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A mai feladat kapcsán csak egyetlen regény címét kell visszaküldened! Olvasd el a regény 

címéhez kapcsolódó ismertetőt és döntsd el, melyiket olvasnád el szívesen! 

Kérlek, hogy június 15-ig töltsd fel annak a könyvnek a címét, amelyik megtetszett! 

 

1. A kis detektívek 
Egy réges-régi angol házban mennyi titok van. Az ablakdeszka üresen kong: üreg nyílik alatta, rejtett 

szobába vezet. A szobának se ajtaja, se ablak, de aki magára zárja a föl-le hajtható ablakdeszkát, 

eltűnik. 

Azok a gyerekek, akik nyári vakációjukat töltik a titokzatos régi házban, nem hisznek a kalandban, 

mégis dobogó szívvel tárják fel a rejtekhelyeket s a hozzájuk vezető zegzugos alagútrendszert. 

Találnak is odalent valamit, ami meghozza nekik a nem várt kalandot, olyat, hogy nem kell 

izgalmasabb, rejtélyesebb egy igazi, felnőtt detektívregényben sem. 

 

2. Barlang a szigeten 
Aki szereti az izgalmas kalandokat, titokzatos őserdőkben lejátszódó történeteket, az igazán kedvét 

lelheti ebben a könyvben. Tom, e regény hőse, gyerekfejjel olyan kalandokban bonyolódik, amelyek 

komoly megpróbáltatást jelentenének még egy felnőtt férfi számára is. De Tom keményen állja a 

próbát, sem a hajótörés, sem szeretett édesapja elvesztése nem töri meg erejét, s bátran néz szembe 

az afrikai dzsungelek ezer veszedelmével. Mint mindez igaz és derék embernek, neki is sok barátja 

akad az emberek és állatok között egyaránt. Végül még a szerencse is hozzá szegődik. Hanem ez már 

maradjon regényünk titka. 

 

3. Május 35 
Május 35-én az ember mindenre el lehet készülve. Így aztán semmi csodálatos sincs abban, hogy 

Ringelhuth gyógyszerészt és unokaöccsét, Konrádot az utcán megszólítja egy fekete ló, felmegy a 

lakásukra kockacukrot enni, majd az egész társaság bebújik az előszobaszekrénybe, és néhány óra 

múlva a Csendes-óceán szigetvilágába érkezik. Közben megtekintik Eldorádót, eljutnak a fordított 

világba, ahol a szülők járnak iskolába, s a gyerekek oktatják őket. A Csendes-óceánnál egy valódi 

törzsfőnök és egy pepita bőrű kislány látja vendégül őket. Sok-sok érdekes, mulattató kaland után 

hazatérnek, s nagyon csodálkoznak, hogy Konrád szülei nem hiszik el kalandjaikat. Persze, ők nem 

vették észre, hogy mindez május 35-én történt… 

 

4. A Fecskék és Fruskák 
10-12 éves olvasóinkat örvendeztetjük meg ezzel az angol ifjúsági regénnyel, amely reméljük, kis 

olvasóink apjának, anyjának is kedves emléke. Hogy miről szól? Hát gyerekekről. 10-14 évesekről, 

fiúkról, lányokról, versenyzésről, nyárról és örömről! Mert ez aztán a vakáció! Ez az igazi nyaralás! 

Nem kell hozzá más, csak néhány vidám, derék gyerek, no meg egy kis fantázia, amely őserdővé 



varázsolja a kis erdőt, tengerré a tavat és „bennszülötté” minden felnőttet, a szülőket is beleértve. 

Akkor aztán kezdődhet a játék! Az izgalmas lopakodás, a „tengeri” hajsza, az ellopott kicsesláda 

felkutatása mind-mind egy csodálatos vakáció maradandó emléke lesz. S nemcsak a regény hősei, a 

Walker gyerekek számára. Az olvasó sem tud majd szabadulni az angol gyerekirodalom nagy 

klasszikusának hatása alól, aki minden sorában azt sugallja nekünk: próbáljátok meg, hátha nektek 

is sikerül! 
 

5. A csudálatos Mary 

A csudálatos Mary alkonyattájt a keleti széllel érkezik Banksék házába. Fél kezével a kalapját fogja, a 
másikban táskát cipel. Rövidesen megállapodik a szülőkkel, s máris olyan otthonosan érzi magát a 
házban, mintha mindig ott élt volna, a gyerekekkel pedig azonnal megtalálja a hangot. Michaelt 
annyira elbűvöli a csudálatos dadatündér, hogy lefekvéskor meg is kérdezi tőle: Ugye Mary Poppins, 
sohase megy el tőlünk? Mary szipog egyet, aztán így válaszol: Itt maradok, míg meg nem fordul a 
szél. S valóban így is lett. Mary a keleti széllel jött, s a nyugati széllel ment el. De mi minden történt 
közben a Banks-házban! Mary Poppins felejthetetlen alakja méltán állandó figurája az európai 
gyerekirodalomnak. A gyerekvilág hétköznapjai a tündérmesék varázslatával ötvöződnek Travers 
elbűvölő könyvében, mely Benedek Marcell szép fordításában jutott el a magyar gyerekekehez. 

 

 


