
Újdonságok a legkisebbeknek 

 

 

Geronimo Stilton mulatságos történeteinek gyűjteménye tovább 

bővült 5 újabb kötettel: 

 A smaragdszem titka 

 Az óriásgyémánt elrablása 

 Nem vagyok én szuperegér 

 A rejtélyes tiramisu esete 

 Karácsony van, Stilton! 

 

A tündérek királynője nagy bajban van! Hogy megmentsük, 

ezernyi veszéllyel kell szembenéznünk. Át kell kelnünk a 

Rémálmok Birodalmán, meg kell küzdenünk a trollokkal, le kell 

győznünk Sztriát, és ki kell oltanunk a Hamuhányó vulkánt. 

Gyertek velem, és segítsetek visszahozni a tavaszt a Fantázia 

Birodalmába!... 

 

 

Mit szólnátok egy izgalmas, skóciai utazáshoz, méghozzá 

motorkerékpárral? Tea Angyalai biztosan nem hagynak ki egy 

ilyen kalandot. Tartsatok velük ti is! Skóciában egy ősrégi 

kastély várja, hogy az öt tettre kész egérlány megfejtse titkait, és 

megakadályozza, hogy romba döntsék 

 

 

Ismerd meg a BLÖKIAKADÉMIA diákjait: egy sor bátor 

kutyust, akik munkakutyának tanulnak. Szimat leghőbb vágya, 

hogy ő is rendőrkutya lehessen, mint az anyukája és az apukája. 

Amikor lecsap a kolbásztolvaj, a kis kutyalány bizonyíthatja 

rátermettségét. 

Újdonságok nagyobbaknak 

 

Tommiék edzője bejelentette, hogy elviszi őket Párizsba, ahol 

egy kis világbajnokságon vesznek részt. A Hagymácskáknak ez 

igazi idegenbeli örömfoci lesz! 

Tommi döntött: otthagyja a Hagymácskák csapatát, hogy az Inter 

soraiban játszhasson. Előbb azonban még ki kell állnia egy 

utolsó, emlékezetes mérkőzésen a régi csapattársaival:  

 

 

Mufurc Macseknak születésnapja van, és valami nagyon 

különleges ajándékra vágyik. Ha nem kapja meg, akkor bizony 

jaj lesz a vendégeknek! A szülinapra hivatalosak a környékbeli 

cicák: Szószátyár Nyau, Különc Macskusz, Büdi Kandúr és a 

többiek. És persze Murray bácsi, no... 

 

 

A Jefferson Általános verhetetlen: egyszerűen mindig győz. Noki 

és az osztálytársai azonban elhatározzák: ideje, hogy gázokból 

végre ők is ászokká váljanak! Vajon Noki összeroppan az 

Évszázad Hótusájának súlya alatt, vagy jégreszóló győzelemre 

vezeti a 38. sz. Általánost? 



 

 

 

Furcsa dogok történnek Mariefredben. Természetfeletti erők 

kelnek életre. Egy testvérpár, Viggo és Alrik lesz a kiválasztott, 

hogy megvédjék a titkos könyvtárat, ami a templomdomb alatt 

fekszik. A könyvtár őrzői, az öreg Magnar és Estrid először túl 

fiatalnak találják a fiúkat erre a nehéz feladatra, ezért próbára 

teszik őket. Ám nemsokára valóban veszélyessé válik a dolog, és 

Alriknak meg Viggónak minden furfangjára és ügyességére 

szüksége lesz, hogy túléljék a próbát. És közben még az 

iskolában is meg kell védeniük magukat a gonoszkodó Simontól 

és bandájától, akik azt hiszik, hogy ők a suliudvar teljhatalmú 

urai. 

 

Romantika-ranch díszeleg a felirat a bejárat felett, amikor Zsófi a 

nyári szünidő első napján megjelenik a lovardában. A tanyát 

egész nyárra kibérelte egy filmes csapat egy érzelgős családi film 

forgatásához. Ez nem lehet igaz! És mindennek tetejébe a film 

arrogáns főszereplője, Harriet pont Zsófi kedvenc lovát választja 

ki magának. 

