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3. OSZTÁLYOSOK SZÁMÁRA

 
                                     A titokzatos sajttolvaj / Költőnők klubja / A nevem Stilton / Sminkpárbaj

Tea Stilton / Geronimo Stilton 
könyvek

   

     

   Mágikus állatok -
     Végre vakáció 
           sorozat
                    MARGIT AUER

A Mágikus állatok iskolájában mindig történik 
valami szuperizgalmas! De mi lesz, ha 
beköszönt a nyár, és bezárulnak a Winterstein 
suli kapui?

1. Először egy strandon heverésznek, aztán egy 
hotelben lazítanak, ám ebben a hotelben egyre 
több rejtélyes dolog történik…

2. Tábortűz, nyárson sült finomságok, csillagos 
égbolt! Silas nomád táborba készül Rickkel, a 
mágikus krokodillal. Szeretné megnyerni a 
vándorkupát, de aztán elvonja a figyelmét egy 
lány. Miért viselkedik ilyen idegesítően? 

3. Henry mágikus leopárdjával, Leanderrel a 
nagyszülők kísértetjárta kastélyába látogat. 
Ám minden másképp alakul, mint ahogy 
tervezik: két unokatesó rontja a levegőt, és a 
nagymama is tartogat egy kis meglepetést. 

4. rész: Helén Párizsba repül Karajannal. A 
divat fővárosában rengeteg kalandot élnek át, 
bejárják a várost, sőt a kandúr számára 
emlékezetes helyekre is eljutnak. 

Vajon hova vezetnek az éjszakánként 
elpotyogtatott cukorkák? 

KÖLTŐNÖK KLUBJA

Ebben a tanévben a Cinnfordban tanuló 
diákok új klubot alapítanak: a Költőnők 
Klubját. Az egyik összejövetel során Tea 

Angyalai rátalálnak egy naplóra, amit egy 
valaha itt tanuló egérlány vezetett. 

Vajon ki lehetett a napló titokzatos 
tulajdonosa? Az öt barátnő elhatározza, 

hogy utánajár a dolognak.

A NEVEM STILTON, .... 

Hogy kicsoda Geronimo Stilton? 

Hát, egy igen szórakozott pacák, 
pontosabban pocok, aki mindig a felhők 

fölött jár… Egy kiadó vezetőjeként dolgozik, 
de igazi szenvedélye az írás. Rágcsáliában, 

Egér-sziget fővárosában minden műve 
bombasiker. 

Nem olvastad még őket? Pedig igazán 
mulatságos történetek: könnyebbek, mint a 
mozzarella, kívánatosabbak, mint az edami 

és ízesebbek, mint az érett parmezán… Majd 
meglátod a színes, vidám könyvből! 

Miért mondja ez a gyanús pacák nekem, 
hogy nem lehet többé a nevem Stilton? 

És miért kell nekem elutaznom egy távoli 
sajtgyárba? 

És mi közöm a titokzatos rágcsálóhoz?

SMINKPÁRBAJ

Egy kis arckrém, új frizura, sok kedves szó – 
a nehéz vizsgaidőszak után a Százszorszép 

szépségszalonban kívül-belül felfrissültünk. 
De nem sokáig lazíthattunk, mert Ivett 

szalonjában rejtélyes balesetek történtek…

           EGY EGÉR SOROZAT:
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BOSNYÁK VIKTÓRIA   
                   

      BOJTI ANNA

CSÚF ÉS UNDOK KÖNYVTÁROS

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

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 KISKUYA AKI UNIKORNIS 

              AKART LENNI

Bella Swift
Milli, a mopsz épp karácsony előtt 
veszíti el az otthonát, de szerencsére Anna 
családja befogadja egy hétre. A játékos 
kedvű kiskutya nagyon megszereti Annát, 
és nagyon szeretne örökre vele maradni.

 De Anna nem vágyik kutyára – ő egy 
unikornist szeretne, legalábbis Milli 
szerint. Sikerül-e Millinek unikornissá 
változnia? Ha rájönne, mit kell ehhez 
tennie, akkor talán valóra válhatna az 
álma, hogy otthonra találjon.

            

                  
                  Tündérboszorkány sorozat

      

Kertész Erzsi:

Göröngyös úti általános iskola - 
sorozat

Göröngyös Úti Iskola éppen olyan, mint 
bármelyik másik iskola. Itt is mindig 
történik valami.

