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ERZSI AJÁNLJA...



Galilei. Newton. Salk. Oppenheimer. 

A tudomány képes arra, hogy megváltoztassa a világot – de 
vajon mehet túl messzire?

A tizenegy éves Ellie soha nem rajongott a változásért. Például 
szörnyen hiányzik neki az ötödik osztály. Meg a legjobb 
barátnője. Még szegény aranyhala is, aki kilehelte a lelkét. Aztán 
egy nap furcsa fiú bukkan fel az életében. Állandóan 
főnökösködik. Kissé lökött. De a legfurcsább az, hogy gyanúsan 
hasonlít Ellie nagypapájára, a tudósra, akit mindig is 
megszállottan foglalkoztatott a halhatatlanság kérdése… 

Jennifer L. Holm magával ragadó könnyedséggel és sok-sok 
humorral mesél a tudományról, miközben lenyűgözően izgalmas 
kérdéseket boncolgat életről-halálról, családról-barátságról, 
halhatatlanságról és lehetőségről.

JENNIFER L. 
HOLM: A 
TIZENNEGYEDIK 
ARANYHAL
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Főhősünk neve egyszerű és hétköznapi: Szabó Marci. Egyébként 
lány, és most tölti a tizenhatot. Hogy miért Marci? Mert a 
Marcellinánál (ami az eredeti neve) még egy fiúnév is jobb, 
legalábbis szerinte. Történetünk elején Marci élete kész 
katasztrófa: szülei elváltak, emiatt az anyjával és magába forduló 
nővérével a napfényes belvárosi lakásból egy panelbe költöznek. 
Az új otthonnal új suli is jár, ami nem más, mint a helyi 
középiskola, a Spuderka. Tagozat nincs, szakkörök is alig, a 
tanárok és a diákok nagy része első látásra elmebeteg. A kezdeti 
rémálom után Marci mégis barátokra talál, ők a beszédes nevű 
Nihil (szüleinek: Laura), a stíluskirálynő Hajni és az eminens 
Panni. Hogy mi bennük a közös? Természetesen az, hogy ők 
nem menők. És nem is akarnak azok lenni. Vagy talán mégis?

MÁN-VÁRHEGYI 
RÉKA: A 
SZUPERMENŐK
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Csak éjszaka táplálkozik, a nappalokat bezárkózva tölti a 
szobájában, a fürdőszobát nem látogatja. Jasper cseregyerek: 
Londonból érkezett Bécsbe. De miért viselkedik ilyen 
lehetetlenül? Miért nem áll szóba a család tagjaival, amikor az 
lenne a feladata, hogy javítson a kiskamasz Ewald csapnivaló 
angol kiejtésén? És mivel sikerül végül is szóra bírni őt, miután 
már-már az őrületbe kergeti vendéglátóit? Az a pár nyári hét 
örökre emlékezetes marad Jasper és a Mittermeire család 
számára. A nagysikerű könyv osztrák szerzője a gyerekkönyv 
írók Nobel-díjaként számon tartott Andersen-díj egyik 
kitüntetettje. 

Az Andersen-díjat 1956 óta, kétévente adományozza az IBBY, a 
gyermek- és ifjúsági irodalom világszervezete.

CHRISTINA 
NÖSTLINGER: A 
CSEREGYEREK
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Bux Barnabás Boldizsár számára, aki nem különösebben okos 
vagy szép, viszont gyönyörű történeteket tud mesélni, valóra 
válik minden gyermek álma: egy rejtélyes könyv olvasása közben 
hirtelen átkerül a mesébe, s ő lesz Fantázia birodalmának 
legfontosabb lakója, megmentője, akinek meséi nyomán új 
lények és tájak keletkeznek. Barnabás előtt nincs lehetetlen 
ebben a birodalomban, mert nála van a mindenható medál, az 
AURIN, s barátja lesz Fantázia legbátrabb vitéze, Atráskó és 
annak fehér szerencsesárkánya. Amikor azonban Barnabás 
túlságosan magabiztossáválik, s a medál feliratát, "Tedd azt, amit 
akarsz" túlságosan saját érdekei szerint kezdi el értelmezni, 
lassanként rémisztővé válik az addig oly kedves képzeletbeli 
világ. Barnabásnak sokat kell tanulnia, s sok kalandot kell 
átvészelnie, hogy megtudja, hogyan lesz a fantázia hőséből a 
mindennapok hőse, s hogyan válhat története valóban 
végtelenné.

