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A baba bab: Babagombóc + A baba bab: Morzsa kutya    
 

 

 2011-ben jelent meg először Nyulász Péter mondókás könyve, 
amelyen azóta gyerekek ezrei indultak el a beszéd fejlődésének 

kihívásokkal teli útján. A könyv sorozattá nőtte ki magát, új 
versekkel gazdagodott. Mindegyik kötet 9 mondókát tartalmaz, 
korhatár nélkül játszható - mondható, 0 éves kortól. Ami a 
szülőknek a kerekecske-gombocska volt, gyermekeiknek A baba 
bab. A beszédtanulást segítő lapozó illusztrációit Schall Eszter 
fiatal grafikus készítette, természetbe olvadó színeket használt, 
rajzai friss lendülete új látásmódot hoztak be a mondókás 
könyvek világába. 

 

 
 
 
 
 

Miazami - Kitalálós versikék                                                                           Miazmég - Kitalálós versikék 
 

 A szerző új kötete hiánypótló kiadvány: a könnyen megjegyezhető, 
verses formában megírt találós kérdések egyszerre szórakoztatnak és 
tanítanak. Az óvodás, kisiskolás korú gyerekek a négy témakörre 
osztott kitalálós versikékből megismerhetik a természet, a közlekedés, 
az állatvilág és az emberi élet legfontosabb fogalmait, szavait. A 
színes rajzok segítenek a rejtvények kitalálásában, így a könyv 

egyaránt sikerrel használható az óvodai és az alsó tagozatos iskolai 
oktatásban. 
 

Ha már ismered a Miazami összes kitalálós versikéjét, és szeretnéd 
újra rejtvényeken törni a fejed, akkor válaszd ezt a könyvet! A 

vadonatúj kitalálós versikékben felbukkannak kedvenc állataid, 
növényeid és a téged körülvevő különös tárgyak. Színes, humoros 
rajzok segítenek a megfejtésben.                                                        

 

 

 

 
 

Zsubatta! - Mondókáskönyv 
 

A beszédfejlesztő mondókáskönyv versikéi a pár hónapos kisbabától a kisiskolás korosztályig mindenkihez 
szólnak, szülőt, gyermeket közös játékra, gyakorlásra hívnak. A könyv szakszerű használatában színes 
rajzok segítik az olvasót. 
 

 

 
 

                   Dodó és Dodó - A hős olvasó sorozat 
 

Dorottya és Domonkos egy oviba jártak. Domonkos azóta iskolás 
lett, de a közös szenvedély, a közös dodóságuk megmaradt és 
továbbra is összetartja őket. Az éppen olvasni tanuló gyerekeknek 

szeretne segítséget nyújtani a HŐS OLVASÓ! sorozat. Rövid mai 
magyar mesék, a mai gyerekeknek barátságról, szeretetről, 
csodákról hős tettekkel fűszerezve. 

 
 
 
 
 

https://www.libri.hu/konyv/nyulasz_peter.a-baba-bab-babagomboc.html
https://www.libri.hu/konyv/nyulasz_peter.a-baba-bab-morzsa-kutya.html


 

BerGer Szimat Szolgálat 

 
1. A fürdők réme 

 

Amikor Gerzson bácsi a strandon felejti a telefonját, Pongrác készséggel indul a segítségére. Csakhogy rejtélyes 
okból sorra zárnak be Budapest híres fürdői! Pongrác aljas összeesküvést szimatol, és a BerGer Szimat Szolgálat 

csapata akcióba lendül. Sikerül-e megfejteni a rejtélyt? Kinyitnak-e még valaha a fürdők? No és előkerül-e Gerzson 
bácsi mobilja? Nyulász Péter mesés detektívsorozata egy budapesti magánnyomozó iroda rokoni és baráti 
társaságának kacagtatóan humoros és fordulatos kalandjairól szól. A mesés történet egyedi jellegzetessége, hogy 
főszereplő gárdája a kilenc magyar kutyafajtát jeleníti meg, és a további szereplők is valós kutyafajták 
jellegzetességeit viselik. Ezen felül a kalandok valós helyszíneken játszódnak, így a sorozatban így kiemelkedő 
szerepet játszik a képi világ. Ezt Ritter Ottó, animációs filmrendező és karaktertervező alkotta meg.  
Elsődleges cél, hogy az első olvasó gyerekek számára egy-egy igazi könyv elolvasásának örömét nyújtsa, valamint 
hogy a szórakoztató irodalmi élmény mellett akár iskolai tanórákon is felhasználható tudást adjon át. A kötetek ezért 

sok képpel és nagy betűmérettel készültek, a sorozat megalkotásában szakértő partnerként a Tanítók Egyesülete is 
együtt működött.  

