
KÖ NYVAJA NLÖ  GYEREKEKNEK 

Ifjúsági regények, gyermekirodalom 

1. G 78         lsz.: 9938 
    Gyárfás Endre (1936-)* 

      Halló, itt Puskás! : Puskás Tivadar kalandos élete  

      *Puskás Tivadar ((1844-1893)) 

      technikatörténet,magyar irodalom,ifjúsági regény,életrajz,  

Hol a veszélyes vadnyugaton tűnik fel, hol egy elegáns bácsi kávézóban, de találkozhatunk vele 

Pesten és Erdélyben is. Vajon ki rejtőzik a kackiás bajusz és a tömött szakáll mögött? Aranyásó vagy 

kalandor? Üzletember vagy feltaláló? Magányos világutazó vagy romantikus vőlegény? Puskás 

Tivadar mindez egy személyben. Ő találja föl a telefonközpontot, és öccsével együtt ő vezeti be 

hazánkban a telefont. 

 

 

2. F 28        lsz.: 9939 
      Favilli, Elena*Cavallo, Francesca* 

Esti mesék lázadó lányoknak = 100 különleges nő története 

Mi lenne, ha a hercegnő nem menne feleségül a királyfihoz, mert az autóversenyzés jobban 

érdekli? 

Mi lenne, ha a legszegényebb lány is tanulhatna, hogy aztán országos ügyekben döntsön? 

A szerzőpáros újragondolja a mese műfaját. Száz rendkívüli nő életét mondja el Kleopátrától 

Marie Curie-n át Michelle Obamáig. Történetüket egy-egy portré teszi teljessé, amelyeket a 

világ különböző országaiban alkotó hatvan női grafikus készített. 

 

 

3. H27      lsz.:   9941 
      Hanika, Beate Teresa* 

      Soha senkinek : Amiről nem készül családi fotó (Tabu könyvek) német   

irodalom,ifjúsági regény,erőszak,családon belüli erőszak,Tabu-könyv, 

 

Malvina látszólag olyan, mint a többi kamasz lány: pimasz, dühös, akaratos. A családja 

szerint ez csak átmeneti állapot, biztosan kinövi majd. Még a legjobb barátnője sem sejti, 

hogy Malvinát súlyos titok nyomasztja. Egy gyermekkori titok, amelyet el akar temetni 

magában. De hiába. Malvina a péntek délutánt a nagyapjánál tölti, aki váratlanul megcsókolja 

őt. És a csók felidézi benne a múltat: egy zsarnok férfi, egy gyenge asszony és egy áldozatul 

esett kislány történetét. Malvina nem akar többé nagyapához menni. A családjára nem 

számíthat, egyedül kell szembenéznie azzal, ami történt vele. Beszélnie kell a múltról, 

bármilyen nehéz is, ez az egyetlen esély arra, hogy felemelő véget érjen ez a felkavaró 

történet. Szerencsére Malvinának akadnak védőangyalai, és a szerelem is rátalál. 

 

 

 

 

 



4. S 49        lsz.: 9942 
      Sedgwick, Marcus* 

      Kísértetek és ketyerék (Hollócsőr históriák ; ; 2.) 

      Ifjúsági regény .- 

 

Nem elég, hogy Vadony és Tesó teljes sokkot kap egy állítólagos kísértettől, Vehemenc is 

mindenkit őrületbe kerget legújabb ketyeréjével, a Szuperszonikus Kincsvadász Detektorral. 

Amikor még Fantomaxi kapitány is felforgatja a kastély lakóinak életét, Edgár és Heuréka 

elindul az elhagyatott déli szárny felé... 

 

 

 

 
5. R 73       lsz.:  9943 

      Romhányi József*Nepp József*Rigó Béla* 

      A Mézga család : Képernyőképes krónika 

 

Kedves ismerőseink a képernyőről most könyvbe költöztek. Mézga Géza, a gyámoltalan 

papucsférj, Paula asszony, az ő energikus felesége, tinédzserlányuk, Kriszta, meg Aladár, a 

kicsit lökött zseni, valamint Blöki és MZ/X, a harmincadik századbeli rokon kalandjai. A 

színes családi képes krónika Nepp József és Romhányi József munkája alapján készült. 

