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A Napraforgó Könyvkiadó,  (avagy egy

csipetnyi olvasnivaló minden napra) az

ifjúsági és gyermekirodalom kínálatát

hivatott színesíteni. Most ismét egy új

sorozattal jelentkezik.

Ebben a Mindentudók Klubja kölyök

csapata szórakoztatja a nagyérdemű

olvasót úgy hattól tizenkét éves korig.

Mi kell a bevonzáshoz? Kaland! Krimi!

Titok, ami megoldódik. Egy egzotikus

helyszín. Szimpatikus főhős(ök) és na-

gyon elvetemült gonosz(ok).

Az argentin illetőségű szerző, Maria

Maneru , úgy tűnik, rájuk, a 6-12 éves fia-

talok kiszolgálására szakosodott. A most

ajánlandó könyveken kívül írt ő gye-

rekeknek bibliát, álomfejtő könyvet,

valamint egy beszámolót a rovarok és

egyéb kicsi állatok életéről is. 

A Mindentudók Klubja név egy

„csipet csapatot” takar. Négy testvért,

illetve három édestestvért, és egy örökbe

fogadott fiút. Ő Ahmed, az arab árvagye-

rek. Ahmednek van egy több, mint mi-

tikusan zseniális kismajma. Őt Thotnak

hívják, nagyra becsült egyiptomi isten

kollégája után. Tehát vélhetően ő is

majdnem olyan bölcs, mint az íbiszfejű

eredeti. Sőt, miután talán az isten újra

megjelenéséről van szó, egyáltalán nem

kizárt, hogy ő intézte el a kis Ahmed

sorsának jobbra fordulását.  

Argentínával csaknem szemközt,

Ausztráliában él egy család, a Callen-

derék. Papa, mama, három gyerek. A

szülők régészek, akik egy szép nap

meghívást kapnak Sir Alexadertől, a

klasszikusan ábrázolt tündér aranyos,

öregecske, szórakozott professzortól,

hogy fáradnának át hozzá Egyiptomba a

munkájában segíteni. Hű, micsoda

lehetőség! Egyiptom! Az ősi kultúra!

Piramisok, fáraók, mindenféle furcsa

isten, és legfőképpen: Múmiák! Rablók,

gyilkosok, skorpiók és a szomjan veszés

gyülekező helye.

A Callender család át is települ és

ezzel egy csapásra az események közép-

pontjába kerül. Aztán, mivel Laura, a

legidősebb gyerek már rég elhatározta,

hogy belőle írónő lesz, máris van, aki

beszámoljon a történtekről. Folyton nagy

a baj, és a gyerekek, a TITKOS KLUB tagjai

hivatottak orvosolni azt. Bemelegítésül

mindjárt ott van, hogy kiderül: Howard

Carter, a régészet atyja hatalmasat

tévedett, amikor úgy vélte és a világgal el

is hitette, hogy megtalálta Tutankhamon

sírját. Hát nem. Az kamu. Átverték az

öreget, az igazi sír ma is élő őrzői, a tuti sír

a frankó fáraóval ma is igazak álmát

alussza, azaz dehogy alussza, rég fent

mulatozik a többi istenek között. 

Hát még ki se pihegtük magunkat,

máris itt a királypapirusz rejtélye, amit

ellopnak, de a gyerekek visszaszereznek.

Ebben a történetben ismerjük meg Mr.

Parkert, egy igen rafináltan gonosz

régészt és csempészt és emberrablót

meg minden más bűnre is bármikor

kapható urat, akinek az a balszerencséje,

hogy baljós sunnyogásaiban állandóan

keresztezi a Mindentudók útját, ami az ő

álmoskönyve szerint gyors és fájdalmas

lebukást jelez. 

J. Barbero és E. Losada rajzai szabá-

lyosan képregénnyé színesítik ezeket az

amúgy is igen igényesen elkészített

köteteteket. Az illusztráció annyira

hangsúlyos, hogy már nem is az, hanem

mintha a szöveg illusztrálná a képeket. 

Az külön kedves ötlet, hogy a szerző

közli a Mindentudó Klub legtitkosabb

ÁBC-jét és ezekkel a betűkkel ajánlja a

következő történetet. A trükk, saját

tapasztalatból mondom, bejön: hosszú

percekig silabizáltam az üzenetet, és

midőn megfejtettem, majd olyan büszke

voltam, mint Champollion úr lehetett a

Rosette talány megoldása fölött.

Szegény,
Mr. Parker!
Sultz Sándor könyvajánlója

Maria Maneru
Mindentudók Klubja – sorozat
Napraforgó Kiadó, 2017


