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#MagyarMesékLázadóLányoknak

    #inspirálónők

Illusztrátorok: Békés Rozi, Bódi Kati, Bölecz Lilla, Hitka Viki, 
Kőszeghy Csilla, Makhult Gabi, Molnár Jacqueline, Nagy Dia, 
Rofusz Kinga, Sásdi Laura, Schall Eszter, Szegedi Katalin

112 oldal, 2999 Ft

Szerzők: Kiss Judit Ágnes, Mesterházi Mónika, Miklya Luzsányi 
Mónika, Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina

Magyar mesék lázadó lányoknak 
– 25 nő története

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy lány. Nem is egy 
– huszonöt. Némelyikük most is közöttünk él. Mesegyűjtemé-

nyünk 25 izgalmas személyiség, 25 lenyűgöző teljesítményű 
magyar nő portréját rajzolja meg, Árpád-házi Szent Erzsébettől 
Hugonnai Vilmán át egészen a kortársakig. A mesék szerzői és 

illusztrátorai maguk is elismert írók, illetve grafikusok, akiknek 
élete és művei láttán az olvasók remélhetőleg kedvet és erőt 

kapnak saját álmaik megvalósításához.
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A könyv megjelenését támogatta a

„Egy sorba kell állnunk a férfiakkal, s velük küzdeni az emberséges 
megélhetésért.”          Bédy-Schwimmer Rózsa 

„Az emberiség nevelésének tekintélyes része a nők kezében van.”   
Kol Erzsébet

„Mi mindig a saját utunkat járjuk; nem akarunk beállni a sorba.”
Péterfy Bori

„Szerintem nem feltétlen az a fogyatékossággal élő, aki kerekes-
székkel közlekedik, vagy nehezebben beszél. Ha valaki nem tud 
szeretni, vagy nem engedi, hogy szeressék, az sokkal nagyobb 
fogyatékosság.”          Hozleiter Fanny
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Mit szeretsz a novellaírásban?
„Azt, hogy bármi megtörténhet benne.”

Gáspár-Singer Anna
„Legélvezetesebbnek a korai, kreatív részét találom: amikor egymás után jönnek a frappáns ötletek, csak válogatni kell közülük.”

Bégányi Dániel
„Szeretem, ahogy felvillan az ötlet, egy téma,  helyszín vagy eseménysor, majd fokozatosan megmutatják magukat a karakterek és a helyszínek.”

Jassó Judit
„Számomra mindig az a legizgalmasabb egy novellában, hogy minden egyes szónak ereje van.”

Brandon Hackett
„A tömörségét, ahogy a konfliktus sallangok nélkül kiéleződik.”

Moskát Anita

2050 
Ifjúsági novellák a jövőről
Milyen lesz 33 év múlva a kama-
szok élete? Hogyan fest majd 
Magyar ország 2050-ben? 13 fiatal 
író novellája kutatja a jövőt az 
ifjúsági kategóriában Év Gyermek-
könyve díjat nyert Jelen! című 
antológia folytatásában. Ezúttal is 
a tizen évesek minden napjai állnak 
a szövegek közép pontjában a sze-
relmi sztoriktól a családi problémá-
kig, ám egészen különös víziókról 
olvashatunk. Droidnagyi vagy 
gumi cukorszív? Pacsirta formájú 
drón vagy virtuális gimi? A 2050 
szerzőinek határtalan a képzelete!   
224 oldal, 2499 Ft

A kötet szerzői:
Bégányi Dániel 
Farkas Balázs 
Garaczi Zoltán 
Gáspár-Singer Anna 
Hackett, Brandon 
Jassó Judit
Lackfi János 
Lapis József 
Makai Máté 
Moskát Anita 
Szöllősi Mátyás 
Totth Benedek 
Zelei Bori

A könyv megjelenését támogatta a

Részletek a novellákból:

„Szorításra ébredek a nyelőcsövemben.”

„Hiába beszélt sokat az égboltról, a csillagokról, ködökről meg  

fekete lyukakról, fogalmam sincs, mit látok most. Vakít a fény.”

„A nyári szünet első hetében közöltem a szüleimmel,  

hogy beperelem őket.”

„Irracionálisak vagy valósak a félelmeid?”

„Bele kell törődni, hogy minden gép, így az ember is tökéletlen.”

„A bölcsészet lesz a legdurvább. Lara Croft karakterfejlődése  

1997 és 2024 között. Rettenet.”

