Könyvajánló leendő ötödikeseknek
A rettentő görög vitéz története ismert mitológiai témát dolgoz fel: az ifjú Thészeusz
vándorlását meséli újra, küzdelmeit különféle útonállókkal és szörnyetegekkel, így a
bunkós emberrel, a fenyőhajlítóval vagy éppen az alvilági kocával egészen az Ariadnéval
való találkozásig és a Minótaurosz legyőzéséig. A mese tehát régi, de a szöveg nagyon
is friss a nyelv, a forma, a szemléletmód új, modern és groteszk, sőt, szemtelen és
pimasz, mint maga Thészeusz, az ifjú hős, a tizenéves durrbele kamasz. Baranyai
András görög vázarajzokat idéző rajzai tökéletesen egészítik ki Zalán Tibor mesejátékát, hasonlóan
keveredik bennük hagyományos és modern, mint magában a szövegben. A Stúdió K Színház
többszörösen díjnyertes bábelőadásának könyv változata.
http://www.studiokszinhaz.hu/gyerekeloadasok/rettento-gorog-vitez/

Zalán Tibor: A rettentő görög vitéz
1954, Svájc, futball-világbajnokság. A négy éve verhetetlen magyar
Aranycsapat ellen készül kiállni a német válogatott. A világbajnoki
döntőre kíváncsi idődetektíveknek a meccs előtt feltűnik egy gyanús alak, aki képeket készít
a csapat titkos csodafegyveréről, a cserélhető stoplis cipőkről. Ezután éjszaka be is tör
valaki a német szertáros műhelyébe Vajon komolyan veszik-e a világhírű sportolók a három
gyerek figyelmeztetését? Képesek-e megakadályozni, hogy valaki ártson kedvenc
focicsapatuknak?

Fabian Lenk: A berni csoda
Adva van egy titokzatos, párduc alakú hegy (a Panthera), egy
csapat gyerek (Gekkó, Vince, Hétfejű Helga, Virág, Noémi,
na és persze Kismukk, aki az egész történetet feljegyzi az
utókornak), egy kezdetektől fogva gyanús hegymászó (Meredek
Johnny), egy barátnő (Lavínia), egy kutya (Everest),egy
talpraesett portás néni (Rozika) és egy igen furcsa szerkezet,
ami bárkit és bármit tetszőleges méretűvé tesz (az Átméretező)
Az egész csak egy hegymászó szakkörnek indult…

Kertész Erzsi: Panthera. A hőgömb fogságában, A küldetés, A párduc hazatér
Sok-sok éve már, hogy béke van a Balaton környékén. A vidék varázserővel bíró
hatalmasságainak pusztító háborúja már csak ködbe veszett tündérmese, amivel esténként
a gyerekeket riogatják. A tihanyi Soktornyú kastélyban pedig Helka hercegkisasszony
trónörökössé avatására készülnek. Ám a sötét Burok-völgyben
a száműzetésben élő Bora boszorkány és két gonosz társa, a vadkanná változtatott Thuz
és a hollóként élő Horka titokban bosszújukat tervezik. Nyulász Péter nagy sikerű Helkatrilógiáját látványos képregénysorozat formájában álmodta újjá Somogyi György író és
Tebeli Szabolcs rajzoló,a népszerű Kittenberger comic Alfabéta-díjas alkotópárosa.

