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ERZSI AJÁNLJA...



Az éjszaka leple alatt furcsa kép kerül az osztály facebook 
oldalára: esetlen alak minionjelmezben, felette a falra írt felirat: 
Az osztály vesztese! 

Az osztályfőnök tombol, a diákok gyanakodva méregetik 
egymást. Tettesnek se jó lenni, de áldozatnak még rosszabb. 
Gyerek életét ismerjük meg mindenestül, miközben velük izguljuk 
és szorongjuk végig ugyanazt a pár napot a felkeléstől a 
feleltetéseken át a napköziig. Vajon ki tette és miért?

WÉBER ANIKÓ:  
AZ OSZTÁLY 
VESZTESE
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Egy regény, amely egyszerre facsarja ki és melengeti meg az 
olvasó szívét.

Egy fiú találkozása egy loncsos kiskutyával felejthetetlen 
barátsághoz vezet ebben a mélyen megindító történetben, 
amelyben a főszerepet maga az élet, a veszteségek és a család 
valódi jelentése kapták. 

Ben Coffin mindig is kívülállónak érezte magát. Örökbefogadott 
gyerekként folyton kerülgetnie kell az iskolában az őt szekálókat, 
délutánonként pedig sci-fi könyveket olvas a könyvtárban. Ez 
azonban hamar megváltozik, amikor rátalál egy Flip nevű kóbor 
kutyára és összebarátkozik a könyvtáros lányával, Halley-vel. 
Ben életében most először érzi, hogy tényleg tartozik valahová. A 
lány meggyőzi Bent, hogy írjanak együtt egy regényt. De ahogy 
a történet kezd kibontakozni, Ben élete egyre jobban 
összekuszálódik, miközben megpróbálja felfedezni magában az 
igazságot a barátságról és az otthon valódi jelentését.

PAUL GRIFFIN: 
AHOL A 
BARÁTOM, OTT 
AZ OTTHONOM

3



Amikor a költözés és kishúga betegsége felborítja Michael életét, 
a fiú hirtelen magányos és bizonytalan lesz. 

Aztán egy vasárnap délután belopózik a romos garázsba, és 
valami varázslatosan különlegeset talál. Egy fura lényt, akinek 
szüksége van Michaelra, hogy életben maradhasson. Mina, a 
szomszéd kislány segítségével Michael meggyógyítja Skelliget, 
és a gyerekek élete örökre megváltozik.

DAVID 
ALMOND:SKELLI
G - SZÁRNYAK ÉS 
TITKOK
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A tizenkét éves ikerpár, Meg és Frank nehéz időszakot él meg: a 
szüleik szétköltöztek, ezért közös családi nyaralásra gondolni 
sem lehet. A gyerekek végül néhány hetet a nagybátyjuknál, Eliot 
bácsinál töltenek. Nem túl lelkesen vágnak neki az utazásnak, 
mert úgy gondolják, aligha lesz részük nagy kalandban. Ám 
amint megérkeznek a hatalmas házba, különös dolgokra lesznek 
figyelmesek. Egyikük az éjszaka közepén gyereksírásra riad, 
pedig közel és távol nincs egyetlen kisbaba sem. Akkor honnan 
jön a hang? És ki lehet az a fonott hajú lány, aki az elhagyatott 
vasútállomáson járkál? Milyen szerencsétlenség fenyegette száz 
évvel ezelőtt a kis falut? A testvérek nekilátnak kinyomozni a 
rejtélyt, ami izgalmasabbnak, sőt, veszélyesebbnek bizonyul, 
mint gondolták!

KRISTINA 
OHLSSON: A 
KASTÉLY TITKA
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Percy Jackson visszatér… Vagy mégsem? Ugyanis minden 
nyom nélkül eltűnik a Félvér Táborból. Annabeth égre-földre 
keresi kedvesét, egyelőre eredménytelenül. Ám ugyanolyan 
rejtélyesen, ahogy Percy felszívódott, feltűnik egy Jászon nevű 
srác, aki semmire sem emlékszik a múltjából, viszont nagyon 
sokat tud. Például a küldetésekről, és – csak úgy mellékesen – 
folyékonyan beszél rómaiul, hogy a farkas-pótszülőkről már ne is 
beszéljünk…

RICK RIORDAN: 
AZ ELVESZETT 
HŐS
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KINGA AJÁNLJA...



