
BENGÁK

Aki még nem olvasta, annak nagyon ajánlom Frank Márton Páratlanok című könyvét, mert a történet 
nem kiszámítható, tele van fordulatokkal, és eléggé meglepő, modern a szóhasználata. A párbeszédek 
nagyon jók, sőt, az egész könyv megfogalmazás zseniális. Témájában megtalálta az arany középutat a 
Mágia és a Technika világa között, a Fantáziavilág és a Valóság elemeinek keverése között.

Összeségében: LEBILINCSELŐ. Aki szeret izgalmas, kalandos történeteket olvasni, és egy igazi 
behúzós könyvet akar, annak csak ajánlani tudom.

RÁNTOTT FAHÉJ

A Páratlanok egy felpezsdítő, kalandos történet. Sosem lankad a fi gyelmed miközben ezt olvasod, 
nagyon el lehet merülni a világában. 13 kiválasztott, különleges fi úról szól a történet, akiknek sok-
sok akadályt kell leküzdeniük, nem utolsó sorban meg kell tanulniuk együttműködni, és jobban 
megismerni önmagukat is. Rengeteg pörgős, akciódús kaland található a könyvben, az adrenalin 
szeretőinek és a kalandregények kedvelőinek ajánlom legfőképpen ezt a könyvet. Én személy szerint 
rendkívül élveztem az olvasást, és 2 nap alatt végeztem vele, letehetetlen könyv és a fi atalabb olvasók 
számára is megfelelő nyelvezettel bír. Akár meg is lepheted ezzel a könyvvel egy barátodat, biztosan 
élvezni fogja!

GYULÁNYOK

Az író neve nem biztos, hogy ismerősen cseng az olvasók fülében. Mi is most találkoztunk vele először, 
de mindnyájan egyetértünk abban, hogy örülünk, hogy megismertük. Véleményünk szerint ez a könyv 
a 11-13 éves korosztálynak ideális olvasmány. 

A történet szerint Gerard Montes és 12 másik fi ú egy üres pusztán térnek magukhoz. Nem tudják, 
miért vannak ott, de elhatározzák, hogy mindenképpen hazajutnak.

Ezt a  regényt azoknak ajánljuk, akik készek az izgalmas  kalandokra, meglepő fordulatokra, vagy 
akár a szívszorító pillanatokra. Garantáltan nem fogják tudni letenni ezt a könyvet, és minden fejezet 
után egyre kíváncsibbak lesznek. Tanúi lehetnek szoros barátságok kialakulásának, az első szerelem 
bimbódzó szépségének és fájdalmas búcsúzásoknak.



PÁRATLAN AMAZONOK

Páratlanul izgalmas és fordulatos regény. Bevallom, az elején kicsit féltem, mert a cselekmény elég 
„furcsán” indult, de nem kellett sokat várni, hogy elkezdődjenek az izgalmak. Nagyon jó volt olvasni 
olyan dolgokról, amik szerintem a mai világból hiányoznak. Hogyan fog össze 13 ismeretlen a túlélés 
reményében. Hogyan sikerül leküzdeniük a nyelvi akadályokat éppúgy, mint a természet erőit. 
Izgalmas és lebilincselő egyetlen percig sem hagyja unatkozni az embert. Mire azt gondolnánk, hogy 
sikerült megértenünk és megoldanunk az adott helyzetet, jön egy újabb csavar és gondolkodhatunk 
újra. A farkasokkal bekerült a könyvbe egy kicsit a fantasy is, ami csak előnyére vált.
Mindenkinek, aki szereti az izgalmakat és a kalandokat, csak ajánlani tudom a könyvet. Alig várom, 
hogy elolvassam folytatást is.



A 3 GRÁCIA

Történetünk kezdetén egy titokzatos tesztet íratnak a tanulókkal a világ megannyi pontján. A tesztet 
követő napon tizenhárom fi únak nyoma veszik. Az elveszett fi úk egy erdőben találják magukat, 
fogalmuk sincs, hogy mi történt, hogy kerültek oda. Hamar összebarátkoznak és sajátos módszerrel 
élik túl a túlélhetetlent. Vadásznak, kunyhót építenek, vándorolnak, saját nyelvet fejlesztenek 
ki, megküzdenek bármivel, ami az útjukba áll. A túlélésért folytatott küzdelem, harc az életben 
maradásért mindennapjaik részévé válik. Gerard, a történet főszereplője egyedi rejtélyes kalandokba 
repít minket, legyőzi az erdőben lakó farkasok uralkodóját, így ő a következő farkaslovas. A fi úk 
kalandos története mellett, Gerard visszaemlékezésein keresztül betekintést nyerünk múltjába, családi 
hátterébe és megismertet bennünket szerelmével Helennel is. Fordulatos, eseménydús történet, 
vezérfonala a kiválasztottak felkészítése az ellenség elleni harcra. A fi úk legnagyobb erénye és legfőbb 
fegyvere a barátság, a leleményesség, az önfeláldozás és a csapatmunka. Nagyon megindító a gyerekek 
együttműködése, a fontosabb kérdésekben szavaznak és annak ellenére, hogy nem kedvelik egymást 
mindannyian, mindig mindent megtesznek egymásért és a csapatért. De vajon sikerül a fi úknak 
kijutniuk a palotából? Mi elől kéne megmenteniük a világot és miért pont nekik? S vajon ki tud- e 
tartani a tizenhárom fi atal fi ú, le tudják- e küzdeni a vágyat a haza és a családi szeretet iránt egy 
nemesebb cél érdekében?



NUTELLÁS MUFFINOK

13 fi ú       
13 nemzetiség       
13 különböző nyelv           
13 személyiség       
1 TESZT

13 fi ú, 13 nemzetiség, 13 különböző nyelv és 13 személyiség összezárva egy ismeretlen világban. 
Egyedül, szülők s élelem nélkül. Nem véletlenül ők lettek kiválasztva. Ők a Páratlanok.