„Ez egy szexhosztprogram. Kicsit azért megbuheráltam.”
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„Éppen hét éve, hogy lenyűgözve olvastam – faltam fel –  
Békés Márta páratlanul kedves, humoros és finom (mégis élesen 
látó) verseskötetét, az Iskolabolygót. És íme, most itt az új kötet 
az azóta, hát, kissé „imbolygóvá” vált iskoláról és gyerekeiről,  
tanárai ról: az Imbolygó iskolabolygó. Jó szívvel ajánlom 
mindenkinek, aki „vidám” tanévkezdésről akar olvasni, vagy 
a lánybarátságokról, vagy a balkezes ollóról – és arról, hogy 
az ollóval nem vágunk, hanem nyírunk… Vagy éppen a rajzóra 
és a test nevelés (magyarul: torna) kínjairól. Olvassátok!”

Vekerdy Tamás pszichológus

Békés Márta Budapesten él, a Weöres Sándor 

Általános Iskolában tanít. Jelenleg iskolai 

könyvtáros, és évek óta a legendás Dobszerda 

irodalmi klub vezetője. Versei számos folyóiratban 

(pl. Irodalmi Jelen, Csodaceruza, Dörmögő 

Dömötör, Kincskereső, Nők Lapja, Bárka), valamint 

három antológiában (pl. Aranysityak) megjelentek. 

Gyerekversei eddig 8 tankönyvben szerepelnek. 

Első kötete Iskolabolygó címmel jelent meg.

Békés Márta 
Imbolygó iskolabolygó
Illusztráció: Ritter Ottó
Békés Márta gyakorló pedagógusként 
tökéletesen ismeri a diákok szó-
használatát és mindennapi problémáit. 
Új verses könyve az általános iskolások, 
tanárok és szülők körében egyaránt 
népszerű Iskolabolygó című kötet 
átdolgozott, kibővített kiadása.
64 oldal, 2499 Ft

A könyv megjelenését támogatta a 



8 9

„A Kalózszigeten, aki csak tudott, kitalált 
valami látványosságot, ám egyértelműen 
a kampókezű Klisé kapitány Kalóz hajó-
túrája volt a legnépszerűbb. A tengeri 
csatától a nőrablá sig minden szerepelt 
a műsorban, amire csak úgy dőlt a nép  
– a félkezű hajóskapitány pedig hamarosan 
a sziget legbefolyásosabb kalóza lett.”

Bende Nelly

Nagyváradon született, eredeti végzettsége magyar 

szakos bölcsész és tanár. Szerkesztőként és újság-

íróként dolgozik, a Papírfül kapitány az első regénye, 

amelyet fiának, Marcinak kezdett először mesélni.

Bende Nelly
Papírfül kapitány
Illusztráció: Bölecz Lilla
Mit tehet egy vérbeli kalóz,  
ha ellopják a hajóját? Befejezi 
a kalóz kodást, 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 
a 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…
160 oldal, 2499 Ft
A könyv megjelenését támogatta a 
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Majoros Nóra
Pityke és prém 12+
Illusztráció: Papp Beatrix
480 oldal

A pitykések birodalmában szigorú rendet tart a király-
nő, ám az erdő állatbőrt viselő vademberei, a préme-
sek felkelnek az elnyomás ellen. Közben a királynő 
iker l ányai tizenhetedik születésnapjukra készülődnek. 
Vajon képesek lesznek a birodalom lakóival együtt 
leküzdeni a gyűlöletet, vagy kitör a háború?   2999 Ft

Ördögh Ottó
Sortalanság – Magyar irodalmi paródiák 12+
Illusztráció: Kárpáti Tibor
224 oldal

Ördögh Ottó a VIP – Világirodalmi paródiák című kötete után 
ezúttal a magyar irodalom gyöngyszemeit parodizálja a tőle 
megszokott finom humorral és komolysággal. Janus Pannoniustól 
Kertész Imréig több mint huszonöt kanonizált szerző kapja meg 
a magáét, és a kötelezők új megvilágításba kerülnek.   2499 Ft

Teva élete látszólag normális, otthon 
azonban félel metes titkot rejteget. 

Tizen egy másik Tevát. A lélegzetelállí-
tó történet tizenhat éves főszereplője 
egyszerre küzd a felnőtté válással és 

családja nyomasztó örökségével. Lehet, 
hogy mind szörnyszülöttek vagyunk? 

És hányféle szerepet játszunk?   2699 Ft

Pacskovszky Zsolt
Titkos mozi 12+
Borító: Szabó Imola Julianna
184 oldal

Marcell párizsi lakásuk falában fel-
fedez egy lencsét, amelyen keresztül 
a szemközti kávézó harminc évvel 
korábbi min den napjait követheti 
nyomon. Szerel mes lesz Ninette-be, 
a szép pincérnőbe, és megpróbálja 
felvenni vele a kapcsolatot…   2199 Ft

„A középiskolai 
irodalom tankönyvek 

négy évének kínálata 
sorakozik a kötetben, 

a Halotti beszédtől 
Zrínyin, Berzsenyin, 

Kölcsey Ferencen, 
Krúdy Gyulán, Radnóti 

Miklóson keresztül 
Örkény Istvánig.”

librarius.hu
„A Pityke és prém nem 
csupán szórakoztató, 

de valóban tanulságos 
és mai meseregény, 
amit erősen ajánlok 
minden, még önálló 

gondolkodásra képes 
olvasónak.”