 

 

 

 
6. M49                                                          9944 

      McLachlan, Jenny* 

      Levelek a padlásról : Katicalányok 2. Ifjúsági regényfolyam 2. része 

 

Betty Plum még sosem volt szerelmes. De mintha áramütés érné, amikor új fiú érkezik a 

suliba, Toby ráadásul meghívja az alakuló zenekarába énekelni. Betty kétségbe esik, hiszen 

Katnek már megígérte, hogy vele indul az iskolai fesztiválon. Kat megsértődik, és Betty 

Tobyn is egyre kevésbé tud kiigazodni, akire ráadásul Pearl is rástartolt. Bárcsak élne még az 

anyukája, hogy tanácsot kérhessen tőle! 

 

 

 

 
7. 780 

      B 39                                                         9945 

      Bartók Béla (1881-1945)* 

      Képeskönyv gyermekeknek    

 

Bartók Béla Gyermekeknek III. népdalfeldolgozásainak válogatását az Edito Musica 

Budapest kiadóval közösen szöveggel együtt közöljük, hét darabját kottarészlettel. Az 1980-

as kiadás kislemezét CD mellékletként adjuk közre, a darabok Bartókné Pásztory Ditta 

zongorajátékában hallhatók. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



8. K28                                                          9946 
      Kästner, Erich 1899-1974)* 

      Emil és a három iker  

Emlékeztek Emilre? Ő volt az, aki két éve néhány vele egykorú detektívvel nyakon csípett 

egy bűnözőt Berlinben. A Professzor, a csapat esze egy villát örököl a Keleti-tengernél, és 

meghívja magához a detektíveket. Emil nehéz szívvel hagyja ott édesanyját, aki újra 

házasodni készül. A tengerparti vakáción egyik este fellép egy fantasztikus akrobatacsalád: 

Mr. Byron két ikerfiával. Hans, a pikolófiú különös ajánlatot kap Mr. Byrontól... Emilék újra 

nyomozásba kezdenek, a három detektív azonban zátonyra fut egy szigeten. Előkerülnek-e a 

hajótöröttek? Mi lesz az ikrek sorsa? És el tudja-e fogadni Emil az új apukát? 

Erich Kästner Emil és a detektívek című regényének nagy sikerű folytatása most Walter Trier 

eredeti rajzaival jelenik meg. 

 

 

 

 

 
9. 750 

      B 88       lsz.: 9947 

      Brehm, Matthew* 

      Perspektívarajzolás = Hogyan nézzük, hogyan alkalmazzuk? 

 

Ez az izgalmas könyv mindazoknak szól, akik rajzolni vagy festeni szeretnének – bármilyen 

műfajban vagy bármilyen közvetítő eszköz segítségével. Megtanulunk egy sor egyenes 

vonalat rajzolni, amelyek egy adott ponton találkoznak, megtanuljuk meglátni, mi vesz körül 

minket és észrevenni, hogy ezek a láthatatlan egyenes vonalak hol is lehetnek. 

 

 

 

 

 

 

 
10. L36         lsz: 9948 

            Lázár Ervin* 

            Öregapó madarai (mese) 

 

Doktor Hertelendi Róbert, Öregapó seregélye nem mindennapi madár volt. A megtévesztésig 

híven tudta utánozni a szekérnyikorgást, a rigófüttyöt, kotkodácsolásával még a 

baromfiudvart is zavarba hozta. Kár, hogy egy tavaszon nem tért vissza, a gyerekeknek, 

Öregapó barátainak már nem volt szerencséjük megismerkedni vele. A meghitt beszélgetések, 

közös kirándulások során mégis sok érdekességet tudnak meg a madarak életéről. Arról, hogy 

miért nem szabad baglyot lőni, hogy valóban halálmadár-e a kuvik, arról, hogy messziről 

hogyan lehet megkülönböztetni egymástól a gólyát és a gémet, meg hogy mi történik, ha egy 

fészekbe véletlenül két kakukktojás kerül.  

