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1. osztály
BENEDEK ELEK

GYULAI PÁL

A tejkút

Adj’ Isten egészségére!
ÉS MÁS MESÉK
Könyvkód:

01

„Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon
is túl, volt egyszer egy király. Ennek a királynak
egy olyan csodakútja volt, hogy csupa tejet
forrott, s ha egy nap kimerték a tejet belőle,
másnap reggel ismét tele volt csordultig.
Nem is fürdött a király sohasem vízben, hanem
tejben. Egy reggel azonban nagy ijedten jelenti
az inas, hogy egy csepp tej sincs a kútban.”

Könyvkód:

Pancimanci
Babszem Jankó
János királyfi és Szélike
Adj' Isten egészségére!
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2—3. osztály
MICKEY LONG

HOLDEN ROSE

Kócos és a griffelők

A fáraó jogara

ARANY TÖLGYFALEVÉL TANODA-SOROZAT

HOWARD MATHEU KÜLÖNÖS ESETEI

Könyvkód:
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Kócos, az Arany Tölgyfalevél Tanoda majdnem
nyolcéves nebulója titkos álmot dédelget:
szeretne indulni a híres-neves griffversenyen.
Csupán két apró akadály áll az útjában:
még sosem griffelt, és a versenyhez szükséges,
mancsos-szárnyas lény sem áll rendelkezésére.
Vagy mégis? Segítségére ott terem hű barátja,
Szöszke, és a kisfiú csöppnyi, mások számára
láthatatlan lélektestvére, Napsugár,
a szeleburdi tündércsitri. Ők hárman
felkeresik az Elfeledett Toronyban élő griffet,
Jégvirágot, és meggyőzik, vegyen részt velük
a versenyen. Rövid felkészülés után a kis
csapat rajthoz áll, de nem is róluk lenne szó,
ha innentől egyszerűen mennének a dolgok…
Mert a mágiamentes ösvény tengernyi
meglepetést tartogat számukra, így útjukat
többek között egy boszorkány, egy kalandor
manó és egy játékos tűzmamut is színesebbé
teszi. És persze rengeteg szappanbubi.
De vajon szerencséjük és a (néha botcsinálta)
varázslatok segítségével ők lesznek-e azok,
akik leghamarabb utolérik a nyughatatlan
vándorserleget?

Könyvkód:
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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.

4. osztály
HOLDEN ROSE

MIKE és RACHEL GRINTI

A fáraó jogara

Karmok

HOWARD MATHEU KÜLÖNÖS ESETEI

Könyvkód:
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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.

Könyvkód:
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Ebben a modern tündérmesében, amely
ellenállhatatlan, akár a macskamenta,
egy lány fölfedezi, hogy létezik olyan mágia,
ami mélyen a húsba vág…
Emma nővérének nyoma veszett. A szüleik az
összes megtakarított pénzüket elköltötték a
felkutatására. Most pedig a családnak nincs
más választása, mint hogy kiköltözzön egy
rozzant lakókocsi-parkba, amely egy erdő
szélén áll, csavargó hárpiák, boszorkányok és
trollok szomszédságában. Emma nem tudja,
látja-e még valaha Helenát, és érezheti-e még
boldognak magát ebben az életben.
Azután barátságot köt…
…egy sima modorú, mocskos bundájú, fekete
kandúrral, aki a Jack névre hallgat – és akiről
kiderül, hogy van egy terve Emma nővérének
kiszabadítására. Cserébe mindössze egyetlen
aprócska szívességet kér…

5. osztály
MIKE és RACHEL GRINTI

PATRICK J. MORRISON

Karmok

A Monarchia markában
NOSTRADAMUS LEVELEI

Könyvkód:
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Ebben a modern tündérmesében, amely
ellenállhatatlan, akár a macskamenta,
egy lány fölfedezi, hogy létezik olyan mágia,
ami mélyen a húsba vág…
Emma nővérének nyoma veszett. A szüleik az
összes megtakarított pénzüket elköltötték a
felkutatására. Most pedig a családnak nincs
más választása, mint hogy kiköltözzön egy
rozzant lakókocsi-parkba, amely egy erdő
szélén áll, csavargó hárpiák, boszorkányok és
trollok szomszédságában. Emma nem tudja,
látja-e még valaha Helenát, és érezheti-e még
boldognak magát ebben az életben.
Azután barátságot köt…
…egy sima modorú, mocskos bundájú, fekete
kandúrral, aki a Jack névre hallgat – és akiről
kiderül, hogy van egy terve Emma nővérének
kiszabadítására. Cserébe mindössze egyetlen
aprócska szívességet kér…

Könyvkód:

