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Magyar szerzők idén megjelent könyveit ajánljuk figyelmetekbe. Kattintsatok a
linkekre! Ha a státusz hozzáférhető, ki tudjátok kölcsönözni a köteteket. Bővebb
tartalmakért böngésszétek a https://moly.hu/ oldalt!
Bakó Liza: Csíííz!
Hanna nehéz időszakon megy keresztül. Az első gimis éve
korántsem úgy alakult, ahogy szerette volna, ráadásul a
szülei úgy döntöttek, hogy a család leköltözik Siófokra és ott
kezdenek új életet. Még szerencse, hogy az új gimnázium
nyári fotós tábort indít, hiszen Hanna imád fényképezni. De
vajon milyenek lesznek az új iskolatársai, sikerül barátokat
szereznie? És mi van a szerelemmel? Hannának ezen a
nyáron mindenből bőven kijut, és ahogy az lenni szokott, ha
az ember gimis, semmi sem megy olyan könnyen, mint
ahogy azt elképzeljük. Balaton, szerelem, barátság, nyár.
Nem is kell más a boldogsághoz. Vagy nem is ilyen
egyszerű?
Csíííz !

Berg Judit: A keresők (Az őrzők 2.)
Egy fesztiválozás reményében Az őrzőkből megismert
középiskolások nyári munkát vállalnak a Balaton közelében,
ahol hamarosan gyanús alakok bukkannak fel körülöttük.
Renard felügyelő Párizsból nyaralni jön a gyerekeivel a
Balatonra, ám pihenésük közben a magyar gimnazistákkal
együtt szövevényes bűnügybe bonyolódnak, amely egyre
szorosabban kapcsolódik a Seuso-ezüstökhöz.
A keresők

Borza V. Eszter: Camp–Feszt (Camp-trilógia 1.)
A nyár a legtöbb tini életében a bulizásról, a haverokról, az
utazásokról, élmények szerzéséről szól. De vajon hogy töltik
szabadidejüket az olyan introvertált, sorozatfüggő lányok,
mint például Sophie, aki csak a legjobb barátnőjével, Aliceszel tartja a kapcsolatot? A nyár utolsó hónapjában Alice
ráveszi Sophie-t, hogy tartson vele egy táborba, és ezzel
kezdetét veszi életük egyik legfergetegesebb nyaralása.
Hamarosan kiderül, hogy a Camp-Feszt – kora délutántól
hajnalig tartó koncertjeivel – sokkal inkább nevezhető
fesztiválnak, mint egyszerű tábornak, mely laza szabályaival,
hangulatos faházaival és nem utolsósorban a helyszínéül
szolgáló gyönyörű erdővel csábítja a fiatalokat. A lányok
azonban végül még egy fesztiválélménynél is sokkal többel
gazdagodnak – új barátokat szereznek, felejthetetlen
kalandokban lesz részük, és még egy kis szerelem is
szövődik a tábor ideje alatt. És ha mindez nem lenne elég, a
történet végén még egy meglepő titokra is fény derül…
Camp-Feszt
Cseh László: Eyonea krónikái – I. könyv

A két kontinens, Eyonea és Zenföld lakói egy pusztító
háborút követően már húsz éve békében élnek egymás
mellett, amikor újra vészjósló viharfelhők kezdenek
gyülekezni felettük. Zenföld nagykirálya, Malyn sötét
terveket forgat a fejében. Mindeközben egy 19 éves ifjú,
Oliver egy tragédia következtében rájön: varázserővel
rendelkezik, nem is akármilyennel. A fiút a fővárosba
hívatják, és új tanítómestere oldalán olyan események
közepébe csöppen, amelyekben sohasem akart részt venni.
Oliver döntésein kontinensek jövője múlhat.
Eyonea krónikái - I. könyv