A mű derűs világát híven tükrözi a szép, színes illusztráció. 

 

 

 

 

 

 

 



11. A 57      lsz.: 9949 

            Andersen*Hans Christian* 

            Andersen legszebb meséi 

 

Gazdagon illusztrált kötetünkben nyolc Andersen-történetet mesél újra Mandy Archer. A 

szerelmében rendíthetetlen, féllábú ólomkatona, a szomorú hableány, a rút kiskacsa vagy a 

borsószemen is fennakadó hercegkisasszony meséin generációk nőttek fel. Az újramesélt és 

rövidített történetek tükrözik Andersen meséinek hangulatát, így lesznek egy új nemzedék 

számára is érthetők, világosan követhetők és szerethetők. 
 
 
 
 
 
 
 

12. H 96      lsz.: B8227 

           Hupikék törpikék : Törpingáló törpbarátoknak  

      : Az elveszett  falu. (kifestő) 

 
13. H 96       lsz.: B8228 

            Hupikék törpikék : A törpcsapat kalandjai  

            : Foglalkoztató  törpbarátoknak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. N99         lsz.: 9940 

            Nyulász Péter 1968-)* 

            A hosszúfülűek kincse(Berger Szimat Szolgálat  :   

                        Bugac Pongrác  kalandos esetei) 
            Meseregény 

 

Nagy futással indul Bugac Pongrác harmadik kalandja. Maxit és Trixit elkapják Óbudán, egy 

múzeumban, ahonnan eltűnt a Fekete Kutya. Egy titkos jegyzet szerint ez a szobor a kulcs egy 

rejtélyes kincs megtalálásához. A Berger Szimat Szolgálat feladata előkeríteni a műtárgyat, 

akár a Föld túlsó feléről is! Márpedig a szálak a déli féltekére vezetnek. Sikerrel járnak-e 

hőseink a hosszúfülűek földjén, a Húsvét szigeten? Fordulatos kalandok során kapunk választ 

a kérdésre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
15. N78      lsz.: 9975 

           Nógrádi Gergely 1971-)* 

           Agenor (fantasztikus regény) 

 

A súlya ötven elefánté. A szíve akkora, mint egy teherautó. Két hét alatt körbeússza a földet. 

Boldog, mert a vizek királya. Boldog, mert tudatlan.  

De jön egy titkos kísérlet, ami mindent megváltoztat! A kíméletlen megbízók bűnös célokra 

akarják felhasználni a roppant erejű teremtményt. Okossá teszik. Érzővé teszik. Emberré 

teszik! Szerelmessé teszik!  

Mi történik a titkos tengeri laborban? Lehet-e reménytelenebb vágy egy három kamion 

nagyságú szürke bálna szerelménél, ha vonzalom tárgya egy tizennyolc esztendős, törékeny 

kis diáklány?  

Az embercet legendája korunk legszívbemarkolóbb írói kalandja. 

 

 

 

 

 

 

 

 
16. N78     lsz.: 9976 

            Nógrádi Gábor 1947-)* 

            Pete Pite : [az apu én vagyok] 

 

A tizenegy és fél éves Pete Péter arra ébred, hogy alig fér el az ágyon. A takarója alól két 

szőrös láb kandikál ki, a keze óriási, a hangja mély és reszelős. Úgy tűnik, Pete Péter, azaz 

Pite egetlen éjszaka alatt felnőtt, és pont olyan lett, mint az apja. Ráadásul apukája, dr. Pete 

Ádám is átváltozott, és a megszólalásig hasonlít a fiára. Sőt a megszólalás után is. Így aztán 

apa és fia egy cipőben járnak. Illetve egymás cipőjében. Pite suli helyett munkába indul. 

Ádámot pedig várja az iskolapad. De vajon helyet tud-e állni Pite egy komoly munkahelyen? 

