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ERZSI AJÁNLJA...



Mi történik, ha egy ausztrál régészházaspár meghívást kap egy 
ásatásra? Természetesen viszik magukkal a gyerekeiket is! Igen 
ám, de mihez kezd magával három kisgyerek Egyiptomban vagy 
éppen Párizsban? Természetesen rejtélyek után kutatnak!

A Mindentudók ezúttal a csodaszép Nofertiti titkai után 
nyomoznak. Sir Alexander kíséretében az amernai ásatásra 
látogatnak, és furcsa időutazásba keverednek, ahol 
folyamatosan összekeveredik a régi az újjal, a jelen a múlttal... 
Van-e Visszaút a civilizációba?

MARIA MANERU: MINDENTUDÓK KLUBJA 7. 
- A NOFERTITI-KÜLDETÉS
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Honnan merítenek ihletet a művészek? Át lehet-e adni érzéseket 
egy festményen keresztül? Miért olyan furcsa néhány műalkotás? 
Mit akarhatott kifejezni a művész az alkotásával? Tudtad, hogy a 
művészekben is rengeteg kérdés felmerül, amíg egy-egy 
alkotáson dolgoznak? A kérdések segítenek abban, hogy valami 
újat és mást hozzanak létre. Ebben a könyvben rengeteg 
kérdésre kaphatsz választ a művészetekről, bemutatjuk a 
különböző irányzatokat a barlangrajzokon keresztül a 
kubizmusig, a reneszánsztól a kortárs művészetig. Vidám, 
művészeti kedvcsináló album a 8-12 éves korosztály számára.

SUSIE HODGE:
MIÉRT VAN ANNYI MEZTELEN EMBER A KÉPEKEN?
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A gibbon és a makákó közös fészekben éldegélnek egy magas 
tölgyfa tetején az elhagyatott állatkertben, ahol közösen borzolják 
a többi állatkerti lakó, illetve egymás idegeit. A gibbon a makákó 
legjobb barátja, és a makákó a gibbon legjobb barátja. 
Legalábbis a kamaszodó gibbon legújabb szülinapjáig, amikortól 
viszont már nem. Vagyis nem úgy, ahogyan azt a kölyök makákó 
szeretné. Vajon van egy legjobb barátságban olyan, hogy kinő 
minket a másik?

VÁRSZEGI ADÉL: 
GIBBON ÉS 
MAKÁKÓ
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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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"Történetek a szeretet hatalmáról. Történetek gyerekekről, 
tündérekről, bibliai prófétákról, ügyefogyott kisemberekről, 
rabbikról. 

Történetek, melyek elszomorítanak és mulattatnak. Mese, 
népköltés, hagyomány vegyül a 20. századi modern író 
hangjával A félelmetes fogadó írásaiban. A Nobel- díjas jiddis író 
meséi gyermeknek, felnőttnek egyaránt szólnak: mindenkinek, 
aki hagyja, hogy magával ragadja a történet varázsa."

ISAAC BASHEVIS 
SINGER: A 
FÉLELMETES 
FOGADÓ
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ESZTER AJÁNLJA...



August (Auggie) Pullman arcdeformitással született, így nem 
járhatott suliba – egészen mostanáig. Éppen most kezdi majd az 
ötödik osztályt a Beecher Prep iskolában, és ha valaha is 
csöppentél már újoncként egy közösségbe, pontosan tudod, 
milyen nehéz ez. Az a helyzet, hogy Auggie is csak egy 
hétköznapi gyerek. Csak éppen az arca nem hétköznapi. De 
képes lesz meggyőzni az osztálytársait arról, hogy külseje 
ellenére közéjük tartozik?

R. J. Palacio egy modern klasszikust írt. Humoros, felemelő és 
hihetetlenül megható regényt, amire a végszót követően még 
sokáig emlékezni fogunk – miután együltő helyünkben elolvastuk, 
és lelkesen továbbadtuk.

