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KINGA AJÁNLJA...



Győri Dani tizenhat éves. Az apját sohasem látta, kettesben él az 
anyjával, közepes tanuló egy közepes gimnáziumban, rajong a 
Barcelonáért, az indie zenéért, egész jól gitározik, és nagyon 
szeretne végre egy barátnőt. Mégsem mondható átlagosnak: 
Dani mozgássérült, vagy ahogy ő hívja magát: nyomi.

Egy rosszul sikerült iskolai program és egy hatalmas otthoni 
veszekedés után őrült ötlete támad: elemeli anyja hitelkártyáját, 
vásárol magának egy repülőjegyet, és péntek reggel az iskola 
helyett Münchenbe indul.

Párizs, Amszterdam és Barcelona, egyetemi kampusz és 
autópályapihenő, bajor nemesi kastély és kolostor. Full extrás 
BMW és szakadt teherautó, zenészek, hackerek, örömlányok, 
deszkások: road movie _ kerekesszékben.

MÉSZÖLY ÁGNES: SZABADLÁBON
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"Belfast falakkal, kerítésekkel körülvett, katolikusok lakta 
negyedében, Ardoyne-ban él a tizenkét éves Mickey.

A nyolcvanas évek elején járunk, a legádázabb észak-írországi 
zavargások idején, kemény, zárt, szűk és veszélyes világban, 
ahol naponta robbannak bombák, állandó összetűzések tartják 
félelemben azokat, akik csak (túl)élni akarnak. Brit katonák és az 
őket pártoló helyi rendőrség razziázik az utcákon. A gyerekek 
korán érnek, a fiúk durvák és erőszakosak, a lányokat az utca 
neveli, nagy a szegénység.

Mickey-nek nincs barátja, kilóg a kortársai közül: érzékenyebb, 
szelídebb, okosabb, és nem élvezi a kegyetlen, ,,fiús" játékokat. 
Rengeteget álmodozik, például arról, hogy Amerikába megy, és 
meggazdagodik, aztán maga mellé veszi imádott anyját és 
kishúgát. A humoros és megindító epizódokban bővelkedő, 
történet egy nyári szünetet ölel föl, az utolsót, mielőtt Mickey új 
iskolába megy. Sorsdöntő nyár, melynek eseményei serdülővé 
avatják a kisfiút: lát halált, reménytelenséget, küzdelmet, hűséget 
és árulást, erőszakot és végtelen szeretetet, sőt még smárolni is 
megtanul. Aztán egy nap merész ötlete támad."

PAUL MCVEIGH: 
A JÓ FIÚ
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Tudod-e, hogyan jelezték régen a toronyőrök, ha a városban tűz 
ütött ki? Miért Normafa a Normafa? Vajon ki lehetett a híres 
angyalszobrász, aki vasárnaponként habos kakaóval vendégelte 
meg a környékbeli gyerekeket.

Tittel Kinga Mesélő Zsebkönyvek sorozatának harmadik kötete 
különleges utazást ígér - szó szerint a magasba repít. Ezúttal 
kilátókból és tornyokból tekinthetünk le fővárosunkra, miközben 
templomokba térünk be.

Mindazt pedig, ami odaföntről nézve rejtve maradna - az 
izgalmas, apró, emberi részleteket - a híres gerillaszobrász, 
Kolodko Mihály miniszobrai révén tárja elénk a szerző.

TITTEL KINGA: 
KILÁTÓK ÉS 
MINISZOBROK
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Ébredtél már úgy, hogy azt érezted, minden ugyanolyan, mint 
előző reggel? Felkelés, reggeli, iskola - mintha az egyhangú 
napok során megállt volna az idő?

Dáviddal pontosan ez történik. Szerinte csütörtök van. Az 
anyukája szerint szerda. Majd megismétlődik az előző napja. És 
megint. És megint. Ráadásul mintha senki más nem venné észre, 
hogy az örökszerdában ragadtak!

