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Alig akad olyan gyerek, aki ne szeretné
a mézet. De azt már bizonyára kevesebben tudják, hogyan készül ez a finom
csemege. Piotr Socha lengyel illusztrátor nagyszerű könyvét végiglapozva
bepillanthatunk a méhek titokzatos
életébe: megtudhatjuk, mióta léteznek, hogyan építenek kaptárt, miért
lejtenek táncot egymás előtt, hogyan
gyűjtenek virágport, és miként lesz ebből később méz. Megismerhetjük a méhész munkáját, a különböző mézfajtákat, sőt, az is kiderül, milyen gyógymódok léteznek – a fokhagymától kezdve
a fogkrémig – a méhszúrás okozta fájdalom enyhítésére.

Tudtad?
● Sokféle virágból lehet
mézet készíteni, például
az új-zélandi
manukacserjééből is. Ez
olyan különle ge s c s e mege, hogy egy félkilós
üvegnyi kb. 15 000 Ft-nak
megfelelő összegbe kerül.
● A méhek veszélyben
vannak a rovarölő szerek és
az élősködők miatt. Kínában, Szecsuán tartományban bizonyos területekről
már eltűntek a méhek,
ezért az almafák virágzása
idején kézzel kell beporozni a virágokat.
● Városokban is lehet méhészkedni, például a párizsi operaház tetején is állnak kaptárok.
● 2012-ben a kínai Ruan
Liangming több tízezer
méhvel a testén ült 62 perc
32 másodpercig. A méhek
összsúlya 62 kg volt.
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Amikor büszkén kiszúrjuk a könyveinket a kezetekben az orvosi váróban, a buszon, vagy megpillantjuk
egy kirakatban, kedves szavakat hallunk a hentesnél róluk, vagy olvasunk egy blogon, újságban − akkor
elmosolyodunk. Mint a szülők, amikor a gyerekük túljutott egy nehéz
megmérettetésen.
Mert kicsit a könyveink is a gyerekeink. Ott vagyunk, amikor kipattan az
ötlet, és megfogan valaki agyában,
majd minket is sokszor próbára tesznek, amíg könyvvé válnak. Ezerszer
fáradunk el, míg megszületnek. De
aztán drukkolunk nekik, szeretgetjük, óvjuk őket, és büszkélkedünk velük. Ott borul ez a párhuzam, hogy
mi azt is alig várjuk, hogy ti hazavigyétek őket. Drukkolunk, hogy
mindegyik szippantson be benneteket a saját világába, és élvezzétek
ki minden oldalát.
Ezen dolgozik a Manó Könyvek
Kiadó immár tizennégy éve, és reméli, hogy a legkisebbektől a kamaszokig mindenki talál majd olvasni(kinyitni, színezni, ragasztani, vágni)
valót magának a kínálatból.
A Manó Világgal megpróbálunk
segíteni abban, hogy könnyebben
megismerhessétek a könyveinket,
amiket, reméljük, ti is annyira fogtok szeretni, mint mi.
Csapody Kinga
főszerkesztő
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AZ ANYASÁG 31 ARCA
Sokszor azoknak fogalmazzuk meg a legnehezebben, hogy mennyire
fontosak nekünk, akiket a legmélyebben, megmásíthatatlanul szeretünk.
Akikkel a kötelékünk nem vágható el. Ők az édesanyáink, és ezek leszünk mi
is valakinek, amikor anyává válunk. Ahogy megpillantottuk a zseniális
művész, Quentin Gréban festményein az anyákat, éreztük, hogy
mennyire jó lenne magyar alkotókat felkérni;
írják meg gondolataikat, meséiket,
vallomásaikat a belga illusztrátor
képei mellé. Így állt össze ez az
album, telis-tele hiteles írásokkal
az anyaság sokszínűségéről.

Ï

Az eredeti kiadással szinte egy időben jelenik meg
ez az egészen különleges
album, mi pedig megkérdeztük
a belga képzőművészt, Quentin Grébant alkotásról, kedvencekről, tervekről:
A Szeretlek, anya! című album
ban szereplő nőket, és az anya
ságnak ezen pillanatait hogyan
választottad ki?

Ez főként esztétikai választás. Egyik-másik ruha, korszak
inspirált az adott pillanatban.
Van, hogy anélkül festek meg
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anyákat, hogy tudnám, mi lesz
a történet. Megbízom a szerzőben, hogy egy jó történetet talál ki mellé. Én csak követem
az inspirációt, ennyi az egész.
Ez tényleg maga a paradicsom
számomra, hisz azt festek,
amit csak akarok.
Ebből az albumból van kedvenc
képed?

Nehéz lenne választani,
ezért is hadd mondjak többet
is. Mondjuk a katonaanyásat,
az eszkimót, és a hippit, aki
stoppol… Ez tényleg nagyon
nehéz! Még biztosan köztük
van az alvó vietnámi is…
A dzsungel könyvét (a te illuszt
rációiddal) beválasztották 2017
legjobb, Magyarországon megje
lent külföldi gyerekkönyvei közé,
aminek nagyon örültünk. Számos
klasszikus mesét illusztráltál, van

még olyan, ami amolyan „álom
feladat” lenne? Mondjuk, egy ma
gyar történet?:)

Megkaptam a lehetőséget,
hogy megvalósítsam az álmai
mat – az összes klasszikus történet ilyen volt, a Pán Péter is,
de, mondjuk, a Pinokkió különösen. De, hogy mi lesz a következő… az még titok.
Az írók filmeket, sorozatokat néz
nek, zenét hallgatnak, hogy töl
tődjenek kreativitással, mi a te
technikád?

Ha olyan jeleneteket látok,
amik inspirálnak engem (legyen ez film, festmény vagy
fotó), megőrzöm a fejemben
(és/vagy a számítógépemen) a
későbbiekre. Egyiket a színei
miatt, egy másikat az elkapott
mozdulatért.

Dr. Almási Kitti,
Balázsy Panna, Berg Judit,
Boldizsár Ildikó, Csapody
Kinga, Erdős Virág,
Farkasházi Réka, Hadas
Krisztina, Halász Judit,
Havas Dóra, Horváth Lili,
Karafiáth Orsolya, Kádár
Annamária, Kárász Eszter,
Koós Réka, Kozma Orsi,
Krizsó Szilvia, Lackfi János,
Nádori Lídia, Péterfy-Novák
Éva, Rácz Zsuzsa, Schäffer
Erzsébet, Soma Mamagésa,
Szabó T. Anna, Szulák
Andrea, Szurovecz Kitti,
Tóth Krisztina, Tamás Zsuzsa,
Tordai Teri, Turi Tímea,
Ungár Anikó
− ők vállalták, hogy
megosztják velünk
érzéseiket, emlékeiket,
történeteiket.

Nagyon nehéz egyet kiemelni a szívhez szóló írásokból,
mindegyiket érdemes elolvasni, mi most Halász Judit
szövegéből mutatunk egy részletet kedvcsinálóképp:
„Van valami, amit nehéz megfogalmazni, mert már túl sokan kimondták. Egy szó, amire nincs változat. Szeretet. Anyai szeretet.
Anya, aki ezt az érzést minden más érzésnél fontosabbnak tartja.
Aki minden felelősségérzetével megteremti az élet lehetőségét,
ha eldönti, hogy világra hoz. Anya, aki megvéd minden bajtól, aki
megtanít enni, járni, beszélni, nemcsak nézni, de látni is, megérteni az embereket, megismerni a világot, a múltat és a jelent is, és
megtanít védekezni a bajok ellen... És rátalálni az útra, amelyen
érdemes elindulnod, és talán végigmenned is. Aki a Te sikeredet
a magáénak is érzi, és boldoggá teszi. Aki fogja a kezed, aki veled
megy mindenhová, amíg kell, de mikor eljön az idő – ha fájó szívvel is –, de el tudja engedni, hogy a magad útját járd.”

Lepjük meg édesanyánkat,
nyújtsuk át annak, aki épp
anyává válik, olvasgassuk
gyerekeinkkel, hátha
könnyebb lesz átadni, hogy
mit jelent: Szeretlek, anya!
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NE FÉLJÜNK beszélgetni!

Ï

„Nem beszéltetni kell a gyerekünket, hanem beszélgetni vele. Ha csak azt kérdezzük, hogy mi volt az oviban, nagy eséllyel
rövid választ kapunk, vagy csak egy „semmi”-t”− hallottam nemrég szülőin a mi óvodánkban. És milyen jó ezt hallani, mert ebből
az ötletből születtek meg a családi beszélgetőkönyvek is. Sokszor egy-egy mini történet,
amelyben magára, az őt foglalkoztató témákra ismer a gyerekünk, utat nyit annak, hogy
ki tudja adni az őt foglalkoztató kérdéseket, a
megoldandó szituációkat. A korábbi kötetekben szó volt arról, milyen, ha kistestvér érkezik – Tesó lettem!, amikor gyorsan
változik, hogy mihez is van kedve – Szuper napom lett! −, a dackorszakról – Jó
gyerek lettem!−, és arról, hogyan fogyhat
ki a türelem nem sak náluk, de a szülőknél
is – Türelmesek lettünk!. Nagyon örülök,
hogy egy foglalkoztatóval bővült a sorozat,
és megjelent a Türelmesen várakozunk, ami segít átvészelni az orvosnál, utazáskor a hosszú,
unalmas várakozást.
Eddig nem volt szó arról, hogy miként viselik
a gyerekek, ha nem mi vigyázunk rájuk, hanem
a nagyszülő, vagy épp egy babysitter. Ebben, a
júniusban megjelenő kötetben kapott helyet a válás témája is.
Nagyon örülök, hogy ismét
Pásztohy Panka bájos rajzai
keltik életre ezeket az élethelyzeteket, és remélem,
sok családban tud egy jó
beszélgetőindító olvasmán�nyá válni a Várlak! – De addig
is jól érzem magam című könyvünk.
Csapody Kinga
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Mackó
MINDEN
ÉLETHELYZETRE
Kismackóval mindig történik valami,
igazi gyerekként csodálkozik rá
az őt körülvevő világra. Igyekszik nagyként
viselkedni, jó testvérnek lenni, jó gyereknek
lenni – de ez persze nem mindig sikerül.
Egy biztos, hogy az anyai szeretet és
türelem határtalan még egy ilyen élénk,
szeleburdi boccsal szemben is.
A francia szerzőpáros, Catherine
Leblanc író és Eve Tharlet
illusztrátor bájos könyvei
most már magyarul is
olvashatók
Szabó T. Anna
és Dragomán Pali
– anya és fia –
közös fordításában.
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TONY WOLF három rajongója
Kalapos Évi:

Lakatos István:

Gyerekkoromban csak az utolsó kötet, a sárkányos volt meg,
de a többit ahányszor csak tudtam, kivettem a könyvtárból –
utólag jöttem rá, hogy az első
nem volt meg nekik, vagy csak
folyton kikölcsönözték, így az
állatosat talán csak most láttam először. Azt hiszem, a szöveget általában el sem olvastam, de a képeket egyszerűen
imádtam, és imádom a mai napig. Tony Wolf aprólékos rajzai
tele vannak humorral, az ös�szes figurából képes komplett
karaktert csinálni pusztán
azzal, hogy lerajzolja őket. És
az is nagyon izgalmas, ahogy
egyre jobban bővíti, kiszélesíti
ezt az amúgy is gazdag világot.
A Mesél az erdő rajzait akár
giccsesnek is nevezhetnénk,
és engem kiver a víz a giccstől, de Wolf épp a határ előtt
áll meg, így a rajzai egyszerűen
csak iszonyú aranyosak.
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Vannak könyvek, amik meghatározzák az ember gyerekkorát, és aztán felnőttként is
ugyanolyan lelkesedéssel képes élvezni őket. Nekem ilyen
volt a Mesél az erdő-sorozat,
bár sajnos nem volt meg mindegyik rész, csak a csodatündérek megjelenéséig élvezhettem
az erdőlakók kalandjait, de
Tony Wolf olyan szerethető, varázslatos világot alkotott, hogy
amikor tudomást szereztem az
újrakiadásról, rögtön tudtam,
hogy harmincon felül is a polcomon akarom látni ezeket a
könyveket. Az ember különben
is addig él igazán, amíg elő tudja hívni magából a kisgyereket,
én pedig a mai napig boldogan
olvasom, miről mesél az erdő.

IK:
MEGJELEN
S
JU
Á
M
2018.

