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nem cincogják el az idôt.
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Hogy ki Tea és Geronimo Stilton? A Rágcsáló
Hírek, Egér-sziget legolvasottabb napilapjának világhírû újságírói, akik szabadidejükben
regényeket írnak. A kisegerek nagy örömére
nyáron három új Tea Stilton-könyv jelenik meg
az Alexandra Kiadónál, és a Carthaphilusnak
köszönhetôen Geronimo újabb bajuszemelô
képregényét is kézbe vehetjük.
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Hogy kicsoda Tea Stilton?
Sportos, talpraesett, elbûvölô egérlány. Ô a Rágcsáló Hírek különleges tudósítója.
Folyton izgalmas témákra vadászik. Bármikor készen áll
egy kalandos utazásra, ahonnan szenzációs cikkekkel és
fotókkal tér vissza. Ügyesen
motorozik, és repülôt is vezet. Elbûvölô, szellemes, és
mindig kész másokon segíteni. Tea a Föld minden egérlányát barátjának tekinti, mert
a nôi összetartozás nagyon
fontos érték számára!
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arra készültével a cinnfordi diákok
A tanév végének közeled
című musiaz Óz, a nagy varázsló
nek, hogy színpadra állítsák
a próbákba,
lendülettel kezdenek bele
calt. Tea Angyalai nagy
kigyóhogy barátjukat, Craiget
idejük,
marad
is
arra
és még
gyítsák a lámpalázból.
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Óz, a nagy varázsló Cinnfordban
Cinnford
Egyetem és
Szakiskola

A tanév végének közeledtével a cinnfordi diákok arra
készülnek, hogy színpadra állítsák az Óz, a nagy varázsló címû musicalt. Tea Angyalai nagy lendülettel kezdenek bele a próbákba, és még arra is marad idejük, hogy
barátjukat, Craiget kigyógyítsák a lámpalázból.
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Erre van Egér-sziget

Üdvözöllek benneteket a Bálnaszigeten! Ez egy kis sziget, amely
Egér-szigettôl északkeletre fekszik a Tobzódva Tajtékzó-tengeren. A csodálatos természeti kincsekkel megáldott Bálna-szigeten
sok fontos kutatóközpont található: a Tengerbiológiai Laboratórium, a Csillagászati Obszervatórium, és nem utolsósorban a híres
Cinnford Egyetem és Szakiskola!
Én, Tea Stilton is azon szerencsés
egerek közé tartozom, akik itt
diplomázhattak. Itt, Cinnfordban
találkoztam öt igazán különleges
egérlánnyal…

9 789633 571194

Bartos Erika
Anna és Peti: Irány az óvoda!
Alexandra Kiadó

D

ÓZ, A NAGY VARÁZSLÓ
CINNFORDBAN

ISBN 978-963-357-119-4

www.alexandra.hu
info@alexandra.hu
info.konyvnagyker.hu
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Hogy kik Tea Angyalai?
Öt rendkívüli egérlány,
akik a Cinnford Egyetem
és Szakiskola hallgatói
a Bálna-szigeten. Vidám és
szórakoztató kis csapatot alkotnak. Mindannyian
újságírók szeretnének
lenni. Az élet Cinnfordban
rendkívül izgalmas: barátságok és szerelmek
szövődnek, de a lányoknak kisebb viszályokkal is
szembe kell nézniük…

CINNFORDI KALANDOK
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Tea Stilton:

A jégbe zárt kincs
Hogy kicsoda Tea Stilton?
Sportos, talpraesett, elbûvölô egérlány! Ô a Rágcsáló
Hírek különleges tudósítója. Az újság szerkesztôségét bátyja, a híres Geronimo Stilton
vezeti. Tea könyvei öt rendkívüli nyomozólány barátságáról és kalandjairól szólnak.
Ôk Tea Angyalai!

Tea Angyalai és barátaik, a Kék Pockok Alaszkába
utaznak, ahol újabb hihetetlen kaland vár rájuk.
Kipróbálják magukat a motorosszán-versenyen,
megismerkednek az eszkimótáncokkal, és nem utolsósorban kinyomozzák az örök hó és jég birodalmát
megrázó titokzatos robbanások okát.
Üdvözöllek benneteket a Bálnaszigeten! Ez egy kis sziget, amely
Egér-szigettôl északkeletre fekszik
a Tobzódva Tajtékzó-tengeren.
A csodálatos természeti kincsekkel megáldott Bálna-szigeten sok
fontos kutatóközpont található:
a Tengerbiológiai Laboratórium,
a Csillagászati Obszervatórium és
nem utolsósorban a híres Cinnford Egyetem és Szakiskola! Én,
Tea Stilton is azon szerencsés
egerek közé tartozom, akik itt
diplomázhattak.
Itt, Cinnfordban találkoztam öt
igazán különleges egérlánnyal…

Tea Angyalai és barátaik, a Kék Pockok Alaszkába utaznak, ahol újabb
hihetetlen kaland vár rájuk. Kipróbálják magukat a motorosszánversenyen, megismerkednek az eszkimótáncokkal, és nem utolsósorban kinyomozzák az örök hó és jég birodalmát megrázó titokzatos
robbanások okát. A bajuszdermesztő kalandban minden eddiginél
erősebb ellenség fenyegeti barátságukat: a féltékenység.
www.alexandra.hu
info@alexandra.hu
info.konyvnagyker.hu