R. J. PALACIO: 
CSODÁCSKA
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A szerző nevét igen jól ismeri az egész magyar olvasóközönség, 
nagy népszerűségnek örvendenek vidám regényei, amelyekben 
fontos szerepet játszanak az állatok (Vadászat felvevőgéppel, 
Rokonom, Rosy, Családom és más állatfajták, Madarak, vadak, 
rokonok) Gyermekkorának öt esztendejét töltötte Korfuban, a 
mediterrán állatvilág egyik paradicsomában, ott lett még 
kiskamasz fővel buzgó kutatója mindannak, ami csúszik- mászik, 
röpül, és szőre, tolla, pikkelye vagy páncélja van. Már felnőtt 
természetbúvárként, miután részt vett számos expedícióban, 
amely más állatkertek számára hozott haza állatokat, tesz szert a 
magáéra: rokoni megdöbbenésére valóra váltja gyermekkori 
álmát. Erről szól ez a lenyűgözően érdekes és mulatságos könyv, 
amelyet haszonnal forgathatnak fiatal és felnőtt olvasóink 
egyaránt.

GERALD DURRELL: ÁLLATKERT A KASTÉLY KÖRÜL
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Hatalmas, fehér bernáthegyi kutya kóborol a kis falu fölött, az 
Alpok égbe nyúló hegyeiben. Vadságáról legendákat suttognak 
a falubeliek, sokan elpusztítására törnek. Csak a kis Sébastien 
sejti meg benne a hányatott sorsú, szeretetre vágyó lényt. Ő 
maga is árva, és bár szerető emberek között él, szenvedélyesen 
vágyik a gyönyörű Belle barátságára. Az emberi jóság erői és a 
közöny meg rosszindulat csapnak össze ebben a mindvégig 
izgalmas és kalandos történetben, melynek végén a két 
egymásnak rendelt lény, sok viszontagság árán, egymásra talál. 
A francia írónő mesteri ábrázolója gyermekek és állatok 
barátságának, ezt tanúsítja regényének és a belőle készült 
tévéfilmnek példátlan sikere. 

CECILE AUBRY: 
BELLE ÉS 
SEBASTIAN
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Stuart Horten meglehetősen alacsony tízéves, aki egy sivár 
kisvárosba költözik, távol minden barátjától. A szomszédban 
sajnos az elviselhetetlen Kingley testvérek laknak, és a nyár 
kilátástalanul unalmasnak ígérkezik… Ám egyszer csak 
megkezdődik élete legnagyobb kalandja! Meg kell találnia 
nagy-nagybátyja elveszett műhelyét, ami telis-tele van trükkös és 
varázslatos tárgyakkal. Nyomkövetés, rejtélyek – ám ami elsőre 
izgalmas és mulatságos feladatnak látszik, hamar veszélyes 
küldetéssé válik.

LISSA EWANS: 
STUART HORTEN 
MÁGIKUS 
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KATI AJÁNLJA...



"Anyának egy csomó minden hiányzik, ha velem van. Nekem 
meg akkor hiányzik egy csomó minden, ha anya nincs velem." 

Felicia dühös az egész világra. A szülei épp elváltak, és ez az 
első nap, amikor Bertával, a húgával az apukájuknál alszanak. Ez 
a vártnál is sokkal rosszabbul alakul… Ráadásul Berta 
szánkóbalesete miatt az egész család összezárva tölti a teljes 
napot a kórház sürgősségi osztályán. Felicia nekivág a kórház 
folyosóinak, rengeteg kalandba keveredik, mindenféle érdekes 
gyerekkel fut össze, köztük egy nagyon vagány fiúval, Adammal 
is… 

A Pagony legújabb sorozatába, az Abszolút Könyvekbe olyan 
9-12 éveseknek szóló, olvasmányos és izgalmas könyveket 
válogatunk, amelyek abszolút lendületesek, abszolút 
színvonalasak, abszolút maiak. Abszolút könnyű őket olvasni, de 
mégsem felszínesek, abszolút nem megterhelőek, de mégis 
elgondolkodtatók. Van és lesz köztük fiús és lányos, magyar és 
külföldi, fantasy, kaland vagy éppen detektívregény – ami 
mindegyikben közös, és amit garantálunk: ezeket a könyveket jó 
olvasni!

ANNA WOLTZ: 
GIPSZ, AVAGY 
HOGYAN 
SZERELTEM MEG 
EGY NAP ALATT 
A VILÁGOT
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Az Egy törött orr balladája arról szól, hogy üssünk és hogy ne 
üssünk. És hogy mi a helyzet akkor, ha az ember csak úgy tud 
énekelni, amikor senki más nem hallja. De leginkább mégiscsak 
Bartról szól, aki szerint az élet attól egy cseppet sem lesz jobb, 
ha negatívak vagyunk. Megismerjük a titoktartásra képtelen 
Adával és Geirrel, aki mindig olyan furcsán áll. Az olyan fontos 
napok históriája ez a könyv, amelyeken egyszerre történik 
minden, és semmi sem többé lesz olyan, mint azelőtt volt. 
Amelyeken egyszerre érezzük magunkat boldognak és egy kissé 
szomorúnak. Ahogy ez a könyv is megnevetett, miközben néha 
elszorítja a torkodat.

