Felsősöknek:

Kika: A felejthetetlen osztálykirándulás
Valerie 7. osztályban új iskolába megy. Bízik benne, hogy itt szerethetőbb
osztálytársai lesznek. A történet egy osztálykirándulással kezdődik, ahol már a
buszra felszálláskor kritika éri a kislányt: a többségnek nem tetszik a haja, az
öltözéke, a holmija. A buszon is csak Blacky, a magával hozott fehér egér a társa.
Csak ront a helyzeten, hogy Felix, a legsármosabb fiú osztálytárs védelmébe
veszi, ezzel végképp kivívja az osztály legmenőbb lányainak haragját. Valerie
már-már feladja, de valami mindig erőt ad ...

Wéber Anikó: El fogsz tűnni
„El fogsz tűnni. Mint Anna macskája. Elrabolnak vagy köddé válsz. Melyiknek
örülnél jobban?” Végre nem kell suliba járni, mert kirándulni megy az osztály!
Ám a hatodikból páran egy ártatlannak tűnő tréfára készülnek: kiszöknek
éjszaka az erdőbe, és lepedőbe öltözve, kísértetként huhogva megijesztik két
osztálytársukat. Egy „igazi” kísértet közbelépésével azonban a kaland komolyra
fordul, és három gyereknek valóban nyoma vész az egykori remeteségben. A
diákok nem mernek szólni a kísérőtanároknak, hiszen tilosban járnak, inkább
maguk derítik ki, hova tűntek a többiek. Az osztályban leosztott szerepek
átértékelődnek, mert a sikerhez mindenkire szükség van. Az izgalmas éjszakai
kaland során azonban nemcsak az álkísértetről kerül le végül a csuklya, de
mindenkinek szembe kell néznie a saját félelmeivel is.

Nógrádi Gábor: Marci öröksége
Meghalt Ali Ahmed Bedzsavi, Egyiptom egyik leggazdagabb embere. A
végrendeletében a vagyonát – százmillió dollárt – egyenlő arányban
megosztotta a korábban kitagadott fia, Szálem és leánya, Fatima között.
Egykor Szálem Bedzsavi Magyarországon, Budapesten orvosnak tanult, s itt
szeretett bele egy magyar lányba. Dúsgazdag apja határozott tiltása ellenére
feleségül vette szerelmét, s hamarosan egy gyermekük is született: Marci,
aki a történet indításakor 11 éves, ötödikes általános iskolai tanuló.
A könyvben megismerkedhetünk egy általános iskola mindennapjaival,
ahol barátságok és szerelmek szövődnek, és ahol a tanulás mellett annyi
minden történik. Láthatjuk a tanárok és a diákok hétköznapjait,
olvashatunk a bécsi osztálykirándulás előkészületeiről és az
osztálykiránduláson történt izgalmas eseményekről
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