MICHAEL ENDE: 
VÉGTELEN 
TÖRTÉNET
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"Történetek a szeretet hatalmáról. Történetek gyerekekről, 
tündérekről, bibliai prófétákról, ügyefogyott kisemberekről, 
rabbikról. 

Történetek, melyek elszomorítanak és mulattatnak. Mese, 
népköltés, hagyomány vegyül a 20. századi modern író 
hangjával A félelmetes fogadó írásaiban. A Nobel- díjas jiddis író 
meséi gyermeknek, felnőttnek egyaránt szólnak: mindenkinek, 
aki hagyja, hogy magával ragadja a történet varázsa."

ISAAC BASHEVIS 
SINGER: A 
FÉLELMETES 
FOGADÓ
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JUDIT AJÁNLJA...



Ez a történet a különös Messzi-messzi Nagyvárosban játszódik, 
egy olyan korban, mikor még nincs mobil, a csatornában viszont 
hatalmas, veszedelmes kardfogú csigák lesnek áldozatukra, és 
az égen léghajók cikáznak. A város titkos laboratóriumban 
eközben pedig testet öltenek Nikola Tesla hihetetlen 
találmányai… Ebbe a világba csöppen Emma, a vagány 
betörőlány, akinek rögtön hatalmas feladat szakad a nyakába: 
meg kell mentenie a várost a gonosztól. De vajon képes erre? És 
mihez kezd „csapatával”: egy hisztis tudóssal, egy idegesítő 
okostojással, egy kedves csontvázzal meg egy vízidisznóval? 

A képregényeiről, az IBBY-díjáról és a Lencsilányról méltán híres 
Lakatos István megírta-rajzolta „legőrültebb” képesregényét! 

„Itt volt az ideje, hogy végre gonosz és hisztis tudósokat 
rajzoljak. És ha már életre keltek a rajzasztalon, kitaláltam nekik 
egy világot is.” –Lakatos István 

LAKATOS 
ISTVÁN: A 
MAJDNEM 
HALÁLOS 
HALÁLSUGÁR
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Tudod-e mi az a patina? Vajon kik voltak a huszárok? Sejted, mi 
volt valaha a körút és a Vígszínház helyén? Hallottál már a 
hídmesterekről és arról, hogy mi a feladatuk? Tudod-e ki volt 
Budapest vőlegénye, és miért hívták kocka bárónak? Miért 
kerülte messziről Ferenc József a budapesti Operát? Gondoltad 
volna, hogy Európában azért épült elsőként nálunk földalatti, 
mert az Andrássy utat akkoriban gyönyörű fakocka burkolat 
fedte, és azt nem akarták tönkretenni? Tudod-e, hogy mit rejt a 
Várhegy gyomra? Miért van hét tornya a Halászbástyának? Miért 
nincsenek felhőkarcolók Budapesten? 

Ha mindezt, és még ennél is sokkal több érdekességet szeretnél 
megtudni gyönyörű fővárosunkról, akkor feltétlenül hallgasd meg, 
miről mesél Budapest. 

A Mesélő Budapest egy családi útikönyv, de akár hétköznapi 
közlekedés vagy épp osztálykirándulások alkalmával is élvezettel 
lapozgatható. Számtalan kép és térkép, érdekességek, 
különlegességek, fogalomtár és Ki kicsoda? teszi a kötetet még 
színesebbé és izgalmasabbá.

TITTEL KINGA: 
MESÉLŐ 
BUDAPEST 
(ELŐKÉSZÜLETBEN)
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Szerencsére egy apa pontosan tudja, mi a kötelessége, ha 
megtörténik a katasztrófa, azaz elfogy a tej, s így a gyerekek 
nem tudják mivel enni a reggeli kukoricapelyhet. Megacélozza 
magát, és megkísérli a lehetetlent: tejet hoz a boltból. 

