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   Panthera sorozat 

                    KERTÉSZ ERZSI 

Adva van 

– egy titokzatos, párduc alakú hegy (a 

Panthera) 

– egy csapat gyerek (Gekkó, Vince, Hétfejű 

Helga, Virág, Noémi, na és persze Kismukk, 

aki az egész történetet feljegyzi az utókornak) 

– egy kezdetektől fogva gyanús hegymászó 

(Meredek Johnny), egy barátnő (Lavínia), 

– egy kutya (Everest) 

– egy talpraesett portás néni (Rozika) 

– és egy igen furcsa szerkezet, ami bárkit és 

bármit tetszőleges méretűvé tesz (az 

Átméretező)  

Az egész csak egy hegymászó szakkörnek 

indult… 

 

  
 

Vajon hogy alakul a kis csapat sorsa? Vajon mi 
a Panthera titka? Szerezd meg a könyvet és 
függj a sorokon! 
 
 
 

  

                                                                          Rosszfiúk / Gengszter nagyi / Milliárdos fiú / Büdöss úr 

David Walliams könyvek 

MILLIÁRDOS FIÚ 

Joe a legvagyonosabb tizenkét éves az egész 
világon! De Joe boldogtalan. Hogy miért? 
Mert rengeteg pénze van, viszont egyetlen 
barátja sincs. Aztán mégis jön valaki, aki Joe-
t Joe miatt szereti, nem a pénzéért. Csak az a 
baj, hogy Joe már megtanulta: ahol 
megjelenik a pénz, ott semmi sem az, aminek 
látszik. A legfontosabb dolgok nem kerülnek 
semmibe – mondják, és ha Joe nem vigyáz, 
most mindent elveszíthet… 
 
 
 
 
ROSSZFIÚK 

 
Márk apja roncsderbi-versenyző, a pálya 
koronázatlan királya. Egy este azonban 
szörnyű balesetet szenved. Márk és ő 
elveszítik mindenüket, János pedig saját 
hibáján kívül eladósodik.  
A gonosz maffiafőnök megzsarolja, és kéri 
hogy dolgozzon neki. 
Amikor Joó János végül börtönbe kerül, 
egyedül a fia, Márk mentheti meg… 
David Walliams tizedik regénye egy apa és 
egy fiú szívbemarkolóan, szívmelengető 
története, akik nagy fába vágják a fejszéjüket: 
felveszik a harcot a könyörtelen Mr. Naggyal, 
és igyekeznek helyrehozni az életüket. 
 

GENGSZTER NAGYI 

A 11 éves Ben rettegve gondol a péntek 
estékre, amikor a nagymamájánál kell 
aludnia. Ő ugyanis minden idők 
legunalmasabb nagymamájának látszik: 
állandóan szókirakósdit játszik és 
káposztalevest főz. De van egy dolog, amit 
Ben nem tud róla… Ben nagyija pontosan 
olyan, amilyennek az ember a nagyikat 
elképzeli: – ősz haja van és műfogsora, a 
használt zsepit mindig a kardigánja ujjába 
gyűri, és nemzetközi hírű ékszer tolvaj. 
Kalandos és megindító történet egy 
nagymamáról és az unokájáról, valamint 
lopott koronaékszerekről. 
 
 
 
 
 
BÜDÖSS ÚR 

 
Egy tizenkét éves kislány, Kloé és a padon élő 
hajléktalan barátságának könny- és 
orrfacsaró története.  
Büdöss úr büdös volt. Jobban mondva 
bűzlött. Sőt, ha létezne ilyen szó, akkor azt 
mondhatnánk: bűzdöglött. Nála büdösebb 
bűzös bűzdöglő nem volt a világon. Igen, 
amint a nevéből is gondolhatjuk, Büdöss úr 
meglehetősen büdös, de mégis ő az egyetlen 
ember, aki jó fej Kloéval. Így aztán, amikor 
úgy tűnik, hogy Büdöss urat elkergethetik a 
városból, Kloé gondolkodás nélkül elbújtatja 
őt a kert végi sufniban. 
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KORTÁRS MAGYAR IRODALOM 

