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KINGA AJÁNLJA...



Emily bohém szüleinek mániája, hogy minden évben új helyre 
költöznek. Most éppen San Francisco következik, ami legalább jó 
hír, hiszen itt van a Könyvvadászat központja. Emily lelkes 
könyvvadász: a játék lényege, hogy bárki bárhol elrejthet egy 
könyvet, a megtaláló pedig egy online rendszer alapján pontokat 
kap.

Amikor Emily a városba érkezik, a Könyvvadászat kitalálóját, aki 
éppen egy új játék bejelentésére készül, megtámadják. Ijedtében 
elrejti a nála lévő, teljesen egyedi kiadású könyvet. Emily 
újdonsült barátjával véletlenül bukkan a könyvre, és a csapat a 
könyvvadászaton keresztül nyomozni kezd. Az értékes könyvre 
azonban másoknak is fáj a foga, így indul a versenyfutás. Vajon 
kinek sikerül előbb megfejtenie a rejtvényeket?

JENNIFER CHAMBLISS BERTMAN: KÖNYVVADÁSZOK
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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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Kalle Blomkvist, az ifjú mesterdetektív és barátai idén nyáron sem 
unatkoznak. Folytatják a Fehér és a Vörös Rózsa évek óta folyó 
háborúját, amit elbűvölt figyelemmel követ egy ötéves kisfiú, 
Rasmus. Hiszen ha megnő, ő is Fehér Rózsa szeretne lenni, mint 
Kalle, Anders és Eva-Lotta. 

A baj csak az, hogy Anders szerint Eva-Lotta egészen idétlenül 
kezd viselkedni, amint egy kisgyereket meglát. Főleg, mikor a 
nagy csata éjszakáján három titokzatos betörő jelenik meg 
Rasmus és édesapja, a híres feltaláló otthonában...

ASTRID LINDGREN: KALLE ÉS RASMUS
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Képzelj el egy országot, ahol minden autó leáll, az iskolák 
bezárnak, és még a legújabb videojátékokhoz sem lehet 
hozzájutni. Pontosan ez történt Norvégiában, ahol egyszer csak 
kiapadtak az Északi-tenger olajmezői.

A Fahr miniszterelnök & Fiai-sorozat második kötetében nem 
kisebb feladat vár Finnre, mint hogy megmentse a hazáját és az 
apját, a norvég miniszterelnököt, akit egy eszement diktátor 
Neander-völgyivé változtatott.

Ehhez Finn-nek nem kell mást tennie, csupán megszereznie egy 
japán császárkobra mérgét, egy szigorúan őrzött kőkorszaki 
csontváz egyetlen darabkáját és egy cseppet az őrült Napkirály 
véréből. Igazán semmiség... vagy mégsem?

LARS JOACHIM GRIMSTAD: FAHR 
MINISZTERELNÖK ÉS FIAI SOROZAT
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ERZSI AJÁNLJA...



Reggel felkelnek, iskolába mennek, délután hazamennek, 
játszanak a gépen, este lefekszenek. Azt gondolnánk, minden 
tízéves gyerekkel pontosan ugyanazok a dolgok történnek 
minden nap. Csakhogy ebben a könyvben tizenkét olyan gyerek 
meséli el egy napját, akik különben sosem találkoznának. Van, 
aki egy tanyán, lovak között él, és van, aki egy város lakótelepén. 
Van, aki saját medencében úszkál, van, akinél nincs villany. 
Mészöly Ágnes értő, cseppet sem kioktató, érzékenyítő 
gyerekkönyve valós szereplőkkel tíz éven felülieknek, Paulovkin 
Boglárka vagány illusztrációival. 

MÉSZÖLY ÁGNES: EZ EGY ILYEN NAP
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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 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. 

Lendületes stílusú, lebilincselően izgalmas regény, amelyben a fiatal 
elbeszélő-főszereplő igazi Agatha Christie-krimibe illő 
leleményességgel és logikával ered a bűnügy nyomába. A De mi 
került a pitébe? egy hatkötetesre tervezett sorozat első része.

ALAN BRADLEY: 
FLAVIA LUCE 
REJTÉLYEI
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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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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

19



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. 

