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KKaa  llaa  ppooss  ÉÉvvaa
DD..  AA..  CC..  

Már le ír ni is unal mas, de tény leg na gyon
örül az ol va só, ami kor friss, ér vé nyes if jú sá gi
re gén  nyel ta lál ko zik. A D. A. C. egy osz tály -

nyi gye re -
ket gyõ zött
meg pil la -
na tok alatt.
So kat be -
szél get -
tünk Fló rá -
ról,
Zsaniról, a
be il lesz ke -
dés rõl, az
ön ér té ke -
lé si za va -
rok ról. A
re gény se -
gít sé gé vel

si ke rült a leg fon to sabb: meg nyíl ni, el fo gad ni,
be le érez ni.
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//77
(Ma nó Köny vek)

TTóótthh  KKrriisszz  ttii  nnaa
AA  lloonn  ddoo  nnii  mmaacc  kkóókk  

Pon to san tíz éve va la mi el in dult: meg je lent
Tóth Krisz ti na vers kö te te, ami fel ráz ta a gye -
rek iro dal mat és a könyv il luszt rá ci ót. Most új -
ra ki ad ta a Csi mo ta, de a ré gi szö ve gek
mel lé újak ke rül tek: ahogy a kis fiú Mar ci ból
ka masz lett, úgy nõt tek ezek a ver sek is. A
sa rok ban rej tõ zõ, lám pa ol tás után elõ bú jó
ár nyék tig ris a he lyén ma radt, de már az is -
ko lai gon dok kal is meg kell küz de ni. 
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//99
(Csi mo ta)

NNaaggyy  DDii  áá  nnaa
BBaa  bbaa  ggeeoo  mmeett  rriiaa

VVoo  nnaa  llaakk
Dizájnkönyvnek is be il lik ez a kont rasz tos le -
po rel ló, amit a pár hó na po sok nak is ér de -
mes né ze get ni ük. A gye re kek lá tá sa 8 hó na -
pos ko ruk ra lesz majd nem olyan éles, mint a
fel nõt te ké (de
az agy lá tá -
sért fe le lõs te -
rü le te csak a
8. élet év re
fej lõ dik ki tö -
ké le te sen). A
Ba ba geo met -
ria fe ke te-fe -
hér, rit mu sos
vo na lak ból ki emel ke dõ fi gu rái fel dob ják vég -
re a fó ku szál ni ta nu ló cse cse mõk nek szó ló
könyv kí ná la tot. 
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//77
(Két egér)

TTeejj  bbee  ggrríízz  
FFii  nnoomm  iirroo  ddaa  lloomm  ggyyeerr  mmee  kkeekk  nneekk

ééss  ffeell  nnõõtt  tteekk  nneekk  
A kor társ gye rek iro dal mi an to ló gi ák min dig
iz gal ma sak. Sok friss írást gyûj te nek ös  sze a
leg job bak tól, ezért egy szer re nyúj ta nak él -
ményt az ol va só nak és mon da nak va la mit a
min den ko ri ká non ról. A Cerkabella, úgy lát -
szik, szí ve sen vál lal ja ezt a ne héz, ké nyes,
ugyan ak kor fon tos fel ada tot: a té li és a nyá ri
vá lo ga tás után most gasztróvo na lon kö tik
ös  sze a kor társ szer zõk ver se it, me sé it, esz  -
szé it. 
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//88
(Cerkabella)

KKiissss  OOtt  ttóó
AAttii  ééss  aa  hhoolldd  vvii  lláágg  

Egy kis fiú és egy öreg em ber ta lál ko zik –
nem ép pen ilyen nek kép zel jük el a kü lön le -
ges él ményt. A hét köz nap ok mo no to ni tá sá -
ba a me sék
csem pész nek
va rázs la tot:
Kiss Ot tó most
is a meg szo -
kott te re ket
ráz za fel ked -
ves cso dák -
kal. Han ga
Ré ka klas  szi -
kus szép sé gû
il luszt rá ci ó i val
ez a könyv a
sze zon egyik leg szebb je.
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//88
(Cerkabella)

DDaarrvvaassii  LLáásszz  llóó
AA  33  eemmee  llee  tteess  MMee  ssee  kköönnyyvv  

„Kezdj el me sél ni en gem!” – ké ri a Me se -
könyv, és „úgy tar tot ta a lap ja it, mint a ten -
ger par ton a ho mok a hos  szú, sár ga há tát,
ami be fa ág gal a ne vün ket ír juk”. Az ilyen
mon da to kért, a pu pá ko kért és a Ma gyar Tör -
té ne le mért is ér de mes ol vas ni Darvasi Lász -
ló újabb gye rek köny vét. A me sé lés el me sé -
lé se úgy, hogy az ne ful lad jon okos ko dás ba,
erõl kö dés be, vagy ami még ros  szabb, una -
lom ba, ta lán a leg na gyobb ki hí vás. Darvasi
Lász ló olyan kön  nye dén ve szi az aka dá lyo -
kat, hogy ol va sás köz ben azt hi het jük, me -
se köny vet ír ni ta lán még is csak egy sze rû.  
ÉÉrr  ttéé  kkee  llééss::  1100//99
(Mag ve tõ)
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