Szerencsére az apák leleményesek, és mindig akad egy 
segítőtársuk, így még az űrbéli idegenek, vérszomjas kalózok és 
egyéb kekeckedők sem tudják meghiúsítani a küldetésüket, 
közben pedig egyik kaland a másik sarkára tapos. 

Szerencsére a tej tejhatalmúnak bizonyul. 

Szerencsére Neil Gaiman fejéből ismét kipattant egy „eszelős” 
történet, amelyben szerepet játszik az időutazás és az időjárás, 
énekelnek a dinoszauruszok és durcáskodik egy isten, valamint 
bizonyítékot kapunk arra, hogy apa csak egy van.

NEIL GAIMAN: 
SZERENCSÉRE A 
TEJ
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Hanna nemrég költözött Budapestre, minden szokatlan: új lakás 
(egy hetedik kerületi gangos bérház), új iskola (a Sigray), új 
tanárok, és persze új osztálytársak. 

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… 

Keressétek a társasjátékot is!  

GIMESI-JELI-
TASNÁDI-
VÉSZITS: 
IDŐFUTÁR
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A tizenkét éves Percy Jacksont eltanácsolják az iskolából. 
Megint. 

Bármennyire igyekszik, úgy tűnik, képtelen távol tartani magától 
a bajt. De tényleg szó nélkül végig kell néznie, ahogy egy 
kötekedő kölyök molesztálja a legjobb barátját? Tényleg nem 
szabad megvédenie magát az algebratanárnővel szemben, 
amikor az szörnyeteggé változik és meg akarja ölni? 

Természetesen senki nem hisz Percynek a szörny-incidenssel 
kapcsolatban; abban sem biztos, hogy magának hisz. Egészen 
addig, míg a Minótaurusz be nem kergeti a nyári táborba. 

Hirtelen mitikus lények járkálnak ki-be a lakokba és Percy görög 
mitológia könyve megelevenedik. Rájön, hogy az olimposzi 
istenek a huszonegyedik században is élnek. Sőt, ami ennél is 
rosszabb, felbosszantotta őket: Zeusz villámát ellopták, és Percy 
az első számú gyanúsított. 

Percynek mindössze tíz napja van arra, hogy megtalálja és 
visszaadja a Zeusztól ellopott holmit, és békét teremtsen a 
háborúságban álló Olimposzon.

RICK RIORDAN: 
VILLÁMTOLVAJ
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A nevem Tom Gates. Amikor a tanáraim nem néznek rám a 
GUVADT SZEMÜKKEL, akkor szeretek rajzolni, és azon 
gondolkozni, hogyan idegesíthetném fel DELIÁT. A tanáraim azt 
hiszik, hogy könnyű elterelni a figyelmemet, és nem tudok 
koncentrálni. Ami egy kicsit durva vád, mert épp most is 
NAGYON…

L. PICHON: TOM 
GATES - AZ ÉN 
CSÚCSSZUPER 
VILÁGOM
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Tehetséges gyermek vagy, és különleges lehetőséget keresel? 
Reynie, ahogy sok más tizenéves, felfigyel erre az 
újsághirdetésre, és csakhamar különös, sőt egyenesen furcsa 
megmérettetések hosszú sorával találja szembe magát. A fiú 
remekül megállja a helyét, de kitesz magáért a hihetetlen 
emlékezőtehetséggel megáldott Ragacs, a lehetetlent nem 
ismerő Kate és az aprócska, mogorva Constance is. Az agyafúrt 
próbákon sikeresen túljutó kis csapatot egy bizonyos Mr. 
Benedict veszélyes küldetésre kéri fel: meg kell állítaniuk a 
világuralomra törő, elvetemült Lex Kampetset, mielőtt még túl 
késő lenne. A különleges képességű gyerekekre 
megpróbáltatások és kibogozandó rejtélyek hosszú sora vár.