A fiú kétségbeesetten nyomozni kezd: vajon miért történik ez az 
egész? Rékával, a szomszéd lánnyal hamarosan egy bűnügy 
kellős közepébe csöppennek, ahol mindenki gyanúsított, akivel 
találkoztak ezen a bizonyos szerdán - és senkiről sem tudni, 
hogy igazat mond vagy titkol valamit...

WÉBER ANIKÓ: 
ÖRÖKSZERDA

5



Pi Patel különös fiú. Egyesek szerint (közéjük tartoznak a szülei 
is) bogaras. Tizenhat évesen elhatározza, hogy nemcsak hindu 
akar lenni (születésénél fogva az), hanem keresztény és moszlim 
is. És keresztül is viszi az akaratát: nemcsak hogy 
megkeresztelkedik, de beszerez egy imaszőnyeget is. 
Hősünknek már a neve is furcsa: keresztnevét – Piscine Molitor – 
egy párizsi uszodáról kapta. Iskolatársai persze Pisisnek 
csúfolják, mire ő lerövidíti a nevét, és a gyengébbek kedvéért 
felírja a táblára: π=3,14.

Az is furcsa, hogy egy állatkertben lakik Pondicherry városában, 
amelynek apja a tulajdonosa és vezetője. És éppen itt 
kezdődnek a bajok: az állatkert nem jövedelmező – a család úgy 
dönt, hogy eladja az állományt, s átköltöznek Kanadába. Az 
Észak-Amerikába szánt példányok egy része velük utazik a 
Cimcum nevű teherhajón. A hajó egy éjszaka valahol a 
Csendes-óceán kellős közepén elsüllyed. Az egyetlen túlélő Pi 
Patel – valamint egy mentőcsónak-rakományra való állat: egy 
zebra, egy orangután, egy hiéna – és egy bengáli tigris!

YANN MARTEL: PI 
ÉLETE
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Lilla kap egy tavaszikabátot a nevelőapjától, ami nem várt 
események sorát indítja el. A történések nemcsak neki tartanak 
tükröt, hanem egyszeriben azokat is más megvilágításba 
helyezik, akikkel a mindennapjait tölti. De ha egyszer nem a ruha 
teszi az embert, hogyan lehetséges, hogy egy kabát egészen 
megváltoztatja az ember életét?

LIPTÁK ILDIKÓ: 
CSAK NEKED 
AKARTUNK JÓT
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A lepedőn túl című könyvben tizenévesek őszinte 
kérdéseire igyekeztünk válaszokat adni a pluralizmus 
szellemében. Válaszainkból kitűnik, hogy szerintünk a 
zsidóságban nem létezik semmire egyetlen helyes 
válasz. Mindig annyi válasz van, ahány embert 
megkérdezünk és mindenki maga döntheti el, melyik 
nézet áll hozzá a legközelebb. Olvasóinkat arra bíztatjuk, 
ne mások zsidóságának akarjanak megfelelni, merjenek 
kérdezni, és keressék a számukra elfogadható 
válaszokat, vagy fogalmazzanak meg újakat!

A LEPEDŐN TÚL: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A 
ZSIDÓSÁGRÓL - TABUK NÉLKÜL
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ERZSI AJÁNLJA...



Mi lenne, ha a hercegnő nem menne feleségül a királyfihoz, mert 
az autóversenyzés jobban érdekli? 

Mi lenne, ha a legszegényebb lány is tanulhatna, hogy aztán 
országos ügyekben döntsön?

A szerzőpáros újragondolja a mese műfaját. Száz rendkívüli nő 
életét mondja el Kleopátrától Marie Curie-n át Michelle Obamáig. 
Történetüket egy-egy portré teszi teljessé, amelyeket a világ 
különböző országaiban alkotó hatvan grafikusnő készített.

Az Esti mesék lázadó lányoknak a közösségi adománygyűjtés 
történetének legnagyobb könyves sikere lett. Nem csoda, hiszen 
hősnői – vagány kalózok, zseniális tudósok vagy élvonalbeli 
sportolók – köztünk éltek és élnek, az ókori Japánban éppúgy, 
mint a mai Mexikóban. Sikereik azt bizonyítják, hogy a 
hagyományos női szerepekből ki lehet törni, és bármire képes 
egy lány, ha az akadályokat leküzdve kibontakoztatja a benne 
rejlő lehetőségeket.

