
Újdonságok legkisebbeknek 

 

 

Geronimo Stilton így mutatkozik be: „Be kell vallanom, hogy 

elég szórakozott pacák, akarom mondani, pocok vagyok, 

mindig egy kicsit a fellegekben járok... Egy kiadó 

vezetőjeként és főszerkesztőjeként dolgozom, szenvedélyem 

az írás. Itt, Rágcsáliában, Egér-sziget fővárosában a könyveim 

mind bestsellerek! Nem olvastátok még őket? Pedig igazán 

mulatságos történetek: könnyebbek, mint a friss mozzarella, 

kívánatosabbak, mint az edami, és ízesebbek, mint az érett 

parmezán...” 

Könyvtárunkban most 4 új könyvét olvashatjátok el. 

 

Tea Stilton a Rágcsáló Hírek különleges tudósítója. Tea 

könyvei öt rendkívüli nyomozólány barátságáról és 

kalandjairól szólnak. Ők Tea Angyalai Milyen titok 

lappanghat a híres Cinnmódi Divatakadémia falai között? 

Miért lopja el valaki Julie ruhakollekcióját? Tea Angyalai a 

tolvaj nyomába erednek az Eiffel-torony árnyékában... 

 

Babóca gyönyörű virágait Gömbi elfelejti meglocsolni, csak 

egy jó kis eső hiányzik! A második történetben egy rajzolt 

virágról van szó, Bogyó festményéről. A festett virágnak nem 

hiányzik az eső, mégis kap... 

 

Azokat, akik szeretik egymást, összeköti egy láthatatlan fonal. 

Aki szeret valakit, soha nem lesz egyedül. Ha hiszel a 

láthatatlan fonal létezésében - van; megjelenik és rángatni is 

tudod. Próbáld ki! Csodálkozni fogsz...  

Újdonságok nagyobbaknak 

 

Azt hiszed, könnyű egy aranyos cicusra vigyázni, amíg a gazdi 

elutazik? Akkor készülj a legrosszabbra! Rossz Cica gazdái 

egy hétre rábízták Cicát és Kutyust a jó öreg Béni Bára. Vajon 

túl fogja élni? És hány darabban? 

 

Noki a legügyesebb cserkész a vidéken amíg Artur vagyis Mr. 

Tökély nem csatlakozik. Noki a második helyre szorul, és 

Artur kemény ellenfél. Vajon Noki győzni fog? Vagy csúnyán 

befürdik majd? 



 

Még sohasem volt ilyen forróság, Pálcikakutyát és a barátait 

egyre inkább elönti a forróság. Valami hűvösre van szükségük. 

Pálcikakutyának egyetlen célja, hogy rávegye barátait: 

szerezzenek fagylaltot.  

 

Nikki izgatottan készül első randijára Brandonnal, de szép 

terve füstbe megy. A fiú, aki az iskolában figyelmes vele, 

állandóan fura SMS-ekben rázza le. Sikerül-e megmenteniük a 

barátságukat, hogy az év legnagyobb eseményén, a Szívek 

Táncán együtt bulizhassanak?  

 

Régen minden jobb volt. Vagy mégsem? Greg Heffley is ezt a 

kérdést teszi fel magának, amikor a városa úgy dönt, egy időre 

hanyagolja az elektromosságot. Csakhogy a modern világnak 

igenis vannak szépségei, a régimódi életet pedig nagyon nem 

Gregnek találták ki.  

 

Sophie és Agatha felfedezik, hová kerül minden eltűnt gyerek: 

a Jók és Rosszak Iskolájába, ahol egyszerű fiúkból és 

lányokból tündérmesehősöket és gazembereket képeznek. Ám 

amikor a Végtelen Erdőbe kerülnek, azt tapasztalják, hogy 

sorsuk a remélttel éppen ellentétesen alakul. 

 

Lisa szabadidejében nagyokat beszélget legjobb barátaival, 

Beával és Jannal. Jan egyszer csak bemutatja új barátnőjét, 

Janine-t, Lisa pedig belebolondul Ursba, akibe Bea is 

szerelmes. A három barát elhidegül egymástól.  

A könyv kedves humorú, izgalmas és megragadó regény 

barátságról, kitartásról és az első szerelemről. 