A Levél a királynak című lovagregényt a 20. század egyik 
legjobb ifjúsági könyvének választották Hollandiában, ahol azóta 
is vezeti a sikerlistákat. Szerzőjét, Tonke Dragtot, irodalmi 
munkásságának elismeréseként 2001-ben lovaggá ütötték. 

A már jól ismert Kolibri Klasszikusok-sorozatban megjelenő Levél 
a királynak letehetetlenül izgalmas történet, amely itthon is a 
tizenévesek kedvence lehet. 

TONKE DRAGT: LEVÉL A KIRÁLYNAK SOROZAT
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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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Katinka imád történeteket kitalálni. Még csak tizenhárom éves, de már 
pontosan tudja, hogy író szeretne lenni, méghozzá híres író. Szerencsére a 
szomszédban lakik egy írónő, aki szívesen fogadja, és némi 
kertészkedésért cserébe kijavítja az irományait, és írói tanácsokkal látja el. 

Katinka pedig egyszer csak azon veszi észre magát, hogy az életéből egy 
regény lett, és az írás során egyre jobban megismeri önmagát, és 
feldolgozza fájdalmait. 

A könyv írói tanácsait bármelyik írói ambíciókkal rendelkező gyerek és 
felnőtt bátran megfogadhatja, és a könyv végében található vonalas 
lapokra pedig megírhatja a saját történetét! 

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!

ANNET HUIZING: HOGYAN ÍRTAM VÉLETLENÜL EGY 
KÖNYVET?
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Ötven magyar nő, akikről utcákat, tereket, bolygókat neveztek el, ám a 
tankönyvek sokszor meg sem említik őket. Ötven nő, akik mertek 
valamiben elsők lenni. Olyan nők, akik a leleményességüknek és a 
kitartásuknak köszönhetően mindig kimásztak a legmélyebb gödörből is, 
és közben sem feledkeztek meg arról, mit diktál az emberség. 

    Izgalmas életutak, példaértékű történetek múltból és jelenből – a 
jövőnek.

FODOR MARCSI - NAGY ADRIENN: 50 ELSZÁNT 
MAGYAR NŐ
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  „‒ Külön, mégis együtt. Elválaszthatatlanul. Szóval… néhány napja 
biztosan tudtam, hogy Pax evett. Éreztem. Múlt éjjel megláttam a holdat, és 
tudtam, Pax is épp azt nézi, ugyanakkor. Gondolod, ha érzem, hogy Pax él, 
úgy is van? 

    ‒ Igen.”

Pax és Peter azóta elválaszthatatlanok, hogy a fiú magához vette az 
elárvult kisrókát. Ám egy nap megtörténik az elképzelhetetlen: Peter apja 
bevonul a hadseregbe, és rákényszeríti a fiát, hogy szabadon eressze 
Paxot.

Nagyapjánál, otthonától háromszáz mérföldnyire Peter rádöbben, hogy az 
ő helye nem ott van – hanem Pax mellett. Az egyre közeledő frontra fittyet 
hányva felkerekedik, hogy újra együtt lehessen barátjával. Hajtja a 
szeretet, a ragaszkodás és a keserűség.

Eközben Pax, míg kitartóan várja, hogy kis gazdája visszatérjen, maga is 
kalandokba keveredik, és felfedezi a világot. 

Szívbe markoló története barátságról, hűségről és arról, hogyan találjuk 
meg helyünket a világban.

SARA PENNYPACKER: PAX
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Akinek mindig morcos a nővére, elviselhetetlenül idegesítő a padtársa, és 
az ég megáldotta egy sasszemű osztályfőnökkel, annak az életben 
maradáshoz nagy adag szerencsére van szüksége. Tom Gates eddig 
mindig megúszta, de vajon most is mázlija lesz? A suliban tanfelügyelő 
cirkál, így még kínosabb elkésni az órákról. Az osztályban elviselhetetlen 
bűz terjeng, és a szagnyomok Tom hátizsákjához vezetnek. Közben az 
Ebzombik keményen próbál a Bandacsatára, és akad pár ellendrukker is. 
Az már csak hab a tortán, hogy Apa sárkányt épít, hogy Tom többet 
legyen a friss levegőn, Anya pedig képtelen megérteni, hogy lyukas 
cipőben is lehet suliba járni... Még szerencse, hogy rajzolni bárhol lehet, 
és a házban valahol mindig lapul egy csomag karamellostya.