Finy Petra:

Tony Wolf sorozata gyerekkorom egyik kedvence volt, rongyosra szeretgettem ezeket a
köteteket. A színes és részletesen kidolgozott képek még
idősebb fejjel is elvarázsoltak: a figurák annyira kedvesek, szerethetőek, találmányaik lenyűgözően ötletesek,
hogy nem győztem ámulni,
micsoda lelki mágiát működtet a szerző. A rajzok bármilyen
korú olvasót visszarepítenek a
gyerekkor csodavilágába, amikor még minden mese volt, és
akármikor szembejöhetett a
sarkon egy óriás vagy egy tündér. Ha az erdőben kirándulok,
felnőttként néha még most is
eszembe jut, milyen jó lenne
látni egy lepkét, melynek szárnyát a törpék híres festője pingálta ki, vagy megkóstolni azt a
málnaszörpöt, melyet az egérlányok készítettek, a teknősök
pedig libikókázva préseltek.

belekeverednek
valami
kala
„Nagyi, mesélj!”, kérlelik
esténként az aranyos
kisunokák Mackó nagyit és Nyuszi nagyit.
És a két nagyi egymás után meséli a mulatságosnál
majk ába… mulatságosabb történeteket.
Minden mese egy-egy állatról
szól. Az egyik
A nagymamák
pedig
minrendesen viselkedik, a másik szeret rosszalkodni.
De mindegyiktől tanulhatunk valamit, csak oda
den este, mielőtt
a kicsik ágykell figyelnünk.
ba bújnának, elmondanak egy
történetet, hogy a legszebb mesék varázsa ringassa álomba
őket. És minden kölyök saját
mesét kap!
A nagyik történetein sokat

Nagyi meséi

Ï

Mackó nagyitól és Nyuszi nagyitól minden este
azt kérdezi a huszonnégy
unoka:
– Nagyi, ugye, mesélsz nekünk?
Igen, jól hallottátok, huszonnégyen vannak: tizenkét bumfordi medvebocs és tizenkét
bájos kisnyúl, akik azért néha

Nagyi meséi
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Rozinak, a füllentős macinak ezt olvassa fel Mackó Nagyi:

Moss fogat, Krokó!
Nagyi_mesei_bor.indd 1

Evés után a krokodilmama mindig szépen megtisztogatta a fogait.
Kismadarak egész raja repült be kitátott szájába, és felcsipkedték
az ételmaradékot.
– Megmostad a fogad? – kérdezte aztán a kicsinyétől, Krokótól.
– Persze, anya – füllentett gyakran a kis krokodil, mert nem szeretett fogat mosni. A madarak csak nézték, és a fejüket csóválták.
„Meg kéne leckéztetni ezt a hazudós kis krokodilt”, gondolták.
És összebeszéltek: mihelyt Krokó kitátja a száját, hogy bekapjon egy halat, egész madárraj repül elé, amitől a hal megijed, és
gyorsan elmenekül.
Így aztán Krokó egyre csak nyelte az éhkoppot. Amikor elpanaszolta a dolgot az anyjának, a krokodilmama így felelt:
– Meg kell engedned a madaraknak, hogy kicsipegessék a szádból
az ételmaradékot! Ez a folyó törvénye – magyarázta. – Itt mindenkinek megvannak a jogai és a kötelességei. A kötelességeid közé
tartozik, hogy ennivalóval lásd el a madarakat, ezért hagynod kell,
hogy szépen megtisztítsák a fogaidat!
Krokó megtanulta a folyó törvényét, meg azt is, hogy ne füllentsen többé.

lehet nevetni, de abban is segítenek, hogy az apróságok megértsék, nem is olyan nehéz egy
kicsit jobbnak, rendesebbnek,
szófogadóbbnak, szorgalmasabbnak lenni.
A mesék segítenek, hogy a
kismackók és a kisnyulak vidámságban és jókedvben nőjenek fel!
22/03/18 20:14

AHÁNY KÖLYÖK,
ANNYI MESE
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Az ÁLLATMESÉK koronázatlan
KIRÁLYA: Erwin MOSER

„Erwin Moser mesés történetei olyanok, mint a friss tavaszi szellő: életszagúak, rafináltak és
végtelenül bájosak. A szerző a természetes olvasói igényeknek – és nyilván saját kedvének –
engedve úgy építi újjá a klasszikus formát, hogy csak azon csodálkozhatunk, miként lehettek
meg eddig a gyerekek e történetek nélkül.” (Librarius)

KICSIKNEK:
❐ Az autóvá változtatott
fürdőkád
❐ Hol lakik a kisegér?
❐ Az egércirkusz
❐ Kokó és Kiri varázslatos
utazásai

NAGYOBBAKNAK:
❐ Fantasztikus jóéjt mesék
❐ Világjáró jóéjt mesék
❐ A tigrisbogár
❐ Csodálatos jóéjt mesék
A LEGNAGYOBBAKNAK:
❐ Nagypapa meséi

8

Részlet Erwin Moser legfrissebb meséjéből:
Valahol a messzi Álomországban van egy szikla. Simára koptatta
a szél meg az eső. Vékony, száraz kis fa nőtt a tetejéből. Úgy néz
ki, mint egy ottfelejtett, kinyitott ernyő, amelynek szétfoszlott a
vászna.
A szikla oldalában sötét lyuk ásítozik: egy barlang bejárata.
Ez a barlang Kokó és Kiri lakása.
Egy reggelen Kokó korábban ébredt, mint Kiri. Körülnézett.
Olyan üres így ez a barlang, gondolta. Megyek, szedek virágot.
Kiri örülni fog majd, ha fölébred!
Fogta a vizeskorsót, és elindult virágot keresni.
Egyre csak ment, ment, de virágot nem talált sehol. Álomországnak ezen a vidékén nemigen nőttek virágok.
Éppen vissza akart fordulni, amikor fölfedezett egy pitypangot.
Csakhogy amikor le akarta tépni, erős szél kerekedett, és elfújta
a pitypang virágát.
Ekkor arra ugrált a kenguru. Folyton sietett valahová. Amikor
meglátta Kokót, mégis megállt.
– Jaj, de szép korsód van – szólította meg Kokót.
– Virágot akartam tenni bele – mondta Kokó. – De úgy látszik,
ezen a környéken nincs virág.
– Ugorj csak bele az erszényembe – biztatta a kenguru. – Én
tudom, hol a legközelebbi viráglelőhely.
Kokónak kétszer se kellett mondani: azonnal beugrott a kenguru erszényébe. A korsót is vitte magával.
A kenguru szélvészként rohant, nagyokat ugrott, meg sem állt
egy kopár facsoportig. Valaha liget lehetett.
– Ott az a kő, látod? Mögötte biztosan van virág – magyarázta
Kokónak.
Kokó kiugrott a kenguru erszényéből, és odaszaladt a kőhöz.
Valóban! A kő aljából kicsi piros virág nőtt ki. Kokó óvatosan
letépte.
Ahogy felnézett, látta, hogy a kenguru folytatja az útját – erszényében a korsóval.”

Tündéri KALANDOK

Szamócka élete csupa kaland. Legyen szó akár elveszett
varázspálcáról, téli álomról vagy fájdalmas méhcsípésről,
a szamócatündérre mindig számíthatnak barátai,
a kis erdei állatok. Szamóckának ugyanis mindig
van egy-két fantasztikus ötlete, mindenkihez
van egy jó szava, és valamilyen epres finomsága.

Erdei mulatság
és más történetek

Mia költözéskor az egyik
dobozban egy furcsa szőrös puha dolgot talál, vörös színű, hosszú farka
van, és elég mogorva tud
lenni. Ő Carlo, a macskamedve. Így kezdődik kettejük barátsága, ami során
rengeteg kalandos történetet élnek át együtt.
Hogy Carlo igazi állat
vagy egy beszélő plüss?
Olvass bele, és döntsd el
magad!

STEFANIE DAHLE

:
ELENIK
M E G J Á J US
M
.
2018
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Barátnőm, Bori
A Bori-sorozat első része 1992-ben jelent meg Németországban, akkor még Conninak hívták.
Magyarországra a Bori óvodába megy című füzet érkezett elsőként, ami 2010-ben jelent meg.
Azóta eltelt 8 év, így azok, akik akkor olvasták Bori történeteit, ma már akár elsős gimnazisták
is lehetnek. Rájuk gondolva, hogy ne maradjanak Bori nélkül, a sorozat újabb korosztállyal
bővül. Bori és barátai, Bori és az új fiú és a Bori és a cserediák – már a kamaszok problémáit járja
körül. Szép lassan felnő Bori, de a piros-fehér csíkos pólójától továbbra sem akar megválni.
Barátnőm, Bori-füzetek:
❐ Bori óvodába megy
❐ Bori cicát kap
❐ Bori és a kistestvér
❐ Bori orvoshoz megy
❐ Bori sütni tanul
❐ Bori karácsonya
❐ Bori a tanyán
❐ Bori és a piros bringa
❐ Bori úszni tanul
❐ Bori a strandon
❐ Bori lovagolni tanul
❐ Bori eltéved
❐ Bori, a balerina
❐ Bori a fogorvosnál
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❐ Bori születésnapja
❐ Bori fodrászhoz megy
❐ Bori kórházba kerül
❐ Bori focizik
❐ Bori iskolába megy
❐ Bori síel
❐ Bori zenél
❐ Bori kirándul
❐ Bori nem áll szóba
idegenekkel
❐ Bori kempingezik
❐ Bori Julcsiéknál alszik
❐ Bori segít anyának
❐ Bori beteg
❐ Bori először ül repülőn

❐ Bori pizzát süt
❐ Bori szülinapi buliba
megy
❐ Bori zsebpénzt kap
❐ Bori és a lovasbemutató
❐ Bori és a fogtündér
❐ Bori a hegyekben
❐ Bori az állatkertben
❐ Bori és a meseünnep
❐ Bori és az ovis pizsiparti
❐ Bori vásárolni megy
❐ Bori és Julcsi
összevesznek
❐ Bori utazik
❐ Bori és a húsvéti nyúl

Bori-különkiadások

Bori-regények 7+
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❐ Bori és barátai
❐ Bori és az új fiú
❐ Bori és a cserediák
9
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❐ Koncentrációt fejlesztő
játékos feladatok
❐ Íráselőkészítő feladatok
❐ Tanulj angolul!
❐ Karácsonyi kifestőm
❐ Az évszakok
❐ Az óvodában
❐ Az én lovas kifestő- és
foglalkoztató füzetem
❐ Bori húsvéti
foglalkoztatója
❐ Bori firkakönyve
❐ Pontról pontra
❐ Közlekedj Borival!
❐ Indulj iskolába Borival
❐ Játssz Borival!
Előkészületben:
❐ A számok írása

789634

yvek.hu

034360

2490 Ft

Bori-foglalkoztatók:

❐ Bori a lovastanyán
❐ Bori és a szerelmes levél
❐ Bori a titokzatos
várkastélyban
❐ Bori osztályk irándulásra
megy
❐ Bori és a téli vakáció
❐ Bori és az eltűnt kutya
❐ Bori és a detektívek
❐ Bori és az olasz fagyi
❐ Bori a filmforgatáson
❐ Bori és a szuper születésnap
❐ Bori és a rejtélyes eset

❐ A nagy Bori-könyv. Új
történetek és feladatok
❐ Bori órás könyve
❐ Bori titkai – kézikönyv
rajongóknak
❐ Karácsonyi nagy
Bori-könyv
❐ Bori és az évszakok
❐ Bori az óvodában
❐ Bori mindent tud a testről

és a

cserediák
06/03/18

10:07
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Barátom, Berci
Berci-regények 7+

Berci-különkiadás

Barátom, Berci-füzetek

❐ Berci és az eltűnt
osztálypénz
❐ Berci és a kalandos
osztálykirándulás
❐ Berci és a szellemvasút
12 az elképesztően
❐ Berci és
jó focimeccs
❐ Berci és a tisztességes
verseny
❐ Berci és az éjszaka
sátor nélkül

❐ Berci szerszámosládája

❐ Berci foga mozog
❐ Berci hajót épít
❐ Berci világbajnok lesz
❐ Berci kisállatot szeretne
❐ Berci és a nagy hó
❐ Berci Nagyiéknál alszik
❐ Berci és a tetűriadó
❐ Berci az uszodában
❐ Berci a doktor bácsinál
❐ Berci óvodába megy
❐ Berci spagettit főz
❐ Berci megtanul biciklizni
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Frici Berci bátyja. Sokszor idegesítô,
mert úgy tesz, mintha mindig mindent
jobban tudna. De ha baj van, mindig
lehet rá számítani.

