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yerjen egy trendi Dream-Gepida női ke-
rékpárt! Ehhez nem kell mást tennie, mint 

vásárolni legalább 1 db regényt a Kiadó kínála-
tából, és regisztrálni a Dream válogatás Facebook 
oldalán. A nyereményjáték 2015. november 1-jétől 
2016. április 30-áig tart.

zövegértési versenyünkben népszerű kortárs regé-
nyek egy-egy részletéhez kapcsolódó szövegértési kér-

désekre kell helyesen válaszolni. A legeredményesebb résztvevő 
Apple iPad mini 2-t nyer, illetve értékes könyvcsomagok találnak 
gazdára. A verseny időtartama: 2015. október 26. – 2016. május 30.

REGÉNY-
KATALÓGUS
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Nyerjen Dream-Gepida kerékpárt!
A regényeinket egyedülálló nyereményjáték ke-
retében megvásárlók között  értékes ajándékokat 
sorsolunk ki, fődíjként egy trendi Dream-Gepida 
női kerékpárt. Ehhez nem kell mást tennie, mint 
vásárolni legalább 1 db regényt a Maxim Könyv-
kiadó kínálatából, majd regisztrálni a blokk vagy 
a számla sorszámával a www.facebook.com/
dreamvalogatas oldalon. A nyereményjáték ideje 
alatt  regisztrálók között  kéthavonta kisorsolunk 
1 db 112 000 Ft értékű Dream-Gepida női kerékpárt, 
ezenfelül havonta kisorsolunk egy 50 000 Ft érté-
kű könyvcsomagot. A regényeket a nyertesek tet-
szés szerint választhatják ki a Kiadó kötetei közül.
A nyereményjáték időtartama: 
2015. november 1. – 2016. április 30.

Szövegértési verseny:
A kiadónk szervezésében 2015 tavaszán több mint 
ezer fi atal olvasó részvételével elindított  online 
szövegértési vetélkedőt az idei tanévben ismét sze-
retnénk az Ön és diákjai fi gyelmébe ajánlani.
Kiadónk szándéka, hogy igényes, szórakoztató 
könyveinken keresztül élményt kínáljunk a fi a-
taloknak, ugyanakkor a kikapcsolódás mellett  a 
szövegértés, értő olvasás fejlesztése és az olvasás 
megszerett etése is célunk. És mindezt természete-
sen értékes nyereményekért.

Nyeremények: 
A legeredményesebb résztvevők között  az alapcso-
magos versenyben egy 50 000 Ft értékű könyv-
csomagot, az extra csomagos versenyben egy 
iPad mini 2-t sorsolunk ki. Mindkét kategóriában 
a második helyezett  jutalma egy 30 000 Ft értékű 

könyvcsomag, a harmadik helyezett é egy 20 000 Ft 
értékű könyvcsomag. Amennyiben több résztvevő 
éri el azt a pontszámot, amely az adott  helyezést je-
lenti, sorsolással választjuk ki a nyerteseket.

Regisztráció, nevezés: 
A tanév folyamán népszerű kortárs regények egy-
egy részletéhez kapcsolódó szövegértési kérdéseket 
teszünk fel, melyek minden forduló első napjá-
tól elérhetőek lesznek az adott  forduló leírásában. 
Szeretnénk minden versenyzőnknek ingyenes 
részvételi lehetőséget kínálni az alapcsomagos 
szövegértési vetélkedőn, amelyre az alábbi kóddal 
regisztrálhatnak:

KÖZÉPISKOLA2015DREAM
A versenyre az utolsó előtt i fordulóig folyamatosan 
lehet nevezni, a korábbi feladatsorok utólag kitölt-
hetőek.
Nevezés a www.onlinevetelkedo.hu oldalon.

Csomagok:
A jelentkezők két csomag közül választhatnak:

 alap csomag: 7 forduló, ingyenes;
 extra csomag: 8 forduló, 2 ajándékregény, 3980 Ft.

Fordulók: 
1.   2015. október 26. – 2015. december 20.
2.  2015. november 23. – 2015. december 28.
3.  2015. december 21. – 2016. január 17.
4.  2016. január 18. – 2016. február 14.
5.  2016. február 15. – 2016. március 13.
6.  2016. március 14. – 2016. április 10.
7.  2016. április 11. – 2016. május 8.

+1.  2016. május 9. – 2016. május 30.

A pontos szabályzat a www.onlinevetelkedo.hu ol-
dalon érhető el. 
Próbálják ki mintafeladatsorainkat is!

Nyereményjátékaink
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Sorozataink

A Delfi n könyvek segítenek az olvasást felejthetetlen élménnyé varázsolni. Főleg általános 
iskolások számára válogatt uk ezeket a történeteket, de a mesék birodalma bármely korosztály 

számára lebilincselő lehet. Merülj el a fantázia világában, légy részese különleges lények sorsának, kalandozz 
együtt  vicces és barátságos állatokkal, élj át izgalmas helyzeteket, és készülj a váratlan fordulatokra! Tapasztald 
meg mindazt, ami a regények oldalain feltárul, és engedd szabadjára a képzeletedet!

A fi ataloknak

A Dream válogatás az álmodozók igazi sorozata! Történetei olyan világba repítenek, ahol lebi-
lincselő, szórakoztató, inspiráló regények felejthetetlen karakterei várnak. Egybegyűjti azokat a 

világszerte nagysikerű könyveket, melyek elsősorban a tizenévesek érdeklődését kelthetik fel, de az idősebb 
korosztály számára is örömet szerezhetnek. A válogatás tartalmaz szerelmes regényeket, romantikus meséket, 
angyali történeteket, fantasy sztorikat, fi ataloknak szóló krimiket. Az izgalmas, elgondolkodtató és szórakoz-
tató történetek a szabadidő izgalmas eltöltésére adnak lehetőséget. Merülj el az álmok világában, légy részese 
különleges lények sorsának, éld át érzelmek viharát, tapasztald meg mindazt, ami a regények lapjain feltárul!

Az álmodozóknak

 Csak a legjobbakat akarja olvasni? A Mont Blanc válogatás elhozza az olvasóinak a sikerlistás 
könyveket. Elsősorban felnőtt eket szólít meg, mert amellett , hogy szórakoztató, könnyed olvas-

mányok is helyet kapnak a sorozatban, a komoly témák is előtérbe kerülnek. A válogatás tartalmaz szépiro-
dalmi alkotásokat, igényes szórakoztató irodalmat, romantikus történeteket, történelmi regényeket. Legyen 
részese kalandoknak, borzongásnak; élje át letűnt korok eseményeit; hagyja, hogy megérintsék az érzelmek, 
gondolkodjon sorsfordító kérdéseken, jusson el az olvasás élményének csúcsára! 

A realistáknak

A Panda könyvek a legkisebbeknek szólnak. Az óvodáskorú gyerekek szórakozva, vidáman 
fedezhetik fel a körülött ük lévő világot. A meséket színes képek teszik felejthetetlen élménnyé. 

Életre kelnek a tárgyak, beszélnek az állatok; a gyönyörű rajzok és a szép történetek elvarázsolják a mindenna-
pokat. Ezeknek a könyveknek a lapjain minden lehetségessé válik.

A legkisebbeknek
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Dream válogatás
Az álmodozók igazi sorozata

JENNIFER NIVEN

Veled minden hely ragyogó
Theodore Finch már többször belefáradt a min-
dennapokba. Ám a világ jó és szép dolgai mindig 

megakadályozták ebben. Violet Markey számolja a na-
pokat az érett ségiig, és azt tervezi, hogy elhagyja a vá-
rost, ahol minden a nővére halálára emlékezteti. Egy 
hihetetlen véletlen megváltoztatja mindkett őjük életét. 
És amikor Finch és Violet az óratorony párkányán ta-
lálkozik, még nem tudják, ki menti meg a másikat.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 432 • Ár: 2 999,- Ft 

MADELEINE ROUX
ASYLUM-TRILÓGIA
Asylum - A bolyongó lélek

Dan Crawfordnak a New Hampshire Egyetem 
nyári kurzusa esély az újrakezdésre. A diákokat 

a nyomasztó Brookline kollégiumban szállásolják el, 
amely korábban egy elmegyógyintézetnek adott  ott -
hont, ahol pszichopata bűnözőket kezeltek. Dan hamar 
összeismerkedik a különc Jordannel, és Abbyvel, aki 
rögtön felkelti a fi ú érdeklődését. Egy nap Dan és új ba-
rátai Brookline alagsorában felfedezik a bezárt épület-
szárny kanyargós, sötét folyosórendszerét, és nyugta-
lanító dolgokat tudnak meg arról, hogy mi zajlott  
egykor az intézet falain belül… 

Borító: füles,kartonált
Oldalszám: 328 • Ár: 2 999,- Ft

ROBIN SCHNEIDER

Egy új élet reménye
A fi atal Ezra hisz benne, hogy mindenkire vár 
egy tragikus fordulat – azután történik meg 

minden, ami igazán fontos. Az ő tragédiája nem sokáig 
várat magára. Egy cserbenhagyó gázoló egy rendkívü-
li estén törte össze Ezra térdét, a sportkarrierjét és a 
társasági rangját. Így kerül Ezra a bálkirályjelöltek él-
mezőnyéből a kirekesztett ek asztalához, és így találko-
zik Cassidyvel, az új lánnyal. Cassidy könnyedén veszi 
az akadályokat, ragyogóan intelligens, és feltartóztat-
hatatlanul repíti magával Ezrát egy végtelen kalandra. 

Borító: füles,kartonált
Oldalszám: 336 • Ár: 2 999,- Ft

SANDRA REGNIER
SÁRKÁNYOK GYERMEKE-
TRILÓGIA

Az elfek öröksége
Felicity Morgan nem pontosan az, akit az elfek 
megjósolt megmentőjeként elképzelünk. Fay 

mégis különleges sorsra rendeltetett . A neve ott  ragyog 
az elfek ősi nagy könyvében… Egy nap új tanuló érke-
zik Felicity iskolájába, aki a leghelyesebb srác London-
ban. Ő Leander FitzMor. Vonzó megjelenésével, ked-
vességével és megnyerő személyiségével mindenkit az 
ujjai köré csavar, a fi ú mégis Felicity társaságát keresi. 

Borító: füles,kartonált
Oldalszám: 368 • Ár: 2 999,- Ft
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Történetek szerelemről, szenvedélyről, vágyakról…

JAMIE MCGUIRE

Gyönyörű sorscsapás
Abby tökéletes. Nem iszik, kerüli a káromko-
dást, a pólói kifogástalan rendben sorakoznak a 

szekrényében. De amikor megérkezik a legjobb barát-
jával  a főiskolára, az új élet felé vezető útja gyorsan 
megváltozik. 

Travis izmos testét tetoválások borítják, tipikus laza 
srác, azt testesíti meg, amire Abbynek szüksége van – 
és amit szeretne elkerülni. A lány távolságtartása fel-
kelti a kíváncsiságát. Fogadást kötnek, melynek saját 
sorsuk és a szerelem a tét.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 452 • Ár: 2 999 Ft

Veszedelmes sorscsapás
Elsöprő szerelmi történet, melyben a kétségeket, 
a vágyakozást, az érzésekkel való szembesülést 

egy férfi  szemén keresztül ismerhetjük meg. Travis éle-
tét könnyűvérű lányok, illegális fogadások és az erő-
szak teszik ki. De éppen akkor, amikor legyőzhetetlen-
nek érzi magát, Abby Abernathy térdre kényszeríti. 
Bár kapcsolatuk csak mókának indul, végül mindket-
ten rabul esnek érzéseiknek.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 484 • Ár: 2 999 Ft

Gyönyörű esküvő
Tudjátok, hogy Abby Abernathy váratlanul 
Mrs. Maddox lett . De mi húzódik meg a nagy 

esemény hátt erében? Miért kérte meg Abby Travis ke-
zét? Milyen titkokat osztott  meg egymással Abby és 
Travis a szertartás előtt ? Hol töltött ék a nászéjszakáju-
kat? Ki tudott  még az eseményről… és ő miért nem 
árulta el senkinek? Abby és Travis szökése körül min-
dent a legnagyobb titok övezett … egészen mostanáig. 
A Gyönyörű sorscsapás és a Veszedelmes sorscsapás 
rajongói minden kérdésükre választ kapnak az esküvő 
viharos történetében, és mint a nagyszerű történetek-
re, erre is érdemes volt várni!