Frank Márton Páratlanok c. könyve 13 különböző nemzetiségű fi úról szól, akik szeptember 8-án egy 
rejtélyes tesztet írnak, amely felforgatja életüket. Másnap egy pusztán ébrednek fel messze hazájuktól. 
Megnehezíti a dolgukat az a tény, hogy különböző nyelvet beszélnek, és nem értik egymást. Félnek, 
egyikük sem érti, hogy kerültek ide. 

A fi úk akaratának, kitartásának gyümölcse pár hónapon belül beérik. Ez a könyv több dologra is 
megtanít: a gyerekek elszántsága, kitartása sok embert ösztönözhet arra, hogy sose adják fel, bízzanak 
magukban. 

Ezt teszik hőseink is, hiszen útjuk során rengeteg akadállyal néznek szembe, de nem adják fel. Közben 
megtanulják elfogadni a másikat és egymás hibáit.

Ha szereted a kalandokat, de nem félsz megismerni őszinte érzelmeket sem, akkor ez a könyv csak rád 
vár, hisz tele van rejtéllyel, izgalommal, váratlan fordulatokkal. Barátságok szövődnek, megismerünk 
egy különös szerelmet, és ami a legfontosabb, átélheted:

Ha van egy közös cél, minden sikerül.



LOUVRE FANTOMJAI

Kedves Olvasó!
Reméljük, miután elolvastad könyvajánlónkat, te is kedvet kapsz, hogy kezedbe vedd Frank Márton 

Páratlanok című trilógiájának első kötetét, amelynek címe A világ peremén.
Ezt a könyvet mindhárman még ötödikes korunkban kaptuk szüleinktől karácsonyi ajándékként. 

Elolvastuk, majd felkerült a könyvespolcra a többi könyv közé. Akkor valójában egyikünkben sem 
hagyott mély nyomot a történet.

Amikor magyarszakos tanító nénink egy szeptemberi napon azzal a hírrel érkezett, hogy Katedra 
versenyre lehet jelentkezni, és éppen ez a regény a verseny témája, kapva kaptunk az alkalmon, hiszen 
a könyv mindhármunk könyvespolcán ott lapult. Csupán elő kellett szedni régi emlékeinket, és máris 
örömmel jelentkeztünk a feladatra. Újból elkezdtük a regény olvasását, most már közösen. 

 Hónapról hónapra együtt izgultunk a 13 fi úért, akik nem mindennapi kalandokon mentek keresztül. 
Szinte alig regisztráltuk, hogy a történetet, amelynek egyébként –nem titok- szuper folytatása van, nem 
először olvassuk végig. Mindegyik fi ú a Nagy Teszt megírása után rejtélyes módon egy pusztaságra 
kerül, ahol ki kell alakítaniuk közös életüket, ami nem tűnik egyszerű feladatnak. Az eltérő nemzetiségű 
13 diákban annyi a közös, hogy mind 13 évesek. Úgy tűnik, mindegyikük erős egyéniség. Próbálják 
túlélni ezt a „kalandot”, ezért összefognak, de a cselekményt végigkíséri a kényszerkompromisszum, 
hogy egyesek természete mennyire elüt a többiekétől. Gerardnak ezen kívül egy érzelemmel is 
küszködnie kell, amit egy Helen nevű lány iránt táplál. Az egész cselekménynek a sok akció közben 
ideje van a kapcsolatok részletes bemutatására, és az érzelmekre is nagy hangsúlyt fektet a szerző. A 
mezőre jutásuk rejtélye mellett ott lapul egy másik titok is. Mi is történt pontosan, amikor Gerard 
megküzdött a nagy fekete farkassal? Miért hozta el magával a legyőzött négylábú egyik csontját? Mi 
volt az az önkívületi állapot, amit érzett? Mit rejt a minden este felhangzó kísérteties vonyítás, amely 
mintha egyszerre ezer farkas torkából hangzana fel estéről-estére? 

De ne feledkezzünk meg a kastély titkáról sem! Miért kerültek ide a fi úk? Milyen feladatot szánt 
nekik Curamoto? Végül hogyan sikerül megszökniük?

Ezekre a kérdésekre lassanként megkapjuk a választ, de eme válaszok mindenki számára mást 
jelentenek, meghagyva a könyv rejtélyét, hagyva kibontakozni az ember fantáziáját, szinte könyörögve 
a folytatásért. Szóval összegezve (véleményünk szerint) minden megvan benne, aminek egy könyvben 
jelen kell lennie. Azt viszont egyértelműen le kell szögeznünk, hogy ez a könyv nem egy felnőtteknek 
való, elgondolkodtató, fi lozofi kus gondolatokkal telezsúfolt kötet. Nem. Sokkal inkább egy ifj úsági 
regény, pörgős jelenetekkel és izgalmas történetvezetéssel. Ez persze nem jelenti azt, hogy egy felnőtt 
ne tudná élvezni! Sőt! Szerintünk kifejezetten jól tud esni egy eff éle történet egy borongósabb nap 
végén, egy forrócsoki mellett. Úgy gondoljuk, ez a könyv izgalmas, fordulatos, még többszöri olvasásra 
is megtartja a varázsát.

Reméljük, kedves Olvasó, most, hogy olvastad ajánlónkat, ténylegesen megkaptad a kedvet a könyv 
elolvasásához, hiszen minden történet megérdemel egy saját esélyt, még akkor is, ha először csak egy 
egyszerű mesének tűnik, amelyet unaloműzésből kezdtünk el.