TE mit tennél... ha az egész világ egyszerre csak megállna? Úgy 
ám, az EGÉSZ VILÁG.

A madarak a levegőben. A repülőgépek az égen. És minden 
áldott ember az egész bolygón kivéve téged!

Mert a tízéves Hamish Ellerbyvel pontosan ez történik, újra és 
újra.

Ám ez a RémDermesztőknek, és borzalmas barátaiknak, a 
Borzadályoknak köszönhető! Bizony, ők TERVEZNEK valamit! El 
akarják venni tőlünk a saját világunkat, hogy csak az övék 
legyen... Ja, és utálják a gyerekeket. Főleg az olyanokat, akik 
tudnak a létezésükről. Na várjunk csak... most már te is tudsz 
róluk, nem igaz? Ajjajj...

Vajon Hamish képes lesz megmenteni minket a 
RémDermesztőktől? Tarts vele, és meglátod!

DANNY 
WALLACE: 
HAMISH ÉS A 
RÉMDERMESZTŐK
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Nabu egy szuperhős, akinek öt fegyvere van: egy kés, egy 
aknavető, egy pisztoly, egy dobócsillag és egy elektromos 
sokkoló.

Nabu Bencéé. Bence általános iskolás, harmadikos, a legjobb 
barátját Rigl Zolinak hívják, a legfőbb ellenségét

pedig Nagy Pelvának. A Nagy Pelva elvette Bencétől Nabut. 
Vissza kell szerezni!

Bence és Zoli rögtön három tervet is kitalálnak, amiből a 
madárpókos kókuszgolyó bizonyul a legjobbnak...

Izgalmas és vicces történet egy szuperhősről, egy harmadikos 
fiúról, egy csótányról és a bátorságról.

MAGYARI PÉTER: 
BENCE ÉS A 
TÜRKIZ NABU
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Atlanta egy apró, világvégi sziget világítótornyában él. Mikor nem 
Kamillával, a falubéli tanítónővel beszélget rádión vagy az apja 
jazz-lemezeit hallgatja, általában a tenger végtelen horizontját 
kémleli. Egy napon azonban különös vendég érkezik 
Szelesszirtre, aki olyan kalandba keveri Atlantát, amit még a 
kislány híres tengerész ősei is megirigyelnének…

DUNAJCSIK 
MÁTYÁS: A 
SZEMÜVEGES 
SZIRÉN
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Végre itt van Skrupulus Fondor! Lehet, hogy a fickó néha elveszti 
a fejét (amit egyébként egy pókerpartin nyert), de akkor is több, 
mint aminek tűnik - ami jó hír, tekintve, hogy egy csontváz! Bár 
Skrupulus több száz éve halott, mégis nehéz lenne hozzá 
hasonlóan éles eszű, szellemes és hatékony nyomozót találni - 
márpedig ha egy ősi gonosz lény fenyegeti a világot, akkor 
minimum egy ilyen különleges hősre van szükség! Ehhez viszont 
kell Stephanie is, aki nem retten vissza attól sem, ha be kell 
törnie éjjel a múzeumba, vagy ha fegyvert kell fognia. Hogy ilyen 
furcsa páros nem képes megmenteni az emberiséget? Ó 
dehogynem! Ahogy Skrupulus mondaná: senki nem veheti át a 
világuralmat, maximum a holttestén keresztül!

DEREK LANDY: 
AZ ŐSÖK 
JOGARA
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ÁGI AJÁNLJA... 



Hallottál már a hídmesterekről és arról, mi a feladatuk? Tudod-e, 
ki volt Budapest vőlegénye, és miért hívták kockás bárónak? 
Gondoltad volna, hogy Európában azért épült elsőként nálunk 
földalatti, mert az Andrássy utat akkoriban gyönyörű fakocka 
burkolat fedte, melyet nem akarták tönkretenni a sínekkel? 
Tudod-e, miért van hét tornya a Halászbástyának? És miért 
nincsenek felhőkarcolók Budapesten? 

