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Vajon sikerül megrendezni a bagolysuliban 

Vajon sikerül megrendezni a bagolysuliban
a Virágözön Fesztivált?

a Virágözön Fesztivált?

Suhanó Évi túl NAGYNAGY feladatra vállalkozik, 

amikor felajánlja, hogy tavaszi fesztivált 
rendez az iskolájában. Még barátnője, Lizi segítségével sem sikerülne mindennel időben elkészülnie. Évi már nagyon 

fél és izgul. Vajon kér-e segítséget Katától (más néven 
Undokságos Undokkatától)? 

Vagy le kell fújni a fesztivált? Ez a könyv egy kedves kisbagoly 
naplójaként íródott, és Rebecca Elliott 
huhogtatóan gyönyörű illusztrációi
díszítik minden oldalon.

”Elragadó könyv! Annyira kedves és színes, nagyon vonzó a 7 éves lányom számára. Arra ösztönzi, hogy olvasson a nyári vakáció alatt.“ _ Liz
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Fesztivál a fa tetején

Színes és érdekes könyv kezdő olvasóknak.

Színes és érdekes könyv kezdő olvasóknak.
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Kísértet jár Facsúcson? 
Kísértet jár Facsúcson?

Évi egészen biztos benne!

Évi egészen biztos benne!

A Bagolynaplók sorozat újabb kalandjában 

Évi egy rémisztő alakot lát! Kísértetet!

Vagy legalábbis úgy gondolja… 

Barátnője, Lizi kíséretében

Évi kísértetvadászatra indul

Ez a bájos történet elbűvöli

majd azokat a kislányokat,

akik szeretik az állatokról és

a barátságról szóló történeteket. 

Ez a könyv egy kedves kisbagoly naplójaként 

íródott, és Rebecca Elliott huhogtatóan 

gyönyörű illusztrációi díszítik minden oldalon.

”
A bájos illusztrációk 

könnyen emészthető 

részekre bontják a rövid 

fejezeteket. A mulatságos 

és izgalmas történetek 

pedig lekötik a kezdő 

olvasók figyelmét.“

– Faith, amazon.com
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Évi kísértetet lát

Színes és érdekes könyv kezdő olvasóknak.

Színes és érdekes könyv kezdő olvasóknak.
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Sikerül-e Évinek időben megtalálnia az elveszett 
Sikerül-e Évinek időben megtalálnia az elveszett nyakláncot, és megmenteni az esküvőt?

nyakláncot, és megmenteni az esküvőt?

Évi osztályfőnöke, Bóbitási tanárnő férjhez megy. Minden tanítványa meghívót kapaz esküvőre. Évi pedig szervez egy Titkos 
Esküvőtervező Klubot!
Ám mielőtt Bóbitási tanárnő
az oltár elé állhatna, elveszik

a nyaklánca. Évi segíteni akar, és az Esküvőtervező Klub gyorsan átalakul Nyomozó Klubbá...
Ez a könyv egy kedves kisbagoly naplójaként íródott, és Rebecca Elliott huhogtatóan gyönyörű illusztrációi díszítik minden oldalon.

”Én a rajongója lettem, 
a lányaimmal együtt. 
Kedves szülők, ez a könyv 
csodálatos, és esküszöm, 
megéri megvenni.“
– Marie, amazon.com

”Rettentően aranyos sorozat.“– Peg B, amazon.com
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Erdei esküvő

Színes és érdekes könyv kezdő olvasóknak.
Színes és érdekes könyv kezdő olvasóknak.
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Vajon elveszíti a legjobb barátnőjét? Vagy esetleg 

Vajon elveszíti a legjobb barátnőjét? Vagy esetleg 

MINDKETTEN egy új barátnőt szereznek?

MINDKETTEN egy új barátnőt szereznek?

Évi legújabb kalandjában egy Panka nevű 

új bagoly érkezik az osztályba. Évi mindig 

szívesen ismerkedik meg

új bagolygyerekekkel,

és nagyon örül, hogy

új barátnője lehet.

Ám helyette Panka Lizivel 

barátkozik. Úgyhogy Évi féltékeny 

lesz. Lizi az ő legjobb barátnője! 

Ez a könyv egy kedves kisbagoly naplójaként 

íródott, és Rebecca Elliott huhogtatóan 

gyönyörű illusztrációi díszítik minden oldalon.

”
Rettentően nagy

szükség van ezekre

a könyvekre. Köszönjük, 

hogy észrevették,

és igyekeznek betölteni

a meglévő hatalmas űrt.“

– Andrew Medlar,

Chicago Public Library
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Évi és az új bagoly

Színes és érdekes könyv kezdő olvasóknak.

Színes és érdekes könyv kezdő olvasóknak.
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Fesztivál a fa tetején
Fesztivál a fa tetején
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Még többMég több
BAGOLY-BAGOLY-
NAPLÓNAPLÓ!!
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Csütörtök

Szia, Naplóm!
  Nézd, ki van újra itt! Én ‾ Suhanó Évi!
A te tollas barátod!

Megint itt vagyok!  
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Amit szeretek:

Piknikezni

 Történeteket írni 

 A csillagokat nézni 

Az új papucsomat
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Az áfonyás fagyit 

Szárnyaslabdázni

A dongó szót

A pizsipartikat
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TETSZIK?
MI IS NAGYON SZERETJÜK.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
ÉLVEZD MIHAMARABB!

MOST 
KEDVEZMÉNNYEL 

lehet a tiéd!
Megnézem.

NE HAGYD KI! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/rebecca-elliott-eva-es-az-uj-bagoly-bagolynaplo-4-8486?ap_id=KMR
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https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/alyson-nol-evermore-mindorokke-halhatatlanok-1-347?ap_id=KMR
https://konyvmolykepzo.hu/products-page/konyv/rebecca-elliott-eva-es-az-uj-bagoly-bagolynaplo-4-8486?ap_id=KMR


Amit NEM szeretek:

A nyálka szót

A helyesírás 
dolgozatokat

Megkötni a 
cipőfűzőmet 

Anyu bogársalátáját
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