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Helme Heine: A három jó barát

A Tanyán élő három jó barát, Kakasházy Franci, Dzsoni, az egér és Kövér Walter a halhatatlan
képeskönyv hősök közé tartozik. Megmutatják nekünk, hogyan lehet hármasban az élet
viszontagságain úrrá lenni, mert az igaz barátok legyőzhetetlenek..

Heléne Montardre: A lónak nincs árnyéka

A lovaknak nincs árnyéka mondta mindig az apám. Sokáig nem tudtam, mit ért ezen. Egészen
addig, amíg Lea be nem lépett az életembe.
Ez a könyv két lányról szól. Az egyiknek van testvére, a másiknak nincs.
Ez a könyv egy félig elvadult lóról szól, amire már senki se mer felülni.
Ez a könyv vágtákról, edzésekről, versenyekről, nevetésről, barátságról szól. És az újrakezdésről. És
titkokról..

Ruzsa Ágnes: Ablak – zsiráf könyvek – Közlekedés – Képes gyermeklexikon

enerációk nőttek fel az Ablak-zsiráf képes gyermeklexikonon. Alig van iskolai könyvtár, aminek
polcain ne találnánk meg ezt a könyvet. Közben nagyot változott a világ körülöttünk. A gyerekek
egyre több helyről egyre többféle információhoz jutnak, de az információk rendszerezésére,
jelentésük széles körű megértésére alig van idő és alakalom. A Móra Ablak-zsiráf könyvei ebben,
vagyis a világ jelenségeinek megértésében, az összefüggések felismerésében szeretnének a
gyerekek segítségére lenni.
Az Ablak-zsiráf könyvek új kötete a gyerekek egyik kedvenc témájával, a járművekkel foglalkozik.
És persze minden mással is, ami a bicikli, az autók, a hajók, a repülőgépek működésével, és
életünkben betöltött szerepével kapcsolatos. Így megtudhatjuk, mi mindenre van szükség ahhoz,
hogy zavartalanul közlekedni tudjunk a világban.

Sir Steve Stevenson: Agatha nyomoz 8. - Kenyai szafari

Nagy tragédia éri az Afrikában élő maszáj törzset: szentként tisztelt állatuk, egy fehér zsiráf hirtelen
eltűnik a szavannán. Az immár rutinos nyomozónak számító unokatestvérekre, Agathára és Larryre
ismét izgalmas kaland vár, ezúttal Kenyában, ahol egy helybéli rokonuk segítségével erednek az
orvvadászok nyomába. A nyomozás most sem kezdődhet el a bokszolóból lett hűséges főkomornyik
és a hófehér szőrű macska, Watson nélkül.

Claude Ponti: Cseréld le a szüleidet! - Szülőkatalógus - Házhoz szállítás garanciával

Lackfi János bravúros fordításában jelenik meg ez a humoros, különleges gyerekkönyv. Garantált
szórakozás a család aprajának és nagyjának. Melyik gyerek ne mondta volna már
elégedetlenségében, hogy világgá megy? Pedig van jobb megoldás! Csak válasszon ki ebből a
vicces, rajzos szülőkatalógusból egy új, sokkal jobb apát és anyát. Lássuk a lényeget! Ha valakinek
a szülei lomhák és zsibbasztóak, az agyára mennek, állandóan piszkálják, zsebpénzt nem adnak,
viszont tapadnak rá, mint a bogáncs - CSERÉLJE LE ŐKET! Ha valakinek a szülei röfögényesek,
nyálszuttyogósak, locsifecsegősek, takonypócosak, és közben van képük azt mondani, hogy ő igenis
egyen kulturáltan - CSERÉLJE LE ŐKET!A megrendelés egyszerű: a gyerek kiválasztja a
könyvből azt a típusú szülőt, amelyik tetszik neki, kitölti az utolsó oldalon található megrendelő
lapot, és postára adja. VADIÚJ SZÜLŐK érkeznek 48 órán belül, miközben a régi, megunt páros
elszállításra kerül. Érdemes sietni a rendeléssel, mert az Eldobható, a Nyugis és a Túlélő modell
már fogyóban van. Extra kiegészítők is igényelhetők: a vállra szerelhető párnázott ülés, a
láthatatlansági öv és a szabadon turkálható gigahűtőszekrény az idei év bestsellerei.
FIGYELEM! Az eredeti szülőket a csereszülők esetleges megrongálódásától függetlenül első szóra
haladéktalanul visszaszolgáltjuk.
Mirjam Oldanhave: Danny bá' és a matekrap

