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Sue Townsend: A 13 és 3/4 éves Adrian Mole titkos 

naplója. [Budapest] : Gabo, [2009], cop. 1986 

Adrian Mole 13 és 3/4 éves. A Vaslady és Erzsébet királynő 

Angliájában él így megérthetjük, nem könnyű a dolga egy fiúnak egy 

nők vezette országban. Szenvedéseiről és Pandorával (egy újabb nő, 

akarom mondani lány) való kapcsolatáról naplót vezet. Ez a könyv 

naplójának hű másolata. Hogy nézzünk bele? Na jó, lássuk talán ezt, 

így kezdődik a napló: 1982. január 1. Péntek Újévi elhatározásaim: 1: 

Hű leszek Pandorához. 2: Éjszakára beviszem a biciklit. 3: Nem 

olvasok fércműveket. 4: Keményen tanulok a vizsgákra, és kitűnőket 

szerzek. 5: Igyekszem kedvesebb lenni a kutyához. 6: Lélekben 

megpróbálom megbocsátani Barry Kent bűneit. 7: Használat után 

kimosom a fürdőkádat. 8: Nem idegeskedem a farkam méretei miatt. 9: Minden este 

végigcsinálom a gerincnyújtó gyakorlatokat, kihagyás nélkül. 10: Minden nap megtanulok és 

használok egy új szót. A könyvből megtudhatjuk, hogy sikerül betartania fogadalmait.  

 

Louis Sachar: Stanley, a szerencse fia. 
Budapest : Animus, 2010 

Nem esik messze az alma a fájától – mondják gyakran. Így történt ez 

Stanley-vel is, aki ugyan olyan szerencsétlen, mint a felmenői, 

persze csak egy darabig. Hiszen a könyv címe nem az, hogy Stanley, 

a szerencsétlenség fia, vagy valami hasonló. Szóval ő az a 15 éves 

fiú, akinek eleinte nem túl jól alakulnak a dolgai, ám mégis fordul a 

kocka, ahogyan szintén mondogatjuk néha. A szerencsés út pedig 

tele van humorral, feszültséggel és misztikummal. Jó szerencsét! 

 

  



Holly Goldberg Sloan: 7esével, ha úgy érzed, elvesztél, 

ússz az árral szemben! Szeged : Maxim K., cop. 2014 

Willow Chance egy tizenkét éves zseni, megszállottja a természetnek 

és diagnosztizálásnak. Nehezen kommunikál az emberekkel, de a 

fejszámolás mindig megnyugtatja. Williow-t még csecsemő korában 

örökbe fogadták, és nevelőszülei mellett minden könnyűnek tűnik, 

boldog, csendes életet élt egészen mostanáig. Willow világa 

tragikusan megváltozott, amikor nevelőszülei meghaltak egy 

autóbalesetben. Így a lánynak egyedül kell szembenéznie egy 

számára érthetetlen világgal. Szerencsére Willow hamar pártfogókra 

talál, ám a körülmények nem engedik, hogy új otthonra és új családra 

is találjon. Elindul az embert próbáló harc, melynek hajtóereje az 

őszinte szeretet. Megrendítő és egyben felemelő történet arról, hogyan illeszkedhet be egy 

különc gyerek a világba, és hogyan fogadhatja be őt saját környezete. 

 

Lois Lowry: Nyáron történt. 
Budapest : Animus, 2003 

Voltál már összezárva egy szobába akár csak pár napra is a nálad 

nem elég, hogy kicsit idősebb, de sokkal csinosabb, tehetségesebb, 

sikeresebb nővéreddel? Ha igen, átérezheted Meg Chalmers 

helyzetét. Mikor el kell hagynia a városi otthonát, és vele az eddigi 

életét, vidékre költözve a nála csupán két évvel idősebb Mollyval 

kell egy szobán osztozkodnia. A helyzet pedig kicsit elfajul, mert a 

testvérek elég különbözőek. Molly hamar beilleszkedik az új 

iskolába, barátai lesznek, sikeres. Meg eleinte nehezen találja a 

helyét, majd megismerkedik Will Banks-szal, aki barátja, támasza lesz, mikor kiderül Molly 

betegsége, s az új élet is újabb változásokat hoz. A fényképezés is hű társává válik a 13 éves 

lánynak, aki a hobbi, és az új barátok segítségével dolgozza fel a történteket. 

Mi lesz Molly-val és Meggel? Olvasd el Lowry megható történetét és megtudod! 