És hogyan boldogul Ádám a gyerekek között? Egyszer majd jót nevetnek ezen az egészen, ha 

már visszaváltoztak. De vajon visszaváltoznak-e valaha? 

 

 

 

 

 

 

 
17. N78     lsz.: 9978 

            Nógrádi Gergely* 

            Balhés Beni naplója 

 

Mondjátok csak, barátocskáim, van-e izgalmasabb annál, mint ha belekukkanthatunk egy 

kilencéves kölyök titkos naplójába? Különösen, ha az a kilencéves kölyök a világ 

legbalhésabb gyereke? Pedig higgyétek el, srácok, Beni igazán semmi rosszat nem akar! 

Pusztán jóindulatból romba dönti a családi otthont, az őrületbe kergeti csínytevéseivel a 

nővéreit, és természetesen abban is része van, hogy lángokba borul a vidéki kollégium, ahova 

elkeseredett szülei száműzik. Mindeközben hősünk persze végig meg van győződve róla, 

hogy nála jobb gyerek még nem született a világon. 

 

 

 

 



 
18. N78      lsz.. 9979 

            Nógrádi Gábor 1947-)* 

            Kengu elrablása : [Ringabringa nyomozók] 

 

A Ringabriga klub négy 10-11 éves állatszereplő tagja különleges eseteket nyomoz. (Nyúl. 

Róka, Mackó, Elefánt.) Nyomozásuk tárgya mindig az a megoldatlan eset, amit az elefánt, 

rendőrnyomozó anyukájától hall. A kerékpár az amatőr nyomozók fontos eszköze. A könyv 

humoros, regényes formában 6-10 éves gyerekeknek írt krimi. Tipográfiai megoldásai, kép-

szöveg montázsai az olvasás begyakorlását segíti. 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. N78     lsz.: 9980 

            Nógrádi Gábor 1947-)* 

            A bátyám zseni 

A tizenöt éves Gergő szenzációs találmányát, a kétmillió dollárt érő tolmácsprogramot valaki 

el akarja rabolni. De vajon ki? Kefe tanár úr? Vagy a tanár úr testvére, Ottó, aki csak a 
program miatt utazik haza Amerikából? Vagy mindketten? Még jó, hogy Geri öccse, 

Tom résen van, és figyelmezteti bátyját a veszélyre. De vajon Geri hisz neki? Hiszen a 

testvérek között látszólag nem éppen testvéri a szeretet. Ilyesmi előfordul, ha két fiú 

ugyanabba a lányba - a szépséges Eszterbe - zúg bele. Szerencsére beszáll a nyomozásbasegít 

a hatodikosok titkos Szövetsége és Veronika tanárnő is, aki okkal gyanakszik Ottóra. 

Nógrádi Gábor könyve egy izgalmas és humoros sorozat első kötete. 

 

 

 

 

 

20. N78    lsz.:9981 

            Nógrádi Gábor:  

            Az öcsém zseni 

 

Tomnak minden oka megvan az elkeseredésre. Megharagszik rá szerelme, Eszter, meg kell 

verekednie Digóval, a suli legveszettebb tanulójával, ráadásul még mindig mindenki Gerit, a 

bátyját tartja zseninek. Persze Tomot nem olyan fából faragták, hogy elbújik egy sarokba 

sírdogálni. Az egész világgal felveszi a harcot, ha kell. Szerencsére nem kell. Csupán Digó 

apjával és az ismét megjelenő Konrád Ottóval kell megküzdenie a hetedikesek Szövetségének 

segítségével. A két sötét figura titokban olyan akciót tervez, amely gyerekek tízezreit 

sodorhatja veszélybe. Egyedül Geri új találmányával lehet leleplezni a gonosztevőket. De 

vajon Geri engedi-e Tomnak, hogy felhasználja a találmányt? A szórakoztató és izgalmas 

regény a szerző nagy sikerű könyvének, A bátyám zseninek folytatása. 

