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Abszolút Petőfi 
      Abszolút humor 
           Abszolút Matek

a rendőrség közleménye

„Eltűnt Turchányi Albert, 11 éves általános iskolai tanuló. 
A körülbelül 145 centiméter magas, zömök testalkatú, barna 
szemű, szemüveges, rövid, barna hajú fiú 2019. november 
 25-én, hétfőn az iskolai könyvtárból ismeretlen helyre távozott. 
Eltűnésekor zöld színű farmernadrágot és szürke  
„a csapatmunka az, amikor sokan csinálják, amit én mondok” 
feliratú pólót viselt.”

Ugyanekkor Petőfi Sándor János vitéz című művében 
 ismeretlen, új szereplő jelenik meg: egy zömök testalkatú, 
barna  szemű, szemüveges, rövid hajú fiú... És ezáltal a mű 
igen különös fordulatokkal gazdagszik.
Ám az új János vitéz nem mindenki tetszését nyeri el.
Az indulatok elszabadulnak.
Úgy tűnik, Magyarországot soha nem látott katasztrófa 
 fenyegeti.

A Pagony legújabb sorozatába, az Abszolút Könyvekbe olyan 
9—12 éveseknek szóló, olvasmányos és izgalmas könyveket 
válogatunk, amelyek abszolút lendületesek, abszolút szín-
vonalasak, abszolút maiak. Abszolút jó őket olvasni!

3490 Ft
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