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Új könyvek:

Carter Scarlett D.: Mágikus sárkányszív
Egész Iimkániában a kegyetlen hadviselés az úr. Kyshara
háborúba született, a harc számára természetes, mint az
égbolt a feje felett. Miután viszont találkozik Mahoval, egyik
fogságból a másikba esik.
Mágikus sárkányszív

Dawson, Delilah S. : STAR WARS: A galaxis peremén:
Fekete torony
Az Első Rend erőitől elszenvedett megsemmisítő vereség
után Leia Organa tábornok megbízta ügynökeit, hogy
keressenek szövetségeseket, búvóhelyeket és fegyvereket.
Legjobb kémje, Vi Moradi talán egyszerre lelt rá
mindháromra a galaxis peremének egyik félreeső zugában.
A galaxis peremén: Fekete torony

Dessen, Sarah: Just Listen / Figyelj rám!
Annabel Greene harmadikos gimnazista, és megvan
mindene, amiről csak egy lány álmodhat: divatos ruhák,
menő barátnők, jó jegyek és a suli leghelyesebb sráca.
Mindez azonban csak abban a tévéreklámban igaz, melyet
nyáron forgatott vele egy áruházlánc. Annabel valódi élete
már kevésbé irigylésre méltó.
Just Listen / Figyelj rám!

Fodor Marcsi - Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő
Ötven magyar nő, akikről utcákat, tereket, bolygókat
neveztek el, ám a tankönyvek sokszor meg sem említik őket.
Ötven nő, akik mertek valamiben elsők lenni. Izgalmas
életutak, példaértékű történetek múltból és jelenből – a
jövőnek.
50 elszánt magyar nő

Garber, Stephanie: Caraval
A történet azzal indul, hogy apja házasságra kényszerítené
Scarlettet, ami egyszeriben véget vetne a lány hosszú évek
óta tartó álmodozásának a messzi szigeten zajló Caravalról,
a földkerekség legvarázslatosabb előadásáról, amelynek
közönsége szintén a játék résztvevőjévé válhat.
Caraval

Garber, Stephanie: Legendary (A Caraval folytatása)
Donatella Dragna a Caraval varázslatos világában végleg
megszabadult zsarnok apjától, és a nővérét, Scarlettet is
megmentette egy baljós házasságtól. Lenne mit ünnepelnie a
Dragna-lányoknak – de Tella még nem szabad.
Legendary

Huszti Gergely: Mesteralvók hajnala
A tizenhét éves Milán visszahúzódó fiú, akit leginkább a
hackerség érdekel. Nagydumás haverja ráveszi, hogy egy
spam üzenet nyomába eredjenek, ami nem várt
következményekkel jár. Miló egy mágikus világban találja
magát, ahol nem elég kiállnia a megpróbáltatásokat, de saját,
rejtett képességeit is fel kell fedeznie.
Mesteralvók hajnala

James, Vic: Tarnished City
Luke fogságba került, elítélték egy gyilkosságért, amit nem ő
követett el. Abi szökevénnyé vált, kétségbeesetten próbálja
kiszabadítani az öccsét, mielőtt a mágia megtöri. Azonban
ahogy a Jardine család egyre szorosabban fogja a forrongó
Nagy-Britanniát, a testvérpár olyasmivel kénytelen
szembenézni, ami túlmutat a személyes küzdelmükön.
Tarnished City

Johnston, E. K. : STAR WARS: Királynő végveszélyben
A titokzatos Sidious nagyúr parancsára Nute Gunray, a
Kereskedelmi Szövetség helytartója előbb blokád alá vonja
a Naboot, majd megindítja inváziós seregét. Hamarosan
harci droidok ezrei árasztják el a békés bolygót. Padmé és
udvarhölgyei életük legnehezebb kihívása előtt állnak. Ha
elbuknak, az milliók életébe kerülhet.
Királynő végveszélyben

Kaufman, Gershen - Raphael, Lev: Állj ki magadért!
Az Állj ki magadért! az egészséges önértékelés, az
önbizalom és a társas készségek fejlesztésének lehetőségeit
mutatja meg tizenéveseknek, egyszerű, közérthető nyelven,
az életükből vett példákkal, aktivizáló, megerősítő
feladatokkal és gyakorlati ötletekkel.
Állj ki magadért!