Saci mindig kedves, rendes és szorgalmas. 
Igaz, a matekot mostanában egyre kevésbé 
érti, és amikor becsúszik egy kettes, el is 
titkolja. Sőt, akkor sem szól semmit, amikor 
észreveszi, hogy az egyik osztálytársnője 
rosszban sántikál. Mindennek tetejébe ott 
van még a karácsonyi fellépés is. A 
család már nagyon várja, hogy énekelni 
lássák őt a színpadon. A kislány borzasztóan 
izgul, és mintha egyre jobban kaparna a 
torka…. 
Még szerencse, hogy idős barátjának, a 
bolondos Tata bácsinak minden nehézségre 
akad egy-két jó ötlete. Hogy micsoda? 
Kiderül a könyvből!

                              

                                    

 ÉJSZAKA AZ ÁLLATKERTBEN

Az Éjszaka az Állatkertben főhőse 
TE vagy, kedves olvasó! 

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.
MOST te alakítod a történetet!

Ám a rejtély nemcsak egyféleképpen 
fejthető meg: a 400 oldalas könyvön és 
az állatkert zegzugos útjain 
sokféleképpen végigmehetsz, 
különböző tárgyak segítségével 
oldhatod meg az előtted tornyosuló 
akadályokat, így egy olvasás során 
csak egy kis szeletét ismered meg 
ennek a varázslatos és nagyon vicces 
éjszakai világnak. 

Ezt a könyvet legalább négyszer el 
lehet olvasni úgy, hogy mindig 
más részeket fedezel fel benne!

Abszolút éjszaka
Abszolút nyomozás
Abszolút interaktív
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SOROZATOK

   BERG JUDIT
   LENGEMESÉK      

Wanda Coven: Garabonci Gréti .... - 

Messze-messze, a Sustorgó erdő mélyén, a Locsogó-tó 
partján hullámzik a végtelen Nádtenger. 

A Nádtenger hullámai között minden tavasszal 
megkezdődik a munka. A vízi madarak a sűrű nád tövében 
építik otthonukat, ahol kikölthetik a fiókákat. Téli álmuk 
végeztével a békák is előbújnak az iszapból, és hangos 
kuruttyolással köszöntik a jó időt. 

Vízisiklók, gőték siklanak a nádtövek között a vízben, 
rovarok ezrei próbálgatják friss szárnyaikat.
De a legvidámabbak mégis a Nádtenger őrei, a 
lengék. 

Hogy róluk eddig még nem hallottál? 

Az bizony nem csoda. A nádas összes többi lakójáról 
készült már festmény, fénykép, tudományos leírás, a 
lengéket azonban nem látta még soha senki. Egyedül a 
Nádtenger lakói tudják, hogy a lengék a nádas 
nyugalmának őrzői, az itt élő állatok védelmezői.
A lengék teste alig nagyobb, mint a pitypang bóbitája, a 
bőrük éppen olyan zöld, mint a nádas, hajuk pedig kócos 
barnán lobog a szélben. Vagyis csak a felnőttek haja barna. 
A csemeték fején vidám zöld hajtások ágaskodnak.

        
Garabonci Gréti első ránézésre olyan, 
mint a többi nyolcéves kislány, ám 
van egy nagy titka: tud varázsolni. Bár 
a legszívesebben sokszor használná a 

képességét, főleg Rongál Rozalinda 
ellen, megtanulja élni az átlagos 

gyerekek életét. 

                  

     

TITKOS KIRÁLYSÁG
ROSIE BANKS

Ella, Napsugár és Jázmin három igazi barátnő, 
ráadásul egy iskolába is járnak. 

Egy nap furcsa kis dobozra lelnek az osztálytermükben. 
Hazaviszik, és otthon egy apró bájos tündér pattan ki a 
dobozból, hogy elrepítse a lányokat egy titkos birodalomba.

TITKOS KLUB, BOSSZÚ, KÍSÉRTETHÁZ, FOGTÜNDÉR

ALSÓNADRÁG

FRANCESCA SIMON:

                  ROSSZCSONT PETI ..... 

Peti igazi rosszcsont volt...

Mindenki ezt mondta róla, még az 
édesanyja is. Dobálózott az étellel, 
csípett, lökdösődött és verekedett.

Még a játékmacija is messze 
elkerülte őt.

A szülei tanácstalanok voltak…

                                    

                                   
                                           

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

CICÁK – KUTYÁK                                                                        LOVAK

Holly Web könyvei                                        Szilaj vagy Cseresznyevölgy

Cica vagy kutya?

Talált vagy kapott? 

Mindegy is, a kiskedvencek nagyobb kalandnak bizonyulnak, mint azt 
bármelyikük is képzelte volna...

Lucky Prescott kalandokról 
álmodik, de előkelő fiatal hölgy lévén 

ezeket csak könyvekben élheti át. 

Egészen addig, míg egy nap kényelmes, 
takaros és szabályokkal teli városi életét 

hátrahagyva édesapjával és 
nagynénjével együtt vidékre kell 

költöznie....                                

