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„− 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.

Megharaguvék 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 ajtaját-ablakát, hogy
vesszen ott éhen-szomjan ez a makacs legény.”

Könyvkód: 01

1. osztály
BENEDEK ELEK

Táltos Jankó



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?

2. osztály
MICKEY  LONG

Kócos és a griffelők
ARANY TÖLGYFALEVÉL TANODA-SOROZAT

Láttál már olyat, amikor sűrű köd telepszik a
tájra? Picit ijesztő, ugye? A köd sok mindent
elrejthet a szemünk elől – többnyire hétköznapi
dolgokat, ám olykor egészen meglepőeket.
Ez a mese olyan világba hív, melyet ködburok
takar, sűrű leplét csak néha-néha töri át a
napfény. Ám ha vizsgálódunk kicsit, sok
érdekességre lelhet a kíváncsi tekintet.
Vajon mit keres egy léghajó a mosolygós,
tűzrőlpattant Miss Screwy hátsó kertjében?
Ki kopogtat Flex, a behemót robotkutya
bendőjében? S hová igyekszik a csavaros
kisasszony nap mint nap?
Sok-sok rejtély, ráadásul a léghajó eltűnése
végképp megbonyolítja a helyzetet.
De a találékonyság és a szeretet talán segíthet
Miss Screwynak és társainak, hogy
eligazodjanak a ködben, s csavarokkal,
rugókkal, csapágyakkal teleszórt útjuk végén
ráleljenek a megoldásra, feltárva, milyen titkokat,
meglepetéseket takart el a homály előlünk.

VALERIA SCREWY

Miss Screwy csavaros

Könyvkód: 02 Könyvkód: 03
árvái
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HERTELENDY  ANNA

Alma és az elveszett
álmok városa

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?



4. osztály
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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.

ANNE NESBET

A Szalamandrás ház titka



5. osztály

Miután Ádám végrehajtja első feladatát, és
megmenti a Holló Szövetségének csapdájából
Edgar Allan Poe-t, egy 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!

A Monarchia markában
NOSTRADAMUS LEVELEI 2.

Könyvkód: 06 Könyvkód: 07

LANA  KRUMWIEDE

Arkhón
PSZI-KRÓNIKÁK II.

Miután a tizenkét éves Taemon arra használta a
Föld Szívével kialakult egyedülálló kapcsolatát,
hogy megszüntesse minden telekinetikus
pszihasználat képességét és lehetőségét a
Megváltás nevű, a külvilágtól elszigetelt
városban, egyre nagyobb súllyal nehezedik a
vállára az embertársai sorsa iránt érzett
felelősség. Miközben a társadalmi rend
felbomlott, a családja holléte még mindig
ismeretlen, és lassan kialakulóban egy új
feszültség a rejtélyes Köztársasággal, Taemon
kénytelen szembesülni a döbbenetes
felfedezéssel, hogy ő – és egyedül csak ő –
továbbra is képes használni a pszit. Ám ennek
nagy ára van. Miközben megpróbálja megtalálni
az édesapját, egyúttal pedig megakadályozni a
háború kitörését, Taemon és barátja, Amma
veszélyes útra indulnak a Köztársaságba. Ám
amit ott találnak, az messze meghaladja minden
addigi várakozásukat, és Taemon arra
kényszerül, hogy felülbírálja a világról alkotott
korábbi nézeteit. Vajon elég lesz-e a személyes
pszije és bátorsága ahhoz, hogy felülkerekedjen
a béke útjában álló akadályokon?