Mama a világ legjobb anyukája.
Laza és kedves, és tud bánni
a fúróval. Nagyon szereti a fiait.
De azért néha ô is szeret egyedül
elutazni.

Zorro egy fekete nyuszi. Bercié.
A legkedvesebb háziállat az egész
világon. Sajnos nem mindenhová
tudja elkísérni Bercit.

Rozi Berci legjobb barátja. Régesrégrôl ismerik egymást. Rozi erôs és
bátor, ráadásul ugyanazon a napon
van a szülinapja, mint Bercinek.

12

atorozas_bel.indd 6

17:16

3+

A történetünk hôse Berci . Szereti az
igazi kalandokat. Ha lehet, akkor
Papával és Fricivel. És hogy minden
jól alakuljon, Bercinél mindig
ott a megfelelô felszerelés – az
elemlámpáját meg úgyis mindig
magánál hordja!
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Papa a világ legkedvesebb apukája.
Néha ugyan kicsit szétszórt, de
Berciért és Friciért szinte bármire
hajlandó – ha sikerül meggyôzniük.

01/02/18 12:51
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BESZOKTATÓS MESEKÖNYV
kicsiknek

– NEM, NEM, és NEM
– harsogta Kobak, apró
lábacskáival nagyokat
toppantva. – Nem akarok
óvodába menni – kiabálta
torkaszakadtából. Arcán hatalmas krokodilkönnyek csorogtak, kezében kedvenc kismackóját, Bobót szorongatta.
Anya leguggolt Kobakhoz,
és megsimogatta a buksiját.
– Csak néhány óra, kicsi
kincsem! Mire a délutáni alvásból felébredsz, itt is leszek! Jó móka lesz, meglátod!
– Nem lesz jó! – vágott
vissza Kobak. – Te vagy az
anyukám! Azt mondtad, az
anyukák mindig ott vannak,
ha a gyerekeknek szükségük
van rájuk.
– Így igaz!
Mindig veled
vagyok!
Akkor is, ha
épp nem látsz.
– Én ezt most
nem értem – méltatlankodott Kobak, és egy
pillanatra abbahagyta a hüp
pögést.

Kisgyerekként belépni
egy épületbe, ahol még
minden és mindenki
ismeretlen, szokatlan és
ijesztő lehet. Az lenne jó,
ha ilyenkor bele lehetne
kapaszkodni valamibe, ami
biztonságot nyújt. Farkas
Nóra könyve, az Összeköt
a szeretet éppen ilyen: egy
beszoktatós mesekönyv,
ami segít átvészelni ezt a
nehéz időszakot.

Hol volt Kobak, mielőtt megszületett volna? Mi az a láthatatlan
madzag, ami akkor is összeköti az anyukájával, amikor éppen
nincsenek együtt? Miért kell Kobaknak az óvodában maradnia,
és mikor találkoznak újra? És mi vár rá ezen az ismeretlen helyen?
Ezt a kedves könyvet lapozgatva és Szepesi Szűcs Barbara szerethető képeit nézegetve mindent megbeszélhetünk. A történet
végén játékos feladatok és kitöltendő oldalak segítik a kicsiket
abban, hogy megbarátkozzanak a gondolattal, mostantól ők is
óvodába járnak.

MEGJELENIK:
2018. JÚNIUS
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Kalandregények
NEM CSAK FIÚKNAK!
UTE KRAUSE

Muskétá
so
Kaum haben sich die Muskeltiere von ihrem letzten

Abenteuer erholt, da hören Hamster Bertram von Backenbart,
die Mäuse Picandou, Pomme de Terre und die Ratte Gruyère

K

eine schreckliche Nachricht: Frau Fröhlich plant eine Schiffsreise

und schließt für diese Zeit ihren Laden. Wie sollen die Muskeltiere

n
ala

dra

k

fel!

ohne die Leckereien aus »Fröhlichs Feinkostladen« überleben?

Kurz entschlossen schmuggeln sich die Freunde in den Koffer.
Und das ist erst der Beginn eines turbulenten
Abenteuers auf hoher See …

Eine spannende Geschichte von großen Gefahren,
menschlichen Geheimnissen, treuen Freunden
und riesigem Appetit.

●●

Egy különleges nagybácsi, aki mindig jókor érkezik

Ute Krause Muskétásoksorozata kis hősökről szól, akik
nagy tetteket tudnak véghez
vinni, ha összefognak. A négy
muskétás, Picandou, Fondu,
Pomme de Terre (vajon miért
vannak ilyen fura neveik?)
hol hajóra száll, hol a sok
kaland után megpihen Gizi
mama csemegeüzletében
a jól kibélelt konzerves
dobozban. Ezek a bűbájos,
szellemes történetek azokat
is rabul ejtik, akik eddig
azt hitték, hogy nem szeretik
a rágcsálókat.

Ï

Ismeritek Leó bácsit? Ő Andris és Imrus csöppet sem hétköznapi nagybácsikája: kalandor, világutazó és bűvész egy
személyben! Lenyűgöző történeteket mesél az utazásairól, melyek teli vannak különleges hősökkel, varázslatos pillanatokkal, nem várt, izgalmas fordulatokkal. A sorozat első részében Leó bácsi az andorrai sztyeppéken megtörtént kalandjairól
mesél, és többek között azt is megtudhatjuk, hogy milyen az
élet Fordítványban, ahol az emberek a kezükön járnak. A második részben a kalandok a
Yannets Levi
szibériai dzsungelben folytatódnak, ahol Leó
bácsi belenéz egy igazán veszélyes tükörbe,
a szibériai dzsungelben
és megvigasztal egy zokogó óriást. A mesék
mindig egy hétköznapi konfliktusból indulnak
ki, de Leó bácsi gondoskodik róla, hogy a képzelet szárnyán messzire repüljünk, mert onnan
apró-cseprő gondjaink is máshogy festenek
majd. Yannets Levi abszurd humorú, ámde
2
kedves történeteit Yaniv Shimony élénk, vidám
illusztrációi teszik még szórakoztatóbbakká.
A sorozat elsô részében megismert, cseppet
sem átlagos nagybácsi csodálatos utazásai
ezúttal a szibériai dzsungelben folytatódnak.
Csatlakozzatok Ti is Leó bácsihoz, akinek
lenyûgözô történeteiben különleges hôsök,
elrejtett kincsek és varázslatos pillanatok
várnak Rátok.
Yannets Levi elragadó meséit Yaniv Shimony
illusztrátor és képregényrajzoló vidám képei
teszik még színesebbé és szórakoztatóbbá.

LEÓ BÁCSI KALANDJAI

Yannets Levi • Leó bácsi kalandjai a szibériai dzsungelben

Találkoztatok már valaha zokogó óriással?
Pillantottatok már igazán veszélyes tükörbe?
Ástatok már alagutat a Föld túloldaláig? Nem?
Ezek szerint még nem vettetek részt Leó bácsi
legújabb kalandjaiban.

LEÓ BÁCSI KACAJovBANSíRDogÁL

A Csiklandozógödörhöz

2490 Ft

www.manokonyvek.hu
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Mesekönyv, útikönyv és programajánló egyben?
Igen! Az Utazik a család-sorozat első három
részét is nagyon kedveltétek, így kedvenceink
folytatják kalandozásaikat, hogy Magyarország
újabb és újabb részeit ismerjék meg.

Î

Kedves Utazók, kedves
Olvasók! A Balaton, Eger
és a Velencei-tó környéke
után újra utazik a család! Tilda
és Tódor, három gyerekükkel, a
kotnyeles macskával és Tóbiás
kutyával most egy igazán festői úti célt kerestek maguknak.
Ebben a kötetben a Budapesttől északra található, hegyek
és folyók ölelésében található gyöngyszemhez, a Dunakanyarhoz kirándulnak. A család
nemcsak földön barangol és a
hegytetőkről, várcsúcsokról
néz le a tájra, de vízre is száll:
szárnyashajóval suhannak,
sétahajóval andalognak haza,
de kipróbálják a dunai kompozást is.
Sz entend r e h a ng u lato s
macskaköves utcáin sétálnak,
áthaladnak Vác híres Diadalí-

I
AD
UN rány

AKA is
Végezetül pedig adunk néhány túratippet
NY
AR10! km-re fekvő Sástót. A tó egy könnyed
Fedezzétek fel a Gyöngyös belvárosától csupán
körbejárható, a tanösvényen pedig vidám fából készült madarak és érdekes információk várj
rándulókat.
Kiránduljatok Magyarország legmagasabb pontjára a Kékestetőre, és keressétek fel hazánk
gasabban fekvő települését, Mátraszentimrét is. Vadregényes erdőrengeteg, csodálatos pano
bércek, romantikus szurdokok, kitűnő hegyi levegő csábít túrázásra.
Túrázás szempontjából a Galya-tetőtől Ágasvárig húzódó Mátra-bérc, ill. a Kékestető–Mát
Mátrafüred tengely mentiSz terület kínálja a legtöbb lehetőséget.
alm

a Ed

it il

ve alatt, és Dömösre is ellátogatnak.
Visegrádon eg y
csapásra a középkorig utazhatnak
vissza az időben,
hiszen lovagi bajvíváson is részt vesznek, palotát és fellegvárat fedeznek fel.
Katalinpusztán rájönnek, hogy
a kirándulás cseppet sem unalmas, Vácott pedig, hogy a városnézés izgalmas. Szentendre,
Visegrád, Vác, Dömös.
Tarts velük most is, hogy a
mese szárnyán te is átélhesd
Tilda, Tódor, Rozi, Zsuzska,
Teó, Nasi és Tóbiás kalandjait, és játszva, észrevétlenül
tudj meg minél többet a mesés
Dunakanyarról! Akkor is, ha
már jártatok ott, és akkor is,
ha csak tervezitek, hogy egyEger_utazas_bel.indd 63

lusz

trác

ióiv

al

szer eljuttok oda. Ne felejtsétek
itthon ezt a könyvet sem, mert
ez a meseútikönyv az egész
családnak megmutatja, mi az,
ami kihagyhatatlan látnivaló
arrafelé.
Elárulhatok még valamit: a
család nem marad otthon túl
sokáig, júniusban Esztergomban és a Börzsönyben kirándulnak, és egy másik kötetben
a Tisza-tó környékét is felfedezik!
Gyetvainé Zováth Anikó
KidsOasis családi
utazási szakértő
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MESEÁBÉCÉ egy
összeesküvésről

Háy János egy
egészen különleges
műfajú, bűbájos
humorú, kalandos
könyvet alkotott
nagyóvodásoknak,
kisiskolásoknak, és
nem utolsósorban a
szüleiknek, amikor
megszületett
meseábécéje,
az Alfabéta és a
negyvennégy rabló.
Főhőse, Peti nemcsak
kíváncsi, de nagyon
bátor fiú is. Nem
riad vissza egy titkos
összeesküvéstől sem,
amiben egy föníciai
terrorista, Alfabéta,
és még Peti szülei is
nyakig benne vannak.
Sorban kopog be
egy bérház ajtajain,
hogy kiderítse,
melyik mögött ki
lakik. Így találkozik
az ájtatos manóval, a
dzsigolóval, sőt még
egy Yetivel is!

A szerzőpárost kérdeztük
betűkről, hangokról,
mesékről:

Van kedvenc han
god, betűd?
MAROS KRISZTI-

Ezen eddig
még sosem gondolkodtam... ha
ebből a könyvből
választanék, akkor az A (agár)
és a Z (zerge) lenne a kedvencem.
HÁY JÁNOS: A ty
betűt szeretem,
mert az sokat ér
a Scrabble-ben.
Amúgy, hogy ne
poénkodjak, általában a magánhangzókat szeretem, különösképpen a magasakat.
NA:

Amikor az Alfabéta és a negyven
négy rablót írtad/rajzoltad, me
lyik betű okozta a legtöbb fejtö
rést?

