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1. osztály
BENEDEK ELEK

BENEDEK ELEK

Gyöngyvirág Palkó

Táltos Jankó

Könyvkód:
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Itt sem volt, ott sem volt, de valahol mégis volt,
volt egyszer egy király, s annak egy akkora
fiacskája, mint egy ütés tapló; Palkó volt a neve.
Búsult a király éjjel-nappal, sóhajtozott:
Istenem, istenem, kire hagyjam az országomat.
Elveszik ettől a csöppnyi gyermektől,
bizonyosan el. Búsult a királyné is, sírt éjjelnappal, s egyszer csak olyan beteg lett a sok
sírástól, hogy hívatták a csudadoktorokat: egy
sem tudta meggyógyítani. Mikor a halála órája
közeledett, hívatja a királyné az urát, s mondja
neki: „Lelkem-uram, ha meghalok, temettess a
kertbe, s a síromra ültess egy szál
gyöngyvirágot. De őriztesd jól, nehogy ellopják,
mert ha ellopják, még a sírban sem lesz
nyugodalmam.”

Könyvkód:
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„Ahogy a király megérkezett a palotájába, első
dolga volt, hogy elővegye Jankót,
s mondja neki:
- Na, Jankó fiam, hadd hallom az álmodat!
- Felséges királyom - mondá Jankó -,
életem-halálom kezedbe ajánlom,
nem mondhatom
el az álmomat senkinek a világon.
Fenyegette a király mindenféleképpen,
hogy így felakasztatja, hogy úgy kerékbe töreti,
meg amúgy lófarkára kötteti,
de mind hiábavaló volt:
Jankó nem mondta el az álmot.
Megharagudék a király erősen, s mondta:
- Na, megállj, Jankó, nem akasztatlak fel,
kerékbe sem töretlek, lófarkára sem köttetlek,
rettentőbb halált szántam én neked.
Egyben behívatott két katonát, s parancsolta,
hogy vigyék Jankót a palota legmagasabb
tornyára, falazzák be a toronynak ajtajátablakát, hogy vesszen ott éhen-szomjan
ez a makacs legény."

2. osztály
HOLDEN ROSE

MICKEY LONG

Leonardo lovag

Kócos és a szivárvány
ARANY TÖLGYFALEVÉL TANODA-SOROZAT

Könyvkód:
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Leonardo lovag,
vagy ahogy anyu hívja: Levente,
egy nemes küldetést teljesít.
Főleg hétvégén áll szolgálatba,
amikor nem kell suliba menni.
Elfeledett kincseket kutat fel,
szörnyek hadait küldi melegebb éghajlatra,
és közben mindenkinek segít, aki rászorul.
Semmi sem állhat az útjába,
mert ilyenek a lovagok!
Bátrak, büszkék és szemfülesek.
Legalábbis ebédig,
aztán ebéd után, egészen fürdésig, újra.

Könyvkód:
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Kócos, a majdnem kilencéves kisfiú is ide jár,
csakúgy, mint jó barátja, Szöszke, és annak
testvére, Öcsike. Egy nap szivárvány jelenik meg
az udvaron, melyből egy zöld frakkos kobold ugrik
elő. A lebegő üveggolyókkal játszó Öcsike még
nem tanult ezekről az olykor rosszindulatú
teremtményekről, s mire a két barát észbe kap,
a varázslénnyel együtt nyoma vész.
Az utánuk iramodó Kócos és Szöszke az iskola
elhagyatott tornyában megismerkednek az ott
bujdosó, társai által kiközösített, hófehér griffel,
a félig madár, félig oroszlán Jégvirággal, akinek a
közelében olyan nyúlóssá válik az idő, mint a
szilvalekvár, mellesleg pedig érzi a szivárvány
illatát (fahéjas), és hajlandó segíteni nekik
elveszett társuk előkerítésében…
Így kezdődik a nagy kaland, melynek során
hőseink útját keresztezi félszeg sárkánycsemete,
félállású gonosz boszorkány és iskolából kimaradt
óriás (Kócos mások számára láthatatlan, kissé
hebehurgya lélektestvéréről, Napsugárról már
nem is beszélve), miközben mindent elkövetnek,
hogy még a vacsorára hívó bagolyhuhogás előtt
visszatérjenek Öcsikével az iskola falai közé.