TRENTON LEE 
STEWART: A 
TITOKZATOS 
BENEDICT 
TÁRSASÁG
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Hugo Cabret a forgalmas párizsi vonatállomáson él, teljes 
titokban. Az árva kisfiú az épület rejtett járataiból felügyeli a 
pályaudvar óráinak működését. Ám amikor a sorsa, akárcsak az 
általa javítgatott fogaskerekek, összekapcsolódik egy könyvmoly 
kislány és a pályaudvar mogorva játékboltosának történetével, 
élete és legféltettebb titka is végzetes veszélybe kerül. Egy 
különös rajz, egy féltve őrzött jegyzetfüzet, egy ellopott kulcs, 
egy mechanikus ember és Hugo apjának rejtett üzenete 
szövevényes, megható és lenyűgöző kalandba sodorja 
mindhármukat.

BRIAN 
SNELZNICK: A 
LELEMÉNYES 
HUGO CABRET

16



Nick és Tesla ikertestvérek, akik élnek-halnak a tudományért, az 
elektronikáért, és bizony sűrűn bajba keverednek. Amikor szüleik 
Kaliforniába küldik őket, hogy Newt bácsikájuknál töltsék a 
nyarat, felfedezik, hogy új szomszédságuk mennyi meglepetést 
rejteget. Az utca végén elhagyatott ház áll, ahol feltűnik egy 
titokzatos lány az emeleti ablakban, őket pedig egy ijesztő, 
fekete terepjáró követi mindenhová. 

Nick és Tesla meg akarja oldani a rejtélyt, no meg féltik a bőrüket 
is, ezért a házukban fellelhető tárgyakból mindenféle védelmi 
szerkentyűket készítenek. Leírásuk megtalálható a könyvben is. 

Szórakoztató olvasmány és tudományos kísérletek együtt!

STEVE 
HOCKENSMITH: 
NICK ÉS TESLA 
VESZÉLYES 
LABORATÓRIUMA
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Óraverzum. Ősi, gigászi gépezet, fogaskerekek hajtotta, 
mechanikus naprendszer. 

Mirkó, Seon királyának fia többnyire magányosan múlatja idejét a 
Fellegvár titkos folyosóin csatangolva. Egyetlen barátja a 
szórakozott, ám talpraesett nagynénje, Szaffi, aki 
szabadidejében hihetetlen masinákat bütykölget. A hétköznapok 
azonban izgalmasabbá válnak, amikor gőzhajók jelennek meg 
Seon egén. Szerte az Óraverzumból sereglenek a bolygóra, 
hogy megtekintsék az évszázad látványosságát, a légfelléreknek 
nevezett óriási lények vonulását. A betegeskedő Mirkót a 
felfordulás elől nagynénje egy szedett-vedett komédiás társulat 
rozzant hajóján a Holdra küldi, a nagyapjához – csakhogy a 
bolygót mozgató szerkezettel valami nincs rendjén, így könnyen 
lehet, hogy ami izgalmas kalandnak indult, lidércnyomássá 
változhat. 

LAKATOS 
ISTVÁN: 
ÓRAVERZUM
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Mi történik, ha anyát elrabolják a dzsinnek?

A finom humorral átszőtt történetet kiskamasz kortól 
mindenkinek ajánljuk olvasásra, beszélgetésre, 
feldolgozásra.

Elekes Dóra írása szépirodalmi eszközökkel mutatja be egy 
alkoholista anyával élő kislány mindennapjait. A történet 
megrázó és felkavaró.

Magyarországon sok ezer gyerek nő fel így, mégis 
évtizedek óta bagatellizáljuk a probléma jelentőségét.

A kiskamasz látószögéből megírt történet sokakat 
hozzásegíthet a jelenség józanabb megítéléséhez.