 Minden póni rajongó álom iskolája!

Az órarendben olyanok szerepelnek, mint saját póni, lovas kirándulás és 
lóápolás. Emma alig akarja elhinni, mekkora 

szerencséje van, amikor meghívást kap a 
Cseresznyevölgyi Lovasiskolába három 

próbanapra.
A kastélyban első látásra megszereti az aranyos kis 

póni kancát, Pihét, és szerencsére a szobatársa, Mira is 
igazán kedvesnek tűnik. De sajnos csak egy 

ösztöndíjas hely van, és nem Emma az egyetlen, aki 
szeretne bejutni az iskolába. A becsvágyó Alina 

nemcsak, hogy legyőzi ugratásban, de még a 
saját verseny póniját is magával hozta. Emmánák meg 

kell mutatnia, hogy mire képes.

Rachel Renée Russell

ZIZI NAPLÓJA    1 – 13. RÉSZ

Nikki Maxwell nem csak új iskolát, de új életet is akar kezdeni. Itt a remek 
alkalom, hogy katasztrofális múltját maga mögött hagyva vagány, 

népszerű és menő csajként újjászülethessen. 

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. Már az 

első napokban magára haragítja az iskola legnépszerűbb üdvöskéjét, 
MacKenzie-t, aki aztán ádáz ellensége lesz, és beleszeret a jóképű 

Brandonba, aki látszólag észre sem veszi. Nikki életében nincsenek 
unalmas percek, és az élesnyelvű tini most megengedi, 

hogy belekukkants a naplójába.

JEFF KINNEY:

      Egy ropi naplója - sorozat

A regénysorozat főszereplője Greg, aki számára igazi szívás az 
iskola. A napló az ő napi kínlódásainak, a kamaszkori rossz 
döntéseinek, a csalódásainak és az első csetlő-botló 
szárnypróbálgatásainak görbe tükre. 

Azzal sem mondok nagy dolgot, ha azt állítom, hogy amin én jókat 
kacagok, az egy gyereknek is vicces lehet. Ez persze fordítva is 
igaz.

“Aztán itt ez a „jó gyerek/rossz gyerek” lista, amiről folyton beszélnek. Hallasz 
róla, de LÁTNI nem láthatod, úgyhogy a felnőttek mondják meg, éppen hol vagy 
rajta. És valami nekem bűzlik ebben.”
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   BÁN ZSÓFIA:

        VAGÁNYBAGOLY ÉS A

           HARMADIK Á

   Mindenki lehet más!

   Balázsy Panna:   

Szandra és a 3 b. 

.       

IFJABB TOM KAPITÁNY 
SOROZAT
BERND FLESSNER

Vajon milyen kalandok várnak két 
gyerekre, ha magukra maradnak a 

végtelen világűrben?

 Tom és Stella átveszi a Space Camp-
1 űrállomás irányítását, miután Tom 

édesapja sürgős feladatot kap a 
Marson. A gyerekek csak Spécire, a 

robotmacskára, no meg a saját 
leleményességükre számíthatnak, 

amikor veszélyes űrszemét tűnik fel a 
közelükben. 

– Milyen az élet az űrállomáson?
– Mi az űrszemét, és mióta létezik?
– Mit jelent a súlytalanság?

Ide jár Nemhanemka, Pipacs Vili, Kasza Blanka, Varga 
Liza, Hirlemon Bonifác, Biliboc Valentin, Hardtmuth 

Kohinoor és Lakatos Sanyika is.

Ahányan vannak, annyifélék!

    Van egy jófej tanító nénijük, Mimi néni, aki 

mindig mindent megold.

De van, amikor Mimi néni sem elég: ilyenkor lép a színre 
Vagánybagoly, aki ott él az iskola melletti erdőben, 

mindent tud, mindent lát, mindent ért, és segít a 
gyerekeknek.

Vagyis Vagánybagoly egy igazi szuperhős!

                  

Szentesi Szandra vagyok, és egész 
szerencsés, mert a 3. B-be járok,

Jófejek az osztálytársaim (a fiúk nem 
mindig), az osztályfőnököm (általában), sőt 

még a szüleim és a tesóm is. 
Imádom a fagyit (a csíkoskétgombócost 

apával), és a csőnacit (kivéve színházban). 
Nálunk épp minden a víz körül forog, mert 

beneveztünk a környezetvédelmi 
versenybe. 

Olyan jó lenne 
nyerni!!!

RUMINI 
BERG JUDIT 

Végre mindenki újra ép és egészséges, a Tükör-szigeteki kalandok 
után irány Egérváros!

Csak az Áspis-tengeren kell keresztülhajózniuk, ahol egy erős 
tengeráramlat pont a megfelelő irányba sodorja majd a 
Szélkirálynőt. Jó tempóban, jó hangulatban haladnak.

