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ERZSI AJÁNLJA...



A Hatalmagos Azonáltal Barátságos Óriás, azaz a HABÓ nem 
közönséges csontkrámcsáló óriás. Ahhoz túlságosan is kedves 
és gyámbor. Szofi legnagyobb szerencséjére. Ha ugyanis 
bármelyik másik óriás rabolta volna el az éjszaka kellős közepén, 
hamarosan felfalta volna reggelire. Amikor Szofi megtudja, hogy 
az óriások Angliába loholnak, és egészben nyeldekelnek le 
kedves gyerkedliket, ő meg a HABÓ elhatározza, egyszer s 
mindenkorra véget vetnek a szörnyűséges emberevésnek! Roald 
Dahl kém volt, kiváló vadászpilóta, csokoládétörténész és 
feltaláló, továbbá a Charlie és a csokigyár, a Matilda, A 
barátságos óriás, valamint számos nagyszerű történet szerzője. 
A barátságos óriás az első kötet a Kolibri Kiadó Roald 
Dahl-sorozatában, amelyben új fordításban jelenik meg a 
Matilda, illetve a későbbiekben további népszerű Dahl-regények 
is. A köteteket a számos David Walliams-könyvet is illusztráló 
Quentin Blake rajzai gazdagítják.

ROALD DAHL: A 
BARÁTSÁGOS 
ÓRIÁS
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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
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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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Ez képtelenség, ugye? A nagymama tönkretette az internetet. 
Méghozzá totálisan. Az egész világon.

"Csak EGYETLEN EGYSZER kellett Tiffaninak a nagymamára 
vigyáznia. 

És pont MA kellett a nagymamának az internetet TÖNKRETENNI. 
A teljes internetet. Az egész világon. Pompás!"

Internet nélkül semmi nem olyan, mint korábban: Max nem tud a 
mobilján pötyögni, Lujza nem tud zenét hallgatni és a Nagypapa 
nem tud többé tévét nézni. Sőt Anya és Apa is nagyon korán 
hazajönnek, mert nem tudnak dolgozni. Senki nem tudja mihez 
kéne kezdjen így, internet nélkül. 

De aztán mégiscsak egy nagyszerű nap lesz belőle. Annak 
ellenére, hogy az internet tönkrement! Vagy talán pont azért? 

Nevetőizom torna az egész családnak! 

MARC-UWE 
KLING
A NAP, AMIKOR 
A NAGYMAMA 
TÖNKRETETTE AZ 
INTERNETET
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„Ám soha senki nem látta a festményt a falon.” 

Hannah Jordan egy múzeumban lakik. A newporti Szilfa kastély 
gondnokának a lánya, és odáig van az épület korábbi lakóinak a 
történeteiért. Külön kedvence Maggie Dunlap, a vele egyidős 
örökös, akiről még festmény is készült. 

Amikor egy titokzatos tükör lehetővé teszi, hogy Hannah és 
Maggie helyet cseréljenek, Hannah beleveti magát, hogy 
megakadályozza a képlopást, Maggie pedig megismerkedik a 
mobiltelefonnal, a focival (amit lányok is játszhatnak!) és 
mindazzal a szabadsággal, ami a mai gyerekeknek a 
legtermészetesebb. Viszlát, fűzők! 

Az időutazásba ágyazott krimi a sodró kaland mellett fontos 
kérdéseket feszeget. Őszinte rácsodálkozás a századelő és a 
21. századi nőjogi helyzet különbségeire és feszültségeire.

KRISTINE 
ASSELIN - JEN 
MALONE: KULCS 
A MÚLTBA
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2

KINGA AJÁNLJA...



Hogy lesz egy unalmasnak ígérkező osztálykirándulásból 
félelmetesen izgalmas szabadulós játék? Úgy, hogy az osztály 
nyolc különc tagja mondvacsinált vagy valós indokkal lemarad 
az éjszakai túráról. A lepukkant kastélyszállóban töltik az 
éjszakát, ahol hamar a bogaras gondnok mesterien őrült 
játékának szereplőivé válnak. Ők nyolcan véletlenül lettek egy 
csapat, de hajnalig - ha szeretnék, ha nem - össze kell tartaniuk, 
mielőtt a többiek visszaérnek. Különleges könyv született: a 
könyv nyolc főszereplőjét megszólaltató nyolc író közös munkája. 
Ők nyolcan nem véletlenül lettek egy csapat, szívvel-lélekkel írták 
ezt a könyvet.