3 WOLVES

Frank Márton Páratlanok c. könyve elsősorban fi ataloknak íródott. Egy 13 éves, francia fi ú szemszögéből 
van vezetve a történet. Két történetet olvashatunk egyszerre: a könyv történetének jelen idejét, ill. 
Gerard iskolai, otthoni életébe is belátást nyerhetünk. 13 három fi ú a világ különböző országaiból egy 
„túlélőtúrán” vesz részt, nem önszántukból. A főhős többszempontból is különválik a történetben: 
nemcsak a párizsi életét, ill. a másik 12 fi úval eltöltött időszakát ismerhetjük meg, hanem azt, hogyan 
lesz Gerardból farkaslovas. A kiválasztottság az ő személyében kettős kiválasztottságnak számít. 

A Páratlanok történetvezetése kiszámíthatatlan, nem lehet kikövetkeztetni a folytatást, ezért izgalmas 
olvasmány. Olyan váratlan fordulatok következnek be a könyvben, amire a legkevésbé sem számítunk. 
A gyerekek személyisége nagyon alaposan ki van dolgozva, s ezáltal jobban meg lehet érteni jellemüket, 
gondolkodásukat, könnyebben átérezzük a helyzetüket, beleéljük magunkat a történetbe és megértjük 
a döntéseiket. A főhős otthoni életének bemutatása természetes módon simul bele történetbe. Ezt az 
író úgy oldja meg, hogy rendszerint Gerard éjszaka gondol vissza az otthon történtekre, s ezért nem 
zavarja meg a történetet. 

Számos olyan gondolat van - s nevezhetjük életigazságnak – a könyvben, ami útravaló lehet 
bármelyikünk számára. „Az igazság az, hogy akinek van hite, az sosincs egyedül.” Ez egy örökérvényű 
gondolat. Az író beleszőtte a történetbe a vallást, a hit fontosságát, ám ezt mégis fi noman, nem 
erőszakosan tette. Pontosan azt képviseli a hit, amit valójában közvetítenie kell: ha hiszel valamiben, 
akkor sikerülhet. Igaz, teljesen más szövegkörnyezetben tűnik fel az a mondat a könyvben, hogy 
„ahhoz, hogy a legjobbak lehessetek, feszegetni kell a határokat.” – ám, mégis kapcsolódik az előző 
idézethez. Ez is egy olyan gondolat a könyvből, amit egy-egy nehezebb helyzetben, nehezebb döntésnél, 
amikor küzdenünk kell valamiért, jó lenne nem elfelejteni. Igen, ha el akarunk valamit érni, van, 
hogy el kell hagyni a biztonságos környezetet, bátran ki lehet tágítani a határainkat, ki kell lépnünk a 
komfortzónánkból.

A főhős kétszer kerül olyan helyzetbe, amikor mondjuk meg őszintén, mi nem ilyen módon 
döntenénk, ha a helyében lennénk. Helen és Jasper esetében: a lányhoz nehéz út vezetett, nagyon 
sokszor volt fl egma, olykor-olykor durva. A Mordenek lovasa sem egy pozitív jellem. A csata után 
viszont, amikor senki a farkasok közül, de Gerard egyedüliként: mégis adott egy esélyt az elállatiasodott 
fi únak. Felül tudott kerekedni a dühén a fi ú felett, s felül tudott kerekedni, még ha a szerelem miatt 
ki is volt szolgáltatva a lánynak: tudott a lánytól bocsánatot kérni, hitt a lány, ahogyan a fi ú jóságában 
is. De nemcsak Gerard volt ilyen jellemű, például Tamás, a magyar fi ú mondta azt, hogy „senki sem 
születik gonosznak”.

A hit, a barátság, a szerelem, a tisztaság, a jóság regénye ez. Fiataloknak, tizenéveseknek mindenképp 
ajánlanánk elolvasni.



ANGYALOK BIRODALMA

Ha szeretnél egy fordulatokkal, izgalmas kalandokkal, érdekességekkel teli történetet olvasni, akkor 
ez a könyv neked íródott. Megtanít arra, hogy sosem szabad feladni, harcolni kell céljainkért. Minden 
történetből tanulunk valamit, és ez előnyünkre válik. Rajta, olvasásra fel!

A 3 KÖNYVMOLY

Szeptember 8-án világszerte minden 13 éves gyerek egy tesztet írt. Közülük 13 fi ú eltűnik, köztük 
Gerard Montes is. A francia gyerek furcsa utazásban vesz részt társaival. A 13 fi ú egy üres pusztán 
ébred. Senki sem tudja, hol vannak, mihez kezdjenek, és mivel nem beszélik egymás nyelvét, a 
kommunikáció is nehézkes.

A történet előrehaladtával nemcsak a 13 kiválasztott viszontagságait, hanem Gerard szerelmét, 
Helent is megismerjük. 

Összességében szerintem ez egy nagyon jó könyv minden korosztálynak. Az író részletesen leírja 
a történetet, ami ezért még élvezetesebb. Nyomon követhetjük, hogyan változik meg Gerard élete az 
elrablása után: hogyan lesz belőle farkaslovas, megtudhatjuk, hogy a világot veszély fenyegeti, és azt is, 
mi teszi a nindzsát igazi harcossá.

Ajánlani tudom minden gyereknek, aki szereti a kalandos történeteket!

PÁRATLANOK 

Szeptember 8-án egy rejtélyes tesztet íratnak a diákokkal szerte a világon. Rögtön másnap 13 fi ú 
eltűnik. Egy üres pusztán, fura dolgokkal körülvéve térnek magukhoz. Kezdetét veszi a kaland. Ez 
volt a további életük meghatározó eseménye, ettől a naptól teljesen megváltozik az életük. Étel nélkül 
tűntek el, vajon mit fognak enni? Túlélik ezt a helyzetet? Megküzdenek mindennel, ami az útjukba 
akad? Hogyan fogják egymást megérteni? Megszeretik egymást? Lesz közöttük valami mélyebb 
kapcsolat is? Feladják álmaikat egymásért? Szerintünk ez az az ifj úsági regény, amit minden 13 év 
fölötti diáknak ajánlunk. Ha jó könyvet szeretnél olvasni, tele meghökkentő eseménnyel, fordulattal, 
akkor ezt a könyvet nem szabad kihagynod!