Ha mindezt és még ennél is sokkal több érdekességet szeretnél 
megtudni gyönyörű fővárosunkról, akkor feltétlenül hallgasd meg, 
miről mesél Budapest.

A Mesélő Budapest egy családi útikönyv, de akár hétköznapi 
közlekedés vagy épp osztálykirándulások alkalmával is élvezettel 
lapozgatható. Számtalan fotó és egyedi térkép, érdekességek, 
különlegességek, fogalomtár és Ki kicsoda? teszi a kötetet még 
színesebbé és izgalmasabbá.

TITTEL KINGA: 
MESÉLŐ 
BUDAPEST
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„SZERINTEM A BÁLINT TÖK HELYES, TOTÁL BELEZÚGTAM… 
LOVE” – egyik nap ilyen feliratú levélkére bukkan Bálint, aki az 
egyik legjobb fej srác a „laza osztályban”. Elkezd nyomozni, 
vajon ki érdeklődhet ennyire az ő szerelmi ügyei iránt… Merthogy 
lennének neki szerelmi ügyei, ha végre megtalálná azt a lányt, 
aki ezt a levelet írta… Igazi kamaszregény!

LACKFI JÁNOS: 
SZERELMI 
NYOMOZÁS
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Lander első napja a nyári szünet után a suliban épp olyan, mint 
az összes többi: unalmas órák, nevetséges tanárok, a hülyék 
bandája, találkozás a barátokkal. Egészen addig, míg be nem 
lép az új lány az osztályba: Liselot. 

Landernek elakad a lélegzete, dobog a szíve, zavarban van: 
igen, fülig szerelmes lett. És Liselot viszontszereti! 

Hamarosan együtt oldják meg Liselottal délután a matek házit, 
együtt sétálnak haza, együtt bóklásznak a karácsonyi vásárban, 
együtt utazgatnak három napot Belgium városaiban a színjátszó 
csoporttal. 

De Lander elkövet egy hibát, ami talán nem is hiba… 
veszekedésüknek végzetes következményei lesznek. Vajon 
egymásra tudnak-e újra találni ezek után?

BART MOEYAERT: 
DUETT HAMIS 
HANGOKRA
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MISI AJÁNLJA...



Egy kicsi tünde, egy nemrég született bolyong erejét 
megfeszítve, magára maradottan a kietlen, széltépte, esőverte 
vidéken. Eljött a Sötétség Kora. Övéi mind egy szálig odalettek a 
barátságtalan Tünde Zugokban, ahová száműzték őket. Az 
emberek gyűlölik a tündéket. Mindenki gyűlöli a tündéket. Egy 
asszony és egy férfi - noha maguk sem értik, mi okból - mégis 
pártfogásukba veszik, s Yorsh, a kicsi tünde velük vándorolván 
döbbenten ismer magára egy ősi prófécia üzenetében: Mikor a 
víz elönti a földet, Eltűnik a nap, Elérkezik a sötétség és a fagy. 
Mikor az utolsó sárkány és az utolsó tünde Megtöri a kört, 
Találkozik a múlt és a jövő, Egy új nyár napja ragyog fel az égen. 
Ő lenne az? Aki helyrehozhatja a múltat és megmentheti a jövőt? 
Csakhogy ezzel az is együtt jár, hogy ő az utolsó. Utolsónak lenni 
pedig kegyetlen dolog. Ha csak nem lel visszhangra - s egyúttal 
vigaszra - feltétlen, önzetlen szeretete igaz barátaiban, legyenek 
azok muslincák, sárkányok, emberek, egy kutya vagy akár egy 
hegyi troll.

SILVANA DE 
MARI: AZ 
UTOLSÓ TÜNDE
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JUDIT AJÁNLJA...