– Tessék – szólt ki egy torokgyulladásos tompa hang, aztán
szipogás, orrfújás, tüsszentés.
– Jó napot, jó napot – köszönt a kisﬁú.
– Hapci – válaszolt a lakó.
– Jé – kiáltott fel a vendég –, egy jegesmedve! Mint az a kis
szőrmók, akivel aludni szoktam. De aranyos vagy! – Szaladt
volna oda hozzá, mire a maci:

48
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Azt hiszem, az első megrajzolt betű
okozta a legtöbb fejtörést (a yetivel kezdtem), mert akkor kellett kitalálnom tulajdonképpen
az egész koncepciót, a többiek
már jöttek sorban maguktól,
viszonylag könnyen.
HÁY JÁNOS: Valójában a betűk már nem okoztak gondot,
az igazi gond, ami persze csak
MAROS KRISZTINA:

látszólag gond, mert valójában
ez az író feladata. Szóval az igazi gond az volt, hogy kigondoljam, mi a szerkezete és a kerete
ennek a könyvnek. Amikor láttam Petit és a papáját, akiknek
nem árulom el, kik voltak az
ihletői, de hozzám nagyon közelálló emberek, amikor őket
láttam magam előtt, akkor már
láttam az egészet, és végül is
csak meg kellett írni.
Ti miket szerettetek/szerettek me
sélni/olvasni a gyerekeiteknek/
gyerekeitekkel?
MAROS KRISZTINA: Mostaná-

ban sajnos már nem nagyon
hagyják, hogy olvassak nekik. Amikor kisebbek voltak,
eléggé mindenevők voltunk:
a saját gyerekkori könyveim
Janikovszky Évától, Csukás
Istvántól vagy Lázár Ervintől ugyanúgy sorra kerültek,
mint a friss megjelenésű gyerekkönyvek. Ovis korukban
nagyon szerették például a
Claude-s orozatot és Terka (a
cserfes négyéves kislány) történeteit.

Ï

Lássuk, ki lakik itt – nyitott be a következő ajtón. – Őrület – álmélkodott –, ezen az emeleten olyan lökött figurák laknak. Ez is! Ott van
az a príma fotel, ő meg egy rúdon lóg, a párnája
alatt. Megáll az ember esze.
– Hát te ki vagy?
– Én vagyok a Lajhár.
– A lajhár az egy állat, nem egy tulajdonság? – kérdezte a kisfiú álmélkodva.
– Igen, méghozzá egy híres állat. A leglassúbb, a
legkényelmesebb.
Igazi arisztokrata. Nem rohan mindenhová, mint egy
menedzser. Hogy beszáll mindenféle sportkocsikba,
aztán karambol, meg ügyintézés.
– Nem?
– Nem ám. Én aztán nem rohanok sehová. Rohanjon az idő.
Már rég le is hagyott. Én még régebben élek, mint
ahány óra van.
– Micsoda? Van olyan, hogy az idő másképpen van?
Á, ez hülyeség.
– Egyáltalán nem az. Biztos nem hallottál még EinsMaros Krisztina lélegzetelállítóan szép
teinről meg a relativitáselméletéről.
és humorral átitatott illusztrációit
– Hát arról aztán nem. A Heisenberg-féle bizonytanézegetve és a meseregényt olvasva
lansági relációról viszont már hallottam.
mindenkinek ugyanolyan gyerekjáték
– Az nagyon kevés. Na, mehetsz, ne zavard az unallesz megjegyezni
a betűket és elsajátítani
A kisﬁú kopogott.
mamat.
– Te vagy az, szerelmem? Szökkenj be! – hallatszott az ajtó
az olvasást, mint
Petinek.
mögül.
– Miért, unalmas?
– Dehogy vagyok én a szerelmed, én egy látogató vagyok –
mondta a kisﬁú.
– Nagyon.
– Akkor nem lenne jó változtatni?
– Nem. Unatkozni jó. Jobb, mint rohangálni…
– Akkor ég áldjon – mondta a kisfiú, s nevetett magában: újabb
siker. A lajhár. A fotel rajzolata az el: L.

HÁY JÁNOS: Ez olyan azért,
hogy életkor szerint változik,
de én hiszek a magyar népmesékben, s persze a nagy klas�szikus mesékben is, meg a
Rémusz bácsi meséiben. Meg
néhány gyerekkönyvben, amilyen a Micimackó, aztán ké-

sőbb az indián-regényekben,
aztán a történelmi kalandokat
feldolgozó könyvekben. Mindig olyat szerettem és szeretek
felolvasni, amit a gyerek megért, és érzelmileg és emberileg
tiszta ügy.

56
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A sorozatban egy-egy bájos, izgalmas történet elevenedik
meg azoknak, akik már barátkoznak az önálló olvasással.
A fôhôs nagyobb betûvel írt, színes mondatait a
gyermekek, a hosszabb részeket a szülôk, nagyobb
testvérek olvashatják. Igazi közös, családi szórakozás!

Rozália királykisasszony megmenti
a tündérkirálynôt

A sorozatban megjelent:
Rozália királykisasszony és a titkos recept

zony
rálykisass
Rozália ki és a
titkos recept
unold

a Fischer-H

Alexandr

5+

9 786155 220302

unold

Amikor Léna varázslatos balettszoknyája felragyog,
már tudja, hogy barátnôi a Tündérligetben bajban
vannak. Egy gyors forgás, és máris ott van közöttük.
A tündérbalerinák elpanaszolják, hogy egy mocsári
szörny elrabolta a társukat, Ibolyát. Nélküle viszont nem
tudják eltáncolni a virágbalettet, ám akkor az összes
virág elveszíti a színét! A barátnôk Léna vezetésével
nekivágnak a sivatagnak, hogy kiszabadítsák a kis tündért.

1990 Ft

www. manokonyvek.hu

Együtt könnyebb!
A sorozatban egy-egy bájos, izgalmas történet
elevenedik meg azoknak, akik már barátkoznak az önálló
olvasással. A fôhôs nagyobb betûvel írt, színes mondatait
a gyermekek, a hosszabb részeket a szülôk, nagyobb
testvérek olvashatják. Igazi közös, családi szórakozás!

sszony
királykisa
Rozália megmenti
a tündérkirálynôt
a Fischer-H

Alexandr

Léna további kalandjai: Léna és a csillagbalett

3/29/12 10:05 AM
9/20/12 3:57 PM

Amelie Benn

6885_Rosalea_bor.indd 1

Együtt könnyebb!

Együtt könnyebb!
A sorozatban egy-egy bájos, izgalmas történet
elevenedik meg azoknak, akik már barátkoznak az önálló
olvasással. A fôhôs nagyobb betûvel írt, színes mondatait
a gyermekek, a hosszabb részeket a szülôk, nagyobb
testvérek olvashatják. Igazi közös, családi szórakozás!

9 786155 385728

Amelie

Benn

Léna
rózsatánca

5+

1990 Ft

www. manokonyvek.hu
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sszony
rálykisa
Rozália kia
varázspóniknál
unold

a Fischer-H

Alexandr

Lénát újabb kaland várja Tündérligetben. Napsugár egy
gonosz varázslat hatására mély álomba merült, nem
lehet felébreszteni. Márpedig nélküle nem tudják elôadni
a tündérek a naptáncot, és akkor soha többé nem süt
ki a nap! Egyetlen megoldás maradt, fel kell keresni
a bölcs medvét, aki talán elárulja nekik az varázsálom
ellenszerének titkát.
Léna további kalandjai:
PM
Léna6/5/14
és a4:45csillagbalett,
Léna rózsatánca

Amelie Benn

Rozalia_varazsponi_bor_4.indd 1

Léna bûvös naptánca
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Rozália királykisasszony a varázspóniknál

Rozália további kalandjai:
Rozália királykisasszony és a titkos recept • Rozália királykisasszony
megmenti a tündérkirálynôt • Rozália királykisasszony
és a kagylóhéjpalota

Fischer-Hunold

A sorozatban egy-egy bájos, izgalmas történet elevenedik meg azoknak,
akik már barátkoznak az önálló olvasással. A fôhôs nagyobb betûvel írt,
színes mondatait a gyermekek, a hosszabb részeket a szülôk, nagyobb
testvérek olvashatják. Igazi közös, családi szórakozás!
Rozália királykisasszony legnagyobb álma, hogy megtanuljon lovagolni.
Mágikus zenélôórája segítségével egy pillanat alatt a varázspónik földjén
találja magát. Itt aztán valóra válik az álma, kedvére lovagolhat, olyan
boldog, mint még soha. De amint feltûnik Mester, a félelmetes fekete
csôdör, véget ér a vidám lovaglás. A varázspónik rettegett ura gonosz
tervet forral. Vajon sikerül Rozália királykisasszonynak egy furfangos ötlettel legyôzni Mestert, vagy örökre ott kell maradnia bátyjával és egyszarvújával a varázspónik földjén?

Léna rózsatánca

Rozália tulajdonképpen csak egy csésze speciális kakaót
szeretne fôzni, amikor egy finom hangocska megszólal
zenélô órájában: a tündérkirálynô hívja. A nyári
napforduló ünnepsége veszélybe került, mert Rumpold,
az óriástroll egész Tündérvölgyet fenyegeti. Rozália
egyszarvúja kíséretében kerekedik fel, hogy a tündérek
segítségére siessen. Nemcsak sok humort és ravaszságot
visz magával, hanem egy szupertitkos kakaóreceptet is.

Fischer-Hunold:

onyos zenélô
len dolog
szarvújával,
gba repíti ôt.
régi vágya,
e elôbb meg
egy gonosz
a feladattal?

Fischer-Hunold: Rozália királykisasszony és a titkos recept

s történet
arátkoznak
betûvel írt,
abb részeket
k. Igazi közös,

Együtt
könnyebb!

9 789634 030713
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Amelie

Benn

Léna
bûvös naptánca
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MEGJELENIK:
2018. MÁJUS

„Előbb én olvasok neked, azután te nekem.”
Aki közösen olvas gyermekével egy történetet, hamar rájön, mennyi örömöt okoz ez,
s milyen könnyűvé válik az olvasás csemetéje számára. Az „Olvass velem!” sorozat ebben
hivatott segítséget nyújtani. A gyerekek felveszik egy kedves figura szerepét, rövid, egyszerű
szövegrészleteket olvasva, míg a felnőttek magukra vállalják a történet hosszabb részeinek
elolvasását. Együtt minden könnyebb, az olvasás is!
18

Agatha MINDEN
TITKOK TUDÓJA

A rejtélyes detektívregényekért rajongó
gyerekek bizonyára jól ismerik Agathát és
Larryt, azaz a Mistery-unokatestvéreket,
akik előtt nincs megoldhatatlan rejtvény.
Nyomozás közben beutazzák az egész
világot, így az olvasók a sorozat minden
részében más-más országot, várost, kultúrát
ismerhetnek meg. A legutóbbi kalandjuk
során a gyerekek az Arthur királyról
elnevezett óriási óceánjáró fedélzetén
élvezik a vakációt, amikor Larry megbízást
kap a Sólyomszem Detektívképző Iskolából:
meg kell találniuk egy titkos dokumentumot. Akkor még nem tudják, hogy
a hajó utasai között kémek rejtőznek!

●

●

●

●

●

●

Fejtsd meg a titkosírást,
és megtudod, hogy hívják
Larry sportos apukáját, aki
szintén az óceánjárón tartózkodik, de mit sem sejt
Larry és Agatha titkos küldetéséről:

M
BCI
Egy kis segítség:

●

●

 =A
 =E
 =B
 =S
Megfejtés: SAMUEL BÁCSI

●
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Olvasd el a sorozat minden részét!
❐ 1. Tapsifül rejtélyes eltűnése
❐ 2. Cincogi elszökik
❐ 3. Csámpi egyedül marad
❐ 4. Cirmos Cinka bajba kerül
❐ 5. Pamacs bátor terve
❐ 6. Emmi nagy ötlete
❐ 7. Lompos csillagtánca
❐ 8. Rozi mentőakciója
❐ 9. Mici, a komisz
❐ 10. Kóci nagy meglepetése
❐ 11. Kira titka
❐ 12. Gréti fellépése
❐ 13. Hanna mindent elfelejt
❐ 14. Finci, a mókamester

Mit érdemes
tudni az állatokról?

Különkiadások:

13

A Barátság-erdőben mindenki jókedvű,
hiszen közeleg a Vidám vásár. A kis állatok
táncolnak és bűvészkednek, mindenki
szeretné megörvendeztetni a többieket
egy jópofa előadással. Finci, a kis pele
akrobatamutatvánnyal készül, ám nagyon
izgul, ezért Lili és Luca úgy döntenek,
elviszik a Mosolyfához, hogy jókedvre
derüljön. Ám Grizelda ismét feltűnik, és
megtöri a fa erejét, így eltűnik a vidámság
az erdőből. Vajon sikerül a lányoknak és
Fincinek visszahozni a jókedvet az erdőbe?

