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Illusztráció: Buzay István

Nógrádi Gergely

A csodakosaras
Manó Könyvek Kiadó, 2013
Keménytáblás, 96 oldal

Szereted a kosárlabdát? Ismered a játékszabályokat? Ha igen, azért, ha nem, akkor pedig azért
érdemes elolvasnod Nógrádi Gergely könyvét.
Egy roppant izgalmas történet, amiben főszerepet kap Rézi mama titokzatos varázsitala, a becsület, a barátság és természetesen a kosárlabda.
Mire megismered Oli és a Kenguruk legemlékezetesebb meccseinek történetét, és a könyv végére érsz,
garantáltan megismered a kosárlabda szabályait és
reméljük, kedvet is kapsz egy kis kosarazáshoz.

Kiss Ottó

Focisták kézikönyve
Pozsonyi Pagony, 2012
Keménytáblás, 42 oldal

Ha már alaposan megismerted a kosárlabdát, akkor itt az ideje, hogy megtanulj eligazodni a foci szabályai között. Kiss Ottó és Baranyai (b) András könyve
egyszerre történetbe foglalt ismeretterjesztés, szabálytalan szabálykönyv,
egy csipetnyi humorral fűszerezve. Természetesen lányoknak sem tilos kézbe
venni, sőt!

Dávid Ádám

A Virág utcai focibajnokság
Pozsonyi Pagony, 2011
Keménytáblás, 100 oldal

A Kovács család majdnem pont olyan, mint egy átlagos, hétköznapi család,
egy átlagos hétköznapi lakótelepen. Leszámítva néhány apróságot. Például,
hogy Apu zeneszerző, Anyu pólókat készít, Nagyi pedig hajdanán igazi női
futball-gólkirálynő volt. Koppány mániája pedig a koppolás… Hogy az pedig
mi fán terem, és mi történik a Tejfogú Tigrisek egyik legfontosabb meccsén,
megtudhatod, ha elolvasod ezt a humoros, fordulatos és szívszorító történetet.

Dawn Isaac

101 ötletes játék gyerekeknek a szabadban
Central Médiacsoport Zrt., 2014
Kartonált, 224 oldal

Itt az idő, hogy kipróbáld a csigafutóversenyt, gurulj, mint egy labda, rendezz
be kotyvasztótábort, készíts babbal felfuttatott indiánsátrat, állíts csapdákat,
fonj vesszőből madárfészket, írd a neved egy sütőtökre, vadássz plüssmacikra, alkoss csillagot botokból, építs hólámpást és próbálj ki további 91 szuper
játékot a szabadban, akár az év minden napján!

Domonyi Rita

Tündérbodár
Csimota Könyvkiadó, 2013
Keménytáblás, 116 oldal

Nem, nem elírás, jól olvastad: Tündérbodár. Legjobb barátja pedig Devevér.
Ők ketten nem szeretik az unalmat, és elhatározzák, hogy ezen a nyáron megrendezik az erdő legszínesebb, legmozgalmasabb, heteken át tartó fesztiválját.
Ha valami igazán vicces, szórakoztató könyvet akarsz olvasni a nyáron, ezt
semmiképp se hagyd ki!

Allan Ahlberg

Rúgom a bőrt
General Press Kiadó, 2014
Keménytáblás, 32 oldal

Ha Allan Ahlberg, akkor a humor garantált! A Csiperke család vicces történeteinek szerzője most a fociról írt – versben. A kisﬁúból apa lesz, de a foci, a játék,
a labda szeretete kortól és nemtől független. A Sébastien Braun vidám rajzaival tarkított kötetet 3-93 éves korúaknak ajánljuk.

