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A Napraforgó Könyvkiadó  Minden-

tudók Klubja két új kötettel örvendezteti

meg az olvasóit. A María Mañeru által írt

és  a J. Barbero és E. Losada illusztrálásá-

val képregényszerűen színessé tett, és

Rusznyák György fordításában kiadott

könyvecskékhez  A Nofertiti-küldetés és a

Kleopátra bosszúja csatlakozott. 

Az egzotikus helyszín marad Egyip-

tom, ezen belül Amarna és Alexandria. 

A királynőkkel mindig baj van. Pláne

ha már életükben istennők is voltak.

Ezúttal a Callender család ifjai Noferti-

tivel keverednek bonyodalomba. Pon-

tosabban nem annyira vele, mint a róla

készült mellszoborral. A család régi ba-

rátja, a bogaras Sir Alexander professzor

viszi el a mindentudókat az amarnai

ásatásokra, hátha találnak még valamit a

legendás hitújító fáraó, Ehnaton kultiku-

san földig rombolt városában. És amíg a

professzor és kollégái elvonulnak, a

gyerekek mintha időspirálba kerültek

volna, egy homokbucka mögül kilesik,

hogyan csapja a szelet a mellszobor

készítője a királynőnek.

És lebuknak: megjelenik a fáraó és

nagy jelenet készül, amikor megindul a

bucka a gyerekek alatt. Aztán kiderül,

nem az idő örvénylett vissza, hanem egy

filmforgatásba csöppentek, ahol régi

barátjuk, a kalandor Peter Morgan játsz-

sza a fáraót. Mivel egy igazi kalandor min-

denhez ért. Így ahhoz is, hogy a gyerekek

segítségével visszaszerezzék a két gaz

színésztől  (a királynőt s a szobrászt ját-

szották ők) az igazi mellszobrot. A fél-

szemű Nofertitit az ezer, raktárban őr-

zött másolat közül. 

(Az nem egészen világos, hogy az ere-

deti mellszobor hogyan kerül a forgatás

helyszínére az ezer másolat közé – no de

mit lehet azt tudni egy félszemű, csalfa

istennőnél? Szegény Ehnaton, hát nem

voltak elég neki a főpapok áskálódása?)

És már megint, még ki se pihegtük

magunkat, a Callender család máris

Alexandriába utazik, hátha sikerül

megtalálniuk a mások jó kis firma isten-

királynő, Kleopátra sírját. A helyszín

Taporisis Magna, ahol Kleopátra palotá-

ja állt egykoron. Az ásatásban a régész

szülők segítségére érkezik egy furcsa

testvérpár, bizonyos két Andersonok,

akik kiváló tudósok, ám az a szokásuk,

hogy az egyik Andersen által elkezdett

mondatot mindig a másik fejezi be. Ezen

el lehet röhincsélni jó sokáig, mígnem

egy setét teremben egy rejtekajtót nem

találnak, amin belépve még sötétebb

folyosó várja őket. Ennek a végén pedig

egy hatalmas terem, benne medence, a

medence közepén egy kis sziget és a

szigeten egy kincsesláda. A medencében

krokodilok, akik csak azért nem éhesek,

mert fából vannak. Így aztán náluk sokkal

veszélyesebb az a banda, akik Kleopátra

kései testőr papjainak tartják magukat,

ezért jogos tőlük ama cselekedet, hogy

elfogják az illetéktelen behatolókat, és

felkésztik őket némi emberáldozatként

bemutatott legyilkolásra. Kleopátra

nevében, aki megbosszulja, ha a sírját

keresik vagy bármi egyéb módon jól

megérdemelt örök nyugalmát hábor-

gatják. Ám közbelép a Thot nevű majom,

aki szintén isten névre hallgat, na és nem

női isten, és segít a gyerekeknek és az

Andersonoknak megmenekülni. Sze-

gény Heliosz ál testőr-főpap meg mehet

a dutyiba, úgy is, mint az ékszer tolvaj

banda főnöke. Így, ha rövid időre is, de

átvette szegény Mr. Parker szerepkörét,

aki ebből a két történetből kiszorult –

lehet, ő még azóta is a hűvösön csücsül,

és egy életre megtanulta:  a Mindentu-

dók Klubjával kikezdeni az álmoskönyv

szerint totális lebukást jelez.

Ismét KALAND! KRIMI! TITOK, ami

megoldódik, ahogy az illik a mesékben.