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 156 • Ár: 2 499 Ft

JAMIE MCGUIRE

Red Hill
Egy őrült német tudós létrehozott  egy olyan ví-
rust, amelytől a halott ak felélednek zombiként. 

Ezt a vírust pedig valahogy belecsempészte egy infl uen-
za elleni oltásba, amelyet a világon majdnem mindenki 
megkapott . De nyújthat-e menedéket egy elhagyatott  
Red Hill-i farm azoknak, akik még nem fertőzött ek?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 356 • Ár: 2 999 Ft
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Dream válogatás
Az álmodozók igazi sorozata

JAMIE MCGUIRE
BEAUTIFUL-SOROZAT

Gyönyörű tévedés
Cami főiskolára jár, mellett e egy bárban dolgozik. 
Hat hónapja van egy barátja, aki a várostól távol, 

Californiában él, ezért ritkán találkoznak. Egyik este 
Cami barátaival egy laza estét tervez, itt  találkozik 
Trenton Maddoxszal, aki hírhedt rosszfi ú és nagy nő-
csábász. Trenton rögtön elkezdi ostromolni Camit, aki 
ellenáll a fi únak. De a Maddox fi ú kitartó. Vajon meddig 
bírja Cami, és tud-e hűséges maradni barátjához?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 368 • Ár: 2 999 Ft

Gyönyörű megváltás
Liis tréfát nem tűrő FBI-ügynök. Felbontja je-
gyességét, és előléptetésről álmodozik. Thomas 

Maddox könyörtelen különleges ügynök, a szervezet 
legjobb embere. Öccsére, Travisre börtönbüntetés vár, 
mivel ott  volt egy tragikusan végződő gyújtogatásnál, 
a média pedig igazságszolgáltatást akar. Thomas alkut 
ajánl: Travisnek be kell lépnie az FBI-ba. De ezt úgy 
kell közölnie az öccsével, hogy ne leplezze le titkos 
munkáját a családja előtt . A családi ünnepségre elviszi 
magával Liist, mintha a párja lenne. A hétvége után 
Liis elgondolkozik, hogy valóban csak tett ett ék-e a 
vonzalmukat. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 376 • Ár: 2 999,- Ft

JAMIE MCGUIRE
VÉLETLEN-SOROZAT

Véletlen szerelem
Erin Easter annak a három Erinnek az egyike, 
akik egy kisváros, Blackwell gimnáziumának 

végzős diákjai, akiknek nemcsak a keresztnevük 
egyezik, de a születésnapjuk is. Eastert felelőtlen, 
egyedülálló édesanyja nevelte fel, és plátói szerelmet 
táplál Weston Gates iránt. A két másik lány, Erin 
„Alder” Alderman és Erin „Sonny” Masterson a közös-
ség kedvencei: a város két legtehetősebb családjának 
gyermekei, legjobb barátnők és persze pomponlányok. 
Mindenük megvan, ami Easternek nincs. Ezt mások is 
tudják, és nem hagyják, hogy elfelejtse. A két Erin po-
kollá teszi Easter életét, aki alig várja, hogy a tanév 
végén itt  hagyhassa a várost. Weston egy közkedvelt 
sztáratléta, két sikeres ügyvéd gyermeke. De nemcsak 
Erin Easter rajong érte, hanem Alder is kinézte magá-
nak. A fi ú nap mint nap küzd az elvárásokkal, ame-
lyeknek meg kell felelnie, ha fel akar érni családja ne-
véhez, titokban pedig együtt  érez Easterrel, hiszen ő is 
úgy érzi, máshova tartozik, egy másik életbe. Ez össze-
kapcsolja a két fi atalt, de lehet-e jövője ennek a ro-
máncnak? Hogy ezt kiderítsék, tragédiákkal és titkok-
kal kell szembenézniük…

Borító: füles, kartonált 
Oldalszám: 144 • Ár: 2 299,- Ft
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Történetek szerelemről, szenvedélyről, vágyakról…

JAMIE MCGUIRE
A SÖTÉTSÉG ÉS FÉNY ANGYALAI-
TRILÓGIA

Az őrző
A békés Rhode Island-i városban, Providence-
ben élő Nina Grey – miközben édesapja halálát 

próbálja feldolgozni – váratlanul a Menny és a Pokol 
harcának közepébe csöppen. Eközben megismerkedik 
Jareddel, aki több egy jóképű srácnál. A fi ú titokzatos 
képességei elterelik Nina fi gyelmét, ám hamarosan vi-
lágossá válik, hogy Jared többet tud róla, mint a Brown 
Egyetemen a barátai. Amikor már több a kérdés, mint 
a válasz, Jared mindent kockára tesz szerelméért, aki-
nek megmentésére született . Elárulja azt a titkot, 
amelynek megőrzésére felesküdött . Amikor a sötétben 
apja korábbi társai követni kezdik, Nina ráébred, hogy 
az apja nem az az ember volt, akinek hitt e, hanem egy 
tolvaj, aki ellopott  valamit a démonoktól. Nina szeret-
né kideríteni az igazságot, ám közben olyasmire buk-
kan, amire álmában sem gondolt, és amire a Pokolnak 
égető szüksége van. A kulcs azonban egyedül Nina 
birtokában van…

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 472 • Ár: 2 999 Ft

A jóslat
Nina épphogy túlélte az első csatát a Pokollal, 
máris küzdenie kell, egyetemi hallgatóként is, és 

úgy is, mint gyakornok apja vállalatánál. Visszatérő 
rémálmai apja erőszakos haláláról mindennapossá 
válnak. Mivel Jared aggódik Nináért, visszalopja a 
Shax könyvét, hogy választ kapjon kérdéseire. Megkez-
dődik a harc az új ellenséggel szemben a régi barátok 
oldalán, és Jared legrosszabb rémálma látszik beigazo-
lódni. Választás elé kerül: egyedül szálljon szembe a 
Pokollal, vagy kezdjen háborút a Mennyel.
Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 316 • Ár: 2 999 Ft

Az éden
Látt a az elmondhatatlant. Ismeri a megismerhe-
tetlent. És most harcba száll a legyőzhetetlen el-

len. Nina Grey ahhoz megy feleségül, akihez nem lett  
volna szabad, azt a gyermeket hordja a szíve alatt , aki-
nek sosem szabadna megszületnie, és olyan háborút 
visel, amiben nem győzhet. Jared Ryel pedig, akinek 
újdonsült feleségét és meg nem született  gyermekét kell 
megvédenie a Pokol dühétől, nem hibázhat. Egymásba 
kapaszkodva kell addig életben, amíg a gyermekük 
megmenti őket és a világot.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 288 • Ár: 2 999 Ft
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Dream válogatás
Az álmodozók igazi sorozata

CYNTHIA HAND
ANGYALSORS-TRILÓGIA

Angyalsors
A sorozat egy különleges világba kalauzol, ahol 
nemcsak a szerelem állítja választás elé a sze-

replőket, de azzal is meg kell küzdeniük, hogy ők nem 
átlagos emberek. Clara félig-meddig angyal. Az égiek 
különleges sorsot szántak neki, de hogy mi ez a feladat, 
arra nem könnyű rájönnie. Egy megindító történet sze-
relemről és sorsról, egy lány belső vívódásáról, hogy a 
szabályokat kövesse vagy inkább a szívére hallgasson.

Borító: keménytábla, védőborító
Oldalszám: 452 • Ár: 2 990 Ft

Angyalfény
Clara hónapokon át készült arra, hogy szembe-
nézzen a látomásával. A rendeltetését közel sem 

olyan egyszerű teljesíteni, mint ahogy gondolta, most 
pedig a Tucker iránt érzett  szerelme és a Christianhez 
fűződő bonyolult érzelmei között  őrlődik. Egyre jobban 
megismeri az angyalok világát, a Jó és a Rossz között i 
harcot, ráadásul szembe kell néznie egy szörnyű tény-
nyel: valaki, aki közel áll hozzá, hónapokon belül meg 
fog halni.

Borító: keménytábla, védőborító
Oldalszám: 432 • Ár: 3 499 Ft

Angyalvágy
A legutóbbi évek több meglepetéssel szolgáltak, 
mint amire az angyalvérű Clara Gardner valaha 

is számított . Ám azt az első szerelem szédítő szárnya-
lása, és egy szeretett  személy elvesztésének gyötrő fáj-
dalma közepett e sem tagadhatja, hogy a végzet kivéte-
les életet szánt neki. Miután kiderített e, milyen 
különleges szerepet játszik a többi angyalvérű között , 
eltökélte magát, hogy megóvja Tucker Averyt a gonosz 
erőtől, amely őt magát követi.

Borító: keménytábla, védőborító
Oldalszám: 484 • Ár: 3 499 Ft

Angyalnyár
A lebilincselő kisregény az Angyalsors sorozat 
világában játszódik, a főszereplő és az egyik mel-

lékszereplő nyaralásába enged bepillantást. A hol 
Angela, hol Clara nézőpontjából kibontakozó történet 
bemutatja a felejthetetlen nyarat, amely próbára teszi a 
két lány barátságát, és visszavonhatatlanul megváltoz-
tatja az életüket.

Borító: kartonált
Oldalszám: 100 • Ár: 1 699 Ft
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CYNTHIA HAND

Say Goodbye – Amikor 
búcsúzunk

Nemrég Lex boldog volt, de elvesztett e az öccsét. 
Úgy érzi, ebből az állapotból soha nem tud kitör-

ni. De tudja, változtatnia kell, s tudnia kell megbocsá-
tani. Elkezdi összerakni élete széthullott  darabkáit, és 
próbálja felfedni, mi történt Tyler halálának éjszaká-
ján. Ám van egy titka, amit senkinek sem mondott  el: 
egy üzenet Ty-tól, ami lehet, hogy mindent megváltoz-
tathatott  volna. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 376 • Ár: 2999,- Ft

ABBI GLINES
VINCENT FIÚK-SOROZAT

Ha az enyém lennél
Ashton belefáradt abba, hogy mindig jó legyen, 
lenyűgözze a szüleit és eljátssza Sawyer Vincent 

tökéletes barátnőjének szerepét. Sawyer igazi szőke 
herceg, de amikor nyáron elutazik a városból, unoka-
testvére, Beau felkelti Ashton érdeklődését. Ő a leghe-
lyesebb pasi, akit valaha látott , és annak ellenére, hogy 
veszélyes, Ashton vonzódik hozzá.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 300 • Ár: 2 999 Ft

Ha esélyt adnál 
Sawyer egy szakításból próbál kilábalni. Három 
évig járt együtt  Ashtonnal, gyerekkori szerelmé-

vel, akiről kiderült, hogy mindvégig Beau-t, Sawyer 
testvérét szerett e. Lana Ashton unokatestvére, és azért 
érkezett , hogy vele töltse a nyarat, és nem utolsósorban 
meghódítsa Sawyert, akit gyermekkoruk óta szeret. 
Ami laza szórakozásnak tűnt, a csábítás játékává válik. 
Sawyer és Lana szándékai talán eltérőek, de ugyan-
olyan hévvel vonzódnak egymáshoz…
Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 300 • Ár: 2 999 Ft

ABBI GLINES
EXISTENCE-TRILÓGIA

A végzetem
A tizenhét éves Pagan egész életében szelleme-
ket látott . Mégis úgy éli a mindennapjait, hogy 

nem vesz tudomást a bolyongó lelkekről. De ez csak 
addig működik, míg meg nem pillant egy hihetetlenül 
szexis fi ckót, aki őt bámulja szórakozott  vigyorral az 
arcán. Az egyetlen probléma csupán az, hogy tudja: a 
srác halott . 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 268 • Ár: 2 999 Ft



10 6728 SZEGED, KOLLÉGIUMI ÚT 11/H • TEL.: (62) 548-444 • E-MAIL: INFO@OLVAS.HU

Dream válogatás
Az álmodozók igazi sorozata

ABBI GLINES
SEA BREEZE-SOROZAT

Te vagy nekem a levegő
Sadie nemrég költözött  anyjával a napsütött e 
Alabamába, hogy új életet kezdjenek. Jessica 

egyedül neveli a lányt, illetve inkább a lány gondosko-
dik az anyjáról, ő dolgozik az anya munkahelyén is. Így 
kerül a Stone villába, ahol összeismerkedik egy mun-
katársával, Marcusszal. A házban lakik Jax Stone, a 
világ leghíresebb tini rocksztárja, akinek szintén na-
gyon tetszik Sadie.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 264 • Ár: 2 999 Ft

