Könyvajánló leendő hetedikeseknek
Te mennyire szeretsz döntéshelyzetben lenni? Mennyire szeretsz felelősséget vállalni?
Ádám imád a háztetők szélén egyensúlyozni. Olyankor mindenki őt figyeli, mégis elrejtőzhet a
mutatvány mögé. A vakmerősége eltakarja előle az igazi félelmeit. Mert dönteni nehéz. Ha
döntesz, akkor lépned kell. Hátra vagy előre. Zuhanni vagy láthatatlanná válni. Pedig olyan
jó lenne tudni, hogy mi lett volna, ha a másik lehetőséget választod! Ádám különleges
gyerek és egy különleges, zárt iskolában, az Erődben tanulja meg, hogyan nézhet szembe
önmagával.

Wéber Anikó: Zuhanórepülés
A kamasz Emesét még gyerekkorában hagyta el az anyja és tért vissza otthonába, a
tündérek áthatolhatatlan erdejébe.
A lány azóta is visszavárja, de amikor eljön érte egy szív nélküli lovas, kénytelen
szembesülni vele, hogy szülei sok
mindent eltitkoltak előle, és a mágikusnak hitt másik világ egyáltalán nem olyan,
amilyennek képzelte. Tündérek, lovagok, varázslat: mindez csak mese, az igazság sokkal
bonyolultabb és fájdalmasabb.

Kleinheincz Csilla: Ólomerdő

Kleinheincz Csilla: Üveghegy

A helyzet egyértelmű. Bárki is írta a verset, borzalmas lelkiállapotban van, talán már élni sem
akar. Ez egy segélykiáltás! De vajon ki küldte? Helga egy furcsa cetlit talál a konyhaasztalon,
miután egy feladaton dolgoztak együtt az iskolai angolcsoporttal. A lapon egy
elmondhatatlanul szomorú vers olvasható. A lány elindul, hogy felkutassa a szerzőjét, és
megpróbáljon segíteni neki, ám a keresés jóval nehezebbnek bizonyul, mint várja. Öten voltak
nála azon az estén, és a lány hiába igyekszik, egyre kérdésesebb, melyikük írhatta a verset,
az idő pedig vészesen fogy. A nyomozásba Helga fura ikertestvére és legjobb barátnője is
bekapcsolódik, akiknek azonban egy egészen más természetű ügy alaposan elvonja a figyelmét.

Jónína Leósdóttir: Halálkomoly
A Gondolj bele! sorozat kötetei szellemi kalandra hívnak a minket leginkább foglalkoztató
kérdésekben. A filozófusok által jegyzett szövegeket művészi illusztrációk kísérik, a bölcselet
nagyjaitól származó, továbbgondolásra késztető idézetek pedig bevezetik az olvasót a
filozófia világába.

Egy magányos filozófus egy napon különös teremtéssel találkozik: Leóval,

a beszélő kutyával! Hamarosan élénk vitába kezdenek. Filozófusunk meg van győződve az
ember felsőbbrendűségéről, hiszen csak az ember képes beszélni, gondolkodni, munkát
végezni, társadalomban élni. Ám Leó kényelmetlen kérdései mélyen elgondolkodtatják. Vitájuk
során szóba kerül a természet, a kultúra, a szabadság, a társas együttélés, a boldogság és
még sok más. Rá kell döbbennünk, hogy embernek lenni nem is olyan könnyű dolog.

Cécile Robelin – Jean Robelin: Mi az ember? A bölcs Leó kutya
beszélgetései filozófus barátjával
Jessie-vel csak a baj van, ő legalábbis így érzi a Los Angeles-i magániskolában töltött első
héten. Már épp azon gondolkodik, hogy visszasomfordál Chicagóba, amikor e-mailje érkezik
egy Valaki/Senki (VS) nevű sráctól, aki felajánlja, hogy segít neki eligazodni a Wood Valley
Gimi dzsungelében. Ez valami vicc? Megbízhat VS-ben, elfogadhatja tőle a segítséget,
amelyre óriási szüksége van?

