
Új könyvek a legkisebbeknek  

   

A malomvölgyi lovastanya egyik történetben Anna 

feladata gondoskodni a kezdő lovaglókról. Az egyik 

lány leesik Zorróról, amely eközben súlyosan 

megsebesül. Anna rettenetesen aggódik a póni miatt.  

A másik történetben Anna unokahúga autóbaleset után 

kerül a tanyára, és egyszeriben minden körülötte kezd 

forogni, így Annának nincs könnyű dolga… 
 

  

Bogyó és Babóca sportol: focizik és síel. 

Bogyó és Babóca buborékot fúj, miközben szó van a 

csúfolódásról és a közös játékról is. 

 

 

 

Miffy, a holland nyuszi, aki meghódította az egész 

világot. A sorozat, amelynek ma már több mint 100 

része van, több mint ötven éve létezik. Ez a három kis 

kötet most könyv formában tárja elénk a nyuszi 

kalandjait. 

 

 

Pepe igazi focibolond. Nagyon büszke a bátyjára, aki 

tagja a nagy csapatnak. Mika egy nap elviszi magával 

edzésre. A történetből megtudhatjuk, hogyan került a 

kiskutyával labdázó fiú a nagyok közé és mi történik az 

után, hogy a stadion közönsége egy emberként kiáltja: 

Rúgd be, Pepe! 

 

  

Újabb két könyv Gerinomi Stilton rajongók számára! 

 

 

Amikor a kis rózsaszín elefánt legjobb barátja 

elköltözik, és a két jó barátnak el kell válnia egymástól, 

Mambó nagyon elszomorodik. Hogyan talál vigaszt? Mit 

tanácsol neki a bölcs bagoly? Erről szól ez a szomorú-

vidám történet. 



 

A kalandot kereső három királyfinak alaposan fel van 

adva a lecke. Föl kell kutatniuk és meg kell szerezniük 

az ősi kínai történet cserepeit. Hogy aztán egyvégtében 

elmesélve megszabadítsanak egy fiút a rontás alól. A 

történet végére apránként minden szereplőről 

megtudjuk, hogyan is áll türelem, megértés, barátság, 

hűség, becsület, valamint ész, bátorság, ügyesség és 

kitartás dolgában.  
 

 

"Száz évvel ezelőtt, vagy kicsit tán régebben, amikor 

még vonatok sem jártak, csak ökrösszekerek - az 

emberek mégis éldegéltek valahogy -, a Szernye-mocsár 

közepén lakott egy öregember." Az ő és barátai sok-sok 

kalandjáról szól ez a történet. Ők hárman, Pali Pál, a 

pákász, Fajankó, a szakadt madárijesztő és Ciprián, a 

szárnyas szerzetes megépítették a sárkányrepülőt, és 

igazi gazfickók keresésére indultak. 

 

Új ifjúsági könyvek 
 

  

Tea Stilton, a Rágcsáló Hírek különleges tudósítója 

egyben híres regényíró is. Az álom hercegnője és A 

sötétség hercegnője újabb kötetei fantasy sorozatának, 

amelyben a Fantázia Birodalmának hercegnőiről mesél.  

 

   

Íme, az Iskolások vicceskönyve sorozat még hiányzó 

darabjai, a 7., a 9. és a 10. kötet. 

 

   

Egy könyvsorozat, amely kamaszokról szól – 

kamaszoknak és örökifjú olvasóknak, akik szeretnék a 

Tisztásra furcsa körülmények között érkező fiúkkal 

együtt megfejteni az Útvesztő rejtélyét, kiállni a 

Tűzpróbát, túlélni a Halálkúrát. 

 

 

Micsoda boldog dilemma, ha egy lánynak két helyes, 

jóképű fiú közt kell választania – gondolhatná az olvasó. 

Pedig a tizenhét éves Zsófi mégsem boldog. Lehet, hogy 

Igazi Nővé válni nem is olyan egyszerű? 



 

A teste öntudatlanul hever. Lelke csapdában rekedt. 

Egyetlen ember hallja. Egyetlen ember látja. Egyetlen 

ember érzi, amit ő. Vőlegénye, a hajdani FBI-nyomozó, 

mára tanácsadó Damien Corner a Tükrön keresztül 

képes kommunikálni a lánnyal, aki először semmire nem 

emlékszik az életéből. Damien kétségbeesett 

nyomozásba kezd – segítségére van Neszta húga, az 

autista Zorka. 
 