Danny bát és a 3.a osztályt nagy megtiszteltetés éri! Ők adhatják elő az év végi zenés színdarabot,
az igazgatónő szerzeményét. Kár, hogy a darab olyan vacak, hogy nem érdemes megtanulni. Nem
baj, hiszen Danny bának mindig támad valami jó ötlete! Készüljenek inkább egy nagy
meglepetéssel: írjanak egy saját darabot, amiben mindenki megmutatja, hogy miben a legjobb. Ki a
lábdobolásban, ki a szövegelésben, de van, aki a fejszámolásban. Vajon Tobias miben a legjobb?
Mindenkinek, aki szeretne olyan tanító bácsit, akivel a matek és a nyelvtan is játék, aki szeret
nevetni, aki szereti a szójátékokat, aki szeretne a világ legaranyosabb osztályának tagja lenni!

Mirjam Oldenhave: Danny bá' kézen áll

Danny bá egészen különleges tanár. Szerinte az iskolában mindenkinek azt kell csinálni, amiben a
legeslegjobb. Mindig támad egy ötlete, amivel feldobja az órát, akár matekról, akár helyesírásról,
akár földrajzról van szó! Nála a múzeumlátogatás az év legizgalmasabb kalandja lesz, a rettegett
tesitanár órája cirkuszi parádé, és ha neki van szüksége segítségre, akkor az egész osztály mellé áll!
Danny bát minden gyerek imádja, különösen Tobias, akinek apja helyett apja lesz a fiatal tanár
bácsi. Csak egy baj van: a régi, szigorú tanító néni lassan visszatér a szülési szabadságról Az
osztálynak muszáj kitalálnia valamit, mert egy biztos: Danny bának maradnia kell!

Bartos Erika: Együtt lenni jó!

Andrissal, a főszereplő hétéves kisfiúval együtt megismerjük a közeli és távolabbi rokoni
kapcsolatokat, rajtuk keresztül Magyarország és Európa főbb városait, tájegységeit, sok-sok
foglalkozást, az ábécé írott és nyomtatott betűit, miközben kibontakozik előttünk egy nagy és
szerető család, ahol – Zelk Zoltán híres sorát idézve – együtt lenni jó! Képes mesekönyv ovisoknak,
önálló olvasmány kisiskolásoknak és beszélgetésre ösztönző könyv az egész családnak.

Gyerek közlekedési enciklopédia

A könyv hat fejezetéből megismerhetjük a közúti, a vízi, a vasúti és a légi közlekedés, valamint az
űrhajózás fejlődési állomásait, és olvashatunk a környezetbarát közlekedésről is. A fejezeteken belül
katalógusszerűen tájékozódhatunk a különféle gépekről és járművekről. A leírások ismertetik a
járművek rövid történetét, a keretes részek pedig összefoglalják a legfontosabb műszaki adatokat
(sebesség, méret, szállítható személyek száma stb.). Néhány érdekes témával (többek között a
Forma1, a nagy sebességű vonatok, a világot körbeutazó légballonok) dupla oldalakon
foglalkozunk. A könyv utolsó lapjain kapott helyet a közlekedés történetének legnagyobb alakjait
bemutató rész és egy időrendi táblázat. Itt olvashatunk a közlekedéssel kapcsolatos rekordokról, és
itt találjuk a legfontosabb szakszavak magyarázatát is.