Julie Buxbaum: Három dolgot mondj!

Egy kisfiú életveszélyes utazása a reménytől a túlélésig.
Ebo magára maradt. A nővére hónapokkal ezelőtt elment, aztán a bátyja is eltűnt.
Ebónak nem maradt más választása, mint vállalni az életveszélyes utazást Európa felé. A
tizenkét éves fiú nagy utat tesz meg a Szaharán és Tripoli veszélyes utcáin keresztül,
hogy végül eljusson a könyörtelen tengerig. Ám minden egyes lépéssel közelebb kerül
ahhoz, amiben reménykedik: hogy új életet kezdhet.Eoin Colfer és Andrew Donkin
képregénye.

Eoin Colfer – Andrew Donkin – Giovanni Rigano: Illegál
Az 1848-49-es szabadságharcot megnyertük, és megvalósult Kossuth Lajos nagy álma, a
Dunai Konföderácó! Kossuth Csaba - Kossuth Lajos unokája -, fiatal lovastiszt
feladatot kap a hadügyi államtitkártól, hogy juttasson el egy bizalmas iratot a
Konföderáció fővárosába, Belgrádba. A vonatot azonban szerb szeparatisták támadják
meg, és az iratok eltűnnek, a helyszínen csupán egy pikk király marad. Pintér Bence és
Pintér Máté (vigyázat, nem testvérek!) regénye új műfajjal színesíti az ifjúsági
regények palettáját. A szivarhajó utolsó útja olyan alternatív történelmi kalandregény,
amely egyszerre szerez örömet Jules Verne olvasóinak és a James Bond-rajongóknak.

Pintér Bence – Pintér Máté: A szivarhajó utolsó útja
Nem gondoltuk volna, hogy a vízilovak magas fényvédő faktort tartalmazó izzadsággal
védekeznek a tűző nap ellen. De azt sem, hogy Shakespeare darabjaiból kiolvasható a
drámaíró természettudományos érdeklődése és az asztrológusok iránti megvetése. Az is
újdonság, hogy Jókai fölöslegesen méreti Berend Ivánnal az ózon mennyiségét, és
valószínűleg az sem közismert, hogy a Royal Society of Chemistry Sherlock Holmes
tudományos munkásságát 2002-ben tiszteletbeli tagsággal díjazta. Képzeletbeli személyt
ilyen megtiszteltetés még nem ért!

Lente Gábor: Vízilónaptej és más történetek kémiából
Milyen lesz 33 év múlva a kamaszok élete? Hogyan fest majd Magyarország 2050-ben? 13
fiatal író ifjúsági novellája kutatja a jövőt a nagy sikerű, díjnyertes Jelen! című
antológia folytatásában. Droidnagyi? Pacsirta formájú drón? Vagy virtuális gimi? A 2050
szerzői nem ismernek lehetetlent!

Sirokai Mátyás (szerk.): 2050

A nagy sikerű túlélő sorozat újabb kötete ahhoz ad ötleteket, hogy jobban teljen az
idő a suliban. Tanulsz, mégis rosszak a jegyeid? Utálod a házi feladatokat? Félsz a
verekedéstől? Puskáztál és lebuktál? Szeretnél te is egy banda tagja lenni? Hát igen,
akár a suliról van szó, akár a koleszról, az élet sem itt, sem ott nem mindig könnyű.
Ráadásul az időd nagy részét ott töltöd. Nos, ebben a könyvben találsz egy csomó jó
ötletet ahhoz, hogy ne kelljen szenvedned az iskolában. Gondolkodj el rajtuk, hogy
jobban el tudd viselni a nehéz helyzeteket, s a lehető legjobban gyere ki belőlük. Ne
pánikolj, ne görcsölj, hanem élvezd az órákat, röhögj nagyokat a haverokkal, és még az
is lehet, hogy megkedveled a tanáraidat. Szóval, nálad a labda!

Bernadette Costa-Prades – Roland Beller: Túlélési tippek a sulihoz