ARNE SVINGEN: MAGAS CÉ ÉS JOBBHOROG
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Vajon hogyan győzte meg Mózes a fáraó földjén senyvedő 
zsidókat, hogy elinduljanak vele régi-új hazájukba? Hogyan vette 
rá az uralkodót, hogy engedje el őket? Tényleg szétnyílt a 
Vörös-tenger? Meddig vándoroltak a pusztában, mit ettek és 
miért hőbörögtek az emberek folyton? Mit csinált Mózes az 
elégedetlenség és veszekedés ellen? És egyáltalán, ki ez a 
Mózes? A bibliai történeteket már sokan megfestették, 
megrajzolták, megfilmesítették. Mi elmeséljük őket egy 
sorozatban. Ezek a történetek ősiek, mégis bennünk élnek. Kicsit 
talán úgy, ahogy a családi anekdoták, amelyeket szeretünk újra 
meg újra felidézni, annak ellenére, hogy mindenki másképp 
emlékszik rájuk, másképp meséli őket. És Szokács Eszter remek 
mesélő…

SZOKÁCS ESZTER: BIBLIAI TÖRTÉNETEK - MÓZES
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Rasszizmus 

Előítéletek 

Intolerancia 

A gyerekeknek sokszor nehéz értelmezniük a 
világ dolgait és azok hatását saját életükre. A 
Beszélgessünk róla! sorozat kötetei segítenek 
abban, hogy ezeket a nehéz és összetett 
problémákat közösen körbe tudjuk járni velük.

LOUISE SPILSBURY:
BESZÉLGESSÜNK RÓLA! - 
RASSZIZMUS ÉS INTOLERANCIA
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KINGA AJÁNLJA...



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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A Népmesekincstár Plusz soron következő, 70 zsidó mesét, 
legendát és történetet összegyűjtő válogatáskötete több 
évtizedes hiányt pótol. A csodákkal és hittel teli, ravasz és bölcs, 
olykor szívfacsaró, máskor humoros történetek az élet 
legfontosabb kérdéseit és a jellegzetes zsidó ünnepeket járják 
körül.

A rabbi és az oroszlán Bajzáth Mária mesepedagógus és 
budapesti zsidó iskolák együttműködésében jött létre, hogy a 
mesék megbízható és helyes ismereteket tükrözzenek a zsidó 
kultúráról, és egyúttal vallási hovatartozás nélkül, szülők és a 
gyerekek számára irodalmi élményt is nyújtsanak.

BAJZÁTH MÁRIA VÁLOGATÁSA: A RABBI ÉS 
AZ OROSZLÁN (ZSIDÓ MESÉK)
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5 ANGIE AJÁNLJA...



Lyra is rushing to the cold, far North, where witch clans and 
armored bears rule. North, where the Gobblers take the children 
they steal--including her friend Roger. North, where her fearsome 
uncle Asriel is trying to build a bridge to a parallel world.

Can one small girl make a difference in such great and terrible 
endeavors? This is Lyra: a savage, a schemer, a liar, and as 
fierce and true a champion as Roger or Asriel could want--but 
what Lyra doesn't know is that to help one of them will be to 
betray the other.

PHILIP PULLMAN: THE GOLDEN COMPASS
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Anne is a young orphan who finally finds a home at Green 
Gables, but it's not exactly smooth sailing. Anne always seems to 
find herself getting into scrapes! This easy-to-read adaptation of 
L.M. Montgomery's classic is guaranteed to hook beginning 
readers not yet ready to tackle the original.

