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„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: 01

1. osztály
BENEDEK ELEK

A tejkút



Gyere, utazz velünk Zuzmóföldére, ahol a mese
valóságos, a varázslat mindennapos, a gyerekek
pedig az Arany Tölgyfalevél Tanoda nevezetű
bentlakásos iskolában folytatják tanulmányaikat!
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, aki
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.

2. osztály
MICKEY  LONG

Kócos és a szivárvány
ARANY TÖLGYFALEVÉL TANODA-SOROZAT

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.

HOLDEN ROSE

Leonardo lovag
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3. osztály

Könyvkód: 04 Könyvkód: 05

A tizenkét éves James Moriarty briliáns elme,
ám rendszeresen bajba kerül, mert
szenvedélyesen vonzódik a rejtélyekhez, és
sosem tétovázik, ha borsot lehet törni nővére,
Arabella orra alá. Amikor bácsikája,
Theodosius világ körüli útjáról a szokásos apró
ajándékok mellett egy kivételes meglepetéssel,
egy dodóval tér vissza Angliába, a Moriarty-
házban minden a feje tetejére áll. A rég
kihaltnak hitt faj utolsó képviselőjét
Theodosius bácsi ünnepélyes keretek között
szeretné bemutatni a vendégeknek, csakhogy a
madárnak addigra nyoma vész. Az
összegyűltek közül mindenki gyanúsított,
mindenkinek volt indítéka és lehetősége a
rablásra. A rejtélyes ügy megoldásával James
nemcsak a tettest leplezheti le, hanem azt is
bebizonyíthatja, hogy okosabb a nővérénél.

SOFÍA RHEI

A dodó rejtélye
AZ IFJÚ MORIARTY KALANDJA

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?

MICHAEL MOLLOY

A Jégpor nyomában
AVAGY A FLNYTÜNDÉREK LEGENDÁJA
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Theodosius bácsi ünnepélyes keretek között
szeretné bemutatni a vendégeknek, csakhogy a
madárnak addigra nyoma vész. Az
összegyűltek közül mindenki gyanúsított,
mindenkinek volt indítéka és lehetősége a
rablásra. A rejtélyes ügy megoldásával James
nemcsak a tettest leplezheti le, hanem azt is
bebizonyíthatja, hogy okosabb a nővérénél.

SOFÍA RHEI

A dodó rejtélye
AZ IFJÚ MORIARTY KALANDJA

Ez a nap is rosszul kezdődik. Míg a többi
gyerek az udvaron játszik, az osztályteremben
senyvedő Jane különös dolgot vesz észre:
az iskolaudvar egyik fáján lakó mókus
összecsomagol és elköltözik – ahogyan a jelek
szerint a környék összes más állata is.
Leguánja vészjósló figyelmeztetést karmol
a homokba: Közeleg. Méghozzá a rejtélyes
és félelmetes Hollókirály, s egy kutyát sétáltató
vak öregember szerint éppen Jane az,
aki megmentheti tőle a világot. És ha mindez
még nem lenne elég egy napra, Jane szüleit
szemmel láthatóan megbabonázzák az
elektronikus eszközök, teljesen
megfeledkeznek a világról, valamint arról,
hogy vacsorára várják Diana nagyit,
aki hatalmas vihar és egy különös ajándék
kíséretében érkezik. Hamarosan aztán végleg
elszabadul a gonosz, és úgy tűnik,
Jane valóban kénytelen lesz egymaga
szembeszállni a Hollókirállyal, hogy megtörje
hatalmát és helyreállítsa a világ rendjét.

STEPHEN  CHAMBERS

Jane és a Hollókirály



5. osztály

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!

PATRICK J. MORRISON

A Holló hatalmában
NOSTRADAMUS LEVELEI 1.
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LANA  KRUMWIEDE

A kitaszított
PSZI-KRÓNIKÁK I.

Ahol Taemon él, mindenki rendelkezik a pszi
nevű különleges adottsággal – elméjük
erejével mozgatják és manipulálják a
tárgyakat. Taemon egy baleset során elveszíti
a pszi-képességét, és ezt a titkot mindenáron
meg kell őriznie. Egy sportversenyen azonban
lelepleződik, és a fiút száműzik az erő
nélküliek kolóniájába, ami egyáltalán nem
olyan, mint amire számított: az emberek
kedvesek, nyitottak, örömüket lelik abban,
hogy elméjük helyett a kezüket fogják
munkára. Taemon gyorsan alkalmazkodik
az új élet szokatlan körülményeihez, miközben
barátokra is szert tesz. Ám fokozatosan azt is
felfedezi, hogy minden nyitottsága ellenére,
a kolóniának is megvannak a rejtélyei. Olyan
veszélyes titkok, amelyek ha kitudódnának,
azzal a pszi használók korlátlan hatalomhoz
jutnának. Amikor Taemon véletlenül
kiszivárogtat egy ilyen titkot, vajon lesz-e
bátorsága hozzá, hogy helyrehozza az okozott
kárt? Vissza kell térnie a városba, és szembe
kell szállnia azokkal az emberekkel, akik
száműzték őt.
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JEFF HIRSCH