ELENA FAVILLI: 
ESTI MESÉK 
LÁZADÓ 
LÁNYOKNAK - 
100 KÜLÖNLEGES 
NŐ TÖRTÉNETE
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Egy iskola, ami lehet, hogy a ti házatok mellett van. Hat barát, 
akik közül az egyik akár te is lehetnél. Vagányak, lázadók és 
tehetségesek. Mind a hatan másban. Mi lehet bennük a közös? 
Sádi, János, Röfi, Márkó, Zuzu és Alma Peti, vagyis a B Team 
nevű tanulócsoport tagjai délutánonként a Különleges 
Tehetségek Ernest Rutherford Intézetébe (RUDI) járnak, de 
egyáltalán nem érzik magukat különlegesnek. Az első küldetés 
során jó, hogy van, aki minden kódot és tűzfalat fel tud törni, az 
összes hightech kütyüt ismeri, hasznos egy igazi manipulátor, 
néha nem rosszak a családi kapcsolatok, de az sem mellékes, 
hogy egy aikido bajnok is akad a csapatban. És még az is lehet, 
hogy a történelmi tudás is jó valamire… 

A Budapesten játszódó regény főhősei mintha egy mai 
kalandregénybe csöppentek volna, és nagy erőkkel próbálnak 
rájönni, hogy mi a saját szerepük: műkincstolvajlásra akarják őket 
használni, vagy tényleg csak különleges vezetőket igyekeznek 
képezni belőlük. Közben egyre többet tanulnak, főleg a 
barátságról, felelősségből és az életről.

SZABÓ TIBOR 
BENJÁMIN: EPIC, 
AZ ELSŐ 
KÜLDETÉS
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„Egy éve egy sort sem írtam. De mától újra odakényszerítem 
magam a monitor elé.Elhatároztam, hogy ezúttal kitartóan fogom 
vezetni a naplómat. KITARTÁS! Nem éppen erényem, de 
fejlesztem! Ezen a nyáron azt is elhatároztam, hogy még 
őszintébb leszek magamhoz, és leszámolok az őrültségeimmel. 
Nem igaz, hogy azt várom megértsenek. Tudom, fura: egy rég 
halott férfiba vagyok szerelmes. Miért kell automatikusan 
belenyugodnom abba, hogy nem élhetek vele? Halkan 
megsúgom, olvastam én már olyan esetről is, hogy valaki 
beleszeretett Leila hercegnőbe a Star Warsból, vagy egy 
rajzfilmfigurába. Szóval ezek után miért ne barátkozhatnék olyan 
emberekkel, akik létező személyek… voltak? Ők legalább éltek 
valamikor! Csakhogy én megígértem magamnak, hogy így 
tizedikre összeszedettebb leszek, nyitottabbá válok, belépek a 
jelen valóságos kapuján, és… ugyanolyan ügyesen fogom 
elfogadni a kézzelfogható valóságot, mint a többiek, MERT EZ A 
NORMÁLIS! Normálisabb leszek!"

GÉVAI CSILLA: 
LÍDIA, 16
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A detektívregény-irodalom klasszikusának, az 1929-ben elhunyt 
Sir Arthur Conan Doyle-nak legsikerültebb regényét tartja 
kezében az olvasó. Főhőse, a legendás hírű, nagyszerű detektív, 
az immár fogalommá lett Sherlock Holmes ebben a regényben 
„földöntúli” erőkkel veszi fel a harcot. Legalábbis ezt tartják 
mindazok, akik hisznek a Baskerville családra nehezedő átokban 
és a devonshire-i lápvidéken pusztító szörnyeteg létezésében. 
Sherlock Holmes és barátja, Watson doktor azonban nem hisz az 
efféle babonás elképzelésekben. Bűntényre gyanakszanak, és 
nem ok nélkül.

ARTHUR CONAN 
DOYLE: A SÁTÁN 
KUTYÁJA
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KATI AJÁNLJA...