 

 



21. N78    lsz.: 9982 

            Nógrádi Gábor 1947-)* 

            A nagyikám zseni 

 

Minden nagyinak vannak titkai. Tom és Geri nagyija például fiatalon titkos ügynök volt, a 

harcművészetek mestere, a lőfegyverek szakértője. Fedőneve: Sellő. Mostanábanfőleg 

palacsintát sütöget otthon az unokáinak, akikért tűzbe megy, ha kell. Márpedig kell, 

méghozzá fegyvertűzbe, ugyanis az egyik unokáját, Gerit, elrabolják. Vajon Sellő 

nyugdíjasként képes még felvenni a harcot egy csapat maffiózóval? Szerencsére segít neki 

másik unokája,a talpraesett Tom, meg a hetedikesek Szövetsége. Sőt egykori titkosszolgálati 

főnöke is feltűnik, az ezredes, aki még mindig szerelmes belé. A szórakoztató és izgalmas 

regény, amely A bátyám zseni és Az öcsém zseni című könyvek folytatása, letehetetlen 

olvasmány gyereknek és felnőttnek egyaránt. 

 

 

 

 

 

 

 
22. N78      lsz.: 9869 

            Nógrádi Gábor 1947-)* 

           Papa, ne már! : Samu és papa [1.] 

Samu szereti Papát. Szereti, ha háromszáz kilométerre van tőle, de megőrül, ha csak három méterre. 
Mert a Papát nem lehet kibírni. A Papa mindenbe beleszól. A Papa mindent jobban tud. A Papa 
fontoskodik. A Papa vénember létére csajozik. A Papa egyszerűen CIKI! Mióta a Papa Samuékhoz 
költözött, szerencsétlen Samunak egyetlen nyugodt pillanata sincsen. Még a fürdőszobában sem. Ezt 
nem lehet kibírni! Segítség, a Papa jön… A Papa itt van… És itt marad örökre. Papa, ne már! 

 

 

 

 

 

 

 
23. N78    lsz.: 9983 

            Nógrádi Gábor 1947-)* 

            Nem vagyok Samu! : Samu és Papa 2. 

 

Én úgy szeretném szeretni a Papát! Miért nem hagyja? Ha egyedül akarok lenni, tuti, hogy 

rám száll. Ha nem akarok vele mászkálni, tuti, hogy elvisz magával. Úszni tanít, miközben 

félek a víztől. Rokonokhoz cipel, mikor a hátam is borsódzik tőlük. Beleszól, ha Eszternek 

verset írok, vagy unatkozom, vagy sírok… És amin csak röhögni lehet: fel akar világosítani! 

Ő! Engem! No, de már közeleg a szabadság napja, mert az én Papám nősülni akar! Hurrá! 

Éljen! Éljen! Vagy mégsem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
24. N78     lsz.: 9984 

            Nógrádi Gábor 1947-)* 

            Láttam, mi történt : ötvenhat tanú egy eseményről 

Rob tényleg belezúgott Aniba? Vagy Ani állított neki kelepcét? Véletlenül ütköztek, vagy 

igazi szerelmi karambol volt? Ami biztos: Rob tanítás után kirohant a suli épületéből, és 

majdnem fellökte  Anit, Azután délután meg együtt vihogtak a boltban. Vagy nem így történt? 

Szerencsére akad ötvenhat tanúja az esetnek, az ő elbeszélésükből tudjuk meg az igazságot. 

Vagyis azt, hogy nincs igazság. Illetve sok igazság van.  

Nógrádi Gábor különleges könyve igazi stílusbravúr, amely igazolja a tételt: akármit nézünk, 

mindig önmagunkat látjuk, csak magunkról tudunk mesélni. A különleges kötetet P. 

Szathmáry István humoros rajzai illusztrálják. 

 

 

 

 

 
 

25. J68      lsz.: 9985 

            Jókai Mór 1825-1904)* 

            Az arany ember / Jókai Mór ; [... újramesélte Nógrádi Gergely]. 