 

Egy világítóhajó fedélzetén balsorsú szerelmespár: a 

varázserejétől megvált tündér és a trónról lemondott herceg. A 

fiút olyan világba száműzi egy gonosz nemtő, ahol sem a 

mesékben, sem a tündérekben nem hisznek. Találkozhat-e újra 

a két szerelmes? Van-e út vissza, a tündérvilágba? 

 

Miért van az, hogy amikor végre úgy érzed, sínen van az 

életed, hirtelen beüt a krach, és a feje tetejére áll minden? A 

fiú, akiről úgy éreztek, az ég is neked teremtette, fényévekre 

távolodik tőled. A szüleid ott rontják el az életüket, ahol csak 

tudják. A legjobb barátaid mélyen megbántanak… 

 



 

Daisyt, míg apja rémes, új felesége gyereket vár, lepasszolják 

nyaralni a vidéki rokonokhoz. Egyik ámulatból a másikba 

esik, elvarázsolja a szabad élet, na meg az unokatestvére, 

Edmond. Főleg az után, hogy felügyelet nélkül maradnak, 

mert kitört a háború… 

 

Janikovszky Éva kamasz hőse a tükör előtt áll, és nem tetszik 

neki, amit lát. A nyaka megnyúlt, a feje összement, a haja 

olyan, mint az ökörnyál, a szája ferde. Pedig tavaly még 

egészen tűrhetően nézett ki, és minden olyan normális volt. Mi 

történhetett egy év alatt? 

 

Fiúnak lenni nehéz. Hogy lehetsz egyszerre menő és vonzó, 

miközben az arcod tiszta pattanás és még ott is szőrök nőnek 

rajtad, ahol sose gondoltad volna? Egyáltalán: mi történik 

veled? A többiek is ugyanilyen hülyén érzik magukat? 

 

Lánynak lenni nem fenékig tejfel. Szerencsére itt van ez a 

könyv, ami őszintén és viccesen leírja a kamaszkor 

problémáit: Segít megoldani a gondjaidat, vagy legalábbis 

igyekszik megnyugtatni, hogy te is, mint minden lány, éppen 

elég jó vagy ne hagyd magad elbizonytalanítani. 

 

Ruby sohasem akart különleges lenni, de az Amerika 

tizenéveseit megtizedelő betegség következtében kialakult egy 

új adottsága: képes behatolni bárki tudatába. Ez a képesség 

majdnem az életébe került. El kell döntenie, mihez kezd ezzel 

az új lehetőséggel. A Gyermek Liga vezetőjének választja, a 

többiek sorsa az ő kezében van. 

 

A Földön valamikor a jövőben él egy közösség, melyben 

annak, aki egyedül marad, akinek valami testi hibája van, 

nincs sok reménye a túlélésre. A sántikáló Kira serdülő 

lányként jut árvaságra, ám az Őrzők Tanácsa megvédi az 

ellenségeitől, s egy igen fontos feladattal bízza meg.  

 

Valahol London szívében bújik meg a titokzatos és 

mérhetetlenül gazdag kis Montsalvat bank. Ellie Stantont 

váratlanul felkérik, hogy lépjen be a céghez. Hamarosan rájön, 

hogy munkáltatói figyelik minden lépését, ugyanis mélyen a 

bank alatt a középkorból megmaradt kripta nagyhatalmú 

tárgyat rejt, amelynek története összefonódik Ellie életével. 



 

Liv álmai az utóbbi időben félelmetessé váltak. Az egyik 

álomban egy temetőben járt éjjel, és szemtanúja volt, amint 

négy fiú mágikus rituálét hajt végre. Ezek a fiúk iskolatársai. 

Ami igazán ijesztő az az, hogy a fiúk olyan dolgokat tudnak 

Livről, amiket nappal soha nem ejtett ki a száján álmában 

viszont igen. Ez vajon tényleg lehetséges?  

 

Egy szép új világ, ahol a lányok már nem természetes úton 

születnek. A végzős év után a legmagasabb értékelést kapott 

lányok házastársakká válhatnak, hogy fiúkat szüljenek. A 

többi lány jövője kegyetlen.  

