Könyvajánló leendő hatodikosoknak
Mi lenne, ha a hercegnő nem menne feleségül a királyfihoz, mert az autóversenyzés
jobban érdekli?
Mi lenne, ha a legszegényebb lány is tanulhatna, hogy aztán országos ügyekben
döntsön? A szerzőpáros újragondolja a mese műfaját. Száz rendkívüli nő életét
mondja el Kleopátrától Marie Curie-n át Michelle Obamáig. Történetüket egyegy portré teszi teljessé, amelyeket a világ különböző országaiban alkotó hatvan
női grafikus készített.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány. Nem is egy - huszonöt. Némelyikük
most is közöttünk él. Lányok, nők, asszonyok, akik nem mindennapi nehézségeken lettek úrrá, és
sokszor képtelenül merésznek tűnő célokat értek el. Akik hittek magukban, és így voltak képesek
másokért dolgozni akkor is, ha a környezetük megpróbálta erről lebeszélni őket. Akik elavult
szokásjogon, egyéni és történelmi tragédiákon, betegségen, szorongáson felülemelkedve végezték el
választott feladatukat, és mutatnak ezzel példát nekünk, olvasóknak, lányoknak és fiúknak,
gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Szerzők: Kiss Judit Ágnes, Mesterházi Mónika, Miklya Luzsányi
Mónika, Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina

Elena Favilli – Francesca Cavallo: Esti mesék lázadó lányoknak
Szlukovényi Katalin (szerk.): Magyar mesék lázadó lányoknak
Az Ágról szakadt Tóbiás és a Vango szerzőjének új könyve az olvasás és a képzelet
mindennel dacoló erejéről szól. Főhőse, Viktória életébe egyszer csak beköltöznek a
regényhősök, és eldönthetetlenné válik, mi a regény, és mi a valóság. Fordulatos nyomozása
során Viktóriának számos rejtélyt kell megoldania: hol bujkálnak a csejenek, hová tűnt a
hangos falióra, és miért tesz a fejére édesapja indiánfejdíszt, ha munkába indul? Az
Ábrándok könyvtára egy kis könyv a bennünk lakozó nagy könyvekről.

Timothée de Fombelle: Ábrándok könyvtára
Elgondolkodtál már azon, mi lett volna, ha a híres nyomozó, Sherlock Holmes és Arséne
Lupin, a gáláns szélhámos gyerekkori barátok lettek volna? A történetben Irene Adler
kislányként ismerkedik meg velük Saint-Malóban, egy tengerparti városkában
Franciaországban. Találkozásuk egybeesik egy rejtélyes gyilkosság, valamint a Pikk Dáma
(Martigny asszony) ellopott gyémánt nyakéke utáni nyomozással. Az eszes és kíváncsi Irene
a fiúkhoz csapódik, és a trió tagjainak hajmeresztő kalandokban van részük.

Irene Adler: Sherlock, Lupin és én – A fekete dáma
A vakáció utolsó napján a vagány Mira felmászik a környékükön évek óta
elhagyatottan álló építkezési terület darujára, hogy megszabaduljon az őt üldöző
osztálytársaitól. Fent, az irányítófülke ablakán át megpillant egy másik, ismeretlen
világot. A kitörő viharban azonban megcsúszik és lezuhan, de egy griff megmenti
az életét. A lány apja egészen eddig titkolta előle, hogy születésekor a Moirák
titkos feladatra választották ki Mirát: kapuőre lesz az Olümposz nevű bolygónak,
ahol a görög istenek élnek napjainkban. A kapuőrök mindig egy párból állnak:
griffből és grifflovasból, akik ugyanazon percben születtek. Telepatikus kapcsolat köti össze
őket, de ez a kapcsolat a tizenötödik születésnapjukon jön csak létre.

Szakács Eszter: A szelek tornya

Szakács Eszter: Babilon

Hanna nemrég költözött Budapestre, minden szokatlan: új lakás (egy hetedik
kerületi gangos bérház), új iskola (a Sigray), új tanárok, és persze új
osztálytársak. Ha ez még nem lenne elég: úton-útfélen egy fura öregemberbe
ütközik, megbolondul a számítógépe... és az egésznek valahogy köze van ahhoz a
rozsdás körzőhöz, amit az utcán talált. Vajon miért kell mindenkinek ez a
körző? Mit akar vele kezdeni Sándor, a vén ócskás, és miért nem tud Hanna
sem megválni tőle? És mi köze mindennek Bécshez, a Sakkozó törökhöz és Bujdosónéhez, a
töritanárhoz? A rejtélyek kinyomozásában segít Hannának Zsófi, a szuperokos szegedi barátnő, és
Tibi, a kicsit lassabb eszű, de hűséges osztálytárs. A sorozat idén lett teljes a hetedik kötettel.
Rádiójátékként is hallgatható: https://www.youtube.com/watch?v=MJx4tdsw7xA&list=PLzx0ixvHs9aExHt2tyk9AEeTm3OYVsb4

Gimesi Dóra – Jeli Viktória – Tasnádi István: Időfutár-sorozat
Leforgatnád végre a saját filmedet, de éppen nincs néhány millió spórolt pénzed?
Nehogy ez visszatartson! Ebből a könyvből megtanulhatod, hogyan írj forgatókönyvet,
hogyan tervezz storyboardot, hogyan forgass akár egy mobiltelefonnal, és sok mást is.
Kövesd a könyv útmutatásait lépésről lépésre, és készítsd el életed első saját filmjét!

Robert Blofield: Forgass filmet 10 lépésben
Zenkali - az Indiai-óceán egy mesebeli szigete - épp a nemzeti függetlenség küszöbén
áll, egy roppant felvilágosult császár (általános becenevén: Csaszi) uralma alatt. Igen ám,
csakhogy az angolok hajdani gyarmatbirodalmuknak ezen a parányi területén haditengerészeti
támaszpontot és repülőteret akarnak építeni, minek érdekében ki kellene pusztítani a szigeti
növény- és következésképpen állatvilág javát... Gerald Durrell - aki regényírónak éppoly
jeles, mint a kipusztulásra ítélt élővilág megmentőjének - szemmel látható élvezettel meséli
el, hogyan fullad kudarcba a zordon terv, s hogyan marad meg mesebeli ősállapotában a
paradicsomi sziget flórája és faunája, megőrizvén ezáltal a szigetnek és különösnél
különösebb lakóinak békességét és jólétét.

Gerald Durrell: A hahagáj
Szeretnél robotokat tervezni, repülőgépet építeni vagy új anyagokkal kísérletezni?
Ha igen, iratkozz be a Mérnök Akadémiára! Ebben a könyvben a legkülönbözőbb
szerkezetekről olvashatsz. Megtudhatod, hogyan működnek a motorok, készíthetsz
sugárhajtóművet, olvashatsz az energiaellátásról és még számos izgalmas dologról az
egyszerű gépektől az atomerőművekig.

Steve Martin: Legyél te is mérnök!
„SZERINTEM A BÁLINT TÖK HELYES, TOTÁL BELEZÚGTAM... LOVE” – egyik nap ilyen
feliratú levélkére bukkan Bálint, aki az egyik legjobb fej srác a „laza osztályban”. Elkezd
nyomozni, vajon ki érdeklődhet ennyire az ő szerelmi ügyei iránt... Merthogy lennének neki
szerelmi ügyei, ha végre megtalálná azt a lányt, aki ezt a levelet írta... Igazi kamaszregény!

Lackfi János: Szerelmi nyomozás