Vigyázat! Cselekményleírást tartalmaz. 

A 19. század elején játszódó romantikus történet hőse Tímár Mihály, a gazdag kereskedő, 

Brazovics hajóskapitánya. Egyik útján üldözői elől a hajóján keres menedéket Ali Csorbadzsi, 

a szultán volt kincstárnoka, aki halála előtt leányát, Tímeát – Tímár révén – Brazovics 

oltalmára bízza. De Ali Csorbadzsi kincsei Tímár birtokába kerülnek. 

 

 

 

 

26.  H94      lsz.: 9986 

             Hugo, Victor 1802-1885)* 

             A nyomorultak / Victor Hugo ; [..újramesélte Nógrádi  Gergely] 

Victor Hugo huszonkét évig írta mindmáig legolvasottabb művét, A nyomorultakat.  

Az embereket ma is felkavarja az irgalmatlan rendőrkopó, Javert, és a szökött fegyenc, Jean 

Valjean küzdelme. Sokak szerint egyetlen más könyvben sem születtek olyan tiszta lelkű 

szerelmesek, mint Cosette és Marius; olyan bátor forradalmárok, mint Enjolras és az elhagyott 

utcakölyök, Gavroche; olyan önfeláldozó angyalok, mint a kislányáért utcanővé lett Fantine, 

és a szerelméért az életét adó Éponine. De sötétebb gonosztevőket sem találhatunk az 

irodalomban Victor Hugo alvilági figuráinál.  

Most hűséggel újramesélve, csodálatos rajzokkal illusztrálva kerül az olvasók kezébe a 

regények regénye. 



 

 

 

27. B55    lsz.: 9965 

            Weöres Sándor 1913-1989)* 

            A holdbeli csónakos : mese / Weöres Sándor ; [átd. Berg Judit]  

A Holdbeli csónakos az igaz szerelem és boldogság iránti vágyódásról, az útkeresésről szól. 

Jégapó fejedelem lánya, Pávaszem királykisasszony, Medvefia királyfi, a lapp trónörökös és 

barátaik számos mesés kalandba bonyolódnak utazásaik során, amelyek során körbejárják a 

világot, időn és téren át.  

Weöres Sándor művét a kiváló gyermekíró, Berg Judit dolgozta át. A kötetet annak a 

Keresztes Dórának a grafikái díszítik, aki a Nemzeti Színházban nagy sikerrel játszott 

mesejáték látványterveit is készítette. 

„Holdbeli csónakos, örök szerelmem, arany sajkádra vegyél fel engem. Sokat szenvedtem, 

sokat bágyadtam, a sötét erdőt könnyel áztattam. Eleget sírtam a földi porban, ölelj magadhoz 

a tiszta Holdban. Nem él a Földön, akire vágyok, holdbéli csónakos, te légy a párom.” 

 

 

 

 

28. 623 

            L43           lsz.:B8226 

            Nádori Attila* 

            Legendás harcjárművek a második világháborútól napjainkig =   

Chieftain MK5 alapharckocsi (Nagy-Britannia, 1975) 

A 12 részes sorozat a második világháborút közvetlenül megelőző évektől a 21. század elejéig 

tartó időszak harcjárműveinek legfontosabb típusait mutatja be. A sorozat összeállításakor 

arra törekedtünk, mind a jármű-, illetve fegyvertípusok, mind az azokat használó hadseregek 

sokszínűen jelenjenek meg. A füzetek igen alaposan ismertetik a harcjárművek műszaki és 

harcászati jellemzőit, fejlesztésük történetét, alkalmazásuk körülményeit, történelmi és 

katonapolitikai vonatkozásait. A típusismertetők mellett a páncélos harcászat és haditechnika 

történetéről is közlünk érdekes és informatív írásokat. 

A sorozat minden füzetéhez ajándékba adjuk a benne szereplő harcjármű 1:72 méretarányú, 

hitelesen és igényesen kivitelezett makettjét. 

