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Benedek Elek népszerű mesefüzére az
elvarázsolt, rút Bűbájosról szól, aki minden
varázstudományát összeszedve igyekszik
elnyerni a hétszer szép királykisasszony
szerelmét, aki megválthatja őt a gyermekkori
átoktól. Baglyok, varázsitalok, a félszemű nagy
Bűbájos, a félelmetes Föld Szelleme, a
végighas Méz király, a Tündérkirálynő, no és a
csudafa segítik-terelgetik Bűbájost kalandos
útján.

1. osztály
BENEDEK ELEK

A csudafa

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

GYULAI PÁL

Adj’ Isten egészségére!
ÉS MÁS MESÉK
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Howard Matheu vagyok, nyolc és fél éves, és
nem nyomozok soha többé.
Nita és Gil, a két barátom úgy gondolta,
detektívnek lenni jó dolog. Segítünk a
kisebbeknek, leleplezzük a rossz embereket, és
közben jól szórakozunk. A Nyúl akta teljesen
ártatlan ügynek indult, mégis olyan fordulatot
vett, amire senki sem számíthatott.
Ez a baj nem talált volna ránk, mi kerestük
magunknak. A többiek még a végére akarnak
járni, de én már nem.
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.

2. osztály
HOLDEN  ROSE

A Nyúl akta
HOWARD MATHEU KÜLÖNÖS ESETEI

Howard Matheu vagyok, nyolc és fél éves,
és lehet, hogy rablók vannak a nyomomban.
Nitával és Gillel láttunk valamit a nyári
táborban, amit nem kellett volna.
Hallgattunk róla, mert azt gondoltuk,
úgyse hinnének nekünk. De nem hagyhattuk
annyiban. Készítettünk egy tervet,
hogy ne érezzük magunkat veszélyben.
Bizonyítékot kellett találnunk!
Ez nem volt mindig egyszerű,
és néhány dolog elég viccesen alakult.
Most pedig leírtam ide azt, amit tudnod kell,
neked és mindazoknak, akik kíváncsiak rá,
mi is történt valójában.

HOLDEN  ROSE

A harmadik
HOWARD MATHEU KÜLÖNÖS ESETEI
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Egy különleges, távoli világban a fénytündérek
hatalmát a sötét erők fenyegetik. Ki tudja
megakadályozni, hogy a gonoszság uralma
megjelenjen a Földön? Két kíváncsi gyerek,
Tüske és Abby, meg néhány jószándékú felnőtt
– például Csillagfény kapitány, akiről kiderül,
hogy nem más, mint a legendák világából
ismert Ősidők Hajósa és Sir Chadwick Street, a
fénytündérek színpadra termett mestere –
útnak indul az ezernyi kalandot rejtő
tengereken át, hogy elébe menjenek a
veszélynek. De vajon sikerül-e legyőzniük a
kegyetlen Farkasfű vezette éjszakai
boszorkányokat?

3. osztály
MICHAEL MOLLOY

A Jégpor nyomában
AVAGY A FLNYTÜNDÉREK LEGENDÁJA

Howard Matheu vagyok, nyolc és fél éves,
és lehet, hogy rablók vannak a nyomomban.
Nitával és Gillel láttunk valamit a nyári
táborban, amit nem kellett volna.
Hallgattunk róla, mert azt gondoltuk,
úgyse hinnének nekünk. De nem hagyhattuk
annyiban. Készítettünk egy tervet,
hogy ne érezzük magunkat veszélyben.
Bizonyítékot kellett találnunk!
Ez nem volt mindig egyszerű,
és néhány dolog elég viccesen alakult.
Most pedig leírtam ide azt, amit tudnod kell,
neked és mindazoknak, akik kíváncsiak rá,
mi is történt valójában.

