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Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok
Háy János: Alfabéta és a negyvennégy rabló

Szabó T. Anna-Tóth Krisztina-Varga Dániel: Kerge ABC

Balázs Ágnes: Neveletlen ABC
Hallottál már Rilexről, a világ legbékésebb Tirannoszaurusz
rexéről? Tudod-e, miért éppen az ő szájában lakik Kunyi, a
pimasz keselyű? Kíváncsi vagy, milyen kalandok várnak rájuk a
sárkány barlangjában, és hogyan sikerül átjutniuk az Áldozatok
völgyén, miután útnak indulnak új barátjukkal, a raptorral?

M. Kácsor Zoltán: Utazás Dinómdánomba

M. Kácsor Zoltán: Sárkánytörvény

Hol felnőttesen bölcsek, hol pedig gyerekesen viccesek - egy
pompás, klasszikus mesekönyv! Azt minden látogatója megjegyezte,
éktelen szerencséje van Habakuk királynak, mert mind a negyven
lánya gyönyörű, mi több, egyik szebb, mint a másik. De baja is
volt velük elég! Az még csak hagyján, hogy volt közöttük
aprócska, sértődékeny, kalandvágyó, tudálékos és álmodozó, de
olyan is akadt, aki sárkányokkal szövetkezve haramiának állt…

Zalán Zibor: Királylányok könyve

Zalán Tibor: Királylányok második könyve

Járd be keresztül-kasul a kontinenseket, barangolj híres városok utcáin,
fedezz fel rég elfeledett helyeket, és találd meg az utat a célig,
miközben számos kalandban lesz részed.

Sam Smith: Térképes labirintusok

Tudtad, hogy a Városligetben az öreg platánt igazából özvegy Závoczki Endrénének
hívják? Az is megeshet, hogy egyszer csak mesélni kezd a kőkirályfi és a vízi tündér
szerelméről, amitől megállt Budapesten az idő, és minden tele lett boldogsággal. De
nemcsak a városligeti, a Tisza-parti fák is sokat tudnak mesélni: egy tavasztündérről
a Macska-hercegről, a szorgosról és a csélcsapról, akiket mégis összeköt
egy láthatatlan fonál, amit a halál sem tud elszakítani.

Gimesi Dóra: A macskaherceg kilencedik élete

Egy nagyfülű barna egérke a prágai nénikéi látogatására készülve alaposan
feltérképezi az ürege körüli erdő környékét, a tóban és a kertben élő állat- és
növényvilágot. A felfedezéseiből pedig egy saját képes enciklopédiát készít. Mi a
mézharmat,

hogy néz ki a szakállzuzmó vagy a virágkáka? Hogy dalol a királyka, a kakukk vagy a bú
cinege?

Tereza Vostradovská: Egérke enciklopédiája
Ebben a mesekönyvben, amelyben kortárs írók írtak mai népmeséket, minden a feje
tetejére áll. Mátyás király a sötétben mackóbundát vesz fel véletlenül, kard, palást,
korona helyett okostelefon, notebook és lopott csillagászati távcső segíti a hőst, a
selyemrét a Minecraft világában hullámzik, az emberevő óriás pedig kelbimbót kap

büntetésből. Aki nem ismeri az eredeti népmeséket, jólesően megmerítkezhet a mai mes
nyújtotta szabadságban, aki pedig igen, azt ismerős és mégis csupa
új élmény várja: izgalom, kihívás és rengeteg nevetés. Tizenegy magyar író
– Egri Mónika, Elekes Dóra, Gimesi Dóra, Kertész Edina, Lackfi János,
Mészöly Ágnes, Molnár Krisztina Rita, Nyulász Péter, Tamás Zsuzsa, Varró Zsuzsa, Vig Balázs
– népmesék ihlette kortárs írásait tartalmazza a kötet.

Kertész Edina (szerk.): Világvége alsó
A Lármás Rumli tejivó békés csendjét egy napon egy hegyi mormota zavarja meg.
Latyak rémisztő hírt hozott: egy kislányt találtak a Pézsma tónál, a nagy fenyő
tövében. Senki sem tudja, ki lehet ő. Tényleg az erdőlakók ősi ellenségei,
a Hét Domb üregeiben tanyázó menyétek kémje lenne? Vagy valami egészen más áll a
háttérben? Hová tűnt az erdőlakók elnöke, és mire készül a patkánybanda,
élén Nivallal, a hermelinnel? Zizi, a talpraesett cicalány és barátai, Berci, a cickány,
Süti bácsi, a sün, Sámuel, a fekete macska és a többiek addig nem nyugszanak, míg a
végére nem járnak a rejtélynek és meg nem fejtik a zöld macska titkát.

Ruff Orsolya: A zöld macska titka
Ez a könyv Rókapapa meséje a világ keletkezéséről. Alkotója, a grafikusként
is elismert Farkas Róbert először angol nyelven, közösségi finanszírozással
valósította meg, most pedig a világmindenséget fürkésző magyar gyerekek is

választ kaphatnak kérdéseikre. Ez a könyv az Eszes Róka-sorozat első darabja,
amelyet Raffai Péter, az ELTE Atomfizikai Tanszékének asztrofizikusa a jövő
felfedezőinek ajánl.

Farkas Róbert: Első könyvem az univerzumról – Hogyan születnek a csillagok