Somogyi György – Tebeli Szabolcs: Helka I. - A Burok-völgy árnyai
A vadállatoknak a vadon az otthonuk, szabadon kellene élniük, nem az emberek
szolgálatában. A Born Free Alapítvány küldetése, hogy minél több fogságban élő állatot
visszajuttasson a természetes környezetébe.
Ismerd meg Chinoise, egy elbűvölő csimpánzkölyök igaz történetét, akit egy zajos
étterem acélketrecében tartottak fogva…

Jess French: A csimpánz-mentőakció

Hogyan lehet túlélni a nyarat Internet nélkül? Egyáltalán ez lehetséges? Megáll
ilyenkor világ?
"A tanulástól csak szenvedek, az öcsém folyton piszkál, a magyar tanárom rám szállt
és a suli utolsó napján derül csak ki, hogy egy tanulós táborban kell sínylődnöm a
nyári szünetben…" Kutasi Kende izgalmas kalandja ekkor veszi kezdetét. Sok új közös
élménnyel, barátsággal és nyomozással megfűszerezve derülhet ki, hogy egy tizenkét
éves számára milyen izgalmasak lehetnek a kamaszkor első évei.

Lénárt Krisztina: Offline – Kalandra kattanva
"Anyának egy csomó minden hiányzik, ha velem van.
Nekem meg akkor hiányzik egy csomó minden,
ha anya nincs velem."
Felicia dühös az egész világra. A szülei épp elváltak, és ez az első nap, amikor
Bertával, a húgával az apukájuknál alszanak. Ez a vártnál is sokkal rosszabbul alakul…
Ráadásul Berta szánkóbalesete miatt az egész család összezárva tölti a teljes napot a
kórház sürgősségi osztályán. Felicia nekivága kórház folyosóinak,rengeteg kalandba
keveredik, mindenféle érdekes gyerekkel fut össze, köztük egy nagyon vagány fiúval,
Adammal is…

Anna Woltz: Gipsz
Mit tehet egy vérbeli kalóz, ha ellopják a hajóját? Befejezi a kalózkodást, és a
szárazföldön unatkozik. Papírfül kapitány pontosan így tesz. Aztán egy napon bekopog
hozzá Ismeretlen, a falábú kalóz, és a két derék férfiú úgy dönt: ideje újra tengerre
szállni! Elkezdődik a nagy kaland, amelyből Kalózsziget leghíresebb lakói is kiveszik
részüket: a kampókezű Klisé kapitány, a gazember Orgazda Bob, valamint a csinos Lev
Tolsztoj, aki valójában színésznő. Meg egy dülöngélő kanári, akit mindenki részegnek
hisz. Nem minden ok nélkül. Valamennyien a titkos kincset keresik. Egy rejtélyes levél
vezeti nyomra őket, amelyet vacsora előtt vetett papírra valaki az emberevők szigetén…

Bende Nelly: Papírfül kapitány
A Kecskés-szigeten mostanában igazán szokatlan és rejtélyes dolgok történnek. A nádi
billegetők eltűnése, furcsa nyomok az iszapban, egy holttest a sziget közelében…
Hogy nem hallottál még a Kecskés-szigetről? Sem Bona Petiről és fantasztikus álomfejtő
képességéről? Akkor épp ideje, hogy megismerd Petit, a Veréb ikreket és Mirit! Pest kis
szigeteinek a felderítése közben ugyanis egy izgalmas és rejtélyes bűntény kellős
közepébe csöppennek. Fiala Borcsa kalandregényének szereplői briliáns csapatmunkával
derítik fel a szövevényes esetet. A kalandos nyomozás közben pedig az is
bebizonyosodik, hogy nincs olyan étel, amit ne dobna fel egy kis ketchup.

Fiala Borcsa: Bűntény a Dunán
Hogy magyaráznád el egy múltból érkező időutazónak, miképp működik a mosógép, a
tengeralattjáró, a televízió, vagy a napelemek? Elhitetnéd velük, hogy varázslat, vagy
készen állsz, hogy te válaszold majd meg minden kérdésüket?
A könyvben több száz pöttöm figura hajtja rendületlenül a hajtószíjakat, forgatja a
forgattyúkat, tolja a tolattyúkat, és egyáltalán, mindig pontosan azt csinálják, amit
csinálniuk kellene, ha tényleg ott lennének az eszközök belsejében.

Rob Beattie – John Farndon: Hogyan működik?