Lackﬁ János

Kövér Lajos színre lép
Móra Könyvkiadó, 2015
Keménytáblás, 120 oldal

Kövér Lajos olyan kövér ember volt, hogy akkora karosszék kellett neki, mint
egy hajó. És olyan kövér, hogy akkora ágyban fért csak el, mint egy repülő.
És olyan kövér, hogy nem ehetett kisebb asztalról, mint egy ház. Az utcát, ahol
lakott, róla nevezték el. Mégpedig azért, mert szinte az egész utcában nem élt
senki más, csak ő, Kövér Lajos.
Egy barátja viselt rá gondot, Sovány Lacinak hívták. Csak hát a barátkozásért
sajnos senki sem ad ﬁzetést, pedig jobb lenne, ha adnának, mert akkor az
emberek többet barátkoznának. Igaz persze, hogy a pénzért barátkozásban
nincs is sok köszönet, mert az általában addig tart csak, amíg a pénz, vagyis
semeddig se, hiszen a pénz gyorsabban elgurul, mint egy sportkocsi.
A történetben aztán előkerül egy csomó nemzetközi hírű súlyemelő, egy
csomó lepotyogott kőműves, egy csomó óriás méretű tarka zokni, egy csomó
színes öltönyös amerikai menedzser, egy könyékig olajos autószerelő bácsi,
no meg egy fehér ló.

Michael Ford

Rázós kalandok az ókori olimpián
Móra Kiadó, 2012
Puhatáblás, 32 oldal

A Rázós kalandok sorozat köteteiben az olvasó a történelem nem túl kellemes
eseményeinek főszereplőjévé válik milliomosként, mamutvadászként, boszorkányként vagy épp űrhajósként. Jókat nevet a vicces rajzokon, álmélkodik az
érdekességeken, hüledezik a szörnyűségek felett, s a végén felsóhajt: „Ó, de jó,
hogy nem voltam ott!” Tuti tippek szakértőktől: – Ne haragítsd magadra leendő ellenfeleidet, arra a verseny során biztosan ráﬁzetsz! – Állj háttal a napnak,
hogy az ellenfeled szemébe süssön, így némi előnyhöz juthatsz. – Eszedbe
ne jusson leﬁzetni a bírót, mert azonnal kizárnak a versenyből, és még meg is
vesszőznek. – Vigyázz, hova hajítod a gerelyt vagy a diszkoszt! A ﬁgyelmetlenség végzetes is lehet!

Alex T. Smith

Claude a sípályán
Manó Könyvek, 2013
Kartonált, 96 oldal

Claude a kicsi, dundi, piros micisapkás kutya és barátja, Bolyhos Zokni uraság
otthon ülnek a kandalló mellett; de csak amíg a Suvikszcipő házaspár ki nem
teszi a lábát az ajtón. Akkor aztán felkerekednek és téli kalandokra indulnak.
Sílécen siklanak, és megtudják, mi mindent lehet még csinálni, amikor télen
hull a hó. Sőt az is kiderül, milyen veszélyekkel jár, ha valaki – például Claude
– teljes hangerővel elvakkantja magát egy lejtős hegyoldalban! Ugye, már te is
kíváncsi vagy rá?

Philip Waechter

Focista leszek!
A szerző illusztrációival
Pozsonyi Pagony Kft, 2016
Keménytáblás, 64 oldal

Minden kisﬁú álmodozik arról, hogy milyen lehet híres focistának lenni.
Nagyon híresnek. Ha róla írnák, hogy elképesztő a labdaérzéke, hihetetlenek a taktikai képessége és olyan gyors, mint a villám. Lába előtt heverne a világ, neki tapsolnának, az ő nevét kiáltoznák a stadionokban. Mert focistának lenni a legjobb, a
legmenőbb dolog a világon. Tökéletes ajándék annak, aki focista szeretne lenni, ha
nagy lesz – vagy focista szeretett volna lenni, amikor kicsi volt.

Finy Petra

Milu az olimpián
Pásztohy Panka illusztrációival
Pozsonyi Pagony Kft, 2015
Keménytáblás, 48 oldal

A Pagony legkiválóbb szerzőit kéri fel a sorozatban való részvételre: minden
szerző négy könyvet ír, négy különböző nehézségi szinten. A történetek lazán
összefüggnek egymással, de természetesen önállóan is olvashatók. A sorozatot Berg Judit könyveivel kezdtük, Finy Petra köteteivel folytatjuk – a főszereplőnk továbbra is Milu, Kamilla, no meg Bátor és Buci, az időutazók! Az ókori
Egyiptom után most irány az ókori Görögország, ahol hőseinknek az olimpián
kell az egyik versenyzőn segíteniük. Mindezt kicsit hosszabb szavakkal, bonyolultabb mondatszerkezetekkel, de még mindig röviden és egyszerűen.