Andrea Erne: Karácsony - Mit? Miért? Hogyan? - Kihajtható ablakokkal

A Ravensburger népszerű Mit? Miért? Hogyan? gyermekkönyvsorozatának 36. kötetét lapozgatva
az óvodások és a kisiskolások a karácsonyi ünnepkörrel ismerkedhetnek. Megtudhatják többek
között, mit ünneplünk karácsonykor, mi az az advent, miért kapnak a gyerekek ajándékot, honnan
származik a karácsonyfa, hogyan ünnepelnek más országokban.

Bosnyák Viktória: Két bolond százat csinál

Ajándék póknak ne nézd a fogát, lóból is megárt a sok. Ilyen butaságokat mond Lala, a koala, aki
húgával, Kokóval nemrégiben érkezett a Nevenincs erdőbe. Vajon miért használja helytelenül a
közmondásokat, amiket annyira szeret? Bölcs Elek kideríti, hogy mi okozza a bajt, felesége,
Gyöngyi pedig rendet tesz az erdőlakók fejében. Gyakorlat teszi a mestert: mire a mese végére
érünk, nemcsak az erdőlakók, de az olvasó is helyesen tud majd használni kétszáz magyar szólást,
közmondást és szállóigét, hiszen a jó pap holtig tanul.

Nathalie Somers: Lányok regénye 5. - Cselszövés, botrány, váratlan fordulat

"Megkezdődött az utolsó gimis év,
zajlik az élet a lányok körül.
Valaki nem tér vissza, pedig várják.
Valaki visszatér, pedig senkinek sem hiányzott.
Valaki azzal szembesül, hogy gyökeres változás állt be az életében.
Valaki nem veszi észre, milyen változás áll be lassan az életében.
Meglepetésekben, váratlan fordulatokban most sincs hiány.
De a barátság töretlen.
Mindenki egyért egy mindenkiért!"

Balázsi Lili Fanni: Madártej

Léna édesapja külkereskedő, ezért mindig utaznak. A vadóc tizenöt éves lány eddig hét országban
végezte az iskoláit. Amikor Dél-Koreába utaznak, úgy dönt, a középiskola hátralévő éveit itt
folytatja, nem utazik tovább édesapjával. Az új környezetben fel kell találnia magát: barátságokat
köt, és folyton bajba kerül, meglepve ezzel a környezetét.
Balázsi Lili Fanni tizenöt évesen írta a könyvet, jelenleg középiskolába jár. Ez az első műve.

Jennifer E. Smith: Milyen is a boldogság?

Két idegen, Graham Larkin és Ellie O’Neill akkor ismerkednek meg – legalábbis virtuálisan –,
amikor Graham véletlenül e-mailt küld Ellie-nek kedvenc háziállatáról, Wilburről. A két tizenhét
éves fiatal e-mailezni kezd egymással, bár az ország átellenes felén élnek, és még egymás
keresztnevét sem tudják.
Szellemes és feledhetetlen levelezésükben Graham és Ellie feltárják egymás előtt az életüket,
reményeiket és félelmeiket. De mindent azért nem osztanak meg a másikkal: Graham nem tud Ellie
családjának titkáról, Ellie-nek pedig fogalma sincs, hogy Graham a rivaldafényben él.
Miután Graham kihasználja a lehetőséget, hogy elutazhasson Ellie otthonába, a maine-i Henley
városkájába, netes kapcsolatuk végre valóban személyessé válik. De lehet egy pár két ennyire
különböző hátterű fiatalból úgy, hogy minden ellenük szól?
Egy sorsdöntő nyár történetét elmesélve Jennifer E. Smith új regénye bizonyítja, hogy az élet –
akárcsak a szerelem – tele van meglepő felfedezésekkel és szerencsés tévedésekkel.
Ha a szerelem e-mailben jelentkezik, vajon megéri válaszolni?