Liz Pichon világhírű könyvsorozata bebizonyította, hogy történetet írni és 
rajzolni együtt a legjobb. Próbáld ki te is, lépj be Tom Gates lenyűgöző 

világába!

LIZ PICHON: NAGYON PICIT MÁZLISTA
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JUDIT AJÁNLJA...



Morrigan Crow elátkozott gyerek. Mivel épp Napszálltakor 
született, őt okolják minden bajért: ha megdöglik a 
konyhamacska, ha szívrohamot kap a kertész. Ám ami ennél is 
szörnyűbb, hogy a 11. születésnapján, pontban éjfélkor meg kell 
halnia. 

Csakhogy épp mielőtt tizenkettőt ütne az óra, az ajtóban 
megjelenik egy különös férfi, és azt kérdezi: „Mondd csak, 
akarsz-e élni?” Jupiter kimenti a Füst és Árny Vadászainak 
karmából Morrigant, és egy titokzatos városba, Nevermoorba 
viszi. Ahhoz azonban, hogy maradhasson, és felvételt nyerjen a 
Csudálatos Társaságba, a lánynak négy próbát kell kiállnia. 

Az élete a tét: ha sikerül, biztonságban élhet tovább 
Nevermoorban, ha nem, el kell hagynia a várost, és 
szembenéznie a végzetével.

JESSICA TOWSEND: NEVERMOOR
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Érdekel a mitológia, a görög istenek világa, de azt gondoltad, 
mindez uncsi, sőt, ciki is akár? Akkor bizony tévedtél! Frank 
Schwieger Zeusz és bandája című könyve felrázza a görög 
mítoszokat, és bemutatja az összes jó arcot az Olümposzon úgy, 
ahogy még sosem olvastál róluk. Ez a könyv tele van überkirály 
történetekkel a legmenőbb antik istenekről és hősökről. 

Tudod-e, miért bújtatja anyja Akhilleuszt, a majdnem 
sebezhetetlen hőst lányruhába, vagy azt, hogyan vágja át 
Aphrodité a két riválisát a szépségkirálynő-választáson? Nem? 
És hallottad már, hogyan újított be ötven tehenet Hermész egy 
szál pelusban élete első napján? Akár igen, akár nem, ha 
szívesen villognál egyedülálló mitikus tudásoddal, ki ne add a 
kezedből ezt a könyvet! Istenkirály sztorik – kizárólag a 
legvagányabbaknak! Vigyázat, a könyv súlyos, nyolc napon túl 
gyógyuló nevetőizomgörcsöket okozhat! 

Az antik görög mitológia legizgalmasabb mondái zsír új 
csomagolásban. Mítoszok első kézből – isteni sugallatra. Minden 
szavuk igaz!

FRANK SCHWIEGER: ZEUSZ ÉS BANDÁJA
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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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William Wenton a világ legjobb kódfejtője. De van olyan 
feladvány, amely rajta is kifog. 

A fiú visszatér nagyapja titkos intézetébe, ahol azonban 
időközben minden megváltozott. William szobája most egy 
börtöncellára hasonlít, az épület biztonsági robotokkal van tele, 
és szigorú szabályokat vezettek be. Az intézkedések oka a 
pincében lefagyasztva fekvő férfi, Abraham Talley, aki korábban 
William életére tört. Ám a fiú elől eltitkolnak valamit – és 
mindenkit rettegésben tart valami… Vagy valaki? 

William talán csak régi barátjában, Isciában bízhat. Kettejükre 
vár a feladat, hogy kiderítsék, mi okozza a fiú különös rohamait, 
és ki az a félelmetes, kísértetként közlekedő alak az intézetben. 
Mit akarhat a fiútól? És vajon milyen világba vezet át a 
Kriptoportál? 

A William Wenton kötetek közel 40 nyelven jelennek meg 
világszerte. Az első rész, A Lurídiumtolvaj megfilmesítési jogát a 
nagy sikerű Kódjátszma rendezője vásárolta meg.

BOBBIE PEERS: WILLIAM WENTON SOROZAT
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