HOLDEN  ROSE

A harmadik
HOWARD MATHEU KÜLÖNÖS ESETEI
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Maya és kisöccse, James már a Párizsban
töltött legelső napjukon valami nagyon ősi,
titokzatos mágia nyomaira bukkannak. Furcsa
ház bronz szalamandrát formázó kilinccsel;
kőszobor, amely túlságosan is hasonlít Maya
saját aggodalmas arcára; egy rejtélyes férfi, aki
sötét napszemüveget hord, hogy eltakarja
ragyogó, lila szemeit…
Minden titkok mágikus középpontja egy
csillogó üvegű Varázsvitrin, mely kiválasztotta
magának Mayát, hogy ezentúl ő legyen az új
Őrzője.
Maya egy Valkó nevű barátságos fiú
segítségével meglepő dolgokra bukkan a saját
családfája jól elrejtett titkai között, s miközben
sorra kibogozza a szalamandrás ház, a lila
szemű férfi és a Varázsvitrin titkainak
egymásba fonódó szálait, fokozatosan
rádöbben, hogy talán a saját fivérét is
rettenetes veszély fenyegeti. Ahhoz pedig,
hogy megmenthesse, Mayának ki kell hívnia és
le kell győznie Párizs mágikus alvilágát…
mielőtt még túl késő lenne

4. osztály

A Rémségek csapatát furcsábbnál furcsább
figurák alkotják, ők a viktoriánus Anglia egyik
mutatványosának éjjeli műsorában
megcsodálható legfőbb látványosságok.
Köztük van a kiváló szaglással rendelkező
Sába, a farkaslány, Holdnővér, a villámgyors
és kardjaival mesterien bánó keleti szépség,
valamint Majomfiú, az emberi bűzbomba, aki
bárhová fel tud mászni. Eme felettébb
szokatlan társaság tagjai különös
képességeiket nappal a legaljasabb bűntettek
felderítésére használják: arra szánták el
magukat, hogy összefognak, és megvédik a
város legvédtelenebb, legártatlanabb
áldozatait, az utcagyerekeket, akik rejtélyes
körülmények között tűnnek el a nyirkos ködbe
burkolózó, csalókat és gyerekrablókat rejtő
Londonból.

KIARAN  LARWOOD

Rémségek
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ANNE NESBET

A Szalamandrás ház titka



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…

5. osztály
KRISTEN KITTSCHER

Paróka az ablakban

Trizantonban kegyetlen háború dúl, amely
nem kíméli a Ricofeld anyahajó legénységét
sem. Egy napon új fejlesztésű, hatalmas és
szörnyen bonyolult Humanoid harci gép
érkezik a hajó hangárába, amelynek
karbantartását a tizenöt éves Dionra bízzák.
A gép „tartozékai” között szerepel Ethan, a
legmogorvább sztárpilóta is, akivel az ifjú
szerelő valaha találkozott.
Dion soha nem látott kihívással néz szembe.
Hogyan lesz képes megbirkózni azzal a
feladattal, amelyre a műszaki személyzet nála
tapasztaltabb tagjai sincsenek felkészülve?
Hogyan fejthetné meg a fenséges robot titkait,
ha egyszer nem mehet a pilótafülke közelébe?
Mindennek a tetejébe Ethannel képtelenség
szót érteni, és még a gépére sem tud vigyázni.
Trizanton pilótái a sorozat első kötetében egy
távoli, forrongó világba repítenek, ahol a
birodalmak között dúló, ádáz háborúban a
káprázatos gépeknél csak a barátság
értékesebb.

RILEY E. RAINES

Chloe, a titokzatos
TRIZANTON PILÓTÁI I.
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Amerika, ahogyan mi ismerjük, eltűnt.
Elpusztította a Kínával vívott háború,
a rászabadított influenzajárvány,
a Tizenegyedik csapás.
A tizenöt éves Stephen egész eddigi életében
a puszta túlélésért küzdött. Amikor nagyapja
hirtelen meghal, apja pedig mindent kockára
tesz, hogy megmentsen két idegent, a fiú élete
fenekestül felfordul.
Mivel apja csúnyán megsérül, Stephennek –
életében először – egyedül kell döntéseket
hoznia. Settler's Landingbe kerül, ahol
megelevenedik az Összeomlás előtti világ kerti
sütögetésekkel, baseballmeccsekkel és
iskolában töltött napokkal. Stephen azonban
nem bízik az efféle látszólagos nyugalomban.
Gyorsan szövetségesre talál a városból
kitaszított, gyönyörű Jenny Tanban, és
ahogyan a Jennyvel való kapcsolata egyre
mélyül, Stephen összetűzésbe keveredik
Settler's Landing vezetőivel, akiknek feltett
szándékuk, hogy újrateremtik a világot,
amelyben felnőttek – kerül, amibe kerül…