DÁVID ÁDÁM - 
FINY PETRA - 
GÉVAI CSILLA - 
KERTÉSZ ERZSI - 
MAJOROS NÓRA 
- MÉSZÖLY 
ÁGNES - MIKLYA 
ANNA - NYULÁSZ 
PÉTER: TALÁLJ KI!
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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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Képzeld el, ahogy a hajód csendesen ringatózva szeli a 
Déli-óceán habjait. A hírhedten veszélyes víz most nyugodt, jó a 
szél, egyenletes a sebesség. Aztán hirtelen hatalmas zökkenést 
érzel. Kopp, reccs, zuhanás! A kormány eltörött, a hajó 
irányíthatatlanná vált...

Ez csak egyike Fa Nándor kalandjainak. Az első magyar 
vitorlázó, aki saját kezűleg épített hajóval kerülte meg a Földet, 
most elmeséli az útja során átélt izgalmakat.

Nemcsak azt tudhatod meg, mi történt a kormány nélkül 
hánykolódó hajóval a Déli-tengeren, de az is kiderül, mi a 
teendő, ha egy vérszomjas cápával találod szembe magad. És 
vajon milyen az élet egy aprócska, de működő vulkánszigeten? 
Hova tűnnek a hajók a Bermuda-háromszögben? Tényleg 
csendes a Csendes-óceán? Hány kiló egy koala?

Miközben a megtörtént eseményeket feldolgozó regényt olvasod, 
a kérdésekre is választ kapsz. Láss világot, és kísérd el Föld 
körüli útjára a legsikeresebb magyar vitorlázót! Üdv a fedélzeten!

FA NÁNDOR: 
KALANDJAIM A 
FÖLD KÖRÜL
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Beszélgess az utadba kerülő lényekkel, figyelj nagyon, 
gondolkodj, szerezz értékes tárgyakat, és teljesítsd a 
küldetésedet! Az akadályokat többféleképpen is legyőzheted, 
sok úton-módon rájöhetsz a rejtélyek nyitjára, akár többször is 
végigjárva a könyvet!

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 magyar és külföldi, fantasy, 
kaland vagy éppen detektívregény - ami mindegyikben közös, és 
amit garantálunk: ezeket a könyveket jó olvasni!

BOJTI ANNA: A 
LIDÉRCERDŐ 
MÉLYÉN
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Egy régi faládikóban rejtőző térkép...

Egy titkosírással írt üzenet...

Egy tetovált nagymama, aki kiszuperált cirkuszi kocsival járja a 
Balaton-felvidéket...

Ki ne vágyna egy duplán rejtélyes nyárra? 

Krisztinek és Hubának különféle kódokat és találós kérdéseket 
kell megfejtenie, hogy rábukkanjon a kincsre. De eközben egy 
valódi bűnszövetkezet is dolgozik a Balaton-partján: pénztárcák 
és ékszerek tűnnek el mindenhonnan... 

Vajon milyen kincs várja Krisztiéket az út végén? És sikerül-e 
közben leleplezniük a tolvajokat is?

Nyomozz Te is velünk! Bejárjuk többek közt Révfülöpöt, a Folly 
Arborétumot és Hegyestűt, megkeressük a mindszentkállai titkos 
lépcsőt és bekukkantunk Csobánc várába is...

FIALA BORCSA: 
BALATONI 
NYOMOZÁS
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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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A kisiskolás Krisz egy nap azzal szembesül, hogy az igazgató 
által adott piruláktól mindenki elálmosodik, hazamegy, majd 
eltűnik... aztán szemtanúja lesz annak, ahogy egyik tanítója 
különös átváltozáson megy keresztül...

Bartók Imre gyermekmeséje az inváziós sci-fi műfajába 
kalauzolja el az ifjú olvasókat. Egy csillagközi ökológia gondolatai 
találkoznak a gyermeki érzelmekkel. E mese a szorongáson túl 
természetesen az önzetlenségről és a leleményességről is szól, a 
pozitív végkifejlet pedig feloldja a gyermeki olvasóban a félelmet. 
Bár a happy end után is maradhat bennük némi nyugtalanító 
töprengenivaló jelenünk ökológiai helyzetével kapcsolatban... 
ahogyan a felnőtt olvasóban is!

BARTÓK IMRE: 
TESTRABLÓK 
ÉJSZAKÁJA
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3

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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4 PÉTER AJÁNLJA...



Salman Rushdie korunk legnagyobb mesemondója

„Volt egyszer Alifbá országában egy szomorú város, minden 
városok legszomorúbbika […] Ennek a városnak az útvesztőiben, 
túl a tört szívekre emlékeztető romházak negyedén, élt egy 
Hárún nevezetű vidám kis fickó, egyetlen gyermeke a 
mesemondó Rasíd kalifának, kinek vidámságáról regéket 
regéltek szerte a szomorú városban […] Aztán valahogy minden 
elromlott. Talán beszivárgott végül a város szomorúsága az 
ablakon. Mikor egy nap, strófa közben, mintha csak kikapcsolták 
volna, elhallgatott Szoraja éneke, Hárún tudta, hogy bajok 
lesznek. De hogy mekkorák, azt nem is gyanította.”