L. M. MONTGOMERY: ANNE OF GREEN GABLES
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6
MARIANN AJÁNLJA...



Eleven és szellemes stílusával Bosnyák Viktória szerfelett 
élvezetes módon ejti rabul az olvasót, és többé nem is engedi 
könyve lapjairól. A Tündérboszorkány az egyik 
legszórakoztatóbb könyv, amit valaha olvastam. - Elisabetta 
Gnone, a W.I.T.C.H. megalkotója, a Fairy Oak-trilógia szerzője

A Békés Utcai Általános Iskola elhagyatott könyvtárában különös 
dolgok történnek. A könyvtáros néni nevéhez hűen igazán 
morcos, egyesek szerint egyenesen ijesztő Morcz Aranka. Laci 
és az ikerlányok, Sári és Dóri, illetve Dóri és Sári azonban 
szerencsére nem olyan ijedősek. Végül persze az is kiderül, hogy 
nem minden az, aminek látszik...

A Tündérboszorkány-trilógia további részei: 

2. rész: Klott Gatya, ne fárassz!

3. rész: Analfa visszatér

BOSNYÁK VIKTÓRIA: TÜNDÉRBOSZORKÁNY
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JUDIT AJÁNLJA...



Ebédszünetre az egész suli értesült a bunyóról, főleg mivel a 
játék után művészetóra jön, és Dániel rajzolt egy béna posztert, 
amin az állt, hogy Danilovszki Dániel vs Lúzerséró Béni. Rajta 
volt a dátum és az időpont is, aztán lefényképezte egymilliószor, 
és kitette mindenhová. Egyet még a fenekemre is ráragasztott 
két másodpercre.

Sosem zavart, hogy Lúzer Béni a nevem, mert olyan menő 
vagyok, hogy ez simán felülírta, de mióta az a rémes 
krokodilpofa Danilovszki Dániel is a mi sulinkba jár, pokollá teszi 
az életemet.

Olvasd el a könyvet, hogy kiderüljön, milyen volt az a nap, mikor 
világossárga, kötött gyapjúorrban mentem suliba.  

JIM SMITH: LÚZER BÉNI - A LEGMENŐBB LÚZER
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Mihez kezdene Sherlock Holmes egy békés kisvárosban, ahol 
nincsenek bűntények, és ezért nincs is mit kinyomozni? Holmes 
elmenekülne egy ilyen helyről - Kalle Blomkvist, az ifjú 
mesterdetektív persze nem megy sehova, hiszen még csak 
tizenhárom éves, és itt él a családja meg a két legjobb barátja: 
Anders és a vagány Eva-Lotta, akibe titokban fülig szerelmes. 
Kalle minden felbukkanó idegenben bűnözőt lát - és ezúttal talán 
nem téved: Einar bácsi valóban gyanús alak, pisztolyt hord 
magánál, és bárhová besurran a tolvajkulcsával. Kalle az 
évszázad bűnesetét szimatolja, barátai viszont inkább 
belevetnék magukat a Rózsák háborújába, a szokásos nyári 
csatározásba a rivális gyerekcsapattal. Bandaháború vagy 
bűnüldözés? Egy biztos: a nyomozás csakis akkor lehet sikeres, 
ha Anders és Eva-Lotta is Kalle segítségére siet.

ASTRID LINDGREN: KALLE NYOMOZNI KEZD
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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: MABLE JONES ÉS AZ IJESZTŐ KUKAC
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Ez a történet a különös Messzi-messzi Nagyvárosban játszódik, 
egy olyan korban, mikor még nincs mobil, a csatornában viszont 
hatalmas, veszedelmes kardfogú csigák lesnek áldozatukra, és 
az égen léghajók cikáznak. A város titkos laboratóriumban 
eközben pedig testet öltenek Nikola Tesla hihetetlen 
találmányai… Ebbe a világba csöppen Emma, a vagány 
betörőlány, akinek rögtön hatalmas feladat szakad a nyakába: 
meg kell mentenie a várost a gonosztól. De vajon képes erre? És 
mihez kezd „csapatával”: egy hisztis tudóssal, egy idegesítő 
okostojással, egy kedves csontvázzal meg egy vízidisznóval? 

A képregényeiről, az IBBY-díjáról és a Lencsilányról méltán híres 
Lakatos István megírta-rajzolta „legőrültebb” képesregényét! 

„Itt volt az ideje, hogy végre gonosz és hisztis tudósokat 
rajzoljak. És ha már életre keltek a rajzasztalon, kitaláltam nekik 
egy világot is.” –Lakatos István 

LAKATOS 
ISTVÁN: A 
MAJDNEM 
HALÁLOS 
HALÁLSUGÁR
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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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