BOSNYÁK VIKTÓRIA   BERG JUDIT 

                   /KERTÉSZ ERZSI 
      WÉBER ANIKÓ 

CSÚF ÉS UNDOK KÖNYVTÁROS 

Laci, na meg az ikerlányok Sári, Dóri ...  
Békés utcai Általános Iskola 

ABSZOLÚT KÖNYVEK 

Cseresznyeliget titka 
 

Abszolút legjobb barátnő, abszolút 

nyár, abszolút titok, ami ebben a 

könyven benne van! Kitti sokat van 

egyedül, és sokszor unatkozik: egy 

igazi kalandra vágyik! Folyton 

történeteket talál ki, álmodozik, de 

hiába: az osztálytársai közül senki 

sem értékeli a fantáziáját, és ő 

gyakran magára marad. Míg a 

többiek a lovastáborban vagy a 

tengerparton szelfiznek, ő a 

nagynénjénél, a világ 

legunalmasabb helyén, 

Cseresznyeligeten nyaral. De Kitti 

még Cseresznyeligetből is képes 

egy izgalmakkal teli mesevilágot 

teremteni – és a szomszéd 

gyerekekkel hirtelen egy igazi 

nyomozás kellős közepén találják 

magukat. Ráadásul közben talál 

magának egy legjobb barátnőt is. 

 

                    
 

 

             

 

     A SÁRKÁNY NYOMÁBAN 

A pásztói oskolamester háza 

500 ÉV TÁVOLSÁG 

Gáspár 1551-ben, a törökvész idején egy 

titokzatos labirintusra bukkan... Dani 2019-

ben egy középkori történetet olvasva különös 

dologra lesz figyelmes... A két fiú sorsa a  

majdnem 500 év távolság ellenére 

összefonódik: az „oskolás” Gáspár a 

veszéllyel nem törődve a labirintusban játszik, 

Dani pedig próbálja kinyomozni, vajon a 

pásztói oskolamester háza tényleg misztikus 

kincset rejt-e. Mindeközben olyan 

képességeket fedeznek fel önmagukban, 

amelyek addig valahol mélyen rejtőztek 

bennük.  

 

 

TÜNDÉRBOSZORKÁNY 

Jóhegyi Laciról első látásra bárki 

megmondhatja, hogy nem az iskolai focicsapat 

sztárjátékosa, de még csak nem is a helyi 

természetjárók kiválósága. Sokkal inkább 

megállja a helyét az a megállapítás, miszerint ő 

egy könyvmoly.  

Első útja az iskola legfelső emeletére vezet, 

ahol valamilyen közelebbről nem ismert okból 

annak idején a könyvtárat berendezték. És ahol 

a bibircsókos orrú, találóan Morc Aranka nevű 

könyvtáros üldögél olvasni vágyó nebulók 

nélkül, magányosan. Talán nem árulok el nagy 

titkot azzal, hogy már tavaly is csak Laci volt 

az, akik feljárt hozzá „tűrhető” olvasnivalóért. 

Mennyi titok és izgalom vár azokra, akik 

találkoznak az általános iskolában honos 

tündérboszorkányokkal és más, hasonló 

szerzetekkel. Sőt, a történet végére talán az is 

kiderül, kik azok a tündérkönyvtárosok. 

 

 

                   
 

 

 

    A NÉGY MADÁR TITKA 

Kiki nyomoz 

ELTŰNT GERDA ÉS APUKÁJA 

Az egész egy titkos ládikával kezdődik, és a 
rejtélyek egyre csak szaporodnak: Mit rejt a 
titkos tégely? Hová tűnt Gerda? Mik azok a 
furcsa rajzok a füzetében? Kicsoda DR? És 
miről csicseregnek a madarak? Kövesd a 
sorokat és nyomozz együtt Kikivel! „Galamb 
mutatja az utat, Sas őrzi a fészket. A titok 
fölött holló köröz, A veréb nem közönséges 
madár.”  
 

             

 

 

 

                   

                  Tündérboszorkány sorozat 

       

 

 

 

Bosnyák Viktória – Dudás Győző: 

Tengernyi kaland – Fókuszban a kókusz 

 

Körtemájer-Sercli kapitány hajója megfeneklett.  

 

Vajon hová lett a legénység?  

Tengeri herkentyű-e a medve?  

Mitől fáradt az erszényes patkány?  

És miért kell sarok a világítótoronyba? 
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FIÚKNAK AJÁNLVA 
 

 

   TASNÁDI ISTVÁN 

   A KŐMAJMOK HÁZA        
 

  

 

Dóka Péter: Szupermalac 

és Űrpatkány 

 
Kornél tíz év körüli, asztmás fiú, aki kettesben 
él az anyjával egy pesti bérházban. Apját nem 

ismeri. A nyári vakáció ideje alatt 
összeismerkedik egy különös lánnyal, aki 

folyton mágikókról, nyambikvarákról, 
peritonokról és egyéb furcsa lényekről beszél. 
Kornél nem igazán hiszi el, amiket Iza mond, 

de a hamarosan bekövetkező események 
meglepő módon igazolják a kislány szavait. 