 

Quentin Jacobsen egész életét azzal töltötte, hogy távolról 

csodálta a hihetetlenül kalandvágyó Margo Roth Spiegelmant. 

Így aztán, amikor a lány nindzsának öltözve kinyitja Quentin 

ablakát, bemászik rajta az életébe, és magával invitálja egy 

nagy fantáziával kitervelt bosszúhadjáratra, a fiú vele tart. 

 

Egy hét elég, hogy megforduljon a világ! A szép és népszerű 

lány, Kez tör előre a maga útján, élvezi is, ha uralkodhat 

mások felett. A kövérkés, ügyetlen Jess tökéletes célpont. De 

Jess váratlanul szövetségesre talál egy srácban, aki támogatja 

és kiáll mellette. A fiú nem más, mint Kez barátja. 

 

„Jó volna végre megcsókolni egy lányt! És el kéne húzni 

Afrikába, lehetőleg egy Volkswagen kisbusszal. Anya mindig 

úton, apa meghalt. A nagyapámmal élek, de nem ő vigyáz 

rám, hanem én rá.” A falu, ahol Ben él, kész őrület! Gyerek itt 

vagy ötven éve nem született. Ben keveset beszél, de annál 

többet gondolkodik.  

 

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...  

 

Sosem lehetsz eléggé felkészülve arra a napra, amikor 

találkozol életed csajával... Rebecca kimondhatatlanul 

gyönyörű! Kár, hogy Cameron épp árkot ás, amikor először 

találkoznak. A fiú családja népes: bátyjai kőkemények, nővére 

épp szerelmes, és a szüleiről még nem is beszéltünk… 



 

Ráber Patrik tök átlagos. Tizennégy múlt, egy hatosztályos 

gimibe jár, mégis elüt az átlagtól. Színésznek készül. A 

családja nem igazán érti meg, ahogy az osztálytársai sem. Egy 

regény az online és offline megfélemlítésről, egy kamasz 

legádázabb félelmeiről és arról, hová vezet, ha a cybertérben 

teljesen elvész a kontroll. 

 

Leo focista. A suli nem érdekli, a lányokat unja, egész élete a 

délutáni fociedzések körül forog. Egy nap játékosmegfigyelő 

érkezik a meccsre. Leo úgy érzi, eljött a nagy lehetőség, hogy 

komoly csapathoz igazoljon. Ez a nap azonban olyan 

fordulatot hoz, amely elhozza a barátok elismerését, a 

sportsikert és a szerelmet, ám mégsem úgy, ahogyan várta. 

 

Daelyn az iskolai kegyetlenkedések céltáblája. Egy 

öngyilkossági kísérlet miatt nem tud beszélni. Szeretne 

elmenekülni az életétől. Rátalál egy honlapra, amely 

öngyilkosságot tervezők számára készült. 23 napja marad, 

hogy változtasson a döntésén. Az első napon találkozik egy 

fiúval, aki segíteni akar rajta… 

 

Malvina lelkét egy súlyos gyermekkori titok nyomja, amelyet 

el akar temetni magában. De hiába. Malvina a péntek délutánt 

a nagyapjánál tölti, aki váratlanul megcsókolja őt. Malvina 

nem akar többé nagyapához menni. A családjára nem 

számíthat, egyedül kell szembenéznie a múlttal. Beszélnie kell 

róla, bármilyen nehéz is, ez az egyetlen esélye… 

Újdonságok felnőtteknek 

 

Noor, az intelligens, művészi hajlamú, fiatal nő hozzámegy a 

nagydarab, gyermeki lelkületű farmerhez, Lucashoz. Húsz év 

házasság után megszületik Jimmy, anyja szeme fénye. Lucas 

pedig soha többé nem lesz az első helyen Noor szívében, ami 

miatt kétségbeesett lépésre szánja el magát... 

 

 

Két lányt holtan találnak a faluban valamikor az 1960-as 

években. A harmadik még él, amikor rábukkannak, de mire 

odaér az orvos, a sebesült lány eltűnik. Szerelme, a fiatal 

rendőr évtizedek múlva, Budapesten, egy különös találkozás 

után jön rá az igazságra. E talányos bűnügyi történetből 

bomlanak ki egy családregény mozaikjai. 