Vajon miért nem jár errefelé egyetlen hajós sem?
Aztán egyszer csak szörnyű reccsenés hallatszik… 

– Öt perc, és elsüllyedünk!

Mi lesz a Szélkirálynővel? Mi lesz Ruminivel, Rozival, Fecóval 
és a többiekkel? Ki Megalion, a varázsló, és vajon a különleges víz 

alatti birodalom, Megantisz, valóban létezik? 
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                          KLASSZIKUS KÖNYVEK

ERIC KASTNER:

                  A KÉT LOTTI

Melyik gyerek nem gondolt még arra, 
mennyire jó lenne egy ikertestvér, 
aki úgy hasonlítana rá, hogy még az 

édesanyjuk sem tudná 
megkülönböztetni őket?

Ráadásul még nem is ismerik 
egymást, mert szüleik régóta elváltan 

élnek, s egyik az apjánál, másik az 
anyjánál nevelkedik. Az ikrek egy 

gyermeknyaralóban találkoznak, és 
rájönnek, hogy testvérek. 

Hasonlóságuk sok mulatságos 
bonyodalmat okoz, de a két kislány 
komolyabb dolgot tervez: ki akarják 

békíteni az elvált szülőket, s ezért 
szerepet cserélnek.

MÁJUS 35

Május 35-én az ember mindenre el 
lehet készülve. 

Így aztán semmi csodálatos sincs 
abban, hogy Ringelhuth 

gyógyszerészt és unokaöccsét, 
Konrádot az utcán megszólítja egy 

fekete ló, felmegy a lakásukra 
kockacukrot enni, majd az egész 

társaság bebújik az 
előszobaszekrénybe, és néhány óra 

múlva a Csendes-óceán 
szigetvilágába érkezik. 

Közben megtekintik Eldorádót, 
eljutnak a fordított világba, ahol a 

szülők járnak iskolába, s a gyerekek 
oktatják őket. A Csendes-óceánnál 
egy valódi törzsfőnök és egy pepita 
bőrű kislány látja vendégül őket. 

                                           

               

              
A 

REPÜLŐ OSZTÁLY

A kirchbergi gimnázium diákjai karácsonyi 
színdarabot próbálnak.

 
A próbán minden remekül megy, de az előadásig 

történik egy és más előre nem látott esemény. 
Például kitör a háború a gimnazisták és a 

reáliskolások között, s hatalmas hócsatákat vívnak, 
áldozatul esik egy köteg dolgozatfüzet, elcsattan több 

tucat pofon, valaki nyaktörő mutatványt hajt végre egy 
nyitott esernyővel… 

A többi pedig – hát az már maradjon titok. 

A. A. MILNE:

    MICIMACKÓ

Réges-régen de legalábbis múlt péntek előtt, 
Micimackó az erdőben élt, saját kunyhójában.

S ugyanebben az erdőben lakott a fontoskodó 
Nyuszi, a tudálékos Bagoly, a félénk Malacka, 

a sértődős Füles, Kanga, a kengurumama 
kicsinyével, Zsebibabával, no meg a vidám, 
ugrálós Tigris és persze mindnyájuk szeretett 

gazdája,

Micimackó legjobb barátja: Róbert Gida.

Ebben a mesebeli erdőben mindennap történik 
valami mulatságos vagy izgalmas esemény. 

Micimackó háborúságba keveredik a méhekkel, 
elefántfogásra indul barátjával, Malackával, s 
hőstetteiket szépen zengő versekben énekli 

meg. 

TERSÁNSZKY JÓZSI JENŐ:

     MISI MÓKUS KALANDJAI

Misi Mókus az erdő egyik hatalmas 
fájának tágas, kényelmes odvában 

született négy kistestvérével együtt. 
Ő volt közöttük a legvirgoncabb, a 

legnagyobb. Azonkívül volt még egy 
különös ismertetőjele: a farkincája 
fekete volt. Van ugyan mókusfajta, 

amelyiknek fekete színű a bundája, ám 
Misi családja a vörös mókusokhoz 
tartozott. Azoknak pedig legfeljebb a 

ragyogó, élelmes szemük fekete, minden 
tagjukat szép, rozsdavörös szőrzet fedi!

LÁZÁR ERVIN: A NÉGYSZÖGLETŰ KEREK ERDŐ

Lázár Ervin klasszikus meséje 

Mikkamakka,
Ló Szerafin,

Szörnyeteg Lajos,
Bruckner Szigfrid, 

Kisfejű Nagyfejű Zordonbordon, 

Vacskamati, 

na és persze Dömdödöm közös életéről a 

Négyszögletű Kerek Erdőben…