 

  



Cressida Cowell: Így beszélj sárkányul. Budapest : Digitanart 

Studio, 2015 

III. Hablaty Harákoló Harald, a valaha élt legnagyobb viking hős 

története folytatódik! Ha Harald nem lenne, akkor valószínűleg a 

vikingek már kihaltak volna. Először a Gigantikus Maximus, aztán a 

Számkivetett kalózok, most pedig a Rómaiak törnek az életükre. De 

hogy is kezdődött az egész? Hablaty és jó barátja, Halvér az első 

Ellenséges Hajó Megszállása nevezetű órán a halászok megfélemlítése 

helyett véletlenül eltévednek, és egy római hajót szállnak meg, ahol 

megpillantják a halottnak hitt Álnok Alvint. Nagyot téved Hablaty, 

amikor azt hiszi, nem fordulhatnak rosszabbra a dolgok. Kezdetnek például ellopják tőle az 

Így tanulj sárkányul című könyvét. Továbbá Fogatlan fogságba kerül, egy minisárkányból 

majdnem vacsora lesz, a Cápaférgek pedig elszabadulnak. Haraldnak ismét Hősként kell 

helytállnia."Remek mese egy kezdetben (is) ügyefogyott fiúról, aki fokozatosan ráeszmél, 

milyen tehetségek szunnyadnak benne. Ahogy haladunk előre, Harald apró léptekkel bár, de 

egyre közelebb kerül a Hőssé váláshoz, bár ez nem megy olyan könnyedén, mint a 

hollywoodi séma szerint. Kezdetben saját apja sem hisz benne, ellenlábasa, a vad és erős (és 

büdös) Takonypóc sokszor egyenesen a halálát kívánja, és a folyton primadonnát játszó 

sárkánya is alaposan megnehezíti az életét." Forrás: meseutca.hu 

 

Creech, Sharon: Anya nélkül soha. 
Szeged : Minerva Nova, 2003 

Utazás térben és időben. Salamanca a nagyszüleivel szeli át fél 

Amerikát, hogy meglelje édesanyját. A jópofa és vicces Hiddle 

nagyszülőknek mesélt történetekből kapunk képet a tizenéves Sal 

életéről, kapcsolatairól, érzéseiről, érzelmeiről. A felkavaró költözés, 

az új barátok, a más élethelyzet, mind-mind arra ösztönzi a lányt, 

nézzen szembe a ténnyel, hogy nem tudja feldolgozni anyja hiányát. 

Ebben segít az utazás, az összezártság, a történetmesélés. Sal utazása 

tele van kicsit vidám, kicsit szomorú tanulságos epizódokkal, 

felismerésekkel és önmegismeréssel. A könyv olvasása papír 

zsebkendő használata mellett ajánlott! 

  



Csodákkal teli éjszaka: 14 szívhez szóló karácsonyi 

történet a magyar és a világirodalom mestereitől. 
Budapest : Athenaeum, 2014 

Igen, kedves Olvasó, tudom, még messze a karácsony. De ez a 

könyv, egyszerűen letehetetlen! Nem csak a kinézete csodaszép 

(jelzem tökéletes ajándék a klasszikusok kedvelőinek), hanem a 

benne rejlő 14 történet is. A magyar és világirodalmi válogatás nem 

az ünnepről, inkább a szeretetről, az egymással való törődésről szól, 

mely bármikor, bármely élethelyzetben megtalál minket. Ezért azt 

mondom, érdemes most is újra elolvasnunk Az erdő megváltását 

Babits Mihálytól, vagy Az önző óriást Oscar Wilde-tól. Mert van 

még mit gyakorolnunk. A megható és tanulságos történetek kiragadhatnak minket egy kicsit a 

rohanásból. Jó pihenést hozzá! 

 

James Herriot: Kutyák a rendelőmben. 
Budapest : Ciceró, cop. 2013 

James Herriot nem csak kiváló állatorvos, de csodálatos történet 

mesélő is. A kutyák a rendelőmben című könyvében az esetei leírása 

által kapunk képet nem csak a kutyatartókról, hanem egy közösség 

életéről is. A lebilincselő 26 történetben megismerhetünk 26 

különböző karakterű, méretű, gazdájú ebet, és családjukat. Maga, 

Herriot doktor személyisége is kibontakozik, akiről süt az 

állatszeretet, az odafigyelés, az empátia. No meg persze a 

szeretetteljes, kedves humor, amivel nem csak kis pácienseit kezeli, 

hanem a néha kétségbeesett, aggódó gazdikat is, még akkor is, ha 

igen pimasz fiatalemberről van szó. 

 

John Grisham: Theodore Boone, a kölyökügyvéd. 
[Budapest] : Geopen, 2010 

Ha szereted a jó krimiket, használni az agyad, hogy megoldj egy 

bűnügyet, Theodore Boone szimpatikus lesz neked. Ő az a srác, akitől 

szívesen kérnek a barátai akár jogi tanácsot is, aki minden ügybe 

szereti magát bele ásni, amibe a felnőttek szerint nem kéne beleütnie 

az orrát. Az ügyvéd szülők gyereke, Theo örökölte a hajlamot, hogy 

utána járjon minden bűnténynek, így keveredik bele ebbe a bonyolult 

gyilkossági ügybe. Rejtélyes tanúra bukkan, kulcs fontosságú 

információkhoz jut, és nyomoz, ahogy csak tud, hogy a tárgyalás 

menetét megfordítsa, s kiderüljön az igazság. Ha érdekel mi az, 

nyomozz együtt Theoval! 