Te vagy nekem a tűz
Marcusnak családi bonyodalmak miatt  vissza 
kellett  költöznie Sea Breeze-be. A szoknyava-

dász Cage-nél húzza meg magát. Ezt a nehéz időszakot 
csak egyetlen dolog tudja feledtetni: egy gyönyörű 
lány. Willow gyakori vendég Cage lakásában. Cage 
úgy képzelte, hogy feleségül fogja venni Low-t, ha már 
kitombolta magát. Marcus képtelen felfogni, hogyan 
működhet ez a kapcsolat. De aztán egy felismerés mi-
att  választania kell Low és a családja között . Mert ami-
kor kiderül az igazság, nem marad más választása.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 288 • Ár: 2 999,- Ft

CARINA BARTSCH

Cseresznyepiros nyár
Nem létezik olyan lány, aki elfelejtené, milyen is 
volt az első szerelem… ezt senki sem tudja job-

ban, mint Emely. Hét év után találkozik ismét Elyas-
szal, a jóképű, kedves, és türkizzöld szemű sráccal. De 
felbukkan egy rejtélyes idegen, e-maileket írogató 
Luca, aki az érzékeny és romantikus üzeneteivel meg-
érinti a szívét. A két férfi  különböző irányba tereli 
Emelyt, akinek el kell döntenie, melyik közülük, aki 
megmutatja neki az igazi énjét.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 460 • Ár: 2 999 Ft

Türkizzöld tél
A sármos, de arrogáns Elyas Emely idegeire 
megy. Emelynek nem hagy nyugtot a kérdés, 

hogy a fi ú vajon miért lett  hirtelen ilyen távolságtartó. 
Fellebben a türkizzöld szemű fi út körüllengő titok fáty-
la, Emelynek pedig be kell látnia, hogy talán tévedett  a 
fi ú és a saját érzéseivel kapcsolatban. Az első nagy sze-
relem örökre összeköti őket: a szív és az ész harca örö-
kös. Vajon melyik fog végül felülkerekedni? 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 424 • Ár: 2 999,- Ft
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REBECCA DONOVAN
CSAK LÉLEGEZZ!-TRILÓGIA

Elakadó lélegzet
Weslynben, a connecticuti gazdag városban, 
ahol a lakosság többségének az a legfőbb gondja, 

hogy milyen benyomást kelt, és kivel előnyös mutat-
kozni, Emma Thomas a legszívesebben láthatatlanná 
válna. Ennek ellenére rögeszmésen ragaszkodik a 
gondtalan és boldog élet látszatához: úgy öltözik, hogy 
senki se lássa rajta a zúzódásokat, nehogy kiderüljön, 
mennyire távol esnek a tökéletességtől a mindennapjai. 
Egy váratlan szerelemnek köszönhetően Emma kény-
telen szembenézni mostani helyzetével és önmagával.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 496 • Ár: 2 999 Ft

Visszafojtott  lélegzet
Weslynben mostanra mindenki tudja Emma tit-
kát, de Carol már nem bánthatja. A lány csak 

most kezd visszatérni az igazi hétköznapokba, de az 
átélt szörnyűségek egyre kísértik. Az újrakezdésben se-
gítségére van életének két legfontosabb személye, sze-
relme, Evan és legjobb barátnője, Sara. A lány úgy dönt, 
hogy itt  az ideje, hogy anyjával szorosabbra fűzze a vi-
szonyát, így hozzáköltözik. Rémálmainak titkát csak 
anyja új barátjával tudja megosztani. Ám ez az új barát-
ság fenekestül felforgatja mindenki életét, és Emmának 
szembe kell néznie döntései következményeivel.
Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 524 • Ár: 3 299 Ft

Boldogító lélegzet
„Belülről égtem. Gondolkodtam, mit tehetnék, 
hogy ezt a kínt tudatom mélyének sötétjébe tol-

jam, és visszajuthassak közönyös, tompa állapotomba. 
Egyedül nem fog menni. Segítség kell. Muszáj megol-
dást találni.” 
Emma elhagyja Weslynt és mindenkit, akit ott  ismert; 
a Stanford egyetem hallgatója lesz, ahogy mindig is 
remélte. Korábbi énjének csak árnyéka, teljesen meg-
változott . Össze van törve, és csak úgy lehet újra tel-
jes egész, ha felismeri értékeit és megbocsát magának. 
Emma megtanulja, hogy az őszinteség nagyon tud fáj-
ni, jobban, mint az árulás, és az igazság ára az, hogy 
elveszti egyetlen igaz szerelmét.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 480 • Ár: 3 299 Ft

REBECCA DONOVAN

What If – Mi lenne, ha…
Cal döbbenten ismeri fel Nicole-t egy kávézó-
ban. Egy éve együtt  érett ségiztek, és azóta senki 

sem hallott  a lányról. Ez a lány mégsem Nicole. Külső-
re pontosan úgy fest, mint Cal gyerekkori nagy szerel-
me, de a neve Nyelle, és fogalma sincs, hogy kicsoda 
Cal. Személyisége szöges ellentéte Nicole-énak. Calben 
ellenállhatatlan vonzalom támad a lány iránt, Nyelle 
azonban rendkívül titokzatosan viselkedik. Cal minél 
inkább rájön, hogy mit rejteget, annál kevésbé akarja 
tudni az igazságot. 

Borító: füles, kartonált 
Oldalszám: 400 • Ár: 2 999,- Ft 
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JENNIFER E. SMITH

Vajon létezik szerelem első 
látásra?

A tizenhét éves Hadley Sullivan életében ez az 
egyik legrosszabb nap. Ott  ragadt a New York-i 

repülőtéren, késésben van apja második esküvőjéről, 
amelyet Londonban tartanak. Ebben a lehetetlen hely-
zetben pillantja meg a tökéletes srácot, az angol Olivert 
a repülőtér szűk várótermében. Hadley és Oliver hu-
szonnégy órát felölelő története meggyőzi az olvasót 
arról, hogy az igaz szerelem akkor bukkan fel, amikor a 
legkevésbé számítunk rá.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 280 • Ár: 2 999 Ft

JENNIFER E. SMITH

Milyen is a boldogság?
Két idegen, Graham Larkin és Ellie O’Neill akkor 
ismerkednek meg – legalábbis virtuálisan –, ami-

kor Graham véletlenül e-mailt küld Ellie-nek kedvenc 
háziállatáról, Wilburről. A két tizenhét éves fi atal e-mai-
lezni kezd egymással, bár az ország átellenes felén él-
nek, és még egymás keresztnevét sem tudják. Feltárják 
egymás előtt  az életüket, reményeiket és félelmeiket. De 
mindent azért nem osztanak meg a másikkal: Graham 
nem tud Ellie családjának titkáról, Ellie-nek pedig fogal-
ma sincs, hogy Graham a rivaldafényben él.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 444 • Ár: 2 999 Ft

JENNIFER E. SMITH

Létezik térkép a szerelemhez?
Lucy és Owen beragadnak a lift ben két emelet 
közé New York-i társasházukban, amikor egy 

áramszünet megbénítja az egész várost. Miután kisza-
badítják őket, Lucy és Owen egész éjjel a sötét utcákon 
sétálnak együtt , a Manhatt an fölött  kivehetővé váló 
csillagok ritka látványát csodálva. Ám amint vissza-
kapcsolnak a fények, az élet is visszatér a régi kerékvá-
gásba. Lucy hamarosan külföldre költözik a szüleivel, 
Owen pedig nyugatra indul az édesapjával. És ahogy 
az élet különböző városokba sodorja őket, Lucy meg 
Owen folyamatosan tartják a kapcsolatot. De vajon 
megtalálják a módját, hogy viszontláthassák egymást?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 344 • Ár: 2 999 Ft

JENNIFER E. SMITH

Milyen lesz a búcsú után?
Clare és Aidan középiskolás évei véget érnek. 
Elképzeléseik külön városba viszik őket. Együtt  

maradjanak vagy szakítsanak? A 12 órás beszélgetés 
során felidézik kapcsolatuk fontos pillanatait, hátha 
találnak valamit a múltjukban, ami meghatározza a 
jövőjüket. Az este különleges helyekre vezeti őket, ahol 
meglepő felfedezésekkel néznek szembe. Ahogy eléri 
őket a reggel, közeleg elkerülhetetlen búcsújuk is. Va-
jon csak reggelre szól vagy örökre? 

Borító: füles, kartonált 
Oldalszám: 312 • Ár: 2 999,- Ft 
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ELIZABETH RICHARDS
A FEKETE VÁROS KRÓNIKÁI-
TRILÓGIA

A sötétség városa
A Fekete Város lakóinak egy véres, brutális há-
ború után kell újjáépíteniük a füstölgő romokat 

és saját életüket. A városon emberek és sötétfajzatok 
osztoznak, csak a Határfal választja el őket egymástól. 
Egy elszabadult vírus sokakat megfertőzött , még to-
vább súlyosbítva a helyzetet, és a sötétfajzatok új mutá-
cióit hozva létre. Bár a háborúnak vége, lüktet a fe-
szültség, a Fal két oldalán élők ugrásra készen várják 
az újabb összecsapást. Ebben a kiélezett  helyzetben 
Natalie Buchanannal és Ash Fisherrel megtörténik az 
elképzelhetetlen: egymásba szeretnek. Natalie ember 
és egy kormánytisztviselő lánya. Apját megölte egy 
Haragvó sötétfajzat, és a lány még nem tért magához 
az egész életét felforgató megrázkódtatásból. Hogyan 
lehetséges ezek után, hogy beleszeretett  Ashbe, ebbe a 
sötétfajzat félvér fi úba? Érzései felkavarják, minden 
szívdobbanása ellent mond annak, amiben addig hitt . 
Ez a féktelen szerelem választásra kényszeríti családja 
és Ash között .

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 392 • Ár: 2 999 Ft

Főnix
Ash azt hiszi, hogy túl van minden megpróbál-
tatáson. Eljegyezte Natalie-t, az élet csak jót tar-

togat számára. De ez csak addig tart, míg látogatást 
nem tesz nála Tiszta Rózsa, és megfenyegeti: ha nem 
szavaz a törvényére, ami a sötétfajzatokat és a másként 
gondolkodókat haláltáborokba gyűjti, megöli Natalie-t. 
Ash megpecsételi Natalie sorsát, amikor nem képes 
szerelmét feláldozni több millió sötétfajzatért.

Borító:  füles, kartonált
Oldalszám: 356 • Ár: 2 999 Ft

Szárnyak
Ash, a kevertvérű sötétfajzat és menyasszonya, 
a félvér szívű Natalie elszakadnak egymástól. 

Ash hazamegy Fekete Városba, hogy rendezze sorait. 
Rejtőzködnie kell, de nem hajlandó lemondani Natalie-
ról, sem arról, hogy megdöntse Tiszta Rózsa borzalmas 
uralmát. Eközben Natalie szüleivel és egy barátjával 
bujkál a lázadók föld alatt i főhadiszállásán. Meg akarja 
keresni Ash-t, de a szülei nem hajlandóak kockára ten-
ni a biztonságukat. A Fekete Város krónikái című triló-
gia befejező kötete.

Borító:  füles, kartonált 
Oldalszám: 368 • Ár: 2 999,- Ft 
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ROBIN LAFEVERS
A HALÁL SZÉPSÉGES 
SZOLGÁLÓLÁNYAI-TRILÓGIA

Gyilkos kegyelem
A késő tizenötödik században Mortain, a halál 
istene, kiválasztja a fi atal Ismae-t, hogy legyen a 

szolgálója és orgyilkosa. Egy távoli szigeten álló kolos-
torban a többi hozzá hasonló lánnyal együtt  megtanulja 
a ravasz hadviselés és nőies művészetek minden forté-
lyát, így semmi nem akadályozhatja abban, hogy telje-
sítse küldetését, és végrehajtsa a halál istenének paran-
csait. A kolostor a válsággal küzdő bretagne-i udvarba 
rendeli a lányt, ahol a gyanakvó nemes, Gavriel Duval 
szeretőjének szerepét kell eljátszania. Ismae-nek itt  
meg kell tapasztalnia, hogy nincs felkészülve nemcsak 
az intrikák és árulások játszmáira, hanem a szívét fe-
nyegető új érzelmekre sem. Képes lesz elhárítani a her-
cegségre leselkedő veszélyt? Fel tudja deríteni az áruló-
nak hitt  Duval valódi szándékait? Mert hogyan 
tölthetné ki a Halál bosszúját egy olyan emberen, aki – 
bármennyire küzdött  ellene – meghódított a a szívét?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 488 • Ár: 3 299 Ft

Sötét diadal
Sybella a gyásztól és elkeseredéstől félig eszét 
vesztve érkezik a kolostor küszöbére. A Halál 

szolgálóleányai készségesen menedéket adnak neki… a 
segítségnek azonban ára van. Sybellát, akinek termé-
szetes tehetsége van a halál és a csábítás művészeté-
ben, a kolostor a legveszélyesebb fegyverei között  tartja 
számon. Amikor a Halál szolgálóleánya a várbörtönben 
váratlan szövetségest talál, vajon a bosszún kívül talál 
magának mást is, amiért élni érdemes?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 432 • Ár: 3 299 Ft

Halandó szív
Annith izgatott an várja, hogy ő is Mortain isten-
ség szolgálóleánya lehessen. Novíciatársnői kül-

detésre indulnak a világba, hogy beteljesítsék a Halál 
istenének komor, végzetes utasításait, ő pedig türelme-
sen vár. Ám rájön, hogy az apátasszony neki nem szán 
feladatot, hanem azt akarja, ő legyen a zárda Látnoka, 
vagyis magányban és szüzességben kell élnie a kolos-
torba zárva. Ezt árulásnak tekinti, hisz egész életében 
arra készült, hogy orgyilkos lehessen. Saját kezébe ve-
szi sorsát. A sorozat lezárásában a szerző mesterien il-
leszti helyükre a kirakós darabjait. 

