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1-2. osztályosoknak ajánljuk

Esti mesék a
boldogságról
Egyiknek a szerelem, másiknak a
pénz, harmadiknak a hírnév, negyediknek az elnyert barátság, ötödiknek
az, ha jót tehet valakivel – a boldogság mindenkinek mást jelent, ám a
boldogság keresése mindig hasonló:
izgalmas, kalandos
és tanulságos.
Boldizsár Ildikó író-mesekutató ebben
a könyvben olyan meséket gyűjtött
egybe, amelyek hősei akkor is boldogok akarnak lenni, ha ehhez ezer
akadályt kell legyőzniük.
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Nógrádi Gábor: PetePite
A tizenegy és fél éves Pete Péter arra ébred, hogy alig fér el
az ágyon. A takarója alól két
szőrös láb kandikál ki, a keze
óriási, a hangja mély és reszelős. Úgy tűnik, Pete Péter, azaz
Pite egetlen éjszaka alatt felnőtt, és pont olyan lett, mint az
apja. Ráadásul apukája, dr. Pete Ádám is átváltozott, és a
megszólalásig hasonlít a fiára.
Sőt a megszólalás után is. Így
aztán apa és fia egy cipőben
járnak. Illetve egymás cipőjében. Pite suli helyett munkába
indul. Ádámot pedig várja az
iskolapad.
De vajon helyet tud-e állni Pite
egy komoly munkahelyen? És
hogyan boldogul Ádám a gyerekek között?
Egyszer majd jót nevetnek ezen az egészen, ha már visszaváltoztak. De vajon visszaváltoznak-e valaha?
A kötet elnyerte AZ ÉV GYEREKKÖNYVE címet (2000)
valamint Nemzetközi IBBY-díj kapott (2002) .
A NAGY KÖNYV versenyében a 100 legkedveltebb
regény közé került!
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Fekete István: Tüskevár
Vár volt állítólag valamikor, de akkor még sziget is.
Akkor még odáig ért a Balaton, de
a patakok telehordták iszappal a
nagy öblöt; bizonyos, hogy Tüskevár körül most már sekély a víz és
nádas az egész.
Az ifjúsági irodalomban klasszikussá lett regény felejthetetlenül
ábrázolja Tutajos és Bütyök, azaz
Ladó Gyula Lajos és Pondoray
Béla nyári vakációját a Balaton
víziparadicsomában.
Ez a nyár sok mindenre megtanítja, kiműveli, útbaigazítja őket és
az olvasóval együtt fedezik fel a
természetes életmód emberformáló, de néha kegyetlen törvényeit.
El lehet mesélni egy nyarat, de egészen sehogy sem lehet elmondani - vallja a szerző; az idő múlhat, a szépség és jóság, a
szeretet és az igazság azonban nem múlik el az évszázadokkal,
nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen
valóság... amint a Tüskevár is örök olvasmány marad minden korosztály számára.
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Mészöly Ágnes
Hanga és Várkony 1.
Hanga és a
lényegrablók

A HANGA ÉS VÁRKONY
regényekben a klasszikus ifjúsági kalandregények és a krimi
legjobb, legnemesebb hagyományai elevenednek meg.
A kiskamasz főhősök, Hanga
és Várkony alakja köré szerveződő történetekben kitalált,
mégis nagyon ismerős, könynyen (meg)szerethető hazai
helyszíneken játszódnak az
események.

A két főhősnek dupla rejtélyt kell megfejteni: mi okozza az iskolában levő természetellenes nagy hőséget és a gyerekek kedvenc
tárgyainak elértéktelenedését.
A történet soha nem lesz túlzottan ijesztő, és bár mindvégig izgalmas, alapvetően derűs hangvételű marad.
Különlegessé teszi a szövegeket a szerző remek humora.
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Nógrádi Gábor

Láttam, mi történt
Ötvenhat tanú egy eseményről

Rob tényleg belezúgott Aniba?
Vagy Ani állított neki kelepcét?
Véletlenül ütköztek, vagy igazi
szerelmi karambol volt?
Ami biztos: Rob tanítás után kirohant a suli épületéből, és
majdnem fellökte Anit. Aztán délután meg együtt vihogtak a
boltban.
Vagy nem így történt?

Szerencsére akad ötvenhat tanúja az esetnek, az ő elbeszélésükből tudjuk meg az igazságot.
Vagyis azt, hogy nincs igazság. Illetve sok igazság van.
Nógrádi Gábor könyve igazi stílusbravúr, amely igazolja a tételt: akármit nézünk, mindig önmagunkat látjuk, csak önmagunkról tudunk mesélni.

