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GYULAI PÁL

Adj’ Isten egészségére!
ÉS MÁS MESÉK
mesék
5 éves kortól ajánljuk!

Pancimanci
Babszem Jankó
János királyfi és Szélike
Adj' Isten egészségére!

HOLDEN ROSE

A fáraó jogara
HOWARD MATHEU
KÜLÖNÖS ESETEI
detektívtörténet
7 éves kortól ajánljuk!

Howard Matheu vagyok, nyolc és fél éves, de most kapóra jönne, ha
tizenkett lennék.
Annak is örülnék, ha a múzeumban maradnának a tárgyak, mire
odaérünk megnézni  ket. Emellett nagyon kellene egy eredeti ötlet a
halloweenes jelmezemhez, és igazán elárulhatná valaki, hogy Nitának mi
baja van velem…
De azt hiszem, ezekkel a gondokkal inkább megküzdök egyedül, vagy a
titkos társaságommal, csak ez a Kheopsz fáraó hagyjon már minket
békén! Mert így se nyomozni, se tanulni, se aludni nem tudunk!
Most pedig leírtam ide azt, amit tudnod kell, neked és mindazoknak, akik
kíváncsiak rá, mi is történt valójában.
Miel tt belekezdesz, fontos, hogy tudd: ez nem mese!
Ez egy detektívtörténet gyerekeknek.

LANA KRUMWIEDE

Arkhón

PSZI KRÓNIKÁK II.

10 éves kortól ajánljuk!

Amikor az er tlenek és a hatalmasok összecsapnak, a feltételezett
szövetségesek és ellenségek nem mindig azok, akinek látszanak a
Kitaszított cím antiutópisztikus regény e lendületes folytatásában,
a Pszi krónikák trilógia második kötetében.
Miután a tizenkét éves Taemon arra használta a Föld Szívével kialakult
egyedülálló kapcsolatát, hogy megszüntesse minden telekinetikus
pszihasználat képességét és lehet ségét a Megváltás nev , a külvilágtól
elszigetelt városban, egyre nagyobb súllyal nehezedik a vállára az
embertársai sorsa iránt érzett felel sség. Miközben a társadalmi rend
felbomlott, a családja holléte még mindig ismeretlen, és lassan
kialakulóban egy új feszültség a rejtélyes Köztársasággal, Taemon
kénytelen szembesülni a döbbenetes felfedezéssel, hogy  – és egyedül
csak  – továbbra is képes használni a pszit. Ám ennek nagy ára van.
Miközben megpróbálja megtalálni az édesapját, egyúttal pedig
megakadályozni a háború kitörését, Taemon és barátja, Amma veszélyes
útra indulnak a Köztársaságba. Ám amit ott találnak, az messze
meghaladja minden addigi várakozásukat, és Taemon arra kényszerül,
hogy felülbírálja a világról alkotott korábbi nézeteit. Vajon elég lesz-e a
személyes pszije és bátorsága ahhoz, hogy felülkerekedjen a béke útjában
álló akadályokon?

KRISTEN KITTSCHER

Paróka az ablakban
krimi
9 éves kortól ajánljuk!

Ki ne szeretne titkos ügynök lenni? Ki ne vágyna rá, hogy veszélyes
b nöz k után kémkedjen szabadidejében? Ki ne élvezné a dics séget,
ha épp neki sikerülne rajtakapnia nevezett b nöz t valamilyen szörny
tetten?
Nos, a tizenkét éves Sophie Young a maga részér l szívesen átengedné
valaki másnak ezeket a páratlan lehet ségeket, ám legjobb barátn jének,
Grace-nek más tervei vannak. Mivel pedig az ember nem hagyhatja,
hogy a barátn je egyedül csináljon ostobaságot, hamarosan éjnek évadján
a lányok ott kuporognak a rejtélyes iskolapszichológus, Dr. Charlotte
„Agyrém” Agford ablaka alatt, hogy aztán a legharcedzettebb FBI
ügynököket megszégyenít módon nyomozzák ki, mit is rejteget
Dr. Agford. Küldetésüket néhány túlságosan lelkes osztálytárs, feltörésre
váró titkos kódok és egy rejtélyes kék autó nehezíti, és persze ott az a
paróka is az ablakban…

VIVIEN HOLLOWAY

Mesterkulcs

WINIE LANGTON TÖRTÉNETEK 1.
steampunk, kaland
12 éves kortól ajánljuk!

„Gyerekkoromban számtalanszor halottam a mesterkulcsról, amely
valójában nem igazi kulcs. Egy szerkezet, amely előtt nem léteznek
bezárt ajtók, és sem az acéllal bélelt páncéltermek, sem az őrséggel
védett birtokok falai nem jelentenek akadályt. A mesterkulcs mindent
nyit, és mindenhová bevisz, akár a tömör falon is keresztüljuttat, ha kell.
Minden magamfajta álmodott már róla, hogy a kezében tarthatja az
eszközt, amely elől lehetetlen elrejteni bármilyen kincset.”
Winie Langton a 2900-as évek New Yorkjában él, száz évvel az ötödik
nagy világégés után. Egy nagy és befolyásos tolvajcsalád leszármazottja,
akit már egészen kiskorától apja tanított a mesterség fortélyaira. Ebb l
kifolyólag Winie már kamaszként jobban verekedett, mint a fiúk többsége
és mindent tudott a fegyverekr l.
Amikor a legendás Mesterkulcs felbukkan a városban, a Langton család
azonnal a nyomába ered, s természetesen Winie-re is fontos feladat hárul
a titokzatos m tárgy megszerzésére kiötlött akcióban…
A Winie Langton történetek els része!

