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Ameling, Anne: 3-5-8 perces mesék a barátságról
A már jól ismert 3-5-8 perces mesék újabb részében több hosszabbrövidebb mesét olvashattok a barátság erejéről és arról, milyen jó is
együtt lenni a barátainkkal.
A mesék ebben a kötetben sem nélkülözik a humort és a kedves, szívhez
szóló hangnemet.

Bird, Pip: A világ legneveletlenebb unikornisa
Mira végre elkezdheti az Unikornis Sulit! Az álma valóra válik, ám a saját
unikornisa nem olyan, mint akit elképzelt magának. Dave mogorva, csak a
fánk érdekli, ráadásul azt sem hagyja, hogy a lány a hátára üljön…

Bonetti, Mathilde: Matina naplója – Nyulak, szerelem és fantázia
Virginia elviszi a lányát egy különleges tanyára, ahol bántalmazott és
elhagyott állatokról gondoskodnak. Martina szíve elszorul, és elhatározza,
hogy részt vállal a menhely tevékenységében, mindent belead, hogy
segítsen a bajba került kölykökön.

Mechler Anna: Kerék mesék nagykönyve
Sok-sok jármű egy kötetben! De jó ennyi régi ismerőst újra látni!
A Kerék mesék-sorozatból már megismert és megszeretett hősökhöz
csatlakozik egy kábel- és egy konténerszállító kocsi, no meg a régóta
emlegetett és ígért rendőrautó.

Muncaster, Harriet: Vámpírtündér – Holdas Hanna és Hófiú
Hanna imád a hóban játszani, főleg, miután hóból készült barátja életre
kel.
Sajnos még a varázshó sem tart örökké.
Meg tudja-e menteni Hanna Hófiút, mielőtt az elolvad?

Richert, Katja: Olvasol nekem?
Ha a jóéjt puszi előtt legközelebb elhangzik a jól ismert kérdés: „Mesélsz
nekem?”, akkor csak pörgessétek meg a mutatót, keressétek meg a
tartalomjegyzékben azt a rajzot, amelyiknél megállt, és kezdődhet is a
történet.

Sárközi Judit: Postás Palkó
Csatlakozzatok Palkóhoz, és fedezzétek fel a postáskodás örömeit!
Ismerkedjetek meg barátaival, Mentős Misivel, Rendőr Robival, Tűzoltó
Tomival és a kis Misuval, aki temperamentumával mozgásban tartja
főhőseinket és számtalan kalandot élnek át együtt.

Stilton, Geronimo: Kőkorszaki olimpia
Kezdődik a kőkorszaki olimpia! De a békés versengést veszély fenyegeti:
a kardfogú tigrisek hordája nem kegyelmez, ha nem kerül elő az eltűnt
zászlójuk! Vajon Geronimónak és Cincogusznak sikerül időben
megtalálniuk, és ezzel megmenteniük Lávapoliszt?

Swift, Bella: A kiskutya, aki rénszarvas akart lenni
Anna családjának rengeteg gondja akad karácsony előtt, és mindenki
megállás nélkül zsörtölődik. Milli, a kis mopsz azt kívánja, bárcsak
rénszarvas lehetne, hátha akkor vissza tudná hozni az ünnepi hangulatot.

Szeghy Karolina: Nagy szupererőkönyvem
A mesekönyv az óvodás és a kisiskolás korosztályt próbálja meg rávezetni
arra, hogy felismerjék, mindenkinek van szuperképessége, szuperereje,
csak meg kell tanulni használni ezeket. És mik ezek a képességek? Például
kedvesség, figyelmesség, megértés, elfogadás, udvariasság, empátia,
pozitív szemlélet…

Távol-keleti mesék
A kelet- és belső-ázsiai történetek furfang, lelemény, szorgalom és
igazságosság uralta világot tárnak elénk. Egészen úgy, mint a magyar
népmesék, mint általában a népmesék… És mégis máshogyan.

Várfalvy Emőke: Négy Kerék Autóklinika – Még húsz kerék
A Négy Kerék Autóklinika egy kis vidéki városban működik, és a
szerelőknek köszönhetően a legjobb a környéken. A három Zoli, azaz
Hozi, Lezo és Nemzoli rajong a régi autókért, hiszen azokat sokkal
izgalmasabb javítani, mint az új modelleket.

Vibók Ildi: A szupercsapat – Mire jó az oltás?
Emma királykisasszony nem fél semmitől. Semmitől, csak az ol-tás-tól.
Úgyhogy el is dönti, ő bizony nem akar oltást kapni. Végül rájön, hogy
megéri kibírni azt a pár másodpercnyi fájdalmat az egészségért cserébe.

Werner Nikolett: Leo Gekkó és a Cipősdoboz kórház
A Padló világnak a szürke fotel felé eső égtáján működik a Cipősdoboz
kórház. Apró lények élnek benne, akik gyógyulni szeretnének. Őket
látogatja meg Leo Gekkó, aki a látogatás során sok érdekességet tapasztal
és hasznos tudással gyarapodik.

Zalka Csenge Virág: Széltestvér és Napkelte
Izlandtól Szudánig a világ megannyi országából kerültek ebbe a kötetbe
különleges mesék. Olvashattok jóságos mostoháról, emberré vált
oroszlánról, kisfiút örökbefogadó méhecskéről, egy lányról, akinek három
férje volt, meg egy királyról, akinek hét felesége.