Borító: füles, kartonált 
Oldalszám: 456 • Ár: 3 299,- Ft 
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ALAN BRADLEY
FLAVIA DE LUCE REJTÉLYEI-
SOROZAT

De mi került a pitébe?
A fi atal Flavia lenyűgöző, mint egy zseniális de-
tektív, és meghökkentő, mint egy őrült tudós. És 

persze végtelenül kíváncsi… A szemfüles lány a csalá-
di birtokon felfedez egy elhagyatott  viktoriánus labo-
ratóriumot, ahol kitanulja a vegyészetet. Egy különös 
haláleset és számos megmagyarázhatatlan rejtély arra 
sarkallja, hogy nyomozásba kezdjen. Mikor édesapját 
letartóztatják gyilkosság vádjával, a kémia segítségé-
vel fedez fel ellentmondásokat és kapcsolódási ponto-
kat, és fejti fel a bűnügy szövevényes szálait.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 340 • Ár: 2 999 Ft

A titokzatos bábjátékos
A tehetséges bábos, Rupert Porson halálának 
ügyét próbálja felgöngyölíteni, akit áramütés ért 

a színfalak mögött . Csupán véletlen vagy kegyetlen 
gyilkosság? De ki tenne ilyet, és miért? És ahogy Flavia 
követi a nyomokat, az események szépen lassan a he-
lyükre kerülnek, és a lány hamarosan szembe találja 
magát a bábmester gyilkosával…
Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 316 • Ár: 2 999 Ft

A jósnő kristálygömbje
A tizenegy éves nyomozó, Flavia de Luce né-
hány kellemes órát szeretett  volna eltölteni a 

karneválon. Megkéri az idős cigányasszonyt, hogy jó-
soljon neki kristálygömbjéből, de baklövést baklövésre 
halmoz, s a jósnő sátra felgyullad. Flavia mindent 
helyre akar hozni, de szerencsétlenséget hoz a cigány-
asszony fejére. A jósnőt éjnek évadján támadás éri a 
kordéjában. Vajon ez annak a következménye, hogy őt 
okolják egy kisbaba évekkel korábbi elrablásáért?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 384 • Ár: 2 999,- Ft

Elég már az árnyakból!
Karácsony van, és Flavia de Luce – a tizenegy 
éves „kiskopó” – a Télapó csapdába ejtésén mor-

fondírozik. Ám hamarosan a birtokra érkezik egy stáb, 
hogy a híres Phyllis Wyvern főszereplésével fi lmet for-
gassanak. A tomboló hóviharban mindenki igyekszik, 
hogy megnézze Wyvernt és partnerét. De az este döb-
benetes végkifejletére senki nincs felkészülve: egy 
fi lmtekerccsel megfojtott  színészre bukkannak. Vajon 
az összegyűlt vendégek közül ki rendezte ezt a vérfa-
gyasztó előadást? 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 300 • Ár: 2 999,- Ft
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WENDY HIGGINS
SWEET EVIL-TRILÓGIA

Angyali gonosz
Anna Whitt  gyerekkora óta színek kavalkádja-
ként látja mások érzéseit, képes érzékelni szelle-

meket, és érzékszervei sokkal kifi nomultabbak az átla-
gosnál. De ez nem is csoda, hisz ő egy angyal és egy 
démon gyermeke. Az átlagos kamasz lányok hétköz-
napjait éli egészen addig, míg meg nem ismeri a jóképű 
Kaidan Rowe-t. Nemcsak rájön, hogy nem ő az egyet-
len különleges lény a földön, de szembesülnie kell a 
származásából fakadó ellentmondásokkal is. Vonzza a 
bűn és a veszély, ám egy különleges belső erő az erény 
és jóság irányába tereli. Kitartóan hisz a jóban, de va-
jon meddig bír ellenállni a kísértésnek? Le tudja küz-
deni az ellenállhatatlan vágyat a fi ú iránt, aki soha 
nem lehet az övé?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 440 • Ár: 2 999 Ft

Angyali szövetség
Anna, egy őrangyal és egy démon lánya, megfo-
gadta, hogy soha nem követi apja példáját, nem 

rontja meg az embereket. Naivitás volt ez tőle. Ahogy 
sok minden más is. A sutt ogók rákényszerítik, hogy a 
túlélése érdekében megszegje fogadalmát, akkor is, ha 
ezzel engednie kell lénye sötét oldalának, és hírhedtt é 
válni iskolatársai között . Élete sivárabbnak tűnik, mint 
valaha. Ráadásul ott  van Kaidan Rowe is, a Bujaság 
hercegének fi a, ő tölti be minden gondolatát. Mikor az-

tán váratlanul tudomást szerez egy réges-régi jövendö-
lésről, a világot kezdi járni Kopano – a Harag hercegé-
nek fi a – kíséretében, hogy megszervezze a démonokkal 
szembeni ellenállást. Hamarosan kiderül ugyanis, 
hogy az óriások felszabadítása nem mehet vérre menő 
küzdelem nélkül. A végső győzelemig Annának és 
Kaidannak félre kell tenniük érzéseiket, és leküzdeni-
ük életük legnagyobb kísértését. Vajon megéri-e életü-
ket kockáztatniuk a szerelemért?
Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 380 • Ár: 2 999 Ft

Angyali győzelem
Elérkezett  a leszámolás ideje. A Gonosz erői sza-
kadatlanul rombolják a világunkat, és fő célpont-

juk az angyali Anna Whitt . Senki sem tudja, a hercegek 
hol és mikor csapnak le, de a lány és barátai mindent 
megtesznek, hogy megszabadítsák a Földet a démonok 
uralmától. A küzdelem a tetőfokára hág, és Anna rájön, 
hogy a szerelme nem a gyenge pontja, hanem az erős-
sége. Ám, miközben próbálja megvédeni a szerett eit, a 
démonok tovább szedik áldozataikat. Minden percről 
percre változik körülött e, és senkiben sem bízhat. 
Amikor a Bujaság hercege szerelmét, Kaidan Rowe-t 
küldi ellene, döntenie kell, mennyit kockáztat.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 392 • Ár: 2 999 Ft



17WWW.FACEBOOK.COM/DREAMVALOGATAS WWW.OLVAS.HU

Történetek szerelemről, szenvedélyről, vágyakról…

SHERRY GAMMON
PORT FARE-TRILÓGIA

Szerethetetlen
A tizennyolc éves Maggie Brown régi, ócska ru-
háival, kiugró arccsontjával és karikás szemével 

elég ijesztő látványt nyújt. Emiatt  az iskolában gyak-
ran válik gúnyolódások célpontjává. A lány problémá-
ját azonban nem a csípős megjegyzések és a drogok 
jelentik, hanem alkoholista édesanyja és reménytelen 
életkörülményei. És ha eddig még nem lett  volna elég a 
szenvedésből, Maggie életében megjelenik a remény-
telennek tűnő szerelem. Belehabarodik Seth 
Prescott ba, de att ól fél, hogy a fi ú is cserben fogja 
hagyni, mint mindenki más. A kapcsolat Seth számára 
is buktatókat tartogat, ugyanis a rendőrség beépített  
embereként került a Port Fare High középiskolába, de 
munkája dacára beleszeret Maggie-be. Miközben Seth 
azon fáradozik, hogy a New York állambeli Port Fare-t 
megszálló szadista drogdílereket kifüstölje a kisváros-
ból, a hajsza halálosra fordul, és Maggie élete is ve-
szélybe kerül..

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 404 • Ár: 2 999 Ft

Hihetetlen
A Dreser fi vérek féltestvére, Delilah Lopez Dreser 
a városba érkezik, hogy bevégezze, amit a bátyjai 

elkezdtek. A lány gondosan eltervezi a bosszú lépéseit, 
és megpróbál közel férkőzni ahhoz a két nyomozóhoz, 
Seth Prescott hoz és Booker Gatt óhoz, akik állítólag fi -

véreivel végeztek. A legegyszerűbb megoldásnak az tű-
nik, ha Lilah behálózza Cole Coltert, a két rendőr barát-
ját, aki orvosként dolgozik a helyi kórházban. Ám ahogy 
telik az idő, Lilah nemcsak arra döbben rá, hogy apja 
hazudott  neki, de kötődni kezd ehhez a társasághoz, és 
végzetesen beleszeret Cole-ba. Ám a helyzet kezd egyre 
tarthatatlanabbá válni, és Lilah választás elé kerül.
Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 436 • Ár: 2 999 Ft

Elviselhetetlen
Booker nemrég hagyta ott  veszélyekkel teli 
munkáját, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott  éle-

tet kezdhessen. Bármennyire próbálja kizárni az életé-
ből az érzelmeket, nem tudja nem észrevenni a gyö-
nyörű és okos Tesst.

Tess bujkál. Egy olyan kapcsolatból próbál kilépni, 
melyben mindennapos a megaláztatás és a szenvedés. 
Átmenetileg nyugalomra talál Booker mellett , aki egy-
re vonzóbb számára, de a bizalmatlansága a férfi akkal 
szemben óvatosságra inti. Kétséges, hogy a két meg-
sebzett  léleknek van-e közös jövője. Vajon a szerelem 
és a bizalom segíthet rajtuk?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 384 • Ár: 2 999,- Ft
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DAVID LEVITHAN
EVERY DAY-SOROZAT

Nap nap után
„A Mit gondolsz, milyen lehet:
Minden nap másik testben ébredni?

Minden nap másvalaki életét élni?
Mégis minden nap ugyanazt a lányt szeretni?

„A” sohasem tudja előre, hogy másnap hol fog ébredni, 
és kinek a személyiségét fogja felvenni. Már rég beletö-
rődött  ebbe, sőt, kialakított a saját életstratégiáját is: Ne 
kötődj senkihez! Maradj észrevétlen! Ne avatkozz bele 
semmibe!
Minden megy is a maga útján rendesen, mígnem egy 
reggel „A” Justin testében ébred, és találkozik a fi ú ba-
rátnőjével, Rhiannonnal. Att ól a pillanatt ól fogva „A” 
jól bevált szabályai értelmüket vesztik, mert főhősünk 
nap nap után a lánnyal akar lenni. 
Új regényében David Levithan az írói képzelet új táv-
latait nyitja meg. A szerző a magával ragadó történet-
ben feltárja az olvasó előtt  „A” életének és szerelmének 
bonyolultságát, melyből kiderül, vajon Rhiannon képes 
lesz-e igazán szeretni a naponta másvalaki testében 
formát öltő „A”-t. .

Borító: füles kartonált
Oldalszám: 312 • Ár: 2 999 Ft

DAVID LEVITHAN, JOHN GREEN

Will & will – egy név, két sors
Will Grayson megismerkedik Will Graysonnal. 
Az egyik fi ú okos és különc, aki mindentől és 

mindenkitől tartja a távolságot. A másik dühös és de-
pressziós, életének egyetlen fénypontja egy internetes 
barátság. Egy hideg éjszakán a két fi ú útja keresztezi 
egymást, amikor a sors ugyanarra a meglepő helyre 
sodorja őket, szembesülnek elkövetett  hibáikkal, és 
esélyt kapnak a változtatásra. 