Erdős Zsuzsanna: Légből kapott szerelem
Dóri osztálytársaival együtt Angliából repül hazafelé egy
háromhetes nyelvtanfolyamról. És ettől a naptól kezdve szó
szerint elszabadul körülötte a pokol. Eleinte értetlenül,
majd egyre ijedtebben szembesül vele, hogy kezdi
elveszíteni a kontrollt saját maga felett, és hamarosan rájön,
hogy minden, ami vele és körülötte történik, valamilyen
fura módon a repülőgépekhez és a repüléshez kapcsolódik.
Vajon mi okozza ezeket a furcsa és lassan ijesztővé váló
jelenségeket?
Légből kapott szerelem

Kádár Annamária: Valódi példaképek
A példaképeket nem lemásolni kell, hanem ihletet meríteni
belőlük. Ők a saját magunk választotta út bejárásához és az
elénk gördülő akadályok leküzdéséhez nyújtanak
számunkra mintát és támaszt. Beavatnak minket az élet
titkaiba, hiteles történetükkel segítenek eligazodni abban,
hogy mi helyes, és mi helytelen, mi visz eredményre, és mi
vezet kudarchoz. Ha gyerekként, serdülőként, majd
felnőttként megkapjuk a kellő inspirációt, akkor az életben
már önállóan is tudunk boldogulni, fejlődni.
Valódi példaképek

Kocsis Laura: Cseréljünk!
Emma a háta közepére sem kívánja a hozzájuk költöző thai
cserediákot, és ezt nem is nagyon titkolja. Nittaya viszont
meg van győződve róla, hogy a magyar lány nagyon kedves,
csak furcsa a humora. Nem is sejti, mi az, ami Emmát
nyomaszthatja, egészen addig, míg együtt nem találják
magukat egy lépcső alatti zugban, ahol Emma mindent
bevall… Kocsis Laura az érettségivel egyidőben fejezte be
regényét, amelyben két különböző világról ír, és arról,
hogyan érthetjük meg egymást.A történetet a két főszereplő
lány szempontjából olvashatjátok egymás után, előbb az
egyik szereplő, majd a könyvet megfordítva a másik
szereplő szemszögéből is, vagy úgy, hogy összefonjátok a
két szálat.
Cseréljünk!

Kovács Gergely: #Károlykirály – Interaktív blogkönyv
fiataloknak
Kötetünk IV. Károly, az utolsó megkoronázott magyar király
(1887-1922) életét mutatja be tíz fejezetregiszterben. A
könyv sajátossága, hogy a szöveges rész olvasása és a
gazdag képanyag nézegetése mellett okostelefonnal
leolvasható QR-kódokon keresztül hangzó és filmes
archívumok, levéltárak, sajtógyűjtemények anyagai között
böngészhetünk az Osztrák-Magyar Monarchia utolsó
éveinek világában.
#Károlykirály

Leiner Laura: Higgy nekem (Iskolák versenye II. trilógia
2.)
Már ötödik napja tart az Iskolák Országos Versenye, és a
címvédő piros csapat még mindig versenyben van,
méghozzá nem is akárhogy, a résztvevők és szervezők is
őket tartják az egyik legesélyesebbnek a győzelemre. Az
otthoniak azonban továbbra is kétkednek, számukra az idei
Szirtes-csapat mindörökre megbélyegzett társaság marad,
akiknek az IOV részvétele és eredménye sem változtatja
meg a negatív megítélésüket. Kocsis igazgató próbál tenni ez
ellen, és mindent bevetve igyekszik megkedveltetni a négy
versenyzőt a szirtesesekkel, miközben a Hortobágyon egyre
kiélezettebb a verseny, Sára, Rajmund, Vivi és Dominik
pedig az események sodrásában szép lassan rádöbbennek,
hogy nemcsak sorstársakra, de barátokra is találtak. Sőt,
talán még annál is többre…
Higgy nekem

Maros Edit: Bonyolult egy banda
Minden olyan BONYOLULT. Adél körül minden
összekuszálódik, és amikor már azt hinné, hogy nem lehet
fokozni, rájön, hogy ebben jó nagyot tévedett! Egy szörnyű
sítábor, egy borzalmas Valentin nap és egy katasztrofális
iskolai bál után mi jöhet még? De hogy is lehetne könnyű az
élet, ha az ember szerelme felszívódik, a legjobb barátjával
összeveszett, a csajok továbbra sem rajonganak érte, és
begyűjt egy szobafogságot is.
Bonyolult egy banda

