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Legújabb könyveinket, képregényeinket és ismeretterjesztő könyveinket ajánljuk figyelmetekbe. Kattintsatok a linkekre! Ha a státusz hozzáférhető, ki tudjátok kölcsönözni a
köteteket. Bővebb tartalmakért böngésszétek a https://moly.hu/ linket! Ne feledjétek, bár a
könyvtárba most nem léphettek be, az ablak-kölcsönzés továbbra is üzemel!

Új könyvek:

Balássy Fanni: Hol is kezdjem
A gimnázium első évét egy önmagával és a világgal küszködő,
néhol szarkasztikus, néhol kamaszosan esetlen lány egyszerre
komoly és mégis humoros elbeszélésein keresztül ismerjük
meg, amelyekből nem hiányzik a fanyar irónia és az
idealizmus
sem.
Hol is kezdjem

Bata Éva: Világokon át
A Világokon át egy fantasy novellás kötet. Mágusok,
boszorkányok élik mindennapi életüket, szerelmeiket és
vívják csatáikat a lapjain. Teremtett világainak érezhetik
illatait, láthatják színeit, mint egy filmben. Szereplői
életszerűek mágikus tulajdonságaik ellenére is. Akár a
szomszédban is élhetnének.
Világokon át

Black, Holly: The Queen of Nothing
A hatalmat sokkal könnyebb megragadni, mint megtartani.
Jude alaposan megtanulta ezt a leckét, amikor mérhetetlen
hatalomért cserébe lemondott a gonosz király, Cardan feletti
uralmáról.
A levegő népe trilógiájának várva várt, döbbenetes fináléja.
The Queen of Nothing

Christopher Adam: A sötétség fejedelme (Stranger Things
2.)
1984. december, Hawkins. Jim Hopper rendőrfőnök egyetlen
vágya egy csendes karácsonyeste eltöltése Tizivel, de örökbe
fogadott lánya keresztülhúzza számítását. A lány egy New
York feliratú kartondobozt húz elő a pincéből, és záporozni
kezdenek az igazán fogós kérdések.
A sötétség fejedelme

Dahl, Roald: Boszorkányok
Az igazi boszorkányok hétköznapi ruhát hordanak, és
szakasztott úgy néznek ki, mint a hétköznapi nők.
Hétköznapi házakban élnek, és rendes állásuk van. Ezért is
olyan
nehéz
őket
nyakon
csípni.
Egy IGAZI BOSZORKÁNY olyan utálkozó utálattal utálja a
gyerekeket, hogy olyan utálkozó utálatot elképzelni sem
tudsz.
Boszorkányok

Fargetton, Manon; Tixier, Jan-Cristophe: Ha jön a hullám
Nina úgy érzi, elárulták, képtelen tovább élni az otthonában,
amit
eddig
annyira
szeretett.
A tizenhetedik születésnapjának reggelén becsukja maga
mögött
az
ajtót,
és
nyomtalanul
eltűnik.
Tíz hónappal később Clément, az öccse a keresésére indul.
Ha jön a hullám

Fülscher, Susanne: Ezt nem akarom!
Amikor elválnak a szülei, a 15 éves Zoe új suliba kerül, ahol
nagyon nehezen találja meg a helyét – amíg fel nem fedezi a
Cirkuszi Munkaközösséget. A csajok jó fejek, Timo, az alig
húszéves edző pedig nemcsak jóképű, de lelkesítő tanár is.
Lelkesítő és lelkes – talán egy kicsit túlságosan is az, ha Zoéról
van szó.
Ezt nem akarom!

Höra, Daniel: Kill you!
Tim átlagos gimnazista, szeret a haverjaival lógni, és az
iskolabuszon egy jó fej lánnyal is megismerkedik. Mostanában
viszont suli után gyakran azonnal hazamegy, hogy játsszon a
számítógépén. Elhanyagolja a barátait, egyre rosszabb a
viszonya az anyjával. Hazudozik, lóg az iskolából. Szép lassan
a virtuális világ teljesen beszippantja és átveszi az uralmat az
élete fölött…
Kill you!