Gyuri tizenkét év körüli, vagány és 
nyughatatlan srác, nem igazán találja a helyét 

a világban. Nagyszüleinél, egy pesti 
bérházban tölti a vakációt, és leginkább 

barátjával, a házban lakó Tomival üti el az 
időt. Együtt csavarognak a nyolcvanas évek 

Budapestjén: beszöknek a Szikra moziba, 
bámulják a légi parádét, fociznak, bandáznak. 

         

Szerinted megmentheti egy malac és egy 
patkány a világot? Sikeresebbek lehetnek, 

mint a daliás Acélmedve? És vajon 
megkapják a szuperhősengedélyt? Ebben 

a történetben még Unikornélia, a bájos 
egyszarvú is feltűnik, hogy segítsen 

hőseinknek, amikor Rosszkutya visszatér! 
De vajon kicsoda a három űrbetyár?  

Miért rabolnak ki egy hűtőt?  
És tényleg tudnak zenélni? 

 
 

                   

      

 

 

ALSÓGATYÁS KAPITÁNY 

DAV PILKEY 

A negyedikes George és Harold az osztályuk furfangos kis 

mókamesterei. De amit mások megtréfálásánál is jobban 

szeretnek: saját képregényük készítése. Ugyanis ketten együtt 

megteremtették iskolájuk, sőt az egész világ történelmének 

legnagyobb szuperhősét: Alsógatyás Kapitányt, akinek valódi 

kiléte AKKORA titok, hogy MÉG Ő MAGA sem tudja! 

TOMBOLÓ TORTÁK, RÉMES KRÉMESEK, BŐSZ BEJGLIK ÉS  

MARCONA MINYONOK, ÁDÁZ SÜTIK 

PHILIP REEVE: 

                  ASTRA ÉS AZ ŰRSÜTIK 

 
Astra a családjával és sok ezer társukkal 
együtt útra kel leendő új otthonuk, a Nova 
Mundi bolygó felé. Az évszázadokig tartó utat 
kényelmes hűtőfülkékben, szép álmok 
közepette töltik. Ám a hatalmas űrhajót 
támadás éri! 
 
Tomboló torták, rémes krémesek, bősz 
bejglik és marcona minyonok ádáz sütik 
garázdálkodnak az űrben! Astrának 
robotbarátja, Robin segítségével meg kell 
akadályoznia, hogy a vad horda elpusztítsa az 
űrhajót. Elvégre az emberek szoktak sütit 
enni és nem fordítva… 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                    

 

                                             

CRESSIDA COWELL: 

     ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 

 

III. Hablaty Harákoló Harald nagyszerű 

kardforgató, sárkánysuttogó volt, s emellett a 

valaha élt legnagyobb viking hős. Képes lesz 

Hablaty átmenni a Beavatási Próbán egy fogatlan 

sárkánnyal, és 

 képes lesz szembeszállni a Sárkányus Giganticus 

Maximusszal, mielőtt az felfalna minden vikinget 

a Hibbant-szigeten? Ideje Hablatynak 

megtanulni, hogyan lehet Hős. 
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SOROZATOK 
 

 

 

IDŐFUTÁR 

Hanna – Sigray  

GIMESI DÓRA – JELI VIKTÓRIA – TASNÁDI ISTVÁN 

Hanna nemrég költözött Budapestre, minden szokatlan: új lakás (egy 
hetedik kerületi gangos bérház), új iskola (a Sigray), új tanárok, és persze 
új osztálytársak. 
 
1. Ha ez még nem lenne elég: úton-útfélen egy fura öregemberbe ütközik, 
megbolondul a számítógépe… és az egésznek valahogy köze van ahhoz a 
rozsdás körzőhöz, amit az utcán talált. 
Vajon miért kell mindenkinek ez a körző? Mit akar vele kezdeni Sándor, a 
vén ócskás, és miért nem tud Hanna sem megválni tőle? És mi köze 
mindennek Bécshez, a Sakkozó törökhöz és Bujdosónéhez, a 
töritanárhoz? 
A rejtélyek kinyomozásában segít Hannának Zsófi, a szuperokos szegedi 
barátnő, és Tibi, a kicsit lassabb eszű, de hűséges osztálytárs. A kalandok 
szüneteiben pedig arra is van idő, hogy barátságok szakadjanak meg és 
szülessenek újjá, no és persze szerelmek is szövődnek. 