Emilia tizennégy éves vagány lány, de kényszeres kézmosó és 
tisztaságmániás. Anyja sikeres festő, apja az iskola igazgatója és 
kockafejű matektanár.

Emilia éppen New Yorkba tart, zsebében egy repülőjeggyel, apja 
hitelkártyájával és egy hamisított szülői hozzájárulással, hogy 
egyedül utazhat az Egyesült Államokba. A szabadság földjére. 
Mi történhetett, hogy megszökött otthonról?

Miután ügyesen átverekszi magát a repülőtéri ellenőrző 
pontokon, és beengedik az országba, a szálláson kellemetlen 
meglepetés éri: a lefoglalt szoba címén nem a mosolygós indiai 
bérbeadó, hanem egy zárkózott tizenhét éves fiú, Seth és 
felvágott nyelvű húga, Abby várja. És ha ez a helyzet még nem 
lenne elég bonyolult: közeleg New York felé az évszázad 
hurrikánja, a Sandy.

Seth és Abby befogadja Emiliát, és a hozzá csapódó kilencujjú, 
filmsztár külsejű Jimet, hogy aztán a három kamasz és a kislány 
együtt vészelje át szülők nélkül a sötétet, a víz hiányát és a 
hideget. A legjobb alkalom, hogy közel kerüljenek önmagukhoz, 
és más szemmel lássák eddigi életüket.

ANNA WOLTZ: 
SZÁZ ÓRA 
SÖTÉTSÉG
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Drámát nem könnyű olvasni - regényt sokkal könnyebb! A 
regényes Shakespeare-átiratok megőrzik az eredeti cselekményt, 
az eredeti helyszíneket, de megközelíthetőbb formába öntik a 
történeteket: így a kamasz olvasó közelebb kerülhet a szereplők 
belső világához, vívódásaihoz, és könnyen azonosulhat velük. 
Hiszen Shakespeare darabjai ma is érvényesen szólnak a 
kamaszokhoz - szereplői is sokszor szinte gyerekek, és 
dilemmáik ugyanúgy foglalkoztatják a mai olvasókat, mint a 
régieket. 

Két szerelmes történet található a kötetben: a Rómeó és Júlia és 
a Makrancos Kata, egy tragédia és egy komédia - mindkettőben 
igazi szerelem és társadalmi elvárások ütköznek. Mindkettőben 
mély a konfliktus, de jelen van a gyógyító humor és a mindent 
elsöprő érzelem.

GIMESI DÓRA - 
JELI VIKTÓRIA - 
WILLIAM 
SHAKESPEARE: 
REGÉNYES 
SHAKESPEARE
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"Nem könnyű a változások, fordulópontok, átrendeződések 
korszakában élni. Ilyen érzés kamasznak lenni. Mintha csak 
valaki átrendezte volna a szobádat a tudtod nélkül, anélkül, hogy 
megkérted volna rá. Hirtelen minden ismeretlen, teljesen más, te 
pedig ott állsz az új szobádat fürkészve, és arra gondolsz: mi ez 
a váratlan változás? Mi történt itt? Hol vannak a játékaim, az 
érzéseim, a biztonságom és az ismerős illatok? Hová lett 
mindez? Ez itt az enyém lenne?"

Linn Skaber az életről, a pattanásokról, a békéről és a 
hiányérzetről kérdezte a fiatalokat, arról, hogy milyen érzés 
egyszerre gyermeknek és felnőttnek lenni, mi a 
legcsodálatosabb vagy a legfélelmetesebb a kamaszkorban, és 
miért olyan idegesítőek a felnőttek. A válaszokból fiktív 
monológok születtek, amelyekben a szerző igyekezett 
megragadni ennek az izgalmas és szép, ugyanakkor nehéz 
időszaknak a folyamatát. Mindegyik történetben magunkra 
ismerhetünk, akár a változások korában élünk, és válaszokra 
várunk, akár szülőként, a partvonalról szemléljük az 
eseményeket. Az illusztrációk a népszerű norvég 
grafikusművész, Lisa Aisato munkái.