06

2025-ben rejtélyes vihar söpör végig a világon,
amely sok felnőttet elragad, és eltünteti a Föld
jelentősebb részéről az elektromosságot. A szüleit
kereső Noszter Ádámot két évvel később befogadja
egy titkos időutazó társaság, a Kézbesítő Csoport, és
hamarosan végrehajtja első feladatát is, megmenti a
Holló Szövetségének csapdájából Edgar Allan Poe-t.
Korai azonban az öröm, mert nem sokkal a
visszatérése után számára ismeretlen valóságban
találja magát, amelyben Magyarország még mindig
tagja az Osztrák-Magyar Monarchiának. Valaki a
múltban eltérítette Petőfi Sándort a Nemzeti dal
megírásától, és megakadályozta az 1848-as
forradalom kirobbanását is.
Ádámnak nincs más választása, mint megszerezni
az új idővonalon fellelhető egyetlen időgépet,
Leonardo Da Vinci Tempora Navisát, hogy a múltba
utazva megpróbálja elhárítani a költőt fenyegető
veszélyeket.
A Nostradamus Levelei sorozat újabb története
nagy nemzeti forradalmunk előtti napokba repíti
olvasóit, és csak a végső összecsapás során válik el,
hogy az ellenségnek sikerül-e végleg
megváltoztatnia a történelmet.
Képzeld azt, hogy tizenegy éves időutazó vagy, és
rajtad múlik, miként alakul jövő! Ha nem adod fel,
győzhetsz, ám ha veszítesz, örökre a Monarchia
markában maradsz!

6. osztály
PATRICK J. MORRISON

ANDREW LANE

A Monarchia markában

Fekete Jég

NOSTRADAMUS LEVELEI

IFJÚ SHERLOCK HOLMES

Könyvkód:
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2025-ben rejtélyes vihar söpör végig a világon,
amely sok felnőttet elragad, és eltünteti a Föld
jelentősebb részéről az elektromosságot. A szüleit
kereső Noszter Ádámot két évvel később befogadja
egy titkos időutazó társaság, a Kézbesítő Csoport, és
hamarosan végrehajtja első feladatát is, megmenti a
Holló Szövetségének csapdájából Edgar Allan Poe-t.
Korai azonban az öröm, mert nem sokkal a
visszatérése után számára ismeretlen valóságban
találja magát, amelyben Magyarország még mindig
tagja az Osztrák-Magyar Monarchiának. Valaki a
múltban eltérítette Petőfi Sándort a Nemzeti dal
megírásától, és megakadályozta az 1848-as
forradalom kirobbanását is.
Ádámnak nincs más választása, mint megszerezni
az új idővonalon fellelhető egyetlen időgépet,
Leonardo Da Vinci Tempora Navisát, hogy a múltba
utazva megpróbálja elhárítani a költőt fenyegető
veszélyeket.
A Nostradamus Levelei sorozat újabb története
nagy nemzeti forradalmunk előtti napokba repíti
olvasóit, és csak a végső összecsapás során válik el,
hogy az ellenségnek sikerül-e végleg
megváltoztatnia a történelmet.
Képzeld azt, hogy tizenegy éves időutazó vagy, és
rajtad múlik, miként alakul jövő! Ha nem adod fel,
győzhetsz, ám ha veszítesz, örökre a Monarchia
markában maradsz!

Könyvkód:
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Minden legenda kezdődik valahol…
Az ifjú Sherlock Holmes élete legszemélyesebb
bűntényével kerül szembe. Bátyját, Mycroftot
egy holtest mellett találják késsel a kezében –
egy bezárt szobában. Sherlockon kívül senki
más nem hisz az ártatlanságában, így neki kell
a rejtélyes eset végére járni.
Az ügy szálai Londonból Moszkvába vezetnek,
ahol Sherlock megpróbálja kideríteni, kinek áll
érdekében bemártania bátyját, és vajon miért.
Ha nem jár sikerrel Mycroft akasztófán végzi…