King, William: World of Warcraft: Illidan
Egykor rég, Illidan, az éjelf mágus cselből felajánlotta
szolgálatait a Lángoló Légiónak, hogy véget vessen a
démonok inváziójának. Népe mégis árulónak bélyegezte és
tömlöcbe vetette tízezer hosszú éven át, ám akaratát sosem
tudták megtörni. Most, hogy a Légió visszatért, csak ő állhat
a sötét erők útjába.
Illidan

Leiner Laura: Bízz bennem
(Iskolák Országos Versenye 2. trilógia 1. kötet)
A tizenhét éves Major Sára tehetséges táncos, azonban egy
balul sikerült buli után kirakják a csapatából, a történtek
miatt pedig megbélyegzetté válik az iskolájában. Éppen
ezért ő is meglepődik, amikor Kocsis igazgató esélyt ad neki,
és beválogatja a Szirtes Gimnázium csapatába, hogy három
hasonló sorsú társával részt vegyen az Iskolák Országos
Versenyén.
Bízz bennem

Leiner Laura: A Szent Johanna gimi kalauz 2.0
Új kiadásban jelenik meg az SzJG Kalauz, ami többek között
tartalmazza Reni levelét Corteznek, a szereplők adatlapjait,
érdekességeket és gyakran ismételt kérdéseket a sorozatról,
zene- és könyvlistákat, Leiner Laura elő- és utószavát,
valamint a nyolc kötet legemlékezetesebb jeleneteit.
SzJG. kalauz 2.0

Lim, Elizabeth: Ez hát a szerelem
Mi lett volna, ha Hamupipőke sosem próbálja fel az
üvegcipellőt?

Hamupipőke
varrónőnek
jelentkezik
a
palotába.
Azonban amikor szolgálatába áll, fültanúként egy nagy
összeesküvés
közepén
találja
magát.
Meg kel találnia a módját annak, hogyan állítsa meg a
cselszövőket, még mielőtt túl késő lenne…
Ez hát a szerelem

Matson, Morgan: Save the Date
Charlie Grant nővére a hétvégén megy férjhez családi
otthonukban, és a lány alig várja – évek óta először mint a
négy idősebb testvére egy tető alatt lesz. Hogy mi itt a gond?
Egy van csak igazából: egyre jobban úgy tűnik, hogy az egész
hétvége totál katasztrófa lesz. Charlie többet tud meg a
családjáról három nevetségesen kaotikus nap alatt, mint
valaha is gondolta volna, pedig azt hitte, teljesen ismeri őket.
Save the Date

Meyer, Marissa: Cress (Holdbéli krónikák 3.)
Cress mindent kockára tett azért, hogy figyelmeztesse
Cindert Levana királynő gonosz tervére; még úgy is, hogy
gyerekkora óta egy műholdba zárva él, netmonitorok
társaságában. A rengeteg képernyő előtt töltött idő alatt
Cress zseniális hackerré vált. Csakhogy parancs érkezett
Levanától, hogy keresse meg Cindert és az ő jóképű
tettestársát.
Cress (Holdbéli krónikák 3.)

Mo, Xiang Tong Xiu: A démoni kultiváció nagymestere 2
Bármennyire meg volt is győződve mindenki, hogy a démoni
kultiváció nagymestere úgy elpusztult, hogy még holttestet
sem hagyott maga után, Wei Wuxian újjászületik, és újra
szembenézhet a hajdanán őt legyőző kultivátorklánok
tagjaival
A démoni kultiváció nagymestere 2

Morgenstern, Erin: Éjszakai cirkusz
A történet középpontjában két fiatal mágus áll: Celia és
Marco. Kisgyermek koruktól fogva arra tanították őket,
hogy mágikus erejük segítségével győzelmet arassanak a
másik felett. Amikor Celia véletlenül rájön, hogy Marco az
ellenfele, együtt lenyűgöző varázslatba kezdenek.
Éjszakai cirkusz

Nagy Ádám - Trencsényi László - Veszprémi Attila: A
Pál utcai küldetés
Szerezzük vissza a Pál utcaiak zászlaját! Óvjuk meg a
grundot! És mindenekelőtt: Mentsük meg Ernőt!
Itt Te alakítod a történetet, Te választhatod meg az utad.
A Molnár Ferenc regénye nyomán készült interaktív
történetben minden jelentős fordulópontnál döntés előtt
állsz, és ez a döntés határozza meg, melyik oldalon
folytatod az olvasást.
A Pál utcai küldetés

Papolczy Péter - Willian Shakespeare - Szabó Lőrinc:
Hogyne szeretnélek
Shakespeare szonettjei ma is megszólítanak és magukba
hívnak. A szerelem, a vágy, a féltékenység, a félelem a
magánytól és a testi romlástól ugyanúgy az életünk részei.
A szövegek most három hangon szólalnak meg: zseniális
és humoros modern átiratban, klasszikus fordításban és
eredeti nyelven. Együtt még teljesebb a kép.
Hogyne szeretnélek