Salman Rushdie indiai születésű brit író, akire mohamedán vallási 
vezetők kimondták a fatvát. A MAN Booker-díjas szerző neve 
komoly irodalmi védjegy, az író számos nemzetközi zsűri tagja, 
regényei világszerte sikerlistásak. Háromszor nősült, két fia van, 
jelenleg Padma Lakshmi modellel él New Yorkban.

SALMAN 
RUSHDIE
HÁRÚN ÉS A 
MESÉK TENGERE
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Ha megmozgatják a fantáziádat az oda és vissza történő 
utazások, amelyek kivezetnek a kényelmes nyugati világból, a 
Vadon szegélyén túlra, és érdekel egy egyszerű (némi 
bölcsességgel, némi bátorsággal és jelentős szerencsével 
megáldott) hős, akkor ez a könyv tetszeni fog, mivel épp egy 
ilyen út és utazó leírása található benne. A történet a 
Tündérország kora és az emberek uralma közti réges-régi 
időkben játszódik, mikor még állott a híres Bakacsinerdő, és a 
hegyek veszéllyel voltak tele. Az egyszerű kalandozó útját 
követve útközben megtudhatsz (ahogy ő is megtudott) – ha még 
nem ismernéd mindezeket a dolgokat – egyet s mást a trollokról, 
koboldokról, törpökről és tündékről, s bepillantást nyerhetsz egy 
elhanyagolt, de lényeges időszak történelmébe és eseményeibe. 
Mert Zsákos Bilbó úr számos jelentős személynél járt; beszélt a 
sárkánnyal, a hatalmas Smauggal; és akaratán kívül jelen volt az 
Öt Sereg Csatájánál. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mivel ő 
egy hobbit. A hobbitok fölött a történelem és a legendák mind ez 
idáig átsiklottak, talán mert rendszerint többre tartják a 
kényelmet, mint az izgalmakat. 

J. R. R. TOLKIEN: 
A HOBBIT
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Philip Pullman klasszikussá vált, számtalan díjjal elismert ifjúsági 
trilógiájának első részében megismerjük Lyrát, a rendkívüli 
kislányt, és az ő Oxfordját, ami nagyon hasonlít a miénkhez, de 
nagyon más is - például mindenkinek van egy állat alakú 
daimónja, mely lelke egy darabkája, egyben örök társa.

Lyra kíváncsi, merész és imádja a kalandokat, és bármikor kész 
megtréfálni otthona, a Jordan-kollégium tudósait. Ám élete igazi 
nagy kalandja csak akkor kezdődik, amikor valami különösről 
hall, valamiről, amiről a tudósok is csak suttogva mernek 
beszélni, és amihez valahogy köze van az északi fénynek és egy 
semmihez sem hasonlító iránytűnek...

PHILIP PULLMAN: 
AZ ARANY 
IRÁNYTŰ
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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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Boaz szereti a nagymamáját, szereti a csendet, és nagyon szeret 
olvasni, főleg az indiánokról. Az osztályban viszont egy barátja 
sincs, míg meg nem érkezik Aisha. A gyönyörű, hosszú fekete 
hajú Aisha, aki nem tud hollandul, de igazi indián, és rögtön 
Boaz mellé ül. Végre neki is van legjobb barátja! 

Csakhogy apa szerint Boaznak osztályt kell ugrania, annyira 
okos, és nem érti, hogy Boaz képtelen otthagyni Aishát. Nem 
marad más hátra, meg kell szöknie, mint egy igazi bátor 
indiánnak...

ERNA SASSEN: 
EGY INDIÁN, MINT 
TE MEG ÉN
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Finn Fahr apja a norvég miniszterelnök, aki nemrégiben még 
taxisofőrkent dolgozott. Mivel éveken át hallgatta, ahogyan az 
utasok a hátsó ülésen panaszkodnak, pontosan tudta, mit 
akarnak a választópolgárok: kevesebb kátyút az utakon, es több 
burgonyaszirmot a csipszeszacskóba! És nem tévedett. Talán 
hihetetlen, de megnyerte a választást. Ám az élet ettől még nem 
fenékig tejfel. Egy távoli ország diktátora érkezik hozzájuk 
látogatóba, és különös ajándékkal lepi meg Finn apját: neki adja 
az egyik fiát. Csakhogy Finn újdonsült testvére meglehetősen 
gyanúsan viselkedik, ráadásul az osztályukból sorra tűnnek el a 
gyerekek... 
 
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.