Benji Davies: Nagypapa szigete

Peti szereti Nagypapát, Nagypapa szereti Petit. És ez már mindig így lesz.
Ebből a gyönyörű, vigasztaló könyvből megtanulhatjuk, hogy aki a szívükben él, az mindig ott lesz
velünk.
Benji Davies színes képeskönyve egy kisfiú, Peti története, aki nagypapájával fantasztikus tengeri
utazásra indul. Távoli szigeten kötnek ki, gyönyörű vidékeken barangolnak, ám végül Peti egyedül
tér haza. Minden éppen olyan, mint előtte, csak nagypapa nincs sehol.
A kötet egyszerű és természetes módon szól az elengedésről, elmúlásról Szabó T. Anna lírai
fordításában. Segítségére lehet a szülőknek, gyerekeknek a gyászban, gyászfeldolgozásban.

Janne Teller: Semmi

Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem
rá.” Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy nap az osztálytermet. Osztálytársai erre elhatározzák,
hogy nihilista társuknak bebizonyítják az ellenkezőjét. A terv szerint egy régi pajtában gyűjtenek
össze mindent, aminek van értelme. De először csak egy fejetlen játékbaba, egy zsoltároskönyv,
régi fényképek, elszáradt rózsaszirmok gyűlnek össze. Ezért a diákok azt találják ki, hogy
mindenkinek valami számára különlegesen fontosat kell odaadnia. Olénak a bokszkesztyűjét,
Hansnak a vadonatúj biciklijét, Hussainnek az imaszőnyegét. Minél nagyobb az áldozat, annál
nagyobb az értelme.
Ami ártalmatlan játéknak indul, hamarosan kontrollálhatatlanná válik: Rikke-Ursulának a
copfjaitól, Gerdának a hörcsögétől kell megválnia. Kettejük még kegyetlenebb követelésekkel áll
elő: Anna-Linek örökbefogadási bizonyítványa, a kis Emil koporsója, egy kutyatetem és egy Jézusszobor is az „értelem hegyén”, a „Fontos Dolgok Halmán” végzi. Akkor vadulnak csak igazán el az
események, amikor Sofie-nak az ártatlanságát, a tehetségesen gitározó Jan-Johannak meg az ujját
kell feláldoznia. Ekkor lépnek közbe a szülők és a rendőrség.
Csak Pierre marad flegma. Kineveti a kamaszokat, akik ilyen áldozatokra képesek, csak hogy
megtalálják az élet értelmét. Ezért nagy árat kell fizetnie: a többi gyerek kegyetlenül bosszút áll.

Mészöly Ágnes: Szabadlábon

Győri Dani tizenhat éves. Az apját sohasem látta, kettesben él az anyjával, közepes tanuló egy
közepes gimnáziumban, rajong a Barcelonáért, az indie zenéért, egész jól gitározik, és nagyon
szeretne végre egy barátnőt. Mégsem mondható átlagosnak: Dani mozgássérült, vagy ahogy ő hívja
magát: nyomi.
Egy rosszul sikerült iskolai program és egy hatalmas otthoni veszekedés után őrült ötlete támad:
elemeli anyja hitelkártyáját, vásárol magának egy repülőjegyet, és péntek reggel az iskola helyett
Münchenbe indul.
Párizs, Amszterdam és Barcelona, egyetemi kampusz és autópályapihenő, bajor nemesi kastély és
kolostor. Full extrás BMW és szakadt teherautó, zenészek, hackerek, örömlányok, deszkások: road
movie _ kerekesszékben.