 

A tizenhat éves különc és érzékeny Lilian megtalálja az ajtót, 

és átlendül álmai világába, oda, ahol a fiú, akivel régóta 

barátok, végre beleszeret. Ahol a fiú néma kisöccse megszólal, 

ahol Ádám, a félszeg optikus után bomlanak a nők, és Anna, 

végre megtanul elengedni. De mi lesz, ha nem találják meg a 

visszautat? Nem lehetne örökre ott maradni, ahol minden jó? 



 

1943 elején a szövetségesek a náci megszállás alatt álló 

Szicília visszafoglalását tervezték. A brit haditengerészeti 

hírszerzés két tisztje briliáns őrült ötlettel állt elő: el akarták 

hitetni a németekkel, hogy Görögország megtámadására 

készülnek. Ben Macintyre rendkívül szórakoztatóan mutatja 

be a leghihetetlenebb kémregényt is meghazudtoló igaz 

történetet.  

 

René főtörzsőrmester szakasza csupa fiatal fiúból áll. Az 

afganisztáni misszió az első nagy próbatétel az életükben. 

Indulásuk pillanatában egyikük sem tudja még, hogy a háború 

egyik legveszélyesebb helyszínére, a Gulisztán-völgy északi 

bejáratánál lévő Ice Előretolt Műveleti Bázisra készülnek.  

 

Válasszanak ki 12 bűnözőt, akiket a hadbíróság halálra vagy 

hosszú fegyházbüntetésre ítélt, készítsék fel őket az ellenséges 

vonalak mögötti bonyolult és mocskos munkára, tegyék partra 

őket titkon az európai szárazföldre, hogy a lehető legnagyobb 

pusztítást végezzék a náci háborús gépezet anyagi javaiban és 

emberállományában. Ennyiből állt az Amnesztia-akció terve... 

 

Az író három katona - egy náci, egy amerikai és egy üldözött 

zsidó - párhuzamos élettörténetén keresztül mutatja be a 

szövetségesek nyugati hadműveleteit, az amerikai hadigépezet 

működését, a kaszárnyák hétköznapjait és a partraszállás 

drámaian izgalmas óráit.  

 

A Madárdal főhőse Stephen Wraysford. Először 1910-ben 

találkozunk vele, egy gyárosnál vendégeskedik, hogy kitanulja 

a textilkereskedelmet. Beleszeret szállásadójának feleségébe, 

és ez megváltoztatja az életét. Az I. világháború idején 

katonaként ismét ide veti a sors. A 70-es évek végén unokája 

rábukkan a fronton írt naplóira, és a fejébe veszi, hogy 

utánajár a nagyapa rejtélyes múltjának... 

Ismeretterjesztő könyvek 

 

A hangszerkészítésnek nincs korhatára, gyerekek és felnőttek 

egyaránt hozzáfoghatnak. A könyv terjedelmi korlátai miatt a 

könnyen kivitelezhető, egy üléssel elkészíthető hangszerek 

közül válogattak a szerzők, az egyszerűbbektől a 

munkaigényesebbekig. 

 

A könyvben bemutatott ékszerek szellemiségükkel a 

környezettudatos magatartásra, az egyszer használatos 

csomagolóanyagok (petpalack, sörösdoboz stb.) 

újrahasznosítására hívják fel a figyelmet, és adnak dekoratív 

ötleteket. 



 

Ez a könyv azoknak szól, akik a kötelező olvasmány kifejezés 

elhangzásakor heveny undort éreznek, és azonnal internetes 

összefoglalások, meg Kötelezők röviden című kiadványok 

után néznek, akik a memoriterek magolása közben 

szitkozódnak. Nényei Pál középiskolai tanár és drámaíró épp 

az irodalom történetét írja: kamaszoknak! 

 

A bringás már 268 kilométeres óránkénti sebességgel tekeri a 

pedálokat. Van, aki 600 kilométeres tempóval száguld motorja 

nyergében. A bűvös határt, a hangsebességet már rég 

túlszárnyalta egy rakétahajtóműves repülő. S hogy mit hoz a 

jövő? Talán még sebesebb gépekkel juthatunk majd el 

pillanatok alatt a világ egyik végéről a másikra. De az is lehet, 

hogy villanyautón furikázunk… 

 