Huszti Gergely: Mesteralvók viadala
Miután Korhosból mágikus úton elrabolták a mesteralvók
csontjait, a városokat ismét háború fenyegeti. A végső viadal
elkerülhetetlen, de kinek az oldalán állnak a mesteralvók?
Kiből lesz áruló, ki áldozza fel magát társaiért, és mennyit ér a
barátság és a szerelem ott, ahol sötét erők uralják a világot.
Mesteralvók viadala

Kemény Kristóf: Bekavarás (#suliLove 1.)
A kissé beképzelt serdülő fiú élete egyik pillanatról a másikra
megváltozik, amikor a rejtélyes magántanuló megjelenik az
iskolában. A normális gyerekkortól megfosztott lány előtt
pedig egy teljesen új világ nyílik meg. Ha létezik szerelem első
látásra, akkor az övék az.
Bekavarás

McCoy, Sarah: Marilla a Zöld Oromból
Egy hiánypótló, szeretetteli történet arról, milyen is volt az
élet a Zöld Oromban Anne érkezése előtt.
Marilla nehéz választás előtt áll: megvalósítja álmait, és
változást hoz a nagyvilágba, vagy visszatér a Zöld Orom
kisvárosi valóságába.
Marilla a Zöld Oromból

Meyer, Marissa: Heartless / Szívtelen
Bár Catherine az egyik legkelendőbb fiatal hölgy
Csodaországban, és a házasodni kívánó Szív Király
kedvence, őt mégis egyebek foglalkoztatják. Ínycsiklandozó
süteményeket süt, és a leghőbb vágya az, hogy pékséget
nyisson a legjobb barátnőjével.
Heartless / Szívtelen

Rhodes, Morgan:
Fagyos hullámok (Falling Kingdoms 4.)
Lázadók, királypártiak és szörnyek csapnak össze Mytica
trónjáért a Falling Kingdoms-sorozat negyedik, döbbenetes
részében
Fagyos hullámok

Sherba, Natalia: Az órakulcs
Az Óramágusok új, egyedi hang a fantasyben, ahol az Idő
külön, mágikus univerzumként jelenik meg. Barátság,
bizalom, a könnyű és a helyes út közti választás nehézsége,
az elhivatottság megtalálása, az akaraterő megedzése, az
első szerelem bonyodalmai – ilyen és hasonló kérdések
foglalkoztatják az Óramágusok sorozat kamasz szereplőit.
Az órakulcs

Moore, Stuart: Thanos - Halálos ítélet
Thanost világéletében a Végtelen Kövek megszerzése
hajtotta… Amikor a Marvel-univerzum legnagyobb hősei
ismét legyőzik őt, és elveszik tőle a korokon át hajszolt
Köveket, az Őrült Titán egy utolsó esélyt kap szerelmétől, a
Halál úrnőjétől…
Thanos - Halálos ítélet

Veste, Luca: Vérbeli barátok
Egy utolsó buli, mielőtt a hat jó barát végleg maga mögött
hagyja a fiatalságot. Egy gátlások nélküli éjszaka, ami
sokkoló véget ér. Egy hulla, amitől meg kell szabadulni. Egy
titok, amiről soha senki, semmilyen körülmények között
nem beszélhet. Egy eskü, amit valaki megszegett.
Vérbeli barátok

Új képregények:
Del Col, Anthony: Assassin’s Creed Origins: Kezdetek
Marco atyja, Niccoló Polo végre elmeséli a történetet, amelyet
egész élete során titokban tartott – Altaïr, a Testvériség egyik
legkiválóbb Orgyilkosának élettörténetét.
Kezdetek

