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Geronimo Stilton: Az Eiffel-torony titka – Képregény

Franciaországban járunk, az 1889-es esztendőben. Már majdnem elkészült az Eiffel-torony,
nemsokára bemutatják Párizs lakóinak. Cicaróne azonban titokban botrányos meglepetésre készül!
Talán még Geronimo Stilton agyafúrtsága sem lesz elegendő ahhoz, hogy meghiúsítsa a ravasz
tervet. Most aztán tényleg extraegeres ötletre van szükség, méghozzá villámgyorsan!
Rózsák meséi – Hercegnőmesék

Melyik kislány nem álmodozott még arról, hogy szépséges, aranyhajú királykisasszonynak született?
Sorozatunk első kötetének segítségével mindenki beleélheti magát Borsószem királykisasszony,
Csipkerózsika vagy éppen Hamupipőke hétköznapjaiba és kalandjaiba. A második kötet
tündérmeséiben az állatok hirtelen beszélni kezdenek és mindenféle csodálatos dologra képesek,
de gyakran az is előfordul, hogy a mesehősöket elvarázsolják. A csodálatos történeket átszövő
bűbáj, mely a mesék sava-borsa, sosem veszít szépségéből.

Miranda Kenneally: Kivédhetetlen szerelemnek

Aki szerint az amerikai foci és a csajok nem férnek össze, az nem ismeri Jordant! A tizenhét éves
lány a gimi csapatának kapitánya és irányítója: bitang tehetséges játékos, és a foci a mindene. (Az
már csak hab a tortán, hogy a pályán folyton szívdöglesztő hapsik veszik körül) Csapattársai tisztelik
és szeretik igaz, csak haverként tekintenek rá. De Jordannek amúgy sincs ideje pasizni, fontosabb,
hogy egyetemi sportösztöndíjat szerezzen. Na meg hogy az apja végre elismerje a tehetségét.
A dolgok akkor kezdenek bonyolódni, amikor Ty Green, a kiváló irányító beiratkozik a suliba. Az irtó
dögös srác egyszerre jelent veszélyt a lány posztjára és a szívére, Jordan pedig életében először
elbizonytalanodik: vajon nyerhet-e a pályán és a szerelemben is?
Becca Fitzpatrick: Finale – Végjáték

Nora és Folt azt hitte, immár maguk mögött hagyták a bajokat. Hank nincs többé, a csúf
vendettának véget vethetnek. Ám Hank – akaratlanul – után Nora válik a nefilek vezetőjévé, és be
kell fejeznie, amit előde elkezdett.
Vagyis el kell pusztítania a bukott angyalokat. El kell pusztítania Foltot.
Nora ezt sosem tenné meg – így hát tervet készítenek Folttal. Elhitetik a világgal, hogy szakítottak,
és belülről alakítják át a rendszert. Nora meggyőzi a nefileket, hogy hibát követnek el, ha a bukott
angyalok ellen szállnak hadba, Folt pedig megtud mindent a másik oldalról, amit csak képes.
Megállítják a háborút, mielőtt egyáltalán elkezdődne.
Azonban még a legalaposabban kidolgozott tervek is sokszor félresiklanak. Norát mindenestől
igénybe veszi új szerepe, és az addig sosem tapasztalt hatalom vonzásába esik.

Nyulász Péter: Helka – A Burok- völgy árnyai

Különös események zavarják meg a Balaton északi partjának nyugodt mindennapjait. A tihanyi
Soktornyú Kastély népe ünnepre készül: Helka hercegkisasszony hamarosan hivatalosan is
trónörökössé válik. Ám hősünk unja a felhajtást, elszökik inkább a tiltott rengetegbe szamócázni.
Mindeközben a közeli Burok-völgyben sötét lelkű teremtmények gyülekeznek, hogy a kegyetlen
Bora vezetésével feldúlják a Balaton békéjét, és bosszút álljanak a hercegi páron.