7—8. osztály
PATRICK J. MORRISON

PETER SANAWAD

A Monarchia markában

Hollóvér

NOSTRADAMUS LEVELEI

Könyvkód:
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2025-ben rejtélyes vihar söpör végig a világon,
amely sok felnőttet elragad, és eltünteti a Föld
jelentősebb részéről az elektromosságot. A szüleit
kereső Noszter Ádámot két évvel később befogadja
egy titkos időutazó társaság, a Kézbesítő Csoport, és
hamarosan végrehajtja első feladatát is, megmenti a
Holló Szövetségének csapdájából Edgar Allan Poe-t.
Korai azonban az öröm, mert nem sokkal a
visszatérése után számára ismeretlen valóságban
találja magát, amelyben Magyarország még mindig
tagja az Osztrák-Magyar Monarchiának. Valaki a
múltban eltérítette Petőfi Sándort a Nemzeti dal
megírásától, és megakadályozta az 1848-as
forradalom kirobbanását is.
Ádámnak nincs más választása, mint megszerezni
az új idővonalon fellelhető egyetlen időgépet,
Leonardo Da Vinci Tempora Navisát, hogy a múltba
utazva megpróbálja elhárítani a költőt fenyegető
veszélyeket.
A Nostradamus Levelei sorozat újabb története
nagy nemzeti forradalmunk előtti napokba repíti
olvasóit, és csak a végső összecsapás során válik el,
hogy az ellenségnek sikerül-e végleg
megváltoztatnia a történelmet.
Képzeld azt, hogy tizenegy éves időutazó vagy, és
rajtad múlik, miként alakul jövő! Ha nem adod fel,
győzhetsz, ám ha veszítesz, örökre a Monarchia
markában maradsz!

Könyvkód:
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Egy párhuzamos világban különös kalandok
révén forr egybe Magyarország, Lengyelország
és az orosz föld sorsa. Ismert történelmi
alakok, kitalált személyek, önmaguktól mozgó
vasharcosok és félelmetes mechanikus gépek
jelennek meg, de nem hiányoznak a sötét
varázslatok sem. Mindezekkel együtt egy
másik korszak gonosz varázslata is átszűrődik
az évszázadokon, hogy három bőrkötéses
kódex segítségével kiirtson e földről minden jó
szándékot, becsületet és szerelmet, majd a
legtöbbet kérje a Hollóvér fiatal hősnőjétől,
az általa nyújtott sötét hatalomért cserébe.
Vajon ráébred Hunyadi Regina, a nemes
Hunyadi-ház legutolsó sarja, hogy mit kell a
korlátlan hatalomért feláldoznia?
És ha ráébred, képes lesz-e szembeszállni
önnön mágikus erejének forrásával?

9—13. osztály
A. M. ARANTH

SZILÁGYI ZOLTÁN

Acorenu — A kiválasztott

Acélsereg

HOLDÁRNYÉK II.

KÁOSZSZÍV II.

Könyvkód:
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Amy világa szilánkokra tört.
Azok árulták el, akikben feltétel nélkül megbízott:
saját szülei és barátai gázoltak a lelkébe.
Egyes bűnökre nincs bocsánat.
Amy Soleil – vagy ahogy egyesek ismerik, Amaranth
– azonban erős lány, aki nem fogadja el a vereséget.
Tudja, hogy ennyi hazugság és árulás közt csak
magára számíthat.
Miután beköltözik a Moonshadow kollégiumába,
Leával veszélyes nyomozásba kezd: bármi áron meg
akarja tudni, ki állhat a karácsonyi bálon
bekövetkezett tragédia mögött, hogy bosszút állhasson
rajta. Kutatása során azonban olyan ősi próféciák
szövegére bukkan, amelyek szerint a Köd-démon
születése mindössze egy apró előjele annak a mindent
elsöprő pusztulásnak, amely az egész világot fenyegeti.
És csak egyvalaki állhat a sötét áradat útjába. Az, akit
a jóslatok így neveznek: Acorenu. Kiválasztott.
Azonban nem csak Amy és társai igyekeznek
megtalálni a megjövendölt hőst. A nyomában járnak a
fény és az éjszaka gyermekei, a Modeus Carva,
és egy titokzatos szekta, a Fagy harcosai is.
És miközben Amy barátaival a Kiválasztottat keresi,
óriási seregek sorakoznak fel egymással szemben,
hogy megvívják öldöklő háborújukat, amely végleg
eldönti: a fény vagy a sötétség népe örökli-e meg a
végidők előtt álló világot.amíg még lehet.

Könyvkód:
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A közkedvelt Acélgólem folytatásában fény
derül arra, Amram hogyan is alkotta meg az
első gólemeket, és azt is megtudjuk, hogy az
„emlékezetét” fokozatosan visszanyerő
órásmester visszatérése milyen hatással van a
szférák szövedékére. Ténykedése így vagy úgy,
de mindenkit érint; sokan segíteni, mások
akadályozni próbálják. Cole tovább kutat
elvesztett családja után, Jabarinak pedig
választania kell a hűség,
és a lelkiismerete között.
A kötetben megismerkedünk a démonok
mögött álló erőkkel, és megtudjuk, ki vette át
az uralmat Malcolm felett. Fokozatosan
megismerjük a szférákat működtető erőket és
összefüggéseket, és a rájuk leselkedő szörnyű
veszélyt.