PATRICK J. MORRISON



6. osztály

Előfordul, hogy a világ unalmasnak, ridegnek és
ellenségesnek tűnik, kiváltképpen egy kamasz
szemében. Így van ezzel Ben, az amerikai fiú is,
akinek szülei válását követően egy idegen
országban kell beilleszkednie, noha semmi kedve
nem volt elhagyni otthonát. Nem tetszik neki
Budapest, új osztálytársai sem túl barátságosak
vele. Így hát legszívesebben begubózna saját kis
világába, imádott, a középkorról szóló filmjei
társaságában, ahol elképzelheti, hogy egy másik
valóságban ő is lehetne lovag…
Aztán történik valami, és Ben kívánsága valóra
válik – csak nem pontosan úgy, ahogyan ő
gondolná. Egyik pillanatról a másikra egy
ismeretlen helyen találja magát, újdonsült
osztálytársával, a beszédes, minden lében kanál
Mayával egyetemben. Fogalmuk sincs, hogyan
és miért kerültek ide, mi ez a meglepetésekkel
teli, varázslatos vidék, vagy épp milyen szerepe
van az események alakulásában egy furcsa
ecsetnek, amelyre Ben még különös utazásuk
előtt bukkant rá. Annyi azonban bizonyos: muszáj
a rejtélyek nyomába eredniük, ha haza akarnak
jutni, és olyan kalandok várnak rájuk, melyekre
még legmerészebb álmaikban sem gondoltak
volna.

KITTY BICH THUY TA

A Varázsecset
ÉS AZ ELVARÁZSOLT FESTMÉNYEK
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HOLDEN ROSE

Holtidő

Jason egy teljesen átlagos fiú, pedig már
tizenhét éves. Ez azért gond, mert a
különlegeseket képző Birodalmi Lumen
Akadémia növendéke, ahol elvárás, hogy
megmutassa a tehetségét. Emiatt újabb és újabb
hazugságokba kényszeríti magát, mígnem a
sors váratlanul a császár ellen lázadók táborába
sodorja.
Ekkor teljesen felfordul körülötte a világ. Már azt
sem tudja, kiben bízhat, ki az ellenség,
miközben arra is rá kell jönnie, kicsoda ő
valójában. Enélkül ugyanis reménytelen, hogy
valaha is visszakapja az életét. Aztán a holtidő
kíméletlenül és véglegesen elsodor mindent.
Semmi sem lesz már olyan, mint azelőtt.
Jason úgy érzi, nem képes lépést tartani a
valósággal. Azonban a túlélésért ezen
mindenképp változtatnia kell.



8. osztály

Mackenzie Bishop, az Őrzők egyike, akinek
feladata, hogy megakadályozza az erőszakos
Történeteket kijutását az Archívumból, nemrég kis
híján maga is egy Történet keze között lelte halálát.
Most pedig, amikor az új iskolában új tanév
kezdődik, Mackenzie igyekszik új életet is kezdeni –
és maga mögött hagyni a nyáron történteket. A
továbblépés azonban nem könnyű – különösen
akkor nem, ha az ember álmát a történtek és a
Történetek kísértik. A múlt persze múlt és már nem
okozhat több fájdalmat, amikor azonban egy
rémálom Mackenzie ébren töltött perceiben is újra
és újra felbukkant, az Őrző kénytelen eltűnődni
azon, vajon tényleg annyira biztonságban van-e,
mint gondolja.
Mindeközben emberek tűnnek el nyom nélkül, és
látszólag az egyetlen közös bennük Mackenzie –
aki ugyan biztos benne, hogy az Archívum többet
tud, mint amennyit elárul, mielőtt azonban ezt
bebizonyíthatná, ő maga válik az első számú
gyanúsítottá. És ha Mac nem találja meg az igazi
bűnöst, akkor mindent elveszíthet: nem csupán az
Archívummal való kapcsolatát, hanem az emlékeit
is – sőt, akár még az életét is. Vajon képes lesz-e
Mackenzie kibogozni ezt a rejtélyt, mielőtt ő maga is
végleg fennakadna az őrült történések hálójában?
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VICTORIA SCHWAB

Az Archívum



9—10. osztály
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Könyvkód: 11 Könyvkód: 10