ELEKES DÓRA: A 
MUTER MEG A 
DZSINNEK
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Nos, bátor vagy-e kicsi lány? – kérdi Henrik bácsi 10 éves 
unokahúgát. 1943-at írunk. Annemarie Johansen élete sajátos elegye 
a hétköznapi otthoni és iskolai életnek, az élelmiszerhiánynak és a 
náci katonák állandó jelenlétének. A bátorságról a kislány úgy 
gondolja, az a mesebeli páncélos lovagok erénye, az ő életében nem 
sok szerepe lehet. 

Amikor a német megszállók elkezdik a dániai zsidók összegyűjtését, 
Johansenék befogadják Annemarie legjobb barátnőjét, Ellen Rosent, 
s ettől kezdve a külvilág felé ő is a család tagja lesz. Ellennek és 
Annemarienak nagy lélekjelenlétre van szüksége, amikor a késő 
éjszaka a házba érkező náci tiszt az iránt érdeklődik, miért nem szőke 
Ellen is, mit a testvérei. 

LOIS LOWRY: 
SZÁMLÁLD MEG 
A CSILLAGOKAT 
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A szörny, ahogy a szörnyek szokása, nem sokkal éjfél után jelent 
meg. Conor ébren volt, amikor megérkezett. Rémálomból riadt 
fel. Nem egy rémálom volt ez, hanem az a rémálom, amit 
annyiszor álmodott mostanában. 

Az, amiben sötét van és vihar és sikoltás. Az, amiben kicsúszik 
keze szorításából a másik kéz, akárhogy is próbálja megtartani. 
Amelyik mindig úgy végződött, hogy …

De ez a szörny valahogy másmilyen volt, nagyon öreg és vad, és 
a legveszélyesebb dolgot akarta Conortól. 

AZ IGAZSÁGOT.

Conor rákban szenvedő anyjával él. Rémálom gyötri, amiben 
kicsúszik keze szorításából egy másik kéz, akárhogy is próbálja 
megtartani. Aztán megjelenik egy szörny előtte, de az nem a 
rémálombeli szörny, nem olyan rémisztő, és három történetet 
mond el neki. A negyediket Conortól várja, amiben Conornak ki 
kell mondania az igazságot. 

PATRICK NESS - 
SIOBHAN 
DOWD: SZÓLÍT A 
SZÖRNY
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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.

DAVID 
WALLIAMS: 
GENGSZTER 
NAGYI
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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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Hogy kiről szól ez a történet? Természetesen a vihogikról, ha 
egyszer ők szerepelnek a címében, és a könyv borítóján is ők 
láthatók, de többet, sajna, egyelőre nem árulhatunk el róluk. Mert 
ez egy izgalmas történet, és a vihogik különben is titokban, 
rejtőzködve végzik munkájukat (na, azért annyit talán mégis 
elmondhatunk róluk, hogy az olyan gyerekeket védelmezik, 
akiket a felnőttek oktalanul bántanak). És szerepel még a 
történetben Mack úr, aki kekszkóstoló egy kekszgyárban, és 
éppen nagy veszély fenyegeti, meg Mack úr két fia, meg 
Csibész, az okos, gyors lábú és kissé anyagias kutya… De 
unalmas lenne mindenkit felsorolni (csak még egyet: szerepel 
benne egy sirály, aki nem szereti a halat)…

A világhírű ír regényíró (A méregzsák, A mozgóbüfé, A 
Commitments) elsõ gyerekkönyve jelenik meg magyarul.

RODDY DOYLE: A 
VIHOGIK
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ZSUZSA AJÁNLJA...



„Február 12. – Tíz másodperc. Ennyi sem kell, hogy az ember 
tönkretegye az életét. Ha valaki, akkor én tudom. Egy perce 
sincs, hogy megtörtént. Épp odaértem a lépcsőházunk bejárati 
ajtajához – egyik kezemben egy átlagos bagettel, a másikban 
némi apróval –, amikor a semmiből egyszer csak ott termett 
előttem a Névtelen Szépfiú. Alig öt centiméter választott el 
bennünket egymástól (ő épp elhagyni készült az épületet, én 
pedig belépni az ajtón, úgyhogy majdnem össze is koccant a 
homlokunk). Igéző szemével derűs pillantást vetett rám, mire én 
lesütöttem az enyémet a tekintetem, mondhatni, a föld alá hatolt, 
jó mélyre, valahová a csatornarendszer és a gázvezeték közé. 
Egyszer csak barátságos hang csendült az esti levegőben: – 
Nahát! Aurore! Jól vagy? – Vagy ezer évig álltam ott tátott szájjal, 
mire nagy nehezen erőt vettem magamon, és a képébe 
üvöltöttem: – Vuá! Köci! – Igen. Szó szerint ez hagyta el a 
számat.” Egy kamaszlány viszontagságai, kesergései, kalandjai. 
Csípős, szúrós, maró. Fergeteges.