6. osztály
JEFF HIRSCH

Tizenegyedik csapás

Trizantonban kegyetlen háború dúl, amely
nem kíméli a Ricofeld anyahajó legénységét
sem. Egy napon új fejlesztésű, hatalmas és
szörnyen bonyolult Humanoid harci gép
érkezik a hajó hangárába, amelynek
karbantartását a tizenöt éves Dionra bízzák.
A gép „tartozékai” között szerepel Ethan, a
legmogorvább sztárpilóta is, akivel az ifjú
szerelő valaha találkozott.
Dion soha nem látott kihívással néz szembe.
Hogyan lesz képes megbirkózni azzal a
feladattal, amelyre a műszaki személyzet nála
tapasztaltabb tagjai sincsenek felkészülve?
Hogyan fejthetné meg a fenséges robot titkait,
ha egyszer nem mehet a pilótafülke közelébe?
Mindennek a tetejébe Ethannel képtelenség
szót érteni, és még a gépére sem tud vigyázni.
Trizanton pilótái a sorozat első kötetében egy
távoli, forrongó világba repítenek, ahol a
birodalmak között dúló, ádáz háborúban a
káprázatos gépeknél csak a barátság
értékesebb.

RILEY E. RAINES

Chloe, a titokzatos
TRIZANTON PILÓTÁI I.
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Rögtön azután, hogy Sherlock a sokat
tapasztalt hű barát, Matty segítségével fényt
derít egy sötét, saját családját is érintő titokra,
egy újabb, nem éppen szívderítő, ám annál
izgalmasabb kalandba kénytelen belevágni
barátaival, miután tanára és annak lánya
hirtelen és váratlan, nyom nélkül eltűnnek a
házukból. Sherlockot és társait az ifjú
mesterdetektív következtetései – no meg egy
nyúl – Skóciába vezérli, ahol a bosszúszomjas
Paradol Kamara, vagy egy még vérszomjasabb
ellenség, vagy tán kettejük szövetségének
ördögi kelepcéje vár rájuk, miközben mászkáló
halottakkal, kísértetekkel és saját érzelmeikkel
is szembesülniük kell. A kutatás során
Sherlock komoly nyomokra, új nyulakra,
körülötte röpködő nyílvesszőkre és a múlt
sötét titkaira bukkan, és egy pusztító
tűzviharra, ami nem mindig csak a külvilágban
tombol, hanem saját szívében is. És a
kalandok legjava még csak most kezdődik…

7—8. osztály
ANDREW LANE

Tűzvihar
IFJÚ SHERLOCK HOLMES

Szigeti Dorka édesapja a számítógépe mellett
ül, és éppen egy fantasy könyv címlapján
dolgozik, amikor egy különleges
fényjelenségtől kísérve egy pillanat alatt
eltűnik. Dorka igazi Megfigyelő, a világ
csodáinak szemlélője, ezért aztán nem lepődik
meg, amikor pár héttel később budapesti
lakásukban a hálószoba ajtaja nem az előtérbe
vezet át, hanem a képzelet mágikus
dimenzióiba. A lány kíváncsian belép a rá váró
hihetetlen mesevilágba, és ott ragad.
Mivel azt hiszi, hogy az édesapja is ide került,
elhatározza, hogy felkutatja és majd együtt tér
vele haza. Világjárásai közben királynője lesz
egy országnak, parancsolója egy
griffhadseregnek, új családra tesz szert,
és megismerkedik a mindenség legfontosabb
lényeivel: a csillagfényszövőkkel.
Kiderül számára, hogy a feladat nem csupán
édesapja megtalálása, hanem valami
sokkal-sokkal nagyobb baj elhárítása.
De vajon van-e annyi kitartása, fantáziája,
ereje egy tizenhárom éves kislánynak,