 

Laetitia Alexandra Rebecca Fitt élete egy percig sem 

unalmas. Amikor az új lány, Fabulosa Curvetti 

felbukkan a Szent Mangold Gimnáziumban, felbolydul 

az élet. A lányokat hatalmába keríti a sárga irigység. A 

fiúkat Fabulosa. Hogy visszaszerezze a többiek 

figyelmét (legfőképpen az új srácét, Tomét), Alex bulit 

szervez, míg a szülei távol vannak. Innen nincs visszaút. 

 

 

Amikor a vámosok megtaláltak a francia határon egy 

kamion rakterében lapulva, tizenkét éves voltam. 

Fogalmam sem volt róla, hogy az útlevelem hamis, és 

csak oroszul beszéltem. Nem tudtam elmagyarázni, 

hogyan jutottam el a Kaukázusból idáig. A legnagyobb 

baj, hogy útközben elveszítettem Gloria Bohème-et, aki 

azóta vigyázott rám, hogy anyám meghalt. De nem 

mondtam le a reményről, hogy egyszer megtalálom. 
 

 

Jane Harris boldogan indul első európai útjára, ahol 

barátnője esküvői tanúja lesz, aki vőlegényével együtt 

elhatározta, hogy Olaszországban, mondja ki a boldogító 

"igen"-t. Ám amikor Jane a repülőtéren találkozik a 

vőlegény tanújával, azonnal kibékíthetetlen ellenszenv 

támad mindkettejükben egymás iránt, azonban mégis 

kénytelenek elutazni Rómába... kettesben. 

 

 

1854 és 1929 között elhagyott gyerekek tízezreit 

szállították vonaton az Egyesült Államok keleti 

partvidékéről a közép-nyugati országrészbe. A gyerekek 

sorsa csak a vakszerencsén múlott: vagy befogadó, 

szerető családra leltek, vagy gyermekkorukat és 

fiatalságukat kemény munkával, szolgaságban töltötték.  

 

 

Jordant,A tizenhét éves lány a gimi csapatának 

kapitánya és irányítója: bitang tehetséges játékos, és a 

foci a mindene. Csapattársai tisztelik és szeretik − igaz, 

csak haverként tekintenek rá. A dolgok akkor kezdenek 

bonyolódni, amikor Ty Green, a kiváló irányító 

beiratkozik a suliba. A srác egyszerre jelent veszélyt a 

lány posztjára és a szívére. 



 

 

Furcsa egy ház ez a Mandragóra utca 7. Ida és Tamara 

számtalanszor nekivágtak már, hogy feltérképezzék a 

titokzatos épületet, bizonyos dolgokat mégsem sikerült 

kideríteniük. Mit akar az a gyanús egyén, aki Ida 

anyukája körül ólálkodik? Mi zajlik a pincében? És 

vajon a házmesternő tényleg seprűnyélen közlekedik? 

 

 

„A macskák hűségesek és nagyon okosak! Ezúttal 

összefognak, hogy segítsenek Charlie-nak, aki beszélni a 

nyelvüket.”  

Mit tennél, ha egyszer arra mennél haza, hogy elrabolták 

a szüléidet? Ha bátor vagy, bizonyosan elindulnál, 

megkeresni őket… így tett Charlie is, aki történetesen 

„macskául” is tud. 
 

 

Idén nyáron Maxime már 17 éves, ezért esze ágában 

sincs a szüleivel menni nyaralni. Inkább itthon marad a 

nagymamájával, hogy kedvére punnyadhasson a 

számítógép előtt. Csakhogy a dolgok egy váratlan 

esemény következtében egyáltalán nem úgy alakulnak, 

ahogy ő elképzelte. Szédületes napok elé néz! Ez a nyári 

szünet garantáltan más lesz, mint a többi(eké). 

 

 

Nikki Maxwell nem csak új iskolát, de új életet is akar 

kezdeni: vagány, népszerű és menő csaj szeretne lenni. 

Csakhogy Nikki az a fajta lány, aki ebédnél magára önti 

a spagettit, minden csínytevésével lebukik, Halloween-re 

patkánynak öltözik, és az apja teherautójának tetején egy 

gigantikus műanyagcsótány ül.  
 

 

Egy kirándulás a családdal jó móka – kivéve, persze, ha 

az a család Heffley-éké! Az utazás ígéretesen indul, de 

aztán hamar beüt a balhé. Benzinkúti mosdók, 

megkergült sirályok, egy kis koccanás, meg egy 

elszabadult malac –ezt a kalandot nem fogják egyhamar 

elfelejteni sem Heffley-ék, sem az olvasók! 