3—4. osztály
HOLDEN ROSE

HERTELENDY ANNA

Nita, Gil és én

Alma és az elveszett
álmok városa

HOWARD MATHEU KÜLÖNÖS ESETEI

Könyvkód:
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Hat rövid történet került ebbe a kötetbe.
Úgy hívják az ilyeneket, hogy novella.
Van elejük meg végük is, de nem elég hosszúak,
hogy külön-külön megjelenjenek.
Taknyos Horace-nak eltűnt az órája, Gil labdája
beesett az utca legvadabb kutyájának udvarára,
egy fémérzékelős kapun ki-be járkáltak a
bűnözők, Hanna apukája egyre nagyobb
tárgyakat veszített el, de közbeléptünk,
aztán egy fekete furgont is meg kellett figyelni,
és egyszer nagyon különös öltözködési láz ütötte
fel a fejét a környékünkön.
Elmesélem neked, amit minderről tudnod kell.
De vigyázz, mert ezek nem mesék, hanem
detektívtörténetek gyerekeknek!

Könyvkód:
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Lampbridge de Flotta a csodák városa.
A magasba nyúló, furcsa üvegépületek felett
léghajók úsznak, esténként pedig a gázlámpák
pazar színei festik meg az utcákat határoló
fogadók, üzletsorok és céhek épületeit.
A mérnöki tervezés műve mind, mert ezen a
tájon ők az urak. Pedig a mechanikus csodák
mögött a köznapi munkákat végző mágusok
azok, akik valójában Lampbridge gépezetét
mozgásban tartják.
Egy napon Juna, az ifjú órásinas váratlanul
elbóbiskol, ezért lekési az inasvizsgáját.
Városszerte egyre többen alszanak el a
legkülönösebb helyzetekben, a legváratlanabb
időpontokban. Lassan nyilvánvalóbbá válik,
hogy a furcsa események mögött valami rejtély
lapul. Egy másik világban Alma, a tíz éves
diáklány, szüleivel és testvéreivel Tokióba
költözik, majd bérelt házuk padlásán egy különös
órát talál.
Vajon mi köti össze a két világot, ki suttog Alma
iskolájában egy közönségesnek tűnő
szekrényéből, és messze innen, miért forgatják
fel Lampbridge de Flottát a város bűnbandái,
a titokzatos Utazót keresve?

5—8. osztály
PATRICK J. MORRISON

BÍRÓ SZABOLCS

A Holló hatalmában

Elveszett csillagok

NOSTRADAMUS LEVELEI 1.

EGY KALANDOS EGRI NYÁR

Könyvkód:
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2025-ben egy rejtélyes vihar hatására örökre
megváltozik a világ.
Miután a kilenc éves, különleges képességekkel
megáldott Noszter Ádám szüleit elragadja egy
megmagyarázhatatlan fényjelenség, a fiút csupán
egyetlen cél vezérli, megtalálni őket mindenáron.
Ám sorsa látszólag másra szánja őt: két évvel
szerettei elvesztése után tagja lesz egy tíz-tizenkét
éves gyerekekből álló csapatnak, akik az időben
utazva egy középkori látnok, Nostradamus
útmutatásait követik, és az emberiség jövőjének
megvédéséért harcolnak egy nagyhatalmú titkos
társaság ellen.
Első küldetésként Ádám vállalja, hogy visszamegy
1844-be, és segít megóvni a híres író-költő, Edgar
Allan Poe ellopott levelét a Holló Szövetségétől.
Hamarosan azonban kiderül, ellenségei már tudnak
érkezéséről…
A Nostradamus Levelei sorozat nyitó darabja
hajmeresztő kalandokon és váratlan fordulatokon
keresztül repíti olvasóit a végkifejlet felé, számtalan
sejtelmes titokról lebbentve fel a fátylat, miközben
a színfalak mögött természetfeletti erők ádáz
küzdelme dönti el a világ sorsát.
Képzeld azt, hogy tizenegy éves időutazó vagy,
és rajtad múlik az emberiség jövője!
Ha nem adod fel, győzhetsz, ám ha veszítesz,
örökre a Holló hatalmába kerülsz!