 

2. Az ellopott Mikulás-szán 
 

Itt a karácsony, és hiánycikk a szaloncukor! Két huskykölyök, a Mikulás két kis segéde 
Trixitől és Maxitól kér segítséget: valaki ellopta az égen járó rénszarvasszánt! A 
gyerekek maguk indulnak a rejtély felderítésére, de közben felbukkan egy titokzatos 
idegen is... Bugac Pongrácnak kell kiderítenie, hogy mit keresnek a gyerekek Párizsban, 
és hogy hova tűnt az összes szaloncukor. No de mit kapnak vajon mindezért a 
Mikulástól? 
 

3. A Hosszúfülűek kincse 
 

Nagy futással indul Bugac Pongrác harmadik kalandja. Maxit és Trixit elkapják 
Óbudán, egy múzeumban, ahonnan eltűnt a Fekete Kutya. Egy titkos jegyzet szerint ez 

a szobor a kulcs egy rejtélyes kincs megtalálásához. A Berger Szimat Szolgálat feladata 
előkeríteni a műtárgyat, akár a Föld túlsó feléről is! Márpedig a szálak a déli féltekére 

vezetnek. Sikerrel járnak-e hőseink a hosszúfülűek földjén, a Húsvét szigeten? Fordulatos kalandok során kapunk 
választ a kérdésre. 
   

 

   Helka-trilógia 
 
 

1. Helka - A Burok-völgy árnyai 
 

Különös események zavarják meg a Balaton északi partjának nyugodt mindennapjait. A tihanyi Soktornyú Kastély 
népe ünnepre készül: Helka hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is trónörökössé válik. Ám hősünk unja a 
felhajtást, elszökik inkább a tiltott rengetegbe szamócázni. Mindeközben a közeli Burok-völgyben sötét lelkű 
teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen Bora vezetésével feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a 
hercegi páron. Helka legendája a Balaton elfeledett mítoszai közé tartozik. A fantasy határát súroló, kacagtatóan 

humoros kalandregényében Nyulász Péter számtalan utalást és információt rejtett el. Ismerd meg őket, és döntsd el: 
elhiszed-e, hogy valaha tündérek, hercegek, hercegnők, varázslók és manók lakták a mindannyiunk szívében helyet 
kapó Balatont! A könyvet elolvasva, késztetést érezhetsz Te is, hogy felfedezd a legendás helyszíneket, és 
ismerősként köszöntsd a Balaton tündérét, vagy a Bakony varázslóját, ha szembejön veled. 
 

2. Ciprián - A Balaton hercege 
 

Helka 2. A Balaton legendája újraéled. Bora legyőzése után úgy tűnik, helyreállt a 
rend a Balaton környékén. Ám ekkor felbukkan egy különös szerzet. Részben 
macskának, részben tyúknak látszik. Úgy hívják, Mitmitke. Megjelenése pedig nem jó 
jel, hiszen az apró lúdvérc egy komolyabb veszély, azaz egy újabb ellenség 
felbukkanásának előjele. A Cipriánban megjelenik Zemúr, a gonosz testvérűző alföldi 
herceg, aki egy szomszédos vidéken szerezte meg magának a hatalmat. A hatalommal 
pedig nem tud betelni. Az ellene való küzdelem során hőseink számtalan új vidékre 

utaznak, és új szerzetekkel találkoznak - fődipicinyek, nyápicok, sziporkák, dinkák és 
csordásfarkasok is megjelennek a szereplők között. Nyulász Péter a trilógia második 
részében kitágítja a Helka terét: az olvasók immár nemcsak Balatonon és környékén 
kirándulhatnak hőseikkel, hanem az Alföld és a Bükk egyes vidékein is. Miként lett 
száz halom Battán? Mit keres egy földvár a Balatonnál? Mi az a tengerszem, és miért 
éppen egy malomkőbányában találjuk meg? A szerző ismét számos mesébe illő, 
mégis valóságos helyszínt választott izgalmas történetének.  

 

                               3. Kamor - Helka menyegzője 

Helka és Ciprián már többször megóvta hőstetteivel a Víz, a Part s az Erdő népét, ám a Balaton és a Bakony vidékén tart még a 

varázshatalmasságok csatározása. A trilógia zárókötetében Kamor, a Bakony varázslója, végre felfedi a régmúlt titkait, és Helka 
hercegkisasszony is párjára talál. 

 
 