FINCI, A MÓKAMESTER

❐ Fifi bátor küldetése
❐ Mimi és a kalandos szülinap
❐ Milli csodás előadása

HANNA MINDENT ELFELEJT

Lili és Luca nagyon szeretik az állatokat
– a Barátság-erdőben és a való világban is.
Olvassátok el, milyen érdekes adatokat
gyűjtöttek össze a Kirához hasonló VIDRÁKRÓL:
• A vidrák kitűnő úszók és búvárok.
• A vidrakölykök tízhetes korukban
már jól úsznak.
Lili és Luca újra ellátogat a Barátságerdőbe, ahol éppen mézkóstolóra
igyekeznek
az állatok.úsznak,
Ám hirtelen
• Úszóhártyás lábukkal nagyonfelbukkan
gyorsan
Grizelda, a gonosz boszorkány,
hogy tönkretegye a mulatságot és
akár 12 kilométert is megtesznek
megszerezzeóránként.
magának az erdőt. Átkot
szór az Emlékfára, aminek hatására
az állatok egyre feledékenyebbek
• A vidrák lakóhelyét kotoréknak
hívják.
lesznek. A barátnők azon nyomban
elindulnak, hogy új barátjukkal, a kedves
együtt helyrehozzák,
Rendszerint folyópartra épül,medveboccsal
és
a víz
alatt amit
Grizelda elrontott, és visszatérjenek az
elfeledett emlékek.
található a bejárata.
• A vidrák négy percig is vissza tudják tartani
a levegőt a víz alatt, és 400 méter megtételére
képesek, mielőtt újra levegőt vennének.
• A szárazföldön a vidrák gyorsabbak az embernél.
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a mindent
Hannelfelejt
14/03/18 15:32

Finci,
kamester
a mó

VA14_Finci_a_mokamester_bor.indd 1

Lili és Luca jó barátnők, és mindketten rajonganak az állatokért. Van egy közös titkuk: ismernek egy különleges cicát, Bizsut, aki át tudja vezetni őket egy tölgyfán nyíló ajtón keresztül
egy mesés világba, a Barátság-erdőbe. Az itt élő állatok képesek emberi nyelven beszélni!
Az erdő nyugalmát egyszer csak egy szörnyű boszorkány, a Grizelda érkezése zavarja meg.
A gonosz teremtés magának szeretné megszerezni a varázslatos birodalmat, így mindent megtesz azért, hogy a kisállatok elhagyják az otthonukat. A lányokra vár a feladat, hogy megakadályozzák Grizeldát aljas tervének valóra váltásában, és megvédjék az erdő kedves kis lakóit.
A történetek végén néhány hasznos információ is található a mesékben szereplő állatokról.
20
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HÁROM BARÁTNŐ
titkos birodalma
Titkos Királyság-sorozat
❐ 1. Az elvarázsolt palota
❐ 2. Az unikornisok völgye
❐ 3. Felhő-sziget
❐ 4. A Sellő-zátony
❐ 5. Varázshegy
❐ 6. Csillámpart

Van egy hely, ahol unikornisok, sellők, hómanók
és mindenféle egyéb csodás szerzetek laknak.
A neve: Titkos Királyság. Ezt a birodalmat az
emberek közül csak három barátnő: Nelli,
Fanni és Jázmin ismeri, akik egy tündérmanó
és egy varázsdoboz segítségével már sokszor
odautaztak, hogy segítsenek a mesebeli
teremtményeknek megvédeni birodalmukat
Keserű királynő ármánykodásától.

❐ 7. Buborék-vulkán
❐ 8. Csodasüti cukrászda
❐ 9. Álmok völgye
❐ 10. Tündérliliomok tava
❐ 11. Meseerdő
❐ 12. Éjféli útvesztő
❐ 13. Virágerdő
❐ 14. Hattyú-palota
❐ 15. Hómackók menedéke
❐ 16. Főnix fesztivál
❐ 17. Jelmezbál
❐ 18. Ékkövek barlangja
❐ 19. Móka-kutya
❐ 20. Varázsfóka
❐ 21. Csillámmadár
❐ 22. Szivárványoroszlán
❐ 23. Smaragd unikornis
❐ 24. Zafír varázslat
❐ 25. Gyémánt szárnyak
❐ 26. Rubin rejtély

Titkos Királyság
különkiadások

❐ 27. Tündöklő szobor
❐ 28. Melódia medál
❐ 29. Állatbarát-díj
❐ 30. Ragyogó kupa

❐ Karácsony-kastély
❐ Delfin-öböl
❐ Karácsonyi balett
❐ Tündérhercegnő
❐ Csillagfényes kaland

Titkos Királyság-extrák
❐ Titkos Királyság Napló
és barátságkönyv
❐ Titkos Királyság
matricás színezőkönyv
❐ Titkos Királyság
Matricás foglalkoztató
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Bűbájos olvasóknak

A Titkos Királyság szerzőjének, Rosie Banksnek új sorozata
indul. Máris itt az első két rész, melyben megismerhetjük
Lottit és Miát, akik legjobb barátnők, de kénytelenek elválni
egymástól, mert Lotti családjával Amerikába költözik.
A lányok barátságuk zálogaként egy-egy medált kapnak,
mely csodálatos erővel bír. De itt még nincs vége a bűbájnak

Bûbájos hercegnô galéria
A nyakláncán
lévő medál:
egy fél szív, ami
tökéletesen illeszkedik
legjobb barátnője,
Mia medáljához.
Ez is annak a jele,
hogy barátság hercegnők
válhatnak belőlük.
Ezt szereti legjobban
a Kívánságcsillag Palotában:
a fantasztikus kertet,
amiben jól lehet
szaladgálni.

Lotti

Alexa hercegnô

Foglalkozása a való életben:
popsztár
Leghőbb kívánsága: a világ
legnagyobb ingyenes
koncertjén játszani.
Titka: énekel a zuhany alatt.

Foglalkozása a való életben:
cukrász
Leghőbb kívánsága: hogy egy nap
elkészítse a saját esküvői tortáját.
Titka: néha tisztára nyalja
a kanalat.

A való életben: Lotti az
Amerikai Egyesült Államokban,
Kaliforniában él a szüleivel
és 6 éves ikertestvéreivel,
Viktorral és Henrikkel.
Tulajdonságai: pörgős,
magabiztos, jó a humora. Lotti
nagyon szeret vicceket mesélni.
Hobbija: sport, torna és tánc
Kedvenc színe: halványrózsaszín
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Szilvia hercegnô

Szofi hercegnô

Foglalkozása a való életben:
művész
Leghőbb kívánsága: szeretne
feltalálni egy új színt.
Titka: kicsit rendetlen,
és néha elfelejti megtisztítani
az ecseteit.

BŰBÁJOS HERCEGNŐK

és varázslatnak! A hétköznapok világán kívül létezik egy
hely, a Kívánságcsillag Palota, ahol hercegnők kívánságokat
tudnak teljesíteni. Lotti és Mia álma, hogy egyszer ők maguk
is Bűbájos hercegnőkké váljanak, de addig még sok próbát
kell kiállniuk, sok kívánságot kell teljesíteniük, és hát mindig
van, aki rosszban sántikál…
Szeretnél még többet tudni a Bűbájos
hercegnőkről? Itt olvashatsz róluk
pár érdekességet. De pszt! Másnak
el ne áruld a titkaikat!

Ella hercegnô

Foglalkozása a való életben:
állatorvos
Leghőbb kívánsága:
ne pusztuljon ki több állatfaj.
Titka:
a kígyóktól kirázza a hideg.

A nyakláncán
lévő medál:
egy fél szív, ami
tökéletesen illeszkedik
legjobb barátnője,
Lotti medáljához.
Ez is annak a jele, hogy
Barátság hercegnők
válhatnak belőlük.
Ezt szereti legjobban
a Kívánságcsillag
Palotában:
az állatokat, akikről Ella
hercegnő gondoskodik.

Anna hercegnô

Foglalkozása a való életben:
tanárnő
Leghőbb kívánsága: szeretne
eljutni a világűrbe.
Titka: nem szeret házi
feladatot adni.

Evelin hercegnô

Foglalkozása a való életben:
virágosnak tanul
Leghőbb kívánsága: szeretné
megmenteni az esőerdőket.
Titka: egyes virágoktól
tüsszögni szokott.

Mia

A való életben: Mia Angliában él
a szüleivel és a húgával, Ellivel.
Van egy cicájuk is, Pihe.
Tulajdonságai: visszahúzódó,
kedves és kreatív
Hobbija: finom sütiket sütni
és kézműveskedni
Kedvenc színe: türkizkék
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LOVAS történetek
Pippa tuti tanácsai:
● Mindig viselkedj felelősségteljesen a lovastanyán. Ne hagyd szét
a holmidat, és mindig alaposan tisztítsd meg a felszerelésedet.
● Amikor közúton lovagolsz, légy résen! Figyelj mindenre, ami
megijesztheti a lovadat!
● Ne félj kézjeleket használni, hogy lelassítsd a forgalmat az úton.
Biccentéssel vagy intéssel köszönd meg az előzékenységet.
● Mindig figyelj a lovad viselkedésére, mert ő csak így tudja kifejezni az érzéseit.
● Ne feledd, az edzés mennyisége nem teszi sikeressé a lovat, ha a
gazdája nem érti meg az állat érzéseit.
● A túl sok edzés káros lehet. Hagyj időt arra is, hogy a lovad kikapcsolódjon, jól érezze magát.
● Ne feledd, ha a lovad szívesen gyakorol, akkor általánosságban is
sokkal kiegyensúlyozottabb, könnyebben kezelhető lesz.
● A túletetés általános probléma. Az elhízás egészségtelen, mivel
nagyobb súlyt helyez a lábakra, és zsírréteg képződik a belső szervek körül.
● A lovadat inkább szeretettel jutalmazd, ne pedig édességgel
vagy több élelemmel. Egy-egy plusz répa vagy jutalomfalat belefér,
amíg a lovad függővé nem válik.

Tilly lovas történeteit
Pippa Funnell, Anglia egyik
legismertebb versenyzője
írja. Az igazi lovas kalandok
mellett így sok érdekesség
és hasznos tanács is
található a könyvekben,
hogy a lórajongó olvasók
jobban megismerhessék
és megérthessék négylábú
barátaikat.

Izgalmas LOVAS TÖRTÉNETEK

Nele Neuhaus gyerekkora óta szenvedélyes lovas, másik passziója az írás.
Így nem csoda, hogy az általa írt két sorozat – Charlotte és Elena – méltán nagy elismerésnek
örvend Németországban. Magyarországon 2018-ban jelenik meg mindkettőből
a negyedik rész, és Neuhausnak itthon is nagy rajongó tábora van.

Charlotte
Váratlan vendég

Nele Neuhaus

• Charlotte • Váratlan

vendég
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Nele Neuhaus

Charlotte

Váratlan vendég

Elena

Charlotte és legjobb barátnője,
Doris szerint az új lovasoktató kimondottan jófej – csak kár, hogy
magával hozta az idegesítő Katie-t! Charlotte alig várja Thierry
látogatását, de jókedve hamar
elmúlik, amikor Katie szidni kezdi Concorde-ot, Charlotte lovát,
és gyorsan megutáltatja magát a
többiekkel. Ám nemsokára még
ennél is nagyobb baj történik!
Hírt kapnak: lehet, hogy a lovarda bezár, mert a várossal kötött
területhasznosítási szerződése
hamarosan lejár. Charlotte és
barátnője nem adja fel: harcolni
kezdenek szeretett lovardájukért, a segítség pedig váratlan
helyről érkezik.

26/04/17 15:40

Árulások és csalódások

Elena a hetedik mennyországban
jár Timmel. Szerelmük végül legyőzte a régi családi ellenségeskedést, de akkor mégis sötét felhők
kezdenek gyülekezni felettük. Tim
dobja Elenát a rég várt lovas bál
előtt, majd az arrogáns Ariadné is
rosszban sántikál, feltűnik egy titokzatos idegen, és Melike, Elena
legjobb barátja is mintha elárulná
őt. Egy dolog egyértelműnek tűnik: valaki azt akarja, hogy Elena
szomorú legyen. De miért?
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Szandra-RAJONGÓKNAK

Szandra sikeresen teljesítette a 3.
osztályt, lezárult a sorozat. Nem
hiányzik?

A Szandra-sorozat egy teljes év
eseményeit dolgozza fel, amit
két és fél évig írtam. Most éppen azt érzem, hogy minden,
ami megtörténhetett egy harmadikos életében, arról sikerült írnom. Szandra egy igazán
szerethető figura, hiányzik is a
közelsége, bár továbbra is tudunk „beszélgetni” egymással,
a gyerekeimen, az emlékeimen
és a fantáziámon keresztül.
Nem szeretném elveszteni őt,
és amint úgy érzem, hogy ideje új kalandokba vágni, lesz új
könyv.
Honnan jött a Csodanapló ötlete,
és mire való valójában?

