KARÁCSONYI REGÉNYEK
Adler, Irene: Öt karácsonyi rejtély
A londoni Briony Lodge szalonjából karácsonykor sem
hiányozhatnak a rejtélyek. Jobb alkalmat nem is
találhatnának a ház lakói, hogy kalandos
nyomozásokról és szövevényes ügyekről meséljenek
egymásnak. Az öt, képtelenségnek tűnő eset szálait
csak a legragyogóbb elmék tudják kibogozni.

Doyle, Roddy: Rover megmenti a karácsonyt
Rudolfnak, a rénszarvasnak csupán évi egy napot
kellene dolgoznia, akkor is beteget jelent. A
kétségbeesett Télapó kénytelen helyettest találni, aki
húzhatná a szánját. Az egyetlen, aki elég eszes, jóképű
és sármos ahhoz, hogy megfelelően helyettesítse a
rén-szarvast, nem más, mint egy Rover nevű eb.

Fletcher, Tom: Christmasaurus
Felejts el gyorsan mindent, amit eddig az Északisarkról tanultál, és ismerkedj meg:
– egy Trundli Vili nevű fiúval
– a Mikulással (igen! az igazi Mikulással!)
– és egy igazán különleges dinoszaurusszal…
A Christmasaurus varázslatos mese arról, hogy amit
nagyon szeretnénk, az nem mindig az, amire igazán
vágyunk.

Haig, Matt: A fiú, aki Karácsonynak hívnak
Vajon a Télapó is volt kisfiú? Kik voltak a szülei? És
hogyhogy nem öregszik? Miért titokban oson be a
házakba? És mióta repülnek a szarvasok?! Kik azok a
koboldok, és egyáltalán, milyen egy Igazmondó
Grimpli?
Ha ezek a kérdések régóta fúrják a te oldaladat is, ez a
könyv neked szól.

Kramer, Irmgard: Oroszlán a karácsonyfa alatt
December elsején, pontban éjfélkor a Mindenféle
Csecsebecse Boltjában egy kis plüssoroszlán mászik
elő egy ládából, és 24 napja van rá, hogy találjon
valakit, aki megszereti – mert akkor örökké életben
maradhat!
Egy egészen különleges karácsonyi történet 24
fejezetben, az egész családnak.

Lunde, Maja: Hónővér
A 10 éves Noelnek a karácsony az év legszebb napja,
amikor mézeskalács és narancs illata, a feldíszített
karácsonyfa és a gyertyák fénye tölti be a lakást. De
idén semmi sem olyan, mint máskor…

Montgomery, Lucy Maud: Anne karácsonya
Ebben a megkapó humorral és emberséggel átszőtt
kötetben a szerző magyarul eddig még soha meg nem
jelent novelláiból válogathat az olvasó. A máig friss
történetek arra emlékeztetnek bennünket, hogy még
nem késő visszatalálnunk a karácsony és az ünnep
igazi jelentéséhez: az összetartozás, a megbocsátás és
a szeretet érzéséhez.

Naylor, Phyllis Reynolds: Tappancs karácsonya
A világhírű regénysorozat záró darabja szívet
melengető olvasmány nem csak karácsony idején. A
szerző finom humorral és őszinteséggel beszél minden
olyan témáról, amely egy erős igazságérzékkel
rendelkező tizenévest foglalkoztathat. Nagy lelki
érzékenységgel világítja meg a látszat mögötti
valóságot, hogy végül mi magunk is rájöhessünk: a
dolgok nem mindig feketék vagy fehérek, de
megváltozni sosincs késő.