Böszörményi Gyula, 
librarius.hu

„Pacskovszky 
ifjúsági regényé-

ben szerelmes 
krimit kreálva 
misztikumot 

teremt.”
Czenkli Dorka, 

Magyar Narancs

„Könnyed nyel-
vezete ellenére 
a könyv komoly 
kérdéseket fe-
szeget a felnőtté 
válással és az 
individualitással 
kapcsolatban.” 
Várkonyi Zsolt, 
librarius.hu

Zágoni Balázs
A Gömb 12+
Fekete fény sorozat, 1. kötet
360 oldal

Vik egy erdei kolóniában él, Ajla pedig 
a Városban. A fiú a túlélésért küzd, 
a lánynak sejtelme sincs, mi történik 
a falon túl. Mielőtt sorsuk összefonó-
dik, Vik találkozik a rejtélyes Gömbbel, 
és ez örökre megváltoztatja az életét. 
Az izgalmas történet az Európai Unió 
felbomlása után játszódik.   2499 Ft

„Képes felvetni  
érvényes kérdéseket, 
miközben kaland-  
regényként és disztó-
piaként is van benne 
kraft, így az idősebb 
korosztály is bátran 
kezébe veheti.”
Várkonyi Zsolt, librarius.hu

Nézd meg a könyvhöz 
készült trailert!

Kathryn Evans
Több mint én 16+

Fordító: Hordós Marianna
400 oldal

A könyv megjelenését támogatta a 

A könyv megjelenését támogatta a 

A könyv megjelenését támogatta a 
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Kerekítő – Állatos játéktár 1+
64 oldal
Népi hangutánzók ölbeli és óvodás 
játékokkal, mondókákkal, dalokkal, 
zsúrötletekkel, kottákkal.   3499 Ft

Kerekítő 1–4. – Ölbeli játékok, mondókák és játékötletek 1+
64 oldal
Az első évek baba-mama játékai és a kisovisok első mondókatára. 2499 Ft

Népi lapozók 1+
12 oldal
Kerekítő manó – barátjával, Kacska macskával – ezúttal népi 
mondókákat feldolgozó lapozósorozatba bújt.   1199 Ft
A sorozatban megjelent:
Kerekítő manó a tanyán
Kerekítő manó – Számolóka

Kerekítő manó altatói
Kerekítő manó – A part alatt
Kerekítő manó vigasztalói

Kerekítő sorozat – J. Kovács Judit – Kállai Nagy Krisztina

J. Kovács Judit – Acsai Roland
Kerekítő manó és az évszakok – Mesék óvodásoknak 3+
Kerekítő manó utazásai – Mesék óvodásoknak 3+
48 oldal
Kerekítő manó és Kacska macska minden évszakban izgalmas 
kalandokba keveredik, vagy épp utazik földön, vízen, levegőben!   
2199 Ft

Bartos Erika könyvei

Te is voltál kicsi, dédpapa? 3+
Te is voltál kicsi, dédmama? 3+
72 oldal
Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd iskolás gyerek, kamasz, felnőtt, szülő, nagyszülő 
és dédszülő? Bartos Erika az életszakaszok sorrendjébe vezeti be a legkisebbeket a tőle 
megszokott egyedi grafikával, a gyereklélekhez szóló végtelen szeretettel.   2999 Ft

Születés, Elmúlás 3+
80 oldal
Megölelni az újszülöttet olyan, mint megérinteni 
az ártatlanságot. Elveszteni valakit pedig 
megmagyarázhatatlanul nehéz. Hogyan lehet 
ilyenkor vigaszt nyújtani egy kisgyereknek? 
Bartos Erika, a Pro Familiis-díjjal kitüntetett 
meseíró két új könyve a születésről, az első 
életévről, illetve az elmú lásról szól.   2499 Ft

Brúnó Budapesten sorozat
Buda tornyai 3+, Buda hegyei 3+
288 oldal
A sorozat kötetei mesésen mutatják be  
Buda pest gyermekek számára érdekes helyeit: 
tereket, épületeket, múzeumokat, ismertebb  
neveze tes ségeket és felfedezésre váró 
látványos ságokat. A kötetekhez kapcsolódó 
fényképes foglalkoz tatófüzetekben sok-sok játékos 
feladattal tudjátok újraélni a kirán du lásokat.   3999 Ft

Előkészületben: Pest szíve

Buda tornyai lépésről lépésre; Buda hegyei  
lépésről lépésre – fényképes foglalkoztatók 3+
40 oldal, 1299 Ft

Előkészületben:
Kerekítő 5.
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Esti mesék sorozat – Boldizsár Ildikó

Boldizsár Ildikó író-mesekutató négy kontinens 
mesekincséből válogatta össze és rendszerezte 
a sorozat meséit. Az óvodások élvezik a fordulatos 
történeteket, a nagyobbak pedig felismerik  
a történetekbe rejtett örök tanulságokat.