Rippl Renáta illusztrátorral
és Csapody Kinga kiadóvezető-szerkesztővel gondoskodtunk róla, hogy Szandra ne
tűnjön el, és már régóta dédelgettük egy, a szokásosnál
sokoldalúbb és izgalmasabb
napló meg jelentetését. Ez
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lett a Csodanapló, amin sokat agyaltunk, ötleteltünk, és
végül a Szandra és kortársai
számára érdekes témákkal telepakoltuk. Reméljük, úgy fogják szeretni, mint mi, amikor
kitaláltuk. Ez egy olyan napló, amiből még jobban megismerhetjük Szandrát, leírhatjuk
a legtitkosabb gondolatainkat,
érzéseinket, és közben készül
egyfajta emlékkönyv a jelenről,
amit évekkel később elő lehet
venni, és rácsodálkozni a változásra.
Szandra sorra veszi az emlékeit,
ha neked kéne, mi volt a legjobb
nyaralásod?

Életem legjobb nyaralása –
több kedvenc nyaralásom volt,
de az egyik legemlékezetesebb
zsenge tinikoromban volt,
amikor egy nagy társasággal,

Balázsy Panna
írót kérdeztük
a sorozatról
és a terveiről

gyerekek és szülők
vegyesen, egy teljes
hónapot tölthettünk
Görögországban. Sok izgalmas
kaland, barátságok, szerelmek,
rengeteg zene és tánc, apró bikinik, életem első Nutellája és
egy nagyvárosi eltévedés jut
eszembe erről a nyaralásról.
A kedvenc filmed?

A kedvenc filmem: Sok-sok éve
a Volt egyszer egy Amerika c.
film, egy igazi eposz, több emberöltőn átívelő történet, barátságról, szerelemről, erkölcsről, ígéretről, egy formálódó
Amerikával a háttérben. Csodálatos alkotás.

Megjelent Szandra
napló- és barátságkönyve!

Új!

NEKEM
mindig
IGAZAM van!
Az Utálom a padtársam! és az
Imádom a nyarat! után újra itt van
Buda és Vince, hogy magukkal
vigyenek minket pár új kalandba!

Ï

– Nekem mindig igazam
van! – gondolja a legtöbb
felnőtt, akár otthon, akár
az iskolában, ha arról van szó,
mit csináljanak, hogy beszéljenek, vagy hogyan viselkedjenek a gyerekek.
– Nekem van igazam! – kiabálják hangosan, vagy csak
dünnyögik az orruk alatt kisebbek és nagyobbak, és nemcsak a felnőtteknek, hanem
egymásnak is.
A gyerekek és a felnőttek

gyakran az alapvető dolgokban
sem értenek egyet. Kinek van
akkor igaza?
Miért butaság bátorságpróbát szervezni egy építési területen? Hogyan kerül erős
paprika és mustár a gyümölcssalátába? Mit rejt a szemetes
ház kertje? Miért kell sötétedéskor Budának bemászni
oda? A macska eltűnésébe a
felnőtteket is bevonja Buda és
Vince, mégis nekik kell a rejtélyt megoldani. Ha tudnák a

többiek, milyen érzés az, ha
ugyanaz a lány tetszik nekik, és
még a kedvenc magyartanáruk
is nyugdíjba vonul! Vincének
mégis egy pótapuka megjelenése a legnagyobb gondja.
Ezek után csoda, hogy nincs
kedve iskolába járni?
Buda és Vince harmadik kötetében újból egy egész tanév
eseményeit követhetjük nyomon. Immár hatodik osztályba lépnek a fiúk, megtudhatjuk azt is, hogy ki hagyja el az
osztályt év végén.
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A titkos kert
ÉS ÚJABB
TITKAI

Ï

Régóta vágyom rá, hogy kiadjuk azt a regényt, amit ös�szeszámolni sem tudok, hányszor olvastam el gyerekkoromban. Imádtam a pulykatojásnak csúfolt, undok és elkényeztetett Mary Lennoxot és a szöges ellentétét, Dickont is.
Drukkoltam neki, hogy amikor megérkezik a régi kastélyba, az
ijesztő Misselthwaite Manorba, minél előbb kiderítse a titkokat.
Magával ragadott a két különc gyerek, a vörösbegy, az összetartás, és a barátság ereje, a küzdés, és persze a titkos kert is…
Így amikor megláttuk, hogy Holly Webb továbbírta az én nagy
kedvencemet, az én álmom is valóra vált. Akkor biztosan, ha a
mai olvasókat is elvarázsolja a titkos kert története – kétszer is.
Csapody Kinga

Holly Webb számos
gyerekkönyv szerzője,
világszerte szeretik
Mi inspirálta, hogy folytatást írjon
történeteit. A Visszatérés
A titkos kerthez?
a titkos kertbe kapcsán így
nyilatkozott: Ez az egyik kedvenc könyvem.
FOTÓ: NIGEL BRID

Csábító volt az ötlet, hogy folytassam a ház és a kert történetét.
Írt már korábban is folytatást valamihez? Mi volt a legnagyobb
kihívás?
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1939-et írunk, és Londonból egy csapatnyi gyereket
a vidéki Misselthwaite Manorba menekítenek. Emmie
egyáltalán nem örül annak,
hogy elválasztják a macskájától, és társaival együtt egy
hatalmas, ósdi házba száműzik. Ám hamarosan felfedezi a rejtélyes épület megannyi titkát: egy fiút, akinek
sírása éjszakánként felveri
a ház csendjét, egy naplót,
melyet réges-rég egy Mary
nevű lány vezetett, és egy
kertet. Egy titkos kertet.

Nem, nem írtam, bár olvastam olyan folytatásokat, melyek egy-két kedvenc könyvemhez íródtak. Valójában ez volt
az egyik dolog, ami aggasztott
– azoknak a folytatásoknak
voltak olyan részei, amik miatt annyira haragudtam, mert
olyan nyilvánvalóan „rossznak” tűntek! Mi lesz, ha valaki más ugyanígy érez majd az
én könyvemmel kapcsolatban?

Igen. Ha olvasta a könyvet, és
nem csak odaugrott a végére
(cö-cö!), akkor tudja, hogy bár
Emmie és a kortársai nem az
eredeti könyvből valók, jó néhány karakter azonban igen.
Kedveltem azokat a szereplőket, és óriási megtiszteltetés
volt, hogy elképzelhettem, mi
történt velük a későbbiekben.
Igaz, egy picit még mindig
nyugtalankodom amiatt, hogy
mit tettem velük…

Érzett bármilyen felelősséget
Frances Hodgson Burnett szereplői iránt?

Könnyű volt elképzelni az eredeti könyv gyerekszereplőit felnőttként?

Olivia Velence hercegnôje. Amikor a víz
elárasztani készül a várost, tudja, hogy egyedül
a varázsereje akadályozhatja meg a bajt.

Van kedvenc szereplője vagy
mozzanata az eredeti könyvből?

A hercegnô elszántan kutat segítség és egy
megbízható barát után, amikor hihetetlen
felfedezést tesz – egy csodás teremtmény él
láthatatlanul a vízben. Egy csodaparipa. Lucian
ismeri a tenger legmélyebb titkait, amelyek
segíthetnek megmenteni a várost. Megmaradhat-e
a barátságuk az Olivia és Velence elleni
összeesküvés után is?

Egyértelműen Mary a kedvencem. De be kell vallanom,
hogy a könyv feléig kedveltem
nagyon, mielőtt teljesen megváltozik, és kevésbé morcos és
csökönyös lesz. Rajongok Colinért, de a történet vége felé
nem tudtam nem arra gondolni, hogy Mary túlzottan hagyja
basáskodni maga felett!
Az eredeti történetben az a
kedvenc momentumom, amikor a vörösbegy megmutatja
Marynek az ajtógombot, és először belép a kertbe. Muszáj volt
betennem a saját könyvembe is
egy vörösbegyet.
Az elbûvölô
Varázslatos Velence-sorozat
elsô kötete a sikerszerzô
H o l l y W e b b tollából.

Varázslat Velencében A csodaparipa

lett volna rá. Elég nehéz volt
elképzelni egy ilyen kedves,
boldog gyermek átváltozását.

Varázslat
Velencében
A csodaparipa

www.manokonyvek.hu

2490 Ft

Igen is és nem is. Amikor nagyobb gyerekként újraolvastam A titkos kertet (a kedvenc
könyveimet nagyon sokszor
újraolvastam), és belegondoltam, hogy mikor íródott,
nyilvánvalóvá vált számomra,
hogy a gyerekek, Mary, Colin
és Dickon épp az első világháború előtt lettek felnőttek.
Colintól és Dickontől elvárták
volna, hogy harcoljanak. Colin
a könyvben felnő és jól lesz, és
talán egy bentlakásos iskolába
megy, de Dickon valószínűleg
sosem hagyta volna el a lápot.
Képzeljük el, hogy egy ilyen
pici, jól ismert világból el kell
mennie harcolni Franciaországba! Leírhatatlan hatással

A_csodaparipa_bor.indd 1

Varázslat
Velencében
2018. 03. 27. 18:03

Olivia Velence hercegnője.
Amikor az a veszély fenyeget, hogy a víz elárasztja a
várost, tudja, hogy egyedül
a varázsereje akadályozhatja meg a bajt. A hercegnő
elszántan kutat segítség
és egy megbízható barát
után, amikor hihetetlen felfedezést tesz – egy csodás
teremtmény él láthatatlanul
a vízben. Egy csodaparipa.
Lucian ismeri a tenger legmélyebb titkait, amelyek
segíthetnek megmenteni
a várost. Megmaradhat-e a
barátságuk az Olivia és Velence elleni összeesküvés
után is?
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Szülőként biztosan sokaknak eszébe jutott már, hogy
gyerekkori kedvenc olvasmányát megmutassák
a saját csemetéjüknek. Ebből a gondolatból született
meg a Régi kedvencek sorozat, amelynek célja,
hogy a sok évvel ezelőtti kedves történetek ismét
megjelenhessenek friss, új köntösben, és így a mai
fiatal olvasók számára is legalább akkora élményt
jelenthessenek, mint nekünk jelentettek egyszer.

óvodásoknak

Ï

Fodor Sándor meséje Csipikéről, az
óriástörpéről szól,
aki – bár általában kedves
– szeret néha zsörtölődni, és azt hiszi, hogy tőle
függ az erdő sorsa. A Pásztohy Panka által gyönyörűen illusztrált kötetben
az összes történet megtalálható. A klasszikusnak
számító mese a mai gyerekek számára is sok értékes gondolatot tartogató,
remek olvasmány.
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kisiskolásoknak

RÉGI KEDVENCEK

Î
Î

Lakner Artúr örökzöld, szívhez szóló történetében egy
kislány a főszereplő, aki
édesanyja elvesztése után
vigasztalhatatlannak tűnik. Édesapja szeretné
meglepni születésnapján
egy új édesanyával, de a
kislány erről hallani sem
akar. Nem is sejti, hogy az
imádott tanító néni, akivel legszívesebben minden percét együtt töltené,
nem más, mint az ő édes
mostohája. Horváth Ildi
csodaszép rajzai finom humorukkal a történetben is
megjelenő vidámság fontosságát emelik ki.

Nagy Katalin kiváló ismerője a gyerekeknek, tudja, hogy
a nehéz helyzetekben az
őszinteség és a humor a
legjobb segítség. A világ
legrosszabb gyereke című
történetének főszereplője,
Kavics, aki valójában egyáltalán nem rossz, csak
nehezen viseli, ha be van
zárva, és minden lépését
szabályozni akarja Nénike. Sokkal szívesebben
menne le a játszótérre, ám
nincs kivel játszani, mert
csak nemrég költöztek az
új lakótelepre. Aztán persze minden megváltozik,
és a regény végére Kavics
is barátokra talál.

nagyobbaknak

Ï
Î

A másik kötetben
két történetet is olvashatunk Öcsiről,
a Kormos család legelevenebb tagjáról, aki mindig
gondoskodik róla, hogy a
családjában senki ne unatkozzon. Amikor megtudja,
hogy a Nagyi elcserélné őt
egy jobb gyerekre, fogja magát és világgá megy,
pontosabban elindul, de
aztán végül nem megy sehova, sőt, ő lesz a történet
ünnepelt hőse. Dudás Győző grafikái remekül illeszkednek az írónő által bemutatott világhoz.