Borító: füles kartonált
Oldalszám: 304 • Ár: 2 999,- Ft

DAVID LEVITHAN

Hold Me Closer – Engedj 
közelebb!

Mini Cooper örök optimista. Mindene az ameri-
kai foci és a színház. De mindez mit sem ér szá-

mára barátok és szerelmek nélkül. Mini megkapó tör-
ténetének lehetünk részesei a gyermekkorától kezdve 
az iskolai éveken át egészen a kamaszszerelmekig. Re-
ceptet kapunk arra, milyen egy harmonikus szülő-
gyerek viszony, milyen egy mély barátság, hogyan él-
hetőek túl a szívet tépő szakítások, és mit jelent az 
őszinteség a szerelemben. Mire az utolsó oldalakra 
érünk, úgy érezhetjük, nincs lehetetlen.

Borító: füles kartonált
Oldalszám: 232 • Ár: 2 999,- Ft
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Történetek szerelemről, szenvedélyről, vágyakról…

ANNA BANKS
SZIRÉNIA ÖRÖKSÉGE-SOROZAT

Poszeidón
Emma barátnőjével nyaral a tengerparton, ami-
kor egy aprócska baleset során megismerkedik a 

jóképű Galénnal. Ez a találkozás valóban a véletlen 
műve? Emmának nincs lehetősége ezt kideríteni, mert 
egy tragédia beárnyékolja ott létüket. A lány, miután 
hazatér, nehezen képes feldolgozni a traumát. Ekkor 
váratlanul ismét fölbukkan az ibolyakék szemű idegen. 
Galén, a szirén herceg a szárazföldön kutat egy lány 
után, akiről azt hallott a, hogy talán ő az utolsó élő szi-
rén, aki egyesítheti a tenger mélyén élő két uralkodó-
házat. Vajon képes lesz Emma beváltani a hozzá fűzött  
reményeket?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 328 • Ár: 2 999 Ft

Triton
Emma nemrég csöppent a szirének világába. 
Galén, a tengeri herceg az első pillanatt ól kezdve 

rabul ejti. De egy titok megrengeti Emma világát: édes-
anyja egy eltűnt hercegnő a Poszeidón-házból. Ez egy-
más ellen fordítja a két királyságot, Poszeidónt és Tri-
tont. Vajon Emmának most mit kellene tennie? Hátat 
fordít-e eddigi szárazföldi életének, hogy a víz alatt  
tanyázó sziréneknek segítsen? Hová köti a szíve és a 
sorsa?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 272 • Ár: 2 999,- Ft

ALEXANDRA BRACKEN
SÖTÉT ELMÉK-TRILÓGIA

Sötét elmék
Ruby egy titokzatos betegség következtében kü-
lönleges, ám veszélyes képességre tett  szert. De 

ezzel nincs egyedül. A kór a tizenévesek többségét 
megváltoztatt a. A „veszélyes” fi atalokat táborokba zár-
ták. Rubynak sikerül megszöknie, és egy olyan helyre 
indul, ahol a hozzá hasonlóak biztonságban vannak. 
Útközben brátokra talál, és talán szerelemre is …

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 464 • Ár: 2 999 Ft

Sötét játszmák
Ruby sohasem akart különleges lenni, de az 
Amerika tizenéveseit megtizedelő betegség kö-

vetkeztében kialakult egy új adott sága: képes behatol-
ni bárki tudatába. A Gyermek Liga tagjai vezetőjüknek 
választják, hogy együtt es erővel szálljanak szembe a 
felsőbb hatalmakkal, de ő még mindig kétkedve tekint 
magára. Azt kell eldöntenie, régi barátaihoz legyen-e 
hűséges, vagy fogadalmához, hogy a Ligát szolgálja. 
Mindent megtesz, hogy megvédje azokat, akiket sze-
ret. De mi van akkor, ha a háború megnyerése önmaga 
elvesztésével jár?

Borító: füles, kartonált 
Oldalszám: 494 • Ár: 3 299,- Ft
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MELISSA LANDERS
ELIDEGENÍTVE-TRILÓGIA 

Elidegenítve
A l’eihrek látszólag olyanok, mint az emberek, 
leszámítva, hogy egy másik bolygóról érkeztek. 

Egy jóval fejlett ebb fajt képviselnek, és céljuk a Földön 
élő emberekkel való barátságos kapcsolat kiépítése. 
A 17 éves Carára esik a választás, hogy az idegenek 
egyik cserediákját vendégül lássa. Aelyx érkezik a 
Földre a l’eihrektől, és rögtön megdobogtatja Cara szí-
vét. Vajon át tudják törni a két világ között i ellentéteket? 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 360 • Ár: 2 999 Ft

Elválasztva
Carának és Aelyxnek most külön-külön kell 
harcolniuk a közös célért. Próbálkozásuk, hogy 

létrehozzák a két bolygó között i szövetséget, megbukni 
látszik. Aelyx a Földön marad, hogy helyrehozza, amit 
elrontott . Carának pedig el kell utaznia a L’eihrre, ahol 
azt várják tőle, hogy beilleszkedjen, és hirdesse a bé-
két. Cara egyre jobban kételkedik abban, hogy jó élete 
lehet a L’eihren. Ezalatt  Aelyx a Földön egy hatalmas 
kampány részeseként küzd, amely során az emberek 
és a l’eihrek barátságos szövetségét hirdeti. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 336 • Ár: 2 999,- Ft

AMY KATHLEEN RYAN
RAGYOGÁS-TRILÓGIA 

Ragyogás
Mit éreznél, ha egy olyan űrhajón születt él volna, 
ahol csak a szüleid és az idősebbek ismerik a Föl-

det? Te sosem látt ad, csak az általuk mesélt történetek 
alapján ismered, és minden vágyad, hogy megérkezze-
tek az új ott honotokba, arra a bolygóra, amelyet benépe-
síthett ek. Waverly kezét éppen megkéri barátja, Kieran, 
amikor a szövetséges hajójuk váratlanul megtámadja 
őket és elrabolja az összes nőt az űrhajóról, ahol elural-
kodik a káosz. A szerelmeseket elszakítják egymástól az 
események, s mindkett ejüknek helyt kell állnia az új és 
szokatlan helyzetben.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 352 • Ár: 2 999 Ft

Szikra
Waverlynek a fogságba esett  szüleit az Új Látó-
határon kellett  hagynia, most pedig szembesül-

nie kell azzal, hogy Kieranból szigorú vezető lett , aki 
Seth ellen hangolta a legénységet. Mi történt a régi 
Kierannal? Waverly immár nem tudja, kiben bízhat. És 
az egyetlen ember, akiben hinni szeretne, az a hajó el-
lenségének kikiáltott  ragyogó rosszfi ú, Seth. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 384 • Ár: 2 999 Ft
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Történetek szerelemről, szenvedélyről, vágyakról…

CHANDA HAHN
BALSZERENCSÉS TÜNDÉRMESE-
SOROZAT 

Bűbájtalan
Mina Grime az iskola lúzere, egészen addig a na-
pig, amíg hihetetlen módon meg nem menti a 

suli legmenőbb pasijának az életét. Egy csapásra min-
den megváltozik. Kiderül, hogy Mina valójában a 
Grimm testvérek leszármazott ja, és egy átok terheli őt, 
mely generációról generációra öröklődött . Most Minán 
a sor, hogy belépjen a mesevilágba és megtörje az év-
százados átkot…

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 256 • Ár: 2 999 Ft

Tükröm, tükröm…
Mina Grime eddig sikeresen túl van már pár 
küldetésen, és úgy tűnik, egyre leleményeseb-

ben talál megoldást a mesékhez. De ahogy a lány egyre 
ügyesebb, a Történet is egyre nehezebb kihívások elé 
állítja. Mina érzi, hogy sokkal nehezebb és félelmete-
sebb dolgokkal kell megbirkóznia, mint korábban. Úgy 
tűnik, Jared mindent megtesz, hogy elnyerje Mina bi-
zalmát, ennek ellenére az őt körüllengő titokzatosság 
éberségre kényszeríti a lányt. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 272 • Ár: 2 999,- Ft

DEBORA GEARY
MODERN BOSZORKÁNY-SOROZAT

Modern boszorkány
Jamie és Nell testvérek, mindkett en boszorká-
nyok. Egy programot készítenek, amelynek segít-

ségével boszorkánytársadalmat építhetnek ki a világ-
hálón. Egy nap Lauren, egy huszonnyolc esztendős 
ingatlanügynök bukkan fel a chatszobában. Teljesen 
átlagos életet él Chicagóban, azt vallja, hogy ő nem bo-
szorkány, sőt cinikusan áll a beszélgetéshez, nem hisz a 
többieknek. A programban van a hiba, vagy ő egy 
edzetlen boszorkány, ami veszélyes lehet önmagára és 
a környezetére nézve is? A többi boszorkány dolga, 
hogy kiderítse az igazságot.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 364 • Ár: 2 999 Ft

Láthatatlan boszorkány
Elorie-t mindig is boszorkányok vett ék körül. 
Kislány kora óta arról a napról álmodozott , ami-

kor – testvéreihez, unokatestvéreihez hasonlóan – 
megkapja saját varázserejét, és ő is részese lehet a cso-
dálatos misztériumnak. Ám ez a nap nem jött  el, bár 
már 26 éves. Hogy ő nem egy a boszorkányok közül, 
fájó pont az életében. Ám egy napon felcsillan a re-
mény, hogy Elorie talán mégis különleges. Vajon rejtett  
képességei kezdenek kibontakozni?

Borító: füles, kartonált 
Oldalszám: 384 • Ár: 2 999,- Ft 
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RUTA SEPETYS

Árnyalatnyi remény
1941-ben a tizenöt éves Lina képzőművészeti is-
kolába, az első randevúra és a közeledő nyárra 

készül. De egy éjszaka elhurcolják, és Szibériába depor-
tálják őket. A rabul ejtő történet a fi atal olvasóknak 
feled hetetlen élményt kínál, hiszen az emberi lélek cso-
dálatos természetéről, reményről, szenvedésről, össze-
tartásról, szerelemről és kitartásról szól.

Borító:  keménytábla, védőborító
Oldalszám: 352 • Ár: 3 499 Ft

RUTA SEPETYS

Kalitkába zárt álmok
1950-et írunk, és miközben New Orleans francia 
negyedében titkok fortyognak, a tizenhét éves 

Josie Moraine csendben szövögeti álmait. A helyiek 
között  csak a bordélyban dolgozó prostituált anyjáról 
ismert Josie többet szeretne az élett ől, mint amit New 
Orleans kínál. Tervet kovácsol, hogy maga mögött  
hagyhassa a várost, de a negyedben történt rejtélyes 
haláleset olyan nyomozásba sodorja, ami próbára teszi 
az anyja és a Conti Street rideg madámja, Willie 
Woodley iránti hűségét.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 332 • Ár: 2 999 Ft

JANET EVANOVICH, LEE GOLDBERG
FOX ÉS O’HARE-SOROZAT

A nagy zsákmány
Kate O’Hare, az FBI különleges ügynöke közis-
mert elkötelezett séggel és fegyelemmel végzi a 

munkáját: a világ leghírhedtebb bűnözőit hajszolja, és 
jutt atja rács mögé. És bár Kate az elmúlt öt évben ko-
moly hírnevet vívott  ki magának, őt csupán egyetlen 
név érdekli: Nicolas Fox, a nemzetközileg körözött  
svindler, akire a nő több okból is le akar csapni.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 308 • Ár: 2 999 Ft

A nagy hajsza
A nemzetközileg is neves tolvaj és szélhámos 
Nicolas Fox alaposan kidolgozott  szökéseiről és 

merész átveréseiről ismert. A legnagyobb átverése 
nem más, mint hogy meggyőzte az FBI-t, hogy hadd 
álljon össze az egyetlen emberrel, aki valaha elkapta 
őt, azzal az egyetlen nővel, aki valaha is igazán felkel-
tett e az érdeklődését: Kate O’Hare-rel. Legújabb cél-
pontjuk Carter Grove, aki egy ritka kínai műalkotást 
lopott  el a Smithsonian-től. Nicknek és Kate-nek ész-
revétlenül kell visszalopni a műtárgyat. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 332 • Ár: 2 999,- Ft
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Történetek szerelemről, szenvedélyről, vágyakról…