LARS JOACHIM 
GRIMSTAD: 
ELTŰNT 
GYEREKEK / 
NAPKIRÁLY
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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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Tíz óvatosságra intő mese, tíz elragadóan rémes szereplő - a 
világszerte népszerű szerzőtől, David Walliamstől!

Készen állsz arra, hogy megismerd a világ legrosszabb 
gyerekeit?

Öt gusztustalan fiút és öt borzalmas lányt?

Szófa Szófia például álló nap a tévét bámulja, végül annyira 
odaragad a kanapéhoz, hogy szó szerint elválaszthatatlanok 
lesznek.

Aztán itt van Nyálas Nyikos, a fiú, akit a saját nyála sodor bajba 
egy iskolai múzeumlátogatáson.

De ne feledkezzünk meg Bömbi Bertáról sem, aki megállás 
nélkül bömböl, és szörnyűséges hazugságokat talál ki.

DAVID WILLIAMS: 
A VILÁG 
LEGROSSZABB 
GYEREKEI
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Kedvenc szobalányunk története a végéhez ér. A Caleb Krisp Ivy 
Pocket és az Óragyémánt és az Állítsátok meg Ivyt! című 
regényében megismert szeleburdi szobalány, Ivy élőkön és 
holtakon keresztül szórakoztatott minket képtelen kalandjaival, a 
trilógia pedig a Hozzátok el nekem Ivy Pocket fejét! című kötettel 
zárul, nem kevésbé humorosan és elképesztő csavarokat 
tartogatva. FERGETEGESEN VICCES és elsöprően kiborító 
hősnőnk ezúttal Londonba indul, hogy átkelve Prospába 
megmentse Anastasiát és az ifjú Rebeccát, akikre a halálnál is 
rosszabb sors vár. Csakhogy minden lépésnél akadályokba 
ütközik. A gonosz Miss Always és ördögi lokkjai a nyomában 
vannak. Anastasiát álnok és szívtelen nővére szörnyű helyre rejti, 
ahol soha senki nem találhatja meg. És ami a legrosszabb: még 
az Óragyémánt is felmondja a szolgálatot.Az Ivy Pocket-trilógia 
VIHAROS FINÁLÉJÁBAN ezernyi rejtély vár arra, hogy végre 
megoldja valaki. (Ja, és mellesleg egész Prospát meg kell 
menteni.) És ki lehetne alkalmasabb a feladatra, mint épp Ivy? 
Végül is egy orosz sakkmester veszett el benne...meg egy 
koporsókészítő lánya...és persze egy díjnyertes csődör... 

CALEB KRISP: 
HOZZÁTOK EL 
NEKEM IVY 
POCKET FEJÉT
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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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A RENDŐRSÉG KÖZLEMÉNYE

"Eltűnt Turchányi Albert, 11 éves általános iskolai tanuló. A 
körülbelül 145 centiméter magas, zömök testalkatú, barna 
szemű, szemüveges, rövid, barna hajú fiú 2019. november 
25-én, hétfőn az iskolai könyvtárból ismeretlen helyre távozott. 
Eltűnésekor zöld színű farmernadrágot és szürke "A 
CSAPATMUNKA AZ, AMIKOR SOKAN CSINÁLJÁK, AMIT ÉN 
MONDOK" feliratú pólót viselt."

Ugyanekkor Petőfi Sándor János vitéz című művében ismeretlen, 
új szereplő jelenik meg: egy zömök testalkatú, barna szemű, 
szemüveges, rövid hajú fiú...x És ezáltal a mű igen különös 
fordulatokkal gazdagszik. Ám az új János vitéz nem mindenki 
tetszését nyeri el. Az indulatok elszabadulnak. Úgy tűnik, 
Magyarországot soha nem látott katasztrófa fenyegeti.

SZABÓ 
BORBÁLA: 
A JÁNOS VITÉZ-
KÓD
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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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2002, New Jersey. 

Shirli drámatagozatos gimibe jár, és nagyon készül az idei 
előadásra. Ami-kor kiderül, hogy a Hegedűs a háztetőnt játsszák, 
egy sor nehézséggel kell szem-be-néznie: miért nem ő kapta 
Hodel, a legszebb szólót éneklő lány szerepét? Mi fog kisülni 
-abból, hogy a darabbeli férje, Ben, a suli legmenőbb és 
legjóképűbb sráca? 

Shirli imádott nagyapja azonban nincs elragadtatva a színdarab 
hírétől. A holokauszttúlélő nagyapa ugyanis gyűlöli a zenét. 
Amikor azonban Shirli a padlásán jelmezek és kellékek után 
kutat, rátalál egy hegedűre és egy régi, zenekari plakátra, amin 
felismeri a fiatal nagyapját. 

Shirlinek számtalan kérdése van...

KATHY KACER - 
ERIC WALTERS: 
NAGYPAPA 
HEGEDŰJE
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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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