Mesét olvasni és hallgatni mindig jó  
– de elalvás előtt a legjobb

Illusztráció: Kőszeghy Csilla
A sorozatban megjelent:
Esti mesék lányoknak 6+ 2999 Ft
Esti mesék fiúknak 6+    2999 Ft
Esti állatmesék 6+    3499 Ft
Esti tündérmesék 6+    3499 Ft
Esti mesék a boldogságról 6+ 3499 Ft

Előkészületben:
Esti mesék a szeretetről

Elena Favilli – Francesca Cavallo
Esti mesék lázadó lányoknak  
– 100 különleges nő története 6+
Fordító: Todero Anna
212 oldal

A szerzőpáros újragondolja a mese műfaját. 
100 rendkívüli nő életét mutatják be 
I. Erzsébet királynőtől Serena Willamsig, 
bátorítva a lányokat az önmegvalósításra. 
A közösségi adománygyűjtés történetének 
legnagyobb könyves sikere lett ez a 
válogatás, amelyhez a portrékat a világ 
különböző országaiban alkotó 60 női 
grafikus készítette.   3999 Ft

@lazadolanyok
„A hőseink nem tündérek, nem boszorkák, 

hanem igazi nők: erősek, okosak, bátrak.  
Van céljuk, és küzdenek is érte – mert 

hisznek magukban.”

Szabó T. Anna költő

Az inspiráló mese gyűjtemény 
második kötete weboldalunkon 

már előjegyezhető,  
megjelenik októberben!
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Dr. Darren Naish
Dinoszaurusz rekordok könyve
Fordító: Zölei Anikó
128 oldal
A dinoszauruszok elképesztő lények voltak. Tudósok ezrei 
kutatják titkaikat, de még mindig elég keveset tudunk róluk.
Legújabb könyvünk egészen új szempontok szerint vizsgálja 
e döbbenetes teremtményeket: olyan kérdésekre ad választ, 
mint: melyik dinoszaurusznak volt a legkeményebb feje? 
Melyiknek volt a legtöbb foga? Melyik volt a legkisebb 
növény  evő? Hát a legnagyobb ragadozó? Melyik volt a leg-
válogatósabb? És a leg titok zatosabb?   3299 Ft

Jurassic World Bukott Birodalom
Megamatricás foglalkoztatókönyv
– Félelmetesen jó dínómatricákkal!

Fordító: Mirtse Áron
32 oldal

Keresd meg kedvenc őslényeidet 
ebben a nagyszabású matricás 
füzetben! Menekülj a dzsungel 

útvesztőjén át, színezd ki a 
T. rexet, egészítsd ki a matricás 

jeleneteket – vár rád még sok 
izgalmas játék!   1999 Ft

Jurassic World Bukott Birodalom
Szörnyen jó foglalkoztatókönyv  
– Kirakók, színezők, útvesztők és sok más!
Fordító: Mirtse Áron
32 oldal
Látogass el Nublar szigetére, és félelme tesen 
jól fogsz szórakozni! Várnak a kalandok 
a labirintusban egy Veloci raptorral, 
összerakhatsz egy Mosasaurus-kirakóst, 
kiszínezheted a Tyrannosaurust… és még 
sok-sok élmény részese lehetsz!   1499 Ft

Thomas, a gőzmozdony
Indul a gőzös – Első matricás könyvem
Fordító: Vajda Ágnes
16 oldal
Segíts Thomasnak és barátainak!
Találd meg mindazt, amire szükségük lehet egy moz-
galmas napon! Miközben felragasztod a matricákat, 
megismered a többi mozdonyt, az állomást, a cirkuszt, 
és még a Kövér Ellenőrrel is találkozol!   1299 Ft

Cuki cicák – Matricás foglalkoztatókönyv
Több mint 250 matricával és kipattintós 
melléklettel!
Fordító: Miklya Anna
16 oldal
Elérkezett a játék ideje az összes csacska 
macska számára! Fogd a mancsodba ezt az 
érdekes foglalkoztatókönyvet, mert téged is vár 
sok feladvány, játék és színező! A több mint 
250 matricával és kipattintós melléklettel akár 
órákon keresztül tudsz majd játszani!   999 Ft

Vidám kutyusok – Matricás foglalkoztatókönyv
Több mint 250 matricával és kipattintós melléklettel!
Fordító: Miklya Anna
16 oldal
A virgonc kutyusok mókára vágynak!  
Fogd a mancsodba ezt a foglalkoztatókönyvet  
– téged is vár sok feladvány, játék és színező!
A több mint 250 matricával és kipattintós 
melléklettel akár órákon keresztül tudsz majd 
játszani!   999 FtDínók minden mennyiségben

A kultikus 
mozifilm 
második 

része 
június 7-étől 
a mozikban!