 

Új szépirodalmi könyvek felnőtteknek 
 

 

Elég, ha a diáktoll kicsit megbicsaklik, máris nevetünk a 

félresikerült igazságon: „A világ egy osztályterem, és 

sosem tudjuk, ki mellé ültetnek bennünket. A barátság 

ott kezdődik, hogy megpróbálunk szót érteni egy 

véletlenül mellénk ültetett személlyel.” 

Egy országos pályázat - melyet Marcello D’Orta nápolyi 

tanító tiszteletére írt ki a kiadó - anyagának a legjavát 

adják közre ebben a kötetben. 



 

 

Kisiskolásokkal dolgozatot íratni az emberiség nagy 

kérdéseiről: ezt találta ki a Nápoly környéki gyerekek 

tanítója. Ezúttal az állatokról írtak dolgozatokat. Mit 

tegyünk a kocsikból kidobott kutyákkal? Mit szóljunk a 

bikaviadalhoz, az állatkínzáshoz, az élveboncoláshoz? 

És hogy szaporodnak az állatok? És hogy lett, honnan 

jött az ember? 

 

 

A kötet a világirodalom leghíresebb 

detektívtörténeteiből ad válogatást - C. Auguste 

Dupintől Sherlock Holmeson át Agatha Christie 

legendás nyomozóit is beleértve, de az amerikai 

magánzsaruk mellett nem marad ki a bölcs Brown atya 

és Maigret felügyelő sem. 

 

 

A II. világháborúban a brit hadsereg katonai 

büntetőtáborában egy észak-afrikai sivatag kellős 

közepén. Wilson főtörzsőrmester kőből és homokból 

dombot építtet a foglyokkal. A domb jelkép: a 

megaláztatás, az emberi akarat és egyéniség 

megtörésének szimbóluma.  

 

 

A gyöngéd Edgar Allan Poe. A békétlen Maupassant. A 

család misztikusa, Kosztolányi. Az állati természet 

hódolója, Jack London. Csodálatos írók ismerős és 

ismeretlen oldalukról. Velük együtt a magyar és a 

világirodalom más klasszikusai mesélnek nekünk. 

 

 

Hitler katonái módszeresen begyűjtötték Európa 

legszebb szépművészeti alkotásait. Azonban egy 

maroknyi katona: brit és amerikai múzeumi szakember, 

restaurátor, építész, történész azért küzdött, hogy 

visszaszerezzék civilizációnk kincseit. A könyv a világ 

legnagyobb kincsvadászatának és hőseinek állít emléket. 

 

 

A Földről, a Holdról, galaktikákról, a térben-időben 

irdatlan világmindenségről mesél nekünk az „öreg 

Qfwfq”. De Qfwfq autón jár, örül, búsul, szeret, és a 

verandán üldögél, épp amikor a püffedő, dagadó, puha 

Hold a szikrázó, csupa üveg, csupa acél Földre 

pottyan… 

  



 

 

Orwell 1943/44-ben írott műve – amelynek a szerző a 

Tündérmese alcímet adta – ténylegesen a sztálini 

korszak szatírája, de természetesen minden elnyomó 

rendszerre ráillik. Egy angol farm a színhely, ahol az 

állatok a disznók vezetésével megdöntik az Ember 

uralmát, és a maguk igazgatta Állatfarm-on élik először 

szabadnak látszó, majd egyre jobban elkomoruló 

életüket. 

 

 

Húlová egy idős, magányos nő s egy meglett korú, 

kallódó férfi - anya és fía - különös kapcsolatát 

ábrázolja. A szereplők bejárják a csalódás, az 

elidegenedés és elmagányosodás útjait, de az újrakezdés 

és a boldogabb élet reményében. 

 

 

Az abszurd dráma klasszikus szerzőjének két világhírű 

darabját tartalmazza a kötet. 

 

 

A huszonhatodik év szonettciklusa fájdalmas búcsúzás, 

egy negyedszázadig tartó szerelemnek állított benne 

emléket a költő. A 120 versből mindössze négy született 

kedvese életében, a többit halála után, a huszonhatodik 

évben írta. A költeményekből az elmúlás és a veszteség 

érzése szól. 

 

 

A főhős egy fiatal író, aki mindent egy lapra feltéve Los 

Angelesbe költözik. A siker nem adja könnyen magát, és 

eljön a pillanat, amikor már csak egy ötcentes lapul a 

zsebében. Utolsó pénzéből beül egy kávéházba, és ott 

találkozik Camillával, a mexikói pincérlánnyal, akibe 

halálosan beleszeret… 

 

 

Nathalie egy baleset során elveszti társát, és a tragédia 

befejezetté változtatja az életét. Legalábbis ő így érzi, 

mígnem felbukkan a munkahelyén Markus, a 

jelentéktelen svéd férfi, aki nap mint nap vágyakozással 

lesi az elérhetetlen, gyönyörű Nathalie-t.  