“Elolvasta a főcímet: A világ legbonyolultabb kódja Norvégiába 
érkezik, állt ott öles betűkkel. William már legalább százszor 
olvasta, de most újra végigfutotta. Szemügyre vette a fényképen 
szereplő titokzatos fémhengert, amelyen a legjobb kriptológusok 
egy maroknyi csoportja dolgozott több mint három éven át, most 
pedig a világ legnehezebb kódjaként tárták a világ elé. Az a hír 
járta, hogy szinte lehetetlen megfejteni. A leghíresebb kódfejtők 
közül már többen is megpróbálkoztak vele, de nem jártak 
sikerrel. És most végre Norvégiába érkezett. Hamarosan a saját 
szemével fogja látni. Alig várta már. A kiállítás holnap 
továbbköltözik Finnországba. Úgyhogy most vagy soha.”

BOBBIE PEERS: A 
LURÍDIUM-TOLVAJ
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A bűbájos, gazdag képzelőerővel megáldott Flavia de Luce két 
undok nővérével és özvegy édesapjával Buckshaw valaha jobb 
időket látott kastélyában él. A szemfüles és kíváncsi lány a 
családi birtokon felfedez egy elhagyatott viktoriánus 
laboratóriumot, ahol kitanulja a vegyészetet – főként a 
méregkeverést. 

Egy különös haláleset és számos megmagyarázhatatlan rejtély 
arra sarkallja Flaviát, hogy nyomozásba kezdjen. Mikor édesapját 
letartóztatják gyilkosság vádjával, felgyorsulnak az események. A 
félelmet nem ismerő lány a kémia segítségével fedez fel 
ellentmondásokat és kapcsolódási pontokat, és fejti fel a bűnügy 
szövevényes szálait.  

ALAN BRADLEY: 
DE MI KERÜLT A 
PITÉBE?
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Jacob Grey rejtélyes figura. Kevesen ismerik őt személyesen. Azt 
beszélik, az Egyesült Államok egyik nagyvárosában él, éjjelente 
pedig az utcákat rója, így találja ki sötét hangulatú, izgalmas 
történeteit.

Hála Krának, a Varjúvadnak, aki végső vereséget mért a 
Szövőemberre, a város megszabadult a gonosztól. 

A béke azonban nem tart sokáig. Feltűnik a félelmetes Légyanya, 
aki viszályt és káoszt szabadít Blackstone-ra.

Kra és barátai Lydia, Morzsa és Magonc ismét szembeszállnak a 
rettegett árnyakkal. Sötét titkokra derül fény, és az igazak között 
is árulók ólálkodnak.  

JACOB GREY: 
VADAK
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Raboltak már el kalózok az éjszaka közepén? És kényszerítettek 
arra is, hogy végigjárd a Biztos Halál Csúszós Rúdját? Hívott már 
ki végzetes tejivó versenyre egy hatalmas medve? Kerestél 
valaha titokzatos kincset veszedelmes kalandok közepette? 
Micsoda?! Még nem?! Akkor neked Mabel Jones kalandjai biztos 
túlságosan is izgalmasak, bizsergetőek és RÉMISZTŐEK 
lesznek. Azonnal tedd le ezt a könyvet!*

Nehogy komolyan vedd, csak vicceltem! Ha esetleg véletlenül 
egy felnőtt kezébe kerülne ez az ajánló. Szerencsére ez már 
olyan kis betű, hogy az ő öreg szemük nem tudja elolvasni. 
Igazából éppen azt tanácsolom, hogy egy pillanatig se habozz, 
fogj neki azonnal, mert ez a könyv annyira megnevettet majd, 
hogy chips fog potyogni az orrodból! 

WILL MABBITT: 
MABEL JONES ÉS 
AZ IJESZTŐ 
KUKAC
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A 16 éves Tiuri épp a lovaggá ütése előtti éjszakán rejtélyes 
megbízatást kap: el kell vinnie egy levelet a szomszédos 
birodalom királyának az üzeneten egy ország sorsa múlik. Útja 
elején még csak nem is sejti, mennyi veszélyes kaland, 
megpróbáltatás vár rá, és hány ellenséggel kell megküzdenie, ha 
véghez akarja vinni a feladatot, amivel a Fehérpajzsos Fekete 
Lovag bízta meg. 