LINN SKABER: 
SZÍVEM EGY 
BEZÁRT BÓDÉ
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„Épp a tévét néztük, amikor elhatároztuk, hogy kiraboljuk a 
fogorvost.”

Sosem lehetsz eléggé felkészülve arra a napra, amikor találkozol 
életed csajával… Cameron hiába várja régóta ezt a pillanatot, 
amikor megtörténik, minden előzetes elképzelése kártyavárként 
omlik össze. Rebecca kimondhatatlanul gyönyörű! Kár, hogy a fiú 
épp árkot ás, amikor először találkoznak. Amúgy szerelmi 
tapasztalata nulla, feje viszont tele álmokkal és őrült ötletekkel. 
Cameron családja népes: bátyjai kőkemények, nővére épp 
szerelmes, és a szüleiről még nem is beszéltünk. Na, és itt van ő 
maga, aki azt se tudja, kicsoda. Kamasznak lenni szívás, tizenöt 
évesnek lenni dupla szívás… 

MARKUS ZUSAK: 
UNDERDOG
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Kétféle ember létezik: aki imádja a karácsonyt, és aki szívből 
gyűlöli. Dash az utóbbi csoporthoz tartozik. Ám úgy tűnik, ez a 
karácsony más lesz, mint a többi: egy könyvesboltban – kedvenc 
írója műveinek szomszédságában – egy piros noteszt talál. A 
füzetke eredeti gazdája, Lily, aki rajong a karácsony minden 
szépségéért, különös rejtvényeket agyalt ki a szerencsés 
megtalálónak. Dash úgy dönt, belemegy a játékba. Elkezdik 
egymásnak küldözgetni a piros noteszt különböző kihívásokkal, 
mégpedig csodabogár rokonok és barátok segítségével. Hiszen 
idén úgyis mindketten szülők nélkül maradtak karácsonykor: az 
övék az élet és New York! És hogy Lily és Dash végül 
összetalálkoznak-e? És elég az a szerelemhez, ha két vadidegen 
– egy mogorva és egy széplélek – egy füzet lapjain levelezget 
egymással? Aki tudni szeretné a választ, olvassa el, milyen 
kihívásoknak kell megfelelniük, hogy erre egyáltalán esélyük 
legyen, és közben merüljön el a városok városának ünnepi 
forgatagában!

RACHEL COHN - 
DAVID LEVITHAN: 
DASH ÉS LILY
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ZSUZSA AJÁNLJA...



„Bevallom, sokáig gondolkoztam azon, megírjam-e ezt a könyvet, 
hiszen bizonyos motívumai, alakjai korábbi prózai munkáimban 
láttak először napvilágot. Ha az ember filmet ír, elorozhatja 
magától a saját motívumait, hogy egy egészen más természetű 
anyagba beépítse őket, no de novellából novellát, 
regényrészletből regényrészletet fabrikálni mégiscsak 
megfontolandó. A Szerelem első vérig című filmet – amelyet 
Dobray György barátommal közösen rendeztem – nagyon sokan 
szerették (és nagyon sokan nem szerették), mindenesetre több 
mint egymillióan nézték meg. Ez a tény azt jelzi számomra, hogy 
kell ebben a tinédzser love storyban lennie valaminek, ami 
állásfoglalásra késztette a fiatalok százezreit. Úgy döntöttem 
tehát, talán mégsem lesz érdektelen, hogy most prózai formában 
is közreadom ezt a történetet, hogy miközben az olvasók újraélik 
fordulatait, bepillanthassanak a látványos, szórakoztató képek 
mögé is.” 

