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2021. JANUÁR – REGÉNYEK, KÉPREGÉNYEK
Legújabb könyveinket, és képregényünket ajánljuk figyelmetekbe. Kattintsatok a linkekre!
Ha a státusz hozzáférhető, ki tudjátok kölcsönözni a köteteket. Bővebb tartalmakért
böngésszétek a https://moly.hu/ linket! Ne feledjétek, bár a könyvtárba most még nem
léphettek be, az ablak-kölcsönzés továbbra is üzemel!

Új regények:

Bardugo, Leigh: Wonder Woman: A háborúhozó
Alia Keralis csak egy rövid időre akar elmenekülni folyton
atyáskodó bátyja elől a tengerre. Nem sejti, hogy az életére
törnek. Ellenségei úgy vélik, már a puszta létezése
kirobbanthat egy világháborút. Amikor Alia hajóján bomba
robban, egy rendkívüli erejű, rejtélyes lány menti ki őt a
vízből
Wonder Woman: A háborúhozó

Brennan, Sarah Rees: A káosz leánya
(Sabrina hátborzongató kalandjai 2.)
Sabrina Spellman most hozta meg élete legnehezebb
döntését: maga mögött hagyja imádott barátait a Baxter
Gimiben. Eljött az idő, hogy a sötétség útját követve
megtalálja a helyét a boszorkányok és a varázslók között a
Láthatatlan Tudományok Akadémiáján. A Netflix sorozat
alapján ez a regény egy teljesen új és eredeti történetet mesél
el Sabrináról.
A káosz leánya

Clare, Cassandra:
A mágia vörös tekercsei (A legősibb átok 1.)
Magnus Bane csak egy jó kis vakációra vágyott Alec
Lightwooddal, az árnyvadásszal – pazar európai körutazásra.
Csakhogy jóformán meg sem érkeznek Párizsba, amikor
előkerül egy régi barát, és híreket hoz egy Karmazsin Kéz
nevű démonimádó szektáról. Egy szektáról, amit minden jel
szerint Magnus alapított. Réges-régen. Viccből.
A mágia vörös tekercsei

Crouch, Peter: Hogyan legyél igazi focista
Focista akarsz lenni, mert imádod a focit. Ezért hajtasz,
darálsz. És aztán egyszer csak focista vagy, és belekerülsz a
legfurcsább, legmókásabb és legelképesztőbb világba. A
nevem Peter Crouch, ez pedig a Hogyan legyél igazi focista.
Kezdhetjük?
Hogyan legyél igazi focista

Dabos, Christelle: A tél jegyesei (A tükörjáró 1.)
Anima lakói szerint a tárgyaknak lelkük van, és
kommunikálni is tudnak velük. Ophélie azonban nem csak
ezért különleges: briliáns ügyességgel közlekedik a tükrökön
keresztül. De el kell hagynia otthonát, férjéül pedig a gyűlölt
és rettegett kincstárnokot, Thornt szánják.
A tél jegyesei

Dabos, Christelle: Visszaverődések viharában
(A Tükörjáró 4.)
A népszerű fantasy sorozat befejező részében Ophelie, Thorn
és segítőik nem kisebb feladatot vállalnak magukra, mint
hogy megvédjék világukat a végső pusztulástól. A szilánkok
aprózódása ugyanis tovább folytatódik, és Bábelen kívül már
Sarkot és Animát sem kíméli.
Visszaverődések viharában

Eld, Gabriella: Húsevők ketrece
(Legendák a Bagolyvárosból 3.)
Amikor az Adottságkereskedők betoppannak a tetováló
szalonba, és elviszik Alaskát, Igor tudja, hogy még az életénél
is többet kockáztat, ha ki akarja szabadítani őt. Meg kell
küzdenie a nővérével, a régi szerelmével, azokkal a veszélyes
titkokkal, amiket sose mondott el senkinek, és egy olyan
Adottsághasználóval, aki mellett labdába se rúghat.
Húsevők ketrece