“Kulcs csikordult a zárban. Tiuri hátraugrott. Kinyílt az ajtó, és 
belépett rajta az egyik Szürke Lovag, leeresztett sisakrostéllyal. 
Nem szólt semmit, és máris távozott; az ajtót bezárta maga 
mögött. Tiuri ismét lépéseket és fojtott hangokat hallott. Reszkető 
ujjal elővette a levelet, és arra gondolt, eljött az ideje, hogy 
elolvassa, aztán megsemmisítse, még mielőtt illetéktelenek 
kezébe kerül!”

TONKE DRAGT: 
LEVÉL A 
KIRÁLYNAK
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Ivy Pocket egy átlagos szobalány, aki átlagon felülinek képzeli 
magát. Miután munkaadója inkább elszökik Dél-Amerikába, mint 
hogy tovább élvezze a társaságát, ifjú hősnőnk egyedül marad 
koszt és kvártély nélkül Párizsban… 

Ekkor Ivy váratlanul testhezálló feladatot kap. Fejedelmi fizetség 
ellenében Angliába kell vinnie a titokzatos Óragyémántot, hogy a 
születésnapos (és roppant ellenszenves) Matilda Butterfield 
nyakába akassza. 

A szobalány azonban hamarosan sötét rejtélyek és gyilkosságok 
hálójában, na, meg egy összeesküvés kellős közepén találja 
magát. Mindenki az Óragyémántra feni a fogát, hiszen a kő 
valójában átjáró egy másik világba… 

CALEB KRISP: IVY 
POCKET ÉS AZ 
ÓRAGYÉMÁNT
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Tárna Barni tizenkettedik születésnapja nem kezdődik valami jól. 
Reggel zuhogó esőben kell megsétáltatnia a kutyát. Egy újabb 
rémes iskolai nap vár rá, mert a suliban gonosz osztálytársa, 
Gedő meg az a hátborzongató Ostoros igazgatónő folyton 
megkeseríti az életét. Ráadásul nyomtalanul eltűnt apukájától 
sem kap még egy képeslapot sem. 

Nem csoda, ha Barni bánatában azt találja mondani: Bárcsak 
macska lennék!.

De vigyázz, mit kívánsz! Mert bizony a macskalét sem fenékig 
tejföl...

Ez a regény olyan izgalmas, hogy ha elkezded, a házi feladatra 
már biztos nem marad időd! Amennyiben ez történne, az óra 
előtt jelentsd az esetet tanárodnak, és add kölcsön neki a 
könyvet! 

 

MATT HAIG: 
VIGYÁZZ, MIT 
KÍVÁNSZ!
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ESZTER AJÁNLJA...



A svéd erdők mélyén, valahol egy sziklavárban élt Mattis, a 
rablóvezér. Egy viharos éjszakán megszületett a kislánya, Ronja 
– minden rabló nagy örömére. A kislány felcseperedett, és lassan 
megismerte a körülötte levő világot. Legjobban az erdőben 
szeretett barangolni, itt ismerkedett meg az ellenséges 
rablóvezér – Borka – fiával, Birkkel. A két gyerek 
elválaszthatatlan jó barát lesz – az apák legnagyobb bánatára. 
Majd miután egy egész nyarat az erdőben élnek át – úgy 
döntenek, hogy ők nem követik apjuk „foglalkozását”, másként 
fognak élni. A szerző a tőle megszokott szeretettel, sok humorral, 
fordulatos cselekménybe ágyazva írja le a gyerekek kalandjait.

ASTRID 
LINDGREN: A 
RABLÓ LÁNYA
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A tizenkét éves Percy Jacksont eltanácsolják az iskolából. 
Megint. 

Bármennyire igyekszik, úgy tűnik, képtelen távol tartani magától 
a bajt. De tényleg szó nélkül végig kell néznie, ahogy egy 
kötekedő kölyök molesztálja a legjobb barátját? Tényleg nem 
szabad megvédenie magát az algebratanárnővel szemben, 
amikor az szörnyeteggé változik és meg akarja ölni? 