Adam számokat lát: amikor az emberek
szemébe néz, megpillantja a haláluk dátumát.
A fiú nehezen birkózik meg ezzel a rettentő
képességgel, ráadásul, amikor dédnagyanyjával
kénytelen visszaköltözni Londonba,
hátborzongató felfedezést tesz. Rengeteg
embernek azonos a száma. Nyilvánvalóan
valamiféle tömegkatasztrófa közeleg, melyben
ezrek fognak meghalni – a következő év első
napán. Azonban Adamnek fogalma sincs,
pontosan milyen szerencsétlenség okozza a
vesztüket, és mit tegyen – tehet-e egyáltalán
bármit is – ellene…
Sarah, a jómódú lány korábbi zűrjei miatt új
iskolában kezdi a tanévet. Senki nem sejti,
milyen sötét titkok lappanganak furcsa
viselkedésének hátterében. Ráadásul minden
éjszaka rémálmok kísértik, egy borzalmas
katasztrófa képei. A lány úgy érzi, nincs más
választása: el kell menekülnie otthonról, a múlt
és a jelen árnyai, valamint a fenyegető jövő elől.
A két fiatal sorsa akarva-akaratlanul
összefonódik, bár maguk sem tudják, mindez
egy boldogabb jövő vagy egy iszonyatos
tragédia felé vezeti őket. És már csak hónapok
maradtak 2027. január elsejéig…

VICTORIA SCHWAB

Az Archívum
RACHEL WARD

A káosz
SZÁMOK 2.



11—13. osztály

Shaila Jain alezredes megkapta álmai küldetését:
másodparancsnokként az első emberek között
lehet, akik megközelítik a Szaturnuszt. Csakhogy,
amikor Jain és csapata megérkezik a célhoz az
Armstrong kutatóhajó fedélzetén, váratlanul
versenytársakra akadnak, és ez bonyodalmakhoz
vezet. A kínaiak le akarják foglalni maguknak a
Titán nyersanyagforrásait, és a Szaturnusz egy
másik holdja, az Enceladus különös titkokat rejt
jeges kérge alatt. Mindeközben a Földön a
DAEDALUS-projekt az esetleges dimenziónkívüli
betörések elleni védekezés módját keresi.
Csakhogy, mások is keresik annak lehetőségét,
hogyan nyithatnának kaput a világok között, és
kezdenek türelmetlenné válni. Thomas
Weatherby számára tizenkilenc év telt el, mióta
másodtisztként szolgált a HMS Daedalus
fedélzetén. Most a hetvennégy ágyús Fortitude
kapitányaként segít legyőzni a francia flottát a
Nílus torkolatánál, és Egyiptomtól a Szaturnuszig,
a magukat xanoknak nevező különös faj
szülőbolygójáig üldöz egy szökevény francia
hajót. Mindeközben az alkimista Andrew Finch
szövetséget köt Napóleon tudósaival, hogy
kiderítse, miféle borzalmas szándéktól vezérelve
szállták meg a franciák Egyiptomot.

Könyvkód: 11 Könyvkód: 12

Adam számokat lát: amikor az emberek
szemébe néz, megpillantja a haláluk dátumát.
A fiú nehezen birkózik meg ezzel a rettentő
képességgel, ráadásul, amikor dédnagyanyjával
kénytelen visszaköltözni Londonba,
hátborzongató felfedezést tesz. Rengeteg
embernek azonos a száma. Nyilvánvalóan
valamiféle tömegkatasztrófa közeleg, melyben
ezrek fognak meghalni – a következő év első
napán. Azonban Adamnek fogalma sincs,
pontosan milyen szerencsétlenség okozza a
vesztüket, és mit tegyen – tehet-e egyáltalán
bármit is – ellene…
Sarah, a jómódú lány korábbi zűrjei miatt új
iskolában kezdi a tanévet. Senki nem sejti,
milyen sötét titkok lappanganak furcsa
viselkedésének hátterében. Ráadásul minden
éjszaka rémálmok kísértik, egy borzalmas
katasztrófa képei. A lány úgy érzi, nincs más
választása: el kell menekülnie otthonról, a múlt
és a jelen árnyai, valamint a fenyegető jövő elől.
A két fiatal sorsa akarva-akaratlanul
összefonódik, bár maguk sem tudják, mindez
egy boldogabb jövő vagy egy iszonyatos
tragédia felé vezeti őket. És már csak hónapok
maradtak 2027. január elsejéig…

RACHEL WARD

A káosz
SZÁMOK 2.

MICHAEL J. MARTINEZ

Az Enceladus-krízis
DAEDALUS 2.