Freed, Alexander: STAR WARS: Széthullás (Alphabet
osztag 2.)
Az Új Köztársaság győzelmének híre az egész galaxist felrázta.
Az új kormányzat csapásmérő különítményei a legtávolabbi
csillagokig is elrepülnek, hogy felkutassák és szétzúzzák a
birodalmi zsarnokság utolsó maradványait. De némelyik régi
szellemet
nehezebb
elűzni,
mint
a
többit.
A
legveszedelmesebb közülük pedig az Árnyék ezred.
Széthullás

Garber, Stephanie: Finale (Caraval 3.)
Amikor életek, birodalmak és szívek sorsa múlik rajta,
Tellának el kell döntenie, hogy megbízik-e Legendben, vagy
régi ellenségeként kezeli. Miután rábukkan egy titokra, amely
fenekestül felforgatja az életét, Scarlettnek képessé kell válnia
a lehetetlenre. Legendnek pedig meg kell hoznia egy döntést,
amely örökre megváltoztathatja.
Finale

Higgins, Wendy: A csóklista
A tizenhét éves Zae Monroe-nak már nagyon elege van a
szerelemből. Megcsalta az egyetlen srác, akibe valaha is
szerelmes volt, emellett szülei párkapcsolata is a szeme
láttára omlik össze. Zae felvet egy versenyt a barátai között. A
cél az, hogy a tavaszi szünet során minél több fiú csókját
sikerüljön begyűjteniük. Azonban az ártatlan verseny
hamarosan drámai spirálba sodorja a lányokat.
A csóklista

Holloway Vivien: Mint az óramű
(Winie Langton történetek 7.)
Winie Langton lehet, hogy nem mindenható, vagy
érinthetetlen, azonban meglehetősen dühös. Bár a lakása
leégett, és mindene a tűz martalékává vált, nincs ideje emiatt
siránkozni. Harryt elrabolták, Winie pedig mindent felforgat
annak érdekében, hogy megtalálja.
Mint az óramű

Kay, Martin: EASTERN – Titkok útvesztője
Yuko folytatja a hajszát Vajk oldalán a gyűlölt zsoldosvezér
után, noha cserébe el kell hallgatnia társa előtt az igazságot
nővéréről. Ha kísértő bűntudata nem lenne elég, a lány újabb
vetélytárssal kénytelen szembenézni Vajk csábítójaként. Nina,
a cserfes fruska könnyedén zavarba ejti Yukót a praktikáival,
ám tetteinek mozgatórugóit sűrű homály övezi.
Titkok útvesztője

Kemény Kristóf: Elvadulás (#SuliLOVE 2.)
Meddig tart és mit bír ki az első nagy szerelem? Márk és Lilu
végre egymásra találtak, dúl a szerelem köztük, csakhogy a
ballagás utáni nyár mindent felborít: hiába tervezgették, hogy
a szünidőt együtt töltik, végül a világ ellentétes pontjain
vakációznak.
Elvadulás

Leiner Laura: Akkor szakítsunk
Miért kell a szilveszternek feltétlenül az önfeledt bulizásról
szólnia? Van az úgy, hogy az ember legfeljebb annyira vágyik,
hogy egy rossz film előtt belesüppedjen a kanapéba. Épp így
tervezte Lia is, miután stílusosan, december 24-én szakítottak
Norbival. A barátaik azonban nem pontosan úgy képzelték el
az év utolsó napját, mint Lia…
Akkor szakítsunk

Maas, Sarah J. : Crescent City: Föld és Vér Háza
A félig tündér, félig ember Bryce Quinlan imádja az életét.
Minden estét bulizással tölt, és eltökéli, hogy kiélvezi mindazt,
amit Lunathion – azaz Crescent City – nyújthat. Csakhogy egy
kegyetlen gyilkosság alapjaiban rendíti meg a várost, és Bryce
világa darabokra hullik.
Crescent City: Föld és Vér Háza

Meyer, Stephanie: Midnight Sun – Éjféli nap (Twilight
Saga)
Megérkezett! Stephenie Meyer diadalmasan visszatért a
Twilight saga világába ezzel a várva várt kötettel. Íme,
Edward és Bella ikonikus szerelmi története a vámpír
szemszögéből…
Midnight Sun