  



Kathrin Lange: Florenturna, az éjszaka gyermekei. 
Budapest : Pongrác, 2013 

1500 körül járunk. Csak az éjszaka gyermekei menthetik meg 

Firenzét a pusztulástól kizárólag ők juthatnak el a sötét birodalomba, 

Florenturnába, ahol Mercurius az úr, s akinek egyetlen célja van: 

megsemmisíteni a várost. A tizenegy éves Girolamo egészen addig a 

napig, amikor egy idegen lovas érkezik a falujába, még soha nem 

hallott az éjszaka gyermekeiről aztán hirtelen félelmetes 

szárnycsapásokkal, átható sikolyokkal telik meg a levegő, és fej 

nélküli szörnyek kezdik üldözni a fiút. Ő a kiválasztott, aki majd az 

éjszaka gyermekeit vezeti a Mercurius elleni harc során. Vajon 

sikerül győzniük? A múlt csupán egy szárnycsapásnyira van. 

Fantasztikus történet barátságról, bátorságról, vitézségről és hűségről.  

 

Szabó Judit: Megérjük a pénzünket! Bp. : Móra, 1981 

Ki nem olvasott még pöttyös könyvet? Aki igen, de ezt még nem, 

akkor azért ajánlom neked, mert nem maradhat ki az a bájos sztori az 

életedből! Ha meg még nem olvastál, itt az ideje!  

Ez egy klasszikus lány, kicsit sem klasszikus naplószerű irománya. 

Anikó a három lánytestvér egyike, s egyben egy olyan család tagjai 

is, akikkel mindig történik valami. S akik már ismerősek lehetnek 

azok számára, akik olvastak már bizonyos pöttyös könyveket. Anikó, 

a középső gyerek ragyogóan meséli el az életüket, belefűzve, 

csempészve olyan családi anekdotákat, melyekből megismerhetjük a 

család múltját is. A humorral fűzerezett vidám történeteket ajánlani tudom bárkinek, aki 

szereti a letehetetlen könyveket! 

  



Ellis Weiner: A Templeton ikrek nagyszerű terve. 
Budapest : Pozsonyi Pagony, cop. 2015 

Hogy mi a terv? Egyszerű. Megszokni a bosszúszomjas Vektor R. 

Hektor markából. 

Abigail és John Templetont egyedül neveli apjuk, a híres feltaláló és 

egyetemi professzor, amikor a múltból előkerül az ex-diák Vektor, 

akit annak idején, az ikrek születésekor megbuktatott Elton 

Templeton. A bosszúszomjas Vektor cserébe a buktatásért, s nem 

mellesleg az Egyfős Személyi Helikopter szerinte tőle ellopott 

tervéért elrabolja a professzor gyerekeit. Ám a ravasz ex-diák a jó eszű, kriptográfiai 

ismeretekben bővelkedő Abigail, és a hobbidobos, „Csináljuk, aztán meglátjuk!” elv követő 

John Templetonnal találja magát szembe, Bonzóról, a Röhejes Kutyáról már nem is beszélve. 

A nagyszerű tervet pedig hamar elkészítik az ikrek.  

S, hogy mi ez? Te is megtudhatod, ha elolvasod az Elbeszélő által elmesélt, vicces képekkel 

tarkított, humoros és akciódús könyvet! 

 

Roderick Gordon és Brian Williams: Az alagutak rejtélye. 
[Budapest] : Agave Kv., [2007] 

Egy rejtélyekkel teli trilógia első kötetét ajánlom figyelmetekbe. A 14 

éves Will Burrows apjával föld alatti ásatásokon vesz részt. Ám mikor 

Will apja nyomtalanul eltűnik a fiú és barátja, Chester kutatni kezd. A 

két kíváncsi srác olyan izgalmas föld alatti járatokra bukkan, amit még 

senki nem ismer. Kivéve talán Will apját. De hogy milyen rejtélyes és 

veszedelmes helyekre vezetnek az alagutak, megtudod, ha elolvasod 

Gordon és Williams titkokkal teli könyvét! 

 

 

John Ronald Reuel Tolkien: A hobbit , "Egyszer oda, 

aztán vissza". 
Budapest : Ciceró, 2011 

Tegye fel a kezét, aki nem látta még a Gyűrűk Urát vagy a 

Hobbitot! Remek, leteheted! És olvastad is valamelyiket? Ha 

rajongó vagy imádni fogod ezt a könyvet! Ha még nem, ne aggódj, 

az leszel! Aki még nem fújja kívülről, mi merre van Középföldén, 

nem tudja, ki az a Zsákos Bilbó, s nem ismeri még se Gandalfot, se 

Gollamot, esetleg nem tudja merre folyik Az elvarázsolt folyó, ez a 

könyv nagy segítség lesz. Aki profinak hiszi magát a témában, 

annak pedig tetszeni fognak a szerző s más kiváló művészek 

illusztrációi, illetve Douglas A. Anderson remek megjegyzései és kiegészítései. 

  



Gimesi Dóra: A körző titka. 
[Budapest] : Tilos az Á Kv., cop. 2014 

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... A Gimesi–Jeli–Tasnádi-trió rádiójátéka végre 

regényformában is!  