Tizenegyedik csapás

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…
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amelyben felnőttek – kerül, amibe kerül…

ANDREW LANE

Tűzvihar
IFJÚ SHERLOCK HOLMES

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…
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VICTORIA SCHWAB

Az Archívum

Minden testnek van egy története, egy
képsorozat, amelyet csak a Könyvtárosok
olvashatnak. A halottak a Történetek,
nyugvóhelyük pedig az Archívum.
Papi először négy éve hozta el ide Mackenzie
Bishopot, amikor a lány még csak egy rémült,
de elszánt tizenkét éves volt. Most azonban
Papi halott, helyét pedig Mac vette át:
könyörtelen Őrzővé lett, akinek feladata
megakadályozni a gyakran erőszakos
Történetek felébredését és menekülését.
A holtakat nem zavarhatják az Archívumban,
valaki azonban mégis szándékosan
megmásítja a Történeteket és fontos
fejezeteket töröl ki.
Hacsak Mac össze nem rakja a megmaradt
darabokat, még maga az Archívum is
darabokra hullhat.
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9—10. osztály
RACHEL WARD

A menekülés
SZÁMOK 1.

Jem tizenöt éves, londoni lány, zűrös kamasz.
Mióta az anyja kábítószer-túladagolásban
meghalt, egyik nevelőszülőtől a másikhoz
kerül. Tisztában van vele, hogy semmi sem tart
örökké, sőt, egészen pontosan tudja, meddig
tart ez az egész. Nem létesít kapcsolatot az
emberekkel, próbál nem a szemükbe nézni,
és őrzi a titkot már tizenöt éve.
London egyik külvárosi negyedében szegődik
mellé Spider, a nyurga és izgága srác, aki
megpróbál a társa lenni. De el lehet-e mondani
valakinek végre a számok és a halál titkát?
Mi történne, ha mindannyian előre ismernénk
halálunk időpontját?
Rachel Ward egy lebilincselően izgalmas és
megkapóan személyes hangvételű regény
lapjain fogalmaz meg igazán fontos kérdéseket
életről, halálról, sorsról, szerelemről,
előítéletekről, különleges képességekről.
Olyan területre érkezünk, ahol el kell
hagynunk a hagyományos gondolkodás szilárd
talaját, és szembe kell néznünk a nagy
kérdésekkel, akkor is, ha tudjuk, a
szemünkben ott vannak a számok.
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valakinek végre a számok és a halál titkát?
Mi történne, ha mindannyian előre ismernénk
halálunk időpontját?
Rachel Ward egy lebilincselően izgalmas és
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lapjain fogalmaz meg igazán fontos kérdéseket
életről, halálról, sorsról, szerelemről,
előítéletekről, különleges képességekről.
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hagynunk a hagyományos gondolkodás szilárd
talaját, és szembe kell néznünk a nagy
kérdésekkel, akkor is, ha tudjuk, a
szemünkben ott vannak a számok.

MICHAEL J. MARTINEZ

A Daedalus-incidens
DAEDALUS 1.

A Mars állítólag halott… Bizarr földrengések rázzák
meg a bolygó régóta szunnyadó tektonikus lemezeit,
tönkreteszik a trillió dolláros bányászati üzemet, és
az ésszerű elméletek határára sodorják a tudósokat.
Jain főhadnagy és a Szövetségi Űrparancsnokság
csapata számára a marsi barlangrendszer felmérése
egyszerre több lesz egyszerű rutinfeladatnál, amikor
a sziklák – látszólag önmaguktól – ledobják
magukról az évmilliós porréteget és gurulni
kezdenek, árkokat vésnek a barátságtalan felszínbe
és magasra tornyosuló építménnyé állnak össze.
A parancsnokot és embereit csupán a különös, kék
sugárzás és egy önmagát író, háromszáz éves napló
segíti a rejtély megoldásában.
A 18. században a Királyi Haditengerészetben
szolgáló Thomas Weatherby hadnagy őfelsége
szerény származású, becsületes tengerésze, aki
minden tőle telhetőt megtesz a HMS Daedalus
fedélzetén „a királyért és a hazáért”. Fregattja a
kontinensek között vitorlázik, és… és az Ismert
Világok közti űrt járja. Heves vérmérsékletű
kapitánya, egy drogos alkimista és egy szokatlan
múltú szolgálólány segítségével Weatherby egy nagy
hatalmú misztikus férfi nyomában jár, aki gonosz
küldetést teljesítve fel akarja borítani a bolygók
közti egyensúlyt. Ha sikerrel jár, a következmények
messze túlnyúlnak a Naprendszeren, és magát a tér
szövedékét veszélyeztetik…