Christine Nöstlinger

Frici a focipályán
Móra Kiadó, 2013
Keménytáblás, 56 oldal

Faragó Fricit egyszer úgy fejbe kólintja egy focilabda, hogy elterül a pályán,
és a ﬁúk kiközösítik. Attól sem lesz boldogabb, hogy Bogi, a szomszéd lány be
akarja venni az FC Girl nevű lánycsapatba. Edzeni ugyan lejár velük a távolabbi parkba, de amikor Bogiék kihívják a ﬁúkat egy meccsre, Fricinek döntenie
kell: cserbenhagyja a lányokat, vagy kiáll mellettük? És egyáltalán: milyen egy
tiszteletbeli díszlány?
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Kármán Tibor

Egy focista naplójából
Baranyai András illusztrációival
Református Kálvin Kiadó, 2012
Keménytáblás, 134 oldal

Dinyó és barátai szeretnek focizni. Egy nap
egy lelkész érkezik a faluba, és ez sok mindent
megváltoztat a ﬁúk életében. Ifjúsági regény naplóformában fociról, barátságról, emberi értékekről,
Istenről. Baranyai (b) András illusztrációival.

Mikael Engström

A végzetes tizenegyes
Könyvmolyképző Kiadó Kft., 2006
Puhatáblás, 284 oldal

Dogge élete veszélyben forog. Gólt rúgott Perrának, a Tott utca rémének és az
ilyesmi nem maradhat büntetlenül. Hogy a Tott utcaiak bosszúját elkerüljék,
Dogge és haverjai a város roncstelepére menekülnek.

Ismeretterjesztő
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Paola Zanonner

Célvonal
Móra Kiadó, 2011
Puhatáblás, 176 oldal

Leót a suli nem érdekli, a lányokat unja, egész
élete a délutáni fociedzések körül forog. Egy
nap játékos-megﬁgyelő érkezik a meccsre. Leo
úgy érzi, eljött a nagy lehetőség, hogy komoly
csapathoz igazoljon. Ez a nap azonban egészen
mást tartogat a ﬁú számára, olyan fordulatot,
amely végül elhozza a barátok elismerését, a
sportsikert és a szerelmet, ám mégsem úgy,
ahogyan várta. Leo focista. Hideg és ködös
reggeleken is hat óra negyvenkor kel, magára
kapja a melegítőjét, belebújik az edzőcipőjébe, és végigfut az utcákon a park
felé, majd a folyópartra. „…nem elég, hogy épp az a lány segít a tanulásban,
akit annak idején vérig sértettél az iskola előtt. Ez a lány ráadásul sportoló,
százméteres gátfutásban versenyez. Mintha a sors ﬁntora volna, nem? Előtted
ezernyi észrevehetetlen akadály sorakozik, elég egyetlen lépcsőfok, gödör, túl
keskeny ajtónyílás, túl magasra helyezett kilincs, és máris tehetetlen vagy. Ő
viszont kifejezetten keresi az akadályokat, a gátakat, s arra vágyik, hogy maga
mögött hagyhassa őket…”

Mal Peet

Őrző
Orlando Studio Kft., 2010
Keménytáblás, 196 oldal

Vajon melyik brazil ﬁú ne ábrándozott volna arról, hogy világhírű futballistává
válik, és megnyerje a Világkupát? Így van ezzel La Cigüena, azaz Gólya is, a
lapátkezű, ügyetlen kamasz, aki miközben a téren focizik a srácokkal, órákig
még csak a labdához sem ér. Egy nap azonban új irányt vesz az élete, miután
találkozik valakivel az őserdő mélyén, aki egészen különleges dolgokra tanítja
meg, lévén, hogy ő maga is rendkívüli lény: egy kísértet. Mal Peet remekül ötvözi a valóságos és természetfölötti elemeket ebben a lebilincselő elbeszélésben, amelyből megtudhatjuk, hogyan lett La Cigüneából El Gato, a macska - az
a kapus, akinek szinte bevehetetlen a hálója. Mal Peet, a szerző így nyilatkozik
művéről: „Egészen újfajta futballtörténetet akartam írni. A játék élményét
kívántam megragadni, ugyanakkor arra használni ezt a sportot, hogy nagyobb
és titokzatosabb dolgok felé nyissak kaput. Sok focielbeszélés mintha leragadna a sárban, akár egy nehéz labda egy esős szombat délután, pedig semmi okunk arra, hogy ne lépjünk át egy másik, mágikus síkra. Az Őrző persze a
futballról szól, de emellett a természetfölöttiről, az emberi kapcsolatokról és a
magányról, az önmagunkba vetett hitről, és arról, hogy létezhet valami, amiért
bármit megtennénk, hogy megtartsuk és megóvjuk.”
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Focikönyv –
Mi Micsoda Junior 6.
Tessloff és Babilon Kiadó, 2014
Leporelló, 24 oldal