NÉVTELENEK

Tavaly, az online oktatás alatt kaptam meg ezt a könyvet. Már a borítója fi gyelemfelkeltő volt, alig 
tudtam elvonatkoztatni tőle. A regényben tizenhárom fi ú történetét követhetjük nyomon, Gerard, a 
francia fi ú szemszögéből bemutatva. Miután a diákok megírják a tesztet, a kiválasztottak, a tizenhárom 
fi ú egy üres pusztán térnek magukhoz. Nem tudják, kik rabolták el őket, csak abban biztosak, hogy 
túl kell élniük a vadonban.  Bár a könyv átlagosan indul, lesznek benne beszélő farkasok, nindzsák 
és azt is s megtudjuk, mitől születik egyre kevesebb gyerek a világon. Izgalmas fantasy, amelynek, ha 
belekerülsz a világába, nehezen fogsz tudni elszakadni tőle.



HHH

Ha páratlan élményre vágysz, akkor ezt olvasd!
A Páratlanok trilógia első kötete, a Világ peremén egy izgalmakkal, varázslattal, csodákkal és 

szerelemmel átszőtt regény, melyben a fő történések mellett helyet kapott igaz barátság, a szabadulás 
vágya, a túlélésért folytatott küzdelem és alkalmazkodás.

Ugye ez kell egy izgalmas sztorihoz? Persze ez kevés lenne, minden valamirevaló fi lm és könyv 
tartalmazza ezeket.

Egy szeptemberi napon rejtélyes módon eltűnik 13 fi ú a világ 13 pontjáról, mindannyian 13 évesek. 
A Páratlanok egy erdő melletti pusztán ébrednek fel, fogalmuk sincs, hogy kerültek oda, nem ismerik 
egymást és mindannyian más nyelven beszélnek. A regény a 13 fi ú vadonhoz való alkalmazkodásáról, 
varázslatos történésekről, igaz szeretetről, hihetetlen bátorságról mesél nekünk, amiről példát vehetünk 
mindennapi életünkben is. 

Ez rendben is lenne, mert minden ember rendre vágyik népmeséken innen és fantasykon túl.
De hogy mit keresnek a regényben a gyönyörű farkasok, nindzsák és lovagok?
Miért nem élnek a nagy lehetőséggel a fi úk, hogy páratlan képességeikkel megmentsék a világot? 

Vajon miért dobják félre a naggyá válás, az elismerés lehetőségét?
Mindezeket is megtudhatod, ha ezt a páratlan ifj úsági regényt elolvasod.



KIVÁLASZTOTTAK

Szereted a titokzatos, rejtélyekkel teli történeteket? Kíváncsi vagy rá, hogy kerül 13 fi ú a világ minden 
tájáról egy veszélyekkel teli erdőbe egy tudásmérő teszt megírása után? Van- e esélyük a túlélésre a zord 
orosz tájon? A Páratlanok c. regényben fény derül a titokra, nyomon követhetjük a 13 fi ú mindennapjait 
a vadonban és egy fura kastélyban, ahová egy nagy Terv részeként kerültek. Higgyenek-e elrablóiknak, 
hogy csak ők tizenhárman menthetik meg a világot az egyre inkább eluralkodó gonosszal szemben? 
Hogyan kapcsolódik a Salmadorok ősi farkasrendje Gerard-hoz, a főszereplőhöz? Megvan-e minden 
képessége a fi únak, hogy igazi farkaslovas váljon belőle? S vajon Helen, Gerard szerelme milyen titkot 
őriz? Vedd a kezedbe ezt a páratlan könyvet, éld át te is a történet szereplőivel a kalandot, amelyben 
csak a beavatottaknak lehet része! Jó olvasást kívánunk! 



NÉPEK LÁNYAI

Titkok, érzelmek, árulás, rejtély, bátorság és leleményesség – páratlan karakterek, páratlan történet. 
Szeptember 8. a nagy nap, ami megváltoztathatja 13 diák életét: intelligenciateszt és orvosi vizsgálat – 
csupán ezen a két versenyszámon kell jól teljesíteni. Az egész világ tudott erről a napról, mégsem tudta 
senki sem, mire számítson azon kívül, hogy a teszt sikeres megoldói világhírnevet szereznek. A francia 
Gerard Montes is számított mindenre, csak arra nem, hogy elrabolják őket, és egy titokzatos, idegen 
helyen fog felébredni 12 kortársával.

Arra sem, hogy senki sem érti majd a másikat. De ez még csak a kezdet! Ha szereted az izgalmat, 
a váratlan fordulatokat, lásd Gerard és társai kalandját, hogyan küzdenek meg a túlélésért. De vajon 
elérik céljukat? Teljesítik a küldetést? Esetleg egy újabb csavarral zárul a történet? Frank Márton 
Páratlanok c. könyvében minden kérdésedre fény derül. Engedd szabadjára a képzeleted és csatlakozz 
a fi úk kalandjához!

A TOMPA FARKASAI

Frank Márton könyve tele van váratlan fordulatokkal, őszinte érzelmekkel és románccal. A Páratlan 
trilógia első része egy rejtélyes teszt megírásával indul. Gerard Montes, a főszereplő és további 12 fi ú 
egy üres tájon találják magukat. Minden fi ú más országból érkezett, így nem beszélik egymás nyelvét. 
Nehéz időszak lesz ez számukra, hiszen egymásra vannak utalva. A történet során Gerard egy farkassal 
küzd meg. Válhat egy ember farkassá? Gerard elárulja a helyes választ, akit a próbatételek legyőzésében 
segített a hit, hogy otthon várnak rá. Vajon melyik az a nyelv, amely összeköti a történet szereplőit?