 

 

 

 

 

29. 623 

            L 43          lsz.:  B8225 

            Legendás harcjárművek a második világháborútól napjainkig = M1 

Abrams alapharckocsi (USA, 2003) 

 

 



 

 

 

30. 623 

            H 31       lsz.: 9913 

            Harckocsik és páncélozott járművek, 1900-1945 

 

A Harckocsik és páncélozott harcjárművek 1900–1945 a 20. század első felének legfontosabb 

páncélozott harcjárműveit és szállítójárműveit mutatja be. A legendás Sherman és Tiger 

harckocsik mellett az olvasó olyan kevésbé nevezetes típusokkal is megismerkedhet, mint a 

szovjet Ba–10-es páncélautó vagy a német Hetzer önjáró löveg. A könyv a tárgyalt korszak 

legfontosabb 150 páncélozott harcjárművét vonultatja föl, mindegyiküket pontos és 

szemléletes színes grafikával illusztrálva. A harcjárművek legjellemzőbb – fegyverzetükre, 

önsúlyukra, sebességükre és hatótávolságukra vonatkozó – adatait táblázat foglalja össze. 

Tervezésük, fejlesztésük, hadi szolgálatuk történetéről, a hadszíntéren nyújtott 

teljesítményükről rövid, tömör ismertető tájékoztatja az olvasót. 

 

 

 

 

 
31. R73    lsz.:9866 

            Rigó Béla 1942-)* 

            Mézga Aladár különös kalandjai 

Mézga Aladárt, ezt a fúró-faragó kölyökzsenit, tanárok rémét és szülei szomorítóját aligha 

kell bemutatnunk a magyar olvasóknak, de vele együtt fogalommá vált már a hűséges Blöki, a 

kétbalkezes Géza papa, a házsártos Paula asszony és a nyafka Kriszta is. Ennek a könyvnek 

igazi hőse a vállalkozó szellemű fiú és a kutyus, aki emberi hangon tud beszélni – ha gazdáján 

kívül nem hallja más. Hegedűtokba rejthető űrhajójával Aladár minden éjszaka kalandos 

űrutazásra indul, távoli, különleges bolygókat fedez fel, és a rá váró veszedelmekből 

furfangos ötleteivel vágja ki magát. Nepp József, a népszerű rajzfilmsorozat alkotótársa 

készítette a könyv félszáz mulatságos képét. 

Eredeti megjelenés éve: 1974. 

 

 

 

32. Sz 16       lsz.: 9865 

            Szabó Judit, G. (1925-2010)* 

            Hárman a szekrény tetején 

Az igazság az, hogy eleinte csak egy lány ül a szekrény tetején, s úgy érzi magát odafönt, 

mint várkisasszony a kacsalábon forgó várban. Persze, ha az embernek van egy húga, akkor 

csöndes magányát néha elkerülhetetlenül fel kell áldoznia a nemkívánatos társaság kedvéért. 

De mi történik akkor, ha egy szép napon a rég nem látott nővérke is betoppan? Elfér vajon 

három lány is a szekrény tetején? G. Szabó Judit ellenállhatatlan humorú regénye egy 

eseménydús vakáció krónikája. A szórakoztató könyvet Várnai György szellemes illusztrációi 

egészítik ki. Eredeti megjelenés éve: 1973 

 

https://moly.hu/konyvek/eves-bontas?year_of_publishing=1973


 

 

33.  W35    lsz.: 9864 

             Wéber Anikó 1988-)* 

             Az osztály vesztese 

 

Az éjszaka leple alatt furcsa kép kerül az osztály facebook oldalára: esetlen alak 

minionjelmezben, felette a falra írt felirat: Az osztály vesztese!  

Az osztályfőnök tombol, a diákok gyanakodva méregetik egymást. Tettesnek se jó lenni, de 

áldozatnak még rosszabb. Gyerekek életét ismerjük meg mindenestül, miközben velük 

izguljuk és szorongjuk végig ugyanazt a pár napot a felkeléstől a feleltetéseken át a napköziig. 

Vajon ki tette és miért? 

 