SZÉLESI  SÁNDOR

Csillagfényszövők
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9—10. osztály

Mit tennél, ha tudnád, hogy egy napon
elveszíted a nevedet, a családodat,
a barátaidat, a jogaidat és jó pénzért egy vak
Idős tudós mellé adnak oculusnak,
hogy helyette láss és a nap harminckét
órájából huszonhatban neki bámulj
mikroszkópba?
Itt, Avalonon így megy. Akkor is, ha emiatt
őrült szektások megpróbálnak felrobbantani,
megutál a legjobb barátod, elszaporodnak a
vágások a csuklódon… mert itt ez a rend.
A nevem Truth Dunn volt.
Most már nem vagyok ember.
Nem vagyok személy.
Csak oculus.

A. M.  ARANTH

Oculus

Könyvkód: 13

SZILÁGYI ZOLTÁN

Arató
KÁOSZSZÍV III.

Cole, Fora, Jabari és Annie világokon átvezető
utazása folytatódik, miközben a szférák közti
űrt benépesítő kintlakók legendáit kutatják.
Hőseink sorsa összefonódik, és ráébrednek,
hogy csak közös erővel törhetnek át az egymás
ellen küzdő, halhatatlan kintlakók seregein.
Céljuk, hogy eljussanak a Vándorhoz, aki talán
elháríthatja a közelgő világvégét.
Egyre több meglepetést tartogató útjuk során
számos veszélyt kell legyőzniük, mire
megismerhetik a multiverzum létezésének
okát, és rátalálhatnak az Aratóra, amely
összefogja és uralja a szférák rendszerét.
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11—13. osztály

A Város otthon, béke, biztonság.
Lily, amióta az eszét tudja, a Városban élt.
A Város volt hazája, táplálója és élete. Egy nap
azonban, amikor rejtélyes emberek rabolják el,
rá kell döbbennie, hogy a mélyben a Város
szörnyű titkokat rejt: az utcák kövei alatt, a
dübörgő gőzgépeknél és kavargó
csatornajáratoknál is mélyebben iszonyatos
sötétség lapul, amellyel egyedül ő veheti fel a
harcot. Vincent mindent elvesztett. A lány,
akiért az életét is odaadná, eltűnt. A nyomozás
során a férfi mindennel és mindenkivel
szembeszáll, hogy visszakaphassa – közben
nem is sejti, hogy ellenségei már rég kivetették
hálójukat, és minden lépés csak közelebb viszi
a végzetéhez. Közben megállíthatatlanul
közeledik újév napja, egy új korszak hajnala,
amikor a Város acél szíve lángra lobban és
ünneplő embertömegek lepik el a ködlepte
utcákat. És egyikük sem tudja, hogy közben
éhes szempárok milliói, mint megannyi csillag
pislognak a Városra a külső sötétségből.
Mert a Város már nem csak otthon és béke,
hanem egy ősi, titkos háború frontvonala,
amely egész világok sorsát dönti el.

A. M.  ARANTH

A Liliom Kora
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SZILÁGYI ZOLTÁN

Arató
KÁOSZSZÍV III.

Cole, Fora, Jabari és Annie világokon átvezető
utazása folytatódik, miközben a szférák közti
űrt benépesítő kintlakók legendáit kutatják.
Hőseink sorsa összefonódik, és ráébrednek,
hogy csak közös erővel törhetnek át az egymás
ellen küzdő, halhatatlan kintlakók seregein.
Céljuk, hogy eljussanak a Vándorhoz, aki talán
elháríthatja a közelgő világvégét.
Egyre több meglepetést tartogató útjuk során
számos veszélyt kell legyőzniük, mire
megismerhetik a multiverzum létezésének
okát, és rátalálhatnak az Aratóra, amely
összefogja és uralja a szférák rendszerét.
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