
ÚJ KÖNYVEKKEL VÁR A KÖNYVTÁR, GYERE! 
 

 

Jeff Kinney: Egy ropi naplója 4. – Kutya egy idő 

Itt a nyári szünet – hétágra süt a Nap, és minden kissrác a szabad levegőn rohangál. De hol van 

Greg Heffley?  

Jeff Kinney: Egy ropi naplója 5. – A rideg való 

Greg Heffley világéletében egy dolgot akart: felnőni. De vajon tényleg olyan remek dolog a felnőtté 

válás, mint amilyennek ő azt hiszi?  

Holly Webb: Gézengúz új trükkjei 

Gézengúz rosszasága őrületbe kergeti az egész családot, Ellie pedig nem tudja, mitévő legyen. 

 Holly Webb: Gézengúz új otthona 

A Thomas család végre úgy határoz, hogy befogadnak egy kiskutyát – és a kutyabolond Ellie a 

legizgatottabb!  

    

 

Holly Webb: Gézengúz, játékra fel! 

Közeledik az iskolai sportnap, és Ellie szörnyen aggódik, hogy minden számban utolsó helyen fog 

végezni.  

Holly Webb: A titkos kiskutya 

Dolly megérkezik szüleivel vakációzni, ahol kiderül, hogy a tanya kutyájának nemrég kölykei 

születtek!  

Holly Webb: Oszkár magányos karácsonya 

Hannah legszebb álma végre valóra válik.. 

Csukás István: A Legkisebb Ugrifüles 



Csukás István meséjének hőse nagyon szeretett ugrálni, elugrált az útig, ahol káposztát rakodtak 

egy teherautóra. 

    

 

Martin Widmark: Focirejtély 

Vajon sikerül-e Mákvirágfalva csapatának végre legyőznie Naphegy vendégcsapatát?  

Martin Widmark, Helena Willis: Cirkuszrejtély 

A KRISTÁLY CIRKUSZ esti előadást tart. Pénztárcák, telefonok és nyakláncok tűnnek el 

nyomtalanul az előadás alatt. Szerencsére a két ifjú nyomozó, Lassze és Maja is a helyszínen van… 

Sir Steve Stevenson: Kalóziskola 1. A Medúza-szirt 

Jim és barátai végre megérkeztek a Medúza szirthez, a Kalóz iskola helyszínére. Itt vár rájuk az 

első próbatétel. 

Sir Steve Stevenson: Kalóziskola 2. Mindenki a fedélzetre! 

A Tengeri Mackók a Kalóz Iskola első évét járják, és arra pályáznak, hogy igazi tengeri medvévé 

váljanak! 

    

 

 

 



Dr. Seuss: Kalapos Macska 

Mikor felbukkan a kicsit sem kancsal és kacska Kalapos Macska, majd ránk kiált, hogy talpra és 

mancsra akkor az unatkozó Sári meg a bátyja egy szempillantás alatt hatalmas felfordulás közepén 

találja magát,... 

Dr. Seuss: Ha lenne egy cirkuszom 

Tadammm! Egy bestia! Foltos a szőre, és irdatlan irtózat fogai tőre. Mind, aki közel megy, menten 

kinyúvad, neve se semmi: a Balkörmű Dúvad. 

Jeffrey Brown: Star Wars- Darth Vader és barátai 

 Jeffrey Brown vicces történeteiből készült sorozat harmadik része. 

Jeffrey Brown: Star Wars - Jedi akadémia 

,,Egész életemben arra készültem, hogy pilótasuliba fogok járni, mint a barátaim - de nem vettek 

fel! Ám ekkor jött egy Yoda nevű kis zöld fickó, aki meghívott a Jedi Akadémiára.  

    

 

Timo Parvela: Miú és Vau 

A legemberibb állattörténetek. A sokoldalú finn író számos irodalmi kitüntetésben részesült, többek 

között a hazájában legrangosabb Finlandia Junior díj birtokosa. 

Timo Parvela: Miú és Vau nagy kalandja 

Mindannyiunk kedvenc kutya-macska párosa ezúttal az erdőbe indul, ahol találkoznak a titokzatos 

Morgó Medvével, kincset keresnek, bajba jutottakon segítenek és maguk is bajba kerülnek, ahogy 

ez a nagy kalandokban szokás. 

Vig Balázs: Todó kitálal a suliról - Nem csak alsósoknak 

Nem is olyan egyszerű a beilleszkedés és a barátkozás. Hát még, ha valaki nem tudja fejből a 

Himnusz szövegét az évnyitón, dobálják a táskáját, botrány robban ki a saras váltócipője miatt, vagy 

titkos videót mutatnak neki a szünetben. 

 

 



Carla Poesio: Orosz népmesék 

Népek, mesék, mítoszok, sokszínű világunk kulturális kincsei. Közeli és távoli országok tájai, színei 

elevenednek meg a csodálatos, sokszor tanulságos történetekben. 

    

 


