
A könyv főhőse, Tom Sawyer, aki végtelenül fantáziadús és találékony fiú, valóságos 

vezéregyéniség. Ötletei pajtásait is teljesen lázba hozzák: a kedvéért akár kalóznak vagy 

rablónak is beállnak (bár elképzeléseik a kalóz- és rablótevékenységről meglehetősen torzak). 

A fiúk - véletlenül - egy gyilkosság szemtanúi lesznek, egy valódi rablóbanda nyomára 

bukkannak, és belebonyolódnak egy izgalmas nyomozásba is. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gina, a regény hősnője 1943-ban elbúcsúzik otthonától és azoktól, akiket szeret, mert apja 

beadja a híres árkodi intézetbe. A kis ötödikes gimnazistát a rideg világ, a szokatlan, 

törvények lázadásra késztetik. Ám megtud valamit, ami maradásra bírja, és önként vállalja a 

rabságot... Hogyan igazodik el egy tizenöt éves kislány ebben a  világban? Vajon hihet-e a 

naiv diáklegendában, amelyet a kertben álló, korsós leányt formázó szobor alakja köré fon a 

lányok képzelete? Biztos, hogy mindig csak a szeme előtt lévő dolgokra nézzen? 

 

 

 

A 11 éves Ben rettegve gondol a péntek estékre, amikor a 

nagymamájánál kell aludnia. Ő ugyanis minden idők 

legunalmasabb nagymamájának látszik: állandóan 

szókirakósdit játszik és káposztalevest főz. De van egy-két 

dolog, amit Ben nem tud róla. Kalandos és megindító 

történet egy nagymamáról és az unokájáról, valamint lopott 

koronaékszerekről. 



 

 

Nyugodtan indul a vakáció Lillköping csendes városkájában. Túlságosan is nyugodtan… Kalle, a 

szépreményű mesterdetektív fiatal kora ellenére – vagy talán éppen annak köszönhetően – a 

legnagyobb lelkesedéssel veti magát a gyanús egyének megfigyelésébe. … Lehet, hogy ez a 

vakáció mégsem lesz olyan nyugodt? 

 

 

 

 

 

Egy  zürichi Panzióba 1872 szeptemberében új lakó 

költözött. Fiatal, rövid hajú, szőke lány, svédnek vagy németnek gondolták a panzióbeliek, 

pedig a fiatal teremtés magyar. A kitartása és  akaratereje szokatlan: tanulni akar, orvosi 

diplomát szerezni mindenáron, aztán hazájába visszatérve betegeket gyógyítani, mint férfi 

kollégái. Hosszú, keserves évek, évtizedek küzdelme, nélkülözés, megaláztatás az 

osztályrésze. Hogy mi lesz a történet vége? Olvassátok el! 

 

 

 



 

 Edmond Dantés tengerészt igazságtalan vádak alapján életfogytig tartó fegyházbüntetésre 

ítélik a világ legbiztonságosabbnak hitt börtönében. Az irigység, az ostobaság, a féltékenység 

és a törtetés – vagyis az ezeket megszemélyesítő regényszereplők – lépnek szövetségbe, hogy 

ezt az ártatlan ifjút eltiporják.  If varából eddig még soha senkinek nem sikerült megszöknie. 

Dantés a  rabságban barátságot köt a rejtélyes Faria abbéval, aki tanítványává fogadja, és egy 

hatalmas kincs lelőhelyének titkát bízza rá. Amikor az abbé meghal, Dantés az egyetlen 

lehetséges menekülési módot választja: bevarrja magát a  

papnak szánt halottas zsákba, melyet a mit sem sejtő fegyőrök a tengerbe vetnek. 

Ne ijedjetek meg a regény hosszától! Izgalmas könyv! 

 

James Bond-, Indiana Jones- sztorit szeretnél olvasni irodalmi stílusban? Szereted azokat a hősöket, 

akiknek kemény ökle mögött tiszta szív lakik?   Old Shateerhand történetét a Vadnyugatról és 



Winnetou-ról , rézbőrű barátjáról sokan ismerik. Férfiak, akik küzdenek az igazságért és becsületért. 

Olvass róluk te is! 