EMMA GARCIA

Szerelem első katt intásra
Miután ex-vőlegénye, Rob harmadszor is felbon-
tott a az eljegyzésüket, Viv tudja, hogy segítségre 

van szüksége, hogy átléphessen a csalódáson. Ahogy 
olvasgatja az összetört szívekről szóló meséket az inter-
neten, hirtelen felismeri, hogy saját weboldalt kell lét-
rehoznia.
Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 384 • Ár: 2 999 Ft

CLAUDIA GABEL ÉS CHERYL KLAM
ELUSION-SOROZAT

Káprázat
A kötet egy futurista sorozat lenyűgöző első da-
rabja, amely egy tökéletes virtuális világ ellen-

állhatatlan vonzásáról szól. Egy tinilány is e vonzás 
csapdájába esik, közben azonban titkok soráról rántja le 
a leplet, és rájön, mi rejlik az illúziók mögött . Új techno-
lógia hódít az országban. Aki be akar lépni a Káprázat 
világába, annak csupán virtuális szemüveget és kesz-
tyűt kell öltenie, és máris egzotikus kalandok között  
találja magát, a való élet következményei nélkül.
Borító: füles,kartonált
Oldalszám: 352 • Ár: 2 999 Ft

JAY ASHER, CAROLYN MACKLER

Kezünkben a jövőnk
1996-ban járunk. Josh és Emma világéletükben 
szomszédok és a legjobb barátok is voltak egy-

szerre. Azonban tavaly novemberben minden megvál-
tozott  között ük… Ezért is olyan kínos most ez a találko-
zás, amikor Josh – édesanyja kérésére – átviszi 
Emmának az Amerikai Online (AOL) cégtől postán 
kapott  CD-ROM-ot. Később a kapott  anyag feltöltése 
után Emma automatikusan a Facebook oldalán találja 
magát – csakhogy a Facebookot még fel sem találták! 
Felfedezését nyomban megosztja Joshsal is. Legna-
gyobb megdöbbenésükre tizenöt évvel későbbi önma-
guk és életük tárul fel előtt ük, ám valahányszor újra 
ránéznek a profi ljukra, azt látják, hogy a jövőjük meg-
változott . Kénytelenek szembenézni azzal, hogy mit 
csinálnak jól és rosszul az életük során, ugyanakkor 
szembesülniük kell azzal a ténnyel is, hogy a jelenben 
meghozott  döntéseik hatással vannak nemcsak a jövő-
jükre, hanem a jelenükre is.    

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 356 • Ár: 3 499 Ft
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Dream válogatás
Az álmodozók igazi sorozata

HOLLY GOLDBERG SLOAN

7esével
Willow Chance egy tizenkét éves zseni, meg-
szállott ja a természetnek és diagnosztizálásnak. 

Nehezen kommunikál az emberekkel, de a fejszámolás 
mindig megnyugtatja. Williow-t még csecsemő korá-
ban örökbe fogadták, és nevelőszülei mellett  minden 
könnyűnek tűnk, boldog, csendes életet élt… egészen 
mostanáig.

Willow világa tragikusan megváltozott , amikor neve-
lőszülei 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 ott honra 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.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 312 • Ár: 2 999 Ft

LEON LEYSON

A lehetetlen valóra vált – 
Egy fi ú Schindler listáján

Még a legsötétebb időkben is – és főleg akkor – 
helye van az erőnek és a bátorságnak. Leon 

Leyson volt az egyik legfi atalabb, aki Oskar Schindler 
listájának köszönhetően élte túl a holokausztot. Leon 
Leyson (eredeti neve Leib Lejzon) csupán tízesztendős 
volt, amikor a nácik megszállták Lengyelországot, és 
családjával együtt  be kellett  költöznie a krakkói gett ó-
ba. Hihetetlen szerencsével, kitartással és ügyességgel 
Leyson túlélte a második világháborút, és elviselte az 
ördögien gonosz plaszówi lágerparancsnok, Amon 
Göth kegyetlenségét. Végül egy bátor és mindenre el-
szánt férfi , Oskar Schindler volt az, aki megmentett e 
Leyson, valamint szülei és két testvére életét azzal, 
hogy az ő nevüket is felvett e azoknak a munkásoknak 
a listájára, akiknek a gyárában kellett  dolgozniuk. Ez a 
névsor vált Schindler listájaként híressé.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 224 • Ár: 2 999 Ft
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Történetek szerelemről, szenvedélyről, vágyakról…

JEANNETTE WALLS

Az Ezüst Csillag
1970-et írunk, a helyszín egy kaliforniai kisvá-
ros. Jean tizenkét éves, a nővére, Liz tizenöt, 

amikor művészi hajlamokkal megáldott  édesanyjuk, 
Charlott e, aki bármerre is lakott  életében, valami ki-
vetnivalót mindig mindenhol talált, hátrahagyva őket 
és egy-két hónapra elegendő költőpénzt, elindul, hogy 
megtalálja önmagát. Egyik nap Jean az iskolából haza-
térve egy rendőrautót pillant meg a házuk előtt , ezért 
Lizzel úgy döntenek, inkább buszra szállnak, és 
Virginába utaznak nagybátyjukhoz, Tinsley-hez. A 
nagybácsi befogadja oket, de kevés a pénzük, így Jean 
nővérével együtt  irodai munkát és gyermekfelügyele-
tet vállal Jerry Maddoxnál, a helyi textilgyár tagbasza-
kadt munkafelügyelőjénél. Hamar kiderül azonban, 
hogy a férfi  agresszív és hatalommániás. Az alkalma-
zott ai rett egnek tőle, senki nem mer szembeszállni 
vele. Liz azonban egy nap már nem bírja a megalázta-
tást. De mit tehet egy törékeny lány egy befolyásos üz-
letemberrel szemben? És lesz-e, aki mellé áll ebben a 
küzdelemben?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 300 • Ár: 2 999 Ft

NIALL LEONARD

Zúzógép
Azon a napon, amikor a tizenhét éves fi nn 
maguire megtalálja apja holtt estét, addigi sivár 

élete a feje tetejére áll. Ő az első számú gyanúsított  a 
gyilkossági ügyben, így elindul a versenyfutás az idő-
vel, hogy tisztára mossa nevét, és megtudja, ki gyűlölte 
apját annyira, hogy megölje. Finn-nek az egyik pilla-
natról a másikra kell szembesülnie a felnőtt  lét kihívá-
saival, buktatóival. A londoni alvilágban keresi a vála-
szokat, így bukkan sötét családi titkokra, és kerül 
veszélybe több alkalommal is. Derűs pillanatokat csak 
egy titokzatos lány hoz a mindennapokba. Finn hama-
rosan megtanulja, hogy azokban csalódhat a legna-
gyobbat, akikben megbízik…

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 280 • Ár: 2 999 Ft
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Delfi n könyvek
Komoly mesék fi ataloknak

MORGAN RICE
A VARÁZSLÓ GYŰRŰJE-SOROZAT

A hősök küldetése
Varázslatos történet egy 14 éves, nem minden-
napi fi ú felnőtt é válásáról, aki egy kis faluban él, 

valahol a Gyűrű Királyságának végvidékén. Thorgrin 
érzi, hogy más, mint a többiek, rejtélyes és érthetetlen 
erők lakoznak benne, különleges adott sága van, és kü-
lönös sorsra rendeltetett . Arról ábrándozik, hogy híres 
harcos lesz, a király lovagja, és megvédi hazáját a Sza-
kadék túloldaláról támadó hordáktól. Amikor eléri a 
megfelelő kort, bár az apja megtiltja, hogy beálljon a 
király légiójába, ő nem engedelmeskedik: világgá 
megy, hogy eljusson a király udvarába, és elérje, hogy 
komolyan vegyék. Beleszeret a király lányába, de mire 
tiltott  kapcsolatuk kibontakozna, fölfedezi, hogy hatal-
mas ellenségei vannak.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 292 • Ár: 2 499 Ft

A királyok sorsa
A királyok sorsa folytatja Thor kalandos útját a 
férfi vá és harcossá válás felé, ahogy egyre töb-

bet tud meg arról, ki is ő, és milyen erőkkel rendelke-
zik. Miután elmenekül a börtönből, Thor elszörnyedve 
értesül a MacGil király elleni újabb merényletről. Az 
uralkodó halála után a királyságban kitör a zűrzavar. 
Miközben mindenki a trónért verseng, tombol a csalá-
di dráma, a belviszály, a becsvágy, az irigység, az erő-
szak és az árulás. Trónörököst kell választani MacGil 

gyermekei közül, és valaki ismét megpróbálhatja kéz-
be venni a dinasztiák ősi kardját, hatalmuk forrását. 
De minden a feje tetejére áll: előkerül a gyilkos fegy-
ver, és a merénylő nyaka körül szorul a hurok. Közben 
MacGiléket a McCloudok is fenyegetik, akik ismét tá-
madni készülnek a Gyűrűn belülről. Thor igyekszik 
újra meghódítani Gwendolyn szívét, de talán nem lesz 
rá ideje: parancsot kap, hogy csomagoljon, és bajtársa-
ival együtt  készüljön fel a százpróbára, száz pokoli, ki-
merítő napra, amelyen minden légiósnak át kell esnie. 
De vajon mi vár rá itt ?

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 236 • Ár: 2 499 Ft

A sárkányok dühe 
Tovább folytatódik Thor harcossá válásának 
nagyszabású története, ahogy a légió átkel a Tűz 

Tengerén a sárkányok Ködszigetére. Ám ahogy elképzel-
hetetlen szörnyekkel találják szemben magukat, a 
százpróba kiképzés hamar élet-halál harccá válik, és nem 
mindenki éli túl.

Eközben a Gyűrű egyre nagyobb veszélybe kerül. 
Kendricket bebörtönzik, így Gwendolynra hárul a fel-
adat, hogy megmentse őt és apja gyilkosának nyomára 
bukkanjon. De eközben az ő élete is veszélybe kerül. Ám 
a legnagyobb fenyegetés a McCloudok támadása. A ha-
talomtól megrészegült, gőgös és kegyetlen Gareth meg 
tudja-e akadályozni Királyudvarhely leigázását?

Borító: kartonált
Oldalszám: 280 • Ár: 2 499 Ft
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Kalandok, izgalmak, vadregényes történetek…

TOM WATSON
PÁLCIKAKUTYA-SOROZAT

Pálcikakutya 
Pálcikakutya – ahogy Tom, a narrátor nevezi, 
aki azt állítja, hogy nem tud rajzolni – és a ku-

tyus barátai, Pindur, Nelli, Blöki és Csíkos, olyan kóbor 
kutyák, akik egy külvárosi parkban élnek. Egy nap 
grillezett  hamburger illata szállt a levegőben, és a ku-
tyák úgy döntött ek, hogy éhségüket bármi áron csilla-
pítják. Ezzel kalandos hajsza veszi kezdetét…

Borító: keménytábla
Oldalszám: 192 • Ár: 2 499 Ft

Pálcikakutya és a hot dog 
Pálcikakutya és barátai visszatérnek, és még 
éhesebbek, mint valaha. Miközben a kutyák 

hajszát indítanak a hot dogokért, azzal szembesülnek, 
hogy nem ők az egyetlenek ebben a küzdelemben – 
egy csapat mosómedve jár szorosan a nyomukban, és 
ők is farkaséhesek!

Pálcikakutya és négy barátja, Pindur, Csíkos, Nelli és 
Blöki kénytelen mesteri tervet végrehajtani, hogy hot 
doghoz jusson. Minél közelebb kerülnek az árushoz, 
annál nehezebbé válik a küldetésük. Az öt kutya ren-
geteg kihívással találkozik, de történjék bármi, a sze-
müket – és a gyomrukat – a zsákmányon tartják.

Borító: keménytábla
Oldalszám: 220 • Ár: 2 499 Ft

Pálcikakutya és a pizza 
Pálcikakutya és bolondos kutya csapata fölfede-
zett  egy újmódi ízt – amely még ízletesebb, mint a 

hamburger vagy a hot dog. Ez pedig a pizza! Addig nem 
nyugszanak, amíg nem szereznek maguknak néhány 
szeletet belőle. De nem lesz könnyű feladat. Közbejön 
egy kiscica, akit meg kell menteni, egy terv, amelyet el 
kell készíteni, és a legzűrösebb – és legveszélyesebb – 
labdajáték, amelyet valaha is játszott ak. A pizza ott  sze-
repel az étlapon, de csak akkor lesz elérhető, ha a kutyu-
sok küldetése sikerrel jár.