Természetesen senki nem hisz Percynek a szörny-incidenssel 
kapcsolatban; abban sem biztos, hogy magának hisz. Egészen 
addig, míg a Minótaurusz be nem kergeti a nyári táborba. 

Hirtelen mitikus lények járkálnak ki-be a lakokba és Percy görög 
mitológia könyve megelevenedik. Rájön, hogy az olimposzi 
istenek a huszonegyedik században is élnek. Sőt, ami ennél is 
rosszabb, felbosszantotta őket: Zeusz villámát ellopták, és Percy 
az első számú gyanúsított. 

Percynek mindössze tíz napja van arra, hogy megtalálja és 
visszaadja a Zeusztól ellopott holmit, és békét teremtsen a 
háborúságban álló Olimposzon. 

RICK RIORDAN: A 
VILLÁMTOLVAJ
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Hanna nemrég költözött Budapestre, minden szokatlan: új lakás 
(egy hetedik kerületi gangos bérház), új iskola (a Sigray), új 
tanárok, és persze új osztálytársak. 

Ha ez még nem lenne elég: úton-útfélen egy fura öregemberbe 
ütközik, megbolondul a számítógépe… és az egésznek valahogy 
köze van ahhoz a rozsdás körzőhöz, amit az utcán talált. 

Vajon miért kell mindenkinek ez a körző? Mit akar vele kezdeni 
Sándor, a vén ócskás, és miért nem tud Hanna sem megválni 
tőle? És mi köze mindennek Bécshez, a Sakkozó törökhöz és 
Bujdosónéhez, a töritanárhoz? 

A rejtélyek kinyomozásában segít Hannának Zsófi, a szuperokos 
szegedi barátnő, és Tibi, a kicsit lassabb eszű, de hűséges 
osztálytárs. A kalandok szüneteiben pedig arra is van idő, hogy 
barátságok szakadjanak meg és szülessenek újjá, no és persze 
szerelmek is szövődnek… 

A Gimesi-Jeli-Tasnádi-trió rádiójátéka végre regényformában is! 

Letehetetlen, izgalmas, vicces, mai! 

GIMESI-JELI-
TASNÁDI: 
IDŐFUTÁR
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Minden gyerek hisz a tündérekben, a sárkányokban és a lányok 
segítségére siető lovagokban. Emesének édesanyja mesélt róluk; 
megígérte, hogy megmutatja neki a másik világot, márpedig az 
ígéret köti a tündéreket. És Anya tündér volt.

Emese nem hitt bennük, amióta Anya eltűnt. De már maga sem 
tudja, mi is az igazság. 

Végül mégiscsak eljön érte egy lovag, ám korántsem azért, 
amiért hitte.

A tündérek ólomerdejében rá kell jönnie: az is eladná, aki a 
legjobban szereti, a hős lovagoknak pedig nincs szívük. És akkor 
még nem is találkozott a családjával…

Bár mese lenne!

KLEINHENCZ 
CSILLA: 
ÓLOMERDŐ
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Irene, Sherlock és Arsene Londonban várja a karácsonyt. 
Miközben az ünnep közeledtével Holmes kedélye egyre 
borúsabb lesz, a három barát félelmetes kalandba keveredik. 
Rejtélyes eset történt: titokzatos körülmények között 
meggyilkolták a British Museum igazgatóját, az újságok pedig 
egy sötét átokról írnak, melynek gyökerei az ókori Egyiptomba 
nyúlnak vissza. Irene, Sherlock és Lupin nyomozni kezd. 
Felgöngyölítik a nyugtalanító eset szálait, és a végső fordulat 
elvezeti őket a váratlan megoldáshoz. 

Nyugodt üdülőhely vagy bűntanya?

A dorseti tengerparton fekvő békés városkában, 
Bournemouth-ban nemrég váratlan, ám annál látványosabb 
akciót hajtottak végre a Scotland Yard rendőrei. Berontottak a 
kikötőbe, és megjelenésükkel hatalmas zűrzavart keltettek a 
tengerészek és rakodómunkások körében. Sokan azonnal 
menekülőre fogták, ami felveti a kérdést, miféle ügyletek zajlanak 
valójában a kellemes kis üdülőhely mólói között.