Kaland!
Krimi! Titok!
Sultz Sándor könyvajánlója

Maria Maneru
A Nofertiti-küldetés; Kleopátra bosszúja
Napraforgó Kiadó, 2018



The Big Game (Obw Starter) 3/E* – Paul Shipton – 1280 Ft
The Big Game Mp3 Pack (Obw Starter) 3/E* – Paul Shipton – 1895 Ft
A West High School fiú kosárlabda csapata a legpocsékabb a városban, ezt mindenki tudja. Soha nem
nyernek. Ben és a barátja azonban nagyon szeret játszani. Ekkor érkezik a csapatba egy új játékos, Sam. Ő
egy igazi tehetség. Hirtelen minden megváltozik a csapatban. Vajon a legfontosabb egy iskolai csapat
számára a győzelem? A könyv az Oxford Bookworms könnyített olvasmányok sorozatában jelent meg. A1
szintű. Sport, kosárlabda és iskolai csapatjáték témakörben 250 szót tartalmaz. Hanganyaga MP3 formá-
tumban letölthető.

Muhammad Ali (Obw Factfile Level 3) – Andrea Sarto – 1450 Ft 
Muhammad Ali Mp3 Pack (Obw Factfile Level 3) – Andrea Sarto – 1895 Ft
Már kisfiúként tudta Muhammad Ali, hogy nagy dolgot akar véghez vinni életében, ami megváltoztatja a
világot. Mire betöltötte tizennyolcat, a boksz olimpiai bajnoka lett, aztán háromszor nyerte el a világbaj-
noki címet. De Ali nemcsak a ringben szállt harcba. Kiállt a békéért, a feketék jogaiért, a hátrányos
helyzetűekért. Ez az ő története, hogyan lett belőle ’A legnagyobb’. A könyv Oxford Bookworms Fachtfiles
sorozatában jelent meg. A2-B1 szintű. 700 szót tartalmaz. Hanganyaga MP3 formátumban letölthető.

Stephen Hawking Factfile Level 2 – Alex Raynham – 1280 Ft
Stephen Hawking Factfile Mp3 Pack Level 2 – Alex Raynham – 1895 Ft

Stephen Hawking korunk egyik legnagyobb tudósa és gondolkodója. Előadásokat tart, és úgy ír a világegye-
temről, tudományos dolgokról, hogy mindenki megérti. Gyógyíthatatlan betegséggel küzd évtizedek óta,
ennek következtében csak gép segítségével tud mozogni és beszélni. Ez nem állíthatta meg kutatásaiban, és
abban, hogy jobban megértse a világunkat. Honnét származik az univerzum? Hová utazhatnak az emberek
a jövőben? Legtöbbünk nem is kezd el gondolkodni ilyen dolgokon, de Stephen Hawking keresi a válas-
zokat. A könyv Oxford Bookworms Fachtfiles sorozatában jelent meg. A2-B1 szintű. Tudománnyal kapcso-
latos témakörben 700 szót tartalmaz. Hanganyaga MP3 formátumban letölthető.

Brothers In Arms (Obw Library Level 4) 3/E – Julie Reeves – 1450 Ft
Brothers In Arms Mp3 Pack Obw Library 4 – Julie Reeves – 1995 Ft
Miért nem szabad a diákoknak matematikát tanulni és computert használni a Mangrove Főiskolában? Kik
azok a furcsa Örök, akik mindig figyelik őket? Valaki még a gondolataikban is olvas, amikor „A szobába”
küldik őket? Finn és Ellie mindketten tudják, hogy valami nincs rendben a világukban. De amikor elkez-
denek kérdéseket feltenni, életük hirtelen fenekestől felfordul, már a családjuk sem az mint régen. Finn nagy
veszélyben van, de amikor a testvére Adam felajánlja a segítségét gyorsan döntenie kell, hogy bízhat-e
benne….A könyv az Oxford Bookworms könnyített olvasmányok sorozatában jelent meg. B1 B2 szintű.
Iskolai élet, család,  témakörben 1400 szót tartalmaz. Hanganyaga MP3 formátumban letölthető.
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The Life and Diaries of Anne Frank - Obw Factfiles 3 – Rachel Bladon – 1450 Ft
New The Life and Diaries of Anne Frank Obw Factfiles 3 Mp3 Pack – Rachel Bladon – 1895 Ft

Anna Frank 1942 és 1944 között Amszterdamban élt, Édesapja irodája mögötti kis szobában bujkáltak a
nácik elől anélkül, hogy egyszer is elhagyták volna a helyiséget. Ez idő alatt írta naplóját, melyben beszámol
titkokról, reményekről, álmokról, szeretetről, amiket a tinédzser lány megélt a szörnyű időkben. A napló a
háború után került elő, és lett világhírű. A könyv Oxford Bookworms Fachtfiles sorozatában jelent meg. B1
szintű. 1000 szót tartalmaz. Hanganyaga MP3 formátumban letölthető.