VIVIEN HOLLOWAY

Tolvajbecsület

WINIE LANGTON TÖRTÉNETEK 2.
steampunk, kaland
12 éves kortól ajánljuk!

„A becsület olyasmi, amit utólag már nem tudsz visszaszerezni, és ha
elveszíted, az egy életre megbélyegezhet.”
Winie végre megszerezte a Mesterkulcsot, ám az apja úgy döntött, senki
sem használhatja a szerkezetet addig, amíg ki nem derítette, hogyan
m ködik. A probléma csupán az, hogy Winie-nek bizony sürg sen
szüksége lenne rá. Az alku, amit Williammel kötött, most már sokkal
inkább becsületbeli kérdés, mint pusztán üzlet, nem mellesleg a Conrey
fiú is egyre türelmetlenebb.
Közben a Langton család egy második világháborús tank elrablását
tervezgeti, ráadásképpen pedig felbukkan valaki Winie múltjából, akit
jobb szeretne inkább elfelejteni.
A lány végül apja engedélye nélkül használja a Mesterkulcsot, hogy
megszerezhesse Will édesanyjának gy r jét egy szigorúan  rzött
páncélteremb l, azonban hiba csúszik a gépezetbe, és Winie ezúttal talán
tényleg nem fogja megúszni olyan könnyen, mint remélte.

VIVIEN HOLLOWAY

A hóhér kötele

WINIE LANGTON TÖRTÉNETEK 3.
steampunk, kaland
12 éves kortól ajánljuk!

„– A vádlott álljon fel!
A szék lába megcsikordult a korhadt parkettán, ahogy felemelkedtem,
és éreztem, hogy a feszültség szinte megül a levegőben. Nem láttam, de
tudtam, hogy a sorok között a családom tagjai lassan a fegyverükért
nyúlnak.
A bíró megköszörülte a torkát, és messzire tartotta magától a papírt,
hogy el tudja olvasni a rákapart írást. Egészen eddig sikerült
megőriznem a hidegvérem, de most hallottam, hogy a csuklómat
összeszorító bilincs halkan csilingel, ahogy remeg a kezem.
– A New York állam által rám ruházott hatalomnál fogva kijelentem,
hogy az esküdtszék ítélete alapján Edwina Russel Langton az ellenne
felhozott vádakban…”
Winie-t elfogják, és bár ki tudna szabadulni a börtön rácsai mögül, nem
hajlandó szökevényként élni. Így az igazságszolgáltatás kétes rendszerére
bízza magát, annak ellenére, hogy a bíróságnak nem szokása szabadon
engedni a vádlottakat.
Odakint William a Langton családdal összefogva mindent megtesz, hogy
tisztázza a lányt, de lehet, hogy ez sem lesz elég, hogy megmentse Winie-t
a hóhér kötelét l.

VIVIEN HOLLOWAY

Tolvajok kézikönyve
WINIE LANGTON TÖRTÉNETEK 4.
steampunk, kaland
12 éves kortól ajánljuk!

Winie megmenekült a hóhér kötelét l, de ez nem jelenti azt, hogy
csendesen meghúzná magát, és várná, amíg a viharfelh k teljesen
elvonulnak a feje fölül.
Will „tanulmányai” folytatódnak, és Winie próbálja  t felkészíteni a
vizsgájára. Feladatként szabja neki, hogy önállóan tervelje ki egy általa
kiválasztott tárgy elrablását, Will döntése pedig a Könyv másolatában
látott Pacsirtára esik.
Winie-t eközben apja ismét behúzza a cs be, és rátestálja keresztlánya,
Marie Kennellis v legényének el kerítését. A lány jó híre múlik azon,
Winie-nek sikerül-e felkutatni a szökevény fiút, aki minden bizonnyal
kártyaadósságai miatt bujdokol.
Will eközben külön utakon jár, és úgy t nik, túlságosan is messzire megy
a Pacsirta utáni vadászat során, amit azonban a Langton család –
különösen Winie – talán sosem fog megbocsájtani neki.
„ – Kijátszottál! – Nem viccelt, láttam a szemében. Láttam benne az
elárultságot, a csalódást és az engesztelhetetlen haragot. – Tűnj el!
– Winie, csak hadd magyarázzam meg…
– Nem érdekel! – Még csak nem is hagyta, hogy végigmondjam. – Csak
menj el, Will, és reménykedj benne, hogy apám sosem talál meg.”

GEORGE MANN

Mechanikus London
steampunk, krimi
14 éves kortól ajánljuk!

London, 1901.
A metropoliszban pezseg az élet az új évszázad hajnalán: a tudomány és
technika elképeszt eredményeinek köszönhet en a Brit Birodalom
virágzik, a nagyérdem léghajókkal járja a világot, a pazar estélyeken
pedig mechanikus emberek szolgálják ki az úri közönséget. Ugyanakkor
azonban szörny járvány pusztít a városban, amelynek áldozatai lelketlen
gyilkológépekké változnak és a ködb l el bukkanva marják meg a mit sem
sejt polgárokat, míg egy állítólagos világító rend r sorra gyilkolja
Whitechapel szerencsétlen lakosait.
Amikor aztán még egy léghajó is lezuhan, Viktória királyn legjobb
ügynökét állítja a nyomozás élére: Sir Maurice Newbury, az elismert
antropológus, valamint t zr l pattant asszisztense, Miss Veronica Hobbes
okkult és nagyon is evilági módszereket egyszerre hasznosítva szállnak
szembe a ködbe burkolózó Londonban felbukkanó rejtélyekkel.