IRENE ADLER: 
SHERLOCK, LUPIN 
ÉS ÉN
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Az árván maradt, apjáról mit sem tudó Eragont nagybátyja neveli 
egy eldugott faluban. A tizenöt éves fiú (éppen ennyi volt a 
szerző is, amikor elkezdte írni a könyvet) egy éjszaka, vadászat 
közben tükörsimára csiszolt, rejtélyes kék követ talál, amely 
utóbb sárkánytojásnak bizonyul, és egy kék sárkány kel ki belőle. 
Ezzel Eragon élete egy csapásra megváltozik. Mint a sárkány 
gazdája, a Lovasok rendjébe emelkedik. A legendás 
Sárkánylovasok előző nemzedéke elpusztult a gonosz és rettentő 
mágusi hatalommal bíró Galbatorix király elleni harcban. Most az 
egyszerű falusi sihederre hárul a feladat, hogy megszabadítsa 
országát a kegyetlen zsarnokságtól. Segítője Saphira, a nőnemű 
sárkány, akivel gondolatátvitel útján kommunikál, és Brom, a 
rejtélyes öregember, a múlt titkainak tudója, aki a varázsláshoz is 
ért. 

CHRISTOPHER 
PAOLINI: 
ERAGON
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Mentette már meg az életedet egy szál gyufa? Gyűjtöttél valaha 
fekete kagylót Tahitin? Tudod, hogyan kell ellentüzet gyújtani? 
Vajon hány napig lehet élelem nélkül kibírni? Egy titokzatos sötét 
erő támadásba lendül, hogy megszerezze az emberi tudást, és 
ezáltal az uralmat is a világ felett. Az emberek azonban ezt észre 
sem veszik… Négy kamasz mégis összefog, és egy kalandos 
tér- és időutazás során harcba szállnak a gonosz Mar-Törrel. 
Csak magukra számíthatnak. Az első kötetben Orsi, Zsófi, 
Krisztián és Barna egy titkozatos fekete kő segítségével 
Örményországban találja magát, és ezzel kezdetét veszi az 
életveszélyes kaland a Tudás könyveinek megszerzéséért. A XV. 
században Kínában katonává edzik őket. A XVIII. században az 
emberevő pápuáknál és Tahitin kell helytállniuk. Végül pedig egy 
ősi ausztrál törzs tagjaivá válva szembe találják magukat az 
ellenséggel…

 

VIDRA 
GABRIELLA: A 
TUDÁS KÖNYVEI
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Adva van 

– egy titokzatos, párduc alakú hegy (a Panthera) 

– egy csapat gyerek (Gekkó, Vince, Hétfejű Helga, Virág, Noémi, 
na és persze Kismukk, aki az egész történetet feljegyzi az 
utókornak) 

– egy kezdetektől fogva gyanús hegymászó (Meredek Johnny), 
egy barátnő (Lavínia), 

– egy kutya (Everest) 

– egy talpraesett portás néni (Rozika) 

– és egy igen furcsa szerkezet, ami bárkit és bármit tetszőleges 
méretűvé tesz (az Átméretező) Az egész csak egy hegymászó 
szakkörnek indult…

KERTÉSZ ERZSI: 
PANTHERA - A 
HÓGÖMB 
FOGSÁGÁBAN
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Polli költő szeretne lenni. Mert az apukája is az. De költőnek lenni 
nem egyszerű. Mimún szerint, aki Polli szerelme, egy lánynak 
nem is való egyáltalán. Micsoda hülyeség! Apa pedig hiába 
költő, egy verset se írt még. Az meg mindennek a teteje, hogy 
Polli szuper anyukája, aki mindenen tud nevetni és mindig 
megvédi a lányát, épp Polli osztályfőnökével jön össze. 

Még szerencse, hogy hétvégén el lehet utazni a nagyszülőkhöz, 
ahol Pollinak saját kis bocija van, és ahol nyugodtan merenghet 
az élet dolgain egy tizenkét éves költő.

GUUS KUIJER: 
POLLI
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Bunting repülőalezredes papucsban jár, mégis egyenruhát visel. 