Borító: keménytábla
Oldalszám: 208 • Ár: 2 499 Ft

Pálcikakutya és a fagyi 
Még sohasem volt ilyen meleg, és a kutyusok 
még soha nem voltak ilyen éhesek… A hőmér-

séklet csak emelkedik, Pálcikakutyát és a barátait pe-
dig elönti a forróság. Valami hűvösre van szüksé-
gük… mondjuk egy hideg jégkrémre ezen a meleg 
nyári napon.

Kezdetét veszi egy őrült hajsza, mely tele van kalan-
dokkal, veszélyekkel és meglepetésekkel. Pálcikaku-
tya és négy barátja ismét nem ismer lehetetlent.

Borító: keménytábla
Oldalszám: 216 • Ár: 2 499 Ft
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SHANE HEGARTY
DARKMOUTH-SOROZAT

A legendavadász
Szárnyas és szőrös lények, hegyes fogú feneva-
dak és gonosz manók: isten hozott  Dark mouth-

ban! Ezeregy oka van, hogy ellátogass ide, és sokmillió, 
hogy inkább menekülj innen. Vannak városok, ahol 
vékony a határ a mi világunk és a szörnyek birodalma 
között . Ilyen Darkmouth is. Finn családja generáció-
kon át védelmezte a várost a vad, mágikus lényektől, a 
Legendáktól. Így a tizenkét éves fi ú élete minden, csak 
nem unalmas, hiszen ő Darkmouth utolsó legendava-
dászának fi a. 

Borító: füles,kartonált
Oldalszám: 400 • Ár: 2 999 Ft

HENRY WINKLER, LIN OLIVER
ITT JÖN HANK-SOROZAT

A varázslatos könyvjelző 
Az iskola remek hely, de néha nem olyan köny-
nyű. Főleg, ha a tanulásról van szó. De nem sza-

bad csüggedni, mert mindig történik valami izgalmas. 
Légy jókedvű és barátságos, és a végén te lehetsz a fő-
szereplője egy varázslatos színdarabnak!

Borító: keménytábla
Oldalszám: 132 • Ár: 2 199 Ft

KATHERINE APPLEGATE

Ivan, az egyetlen 
Ivan egy ezüsthátú hím gorilla, akit kiskorában 
szakított ak ki természetes környezetéből, és az-

óta Amerikában él, egy nagy bevásárlóközpontban: ő 
az att rakció. Barátai Stella, az idősödő elefánt, és Bob, 
a kóbor kutya, illetve az esti műszakban dolgozó taka-
rító kislánya. Ivan a napjait festéssel tölti, és szerencsé-
jére a festményei nagyon kelendőek, így tulajdonosa 
ellátja a szükséges felszereléssel. Ám csendes minden-
napjaik megváltoznak, amikor Stella beteg lesz, és a 
tulajdonos beszerez egy kiselefántot, Ruby-t. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 296 • Ár: 2 499 Ft

ELISE BROACH

Marvin, a bogár 
A történet egy kis bogárról, Marvinról szól, aki 
a Pompaday család házában lakik a konyhában. 

James, Pompaday-ék fi a akkor fi gyel fel a kis jószágra, 
mikor a szülinapjára a bogár egy képet fest neki. Az 
ajándék döbbenetesre sikerül, olyannyira, hogy James 
szülei, abban a hiszemben, hogy a képet fi uk készített e, 
elviszik egy neves festő kiállítására. A múzeumban 
mindenkit lenyűgöz a mű, és kérik Jamest, hogy fesse 
meg egy híres kép másolatát. De hogy fogja ezt a fi ú 
teljesíteni? Hatalmas kaland veszi kezdetét, sok izga-
lommal és még több vidámsággal.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 296 • Ár: 2 499 Ft
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SHERRI DUSKEY RINKER, 
TOM LICHTENHELD

Jó éjszakát, építs tovább!  
Ahogy lemegy a nap a nagy építkezés mögött , a 
szorgalmas munkagépek készen állnak, hogy jó 

éjszakát kívánjanak. Egyenként, egymás után a buldó-
zer, a betonkeverő, a dömper és a kotró is befejezi a 
munkát, aludni mennek, hogy készen álljanak egy 
újabb nehéz és fárasztó napra. Ellenállhatatlan alkotás 
a sikerkönyves illusztrátor, Tom Lichtenheld rajzaival 
és kedves, álomba ringató szöveggel.

Borító: keménytábla
Oldalszám: 32 • Ár: 2 199 Ft

SHERRI DUSKEY RINKER, 
TOM LICHTENHELD

Bűvös gőzös, álomgőzös  
A bűvös gőzös lassan berobog az állomásra. 
A munka kezdetét veszi, a kocsik lassan egytől 

egyig megtelnek: jegesmedvék, kenguruk, teknősök 
kezdik el a pakolást. Szivárványszínű festék folyik a 
tartálykocsikba, a hűtővagonba fi nom fagylalt kerül, 
a gyors versenyautók is leparkolnak a vonaton. Mire 
a vagonokat megtöltik, és a játékokat a helyükre te-
szik, mindannyian elfáradnak. A munka végeztével 
ágyba bújnak az elefántok, lassan lehunyják szemü-
ket a majmok, végül a pingvinekkel együtt  mindenki 
édes álomba szenderül.

Borító: keménytábla
Oldalszám: 32 • Ár: 2 199 Ft

Panda könyvek
Mesés történetek a legkisebbeknek

RRI DUUSSKKEY RINKER, RRI DDDUUSSKKEY RINKER,
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LUCA DI FULVIO

A fi ú, aki éjjel 
meglátt a a napot

A kilencéves Marcus a her-
ceg fi a. Egy nap a hercegi 

várat megtámadják, és az ott  élő-
ket meggyilkolják. Kis híján Mar-
cus is áldozatul esik, ám Eloisa, a 
falusi bába lánya segít neki. Haza-
viszi szegényes ott honába, és any-
jával, Agnetével gondját viselik. Az 
ifj ú herceg a merénylőktől való fé-
lelmében Mikael álnéven kezd új 
életet. A fi ú lassan megerősödik, és 
egyre inkább kivívja a falubeliek 
tiszteletét. Közben telnek az évek, 
Mikael betölti a tizenhatodik élet-
évét, Eloisa is gyönyörű fi atal lány-
nyá serdül. Kezdeti félszegségük 
lassan szerelemmé válik. Egy nap, 
mikor a dölyfös herceg egy ártat-
lan lányt akar máglyán megégetni, 
Mikael nem maradhat tovább tét-
len. Úgy érzi, hogy más sorsra ren-
deltetett : a szíve a szabadságért és 
az igazságért ég.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 608 • Ár: 3 699 Ft

LUCA DI FULVIO

A lány, aki 
megérintett e az eget 

A történet Róma mocskos 
sikátoraiban, bűzös csator-

náiban kezdődik. Mikor az árva, 
tolvaj fi ú, Mercurio, a kis Zolfo, a 
szépséges Benedett a és a félke-
gyelmű óriás, Ercole kifosztják a 
zsidó Shimon Baruchot, még nem 
sejtik, hogy az életük fordulópont-
hoz érkezett . Ugyanis miután a zsi-
dó férfi  a nyomukra bukkan, meg-
öli Ercolét, Mercurio pedig 
Shimont sebesíti meg. Mercurio 
úgy hiszi, megölte a kereskedőt, 
ezért úgy dönt, hogy Zolfóval és 
Benedett ával Velencébe menekül. 
Az odavezető úton a három gyerek 
sorsa keresztezi két zsidó, Isacco és 
lánya, Giuditt a sorsát, akik egy 
jobb élet reményében indultak új 
ott hont keresni. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 720 • Ár: 3 499 Ft 

LUCA DI FULVIO

Álmok bandája 
Cett a és fi a, Christmas Olasz-
országból menekült az erő-

szak és a viszontagságok elől Ameri-
kába, a remények országába. A nő 
egyetlen vágya, hogy a kisfi a igazi 
amerikai legyen: szabad azért, hogy 
boldog lehessen, de mindenekelőtt  
szabad azért, hogy önmaga lehessen. 
Ám hamar szembesülniük kell az-
zal, hogy a törvényeket a gengszte-
rek és az embereik diktálják. 
Christmas bizton számíthat a rend-
kívül élénk fantáziájára és arra a ké-
pességére, hogy amit mesél, azt hi-
hetővé is tegye olyan történetekkel, 
amelyek álmodozásba ringatnak 
mindenkit, aki csak hallgatja. Így 
születik meg képzeletbeli bandája, 
amely mindössze két kis fi úból áll, 
mégis képes egész New York urává 
válni, sőt az első független rádiócsa-
torna segítségével a város minden 
lakásába eljutni.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 592 • Ár: 3 299 Ft 
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ADAM MAKOS

A végtelen ég hősei 
– Egy történet 
testvériségről, 
önfeláldozásról

Jesse afroamerikai, egy 
földműves fi a, az első színes 

bőrű pilóta, aki repülőgép-hordo-
zón szolgált. Tom fehérbőrű New 
England-i fi atalember, aki count-
ryklubokba járt, a harvardi tanul-
mányait mondta le azért, hogy 
vadászrepülőt vezessen. A Föld-
kö zi-tengernél állomásozó Tom és 
Jesse élik a békeidős katonák éle-
tét. Aztán jön egy háború a távoli 
Koreában, amire senki nem szá-
mított . Tom és Jesse folyamatosan 
repülnek, hogy megmenthessék 
társaikat. Amikor egyiküket talá-
lat éri, és bennragad az égő gép-
ben, a másik hirtelen választás 
előtt  áll: nézze végig, hogy barátja 
meghal, vagy kísérelje meg végre-
hajtani a történelem legvakme-
rőbb egyszemélyes mentő akcióját? 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 544 • Ár: 3 499 Ft

ADAM MAKOS

Az óceán hangjai
Képzeljen el egy beszélgetést 
az apjával vagy a nagyapjá-

val, aki harcolt a II. világháború 
idején. De ezútt al mindent elme-
sél, amiről eddig hallgatott … A tör-
ténet Pearl Harbor lebombázásá-
val kezdődik, és Japán 1945-ös 
megadásával zárul. A már kilenc-
venes éveikben járó leszerelt ten-
gerészgyalogosok narrációjából te-
vődik össze egy döbbenetes 
háborús beszámoló. A férfi ak elő-
ször elmondják, hogyan érte őket 
fi atalkorukban Pearl Harbor le-
bombázásának a híre, milyen in-
dítt atásból csatlakoztak a tenge-
részgyalogsághoz, majd milyen 
veszedelmekkel kellett  szembe-
nézniük a Csendes-óceán térségé-
ben. Részletes, valósághű történe-
tet olvashatunk a japánokkal való 
összecsapásokról, a katonákat ért 
borzalmakról és a háború pszicho-
lógiai következményeiről.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 472 • Ár: 2 999 Ft 

ADAM MAKOS

Felett ünk 
a csillagos ég

Négy nappal 1943 karácso-
nya előtt  egy erősen sérült 

amerikai bombázó küszködött , 
hogy átrepüljön az ellenséges Né-
metország területe fölött . A hu-
szonegy éves pilóta mögött  a gép 
személyzetének fele már súlyos 
sebesült vagy halott  volt. Ez volt az 
első bevetésük. Hirtelen hosszú, 
sötét alak jelent meg a gép farká-
nál: egy német Messerschmitt  va-
dászgép. A gépet egy mesterpilóta 
vezett e, aki egyetlen gombnyo-
mással képes lett  volna elpusztíta-
ni az amerikai gépet. Ami ezután 
történt, minden képzeletet felül-
múlt és később „a II. világháborús 
ellenségek között i leghihetetle-
nebb találkozóként” vált ismertt é. 
A regény Charlie Brown és Franz 
Stigler megrendítő története. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 472 • Ár: 2 999 Ft

Történetek sorsokról, érzésekről, pillanatokról…
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RACHEL JOYCE

Harold Fry 
valószínűtlen 
utazása

Harold Fry nemrégiben vo-
nult nyugdíjba, napjai szinte 

egyformán telnek, egészen addig, 
míg levelet nem kap egy régi isme-
rősétől, Queenie Hennessytől. A 
nőtől, akit 20 éve nem látott , és aki 
most a halálos ágyából írt neki. A 
férfi  gyors választ fogalmaz, majd 
a levéllel elindul a sarki postaládá-
hoz, amivel kezdetét veszi egy va-
lószínűtlen utazás. Harold Fry el-
határozza, hogy majd kilencszáz 
kilométert gyalogol Kingsbridge-
től a Berwick-upon-Tweedben ta-
lálható ott honig, mert hisz abban, 
hogy amíg ő gyalogol, Queenie 
Hennessy élni fog. Vitorláscipőben 
és könnyű kabátban vág neki a táj-
nak és a sürgető küldetésnek.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 320 • Ár: 2 999 Ft 

RACHEL JOYCE

Queenie Hennessy 
szerelmes levelei

Queenie Hennessy nemrég 
költözött  a Szent Bernát Ott -

honba, hogy itt  várja be, míg sú-
lyos betegsége végleg felemészti. 
És bár a testi gyógyulásra nincs 
remény, a lelkét fojtogató kimon-
datlan szavaktól még megszaba-
dulhat. Levelet ír annak az ember-
nek, akihez hosszú éveken 
keresztül plátói szerelem fűzte. 
Legnagyobb meglepetésére a férfi  
válaszlevelében megírja, hogy 
gyalog indul el Anglián keresztül, 
hogy meglátogassa őt. Queenie 
addig nem halhat meg, amíg Ha-
rold Fry el nem ér az ott honba. Az 
idős hölgy levelek hosszú sorába 
kezd, melyekben feltárul egy éle-
ten át tartó, beteljesületlen szere-
lem története.