Stefanie Dahle: Szamócka - Tündéri történetek a Szamócáskertből

Szamócka a szamócatündér élete csupa kaland!Miközben Bibóval, a pillangóval a tóban fürdenek,
valaki ellopja Szamócka ruháját. Vajon ki lehet a tettes?
A kis tündér nyomozásba kezd... Centi, a süni nem tud téli álomra szenderedni,mert bántja, hogy
összeveszett a legjobb barátjával. Szamócka segít kibékíteni ôket. Cickány Cilinél is elkél a
segítség, mert mindjárt megérkeznek a teadélutánra meghívott vendégek, ám Cili megfázott, és még
teát sem tudott készíteni. Még az a szerencse, hogy Szamóckának mindig van egy jó ötlete!!

M. Kácsor Zoltán: Taknyos Traktor

Karácsonykor nagy esemény történt a garázsban: két új munkagép, egy kombájn és egy traktor
költözött a falai közé. A kombájnt Kálmánnak hívták, a traktort pedig... Nos hát Taknyos
Traktornak. Neve nem volt alaptalan: annyira szürtyögött, fortyogott, annyira berregősen vette a
levegőt, hogy rajta kívül a Garázs Bagázs egyetlen tagja sem tudta végigaludni az éjszakákat. Mit
tehettek volna a garázs régi lakói? Egyik éjjel megelégelték a szürtyögést-fortyogást-berregést,
haditervet ötlöttek ki: s szegény traktort kitolták a garázsból a szabad ég alá…
Sami Toivonen, Aino Havukainen: Tatu és Patu, a szuperhősök

Gondolj bele, milyen klassz volna, ha szuperhősök lennénk! Erről ábrándozik Tatu és Patu
Hiperkiberember fantasztikus kalandjainak olvastán, és hogy hogy nem, DZIP!, a televízió aktív
lézersugárzó segítségével a furavári testvérpár Aktívlegénnyé és Mértékvitézzé változik. Kis
hőseink rögtön készen is állnak, hogy harcba szálljanak a szuperbanditákkal és a gonoszkodással,
valamint hogy megmentsék Pazar városát a helybéliek életét felforgató óriásdobozoktól.
Sami Toivonen, Aino Havukainen: Tatu és Patu, az űrpilóták

"Irány az űr!” - kurjant Tatu, és a Bananas Galaktikus Kalandsikló abban a pillanatban
kilő a világűrbe. A. T. Lanti, azaz Tatu, és Thermo Box, azaz Patu, a két csillagpilóta
célba veszi a messzeséget, hogy végére járjanak a fogós kérdésnek: vajon elég feszesek-e a
Szaturnusz gyűrűi? Miközben a bolygó szépségében gyönyörködnek, egy ismeretlen, hatalmas erő
vad űrkalandba rántja őket, melyben égitestek tűnnek el, és keringési pályák zavarodnak össze. A
csillagpilóták bátorsága és fura meglátásai kellenek ahhoz, hogy az Univerzumban ismét
helyreálljon a rend.

Rosie Banks: Titkos Királyság – Karácsony-kastély

Itt a karácsony! A Titkos Királyság minden kedves lakója összegyűlik ilyenkor a meseszép
Karácsony kastélyban, hogy együtt ünnepeljenek. Nelli, Fanni és Jázmin is meghívást kap Vidám
királytól, aki arra kéri a lányokat, hogy tartsanak velük ezen a varázslatos estén, sőt, másnap is,
amikor megérkezik Mikulás, és szétosztja a várva várt ajándékokat. A lányok örömmel
csatlakoznak, ám egyszer csak megjelenik Keserű királynő a viharmanóival, hogy szokásához híven
tönkretegye az örömteli mulatságot. A három barátnő azonban szembeszáll a gonosz királynő
varázslatával. Lesz vajon végül közös ünneplés? Olvasd el a két izgalmas történetet is tartalmazó
karácsonyi különkiadást, és megtudod!