Kiss Ferenc; Németh Győző; Podmaniczky Ferenc:
Jégvirág a pokolban
Rejtő Jenő élete képregényes formátumban elevenedik meg.
A
doni
halálmenet
barnás
tónusú
rajzait
a
visszaemlékezések színesebb illusztrációi szakítják meg.
Jégvirág a pokolban

Spurrier, Simon: Doctor Aphra – A lázadók páratlan
szuperfegyvere
Miután csodával határos módon sikerült életben maradnia,
doktor Chelli Aphra igyekszik meglapulni és a háttérbe
húzódni. De vajon meddig képes nyugton maradni? Hát, nem
sokáig…
A lázadók páratlan szuperfegyvere

Thompson, Robbie; Duggan Gerry:
Han Solo – A birodalmi kadét
Ez a képregénygyűjtemény a MARVEL Han Solo: A birodalmi kadét
című ötrészes, önálló képregénysorozatát tartalmazza, rádásként
pedig a Beckett című történetben bemutatja a legendás űrbanditát,
Tobias Beckett-et is.

Han Solo - A birodalmi kadét

Új ismeretterjesztő könyvek:

Blázquez, Carmen: 33 történet lányokról
Hogyan éltek a hétköznapi lányok világszerte az évszázadok
sodrásában? Mire vágytak a legjobban, mi nyugtalanította
őket? Ebben a könyvben harminchárom történetet
olvashatsz olyan lányokról, akik időben és térben is nagyon
távol állnak egymástól. Ismerd meg őket!
33 történet lányokról

Bosnyák Gabriella: A művészi festés kézikönyve
A MŰVÉSZI FESTÉS KÉZIKÖNYVE kezdő, középhaladó és
haladó szinten, lépésről lépésre és a gyakorlatra
koncentrálva mutatja meg a vízfestés, az akrilfestés és az
olajfestés
nélkülözhetetlen
fortélyait.
A művészi festés kézikönyve

Carrol, Henry: Ezt a könyvet kell elolvasnod, ha jó
fotókat akarsz készíteni
A kötet, tiszta és érthető nyelven vezet be a kompozíció, az
expozíció, a fény, a lencsék és a leglényegesebb tudás: a látás
művészetének
világába.
Tudásanyaga a tükörreflexes, a kompakt és a bridge
fényképezőgépek birtokosainak egyaránt hasznos
Ezt a könyvet kell elolvasnod

Coombes, Sharie:
Anya hagyjál már! (Kamasz fiúknak)
A fiúk szakértői útmutatást kapnak ahhoz, hogyan
igazodjanak el az őket érő testi-lelki változások között, és a
szerző nem fél szóba hozni olyan témákat sem, amelyek
gyakran tabunak számítanak, holott nagyon is fontos róluk
beszélni.
Anya hagyjál már! (kamasz fiúknak)

Coombes, Sharie:
Anya hagyjál már (Kamasz lányoknak)
Az anya hagyjál már lányoknak írt kötetét is Sharie Coombes
gyermek-, kamasz- és családterapeuta szerezte, aki szívesen
veti be az ideggyógyászat módszereit is annak érdekében,
hogy
segítsen
az
embereknek
önmaguk
jobb
megismerésében.
Anya hagyjál már! (kamasz lányoknak)

Daly, Fiona: A szövés alapjai szövőkereten
A szövőkeret a szövőszékek családjának legegyszerűbb
tagja, és mint ilyen, a legtökéletesebb eszköz az alapvető
technikák elsajátítására, amelyekkel a könyvben szereplő
útmutatókon és modell-leírásokon keresztül fogtok
megismerkedni.
A szövés alapjai szövőkereten

Fuller Taylor: Szivárványatlasz
Fedezd fel a világ legszínesebb helyeit! A Szivárványatlasz
színes utazásra visz a föld körül, egyik élénk látnivaló követi
a másikat: a természeti jelenségektől az építészeti
látványosságokig,
a
műalkotásoktól
a
kulturális
eseményekig.
Szivárványatlasz