Előkészületben:
Thomas, a gőzmozdony  
Mozdonykalandok 1. – Thomas, Henry és James
Mozdonykalandok 2. – Harold, Spencer és Percy
Fordító: Abonyi Tímea
80 oldal, 2499 Ft
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Időszámításunk előtt 50-ben járunk. A rómaiak 
megszállták egész Galliát. Illetve nem az egészet!  
Egy kicsi, megtörhe tetlen gallok lakta falu még 

mindig ellenáll a hódítóknak. Eszük ágában sincs megkönnyí teni az Aquari-
um, Cubairum, Lecaparum és Almarium helyőrségekben állomásozó római 
legionáriusok életét! Asterix és legjobb barátja, Obelix a római helyőrsé-
gekkel folytatott állandó küzdelem mellett bebarangolják az ókori világot.

Eddig megjelent: 
Hókuszpók törpös kalandjai – képregény 6+, 56 oldal, 2399 Ft
Az elveszett falu – képregény 6+, 48 oldal, 2399 Ft
Törpingáló törpbarátoknak – színező 6+, 24 oldal, 1499 Ft
A törpcsapat kalandjai – foglalkoztató 6+, 24 oldal, 1499 Ft

Marta Jamrógiewicz
My Little Pony – 5 perces mesék
Fordító: Vajda Ágnes, 64 oldal
Rarity álma végre megvalósulhat, és üzletet nyithat Canterlot-
ban! Ám akkora a siker, hogy nem győzi a megrendeléseket 
teljesíteni… Sárkány földön új fejedelmet választa nak, mégpedig 
azt, aki megszerzi a tűzpiros jogart. A kis Spike is jelentkezik, 
nagy kalandjában pedig barátai, Rarity és Twilight Sparkle 
is segítik. Hogyan vendégelik meg a pónik messziről érkező 
vendégeiket, a jakokat? S hogyan találják meg a Szép ségjegy 
keresztesek a szépségjegyüket? Mindezt megtudhatod, ha 
elolvasod ezt a négy új, elbűvölő mesét.   2499 Ft

A csodálatos törpfurulya
Fordító: Liszkay Szilvia
96 oldal 
A búskórság furcsa betegség. Szerencsére 
van rá gyógymód: a hupikék törpikék 
csodafurulyájának hangja. A törpök el 
is készítik a varázslatos hang szert, hogy 
segítsenek barátjuknak. Igen ám, de mi 
lesz, ha a törpulya rossz kezekbe kerül?!
Két izgalmas hupikék törpénet – 
jubileumi kötetben.   2999 Ft

Emil Fortune
Légy a Rubik-kocka bajnoka 
Hivatalos útmutató  
a kocka megoldásához
Fordító: Zöldi Anna
64 oldal
Neked is sikerül!
A Rubik-kocka a világ leghíresebb 
logikai játéka. A zavarba ejtő bűvös 
tárgy több mint negyven éve tartja 
izgalomban a világot. A gyártó 
jól követhető ábrákkal illusztrált 
útmutatója egyaránt szól kezdőknek 
és profiknak: ismerteti azt a mód-
szert, amellyel bárki elboldogul, és 
azt a technikát is, amellyel tökélyre 
fejlesztheti a tudását.   1999 Ft

Dr. Gareth Moore
Logikai játékok – Agytorna gyerekeknek 
60 kihívás a csavaros rejtvények 
rajongóinak
Fordító: Zöldi Anna
96 oldal
Már nem okoz gondot a Rubik-kocka 
kirakása? Tedd próbára az eszedet 
könyvünk csavaros fejtörőivel! Több 
tucat észbontó feladat vár, a Rubik’s 
kimondottan gyerekeknek készült 
fejtörői, ahol csakis a logika segíthet! 
Készen állsz?   2499 Ft

Júniusi megjelenés: 
Asterix 37. Asterix és az itáliai futam 

Előkészületben: Asterix 24. Asterix és a belgák
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Képesregények — az olvasás megszerettetésére 
Harriet Muncaster
Vámpírtündér sorozat 6+
Fordító: Magyari Andrea
Holdas Hanna édesanyja tündér, édes-
apja vámpír, ő meg egy kicsit mindkettő. 
128 oldal, 1999 Ft
Előkészületben:  
Holdas Hanna bajba kerül
Holdas Hanna iskolai táborba megy

Philip Reeve – Sarah McIntyre

Káprázatos kalandok sorozat 7+
Fordító: Ajkay Örkény, Kleinheincz Csilla
A gazdagon illusztrált regények főszereplői 
talpraesett gyerekek, akik furcsa helyzetekbe 
keverednek, különös barátokra tesznek szert, 
és bizony számtalan veszéllyel is szembe kell 
nézniük.