Borító: füles kartonált
Oldalszám: 368 • Ár: 2 999 Ft

RACHEL JOYCE

Ellopott  pillanat
Byron Hemmings hétközna-
pi reggelre ébred: iskolai 

egyenruhája a szék hátán hever, a 
kishúga veszekszik vele a reggeli-
nél, odalentről hallja anyja cipőjé-
nek kopogását a konyhából. Ami-
kor aztán hármasban elindulnak 
ott honról, és a tavaszi reggel sűrű 
párája veszi körbe őket, minden 
megváltozik. Egyetlen szörnyű 
pillanat, és valami olyan váratlan 
dolog történik, hogy Byron egész 
élete kizökken. Az édesanyja 
mintha észre sem venné, de a ti-
zenkét éves Byron érti, hogy att ól a 
pillanatt ól fogva már semmi nem 
lehet ugyanaz. 

Mi történt, és ki az oka? Napok, 
hetek telnek el, és Byron tökéletes 
világa megrázkódik. A szüleiben 
nem bízhat, ezért legjobb barátjá-
val, Jamesszel szövetkezik, és a két 
fi ú tervet kovácsol…

Borító: füles kartonált
Oldalszám: 388 • Ár: 2 999 Ft

Mont Blanc válogatás
A sikerlisták csúcsáról hoztuk el Önnek!
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Történetek sorsokról, érzésekről, pillanatokról…

MARK PRYOR
HUGO MARSTON-SOROZAT

A könyvárus rejtélye 
Hugo Marston, a párizsi–amerikai nagykövetség 
biztonsági főnöke tehetetlenül kénytelen végig-

nézni, amint barátját, Maxot, az idős könyvárust elra-
bolja egy fegyveres. Kezdetét veszi a versenyfutás az 
idővel. Miközben Hugo követi a nyomokat, szövetsége-
se lesz egy szépséges és rejtélyes újságírónő. A helyzet 
rosszabbra fordul, amikor még több könyvárus tűnik el, 
testük pedig a Szajnából kerül elő. Az ismeretlen gyil-
kosok célpontja most már maga Hugo. Ahogy a kirakós 
darabjai a helyükre kerülnek, Hugo a nyomokat követ-
ve jut el egészen az ellenség barlangjáig…

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 336 • Ár: 2 999 Ft

A kriptatolvaj 
Tombol a nyár Párizsban, ahol a Père Lachaise 
temetőben két turistát meggyilkolnak Jim Mor-

rison sírjánál. A temetőt rögtön lezárják, megfi gyelés 
alatt  tartják, a titokzatos tett es azonban mégis vissza-
tér. Kísértetként jár ki-be, feltöri a Moulin Rouge egy 
rég elhunyt híres táncosnőjének kriptáját, majd bizarr 
fordulatként eltűnik a fél csontvázzal együtt . A nagy-
követ legjobb emberét, Hugo Marstont küldi ki az ügy 
felderítésére. Hanem a sírrabló alaposan feladja a lec-
két Hugónak, amikor egy másik temetőben újabb ne-
ves táncosnő csontjait viszi el. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 288 • Ár: 2 999 Ft

ALICE HOFFMAN

Gyönyörű titkok múzeuma
A történet New York-ban játszódik a huszadik 
század mozgalmas első két évtizedében. Coralie 

Sardie a Gyönyörű titkok múzeuma nevű mu tat vá-
nyos ház tulajdonosának lánya. A parti sétány mellett i 
intézményben a lelkes közönség furcsa lényeket te-
kinthet meg. A kitűnő úszó Coralie apja „múzeumában” 
sellőként szerepel más furcsa lények, a Farkasember, a 
Pillangólány és a százéves teknős mellett . Egy éjjel 
Coralie megpillant egy nagyon helyes fi atalembert. 
A férfi  a holdfényben a fotográfus Eddie Cohen. Ami-
kor Eddie a hírhedt Triangle gyár tűzesetét fényképezi, 
egy fi atal nő eltűnésének titokzatos ügyébe keveredik.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 356 • Ár: 2 999 Ft

Galambok őrizői
Az időszámításunk szerinti hetvenedik évben 
kilencszáz zsidónak hónapokig sikerült feltar-

tóztatnia a római seregeket a júdeai sivatagban, 
Masadában. Az ókori történész, Josephus Flavius sze-
rint két nő és öt gyerek élte túl a rómaiak mészárlását. 
Ez a történelmi esemény adja a hátt erét négy különle-
ges, érzékeny nő lenyűgöző történetének, akik mind 
más úton érkeztek Masadába. A bűntudatt al küzdő 
Yael, az unokáját nevelő Revka, a harcos Aziza, és 
Shirah, az ősi mágia és gyógyítás mestere. Valameny-
nyien galambtartók és valamennyien titoktartók…

Borító: keménytábla, védőborító
Oldalszám: 536 • Ár: 3 999 Ft
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MARY CHAMBERLAIN

A dachaui varrónő
London, 1939. Ada varrónőként dolgozik egy 
nőiruha-szalonban, divatt ervező pályáról álmo-

dik. Megismerkedik a titokzatos Stanislaus von 
Liebennel, és amikor a férfi  felajánlja, hogy elviszi Pá-
rizsba, Ada úgy érzi, itt  a nagy alkalom. De kitör a há-
ború, ők pedig Franciaországban rekednek. A német 
megszállás után Stanlislaus elhagyja a lányt. Ada fog-
ságba kerül, és annak köszönhetően éli túl a háborút, 
amihez ért: ruhákat varr. 

Borító: füles kartonált
Oldalszám: 336 • Ár: 2 999 Ft

JHUMPA LAHIRI

Mélyföld
Subhash és Udayan Mitra, akik között  csupán 
tizenöt hónap van, elválaszthatatlan testvérek, 

gyakran összetévesztik őket Calcutt a környékén, ahol 
felnőnek. De ugyanakkor egymás ellentétei is. Az 
1960-as években járunk, és a karizmatikus és lobbané-
kony Udayan belesodródik a Naxalita mozgalomba. 
Subhash, a kötelességtudó fi ú, nem osztja testvére 
szenvedélyes politikai elhivatott ságát, hanem elhagy-
ja az ott honát, hogy Amerikában tudományos kutatás-
nak szentelje az életét.
De amikor megtudja, mi történt a testvérével, visszatér 
a mélyföldre, Indiába, hogy begyógyíthatja a sebeket, 
amelyeket Udayan hagyott  maga után.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 400 • Ár: 2 999 Ft

KATHERINE BOO

Az örök szépségen túl
A Pulitzer-díjas Katherine Boo mérföldkövet 
jelentő elbeszélő tényirodalmi könyve, amely 

a huszon egyedik század egyik egyen lőtlenül fejlő-
dött nagyvárosában lakó, jobb életért küzdő csalá-
dok drámai, néha szívet tépő történetét mondja el. 
Anna wadi ideiglenesen összetákolt település a 
Mumbai (1996 előtt Bombay) melletti luxusszállo-
dák árnyékában, és mivel India virágzó fejlődés-
nek indul, Annawadi lakosait is felvillanyozza a 
remény. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 308 • Ár: 2 999 Ft

GLENDON SWARTHOUT

Őrület és szerelem
A könyv az amerikai Vadnyugat első telepesei-
nek döbbenetes története az 1850-es években. 

A prérin elszigetelten élő nőknek keresniük kell egy 
„hazatérítőt”, aki visszakíséri néhányukat keletre, egy 
szanatóriumba. Amikor a vidék egyetlen férfi ja sem 
vállalja, a feladat Mary Bee Cuddyra száll, a rett enthe-
tetlen és leleményes vénkisasszonyra és volt tanítónőre. 
Mary Bee legyen bármilyen bátor is, tudja, hogy egye-
dül nem járhat sikerrel. Egyetlen útitársat talál csupán, 
az alantas George Briggset, a földfoglalót. Így kezdődik 
hát útjuk kelet felé gyarmatosítás, megpróbáltatások, in-
dián támadások, jégviharok és magány közepett e.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 272 • Ár: 2 999 Ft
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NINA GEORGE

Levendulaszoba
A párizsi könyvkereskedő, Jean Perdu pontosan 
tudja, hogy milyen könyvre van szükség, hogy 

meggyógyítsa a megsebzett  lelket. Jean mindazokon 
segít, akik betérnek hozzá, egyedül saját gyötrelmeire 
nem talál megoldást. 21 évvel ezelőtt , egy este, míg ő 
aludt, szerelme kilépett  az életéből, s levelet hagyott  
hátra, melyet Jean azóta sem olvasott  el. A veszteséget 
kínzó emlékként őrzi ennyi év után is, mígnem új lakó 
költözik a szomszédba. Az elvált asszony olyan érzése-
ket ébreszt Jeanban, amelyek létezését a férfi  már rég 
elfelejtett e. 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 336 • Ár: 2 999 Ft

GAVIN EXTENCE

Az univerzum és Alex Woods
Alex Woods jól tudja, hogy nem éppen átlagosan 
kezdődött  az élete. Azt azonban ő sem látt a előre, 

hogy a mogorva, megözvegyült remetével, Mr. 
Peterson nal való ismeretsége barátság lesz. Az idős 
férfi  arra tanítja, hogy az életben egyetlen nagy dobá-
sunk van, és hogy ezért jól, a lehető legjobban kell dön-
teni. Így hát, amikor a tizenhét éves Alexet Doverben 
megállítják a vámtisztviselők 113 gramm marihuáná-
val a kocsija kesztyűtartójában, meg egy urnával az 
utasülésen, miközben az egész ország felbolydult miat-
ta, halálosan biztos abban, hogy jól döntött . 

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 396 • Ár: 2 999 Ft

MARIA SEMPLE

Hová tűntél, Bernadett e?
A hírhedt Bernadett e Fox a Microsoft  csoda-
gyermeke, Elgie Branch számára vidám, friss, 

tehetséges és kissé zűrös feleség. Az iskola előtt  vára-
kozó anyatársak szemében: fenyegetés. A tervezőmér-
nökök számára ő az építészforradalmár. A 15 éves Bee 
legjobb barátja, vagy egyszerűen csak: anyu. Egyszer 
csak fogja magát, és eltűnik. Beenek a világ végére kell 
utaznia, hogy megtalálja. A Hová tűntél, Bernadett e? 
kötelező olvasmány, ellenállhatatlan, mélyen megin-
dító könyv a helyét nem találó zseniről, anya és lánya 
szerepéről a világban.

Borító: füles, kartonált
Oldalszám: 372 • Ár: 2 999 Ft

PETER HELLER

Kutya csillagkép 
Hig valamilyen okból túlélte az infl uenzajár-
ványt, amely mindenkit elpusztított  a környeze-

tében. Meghalt a felesége, a barátai; egy elhagyatott  re-
pülőtér egyik hangárjában él kutyájával, Jasperrel és 
egy harcias, fegyvermániás, embergyűlölő férfi val, 
Bangley-vel. Hig az 1956-os Cessnájával a reptér széléig 
merészkedik, eljár a hegyekbe horgászni, hogy úgy te-
gyen, mintha semmi nem változott  volna. Ám amikor 
egy véletlen adást fog a gépének a rádióján, a hang re-
ményt ébreszt benne, hogy létezik egy jobb élet – olyan, 
mint amilyen a régi élete volt – a repülőtéren túl. 
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