  

 

 

 

        ……..   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABIAN LENK 

IDŐDETEKTÍVEK 

Négy barát, és egy közös titok: a cserfes Kim, az okos Julian, a sportos Leon és a 

rejtélyes egyiptomi macska, Kija. Az ő birtokukban van a Szent Bertalan bencés kolostor 
régi könyvtárának kulcsa. A könyvtár titokzatos termet rejt, a Tempuszt, a félelmetes 

idő-teret, ahonnan bárki a múltba utazhat. Ha a jó barátok érdeklődni kezdenek egy 
izgalmas történelmi kor iránt, vagy egy titokzatos bűnügyi történet sejlik fel a múltból, a 

Tempusz segítségével odautaznak… 
 

 

 

 

 

 

 

J. K. ROWLING 

              Harry Potter 
 

Harry Potter még csak hallani sem hallott 

Roxfortról, amikor a Privet Drive 4-es számú 

ház lábtörlőjére elkezdenek sorban hullani a 

levelek. A zöld tintával címzett és piros pecséttel 

lezárt sárgás pergameneket azonban gyorsan 

elorozza rémes nagynénje és nagybátyja. Harry 

tizenegyedik születésnapját egy hatalmas, 

bogárszemű óriás, Rubeus Hagrid zavarja meg, 

és elképesztő híreket hoz: Harry Potter varázsló, 

és felvételt nyert a Roxfort Boszorkány- és 

Varázslóképző Szakiskolába. Ezzel elkezdődik 

egy hihetetlen kaland! 
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LÁNYOKNAK AJÁNLVA 
 

 

   BÖJTI ANNA 

        ÉJSZAKA AZ ÁLLATKERTBEN 
 

   Most te alakítod 

a történetet! 

   Szentendrei Judit:    

Mézes cukrászda 

.        
 

 

 

BELLA DONNA SOROZAT 

RUTH SYMES 

A legtöbb kislány arról álmodik, hogy 

hercegnő lesz ám Bella világ életében 

boszorkány akart lenni. Csak egyetlen 

dologra vágyik még ennél is jobban: 

egy olyan családra, akik majd örökbe 

fogadják és hazaviszik őt abból a 

gyermekotthonból, ahol születése óta 

él. De egyetlen jelentkező sem elég jó, 

míg egy szép napon meg nem jelenik… 

 

 

 

 

       Az Éjszaka az Állatkertben főhőse TE vagy!  

Egy éjszaka nem találod a tesódat az ágyában. Nem 

habozol, útnak indulsz, hogy megkeresd Dodót. Ám arra 

nem számítasz, hogy az éjszakai állatkertbe érkezel, ahol 

nyüzsögnek a furcsábbnál furcsább lények… 

Állj szóba az utadba akadó lényekkel, szerezz 

információkat és értékes tárgyakat tőlük, akárcsak egy 

kalandjátékban, és mentsd meg a testvéredet!  

Minden bekezdés végén  
VÁLASZTHATSZ, HOGY MERRE MÉSZ TOVÁBB  

és mit kérdezel. 

Az állatkert zegzugos útjain sokféleképpen végigmehetsz, 

különböző tárgyak segítségével oldhatod meg az előtted 

tornyosuló akadályokat. 

 

 

                   

 

 
 
 

Vajon van annál rémesebb helyzet, mint 

amikor négy olyan embernek kell 

együtt élnie, akikben látszólag  

semmi közös nincs? 

Például Karolának, aki túl fiatal ahhoz, 

hogy egy poros kis faluban 

hervadozzon, Valérnak, aki tornatermet 

csinálna a szobákból, Katalin 

anyónak, akit jobb nem megzavarni a 

délutáni szunyóka közben, és 

Paulának, akinek… nos,  

neki minden mindegy. 

Mihez kezd ez a négy egészen különböző 

ember? Vajon az őrületbe kergetik 

egymást, vagy békésen meghíznak Katalin 

anyó finom süteményeitől? Vagy 

mégis sikerül valamit kitalálniuk közösen? 

Tartsunk velük a nagy veszekedésekben és 

a nagy kibékülésekben, és még 

néhány szuper sütirecepttel is gazdagabbak 

leszünk közben! 

 
 
  

                

BANYAVÉSZ 

ECSÉDI ORSOLYA 

Anka hatalmas bajba kerül, ha nem teljesíti egy boszorkánygyanús 
tanárnő feladatát. 

Zizu, Báti és Anka sem érti, mégis kénytelenek nekivágni Budapestnek, 
hogy találjanak egy igaz mesét. Olyat szánalmasan elavultat, amiben 

nem elég, hogy a jó győzedelmeskedik, de még méltó jutalmát is 
elnyeri. 

Persze KOMOLY ÖTÖDIKESKÉNT tudják, hogy ennyi erővel akár 
sárkányokat is kereshetnének. Vagy varázslókat. 