Marcus Sedgwick – Pete Williamson

Hollócsőr históriák sorozat 9+
Fordító: Zöldi Anna
248/272 oldal, 2199 Ft
Ismerkedj meg az elátkozott kastély lakóival: Vehemenc hib-
bant fel találó; Mézi, a hitvese álmodozó boszorkány; kamasz 
lányuk, Heuréka imád nyomozni; Vadony, a nyápic öcsike pedig 
csak Tesó nevű félnótás majmával törődik. Még szerencse, 
hogy van egy őrangyaluk: Edgár, a család bölcs hollója.

Nyulász Péter – Ritter Ottó

Berger Szimat Szolgálat 6+
A BGSZ egy nyomozóiroda, amit Bugac 
Pongrác bácsikái alapítottak. Nemrég 
elmentek nyugdíjba, és Pongrác  
csapatával átvette tőlük a céget.  
Azóta hihetetlen kalandjaik vannak…
128 oldal, 1799 Ft

A sorozatban 
megjelent: 
Krabat
Robin Hood
Lassie hazatér

Pán Péter
Egri csillagok

Előkészületben: 
Frankenstein

Móra Klassz sorozat
Klasszikus ifjúsági regényekből nyújt színes válogatást a Móra Klassz! 
A magyar és világirodalom ismert kalandregényeit, állatos és indiántörté-
neteit, fantasztikus meseregényeit gyűjti egybe a sorozat, hogy az olva-
sást szerető fiatalok vagy éppen a nosztalgiázó felnőttek garantáltan jó 
könyvet vehessenek kézbe.

A Szép Magyar Könyv 2016 versenyen a Móra Kiadó MÓRA KLASSZ 
című sorozatával a Szépirodalmi és Ifjúsági Kiadványok kategóriá já-
ban oklevelet nyert. A sorozatterv Herbszt László munkája.

Mándy Iván
Csutak és a szürke ló 10+
Illusztráció: Kovács Lehel
246 oldal
Egy kiöregedett ló számára nem túl 

fényesek a kilátások. 
Vágóhíd… Ez vár szegény párára, ha csoda nem  
tör ténik. S akkor Csutak megpillantja őt az utcán,  
és úgy dönt: megmenti az életét. De hogyan?   2999 Ft
A sorozatban megjelent: Csutak színre lép
Előkészületben: Csutak a mikrofon előtt

Klasszikusok

Astrid Lindgren
Kalle nem ijed meg az árnyékától 10+
Illusztráció: Németh Gyula; Fordító: Tótfalusi István
240 oldal, 2699 Ft
A sorozat második kötetében folytatódnak Kalle, Eva-Lotta és Anders 
kalandjai. Ismét kitör a Rózsák háborúja, ám a kamaszok csatározására 
ezúttal egy gyilkosság árnyéka vetül. Eva-Lotta fontos információ birtoká-
ban van, amely segíthet a rendőrségnek – de a lány életét is veszélyezteti.
A sorozatban megjelent: Kalle nyomozni kezd
Előkészületben: Kalle és Rasmus

Szép Magyar Könyv-díjas sorozat
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Az Ablak-zsiráf sorozat kötetei a kisiskolások nélkülözhetetlen kézikönyvei, 
és a világ jelenségeinek megértésében szeretnének a gyerekek segítségére 
lenni. Az évtizedek óta népszerű alapkönyvet tematikus kötetek egészítik ki. 
A foglalkoztatókönyvek játszva segítik a gondolkodást és 
a szövegértést.

Ablak-zsiráf könyvek

Kütyük és az online világ – képes gyereklexikon 6+
64 oldal, 2799 Ft
Kütyük és az online világ – foglalkoztatókönyv 6+
24 oldal, 999 Ft

A sorozatban megjelent:
Állatok – képes gyereklexikon
Állatok – foglalkoztatókönyv
Közlekedés – képes gyereklexikon
Közlekedés – foglalkoztatókönyv
Előkészületben: Sport, Ember

50 tény, amit tudnod kell…
Az első világháborúról
A második világháborúról
Az emberi testről
Földünk időjárásáról
A világűrről
A zenéről
A találmányokról
A vikingekről

Bőséges tényanyag, színes 
ábrák, eredeti fotók, szellemes 
infografikák, fogalommagyarázat 
és tárgymutató. Tények, amelyeket 
egy felsősnek mindenképpen tudnia 
kell – de a felnőttek is érdekesnek 
találhatják!

