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Dory egy hatalmas fantáziájú kislány, akivel nem 
játszanak a testvérei. Nem baj, ő majd képzel 
magának más barátokat! 
Abby Hanlon kacagtató és szívmelengető, 
zseniálisan illusztrált történetével berobbant 
a világelsők közé. Dory fordulatos története 
immár 12 országban aratott nagy sikert. 

A sorozatot 6 éves kortól ajánljuk. 

Dory végre igazi barátra talál

Dory fantáziája elszabadul

Abbey Hanlon

Dory-könyvek

Fordította:
Fenyvesi Orsolya
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Rob Harrell

Zarf élete

Támadnak a vérmenyétek! Szuperhős lett a bátyám!

A troll, aki farkast kiáltott

Zarf és barátai egy valóságon túli, mesén inneni 
világ legnagyobb lúzerei. A kiskamasz troll 
mégis önfeláldozón segít baráton és ellenségen 
egyaránt. Szókimondás, remek cselekményszövés 
és megannyi nyelvi poén sodorja végig az 
olvasót a 300 oldalon. Rob Harrell mulatságos 
meseregénye a sorok közé illesztett karikatúrákkal 
jó szórakozás a már olvasni tudó kisiskolásoknak. 
Letehetelen! 

Fordította:
Fenyvesi Orsolya

Fordította:
Fenyvesi Orsolya

David Solomons sikeres forgatókönyvíró most 
gyerekeknek írt pergő cselekményű regényt. 
Főhőse a képregényfaló 11 éves Luke, aki 
szabadidejében a kerti fakuckóban dekkol stréber 
bátyja, Zack társaságában. Nagy hibát követ 
el, amikor egy sorsfordító pillanatban kimegy 
vécére. Épp ezalatt érkezik egy földönkívüli, aki 
szupererőt ad az életében-egy-képregényt-sem-
olvasott bátyjának. Ráadásul rábízza az univerzum 
megmentését! Luke-ot a legszörnyűbb testvéri 
féltékenység kínozza. 
De amikor Zacket elrabolják, akcióba lendül. 
Öt napja marad, hogy barátaival megkeresse 
bátyját, és megmentse a világot a katasztrófától.

9 éves kortól ajánljuk.

David Solomons

Szuperhős lett a bátyám!

Megjelenik: 2016. május 

Megjelenik: 2016. április

8 éves kortól 
ajánljuk.

Szuperhős lett a bátyám!



Margit Auer

Mágikus állatok iskolája

A Winterstein iskola titka, hogy akinek szerencséje 
van, itt életre szóló barátra lel. Mégpedig egy 
mágikus állat személyében, aki beszélni is tud! 

Ida új iskolába kerül, és nem érzi jól magát. De aztán 
Miss Cornfield, az osztályfőnökük jóvoltából Ida 
mágikus állatot kap: Rabbatot, a segítőkész rókát. 
Benni is izgatott. Nagyon szeretne valami vad 
ragadozót, hogy végre komolyan vegyék a többiek.
És hihetetlen kalandok sora veszi kezdetét…

Rejtélyes gödrök

Csoki egyetlen vágya, hogy neki is jusson mágikus 
állat. Semmi más nem érdekli. Sem az iskolai 
színjátszó kör előadása, sem a cikizés az osztályban, 
sem az iskola kertjében egyre szaporodó furcsa 
gödrök…
Vajon ki ásta a rejtélyes gödröket? Egyszerű 
gyerekcsíny? Vagy idegen galaxisból érkező 
űrlények keze van a dologban? A gyerekek 
nyomoznak. 
Ida kikotyogja a mágikus állatok titkát. Vajon milyen 
bonyodalmakat okoz?

Mágikus állatok iskolája

A váratlan fordulatokban gazdag történet az ovisok 
és a kezdő regényolvasók körében már több 
országban nagy sikert aratott. 
A sorozatot 6 éves kortól ajánljuk.

„Ez az első igazi regény, amit 
egyedül olvastam!”

Illusztrálta: Nina Dulleck
Fordította: Nádori Lídia

Mágikus állatok iskolája Rejtélyes gödrök
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A kísértetfolyosó Hű, de durva!

Torta vagy 
bukta!

Amikor Eddie is mágikus állat birtokába jut, őt 
irigyli az egész osztály. Azaz majdnem mindenki. 
Helént hidegen hagyják a mágikus állatok, őt csak 
a prímabalerina tanfolyam érdekli.  És hogy mit 
szól ehhez Miss Cornfield? Ő leginkább az olvasás 
éjszakájának megszervezésével van elfoglalva. Aztán 
az ominózus éjszakán, a toronyszoba sötétjében 
minden megváltozik...

Ez tényleg durva! A következő mágikus állatot Silas 
kapja, pedig mennyit gúnyolódott osztálytársain 
hűséges társaik miatt! A gonosz tréfáiról híres fiúnak 
föl van adva a lecke: Rick, a krokodil csak akkor 
maradhat vele, ha megjavul. És ez nem is olyan 
könnyű – főleg, hogy erdei iskolába megy az osztály. 
Ráadásul mint minden, amit Miss Cornfield csinál, 
ez az erdei iskola sokkal izgalmasabb, mint a többi...

Miss Cornfield osztálya benevezett a Torta vagy 
bukta! című tévés vetélkedőbe. Mindenki lázasan 
készül, az új mágikus állatok is: Cooper, a menő 
patkány, és Tingo, a pimasz csimpánz. Remek 
móka lesz. Vagy mégsem?

„A sorozat egyre izgalmasabb! 
Alig várom a folytatást!”
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Hű, de durva!A kísértetfolyosó