FURFANGOS BÉKÁK

Amikor beléptem a könyvesboltba, ez a könyv, a Páratlanok, azonnal megragadott. Nemcsak a 
borítója miatt, ami mellesleg nagyon jól ábrázolja a könyvben történteket, hanem azért is, mert ahogy 
beleolvastam, úgy gondoltam, hogy izgalmas és varázslatos lesz. Nem is csalódtam, sőt még az én 
elképzeléseimet is túlszárnyalta a könyv. 

Az íróról, Frank Mártonról azelőtt nem hallottam. Kiderítettem, hogy fi atal, huszonéves szerző, aki 
már gyerekként, 7–8 évesen történeteket írt. Könyveiben az iskolai élményeiből is merít.  Gyerekként 
a szülei elvitték Párizsba, ami nagy hatással volt rá: a trilógiáját részben az ott töltött idő ihlette. Igen, 
nem tévedés – trilógia. Megtudtam, hogy a regénynek van folytatása. Már most elárulom, hogy miután 
az első részen túlvoltam, megszereztem a második kötetet, és már el is olvastam. Mi más bizonyíték 
kell, mint ez, hogy a Páratlanok szuper. 

A könyv egy rejtélyes tesztírással indul, és másnap 13 egyidős fi ú eltűnik. Köztük a könyv főhőse, 
Gerard Montes is (aki francia, egyenesen Párizsból). Egy üres pusztán ébrednek, azt remélve, hogy 
valaki közülük fogja tudni, hogyan és miért kerültek ide. De sajnos rá kell jönniük, hogy egyikük sem 
sejti, ráadásul mindegyikük különböző nyelvet beszél és különböző nemzetiségű, ezért szavakkal nem 
értik meg egymást. A könyvben kiderül, hogy a fi úk túlélik-e a vadon akadályait, rejtélyeit, és hogy 
hazajutnak-e még valaha a saját országukba. 

A történet fő eleme a kaland. Nagyon sok a váratlan fordulat, soha nem tudtam, mi lesz a következő 
esemény, ezért élménydús a könyv. 

Szerethetőek a karakterek, mindenki megtalálja a maga kedvencét és szimpatikus nemzetiségét. Az 
író nagyon egyszerűen, de mégis érdekesen fogalmaz, ezért ez egy letehetetlen könyv. Kalandok és 
rejtélyek kedvelőinek, és a varázslatos világok szerelmeseinek ajánlom, és aki a románcok rajongója, 
az sem szenved hiányt. A regény nemcsak szórakoztat, el is gondolkodtat: vajon a jó cél feljogosíthat-e 
bárkit a rosszra, olyan bűnökre, mint az emberrablás, a bántalmazás, a hazudozás.

Tinédzser kortól bárkinek garantált szórakozás.



HÓVIRÁGOK

Frank Márton Páratlanok c. regényfolyamának első részét kaphatta kézbe most az olvasó, amely 
páratlan szórakozást, felhőtlen kikapcsolódást ígér. Az első részt, amely A világ peremén címet viseli, 
vesszük most górcső alá. 

A könyv nyelvezete könnyen érthető, a fi atalok számára élvezhető. A regény alapkoncepciója 
kidolgozott. Az olvasó betekintést nyer 13 kiskamasz elrablásába. A fi úknak együtt kell szembeszállniuk 
a sűrű vadon veszélyeivel, miközben felemészti őket a honvágy. A túlélés egyik előfeltétele az, hogy a 
fi úk azonnali megoldást találjanak az egymással való kommunikációra, hiszen nem beszélik egymás 
nyelvét.

Egy szombat délutáni kikapcsolódásra megfelelő könyvről van szó, de ha belemegyünk a részletekbe, 
akkor akadnak hiányosságok, amik említésre méltóak. Ide sorolandóak a könyv cselekményének 
időnkénti logikátlanságai, amelyek azt a látszatot keltik az olvasóban, hogy az író nem ügyelt eléggé 
azokra a részletekre, amelyek igazán mélységet adnak egy könyvnek. Ilyen, számunkra logikátlannak 
tűnő dolog pl. az, hogy a fi úk rövid idő alatt megalkotnak és használni kezdenek egy közös nyelvet, holott 
nem beszélik egymás nyelvét, és így az elvont fogalmakat nem tudhatják egymásnak elmagyarázni…

A regény főszereplője Gerard Montes, akinek kidolgozatlan, szinte semleges személyisége nem 
igazán tudott magával ragadni minket. Gerard alakja azt az érzetet keltette bennünk, mintha egy 
mellékszereplőt refl ektorfénybe helyeztek volna. Gerard Franciaországból kerül „a világ peremére”, 
egy olyan helyre, amelyről nem tudja sem ő, sem a társai, hogy merre van. Gerard a kényszerszülte 
csapat tagja lesz, de misztikus, különleges kalandok sora várja. Farkaslovassá válik, és farkasainak az 
élén megküzd az ellenséggel. De utána vissza kell mennie a tásaihoz, hogy segítsen őket visszavezetni 
a „normális” életükhöz. Ez nem is lesz olyan könnyű, mert a fi úkat egy különleges feladatra szemelték 
ki valakik. A könyvből kiderül az is, hogy ők miért páratlanok.

Ajánljuk ezt a könyvet minden egyes olyan olvasni vágyónak, akit vonz a fordulatokkal teli 
cselekmény és a talpraesett szereplők hada. Nekünk valószínűleg nem ez a könyv lesz a kedvencünk, 
mert lányokként inkább fi úsnak találtuk ezt a könyvet. Szinte az összes főszereplő fi ú, a regény a 
fi úk szemszögéből, nézőpontjából van megírva… Igaz, hogy van egy romantikus szerelmi szál is a 
történetben, de ez nekünk kevésnek tűnt. Mindenesetre megéri elolvasni a könyvet azoknak, akik 
kedvelik a misztikus és a kalandos történeteket – nekik nem fog csalódást okozni!