Noel Streatfeild világhírű „cipő-sorozatának” regényei
olyan lányokról szólnak,
akik saját kezükbe veszik
sorsuk alakítását, és mindent megtesznek azért,
hogy álmaik valóra válhassanak. Az odáig vezető
út általában nem könnyű,
lemondásokkal és kudarcokkal teli, de a kitartás és
a sok gyakorlás végül mindig meghozza a várva várt
sikert. A történetek örök
érvényű igazságokat fogalmaznak meg, és a mai olvasóknak is friss élményt
ígérnek.

Ï
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Bogáti Péter regényei hazai tájakon
játszódnak, főhősei
kamaszok, akik kalandra
vágynak, és közben szívesen ugratják egymást.
A sok-sok humorral megírt történetek olvasása
közben rengeteg érdekes
információra is bukkanhatunk. A Hóvirág másodkormányosa jelenti című
kötetben a Balatonra hajózhatunk, de figyelem, itt
semmi sem az, aminek elsőre tűnik!
Az idei Ünnepi Könyvhétre jelenik meg Bogáti
Péter másik közkedvelt regénye, Az ágasvári csata.
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Vedd kezedbe
AZ IRÁNYÍTÁST!

David Baddiel író és
humorista. 2014-ben jelent
meg első gyerekeknek szóló
regénye, a Tökéletes szülő
kerestetik, amely azóta
is nagy népszerűségnek
örvend. A Szupererő
kattintásra Baddiel második
gyerekkönyve, melynek
elolvasása után bátran
kijelenthető, hogy a szerző
megtalálta azt remek, csak
rá jellemző hangot, amely
az ifjú olvasók körében oly
keresetté teszi műveit.

Î

A Szupererő kattintásra
című regény főszereplői
Fred és Ellie, akik ikrek (persze nem egypetéjüek,
mert az lehetetlen egy lány és
egy fiú esetében), és ugyanazokat a dolgokat szeretik. Főleg
a videojátékokat. Amiben elég
jók. Más dolgokban már kevésbé – például a fociban, vagy az
iskolai fenegyerekek leszerelésében. Egy napon aztán találkoznak a Fura Fazonnal, akitől
egy olyan kontrollert kapnak,
amelyhez még csak hasonlót
sem láttak soha. A megszokott
játékaikat nem tudják vele irányítani. Amikor azonban rájönnek, hogy valójában mire
is való, úgy érzik, a varázsla-
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tos eszköz egy csapásra megoldhatja minden gondjukat.
Sőt, akár legvadabb álmaikat
is valóra válthatja. Legalábbis
eleinte úgy tűnik…

A főszereplők kiválasztásáról Baddiel egy interjúban
így nyilatkozott:
„A lányok többet olvasnak,
mint a fiúk. Ha kapok egy
üzenetet a Twitteren, amiben megköszönik, hogy a
gyereket rávettem az olvasásra, azt biztos, hogy egy
fiú szüleitől kapom. De én
érzek némi megkülönböztetést abban, hogy ha egy
könyv fiúkról szól, akkor
azt fiúk olvassák. Amikor
elkezdtem gyerekkönyveket írni, azt mondták, hogy
a fiúk csak olyan könyveket olvasnak, amiben fiúk
szerepelnek, és a lányok
is – de a fiúk nem olvasnak
olyanokat, amikben lányok
szerepelnek. Szerintem ez
egy agyrém, úgyhogy, bár
a második könyvemben
egy ikerpár játssza a főszerepet, szerintem a valódi
főhős Ellie Stone, aki zseniális számítógépes játékos,
ugyanakkor komoly kisebbségi komplexusokkal küzd
a Disney/Pixar főhősökkel
szemben.”

„… meg mi is. Mert valóban
ott érezzük magunkat ezzel
a három fiatallal, legyenek
Londonban, Párizsban, a
svájci Alpokban, a francia
tengerparton vagy épp egy
skót kastélyban. Szeretjük a
karaktereket, a csavarokat,
azt, ahogy felnőnek
és változnak, és nem
utolsósorban azt, ahogyan
Todero Anna mindezt
magyarra ülteti. Amúgy meg
elég ránézni a védőborítóra,
bekukkantani alá, kinyitni
és… szerelem első látásra.
Nektek megvan mind?
❐ A fekete dáma
❐ Utolsó felvonás az operában
❐ A skarlátvörös rózsa rejtélye
❐ A katedrális rejtélye
❐ A fehér kastély
❐ A Szajna árnyai
❐ A Kobra bosszúja
❐ Szfinx a Hyde parkban
❐ Rókavadászat gyilkossággal
❐ A bűn fejedelme
❐ Az ármány kikötője

Böszörményi Gyula anno így
köszöntötte az induló sorozatot:
(…) A Iacopo Bruno által
illusztrált kötet gyönyörű! A védőborító izgalmas, színes, a kemény tábla
mintázata varázslatosan változatos, a könyvet kinyitva pedig
máris az 1800-as évek Európájában találjuk magunkat, hála
az akkori újságok reklámjait
idéző „cikkecskék” gyűjteményének. A szövegbe helyezett,
fejezeteket elválasztó illusztrációk szintén erősítik az érzést:
jó vásárt kötöttünk a könyvesboltban.
A kötet lényege azonban
maga a történet. Vajon milyen lehetett Sherlock Holmes
gyerekként? Vajon már akkor
is zseni volt? Természetesen,
hisz zseninek születni kell!
Már ifjúként is érdekelték a

Î

Felbukkan egy régi barát a
múltból, és nem mindennapi üzletet ajánl Irene
apjának: kedvező áron eladná neki skóciai kastélyát.
Irene, Sherlock és Arsene
elkísérik Adler urat északra.
Ám bármilyen szépséges
is a nyugodt vizű Clyde folyó partján álló épület, van
valami fenyegető az ottani
légkörben. A rejtélyt tovább
fokozza néhány nyugtalanító éjszakai üzenet és egy
messziről jött, különc utazó
érkezése. Irene hamarosan
ráébred, hogy az igazság,
amely a kastély falai között
rejtőzik, örökre megváltoztatja az életét.

rejtélyek? Hát hogyne! És talán az is előfordult olykor-olykor, hogy egy-egy titokzatos
bűnügybe botolva szédületes
nyomozásba kezdett? Naná!
A könyv rendkívül szórakoztató, fordulatos és nagyon-nagyon könnyed (habkönnyű!)
olvasmány, aminek fél nap
alatt simán a végére lehet jutni, így igazi örömöt nyújthat a
tizenéves korosztálynak.”
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Vészhelyzet A TEJIVÓBAN
Egy kisiskolásoknak szóló
kalandregényben jó,
ha vannak állatok, egy
rejtélyes eset, és még jobb,
ha feltűnik néhány álnok
menyét a színen. Ruff Orsolya
meseregényében, A zöld
macska titkában mindez
megvan, és ráadásként még
meg nem fejtik a zöld macsvarázslatos erdei helyszínek
egy kislányt találtak a Pézsma ka titkát. Ebben a fordulatos,
és váratlan fordulatok is.
tónál, a nagy fenyő tövében. kedves meseregényben minden

Ï

A Lármás Rumli tejivó
békés csendjét egy hegyi
mormota zavarja meg.
Latyak rémisztő hírt hozott:
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megvan, ami egy kisiskolást elbűvölhet: állatszereplők, fondorlat, kaland és rejtélyek.
FOTÓ: VALUSKA GÁBOR

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 mormotával?
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

A SZERZŐ: RUFF ORSOLYA
újságíró, főleg könyvekről ír
és írókat faggat. Ő fordította
az Alice-Miranda köteteket
és A fülemüleerdő titkát is. A
kedvenc szereplője a könyvből
Zizi és Süti bácsi. Talán nem
véletlenül.
AZ ILLUSZTRÁTOR:
MEGYERI
ANNAMÁRIA

EGY FOLYÓ,
10 GYEREK

és
számtalan
megoldásra
váró rejtély
Többféle módszerrel
küzdünk a H(arry)P(otter)
P(ossztraumás)S(tressz)
ellen. Kalandok, rejtélyek,
varázslat, minden jöhet.
Mázlink volt, mert
rábukkantunk egy sorozatra,
ami pont ezt tudja.

Î

A Hold szövetségében
a szünidei kincskereső
kaland újabb próbával
folytatódik. A második részben már látszik, hogy a történet két szálon fut. Mialatt a
csapatok igyekeznek az agytekervény-próbáló kihívásokat
teljesíteni, addig a háttérben
egy másik nyomozás is elindul.
Céljuk a folyó népének titkát
kifürkészni, megtudni mindazt, amit elhallgatnak. Könnyű
azonosulni Baccalario főhősével. Az éles eszű, kicsit introvertált Pit Summer csak eleinte tűnik átlagosnak: nemcsak
rendkívül okos, de nagyon jószívű is.

Egyre jobban tetszik ez a
külsőségeiben is átgondolt és
ízléses sorozat. Korábban felróttam az írónak, hogy fukar
módon bánik a részletekkel és
a karakterekkel, de a kezdeti
távolságtartás után a szereplők
egyre kidolgozottabbak. Megnyerő, hogy többségük józanul,
okosan figyeli az eseményeket,
és nem adja be feltétel nélkül,
fenntartásaikat hátrahagyva a
derekát.
Minden együtt van, ami a
HP-generáció számára vonzóvá teszi az olvasást, amikor
már nem az elvégzendő feladat, hanem a saját kíváncsi-

ságuk csillapítása miatt szelik
a lapokat. Az alapszituáció, a
játék, a gyerekek természetes
közege, így ezzel nehéz mellélőni. A felnőtt világtól elszigetelve, saját magukra és egymásra támaszkodva próbálják
a megoldhatatlannak tűnő feladatokat legyűrni. Mindezek
hátterét és hangulatát egy talányos, titokzatos, elhagyatottnak tűnő táj adja. Ez a bizsergető egyveleg teszi letehetetlen
olvasmánnyá. A gyors ritmusban, szinte filmszerűen pörgő
eseményeket feldolgozó fejezetek könnyen követhetővé teszik
a történet fonalát. Kíváncsiságunkat tápláló talányok száma
ezúttal is szaporodott. De nem
is baj. Mindez arra jó, hogy lélegzet-visszafojtva agyaljunk
együtt a játékosokkal. A szerző ezzel a trükkel lépteti be az
olvasót is a történetbe, és húzza magával, fel a folyón, egyenesen a könyvfalók világába.
hintafa.blog.hu

35

ELKÉPESZTŐ OTTHON

a lombok rejtekében

Ki ne élne szívesen egy lombtoronyházban? Főleg egy
olyanban, ami több emeletes, és nemcsak saját tekepályája, emberevő cápáktól hemzsegő medencéje meg limonádé-szökőkútja van, hanem egy mindig feltöltött pillecukor-automatája is, ami észleli, ha éhes vagy, és egyenesen
a szádba lövi a kedvenc ízű cukorkádat! Andy és Terry pont
egy ilyenben élnek, és mindig újabb és újabb szintekkel
gazdagítják fantasztikus otthonukat. Andy Griffiths és
Terry Denton könyvének olvasása felhőtlen szórakozást
ígér kicsinek és nagynak egyaránt. Kép és szöveg egymásra épül a kötetben, és mindkettőt nagyszerű, sziporkázó
humor jellemzi.
ANDY GRIFFITHS–TERRY DENTON
39 emeletes LOMBTORONYHÁZ

EZ ITT ANDY.
Ôk élnek a legklasszabb
lombtoronyházban!
EZ ITT TERRY.