Wishpering Room – Dean Koontz – 4900 Ft
Egy vérbeli Dean Koontz thriller, melynek mottója: „Tedd meg, amit meg kell tenned” Ez volt az a gon-
dolat, amely utoljára átsuhant a szelíd és kedvelt tanárnő fejében, miközben egy benzinnel megrakott ko-
csival belehajtott egy hotelbe. Ebben a borzalmas terrorcselekedetben sokan, köztük a tanárnő maga is,
meghalt. Mindenki azt gondolta, hogy ez nem más, csak egy megbomlott elme tragikus félresiklása. Ám
Jane Hawk FBI ügynök tudja az igazságot. Miközben férje megmagyarázhatatlan és gyanús öngyil-
kossága ügyében folytatja a nyomozást, egyre több szálon kezd kapcsolódni a két esemény egymáshoz.
Jane egy titkos és szörnyű összeesküvés nyomaira bukkan, ahol a „játékosok” a technológia egy borzal-
mas újdonságával akár a világuralmat is elérhetik. Férje iránti szeretete és öt éves fia féltése Jane-t
megállíthatatlan ragadozóvá változtatja. Akikre vadászik, sehova sem menekülhetnek el, ha Jane árnyé-
ka egyszer rájuk vetült…

Emma In The Night – Wendy Walker – 4315 Ft
Három évvel ezelőtt egy éjszaka eltűntek a Tanner nővérek. Cass tizenöt, Emma tizenhat
éves volt. A parton megtalálták Emma autóját, benne kézitáskájával, a kulcsaival. Mindenki
úgy hitte, hogy meghalt. Úszni indult az óceánba, és vízbe fulladt. Vagy baleset érte, vagy
öngyilkos lett. Az autót alaposan átvizsgálták, és megtalálták testvére hajszálait, ezért
feltételezték az ő halálát is. Most, három évvel később Cass visszatér a testvére nélkül.
Elmeséli a történetüket, életük egy misztikus elhagyott szigeten, erőszak és gyermekrablás.
Dr Abby Winter törvényszéki pszichológus számára azonban valami nem világos. Vizsgálni
kezdi a problémás család életét. Feltárja, hogy erőszakos, nárcisztikus szülők gyerekeiről van
szó, és a krimi, csak a nővér visszatérésekor veszi kezdetét.

How To Fall In Love – Emmy Abrahamson – 3540 Ft
Emmy Abrahamson, svéd gyermekkönyvíró kiadta rendkívüli szerelemének történetét.  2006-ban Hollan-
diában nyaralt, amikor egy parkban egy ismeretlen férfi ült le mellé a padra. Magas, fekete, csinos…
ugyanakkor elképesztően szőrös, mezítlábas, kellemetlen szagú és fedél nélküli. Emmy és a férfi
megbeszélték, hogy pontosan egy hét múlva, ugyanannál a padnál találkoznak. Amikor a nyaralás véget
ért, és Emmynek vissza kellett térnie az osztrák fővárosba, biztos volt benne, hogy soha többé nem látja
férfit. Három héttel később azonban megcsörrent a telefonja. Vic volt az, aki azt mondta, útban van
Ausztria felé, hogy megtalálja. Tíz éve boldog házasságban élnek, a gyerekeik imádják a szüleik megis-
merkedéséről szóló történetet. Mindig jót nevetnek azon, hogy apa régen egy bokorban lakott.

The Woman In The Window – A.J Finn – 5110 Ft
Anna Fox egyetlen kapcsolata a külvilággal házának ablaka. Már tíz hónapja New York-i
lakásának szobáiban bolyong, nap-nap után az ablakban ül, és megpróbál mindent megje-
gyezni, ami körülötte történik. Például, amikor Russelék, (egy tökéletesnek tűnő család,
amilyen valaha az övé is lehetett,) a szomszédságba költöznek, rögtön le is rajzolja. Ám egy
este vérfagyasztó sikoly rázza fel a csendet, és Anna szemtanúja lesz valaminek, valaminek,
amit senki nem hisz el neki.. Ez kimozdítja Annát a fásultságából, és tudja, hogy mindent meg
kell tennie annak érdekében, hogy kiderítse az igazságot. De ha ki is deríti, hisznek-e majd
neki? Egyáltalán saját maga hisz még abban, amit látott? Stephen King, Gillian Flynn és Val
McDermid is a könyv rajongója.

The Wicked Cometh – Laura Carlin – 4040 Ft
London, 1831. Laura Carlin angol írónő balsejtelmű regényében minden benne van, ami a XIX. század
Angliáját jellemezte. Sötét sikátorok, mocskos viskók, kimondhatatlan gonoszság az utcákon, ahonnan
egyre több a rejtélyesen eltűnő ember. A fiatal lány, Hester White, bármilyen lehetséges módot megragad,
hogy a nyomornegyedből kitörjön. Így kerül az arisztokrata Brock családhoz, ahol a rejtélyes Rebekah
Brock veszi szárnyai alá. Hamarosan azonban sötét összeesküvésbe keverednek, és Hester régi életéből
mérgező suttogások zavarják meg mostani életüket. A város sötét szívében valami számukra elképzel-
hetetlen gonosz áldozatra les.
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