FARKASOK

Frank Márton 2017-ben írta meg A világ peremén c. regényét, amely egy trilógia, a Páratlanok 1. 
köteteként jelent meg a Ciceró Kiadó gondozásában.

Már a borítója megragadja az ember képzeletét, fehér alapon egy pirosas farkas alakja rajzolódik 
elénk, s azt sugallja, hogy egy titokzatos kaland vár arra, aki felüti a könyv első lapjait. Mi is izgatottan 
lapoztunk bele szeptemberben, szinte le sem tudtuk tenni a kezünkből.

A történet napjainkban játszódik, akár velünk is megtörténhetne, de mégis tele van rejtélyekkel, 
váratlan fordulatokkal, szomorú és vidám eseményekkel egyaránt. A regény 13 fi ú sorsát mutatja 
be, akiket egy teszt megírása után elrabolnak, és egy kietlen vidéken térnek magukhoz. A fi úk más-
más nyelvet beszélnek, más országokból érkeztek, csak a teszt köti össze őket. Meg kell birkózniuk az 
előttük álló nehézségekkel, a körülményekkel, egymással. 

A mi kedvencünk a főszereplő, Gerard, aki legnagyobb félelmét, a magányt győzi le. Hű társakra 
talál, mint például Hans, új családra lel a farkasok között, farkaslovaggá válik, de a fi úkat sem hagyja 
cserben. Visszatér hozzájuk, hogy elvezesse őket a toronyhoz. A regényben megismerjük korábbi életét 
is, hiszen minden gondolata szerelme, Helen. 

Úgy látjuk, hogy ebben a történetben nagyon fontos a barátság, a remény, az összetartás. Olyan 
fi ataloknak ajánljuk a könyvet, akik szeretik a kalandokat, a meglepő fordulatokat, de nem ilyednek 
meg az őszinteségtől, az emberi érzelmektől sem. Ha meg akarjátok tudni, mi lesz a tizenhárom fi ú 
sorsa, mi történik velük a kastélyban, hogy kerülnek nindzsák a történetbe, olvassatok bele!

UGRONCOK

A világ összes 13 éves diákja tesztet ír szeptember elején, másnap viszont rejtélyes módon 13 különböző 
országból származó fi ú tűnik el az otthonából. 

Egy idegen, zord környezetben térnek magukhoz, és felnőtt segítség nélkül kell boldogulniuk. 
Vajon tudnak majd alkalmazkodni egymáshoz? Megtalálják-e a „közös nyelvet”? Túlélik a természet 
csapásait? 

Aki szereti a fantasy történeteket, nem fog csalódni, hiszen a főszereplő sorsa érdekes irányt vesz. 
Kiszámíthatatlan, fordulatokban gazdag történet. Egy kis kitérő után, melyben lesznek bőven farkasok, 
véres események és szívszorító barátság, újra a 13 fi ú sorsát követhetjük a nindzsa kiképzés eseményein 
keresztül a kalandos befejezésig. 

Ha kíváncsiak vagytok, hogy mi történt velük, vajon hazajutottak-e valaha, olvassátok el a regényt, 
sok izgalomban lesz részetek!



KISASSZONYOK

Egy jó kis kalandregényre fáj a fogad, tele izgalmasabbnál izgalmasabb fordulatokkal? Téged is lenyűgöz 
a nindzsák világa, elcsábít a farkasok éneke? Ha a válaszod igen, akkor tarts velünk, itt a helyed!

A fi atal, bár ennek ellenére zseniális író, Frank Márton minden korosztályt magával ragadó kötete 
könnyedén magába szippantja, lenyűgözi, elvarázsolja olvasóit.

A 13 más-más nemzetiségű fi ú, köztük szeretett főszereplőnk, Gerard Montes eltűnése mögött egy 
rejtélyes teszt állt, melyet világszerte minden 13 éves kamasz kitöltött. A Páratlanok élete eme teszt 
kitöltésével gyökeresen meg is változott.

Vajon képesek lesznek-e az együttműködésre és az összefogásra az eltérő egyéniségű, vallású és 
nemzetiségű fi úk? Képesek lehetnek-e ezek a tehetetlen, tapasztalatlan, éhező fi úk legyőzni a halált, 
túlélik-e majd a zord telet? Rátalálnak-e elrablóikra, szembesülnek-e az igazsággal? A különböző 
megpróbáltatások során Gerardban csak szerelme, Helen Clairvaux tartja a lelket és szenvedélyt. 
Belepillanthatunk a nindzsák és farkasok életébe és titkaiba is, mely Gerard életében hatalmas 
jelentőséggel bír.

A Páratlanok-trilógia első kötete tele váratlan fordulatokkal, érzelmekkel, románccal és szeretetre 
méltó karakterekkel biztos megszeretteti veled az olvasást. Ez a kis fantáziadús könyvecske örök 
élményt nyújt majd számodra és belevési magát szívedbe! Szerelem első látásra.



KINDER COMMANDÓ

A Világ peremén című kötet Frank Márton Páratlanok-trilógiájának 1. része. Tele van pörgős, izgalmas 
történetekkel, melyek magával ragadják az olvasót. Őszinte érzelmek, meghökkentő fordulatok sem 
hiányoznak a műből. Amikor először a kezembe vettem e kötetet, már a borító is elkápráztatott. Ebben 
az ifj úsági regényben szervesen jelen van a veszekedés, a ellenségeskedés, furcsa barátságok halmaza. E 
csodás könyv elrepít minket egy teljesen más világba, ahol megismerkedhetünk a páratlanok világával. 
A 13 fi ú története, kalandos élete megszínesíti mindennapjainkat, bízom benne, hogy minden olvasó 
megtalálja a maga számára szimpatikus karaktert. 

Főleg azoknak az olvasóknak ajánlom e könyvet, akiknek rohanósak a mindennapjaik, és egy rossz 
nap után laza kikapcsolódásra vágynak. Minden kedves olvasónak hasznos olvasást kívánunk!