Rider, Catherine: Csók Rómában
Anna épp egy esküvőre tart, de előbb még meg kell
szereznie azt a különleges süteményt, amit a vőlegény
családja mindenáron szeretne az esküvőn feltálalni.
Matteót teljesen leköti a fontos futballmeccse, amikor egy
pékségben meglátja Annát, aki anélkül, hogy akár egy szót is
beszélne olaszul, próbál struffolit szerezni.
Csók Rómában

Sagel, Jason - Miller, Kirsten: Otherworld
A Másvilág nevű virtuális valóság szinte észrevétlenül ejt
csapdába. Simon azonban rájön, hogy egyeseknek valójában
ez a vég. Mikor rabul ejti a számára kedves lányt, Katet,
rögtön elhatározza, hogy megpróbálja megmenteni őt. De
közben olyan titkok tárulnak fel előtte, amelyeken már az
emberiség sorsa is múlhat. Vajon Simon mit tehet, hogy
megállítsa a katasztrófát?
Otherworld

Skaber, Linn: A szívem egy bezárt bódé
Linn Skaber az életről, a pattanásokról, a békéről és a
hiányérzetről kérdezte a fiatalokat, arról, hogy milyen érzés
egyszerre gyermeknek és felnőttnek lenni, mi a
legcsodálatosabb vagy a legfélelmetesebb a kamaszkorban,
és miért olyan idegesítőek a felnőttek. A válaszokból fiktív
monológok születtek. Mindegyik történetben magunkra
ismerhetünk
A szívem egy bezárt bódé

Verne, Jules: A rejtelmes sziget
Szélvihar sodorja a Csendes-óceán fölött a léghajót,
amelyen
öt
derék
amerikai
menekült
el
a
rabszolgatartásért harcoló déli csapatok fogságából. A gáz
lassan szivárog el, minden felszerelésüket a vízbe kell
hányniuk, és csak a puszta életüket menekítik egy lakatlan
szigetre, melynek titka van.
A rejtelmes sziget

Wills, Amy: Stranger Things rajongói kézikönyv
Lépj be az amerikai Hawkins városka életébe ennek a
különleges, 100%-ig nem hivatalos rajongói kézikönyvnek
a segítségével, ami a kultikus tévésorozathoz készült.
Minderre választ kapsz a Stranger Things rajongói
kézikönyvben!
Stranger Things rajongói kézikönyv

Új albumok:

Batylda, Marcin: A Cyberpunk 2077 világa
Köszöntünk 2077-ben, ahol a létért való küzdelem
mindennapos, az elnyomás garantált, a kiberver
implantátumok nélkül pedig lehetetlen túlélni. Fedezd fel a
várva várt akció-szerepjáték univerzumát, tudj meg
mindent a megapolisz körzeteiről, bandáiról és lakosairól!
A Cyberpunk 2077 világa

Metzen, Chris – Burns, Matt – Brooks, Robert: World of
Warcraft: Krónikák 1.
Lépj be a mítoszok és legendák korába, amikor még nem a
Horda és a Szövetség háborúi dúlták a világot! Peter Lee
egész oldalas festményei, Joseph Lacroix remek grafikái és
további fél tucat térkép segít felfedezni és megérteni a korok
múlását és a Warcraft világának változását.
Krónikák 1.

Welch, Chris: Iron Maiden
Megismerhetjük az Iron Maiden teljes történetét,
elolvashatjuk valamennyi albumuk és stúdiófelvételük
részletes leírását, valamint a banda jelenlegi és korábbi
tagjainak életrajzát, és a kötetben lenyűgöző képeket
láthatunk a zenekarról,
Iron Maiden

Új képregények:

Miller, Mark – Gibbons, Dave - Vaughn, Matthew:
Kingsman a titkos szolgálat
Csak a szuperkém Jack mentheti meg unokaöccsét a
börtöntől. A férfi meglát valamit Garyben fiatalkori
önmagából, és egy utolsó esélyt ajánl neki, hogy megóvja a
kilátástalan jövőtől. Gary: a legjobbakkal együtt tanulhat,
hogy maga is szuperkémmé váljon.
Kingsman a titkos szolgálat

Way Gerard: The Umbrella Academy (Az Esernyő
Akadémia) 1. 2. és 3. rész
Egy megmagyarázhatatlan világszintű jelenség során
negyvenhét különleges gyermek születik váratlanul olyan
anyáktól, akik korábban nem mutatták jelét terhességnek. A
milliomos feltaláló, Reginald Hargreeves a gyermekek közül
hetet örökbe fogad.
The Umbrella Academy

