
Kedvenc könyvem 

Kedvenc könyvem írója Thomas Brezina. A szerző 1963. január 30-
án Bécsben született.  Most 51 éves. Osztrák ifjúsági író, 
forgatókönyvíró, valamint televíziós műsorvezető. Bécsben és 
Londonban él, illetve dolgozik. Már kiskorában is írogatott, a 
rádióban és a tévében is szerepelt. 1990 óta műveit 32 nyelvre 
fordították le, még Kínában is népszerűek. Regényeiből mozi és 
tévéfilm, vagy musical készült.  

Magyar nyelvű könyvei: 

- Fiúk kizárva 
- Hot Dogs 
- A térdnadrágos detektívek kalandjai 
- Psszt, a mi titkunk! 
- Titkos rémkönyv 
- Katie Cat 
- Ördögi angyalok 
- Hét tappancs gazdája Penny 

Nekem az utóbbi könyv a kedvencem. Igazándiból ez egy lovas sorozat, de én ebből is az 
Életre szóló ló című könyvet kedvelem a legjobban. Ez a könyv egyszerűen nekem íródott. A 
főszereplő Penny egy tini lány, aki 

- erős 
- tudja, mit akar 
- megvédi az állatokat 
- nem fordít hátat a problémáknak 
- a saját feje után megy 
- soha nem adja fel 
- mindig talál megoldást 

Pennynek két testvére van. Bátyja Kolombus és öccse Romeó. Penny anyukája mindig 
mindent átlát és észben tart. Apukája, Moosburger úr állatorvosként dolgozik. Álmai hercege 
is velük lakik, Elvis. Még két kutyus él állandóan velük. Robin és Milli a négylábú 
kedvencek, ők adnak magyarázatot a Hét tappancs gazdája Penny címre is, mert Millinek 
három fehér és egy alig látható fekete tappancsa van, Robinnak meg négy fekete tappancsa 
van, Robinnak meg négy fekete, így kapta ezt az elnevezést. Számomra a sorozatból ez a 
legizgalmasabb és egyben legérdekesebb könyv. Penny megtalálja Ikarust, aki a kedvenc lova 
lesz. De apja nem veszi meg lányának a mént. Pennyben egy világ dől össze. Késő délután 
mérgesen teker a lovardába, hogy találkozhasson a gyönyörű lóval. Ám közben baj történik. 

Hogy mi történik utána? Megsérül-e, találkozik-e kedvencével, Ikarus valaha az övé lesz-e? 
Megtudhatjátok, ha elolvassátok. Most nézzétek meg a könyvtárban és remélem már a 
külsejét is csábítónak találjátok! Vegyétek ki és olvassátok el! Szuper könyv, én garantálom 
nektek, majd le se bírjátok tenni a kezetekből. Ha tetszett, olvassátok el a sorozat többi kötetét 
is! 
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