NYÁRI KÖNYVAJÁNLÓ
Nyári könyvajánlónkban szereplő kötetek mindegyike
utazással, hazai tájakkal és látnivalókkal kapcsolatos.
Felidézhetitek velük a nyári élményeket vagy akár kedvet
kaphattok egy új utazáshoz is.
A könyv címére kattintva a könyvtári
katalógusban kereshetitek meg a köteteket.
Baranyai B. András: Európai böngésző

A Vándor család nagy útra indul:
bepakolnak kis autójukba, és körbeutazzák
Európa nagyvárosait. Keressétek meg a
könyv hátlapján szereplő kérdésekre a
választ, és még sok-sok apróságot, mert
minden kép rengeteg mulatságos és
érdekes részletet rejt.

Bodó Béla: Brumi a Balatonon
Ebben a kötetben Brumi és barátai nagy
útra indulnak, hiszen valamennyien a
Balaton mellett töltik a vakációt. A meséből
kiderül, hogyan készül az útra a kismackó,
mi történik vele a vonaton és milyen
kalandok esnek meg velük a tóparton.
Csapody Kinga: Irány a Dunakanyar!
Az Utazik a család sorozat kötetében ezúttal
a Dunakanyarba, Visegrádra és környékére
utazhatunk el Csapody Kinga meséivel.
Kalandjaikat olvasva sok érdekesség kiderül
a vidék nevezetességeiről. Számos ötletet is
kaptok, hogy a környéken mit érdemes
kipróbálni, felfedezni. A kötetet Szalma Edit
rajzai díszítik.

Fiala Borcsa: Kalandok az erdő mélyén
Fiala Borcsa ifjúsági kalandregényében
három fiatal Komáromban töltött kalandos
nyaráról olvashattok. Az egymástól nagyon
különböző főszereplőket a közös élmények
igazi csapattá kovácsolják. A rejtélyekben is
bővelkedő humoros történet nem csak
gyerekeknek, hanem nosztalgiázó
felnőtteknek is ajánlott.

Francz Magdolna- Rozgonyi Sarolta:
Magyarország
Mimi és Benő társaságában bejárhatjátok
hazánk tájait. Az 5-7 éveseknek szóló képes
ismeretterjesztő világhíres magyarokkal és
jellegzetes magyar ételekkel is megismerteti
az olvasókat.
Gyertek felfedezőútra, vár Magyarország!
Gévai Csilla: Amíg utazunk
Doma és Panni vendégségbe érkezett
eszkimó barátjának mutatja be a fővárost. A
hét során utaznak villamoson, metrón,
trolin, fogaskerekűn és libegőn is. A
történetek olvasása közben rengeteg
érdekességet megtudhattok a járművekről
is. A kötetet Baranyai B. András illusztrációi
színesítik.
Gryllus Vilmos: Kirándulós dalok
A könyv és a hozzátartozó CD minden
darabjának középpontjában a természet, a
környezetünkben élő állatok állnak. A dalok
szövege mellett kották is találhatóak. A
gyönyörű illusztrációkat Timkó Bíbornak
köszönhetjük.

Jeney Zoltán: Rév Fülöp
A humoros lovagregény Balatóniába, a
lovagok, fajszok és a miabogyóiak földjére
kalauzol bennünket. A főhős, Rév Fülöp útra
kel, Csobánc király és birodalmának
segítségére siet.
A szerzőt a Balaton környékének földrajzi
nevei ihlették, a kötet pedig kivitelében is a
lovagkort idézi.

Lovász Andrea szerk.: Tengerecki –
kalandok Magyarországon
Tamkó Sirató Károly gyermekverseinek
világutazó főhősét, Tengerecki Pált idézi
meg a Cerkabella Kiadó kortárs meséket és
mondákat tartalmazó antológiája. A 23
szerző a népmondákat továbbgondolva írta
meg saját történetét hazai tájainkról. A
borítón található térképen meg is
kereshetőek a könyvben szereplő
helyszínek.
Nemere István: A fantasztikus nagynéni
Csaba és Huba bizonyítványa, s így a várva
várt vakáció sem a tervek szerint alakul.
Külföldi út helyett otthonlét egy ismeretlen
rokonnal. A fantasztikus nagynéni
megjelenésével azonban izgalmas
események veszik kezdetüket,
felejthetetlen utazás egy különleges
járművel. Vízparti vakáció, ahol egy igazi
várúr is fontos szerepet kap.

Pikler Éva: Balatoni böngésző
A Balaton partján tomboló nyári vihar
meglepte a parton kempingező
diákcsapatot. A szél szétszórta a holmijukat
a tó körül. Utazzátok velük körbe Balatont,
hogy megkeressétek elveszett tárgyaikat!
Pikler Éva humoros és mesés
böngészőjében 50 tárgy rejtőzött el 12
helyszínen.

Somogyi György: A Burok-völgy árnyai
Nyulász Péter nagy sikerű Helkatrilógiájának első kötetét képregény
formában is olvashatjuk. A képek
segítségével megelevenedik előttünk a
tihanyi Soktornyú kastély és megtudhatjuk,
hogyan készül Helka hercegkisasszony a
közelgő ünnepségre. A látványos
képregénysorozat szerzője Somogyi György
író és Tebeli Szabolcs rajzoló.

Tittel Kinga: Mesélő Budapest
Ez a családi útkönyv mind a Budapesten
élőknek, míg a hosszabb-rövidebb ideig
Budapestre utazóknak is számos
érdekességet tartogat. Otthoni
olvasgatásra vagy kirándulások
megtervezésére is kiváló. Rengeteg
fénykép és illusztráció segíti fővárosunk
megismerését.