De nincs más választásuk, mint alaposan kinyitni a szemüket, és 
meglátni a város lenyűgöző csodáit, hogy megmenthessék Ankát. 

A barátoknak egy hét áll a rendelkezésükre. Vajon sikerül végbevinni a 
csodát? 

Titkok, csodák Budapest utcáin. Mit kell tenned, hogy meglásd? Csak 
nézz fölfelé a házakra, és a város mesél! 
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ABSZOLÚT  

KÖNYVEK 

PAGONY: 

 

ANETT HUIZING: 

                  HOGYAN ÍRTAM 

VÉLETLENÜL EGY KÖNYVET? 

Katinka imád történeteket kitalálni. 
Még csak tizenhárom éves, de már 
pontosan tudja, hogy író szeretne 

lenni, méghozzá híres író.  
 

Szerencsére a szomszédban lakik egy 
írónő, aki némi kertészkedésért 

cserébe kijavítja az irományait, és írói 
tanácsokkal látja el. 

 
Katinka pedig egyszer csak azon veszi 

észre magát, hogy az életéből egy 
regény lett, és az írás során egyre 

jobban megismeri önmagát, és 
feldolgozza fájdalmait. 

 
 
KATE SCOTT: ÓRIÁS 

 
Anzo nagyon-nagyon kicsi. A szülei 

nagyon-nagyon magasak és 
hangosak. Talán ezért nem hallják 
meg, amit mondani szeretne nekik. 

Mit kéne tennie Anzónak, hogy a 
szülei meghallgassák, az iskolában ne 
csúfolják, és végre a legjobb barátain 
kívül más is észrevegye, hogy milyen 

fantasztikus és tehetséges?  
 

Amikor rajzaival megnyeri a 
képregényszövetség különdíját, 

elhatározza (vagy inkább a barátai 
határozzák el helyette), hogy a kezébe 
veszi a sorsát. Lehet, hogy néha nem 
árt kockáztatni, és bízni benne, hogy 

a legjobb dolog igenis meg fog 
történni velünk. 

 

                                            
 

 

                
 

                

 

 

ANNA WOLTZ: GIPSZ 

 

Felicia dühös az egész világra. A szülei épp 
elváltak, és ez az első nap, amikor Bertával, a 
húgával az apukájuknál alszanak. Ez a vártnál 
is sokkal rosszabbul alakul… Ráadásul Berta 
szánkóbalesete miatt az egész család 
összezárva tölti a teljes napot a kórház 
sürgősségi osztályán. Felicia nekivág a kórház 
folyosóinak, rengeteg kalandba keveredik, 
mindenféle érdekes gyerekkel fut össze, köztük 
egy nagyon vagány fiúval, Adammal is… 

 

 

 

CASEY LYALL: 

    A NAGY CSEKKLOPÁS 

 

Howard Wallace a saját magánnyomozói 

szabályai szerint él. Ő aztán tudja, hogyan 

induljon ki abból, amije van: ballonkabát 

helyett fürdőköpeny, összetákolt iroda az 

iskola hátsó kertjében, barátja pedig egy szál 

sem. Amikor egy diáktársa megbízza egy 

zsarolási ügy felderítésével, azonnal 

elvállalja a megbízást, sőt még az új lányt, 

Ivy Masont is maga mellé veszi. Mire 

Howard rájön, hogy Ivy nem csak 

segéderőként hasznos, de barátnak sem 

olyan rossz, addigra annyi iskolai szabályt 

szeg meg, hogy választás elé kerül: elveszíti 

Ivy barátságát vagy örökre feladja a 

magánnyomozást. 

 

KRISTINE ASSELINI: 

     KULCS A MÚLTBA 

 
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! 

 

ABSZOLÚT KÖNYVEK / ABSZOLÚT TÖRI 

„A Pagony új sorozatába, az Abszolút Töribe olyan 10 éven 

felülieknek szóló, olvasmányos és izgalmas könyveket válo- 

gatunk, amelyek abszolút lendületesen, abszolút színvonala- 

san, abszolút mai nyelven szólnak a magyar történelem fon- 

tos pillanatairól és korszakairól. A szereplők útra kelnek az  

időben,  és az olvasó egy fordulatos kalandregényt végigiz- 

gulva, szinte észrevétlenül kerül közelebb az adott kor szel- 

leméhez, egv fontos alakjaihoz.Utazzunk bármilyen messze 

is a múltba, egy biztos, ezeket a könyveket: 

                     

 

        ABSZOLÚT JÓ OLVASNI!” 


