték el, most a fővárost mutatja be a legkisebbeknek. Az építészmérnök 

végzettségű meseíró egy kedves történet és részletgazdag rajzok segítségével kalauzolja végig 

az óvodáskorú olvasót Budapest nevezetes helyszínein. 

 

Sven Nordqvist: Fedezd fel Pettson és Findusz farmját!  

 

Ismered az öreg Pettsont és kandúrját, Finduszt? A farmjukon, Svédországban mindennap 

történik valami vicces. Hogy milyen vidáman élnek együtt, te is megtudhatod, ha figyelmesen 

átböngészed a képeket. Ha elég kíváncsi vagy, talán azokat a különös, apró lényeket is 

felfedezheted, akik a farmon együtt élnek Pettsonékkal. De vigyázz, a muklákat nem mindenki 

láthatja 

Chris Higgins Bolondos családom 



  

A kilencéves Mattie folyton aggódik, de ez nem is csoda, hiszen egy olyan nagy és bolondos 
családban, mint az övé, mindig akad valami aggódni való. Például, hogy a tesókkal elültetett 
magokból tényleg finom gyümölcsök és zöldségek lesznek-e, ahogy azt mindenki ígérte?  
 

A sárkány nyomában-A pásztói oskolamester háza 

Kertész Erzsi 

 

 
Gáspár 1551-ben, a törökvész idején egy labirintusra bukkan. 
 
Dani 2019-ben nem találja a helyét a barátai között. 
 
Gáspár egy rejtélyes férfival találkozik, aki nagy feladatot bíz rá. 
Dani egy középkori lovag elbeszélését olvasva különös dologra lesz.figyelmes.. 

 

Cseresznyeliget titka 

Wéber Anikó 

 

Kitti sokat van egyedül, és sokszor unatkozik: egy igazi kalandra vágyik! Folyton történeteket talál ki, 

álmodozik, de hiába: az osztálytársai közül senki sem értékeli a fantáziáját, és ő gyakran magára 

marad. Míg a többiek a lovastáborban vagy a tengerparton szelfiznek, ő a nagynénjénél, a világ 

legunalmasabb helyén, Cseresznyeligeten nyaral. De Kitti még Cseresznyeligetből is képes egy 
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izgalmakkal teli mesevilágot teremteni - és a szomszéd gyerekekkel hirtelen egy igazi nyomozás kellős 

közepén találják magukat. Ráadásul közben talál magának egy legjobb barátnőt is. 

 

Az óra rejtélye - Kiki nyomoz 2. 

Berg Judit-Kertész Erzsi 

 

Kedves Kiki!  

Úgy kérek tőled segítséget, hogy nem mondhatom el, mi a baj, sőt, saját magamat sem 

mutathatom be. De baj van, nekem elhiheted. A műszer rossz kezek közé került, és én egyedül 

nem tudom visszaszerezni! Nincs sok időnk, sőt, az a kevés is veszélybe került! Ismeretlenül is 

segíts nekem, kérlek! Ha eljössz Albinus mester műhelyébe, talán még megelőzhető a 

legnagyobb baj!  

 

Mi ez a furcsa és rejtélyes levél? Milyen műszerről lehet szó? Vajon ki az az Albinus mester? 

Hogy kerülhet veszélybe az idő? Ki írta a levelet? És ez még csak a kezdet... de ahhoz persze 

elég, hogy hőseink, Kiki és Gerda megint nyomozni kezdjenek. Feltűnik egy rejtélyes kalapos 

hölgy, egy piros sportkocsi, egy furcsa árnyék - Gerda pedig fogságba kerül.  

A gyerekeknek miden okosságukra, bátorságukra és vagányságukra szükség lesz, hogy 

segítsenek, és megelőzzék a legnagyobb bajt... 

Berg Judit és Kertész Erzsi nagy sikerű, közösen írt detektívregényének második része, Az 

óra rejtélye ugyanolyan letehetetlenül izgalmas, vicces és sejtelmes, mint a Négy madár 

titka - hajrá, ifjú olvasók, ifjú nyomozók! 

 

GÖRÖNGYÖS ÚTI ISKOLA - NE PARÁZZ! 

Kertész Erzsi 

 

A Göröngyös Úti Iskola éppen olyan, mint bármelyik másik iskola. Itt is mindig történik valami. 

Saci mindig kedves, rendes és szorgalmas. Igaz, a matekot mostanában egyre kevésbé érti, és 

amikor becsúszik egy kettes, el is titkolja. Sőt, akkor sem szól semmit, amikor észreveszi, hogy 

az egyik osztálytársnője rosszban sántikál. Mindennek tetejébe ott van még a karácsonyi fellépés 

is. A család már nagyon várja, hogy énekelni lássák őt a színpadon. A kislány borzasztóan izgul, 



és mintha egyre jobban kaparna a torka.... Még szerencse, hogy idős barátjának, a bolondos 

Tata bácsinak minden nehézségre akad egy-két jó ötlete. Hogy micsoda? Kiderül a könyvből! 

Kertész Erzsi regény sorozata, a gyerekirodalomban éppen csak felfedezett műfaj, az 

úgynevezett problémaorientált gyerekkönyvek sorába tartozik. Ezek a könyvek egy jól 

meghatározott, pontosan körvonalazható problémát mutatnak be, ez többnyire a gyerekek 

mindennapjaiban hangsúlyozottan van jelen.  

 

A szöveg tartalmában és terjedelmében is a 7-11 éves korosztály számára a legideálisabb önálló 

olvasásra, de közös családi olvasásra vagy iskolai feldolgozásra is. Metzing Eszter illusztrációival 

a szöveg még közelebb kerül gyerekek világához: az ismerősségükben kedves figurák a 

ráismerés, a mintakövetés lehetőségét erősítik.  

 

 

 

 

John Ronald Reuel Tolkien - nevének népszerű rövidítése J. R. R. Tolkien - (Bloemfontein, 1892. 

január 3. – Bournemouth, 1973. szeptember 2.)  

 

Filológus, az Oxfordi Egyetemen az angolszász nyelv professzora 1925 és 1945 között, és az 

angol nyelv és irodalom professzora 1945-től 1959-ig, de neve a nagyközönség körében inkább 

írói és költői munkái miatt ismert. 

 

A tudományos életen kívül Tolkient leggyakrabban A Gyűrűk Ura, valamint az ezt megelőző A 

hobbit - A babó szerzőjeként ismerik. Középfölde eredetével és történelmével foglalkozó könyve, 

A szilmarilok szintén igen ismert. E művek folyamatos és időtálló népszerűsége alapozta meg 

Tolkien hírnevét a modern fantasy atyjaként. Kevéssé ismert művei közé tartoznak A sonkádi 

Egyed gazda, A woottoni kovácsmester, a Bombadil Toma kalandjai valamint a Kóborló és a 

varázsló című, prózai vagy verses mesék, utóbbi történeteket főként gyermekeinek 

írta.Leghíresebb műve, a háromkötetes A Gyűrűk Ura regény. A regény megírása csaknem tíz 

évbe telt. 



Gondolin, a rejtett város titkát hosszan őrzik annak lakói, ám Morgoth végül alattomban 

kikémlelteti az odavezető utat, és hatalmas seregével elpusztítja a várost. De vajon ki menekül 

meg végül, és hol kezdenek új életet a túlélők? A Gondolin bukása megjelenése friss 

világszenzáció, magyarul most lát először napvilágot Gálvölgyi Judit fordításában. A kötetet Alan 

Lee csodálatos festményei illusztrálják. 