ANDY GRIFFITHS & TERRY DENTON

A

menő 39 emeletes
Látogasd meg Andyt és Terryt a káprázatosan
trambulinján,
lombtoronyházukban! Ugrálj a világ legnagyobb
alá a csokivízeséssütögess pillecukrot egy vulkán tetején, merülj
az Ormányzóben, simogass dinóbébiket, állj ki egy bokszmeccsre
a sugármeghajval, légy a táncparkett ördöge a diszkóban, repülj
és találkozz
tású forgószékkel, ülj fel a félelmetes hullámvasútra,
al.
Stupido professzorral, a világ leghíresebb fel-nem-találójáv
felfelé!
Mire vársz még? Nyomás

39

A
em ele tes
LOMBTORONYHÁ Z

39emeletes-fedelHU.indd 1
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Kutyák és gyerekek
Megan Rix regényeiben kutyák
és gyerekek egymásra találásáról, egymáshoz való ragaszkodásáról olvashatunk. Az írónő
történeteinek főszereplői olyan
tizenévesek, akik valamiért
különböznek a többi, átlagos
kamasztól. Nehezen találnak
maguknak barátot. Zárkózottságukat egy kutya segít feloldani.
Az önzetlen szeretet, a folytonos
odafigyelést igénylő négylábú
társ jó hatással van a gyerekek önbizalmára. A kalandos,
szívhez szóló könyvek egy-egy
olyan életre szóló barátságot
mutatnak be, amely kutya és
gazdája között létrejöhet.
Az írónő második kötetének végén megoszt néhány jutalomfalat-receptet is az olvasókkal:

Traffy sajtcsillagai
(Aminek az emberek
sem tudnak ellenállni)
Hozzávalók:
200 g liszt
30 ml víz (igény szerint lehet
több is)
60 ml olívaolaj
100 g cheddar sajt
Elkészítés:
1. Kapcsoljuk be a a sütőt 180
fokra, hogy legyen ideje felmelegedni, amíg elkészítjük a keveréket.
2. Keverjük össze a hozzávalókat.
3. Nyújtsuk ki olyan vékonyra a
tésztát, amennyire csak tudjuk.
Minél vékonyabbra sikerül, annál ropogósabbak lesznek a falatok. Használjunk csillag alakú
kiszúrót (vagy bármilyen más
formájú kiszúrót, illetve gyúrhatunk kis golyókat a tésztából,
amit a kezünkkel korong alakúvá
lapíthatunk).
4. Tegyük a falatokat sütőpapír
pergamen tapintású oldalára
vagy enyhén kizsírozott alufóliára, hogy ne ragadjanak, és helyezzük a tepsit a sütőbe.
5. Tíz perc után ellenőrizzük,
hogy a falatkák enyhén megbarnultak-e.
6. Visszatehetjük még a falatkákat a sütőbe, de kapcsoljuk
ki a sütőt. Ahogy hűlnek, úgy
lesznek egyre ropogósabbak.
Ezt viszont nem mindig várom
ki, mert amint kiveszem a falatkákat a sütőből, máris sóvárgó
kutyaszemek tapadnak a tepsire.
7. Várjuk meg, amíg a falatkák kihűlnek, aztán szabad a kóstolás.

A KÖTELEZŐK klasszak!

A Klassz!-sorozatban Nógrádi Gergely az eredeti cselekményt követve, prózai formában írja újra a klasszikus irodalom gyöngyszemeit, azzal a céllal, hogy a remekművek
a mai fiatalok számára is érthető és szerethető olvasmányok legyenek. A sorozat köteteinek különlegessége, hogy
az eredeti regényekből kiemelt szövegrészleteket is tartalmaznak, segítve ezzel azok iskolai feldolgozását.
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GYÖNYÖRŰEK és hasznosak

A Gyerekirodalmi Intézet 2015 óta minden évben beválogat egyet-egyet ismeretterjesztő
albumaink közül a legjobb gyerekkönyvek közé. Az érdekes és hasznos információkat
tartalmazó kötetek kialakítása ugyanis a művészeti albumokéval vetekedik.

Á

A lengyel Mizielinski házaspár csodásan
megrajzolt könyvei óriási népszerűségnek
örvendenek szerte a világban, az olvasók és a
kritikusok körében egyaránt.

VILÁGLÁTÓ

A
című kötetük segítségével beutazhatjuk a Földet a fotelünkben ülve. A szemet
gyönyörködtető, aprólékosan megrajzolt térképeken
nemcsak földrajzi elnevezésekkel találkozhatunk,
hanem megtudhatjuk, hogy milyen állatok, növények népesítik be az adott országot, mik a leghíresebb épületei, mit esznek és isznak arrafelé, mely
híres művészek, politikusok éltek ott, és milyen kulturális eseményekről nevezetes.

Â

FÖLD ALATT – VÍZ ALATT

Különleges élményt ígér a
című albumuk is, melyet két irányból is lapozgathatunk.
Egyik irányból a Föld belsejébe szállhatunk alá,
a másik irányból pedig a víz alá merülhetünk,
egyre mélyebbre és mélyebbre, ahogy közeledünk a kötet (és egyben a Föld)
közepe felé. Az izgalmas utazás
közben föld alatti üregekbe
kukkanthatunk be, korallzátonyokat vizsgálhatunk meg, felfedezhetjük a Titanic roncsait,
és megtudhatjuk, milyen
teremtmények élnek a tengerek legmélyén. Mindezt hatalmas és részletgazdag illusztrációk teszik feledhetetlenné.
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Â

Bizonyára sokakat érdekelne, hogy mi történik
pontosan, amikor a számítógép billentyűzetén lenyomunk egy gombot, vagy hogy miért
tud a repülő a levegőben maradni. David Macaulay
gépek százainak működését mutatja be a
című átfogó, képes albumban.
A részletes leírásokat szórakoztató színes ábrák teszik élvezhetővé és könnyen érthetővé minden korosztály számára.

HOGY

MŰKÖDIK?

Méhek
Piotr Socha

Méhek

Alig akad olyan gyerek, aki ne szeretné a mézet. De azt már bizonyára kevesebben tudják,
hogyan készül ez a ﬁnom csemege. Piotr Socha lengyel illusztrátor nagyszerű könyvét végiglapozva
bepillanthatunk a méhek titokzatos életébe: megtudhatjuk, mióta léteznek, hogyan építenek kaptárt,
miért lejtenek táncot egymás előtt, hogyan gyűjtenek virágport és miként lesz ebből később méz.
Megismerhetjük a méhész munkáját, a különböző mézfajtákat, sőt, az is kiderül, milyen gyógymódok
léteznek - a fokhagymától kezdve a fogkrémig - a méhszúrás okozta fájdalom enyhítésére.

Piotr Socha

Â

MÉHEK

A
című könyv valós és érdekes információk tárháza, s miközben megmutatja,
hogy milyen érdekes a méhek és a méz története, azonközben folyamatos csodálkozásra késztet.
Egy gyerekkönyv, ami olyan információkkal van
tele, amikről a felnőttek sem tudnak! Pedig ez mindmind érdekes, hiszen a méhek ürügyén összeér a
gasztronómia, a történelem, a mitológia, a vallás, a
biológia, a néprajz, az állattenyésztés, a szépségipar,
a gyógyászat…
A méz részét képezi mindennapjainknak, s ehhez
képest tényleg szégyenletesen keveset tudunk arról,
hogy miért/hogyan készül. Ráadásul a méhek esetleges kihalása kapcsán – a veszély reális – az emberiség
végét, a ma ismert természet pusztulását vetítik előre
a tudósok. 				
librarius.hu
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EGY HAMISÍTATLAN
lányregény

Î

Vannak történetek, amelyek kislányként magukkal ragadnak különleges
hangulatukkal, és örökre nyomot hagynak bennünk. A fülemüleerdő titka is ilyen: nem
csak különlegesen szép a
rózsaszín-kék borítójával és
egy színezhető belső képpel,
hanem egy elragadóan szövevényes történet barátságról,
mesékről és családi titkokról.
1919-et írunk. Mami beteg.
Apa külföldön dolgozik. Jane
dadus túl elfoglalt, hogy odafigyeljen Henriettára, és az árnyakra, amiket lát – vagy látni
vél – az új otthonukban, Reményházban. Egyes egyedül,
történetek társaságában kóborolva Henry felfedezi, hogy
a Reményház tele van különös
titkokkal: elfeledett padlás, kísérteties alakok, rejtélyes tűz,
ami a kert mögötti fák között
pislákol. Egy éjjel kimerészkedik a fülemüleerdő sötétjébe.
Amit talál, az az egész életét
megváltoztatja.

A szerző, LUCY STRANGE
dolgozott színésznőként,
énekesként és mesélőként
is, majd egy középiskolában
angoltanár lett. Az angliai
Kentben él férjével és
macskájával.
„Strange könyve hamisítatlan lányregény, a szó legszerethetőbb
értelmében. Olyan történet, amiben vállvetve, dühödten, olykor lélegzet-visszafojtva lehet küzdeni a főhőssel, vagy éppen
könnyeinket nyelve örülni a boldog végkifejletnek. Annak ellenére, hogy mai mércével mérve nem történik semmi „különös”.
Nem érkezik el a világvége, a pincéből sem bújnak elő a zombik, A legnagyobb zajt egy dühös ajtócsapkodás kelti, és mégis
élő, izgalmas, lebilincselő a könyv. A sok kalandregény között
üdítő olvasmány A fülemüleerdő titka, mert Strange érdekessé
tudta tenni a főhősben dúló lelki viharokat, öntudatra ébredésének útját. És Henry varázserő vagy más szuperképesség híján
kénytelen saját bátorságából, elhatározásából erőt meríteni.
Felnőtt tapasztalatainkból tudjuk, hogy vannak helyzetek, amikor félénkségünket leküzdve kell cselekednünk. A kamaszkorra
szerintem ez fokozottan igaz, nemcsak 1919-ben, de száz évvel
később is.”				
hintafa.blog.hu

MANÓvilág, a Manó Könyvek Kiadó alkalmi kiadványa • Kiadja a Manó Könyvek Kiadó Kft. • 1086 Budapest, Dankó u. 4–8. • www.manokonyvek.hu •
manokonyvek@lira.hu • Ügyvezető igazgató: Kolosi Beáta • Főszerkesztő: Csapody Kinga • A kiadványt szerkesztették: Boczán Bea, Csapody Kinga, Edinger Katalin,
Kertész Edina • Tördelés: 29s Műhely • Nyomdai kivitelezés: Primerate Kft., 2018 • A kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Rudyard Kipling klasszikus meséjét A dzsungel könyvét,
nincs olyan gyerek, aki ne ismerné. Quentin Gréban csodaszép illusztrációival most újra kézbe veheti kicsi és nagy is
egyaránt, hogy egy kényelmes fotelbe belesüppedve meghallgassák Maugli történetét.
„Farkas apó a vadászösvényen szaglászott,
zsákmányt keresett. Nesztelenül lépkedett.
Hirtelen az az érzése támadt, hogy a bozótban
meglapul valami. Közelebb hajolt, bekémlelt.
Ragyogó szemű, rózsaszín állatkát pillantott
meg. Nagyon is jól tudta, mi az:
egy emberkölyök…”

ÚJDONSÁGAINK
Nagyi meséi

„Nagyi, mesélj!”, kérlelik esténként az aranyos
kisunokák Mackó nagyit és Nyuszi nagyit.
És a két nagyi egymás után meséli a mulatságosnál
mulatságosabb történeteket.
Minden mese egy-egy állatról szól. Az egyik
rendesen viselkedik, a másik szeret rosszalkodni.
De mindegyiktől tanulhatunk valamit, csak oda
kell figyelnünk.

Nagyi meséi
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„Messze vagyunk még? Mikor érünk már oda?” – ki ne hallotta
volna ezeket a kérdéseket az autóban, amikor a család hosszabb útra
indult…
Szalma Edit egy bájos, kissé szeleburdi családot álmodott, majd
rajzolt meg. A három gyereket, szüleiket és állataikat ezúttal
a Dunakanyarba, Visegrádra és környékére kísérhetjük el Csapody
Kinga meséivel. Kalandjaikat olvasva sok érdekességet tudhatunk
meg Vácról és Szentendréről, Dömösről és persze Visegrádról is. Részt
veszünk lovagi bajvíváson, várat mászunk, lombházban is alszunk és
hajókázunk a családdal. A könyvből egy csomó ötletet lehet meríteni,
hogy a környéken miket lehet felfedezni, megmászni és kipróbálni.
Csatlakozzatok hozzájuk, fedezzétek fel a mesékkel, majd a
valóságban is Magyarország egyik legszebb részét!

U TA Z I K A C S A L Á D

Csapody Kinga Irány A Dunakanyar!

U TA Z I K A C S A L Á D

Irány
A DUNAKANYAR!
Csapody
Kinga
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Szalma Edit illusztrációival

Erdei mulatság
és más történetek

Olivia Velence hercegnôje. Amikor a víz
elárasztani készül a várost, tudja, hogy egyedül
a varázsereje akadályozhatja meg a bajt.
A hercegnô elszántan kutat segítség és egy
megbízható barát után, amikor hihetetlen
felfedezést tesz – egy csodás teremtmény él
láthatatlanul a vízben. Egy csodaparipa. Lucian
ismeri a tenger legmélyebb titkait, amelyek
segíthetnek megmenteni a várost. Megmaradhat-e
a barátságuk az Olivia és Velence elleni
összeesküvés után is?
Az elbûvölô
Varázslatos Velence-sorozat
elsô kötete a sikerszerzô
H o l l y W e b b tollából.

Varázslat Velencében A csodaparipa

STEFANIE DAHLE

Varázslat
Velencében
A csodaparipa
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