A sorozatban megjelent könyvek:
Bosnyák Viktória:
A sirály a király?
Amikor kivirágzott a fánkfánk
Ezt nevezem!
Elek, merre keresselek?
Két bolond százat csinál 
A nagy szinonima-hadjárat
1499 Ft/1699 Ft

Előkészületben:
Gyöngyi gyöngysora  
(aprócska anyanyelvi 
mesék)

A Nyelvkincstár-sorozat országszerte ajánlott köteteiben a szórakoztató kalandok közben 
alaposan megismerkedhetsz számos fontos nyelvtani jelenséggel a j-s és ly-os szavaktól 
a szinonimákig. Ha elolvasod a könyveket, és megoldod a hozzájuk tartozó feladatgyűjtemé-
nyeket, biztosan ötöst kapsz helyesírásból.

A sorozatban megjelent  
feladat gyűjtemények:
Csájiné Knézics Anikó: A sirály a király?
Czirbeszné Ignácz Éva:  
Amikor kivirágzott a fánkfánk 
Csájiné Knézics Anikó:  
Ezt nevezem!
Czirbeszné Ignácz Éva:  
Elek, merre keresselek? 
Csájiné Knézics Anikó:  
Két bolond százat csinál 
Csájiné Knézics Anikó:  
A nagy szinonima- hadjárat
799 Ft/ 999 Ft

Bosnyák Viktória
Nyelvkincstár-sorozat 6+

Hétköznapi csodák 
Do you know how things are made? 7+
Fordító: Seres Iván
12 kihajtható oldal
Könyvünk kihajtható oldalakon, képes 
füzetkékkel, színes illusztrációkkal 
lépésről lépésre bemutatja, hogyan épül 
a ház, hogyan készül az autó, a pénz, 
a számítógépes játék, hogyan alakul ki 
az internet.
Meglepő, izgalmas történetek, felnőttek 
számára is érdekes információk.
3999 Ft Angolul is!

Aidan Radnedge
50 tény, amit tudnod kell  
a labdarúgásról 9+
Fordító: Kamper Gergely
80 oldal
Minden, amit a futballról tudni 
lehet és érdemes. Hogyan kelet-
kezett, hogyan terjedt el és vált 
a legnépszerűbb sporttá az egész 
világon? Kik a legnép szerűbb 
játékosok, melyek a legsikere-
sebb klubok, a leg különlegesebb 
stadionok, a leg emlékezetesebb 
mérkőzések, a legcsodálatosabb 
trófeák?   2499 Ft

Június 14. és július 15. között kerül megrendezésre Oroszországban a VB. 
Addigra épp kiolvasható ez a hasznos könyv. Ne üljünk le a tévé elé felkészületlenül!
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LÜK – Logika, ügyesség, kitartásLÜK – Logika, ügyesség, kitartás

A LÜK Európa legnagyobb múltra visszatekintő fejlesztő termékcsaládja. 
Megfigyelés, összpontosítás, kitartás, probléma megoldó gondolkodás 
– a játszva tanulás önfeledt öröme és gyors eredménye egyesül ebben 
a képességfejlesztő rendszerben. 

Miért hasznos?
Tudjuk, mennyire meghatározóak a későbbi tanulási képességek szem pont-
jából az első néhány évben szerzett tanulási élmények, ezért a szülők mind 
nagyobb része hangsúlyosan kezeli már az óvoda előtt és alatt is gyermeke 
játékos fejlesztését. Az őket érő számtalan hatás mellett fontos, hogy a tanulás 
természetes, játékos formában, mintegy észrevétlenül történjék.  

A LÜK termékcsalád 3 és 12 
éves kor között mindezt 
együtt biztosítja. 

Hogy kell használni?
A játék egy ellenőrzőtáblából, a LÜK OKOSTÁBLÁ-ból (hat, illetve az 
iskolásoknak tizenkét műanyag lapocska) és a hozzá választható, több mint 
100 különböző témájú füzetből áll. A tábla egyszeri megvásárlása után 
szabadon válogathatnak a legkülönfélébb tematikájú füzetekből a gyermek 
érdeklődésének, fejlesztési igényeinek függvényében. A füzetek egyszerű, 
következetes, könnyen követhető felépítésükkel a készségfejlesztés ideális 
eszközei.

BambinoLÜK – A legkisebbeknek
A gyorsan megoldható, egyre nehezedő feladatok 
egyidejűleg fejlesztik a gyerekek logikai készségét, 
szókincsét, tér- és időbeli, ok-okozati összefüggések 
felismerését, illetve a műanyag lapocskákkal történő 
játék biztosítja a kézügyesség fejlesztését.

MiniLÜK – Játszva leszel okosabb!
A magyar pedagógusok közreműködésével készülő fejlesztő füzetek a Nemzeti Alap-
tanterv szerinti követelmények figyelembevételével dolgozzák fel az anyanyelv, 
a matematika, az idegen nyelv témaköreit, illetve kínálnak rengeteg ötletes logikai, 
koncentrációfejlesztő feladatot, iskolai tananyaghoz kapcsolódó segédletet, játékot.