FEKETE MACSKÁK

„Ez a seb már a részed, már hozzád tartozik, ettől vagy az, aki.”
Egy izgalmas kalandregényt akarsz olvasni? 13 éves vagy? Szeretnéd megmenteni a világot? Tetszett 

az Útvesztő sorozat? Akkor ezt a regényt neked írták!  A nem is olyan távoli jövőben a 13 éveseknek a 
föld minden országában egy tesztet kell írniuk, ami alapján kiválasztanak 13 fi út, hogy mentsék meg 
a világunkat a gonosztól. Az egész könyv története körülbelül egy évet foglal magába. Különböző 
helyszíneken játszódik. Az iskolában, Párizsban, erdőben, a farkasok közt, kastélyban, és újra otthon. 
A könyv főszereplője Gerard, akinek nemcsak a jelenével, hanem a múltjával is megismerkedünk. 
Nagyon okos fi ú, mindenkivel, még az állatokkal is megtalálja a közös hangot. Ő jön rá minden 
probléma megoldására. Problémájuk pedig van elég. Látszatra egy átlagos fi ú. A többiek csak követik 
őt, szerencsére nem hátráltatják. A könyv fő mondanivalója talán az lehetne, hogy még a legrosszabb 
helyzetből is van kiút, nem szabad megijedni, a megoldáson kell gondolkodni, nem a problémán 



rágódni. Hogy nekünk melyik része tetszett a legjobban, azt nem áruljuk el, maradjon a mi titkunk. 
Valójában annyi jó rész van benne, hogy nem is lehet csak egyet kiválasztani.  A történetnek boldog a 
vége, a gyerekek hazajutnak, de hogy hogyan? Olvasd el ezt a könyvet! 

CICAVIRÁGOK

Egy jó könyv elolvasása után nagyon sokan várjuk a folytatást... bár lehet többen csak bekapcsoljak a 
tv-t es néznek valami sorozatot. Most egy nagyon jó könyvet olvastam, aminek a címe: Páratlanok, és 
őszintén, én szívesen olvasnám a folytatását a regénynek.

Ez a könyv arról szól, hogy van 13 fi ú, akiket elrabolnak és egy erdőben kiteszik, teljesen a 
túlélőképességeikre bízva őket.  Nemcsak az erdőt kell túlélniük, rá kell jönniük, hogy miért pont 
őket és miért pont ide rabolták el, de hoppá, hol is vannak igazán… Röviden elég komoly kalandba 
keveredtek a fi úk. Mire pedig már tudnánk, hogy merre viszi az élet a szereplőinket, már vége is a 
könyvnek sajnos. 

A történet kalandokkal teli és változatos. Talán ha egy negatívummal is élhetek ebben az ajánlóban, 
számomra néhol zsúfolt is volt ez a sok kaland.  Plusz van egy nagyon jó és érdekes mellékszál, de nem 
szeretném elspoilerezni a regényt. ;)

Lehet, hogy egy versenyen ismertem meg csapattársaimmal ezt a könyvet, én nem bántam, mert 
egy olyan olvasmány volt, amiről el tudtunk beszélgetni a tanárunkkal is, egyszerűen beindította a 
gondolatainkat. Ha azt hinnéd, hogy nem lehet egy irodalomversenyen jó könyvet olvasni, akkor 
lehet, hogy ez a könyv fog meggyőzni az ellenkezőjéről.

Köszönöm, hogy elolvastátok az ajánlómat, remélem tetszett.

Niki voltam



TÚLÉLŐK

„Ahhoz, hogy valaki rendkívülit alkothasson, rendkívüli helyzetek kellenek.”
A regény főszereplői bizony nem szűkölködnek erőt próbáló, izgalmas kalandokban. Tizenhárman 

vannak, akiket egy szép napon elrabolnak, s a semmi közepén kell életben maradniuk. A mindennapi 
feszültségmorzsák, az életösztön hozta ötletek, az izgalmas vadászatok összekovácsolják a különböző 
nemzetiségű fi úkat. Gerard mindennapjait átszövik Helenhez fűződő emlékei. Belép az életébe az 
óriásfarkasok különleges világa, mely újabb fordulattal viszi előrébb a történetet.

 Hogy alakul a fi úk sorsa? Vajon kiderül számukra ki és miért rabolta el őket? Milyen erők 
munkálkodnak a háttérben? 

A végén az is kiderül, sikerül-e hazajutniuk.



HÁROM OLASZ LUCA

A Páratlanok (A világ peremén) című könyvben minden fi atal megtalálja a maga világát. 
A történet egyszerre tanulságos és motiváló. A sztoriba egy kis romantika is be lett csempészve, így 

azok is képesek belemerülni az olvasásba, akik a szerelmes kötetek rajongói, azonban már unják a 
régimódi csöpögős irományokat. 

Aki pedig inkább a kitalált, mesés cselekményeket szereti, annak üzenem, a beszélő farkasoknak és 
az őket körül lengő misztikumnak köszönhetően abból sincs hiány.

A könyv élvezetet nyújt kicsiknek, nagyoknak, realistáknak és a mesei fordulatokat kedvelőknek is. 
Így mindenkinek bátran ajánlom!



VÉGVÁRI KÖNYVMOLYOK

A VILÁG, A FÖLD VESZÉLYBEN VAN.
VAJON LESZ-E, AKI MEGMENTSE, VAGY AZ EMBER CSAK PUSZTÍTANI KÉPES?

A VÁLASZ 13 FIÚ KEZÉBEN VAN...

A gyerekek, illetve a diákok 99,9%-a gyűlöli az iskolás napokat, a rengeteg leckét, a tanulást,... 
szóval mindent, ami az iskolával összefügg. A tanulás valakinek simán megy, valakinek viszont csak 
szenvedést jelent, és az összes tanárt elküldené melegebb éghajlatra.  Ez az érzés csak erősebb lesz, ha 
egy nap a suliban egy nem mindennapi tesztet kell írniuk a gyerekeknek. 

