KÖNYVAJÁNLÓ - TINIKNEK
Zárvatartásunk alatt is jobbnál jobb könyvek érkeztek könyvtárunkba.
Válogassatok közülük!

A boldog, teljes élethez Ziggy, a macska ad
humoros, mégis bölcs tanácsokat.
Légy részese a nemzetközi bestseller tiniknek
szóló változatának te is!

MACSKABÖLCSESSÉG TINIKNEK

A regény akár egy könnyed, szerelmes történet is
lehetne Soma 18. születésnapjának ünneplésével, ám egy bűntény lassan felülírja az idillt.
A Hidd el végre Erdős Zsuzsanna Vedd már észre
című könyvsorozatának harmadik része.
HIDD EL VÉGRE!

Amennyiben érdekel a misztikum, a szellemek
világa és egy kis nyomozástól sem riadsz
vissza, melyhez a telefonodra is szükséged
lesz, akkor ez a neked való könyv.
A szerző, Japhet Asher Oscar-díjra jelölt
dokumentumfilmes,
animációs
tévésorozatok írója és producere.

A SZELLEMŐR NAPLÓJA

A humoros, könnyed, nyári olvasmányt
keresel, akkor a Haverok és bénázások lesz a
te könyved.
Chloe Seager regénye az Emma sorozat
második része.
Emma Nash, a végzős gimnazista lány élete
ismét katasztrofálissá válik. Ekkor felveti a
kérdést, hogy olyan rossz ötlet-e, ha egy
alternatív online életet kreál?

HAVEROK ÉS BÉNÁZÁSOK

A könyv írója, Julie Buxbaum a New York Times
bestsellerszerzője.
Vajon hogyan lehetséges, egy olyan tragédiát
feldolgozni, mint, ami az Amerikai Egyesült
Államokat érte a 2001. szeptember 11-i
terrortámadáskor?
Ha érdekel két tinédzser, egy lány és egy fiú
válasza és boldogságkeresése, akkor olvasd el
a regényt.

REMÉNY ÉS MÁS CSATTANÓK

Cookie O'Gorman neve nem ismeretlen a LOL
rajongók között. A Piszkos tánc is egy igazi,
romantikus amerikai regény.
A főszereplő, Sadie igazi jó kislány, egy földre
szállt angyal. Azonban táncos szeretne lenne,
és ehhez jobban meg kell ismernie az életet.
Tapasztalatokat Colton segítségével gyűjt.
Sadie közben egyre jobban belejön a
szerepébe. Lehetséges, hogy rossznak lenni
mégiscsak jó?

PISZKOS TÁNC

Érzékeny, több könyvdíjat elnyert regény
egy elnyomott, félreértett lányról.
Zarin 16 éves, árva, okos, szaúd-arábiai lány,
akinek szerelmi életéről sokan, sokfélét
pletykálnak. A szülők óva intik tőle
gyermekeiket, de a 18 éves Porus
Dumasiának senki más nem tetszik, csak ő.
A két fiatalra holtan találnak rá egy
összezúzott kocsiban. Lassan világossá válik,
hogy Zarin sokkal több volt, mint „egy olyan
lány”.

A GIRL LIKE THAT

A Pretty little liars a nagysikerű tévészéria
regényalapja.
A Tökéletes című könyv a sorozat harmadik
része, melyben a négy hazug lány története
tovább folytatódik.
PRETTY LITTLE LIARS: TÖKÉLETES

Joker jó útra tért és fehér lovagként
Gothamet nem mástól akarja
megszabadítani, mint Batmantől, akit a
város legnagyobb bűnözőjének tart.
Vajon igaza van az egykori gonosztevőnek?
Nincs kizárva.
BATMAN: FEHÉR LOVAG

Deadpool kinyírja a teljes Marveluniverzumot és az Ötletverzumot. Ez utóbbi
az a hely, ahol szüleink és nagyszüleink
kedvenc könyveinek és a mi kötelező
olvasmányainknak a főszereplői laknak.
Nem azért öl, mert élvezi, hanem mert úgy
hiszi, így a helyes.
Vajon sikerül neki? Vagy a párhuzamos
világok Deadpooljai végül megállítják?
ÖLÉGIA

Pókember rábukkan egy titokzatos, ősi
kőtáblára, amit New York legnagyobb hatalmú
bűnözői, Kingpin és a Maggia is meg akarnak
szerezni.
A szuperhős egyáltalán nem lehet biztos
benne, hogy a szerencse ezúttal is mellé
szegődik…

PÓKEMBER: ÖRÖKKÉ FIATAL

A Marvel-moziverzum útmutatójának
segítségével megismerheted Vasember
páncéljait, a Levitáció Köpenyét, a Végtelen
Kövek titkait, Asgard aranyló palotáját és még
sok más érdekességet.

MARVEL STUDIOS KÉPES ÚTMUTATÓ

A harmadik Alias képregényben - mely
egyben a sorozat zárókötete is -, Jessica
Jones, az egykori szuperhősnő újra
kénytelen szembenézni a rettegett
tömeggyilkossal, Killgrave-vel, a
Bíboremberrel és kettejük párharca
felszínre hozza iszonyatos, féltve őrzött
titkait.
Végre kiderül, miért lett a szuperhősből
megkeseredett magánnyomozó.

JESSICA JONES: ALIAS 3

Az Orgyilkos osztály című
képregénysorozat negyedik részében az
Orgyilkosképző Akadémia kiváltságos
hallgatói rátámadnak a számkivetett
diákokra. Egyetlen céljuk osztálytársaik
megölése.
Marcus Arguello csak néhány
szövetségesének támogatásában bízhat.
Vajon ennyi elég lesz a
megmeneküléshez?

ORGYILKOS OSZTÁLY 4