HORVÁTH PÉTER: 
SZERELEM ELSŐ 
VÉRIG
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Az „Egy különc srác feljegyzései” című könyv elbeszélője egy 
tizenöt éves középiskolás srác, Charlie. Furcsának és 
magányosnak érzi magát, mintha a pálya széléről, kívülállóként 
figyelné a körülötte zajló eseményeket. Egy nap elhatározza, 
hogy leveleket ír egy ismeretlennek, aki akár a barátja is lehetne. 
Ezekből a levelekből aztán szép lassan – olykor mulatságosan, 
olykor meghatóan – egy cseppet sem átlagos tinédzsert 
ismerhetünk meg. Charlie kétségbeesett erőfeszítéssel próbálja 
élni a saját életét, miközben menekül is előle, és ez a kettősség 
különleges, járatlan utak bejárására kényszeríti: családi drámák 
sora, új barátok, az első randevú, szexualitás, drogok… Chbosky 
regénye a lélek legmélyebb rezdüléseit tükrözi, miközben felidézi 
az olvasóban a felnőtté válás nehéz, semmi mással össze nem 
hasonlítható éveit.

A kötet megjelenése óta több mint 1 000 000 példányban kelt el 
és hatalmas vitákat gerjesztett, miközben a tinédzserek 
megkerülhetetlen kultuszregényévé vált világszerte. 
Ellentmondásos módon egyszerre tiltott könyv és kötelező 
olvasmány az amerikai középiskolákban. 

STEPHEN 
CHBOSKY: EGY 
KÜLÖN SRÁC 
FELJEGYZÉSEI

22



A 13 éves Luke próbál visszatalálni régi életéhez, melyet 
édesanyja halálával elveszített. Amikor imádnivaló, gyönyörű és 
habókos anyja egy közúti balesetben meghal, összeomlik a 
család: az apa az alkoholban próbál vigaszt találni, így Luke 
magányosan küzd a fájdalmas hiánnyal és a tehetetlenséggel. A 
fiú a családi élet összezúzott darabjaiból próbálja 
összeragasztgatni jövőjüket. Az apa és a gyerek kapcsolata 
azonban csak tovább lazul, s úgy tűnik, megállíthatatlanul 
távolodnak egymástól. Míg egy nap belép az életükbe egy ósdi 
ruhákba öltözött fura kis madárijesztő: Jon…

ROBERT 
WILLIAMS: LUKE 
ÉS JON
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5
PÉTER AJÁNLJA...



A tisztánlátás hatalom. De hogyan láthatjuk át a világban zajló 
eseményeket anélkül, hogy elvesznénk az apró részletekben? 
Például úgy, hogy hátrébb lépünk, és megszemléljük a teljesebb 
képet: az emberi faj történetét. A Sapiens - Rajzolt történelem 
című képregénysorozat azt meséli el, hogyan lett egy 
jelentéktelen majom a Föld nevű bolygó ura, és hogyan jutott el 
odáig, hogy képes széthasítani az atomot, elrepülni a Holdra, 
vagy módosítani más fajok genetikai kódját.

Yuval Noah Harari, a könyv mesélője és társai - Prehisztorikus 
Bill, Doktor Fikció, Lopez nyomozó és sokan mások - a 
történelem meghatározó és sorsfordító eseményeibe avatnak be 
minket. A képregény viccesen és szórakoztatóan tárja elénk az 
emberiség történetét a Sapiens - Az emberiség rövid története 
című nemzetközi sikerkönyv alapján.

YUVAL NOAH HARARI: RAJZOLT 
TÖRTÉNELEM
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Maik éli a kamaszok mindennapjait: iskolába jár, zűrös 
családjával küzd. Amikor eljön a vakáció ideje, nem mehet 
nyaralni - ekkor jelenik meg Csikk nevű osztálytársa, s egy lopott 
Ladával elindulnak a nagy utazásra... A regény egy epikus road 
movie, a Kelet-Németországon át vezető kalandozás története. A 
német kritika előszeretettel nevezte az új Zabhegyezőnek a 
regényt, nem egészen alaptalanul. Kamaszromantika, 
tapasztalatlan gyerekek kalandjai, az otthontalanság érzése a 
felnőttek világában, mint Salinger egykori sikerkönyvében. A mű 
2010-es németországi megjelenése óta vezeti a sikerlistákat, ez 
év márciusában a harmadik kiadása jelent meg.

WOLFGANG 
HERRNDORF: 
CSIKK
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6

JUDIT AJÁNLJA...



