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5 éves kortól ajánljuk!

Adj’ Isten egészségére!
ÉS MÁS MESÉK



Howard Matheu vagyok, nyolc és fél éves, de most kapóra jönne, ha 
tizenkettő lennék. 

Annak is örülnék, ha a múzeumban maradnának a tárgyak, mire 
odaérünk megnézni őket. 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. 

Mielőtt belekezdesz, fontos, hogy tudd: ez nem mese! 

Ez egy detektívtörténet gyerekeknek.

HOLDEN ROSE

A fáraó jogara

detektívtörténet
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HOWARD MATHEU
KÜLÖNÖS ESETEI



Ki ne szeretne titkos ügynök lenni? Ki ne vágyna rá, hogy veszélyes 
bűnözők után kémkedjen szabadidejében? Ki ne élvezné a dicsőséget,
ha épp neki sikerülne rajtakapnia nevezett bűnözőt valamilyen szörnyű 
tetten?

Nos, a tizenkét éves Sophie Young a maga részéről szívesen átengedné 
valaki másnak ezeket a páratlan lehetőségeket, ám legjobb barátnőjének, 
Grace-nek más tervei vannak. Mivel pedig az ember nem hagyhatja,
hogy a barátnője 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 megszégyenítő 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…

KRISTEN KITTSCHER

krimi
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Paróka az ablakban



A Prominence, a kopernikuszi rend monostorhajója szent kincsekkel 
megrakodva kering Nap körüli pályáján. A 14 esztendős novíciust,
Bartot azonban jobban érdekli a hajó vezetése, mint a Nap imádása. 
Amikor azonban a Prominence egy azonosítatlan hajó megmentésére siet, 
a rend saját magát sodorja veszélybe: nem elég, hogy a megmentett 
utazók űrkalózok, még a Prominence motorja is felmondja a szolgálatot. 
Ahogy a hajó egyre közelít a Nap felé, úgy emelkedik a fedélzeti 
hőmérséklet – a rend és a kalózok sorsa pedig Bart kezébe kerül.

DAVID JONES

sci-fi
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Szerzetesek az űrben



Becky Dwyer három évvel ezelőtt hozott egy rossz döntést, és most eljött 
az idő, hogy megfizesse az árát.

Egy olyan világban, ahol az elektromosság csak háromezer méteres 
magasság felett elérhető, a légjárók biztosítják a kereskedelem áramlását. 
Becky egész életét nagybátyja, Duke Barton hajóján töltötte, és soha nem 
is tervezte, hogy ezen változtatni fog. Három évvel ezelőtt azonban üzletet 
kötött a kétes hírnevű Nick Mattockkal, aki most behajtja a lányon a 
tartozását. 

A műszerészlány hirtelen sokkal távolabb kerül az otthontól, mint azt 
valaha képzelte volna. Eddigi kényelmes világa darabokra hullik. Helyt 
kell állnia egy olyan legénység tagjaként, melynek legalább a fele hajdani 
kalózokból áll, miközben megpróbál megtenni mindent, hogy 
visszajuthasson a nagybátyjához. 

Azonban kénytelen ráébredni, hogy ez koránt sem lesz olyan egyszerű, és 
nem csak azért, mert Nick minden lépését szemmel tartja. Hamarosan 
nem csak az ő, de Duke élete is veszélybe kerül, és megoldást kell találnia, 
ha nem akarja elveszíteni azokat, akiket szeret.

VIVIEN HOLLOWAY

steampunk, kaland
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Végtelen horizont