Voltatok már valaha Egér-szigeten? Ez egy igen furcsa sziget az
Egérbenemjárta-óceán kellôs közepén. Alakja jókora sajtszeletre
emlékeztet. Ezen a szigeten a természet különleges védelmet élvez,
és a rágcsálók boldogan élnek…
Egér-szigettôl északkeletre, a Tob zódva Tajtékzó-tengeren helyezkedik el a Bálna-sziget. Itt kezdôdnek Tea Angyalainak izgalmas és
mulatságos, igazán extraegeres
kalandjai!

www.geronimostilton.com

28 mm

Tea Stilton:

Az erdôk hercegnôje
Az Élô Erdô csendjét harci dobok zaja veri fel: a büszke nai-laik fellázadtak a Bölcs Király legkisebb lánya,
Yara hercegnô ellen. Kezdôdik a nagy kaland! Yarának
minden leleményességére szüksége lesz, hogy megvédje
birodalmát… A Fantázia Birodalmának hercegnôi címû
sorozat negyedik kötete.
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Tea Stilton:

Az erdôk(részlet)
hercegnôje
– Fejenként három lövés – ismételte
meg a feltételeket Yara, mielôtt jelt adott
volna az Erdôk Birodalmának sorsát
eldöntô verseny kezdetére.
Készen állt a feladatra.
Vanak fensôbbséges arccal bólintott,
mintha ô még a három lövést is túlságosan soknak tartaná.
Samah kissé távolabbról figyelte a két
vetélytársat. Amióta az Erdôk Birodalmába érkezett, egyfolytában azon törte a fejét, vajon itt milyen alakot öltött magára a
Név Nélküli Herceg. A versszak ugyan a
helyén volt még, de Samah nem zárhatta
ki, hogy a herceg már akcióba lépett. De
ki lehet ô?
Legelsôsorban Vanakra gondolt. Nem
tetszett neki az ifjú. Tekintete hideg volt
és ellenséges, ráadásul ok nélkül táplált
gyûlöletet a családjuk iránt.
Másrészt olyasvalaki is lehetett, aki valamilyen okból neheztel Yarára.
A tömegben feltûnt Samahnak egy
keskeny szemû, távolba veszô tekintetû
öregember. Kissé elkülönült a többiektôl;
a botjára támaszkodott.
– Ki az az ember? – kérdezte Samah
Sumatitól.
– Öreg bölcs. A kobaltkék szentjánosbogarak gazdájaként ismerjük. Egyedül
él, távol mindenkitôl, északra innen.
– Kobaltkék szentjánosbogarat mondtál?
– Igen, miért? Ismered ezt a fajtát?
– Sajnos ismerem. Gyakoriak errefelé?
– Azt hiszem, igen. Ô tenyészti és kiválóan ismeri ôket.
Samah egyre biztosabb volt benne,
hogy gyanúja beigazolódik. A kobaltkék
szentjánosbogarak gazdája nem lehet
ártatlan. A Név Nélküli Herceg éppen
ezekkel a bogarakkal érte el célját! Samah
feltette magában, hogy amint vége a versenynek, beszél az öreggel.
– Mindenki készen áll? – kérdezte egy
fiatal nai-lai.
Yara és Vanak bólintottak. Mindkettejük arcára feszült figyelem ült.
www.alexandra.hu

Yara kezdett. Elôvett egy nyilat, letette
a tegezt, és kézbe vette az íjat. A húr megfeszült, az íj két széle meggörbült, amikor
a hercegnô megtámasztotta a nyílvesszôt.
Nem látszott egyszerûnek a feladat, és
a szélrohamok is nehezítették a helyzetet.
Yara nagy levegôt vett, aztán kilôtte a
nyilat, és behunyta a szemét. A következô
pillanatban kinyitotta. A nyílvesszô a céltábla kellôs közepébe talált.
Jangalaliana egész udvara hangosan éljenzett. Yara elégedetten mosolygott.
Vanak lopva a hercegnôre pillantott, amikor az átadta neki a helyét. A
törzsfônök célzott és lôtt. A nyílvesszô
süvítve szállt a levegôben, és pontosan
Yara nyilába fúródott, kettészelve azt.
A fiatal nai-lai, aki nemrég jelt adott a
kezdésre, futott, hogy kihúzza a két nyilat a céltáblából.
A hercegnô nem veszítette el a lélekjelenlétét, nyugodt maradt, fogta az íjat, és
újra lôtt – ismét a céltábla közepébe.
Vanak következett. Ô sem hibázta el.
Két lövés után fej fej mellett haladt a
küzdelem.
Mindkét vetélytárson látszott, hogy
a legvégsôkig kitart, nem engedi át a
gyôzelmet a másiknak.
Egyetlen lövés volt hátra, a mindent
eldöntô.
Üres volt a céltábla. A két vetélytárs
körül a légy zümmögését is meg lehetett
volna hallani. A dzsungel zajai, a madarak
éneke, a majmok visítása egyszerre abbamaradt. A szél is elállt, mintha fokozni
akarta volna a pillanat ünnepélyességét.
Az egész birodalom várakozásteljesen tekintett a két ellenfélre. Várták a verseny
kimenetelét.
Yara lélekben készen állt, szíve ezernyi
dob erejével vert a mellkasában. Tüdeje felduzzadt és megfeszült, a karja fájt
az erôfeszítéstôl, de hát ô volt az erdôk
hercegnôje. Meg kell mentenie a birodalmát.
Harmadszor is megfeszítette a húrt, és
nagy levegôt vett. Tudta, hogy nem hibázhat.
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• a világ izgalmas tényei
• angol nyelvlecke
• sajtmorzsányi művészet
• képregény
• barkácsrovat
• bajuszemelő fejtörők

Keresd a hírlapárusoknál és az
Alexandra Könyvesboltokban,
vagy fizesd elő kedvezményesen!
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