  



 

 

A Hotel Bali című regényben megismert négy barátnő 

élete továbbra sem mentes az izgalmaktól. Szilvit drámai 

próbatétel elé állítja a sors, Gabinak el kell döntenie, mi 

a fontosabb számára: a karrier vagy a párkapcsolat, Dóra 

pedig fontolgatja, hogy elhagyja Balit.  

 

 

Nina Elliot elhagyja a férfit, aki nem érdemelte meg a 

szerelmét, és beolvas a főnökének, majd hangosan 

becsapja maga mögött az ajtót, és kilép a 

bizonytalanságba. Maga sem sejti, hogy erre a régóta 

halogatott döntésre van szüksége ahhoz, hogy egyszer 

csak szembejöjjön vele a nagy lehetőség. 

 

Új ismeretközlő könyveink 
 

 

A rendőrség szolgálati autói és különleges járművei ott 

kerülnek bevetésre, ahol szerencsétlenségek és 

közlekedési balesetek történnek, emberi életek vagy 

javak forognak veszélyben. A könyv kiváló 

fényképekkel és részletes leírással dokumentálja a 

rendőri erők járműveinek izgalmas történetét. 

 

 

A könyv érthetően, olvasmányosan válaszolja, 

fogalmazza meg mind az iskolásokban felmerülő 

kérdéseket, mind a legújabb kutatási eredményeket. 

Ehhez az ecstasy hatásait bemutató színes képregény, a 

használókkal készült interjúk, a pszichés hatások 

elemzése valamint a szlengszótár, a szakkifejezések 

szótára és a segítő szervezetek elérhetősége egyaránt 

hozzátartozik. 
 

 

Az emberi test az anatómiai ismeretek kézi atlasza. 

Elsősorban alakot, formát, az arányokat meghatározó 

csont-, ízület- és izomrendszerrel foglalkozik. Az 

ábrákon esztétikai élményt nyújtva ötvöződik az 

anatómia precízsége és a képzőművészet szépsége.  

 

 

A tanulási nehézségek vizsgálatának szándékával 60 

gyenge tanulót választottak ki 2. osztályos gyermekek 

263 fős mintájából. Vizsgálati eszközeik kérdőívek, 

pedagógiai tesztek és hagyományos pszichometriai 

módszerek voltak. E vizsgálat eredményeit mutatja be a 

könyv. 



 

 

A magyar helyesírás új szabályzata. 

A magyar helyesírásra vonatkozó szabálypontok 

példákkal. Szótár a megfelelő szabálypontokra való 

hivatkozással. A 11. és a 12. kiadás közti különbségek és 

változások felsorolása, példákkal. Jól használható 

tematikus tárgymutató 

 

 

A matematika nem boszorkányság – állítja Dr. Gert 

Mittring, a Guinness-rekorder és világbajnok 

fejszámoló. Könyvében lépésről lépésre mutatja meg, 

hogyan fejlesztheti bárki személyre szabottan számolási 

képességét és memóriáját.. 

 

 

Ez a kötet összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat: 

színes fényképek kíséretében mutatja be a nyulak fajtáit, 

viselkedését, táplálását és gondozását, tanácsokat ad, 

hogy mire figyeljünk oda a vásárláskor. 

 

 

A versenyzés kihívás a javából. Ennek a kihívásnak 

megfelelni csak az igazán sokoldalúan képzett 

horgászok képesek. Rendszeresen győzni pedig csak 

azok fognak, akik sokat gondolkodó versenyzők, akik 

tréningek és felkészülési versenyek során igyekeznek 

megfejteni a versenypályák és horgászvizeik titkait. 

 

 

Varázslatos könyv a tavasz és a nyár természeti 

szépségeiről. Cseperedő madárfiókák, ébredező mókus, 

virágözönben repkedő rovarok, egy borzkölyök és még 

sok izgalmas élőlény köszönti az olvasót.  

 

 

Lepje meg barátait és családtagjait egy különleges étellel 

az A la carte sorozatból! Nem fognak csalódni, ráadásul 

az elkészítés sem okoz nehézséget. Ne a feje főjön a 

konyhában! Meglátja, ezekkel a fogásokkal könnyen 

meghitté varázsolhatja a közös étkezéseket! 

  



Új kézműves könyveink 

     
 

       
 

   
  

 