Könyvkód:
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Zalán Peti majdnem tizenhárom éves, koraérett
felvidéki fiú, aki egyedül él az édesanyjával egy
szűkös mezővárosi panellakásban. Nehéz
életkörülményei és iskolatársai gyakori zaklatása
elől a könyvekbe menekül, miközben arról
álmodozik, hogy egyszer nagy író válik belőle...
A bizonyítványosztás napján váratlan telefonhívást
kap, aminek köszönhetően az egész nyarat a
varázslatos Egerben töltheti. A város felfedezése
közben ismerkedik meg a vele majdnem egykorú
Tündével, akivel különös rejtély nyomába erednek:
egy városi legenda szerint Gárdonyi Géza egyik
sosem kiadott regényének ismeretlen, titokzatos
kézirata máig ott van elrejtve valahol Egerben.
Fiatal hőseink elhatározzák, hogy ők fogják
megtalálni a nem mindennapi irodalmi kincset,
miközben életük legizgalmasabb nyara köszönt
rájuk.
Valóban létezik az ismeretlen Gárdonyi-kézirat,
vagy csak kitaláció az egész? Képes-e Tünde és Peti
feltörni mind az öt pecsétet, mely a rejtély
megoldásához vezet? És vajon csak ők tudnak
a titokról, vagy vannak mások is, akik rátennék
a kezüket az értékes régiségre?
Bűnözők, végvári vitézek, bátorság és
leleményesség – a múlt és a jelen különös
találkozása Magyarország egyik legszebb
városában…

9—13. osztály
A. M. ARANTH

SZILÁGYI ZOLTÁN

Cleadur — Dobszó a ködben

Acélgólem

HOLDÁRNYÉK 1.

KÁOSZSZÍV I.

Könyvkód:
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Amy Soleil élete nem egyszerű.
Nem elég a kamaszkor nehézségeivel vívott,
nyomasztó állóháború, az is megkeseríti életét,
hogy szinte évente új városba költöznek,
új iskolákban kell bizonyítania.
Viszont azzal, hogy nem elég talpraesett, senki sem
vádolhatja: amikor valami titokkal vagy rejtéllyel
találkozik, azonnal fejest veti magát a megfejtésébe.
Moonshadow viszont, ahol idén kikötöttek, igazán
különleges hely: az iskola ódon kastélyra
emlékeztet, szinte mindig fenyegető köd gomolyog
csipkés tornyai között, a portás kardot visel, az
igazgató leginkább egy hatalmas, fekete pókra
emlékeztet, eltűnik egy közkedvelt tanár…
Sőt, még Amy szülei és nővére is máshogy
emlékszik a múltra, mint ahogy az megtörtént,
furcsa, sosem volt eseményekről és ismeretlen
helyekről beszélnek. De legnagyobb örömére a lány
hamar egy zenekar dobfelszerelése mögött találja
magát, és végre bandájával a vágyott hírnév
közelébe jut.
Amikor ijesztő, kék köpenybe burkolózó emberek
kezdenek ólálkodni az iskola körül, akiknek
valahogyan minden titokhoz közük van, Amy pedig
rálel saját magára egy közösségi oldalon, újdonsült
barátaival kockázatos nyomozásba kezd, hogy
megtalálja az egyre sokasodó rejtélyek kulcsát…

Könyvkód:
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Történetünk kezdetén az első világháború sújtotta
Angliában találjuk magunkat. Dr. Cole, a rejtjelek
avatott szakértője, egy bombázás során elveszítette
családját, amit képtelen feldolgozni. Gyógyszerek
okozta kábulatban telnek egyhangú napjai a Queen
Mary katonai kórház zártosztályán. Egyetlen
társasága Amram, az izgága órásmester, aki
miniatűr szerkezetek megépítésével szórakoztatja
magát és sorstársait.
Amikor Bransford parancsnok és Jabari közlegény
átlépik a kórház küszöbét, Cole és Amram
hamarosan az „Acélgólem” utáni hajsza kellős
közepén találják magukat. A kis csapat a belga Lord
Pottsal kiegészülve átvág a borzalmakkal teli
frontvonalon, hogy elérje célját… ám hamarosan
kiderül, hogy a gólem csupán aprócska darabja a
szférákon átívelő kirakósnak.
A Káoszszív sorozat első kötetében Szilágyi Zoltán
olyan gőzzel és acéllal hajtott világokba kalauzolja
az olvasót, ahol senki sem az, akinek először
hisszük, vagy akinek ők hiszik saját magukat.
A steampunk kedvelői számára igazi csemegét
jelent majd a történet, ahol a káoszszívek
birodalmakat teremtenek, vagy taszítanak
pusztulásba.