GERARD MONTES, a francia nemzetiségű diák pontosan ugyanígy van vele, mint a legtöbb 
tinédzser. Miután megírja a tesztet, egy rejtélyes pusztán ébred, rajta kívül még tizenkét különböző 
nemzetiségű fi úval.  Nincs teló, nincs számítógép, csak a vadon..., és a legnagyobb probléma, hogy 
nem is értik egymást.

Feladják vagy túlélik?
Képesek túllépni a személyes különbségeken, hiszen mindenki teljesen más. Láthatják-e még az életben 

családjukat, barátaikat, szerelmüket? Az idő elteltével rájönnek, csak úgy képesek megmenekülni, ha 
összefognak, nem számít a nyelv, a bőrszín, a nemzetiség, a különbségek.

Egy közös bennük, hogy EMBEREK. Megalkotják közös nyelvüket, és innen már nincs megállás...
... de hogy kerül a történetbe a smaragdszemű lány és a farkasokkal beszélő fi ú?
# Kaland, vadon, farkasok, varázslat, világhatalmak, nindzsák...
# egy mindent túlélő barátság...
Csak RÁD várnak. Lépj be a PÁRATLANOK világába!

VITÉZ URAK

Tizenhárom fi atal fi ú felébred a semmi közepén, és rájön, hogy az eddig élete mit sem ért.
Új kihívásokkal teli időszak következik, melyben helyt kell állniuk. A történet fi atalos, átjáró a valós 

világból egy ismeretlen fantáziavilágba. Rabul ejt, egyszerűen nem tudod letenni. Elolvasod egyszer- 
kétszer, majd rájössz, hogy tök új részletekre lettél fi gyelmes. 

Ha egy kis kalandra vágysz, de szereted a romantikát, a misztikumot is, ez a könyv neked íródott. 
Alig várjuk a folyatást!



MEGŐRZŐK

A világ peremén

„Veszélyes alakok élnek ott. Úgy hívják őket: a Láthatatlanok. Azt mesélik róluk, hogy képesek 
láthatatlanná válni.”

Kedves olvasó!
Ha valami újat szeretnél olvasni, valami izgalmasat, valami fordulatos történetet, akkor a Páratlanok 

a lehető legjobb választás. Vedd csak le a könyvespolcról, nyisd ki, és garantálom, hogy nem fogod 
tudni letenni! Magába szippant a történet lendülete, a fordulatos és nem mindennapi események 
elsodornak magukkal. Ehhez a könyvhöz hasonlót még soha nem olvastam. Az író egy kreatív ötlettel 
lepte meg az olvasóit, nem sütötte el az elcsépelt vérfarkasos témát, helyette egy új világot teremtett az 
orosz erdőben. 

Világszerte minden tizenhárom éves diák egy tesztet ír. Másnap 13 fi ú  egy erdőben ébred fel, ahol 
csak magukra és társaikra hagyatkozhatnak, a fi úk egyetlen célja hogy kijussanak az erdőből, és 
visszajussanak családtagjaikhoz és barátaikhoz. A fi úk fejében különböző kérdések fogalmazódnak 
meg: Miért őket rabolták el? Kik rabolták el őket? Hol vannak az elrablóik? 

Vajon a fi úknak sikerül túlélni a vadon veszélyeit? Hiszen nem kevés van belőlük: farkasok, a hideg 
tél, ételszerzés, és az sem könnyíti meg a helyzetüket, hogy a 13 fi ú különböző nemzetiségű, és a 
természetük sem hasonlít. A regény vége még ezeken a kalandokon kívül is tartogat meglepetéseket. 

A regény erőssége a magával ragadó történet mellett, az elgondolkodtató, mindennapi tanácsok, 
megfi gyelések. Amikből tanulhatunk is. 

A könyv olvasása során betekintést nyerünk a nindzsák életébe, mindennapjaiba, kiképzésükbe. 
Természetesen a szerelmi szál sem hiányozhat. 

Ne hagyd ki ezt a nagy kalandot! Olvasásra fel! 
Keresd a könyvesboltokban a Páratlanok trilógia első kötetét! 



A GALAXIS OLVASÓI

Szeretsz olvasni? Talán azért kezdek ezzel, mert az aktívan könyvet olvasó gyerek egyre ritkább a mai 
világban. Holott, aki sokat olvas, igazat adhat annak a mondásnak, hogy: „Nem az olvasó találja meg 
a jó könyvet, hanem a jó könyv az olvasót.“  Nos, minket egy nagyon jó könyv talált meg, Páratlanok: 
A világ peremén címmel Frank Márton tollából. Az író rendkívül lebilincselően szemlélteti a jelenben 
történő cselekvést és a múlt eseményeit, ráadásul egyre újabb és újabb megdöbbentő események 
befolyásolják a cselekmény szálát. A történetben szeptember 8-án minden 13 éves diákkal egy misztikus 
tesztet íratnak, és másnap 13 fi út 13 országból elrabolnak, majd egy erdő mellett hagyják őket néhány 
szerszámmal, tollal, lapokkal és egyéb „kacatokkal.“ Az író a francia Gerard Montes szemszögéből ír, 
aki egyike a 13 eltűnt gyereknek.  A fi úknak gyorsan védelmet kell építeniük, és nem utolsó sorban 
kitalálni, hogy hogyan értsenek szót egymással. Miközben folynak az események, Gerard sokszor 
visszagondolt szerelmére. Eközben azon tanakodnak, hogyan tudnának visszajutni a civilizációba. De 
az egész történetet nem írom le. Olvassátok el a könyvet!
Szerintem mindenkinek tetszeni fog, aki kedveli az izgalmas, fordulatokkal teli, romantikus ifj úsági 
regényeket. Jó szórakozást!