Mo, Xiang Tong Xiu: A démoni kultiváció nagymestere 3
Bármennyire meg volt is győződve mindenki, hogy a démoni
kultiváció nagymestere úgy elpusztult, hogy még holttestet
sem hagyott maga után, Wei Wuxian újjászületik, és újra
szembenézhet a hajdanán őt legyőző kultivátorklánok
tagjaival.
A démoni kultiváció nagymestere 3

Quick, Matthew:
All together now – A remény turnébusza
A 17 éves Amber Appleton egy iskolabuszban lakik anyának
alkalmatlan anyjával, mégis javíthatatlan optimista, aki
rendszeres látogatója egy idősek otthonának, zene
segítségével tanít angolra koreai nőket, és összebarátkozik
egy magának való vietnámi veteránnal és annak kutyájával,
de aztán olyan csapás éri, amit nem tud feldolgozni. Mély
depresszióba süllyed. A könyvből a Netflix készített filmet.
All together now

Quinn, Meghan: Három vakrandi
Amikor a feltörekvő helyi étterem, a Vakkóstoló
reklámszakembereiben felmerült a kérdés, vajon melyik
dögös helyi celebet kérjék fel a kajálda népszerűsítésére,
Noely Clarke-nál jobb alanyt keresve sem találhattak volna.
Aztán jöttek a randik – három nagyon különböző, nagyon
kellemes, nagyon egyedi randi –, és most már csak egyvalami
biztos…Noely bajban van.
Három vakrandi

Rajczi Regő: Félhomályos karcolatok
Hogyan élik meg korunk fiataljai a társadalmi elidegenedést, a
közösségi média által okozott magányt? Veszélyeztetheti-e ez
a romantikus szerelmet? A félhomályos karcolatok sorait
olvasva egy fiatal srác belső vívódásain keresztül jutunk
közelebb a 21. századi fiatalok lelkivilágának megértéséhez.
Félhomályos karcolatok

Springer, Nancy: A balkezes kisasszony esete (Enola
Holmes 2.)
Enola Holmesnak egymagában kell boldogulnia a világ
legnagyobb, legmocskosabb és legveszélyesebb városában,
miközben a világ leghíresebb nyomozója – történetesen a
bátyja –, Sherlock Holmes vadászik rá. Egy köteg zseniális
szénrajz láttán úgy érzi, hogy meglelte lélektársát, ám a
rajzokat készítő lány, a fiatal Cecily kisasszony nyom nélkül
eltűnt.
A balkezes kisasszony esete

Sváb Auguszta Veronika: A Tini Éveimre
Félsz, hogy mi lesz az új suliban? Várod már az első nagy
szerelmet vagy már meg is találtad? A szerző, megfogja a
kezedet és végig kísér a könyvén és megmutatja, hogy ő
hogyan is élte meg ezt az időszakot.
A Tini Éveimre

White, Kiersten: Slayer / Vadász (Vadász 1.)
Nina és az ikertestvére, Artemisz közel sem hétköznapiak. De
nem is lehetnek azok, hiszen a Figyelők Akadémiáján nőnek
fel, ami kicsit más, mint egy megszokott bentlakásos iskola. A
tiniket itt a Vadászok – a sötétség erői elleni harcra
természetfeletti erővel megajándékozott lányok – vezetésére
képzik.
Slayer

Woltz, Anna: Alaska: nem vagy egyedül
Hetedik. Az első év a gimnáziumban. Sven tudja, hogy az
epilepsziája miatt ő lesz a furcsa gyerek, ezért rögtön támad
és gúnyolódik. Parker világba vetett bizalma romokban hever.
Ráadásul az öccsei allergiája miatt meg kellett válnia
Alaskától, mindennél jobban szeretett hófehér kutyájától.
Azonban egy nap felfedezi őt az iskola előtt.
Alaska: nem vagy egyedül

Új képregény:

DiMartino, Michael Dante: The Legend of Korra- Hatalmi
harc 3.
Amikor Asamit elrabolják, Korra mindent megtesz, hogy
megtalálja – ám fogalma sincs, hová vihették barátnőjét. Így
az Avatárnak nincs más választása, mint alkut kötni egy
veszélyes ellenséggel, már ha élve szeretné viszontlátni
szerelmét.
Hatalmi harc 3.