MARIE 
DESPLECHIN: 
TOTÁL TITKOS 
NAPLÓM
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Ally Motbey már régóta hagyja, hogy rámenős BFF-je, Cat hozza 
a döntéseket a barátságukban. Most, a gimiben sincs ez 
másként, ám egyszer csak Ally meghívást kap az egyik tanárától 
egy izgalmas latinkurzusra, márpedig Allynek nagyon bejön a 
latin, legalább annyira, mint az okos és jóképű James. De 
képes-e lépést tartani az idősebb társakkal, vagy totálisan 
leégeti magát James előtt? És mit szól majd Cat, ha rájön, hogy a 
barátnője ezúttal a saját feje után megy? Az iskola meghallgatást 
hirdet a sulimusical szerepeire, és az ambiciózus Cat magától 
értetődőnek veszi, hogy Ally is vele tart. Pedig hősnőnknek így 
nem csupán saját botfülűségével kellene megküzdenie, hiszen a 
musicalben részt vesz Tony is, a fiú, aki tavaly irtó kínos 
helyzetbe hozta, és akinek még mindig nem bocsátott meg. 
Vajon képes lesz Ally elkapni a ritmust? 

Ebben a fantasztikus, feleletválasztós történetben TE hozol 
döntéseket Ally helyett, így válik ez igazán a TE sztoriddá! 
Kövesd a szíved egész végig, de ha mégis meggondolod 
magad, csak ugorj vissza, és ismerd meg az összes 
végkifejletet!

KATE 
WELSHMAN: 
LEGYEN, AHOGY 
AKAROD! - BÉKE 
VAGY VÉGE
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A vakáció első napján a bátyám eltörte a lábát. Szóval elég 
rosszul járt, de nekem pont ez volt a szerencsém, mert a 
rendelőnél találkoztam Tess-szel. Tess szeme barna, és arany 
pöttyöcskék vannak benne. Sosem kér bocsánatot és szeret 
parancsolgatni. Az apja nem is tud arról, hogy létezik. Csak egy 
hete van, hogy megismerje az apját. Nekem is csak egy hetem 
van, hogy vele legyek. Úgyhogy segítek neki. Hét napig vagyunk 
a szigeten, de ez életem legfurcsább és legboldogabb hete. 

Töltsd Tess-szel és Samuellel ezt az izgalmas hetet, melynek 
során a tizenegy éves Tess megszelídíti az apukáját, a tízéves 
Samuel pedig rengeteget gondolkodik barátságról és családról, 
örök búcsúról és az első szerelemről.

ANNA WOLTZ: 
TESS ÉS ÉN
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Stuart Horten meglehetősen alacsony tízéves, aki egy sivár 
kisvárosba költözik, távol minden barátjától. A szomszédban 
sajnos az elviselhetetlen Kingley testvérek laknak, és a nyár 
kilátástalanul unalmasnak ígérkezik… Ám egyszer csak 
megkezdődik élete legnagyobb kalandja! Meg kell találnia 
nagy-nagybátyja elveszett műhelyét, ami telis-tele van trükkös és 
varázslatos tárgyakkal. Nyomkövetés, rejtélyek – ám ami elsőre 
izgalmas és mulatságos feladatnak látszik, hamar veszélyes 
küldetéssé válik.

LISSA EWANS: 
STUART HORTEN 
MÁGIKUS 
MASINÁI
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