Rosie Banks: Titkos Királyság – Ékkövek barlangja

A három barátnőnek már csak az utolsó mesebeli gonosztevőt kell megtalálniuk, ami nem más, mint
egy szörnyűséges tűzokádó sárkány. Nelli, Fanni és Jázmin a Drágakő-barlangban lelik meg a
bestiát, aki tüzes leheletével kioltja az ékkövek fényét, így félő, hogy a Titkos Királyságra
hamarosan sötétség borul. A lányok a jóságos álomsárkányok segítségét kérik, mert nélkülük nem
tudják visszaküldeni a fenevadat Fanni mesekönyvébe.

Lovász Andrea (Szerk.): Toppantós - Legkisebbek mondókás- és verseskönyve

Mikor kezdjünk mondókázni egy kisgyerekkel? Ha lehet, még akkor, amikor anya pocakjában
lakik. És aztán mindig, mindenhol, minden alkalommal: ringatás, öltöztetés, etetés, fürdetés, altatás
közben játsszuk és dudorásszuk végig együtt vele a napokat.
A Toppantós a legkisebbeknek készült: a népköltészeti és gyerekirodalmi szövegek legjavát
válogattuk ki. A legegyszerűbb dajkarímektől kezdve egészen a verses mesékig, játékmondókákig,
találós kérdésekig sok-sok mondogatni valót kínálunk.
Mivel az egyes népi gyerekmondókák variációinak száma végtelen, mi csak egy-egy változatot
mutatunk be, ám arra biztatunk minden olvasót, bátran változtasson, költse át, írja újra ezeket úgy,
ahogyan ő tanulta, ahogyan ő szereti, vagy ahogyan a gyerekének tetszik. S reméljük, azt is
felfedezik, mennyi játéklehetőség rejlik a kortárs magyar gyerekirodalom remekeiben!

Tudástár – Fedezzük fel az ókor történelmét

Ha a gyermek tele van kérdésekkel, és mindent tudni akar az ókor történelméről vagy éppen az
emberi testről, akkor a Tudástár kötetei jelentik a megoldást. Ezek a kötetek minden kíváncsi
gyermek kérdésére kimerítő választ adnak, és iskolai segédkönyvként is jól használhatók.

Vadadi Adrienn: Ünnepelj velünk! - Ovis ünnepek

Régi barátaink együtt ünnepelnek hónapról hónapra. A szüret, a Márton-napi liba, az advent, a
betlehemezés, a torkos csütörtök, a március 15-e, a húsvét, az anyák napja és a hozzájuk kapcsolódó
szokások, hagyományok mind-mind megjelennek a könyvben, miközben az ovisok, ahogy mindig:
játszanak, sürgölődnek, veszekednek és örülnek, végül pedig búcsút intenek az óvodának. Mesék
ovis ünnepekről – hétköznapokra és ünnepekre, otthonra és ovikba egyaránt.

Wendy Mass: 13 ajándék

Tara Brennan hamar rájön, hogy betörni a suliba, ellopni egy kecskét és közben gázspray-vel
hadonászni nem kifejezetten jó ötlet. Büntetésként egy álmos kisvárosba, Fűzlakba küldik a szülei
olyan rokonokhoz, akiket alig ismer. Egyikük a tizenegy éves unokatestvére, Emily, aki a legutóbbi
találkozásuk alkalmával egy egész rúd ragasztót megevett. Tara hamarosan ráébred, hogy Emily
közel sem a legfurcsább lakó a városban.
Tara kalandjai olyan helyekre sodorják őt és új barátait, amikre álmukban sem számítanának.
Némelyik hely a való világban található, de sok közülük csak a lelkük mélyén létezik.
Egy nagy adag szülinapi varázslattal a 13 ajándék megnevettet, elgondolkodtat és talán még arra is
ráveszi az olvasóit, hogy eldúdoljanak egy-két dalt. Hiszen Fűzlakban bármi lehetséges, és semmi
sem az, aminek látszik."