Mészáros Dorka: Felelsz vagy mersz?
Bori újévkor megfogadta, hogy minden helyzetben
önmaga lesz, és sokat mosolyog. Csakhogy megnehezíti
a dolgát Misi, akivel negyedik óta folyik az érzelmi
huzavona, ráadásul Bori közben a táncos Noelbe is
szerelmes. Feltűnik a színen Adorján, és a lányok
folyton bekavarnak… És ha ez még nem lenne elég, ott
van a gimis felvételi, a táncelőadás, a prózamondó
verseny. Bori pedig szeretne mindenhol megfelelni.
Felelsz vagy mersz?

Rojik Tamás: Árulás (Szárazság 2.)
Budapest, valamikor a 2050-es években… Minden lépésedet
figyelik. Senkivel nem tudsz őszintén, négyszemközt
beszélni. A hírekben nem bízhatsz. Körülnézel, és mintha
senki nem látná rajtad kívül, hogy mekkora a baj. Bár a világ
rendje látszólag helyreállt, a Szárazságból megismert Dani
és Anikó mégsem találja a helyét. Túl sokat láttak és túl
sokat tudnak ahhoz, hogy a rendszer megfeledkezzen róluk.
A tanév kezdetén pedig újra nagyot fordul velük a világ. A
kormány bevezeti a kötelező honvédelmi képzést a
Környezetvédelmi Gimnáziumban. Szerencséjükre Áron, az
új osztálytárs pont a katonai iskolából érkezett hozzájuk.
Aztán a dolgok elkezdenek rosszra fordulni… a peremről
érkező hírek egyre aggasztóbbak, a periférián élő emberek
megelégelték az eddigi sorsukat és változást követelnek.
Vajon kiben bízhat Dani és Anikó? Kinek a pártjára álljanak?
Kibírja a szerelmük az újabb próbatételt?
Árulás

Schmal Róza: Nagy folyók haragja – A Laddan könyve
Schmal Róza fantasy-trilógiájának első kötetében a ladanni
birodalom története, nemesi családok hatalomért és
szerelemért folytatott harca tárul elénk. A varázslatos,
képzeletbeli középkori világot aprólékosan kidolgozott
birodalmi térkép, lenyűgöző városrajzok és családfák
hozzák még közelebb az olvasóhoz.
Nagy folyók haragja - A Laddan könyve

Tallán Mariann: A szegények fejedelme – II. Rákóczi
Ferenc
Tallián Mariann kalandos ifjúsági regénye II. Rákóczi Ferenc
életét dolgozza fel abban a hitben, hogy minden gyerekből
válhat hős, ha kitartóan küzd az álmaiért. A könyvet
Cserkuti Dávid illusztrációi keltik életre.
A szegények fejedelme - II. Rákóczi Ferenc

Váradi Anna: Idővándor - Honfoglalás
Bence átlagos kamasz, aki meglehetősen zűrös családdal és
néhány link haverral van megáldva. Fantáziáját digitális
hősök népesítik be, mindennapjait a videojátékok virtuális
világa szövi át. Ám egy nap valószínűtlen fordulatot vesz az
élete: időutazó lesz. Egy varázslatos kaftán segítségével
belecsöppen egy merőben más világba. Lassan esik le neki,
hová is került: a honfoglalást megelőző évekbe, Etelközbe. A
furcsa kinézetű ősmagyarok, akik szó szerint előbb tanulnak
meg lovagolni, mint járni, hamar befogadják a jövevényt.
Őszinte barátságuk, természetközeli életük gyökeres
változásokat indít el Bencében. Azonban van valaki, aki nem
nézi jó szemmel a jövőből jött fiút…
Idővándor - Honfoglalás