PocketLÜK – Zsebedben a tudás
A műanyag táblára rögzített cserélhető füzetke 
feladatait a műanyag vázon lévő kis karok segít-
ségével oldhatja meg a gyermek, és ellen őrizheti 
azok helyességét. A zsebnyi méretű, 24 oldalnyi 
szórakoztató feladat hasznos és okos társ lehet 
utazáskor, várakozáskor.

ORSZÁGOS 
LÜK-BAJNOKSÁG
Évről évre mintegy  

10 000 kis iskolás vesz 
részt a LÜK-bajnokságon,  
mely országszerte minden 

általános iskolában  
meg hirdetésre kerül. 

További info:  
luk@mora.hu

Figyelem!

Keresd a LÜK-termékeket
a www.mora.hu oldalon!

miniLUK
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LOLkonyvek
lolkonyvek

PINKkonyvek
PINKkonyvekLOL-könyvek

Jen Klein
Rád hangolva 13+
Fordító: Horváth Eszter
352 oldal
June nem örül, hogy a végzős évében Oliver furikázza a gimibe. 
Ők ketten tűz és víz, naná hogy minden reggelt végigveszekednek. 
Mondjuk, így legalább nem kell azon gondolkodniuk, miért tűnnek 
egyre rövidebbnek ezek az utak…   2499 Ft

Sorozat belevaló, hétköznapi csajokról, akiknek az élete tele van vicces, időnként meg persze 
romantikus pillanatokkal. Válaszd ki a hangulatodhoz legjobban illő történetet, és a végén úgy 
érzed majd: ez tényleg LOL!

Lizzy Charles
Zűröstül-bőröstül 13+
Fordító: Erényi Mónika
360 oldal
Lucyt büntetésből nyári munkára vezénylik a szülei. A főnöke egy 
fiatal, szexi, de folyton parancsolgató srác, aki az agyára megy. 
A lány egyáltalán nem ilyen nyárra vágyott, viszont… talán pont 
ilyenre volt szüksége.   2499 Ft
Kelly Oram
Örökkön-örökké (Cinder és Ella 2.) 13+
Fordító: Erényi Mónika
456 oldal
A sajtó folyton az új álompár, Cinder és Ella nyakában liheg, 
ráadásul mindenki a lány sérülésein csámcsog. Ella egyre 
jobban elbizonytalanodik: mi van, ha a tündérmeséjének 
kezd lejárni a szavatossági ideje?   2699 Ft

El a kezekkel! –Titkos napló 8+
80 oldal
Cipzárazz, és felelj a kérdésekre, 
egészítsd ki az adatlapokat, és töltsd 
ki a naplódat, hogy megalkosd 
a szupertitkos sztorijaidat saját 
magadról!   2699 Ft

PINK KÖNYVEK

Cookie O’Gorman
Nindzsalány 14+
Fordító: Erényi Mónika
320 oldal
Snow-Soon Lee tizenhét éves, koreai, 
és Bruce Lee a példaképe. Nem épp bulizós 
típus, de ha felheccelik, akár egy vadidegen, 
dögös srácot is hajlandó lesmárolni, aki 
a dúsgazdag szenátor jelölt fia.   2499 Ft

Bea imád táncolni egyedül, otthon,  
a behúzott függöny mögött, mégis benevez a táncversenyre…
Evie kiszámítható életét földrengésként rázza fel a korlátokat nem 
tűrő Francesca, amikor a szomszédba költözik… 
Giginek elege van abból, hogy mindenki strébernek tartja, és 
népszerűbb akar lenni. Betty még sohasem volt szerelmes, és még 
sohasem csókolózott, de új fiú érkezik a suliba, Toby, és mintha 
áramütés érné…

Már 23 kötet  a sorozatban!

Lila köd, fehér torna cipő, PINK KÖNYVEK!

Sarah Strohmeyer: Menő csajok klubja 12+ 2499 Ft
Jenny McLachlan: Szerelem a parketten 
(Katicalányok 1.) 12+ 1999 Ft
Barbara Dee: Ne kavarj, Francesca! 12+ 1999 Ft
Jenny McLachlan: Levelek a padlásról  
(Katicalányok 2.) 12+ 1999 Ft
Megjelenik augusztusban: Jenny McLachlan: 
Katicalányok 3-4.

Lazujl, pasizz, bizseregj!

ÓLPAN – 
A fejre állt NAPLÓ 10+
Fordító: Zöldi Anna
144 oldal
Szereted a meg le pe-
téseket? Akkor nyisd 
ki ezt a köny vet! 
Netán unatkozol? 
Akkor gyorsan nyisd 
ki ezt a könyvet!
Minden egyes oldal 
újabb érdekes, 
vicces, különleges 
meglepetést tartogat. 
Állítsd a világot a feje 
tetejére!   2499 Ft
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