Zsoldos Attila: Az Árpád-ház kihalása . A magyar történelem rejtélyei

Tényleg igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula
körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befolyásolni az európai történelmet Rákóczi Ferenc? Valóban
koncepciós per áldozata lett Báthory Erzsébet? Milyen rejtélyek merülnek fel Mohács körül? Miért
kellett romba dőlnie az ostromlott Budapestnek, és hogyan menekült meg a pesti gettó?
A magyar történelem rejtélyei címmel húsz kötetes sorozatot indít útnak 2016 márciusában a
Kossuth Kiadó. Célunk, hogy közérthető, olvasmányos formában megválaszoljuk azokat a
kérdéseket, amelyek évtizedek, évszázadok óta foglalkoztatják a történészeket éppúgy, mint a
közvéleményt. A fentiekre és sok más történelmi talányra igyekszik fényt deríteni induló
sorozatunk, melynek gazdagon illusztrált köteteit az adott téma neves kutatói, szakértői írták.

Ungváry Krisztián: Az ostromlott Budapest két tika . A magyar történelem rejtélyei

Tényleg igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula
körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befolyásolni az európai történelmet Rákóczi Ferenc? Valóban
koncepciós per áldozata lett Báthory Erzsébet? Milyen rejtélyek merülnek fel Mohács körül? Miért
kellett romba dőlnie az ostromlott Budapestnek, és hogyan menekült meg a pesti gettó?
A magyar történelem rejtélyei címmel húsz kötetes sorozatot indít útnak 2016 márciusában a
Kossuth Kiadó. Célunk, hogy közérthető, olvasmányos formában megválaszoljuk azokat a
kérdéseket, amelyek évtizedek, évszázadok óta foglalkoztatják a történészeket éppúgy, mint a
közvéleményt. A fentiekre és sok más történelmi talányra igyekszik fényt deríteni induló
sorozatunk, melynek gazdagon illusztrált köteteit az adott téma neves kutatói, szakértői írták

Buzás Gergely: Mátyás, a reneszánsz király - A magyar történelem rejtélyei

Tényleg igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula
körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befolyásolni az európai történelmet Rákóczi Ferenc? Valóban
koncepciós per áldozata lett Báthory Erzsébet? Milyen rejtélyek merülnek fel Mohács körül? Miért
kellett romba dőlnie az ostromlott Budapestnek, és hogyan menekült meg a pesti gettó?
A magyar történelem rejtélyei címmel húsz kötetes sorozatot indít útnak 2016 márciusában a
Kossuth Kiadó. Célunk, hogy közérthető, olvasmányos formában megválaszoljuk azokat a
kérdéseket, amelyek évtizedek, évszázadok óta foglalkoztatják a történészeket éppúgy, mint a
közvéleményt. A fentiekre és sok más történelmi talányra igyekszik fényt deríteni induló
sorozatunk, melynek gazdagon illusztrált köteteit az adott téma neves kutatói, szakértői írták.
Tóth Ferenc: A bujdosó Rákóczi – A magyar történelem rejtéjei

Tényleg igazságos volt Mátyás király? Mi a valóságalapja az Erzsébet királyné és Andrássy Gyula
körüli pletykáknak? Hogyan próbálta befolyásolni az európai történelmet Rákóczi Ferenc? Valóban
koncepciós per áldozata lett Báthory Erzsébet? Milyen rejtélyek merülnek fel Mohács körül? Miért
kellett romba dőlnie az ostromlott Budapestnek, és hogyan menekült meg a pesti gettó?
A magyar történelem rejtélyei címmel húsz kötetes sorozatot indít útnak 2016 márciusában a
Kossuth Kiadó. Célunk, hogy közérthető, olvasmányos formában megválaszoljuk azokat a
kérdéseket, amelyek évtizedek, évszázadok óta foglalkoztatják a történészeket éppúgy, mint a
közvéleményt. A fentiekre és sok más történelmi talányra igyekszik fényt deríteni induló
sorozatunk, melynek gazdagon illusztrált köteteit az adott téma neves kutatói, szakértői írták.