 

 

 

Budai Rebeka, aki tizenhat évesen egy gimnáziumi együttesben 

játszott, egy átlagos napon zenés videót posztolt az egyik 

közösségi oldalra. A dal pillanatok alatt hihetetlenül népszerű 

lett, és Rebekát felkarolta Körte, a tetoválóművészből lett zenei 

menedzser. Azóta az egész ország Bexiként ismeri a tinisztárt. 

 

Sohonyai Edit új könyvének főhőse ezúttal is akárcsak a szerző 

regénysorozatának korábbi köteteiben a tizenkilenc éves Böbe. 

Természetesen nem hiányoznak a történetből híres-hírhedt 

osztálytársai sem, akik a legendás Mocsok Csillag zenekar tagjai. 

Ezúttal nagy lehetőség és megmérettetés vár az együttesre: 

felléphetnek az Admirális Fesztiválon. 

 

 

Emmy álma egy öt regényre szóló kiadói szerződés, romantikus 

vacsora a legjobb barátjával és sok-sok csokitorta. Happy End. 

Ehelyett valami őrült öregember a Starbucksban összevissza 

zagyvál neki a sosem látott apjáról, a zsebébe csúsztat egy 

hipermodern telefont, aztán meghal. 

 

 

Meg irigykedik nővérére, Mollyra, akit sokkal csinosabbnak és 

sikeresebbnek lát. Molly fegyelmezettebb és rendesebb, ő 

indulatosabb és rendetlenebb. Kettejük különbözősége akkor 

válik nehezen elviselhetővé, amikor városi otthonukból vidékre 

költöznek, s nekik közös szobán kell osztozniuk. 



 

Lucy Brown repes a boldogságtól. Almai férfijával már az 

esküvőt tervezgetik. Az esküvő előestéjén azonban Lucv halálos 

balesetet szenved. Két lehetősége van: hagyja, hogy elszakítsák 

élete szerelmétől, és a mennybe megy, vagy örök életére Dannel 

marad... szellem képében. Lucy egy percig sem habozik a 

válasszal: nem akar megválni Dantől.. 

 

Egérke két év után találkozik ismét régi iskolatársaival egy 

sítúrán, tele félelmekkel és izgalmakkal. Jack abban bízik, hogy a 

kirándulás tele lesz izgalmakkal és kalandokkal, valamint hogy 

egy lányt is meghódíthat. Az üdülőhelyen megjelenik a jóképű 

Roland - aki Jack kiköpött mása. A menő tinibálvány és az 

átlagos iskolás srác egy napra szerepet cserélnek… 

 

 

Sophie és Agatha visszatér Gavaldonba, és boldogan élnek saját 

világukban, ám az élet nem olyan tündérmese, amilyennek 

képzelték... Agatha már úgy érzi, bárcsak más boldog befejezést 

kívánt volna a mesének, ám ekkor véletlenül megtalálja és 

kinyitja a Jók és Rosszak Iskolájának kapuját.  

 

Doma, Max, Zoli és Zsófi élete egy nap fenekestül felfordul. 

Zolit összeverve találják a lakásán. A brókerbotrány 

károsultjaitól tíz napot kap, hogy előteremtsen száztízmilliót. 

Zoli és Max elindul, hogy felkutassa Zoli apját. Zsófi 

nyomtalanul felszívódik, Doma a lány keresésére indul.  

 

A 13 éves Luke próbál visszatalálni régi életéhez, melyet 

édesanyja halálával elveszített. Amikor 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. Míg egy nap belép az életükbe 

egy ósdi ruhákba öltözött fura kis madárijesztő: Jon… 

 

A történetet Matthew meséli el, aki imádott bátyja halála óta 

küzd a skizofréniával. Matthew sorsát gyerekkorától a húszas 

évei elejéig követhetjük nyomon. E rövid leírás alapján szomorú, 

drámai történetet képzelhetünk el ám a fiatal angol író páratlanul 

viccesen, szórakoztatóan, szeretettel és megértéssel adja elő e 

szívszorító történetet. 