Mit tanulhatsz az edzéseken? Mit jelentenek a pályán lévő vonalak? Milyen
feladatai vannak a bírónak? Milyen büntetés jár a szabálytalanságokért?
A focit az egész világon ismerik? A Mi MICSODA Junior sorozat 6. kötete a foci
világába vezeti be a kis olvasót. Betekinthet az Újfalu FC edzésére és öltözőjébe, és kiderül, hogyan edzenek a proﬁk, milyen bajnokságokat rendeznek
hazánkban és a nagyvilágban. A rejtélyes kukucskálók mögött mindig érdekes
információ vagy feladat lapul. Ezáltal is bővülnek a kicsik ismeretei, és egyre
többet tudnak meg a fociról és szabályairól. Óvodásoknak és kisiskolásoknak
ajánljuk!

Stephan Faust

Foci – Scolar Mindentudó
Scolar Kiadó, 2010
Keménytáblás, 28 oldal

A nevezetes mérkőzésektől kezdve a futballtrükkökön át a labdajáték titkaiig
mindenféle focis érdekességekről olvashatnak a gyerekek a humoros rajzokkal
illusztrált sorozat első „Mindentudó” kötetében.

Wolfgang Behringer

A sport kultúrtörténete –
az ókori olimpiáktól napjainkig
Corvina Könyvkiadó, 2014
Keménytáblás, 516 oldal

Kr. e. 776-ban rendezték meg az első pánhellén játékokat Olümpiában, akkora
sikert aratva ezzel, hogy Kr. u. 393-ig, a játékok betiltásáig követték egymást
a rendezvények. De vajon miért tiltották be őket? És azután hogyan és miért
elevenítették fel 1500 évvel később, és miért játékról beszélünk, nem pedig
sportról? A könyv újfajta módon nyújt betekintést a sport történetébe. Az ifjú
V. Károly császárt például szenvedélyes teniszezőként mutatja be, az angol VIII. Henriket fanatikus sportrajongóként, a modern ﬁzika megalapítóját,
Isaac Newtont pedig aktív bokszolóként. Megtudhatjuk, hogy a reneszánsz
kultúra hozta magával a nagy sportlétesítmények építését, ugyanis a Mediciek Firenzéjében a calcio, azaz a labdarúgás nézők tízezreit vonta bűvkörébe.
Szórakoztatóan és egyszersmind történelmileg megalapozottan tárgyal a
szerző olyan kérdéseket, hogy mi is a sport valójában. Miért tartozik bele a
toronyugrás, a zsákban futás meg miért nem? Mi a helyzet a bikaviadalokkal
vagy a motorsporttal? Hogyan tett szert a labdarúgás akkora népszerűségre,
és hogyan hat egymásra a sport és a politika? Egy bizonyos: a sport kultúrtörténete nem csak a sportrajongókat fogja lebilincselni.

Szűcs-Gáspár Kinga

Mindent a lovaglásról
Athenaeum 2000 Kiadó, 2009
Keménytáblás, 156 oldal

A lovaglás kemény sport, élvezetes hobbi vagy életre szóló szerelem - a lovak
és az ember kapcsolata az ősidőkbe nyúlik vissza. Napjainkban a lovaglás
újra növekvő népszerűségnek örvend – minden korosztályban. A ﬁatal kora
ellenére igen nagy lovas tapasztalattal bíró Szűcs-Gáspár Kinga munkája
nem csupán azoknak kíván segítséget nyújtani, akik most teszik meg az első
lépéseket.

NemKönyv – Foci Extra
Manó Könyvek Kiadó Kft., 2014
Puhatáblás, 176 oldal

Unalmas a meccs? Vedd elő ezt a NemKönyvet, és máris jobb lesz a hangulat!
Készíts belőle trombitát vagy hajtogass kaput az egyik lapjából és lőj rá papírgolyókkal! Gyakorolni szeretnél? Ollózz egyet vele! A lényeg, hogy használd! Ne
olvasd, csináld!