1939, a náci Németország 

A Halálnak sohasem volt még ennyi dolga, de ő már tudja, hogy 
ez még csak a kezdet. Mert a Halál bölcs és kíváncsi, szeretne 
mindent tudni az emberekről. Együtt is érez velük, ha csak ideje 
engedi. 

Ő meséli el ezt a történetet, amely egy német kislányról, Lieselről, 
a családjáról és a barátairól szól. Meg fanatikus németekről. És 
egy zsidó fiúról, akit a háború alatt egy pincében rejtegetnek. 

Liesel imád olvasni, és ha csak teheti, könyveket lop. De a 
legkedvesebb könyve az, amit a pincében rejtőzködő zsidó fiú ír 
neki. 

És egyszer csak hullani kezdenek a bombák.

2005-ben jelent meg az ausztrál író regénye, amely az egész 
világon bestseller lett, és számos díjat nyert el. 2013-ban 
mutatták be a belőle készült filmet Brian Percival rendezésében. 

Zusak könyve már most klasszikus: megható, elgondolkodtató, 
felejthetetlen.

MARKUS ZUSAK: 
A KÖNYVTOLVAJ
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A tizenöt éves Christopher autista: nagyon sokat tud a 
matematikáról és a fizikáról, de nagyon keveset az emberi 
érzelmekről. Nem szereti, ha hozzáérnek, és nem hajlandó 
megérinteni semmit, ami sárga vagy barna. Űrhajós szeretne 
lenni, de még sohasem járt a szülei nélkül az utcájukon túl. És 
alighanem ő a világirodalom egyik legkülönösebb nyomozója – 
egy este ugyanis a szomszédasszony kutyáját döglötten, 
vasvillával átszúrva találja a kertben, és elhatározza, hogy 
kinyomozza, ki ölte meg. Így kezdődnek Christopher különös 
kalandjai, melyek során nemcsak a kutya gyilkosának kilétére 
derül fény, hanem ennél jóval fontosabb dolgokra is, amelyek sok 
mindent megváltoztatnak mind az ő, mind a szülei életében. 
Mark Haddon bámulatos beleérzéssel ábrázolja az autista fiú 
végtelenül racionális gondolkodását, sajátos érzelemvilágát, s 
könyve izgalmas és megható olvasmány lehet gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. Az angliai Oxfordban élő Mark Haddon 
tizenöt gyerekkönyv szerzője, emellett illusztrátor és 
forgatókönyvíró. A kutya különös esete az éjszakában első 
felnőtteknek (is) szóló könyve, amely az elmúlt időszak egyik 
legnagyobb világsikere, és Angliában megkapta az év legjobb 
gyerekkönyvének járó díjat.

MARK HADDON: 
A KUTYA 
KÜLÖNÖS ESETE 
AZ ÉJSZAKÁBAN
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Évszázadok óta senki sem lépett a Földre, egészen mostanáig.

Pár száz éve egy háború lakhatatlanná tette a bolygót. Azok, akik 
túlélték a pusztítást, az űrbe menekültek, és egy hatalmas 
űrhajón kezdtek új életet. Az eltűnt civilizáció emlékei lassan a 
feledés homályába merülnek, de az emberek nem mondtak le a 
Földről. A hazatérést tervezgetik, bár nem tudják, mi vár rájuk 
odalenn.

A kockázat óriási. Ezért 100 fiatalt - akiket a társadalom 
feláldozhatónak vél - indítanak el egy veszélyes küldetésre: újra 
kell gyarmatosítaniuk a bolygót.

Földet éréskor egy hihetetlen világ tárul eléjük, melynek 
szépsége elragadó, ugyanakkor baljós is. A fiatalok még cipelik 
a múlt terhét, és félelem tépázza a szívüket, de harcolniuk kell a 
túlélésért. Ebben a kiélezett helyzetben az érzelmek is 
felfokozódnak: barátságok alakulnak, szerelmek szövődnek, és 
riválisok kerülnek szembe, miközben lassan kezdik kialakítani 
saját szabályaikat. Sosem akartak hősök lenni, mégis 
valószínűleg ők az emberiség utolsó reményei.