Újdonságok felnőtteknek 

 

Hogyan dolgozza fel egy tizenegy éves kamasz, ha apját a szeme 

láttára hurcolják a Duna-csatorna munkatáborába? Hogyan éli 

meg az apa hiányát és az elhurcolás köré épített családi 

hazugságokat vagy titkolt történeteket? Milyen remények éltetik 

a mindennapok amúgy sem könnyű kamaszviharait megnehezítő 

élethelyzetben?  

 

A "Klein-napló", amely egy titokzatos titkárnő irománya, arra 

emlékezik, ami majd csak lesz. Grecsó Krisztián regényszereplői 

számára egyre világosabb, hogy sorsuk, saját történetük nem 

variálható, mert az a különös naplóban jóvátehetetlenül írva 

vagyon. Mindenre fény derül - és semmire; ahogy egy izgalmas 

regényben illik és kell. 



 

1796-ban Kazinczy Ferenc hét éves börtönbüntetését tölti 

Csehországban, amikor Bécsben meghal barátja, Angelo 

Soliman. Holttestét császári parancsra kitömik és kiállítják a 

Természettudományi Múzeumban. Harminchat évvel később 

Török Sophie, Kazinczy özvegye elmegy a múzeumba, hogy 

szembenézzen a kitömött testtel. 

 

A dán írónő Minden című novelláskötetében ismét olyan 

konfliktusokat helyez a középpontba, melyek mindnyájunkat 

érintenek. Mi kényszerít például egy fiatalembert arra, hogy 

erőszakot alkalmazzon? Meg lehet-e érteni az intoleranciát és a 

szélsőségességet? A bosszú mikor elfogadható indíték, 

erkölcsileg elfogadhatóvá lehet-e tenni a bosszúállást?  

 

Uris döbbenetes erejű regényének cselekménye a háborúnak azt 

az időszakát meséli el, amikor a varsói gettó lakói fellázadnak 

elnyomóik ellen, és házi készítésű fegyverekkel, valamint puszta 

ököllel szállnak szembe a Wehrmacht tankjaival.  

 

Egy budapesti fiatalasszony 1944-ben, a német megszálláskor 

terhessége ötödik hónapjában jár második gyermekével. Naplója 

- melyet a megszállástól 1945 júliusáig vezet -, egy kismama 

hőstörténete: tanúi lehetünk küzdelmének, hihetetlen 

elszántságának, mellyel a legzordabb körülmények közepette 

sem adja fel.  

Ismeretterjesztő könyvek 

 

Kikkel és hogyan bulizott együtt Schubert? Hogyan kerülte el 

Csajkovszkij, hogy személyesen is találkozzon legnagyobb 

hódolójával? Miért húzta végig az osztálytermen orruknál fogva 

a növendékeit Dvořák? Milyen zenét írt Fauré, miután teljesen 

megsüketült? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk a világhírű 

csellista, Steven Isserlis gyerekeknek írott könyveiből. 

 

Fedezd fel, hogyan változtatta meg a háború a világot! 

Megdöbbentő adatok, részletes térképek, színes grafikák és 

archív fotók sokasága segít eligazodni a történelmi korszak 

eseményeiben. 

A kötet végén Ki kicsoda, Fogalommagyarázat és Név- és 

tárgymutató található. 

 

A sorozat bemutatja, hogyan éltek az emberek az elmúlt 

századokban - de úgy, ahogy még sosem láthattad! 

 

Kézműves ötletek a legkisebbeknek, a papírtányérok és a 

palackok „gyűjtői”-nek. 



 

Kézműves ötletek az advent és a karácsony időszakához 

kapcsolódóan. 

 