Sodóval eszi a konzervsonkát. 

És néha azt is elfelejti, hogy az unokáját Jacknek hívják. 

Jack nagyapja fiatalkorában vadászpilótaként harcolt a II. 
világháborúban, és most, majd negyven évvel később is csak 
arra vágyik, hogy imádott gépével a magasba emelkedhessen. 

Sőt, tulajdonképpen azt hiszi, még véget sem ért a háború. 

Ezt körülötte mindenki rosszul viseli, kivéve Jacket, aki a világon 
mindenkinél jobban szereti őt. Így hát, amikor az öreg úr idősek 
otthonába, a hátborzongató Alkonyi Hajlékba kerül, Jack mindent 
elkövet, hogy kimentse őt a gonosz Emse főnővér és a 
szörnyeteg ápolók fogságából. S ezzel kezdetét veszi a zuhanó 
repülés életük legnagyobb kalandjába…

DAVID WILLIAMS: 
A NAGY SZÖKÉS
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Képzeletbeli barátja mindenkinek van. Annak is, aki nem tud róla. 
Ő az, akit szobánk csendjében félhangos kérdésekkel zaklatunk, 
aki tartja bennük a lelket és elviszi helyettünk a balhét; ő az az 
örök, aki még akkor is ott löki a sódert a fejünkben, amikor épp 
egyedül vagyunk. De vajon hogyan lát bennünket ő? Hogyan 
látja a szüleinket? És mit érez akkor, amikor először akad kihívója 
egy valódi barát személyében? 

A muter meg a dzsinnek szerzője ezekkel a kérdésekkel játszik el 
abszurd és pimasz meseregényében.

ELEKES DÓRA: 
DETTIKÉRŐL ÉS 
MÁS ISTENEKRŐL
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Bux Barnabás Boldizsár számára, aki nem különösebben okos 
vagy szép, viszont gyönyörű történeteket tud mesélni, valóra 
válik minden gyermek álma: egy rejtélyes könyv olvasása közben 
hirtelen átkerül a mesébe, s ő lesz Fantázia birodalmának 
legfontosabb lakója, megmentője, akinek meséi nyomán új 
lények és tájak keletkeznek. Barnabás előtt nincs lehetetlen 
ebben a birodalomban, mert nála van a mindenható medál, az 
AURIN, s barátja lesz Fantázia legbátrabb vitéze, Atráskó és 
annak fehér szerencsesárkánya. Amikor azonban Barnabás 
túlságosan magabiztossáválik, s a medál feliratát, "Tedd azt, amit 
akarsz" túlságosan saját érdekei szerint kezdi el értelmezni, 
lassanként rémisztővé válik az addig oly kedves képzeletbeli 
világ. Barnabásnak sokat kell tanulnia, s sok kalandot kell 
átvészelnie, hogy megtudja, hogyan lesz a fantázia hőséből a 
mindennapok hőse, s hogyan válhat története valóban 
végtelenné.

MICHAEL ENDE: 
VÉGTELEN 
TÖRTÉNET
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Danny’s life seems perfect: his home is a gypsy caravan, he’s the 
youngest car mechanic around, and his best friend is his dad, 
who never runs out of wonderful stories to tell. And when Danny 
discovers his father’s secret, he’s off on the adventure of a 
lifetime. Here’s Roald Dahl’s famous story about a 9-year-old boy, 
his dad, and a daring and hilarious pheasant-snatching 
expedition. Just as important, it’s the story of the love between a 
boy and his father who, in Danny’s own words, is “the most 
marvelous and exciting father a boy ever had.”

ROALD DAHL: 
DANNY THE 
CHAMPION OF 
THE WORLD
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A loving threesome, they ranged the dark hills and river bottoms 
of Cherokee country. Old Dan had the brawn. Little Ann had the 
brains, and Billy had the will to make them into the finest hunting 
team in the valley. Glory and victory were coming to them, but 
sadness waited too. Where the Red Fern Grows is an exciting 
tale of love and adventure you'll never forget.

WILSON RAWLS: 
WHERE THE RED 
FERN GROWS
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