KASS MORGAN: 
100 - 
KIVÁLASZTOTTAK
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Egy rejtélyes sziget 

Egy elhagyott árvaház 

Egy különös fényképekből álló gyűjtemény

Ez vár felfedezésre a Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekei című felejthetetlen regényben, amely a fantázia és a 
fotográfia elegyéből kever izgalmas olvasmányt. Történetünk 
kezdetén rettenetes családi tragédia indítja útnak a tizenhat 
esztendős Jacobot egy távoli, Wales partjai közelében lévő 
szigetre, ahol felfedezi Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekek számára alapított otthonának omladozó romjait. 
Ahogy Jacob végigjárja az elhagyott hálótermeket és folyosókat, 
rájön, hogy Vándorsólyom kisasszony gondozottjai nem csak 
különlegesek voltak, de talán veszélyesek is. Lehet, hogy nem 
véletlenül száműzték őket egy kietlen szigetre. És valamiképpen 
– lett légyen ez bármilyen valószínűtlen – talán még mindig 
élnek. 

RANSOM RIGGS: 
VÁNDORSÓLYOM 
KISASSZONY 
KÜLÖNLEGES 
GYERMEKEI
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Charlie Asher egy normális fickó, aki kifejezetten jól érzi magát a 
saját kis normális életében. Kicsit neurotikus, kicsit túlaggódja a 
dolgokat, de azt is a normalitás határain belül teszi. Inkább 
bétahímnek lehetne nevezni őt, mint alfának, de Charlie már 
hozzászokott ehhez az állapothoz. Felesége okos, csinos, bájos 
nő, aki pontosan azért szereti őt, mert annyira normális. 
Gyermekük születik, és úgy tűnik, a dolgok nem is 
alakulhatnanak jobban Charlie számára.

De aztán az emberek úgy kezdenek hullani Charlie körül,  "mint a 
legyek". Sötét árnyak suttognak neki a csatornákból, ismeretlen 
nevek jelennek meg a noteszében, bizonyos tárgyak vörösen 
izzanak a közelében. Igen, minden jel arra mutat, hogy 
valamiféle titokzatos erők új munkakörre jelölték ki Charlie Ashert. 

Mostantól ő lesz a Halál. Másoknak ez a vég. De neki csak a 
kezdet...

CHRISTOPHER 
MOORE: 
MOCSKOS MELÓ
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Egy különösen szép könyv a gyászról. Egy lányról, akit az 
iskolában kicsit furcsának tartanak, és egy fiúról, akinek meghalt 
az ikertestvére. Egy könyv a halálról, de leginkább mégis az 
életről. Arról, amit elveszítettünk, és arról, amire rátalálhatunk. 
Legfőképp pedig a temetőből a valódi életbe vezető kiútról, 
amelynek során még az is kiderül, vajon esznek-e a halottak 
epertortát…

Emma vagyok. Az apám sírásó, így sok időt töltök a temetőben, 
de én nem bánom. Szeretem a temetőt. Itt érzem magam otthon. 
Még könyvet is vezetek a holtakról. Mint egy krónikás. Megírom, 
ők hogyan látják a dolgokat. Beszélgetek is velük. „Boldog-e ön 
most, hogy megboldogult? – kérdezem. – Jól kijön a 
szomszédjaival, vagy szívesebben nyugodna másutt? Tényleg 
van szaga alulról az ibolyának?”

ROSEMARIE 
EICHINGER:
ESZNEK-E A 
HALOTTAK 
EPERTORTÁT?
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Megdöbbentően eredeti, izgalmas, különleges könyv a felnőtté 
válás veszélyes útjairól. Todd Hewitt az utolsó fiú 
Prentissvárosban, ahol állandó, nyomasztó zajban mindenki 
hallja a többi ember gondolatát is. Nincsenek titkok. De Todd 
váratlanul tökéletes Csöndre bukkan. Hazudtak neki, menekülnie 
kell. Patrick Ness világszerte népszerű, díjnyertes trilógiájának 
első kötete végre magyarul.

PATRICK NESS: 
KÉS A ZAJBAN
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