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2. osztály
MICKEY LONG

Kócos és a szivárvány

Marci különös kalandba keveredik, amikor
hirtelen Zsebvárosban találja magát.
A hazatéréshez meg kell keresnie az elveszett
nagykabátját. Egy idős tanító, Aladár segít neki
eligazodni ezen a furcsa helyen, ahol a varázsló
egerek lovagi címet szerezhetnek, az emberek
csigabusszal közlekednek, a város vezetője a
húsvéti nyuszi rokona, miközben az is kiderül,
hová tűnnek a dolgaink a zsebünkből és az ágy
alól. És akkor még nem is említettük a
zokniválságot… Mert ebben a varázslatos
világban is akadnak gondok, Marci pedig
akarva-akaratlanul az események sűrűjébe
csöppen. Meg kell találnia magában a
bátorságot, hogy segítsen különleges,
új barátainak, mielőtt egy titokzatos gonosz
végleg csapdába ejtené őket…

Könyvkód: 01 Könyvkód: 02

HABONY GÁBOR

Alagutazók

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

Zsebvárosban



3. osztály
MICHAEL MOLLOY

A Jégpor nyomában

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?

Könyvkód: 03 Könyvkód: 04

HERTELENDY ANNA

Alma és az elveszett

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?

álmok városa



4. osztály
A. P. WINTER

Ferenor kincse

Hej, de nehéz is megmondani, milyen legény ez
a Cirok Peti! Az ember csak áll és nézi, hogy
ugyan miben töri a fejét.
Hirtelenjében nem is tudjuk eldönteni: szeressük
vagy nevessük?! Ámbár ha szeretjük is, ha
nevetjük is, egyik sem baj: éppen csak arra
vigyázzunk, követőre ne találjon a mi Peti
barátunk. Nem ajánljuk egyetlenegy bukásra álló
tanulónak sem, hogy „világgá menjen”, mint
Cirok Peti tette.
Mert elárulhatjuk, a regény írójának ugyancsak
sok fejtörésébe került, hogy minden kalandon
sértetlenül átsegítse bátor szívű, de
meggondolatlan kis hősét.

Könyvkód: 05 Könyvkód: 06

SZOMBATHY VIKTOR

Cirok Peti

Azt mondják, a mágia réges-rég eltűnt a világból –
de vajon tényleg így van?
Az árva fiú, Bert unalmas mindennapjait éli egy
bentlakásos iskolában, társai folyamatos
csúfolódása közepette, amiért kisgyerekként
csodálatos kalandokra vágyott, felfedezőutakra
Ferenor ősi, legendás földjén. Világa azonban
rövid időn belül a feje tetejére áll – történik
ugyanis egy különös baleset, feltűnik egy igazi
kalóz és egy titokzatos,
új lány az iskolában…
Lehetséges, hogy Bertnek sokkal komolyabb
szerepet szánt a sors, mint azt bárki is gondolta
volna. Annyi bizonyos: a fiú élete vágyott, nagy
kalandja előtt áll.



KIERAN LARWOOD

Rémségek

Az álmos kisváros, Deedtown életét különös
látogatók forgatják fel. Minden egy viharos éjszakán
kezdődik, amikor egy ismeretlen, furcsa külsejű
kislány bukkan fel – és amilyen hamar megjelenik,
olyan hamar kámforrá is válik. A helyi seriff, Jeff ered
a látszólag magányosan kószáló gyerek nyomába,
nem pusztán a lakosok bejelentései folytán: Tania, a
seriff szívének kedves, jólelkű pincérlány, aki szüleik
halála óta maga neveli két öccsét, ugyancsak
összefut a furcsa kis idegennel, és aggódik a sorsa
miatt. Ráadásul ezt a kislányt mások is keresik;
egyre több, korábban sosem látott, érdekes külsejű
és viselkedésű figura kószál Deedtownban: egy
„indián”, aki mintha a semmiből jönne, majd hirtelen
köddé válna; egy habókos pár nem mindennapi
öltözékben; egy szürke ruhás, nyájas úriember; egy
professzor és csetlő-botló titkárnője… És csaknem
mind a gyerek, Ishtar felől érdeklődnek.
Miközben Jeff és Tania igyekeznek megbirkózni az
egyre kuszább és hihetetlenebb történettel, csak
egyvalamiben lehetnek biztosak: a kislány
veszélyben van, és meg kell védeniük. Az is
mindinkább világossá válik, hogy a tét nem pusztán
a gyermek élete – világok sorsa múlhat rajta, ki
kaparintja meg Ishtart. Ebben a küzdelemben pedig
a felnőttek eszközei kevésnek bizonyulhatnak, így
Tania két öccse is belekeveredik a veszélyes
játszmába…

Könyvkód: 07 Könyvkód: 08

HINDA VICHI

Láthatatlanok

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.

5-6. osztály



PETER SANAWAD

Hollóvér

Az álmos kisváros, Deedtown életét különös
látogatók forgatják fel. Minden egy viharos éjszakán
kezdődik, amikor egy ismeretlen, furcsa külsejű
kislány bukkan fel – és amilyen hamar megjelenik,
olyan hamar kámforrá is válik. A helyi seriff, Jeff ered
a látszólag magányosan kószáló gyerek nyomába,
nem pusztán a lakosok bejelentései folytán: Tania, a
seriff szívének kedves, jólelkű pincérlány, aki szüleik
halála óta maga neveli két öccsét, ugyancsak
összefut a furcsa kis idegennel, és aggódik a sorsa
miatt. Ráadásul ezt a kislányt mások is keresik;
egyre több, korábban sosem látott, érdekes külsejű
és viselkedésű figura kószál Deedtownban: egy
„indián”, aki mintha a semmiből jönne, majd hirtelen
köddé válna; egy habókos pár nem mindennapi
öltözékben; egy szürke ruhás, nyájas úriember; egy
professzor és csetlő-botló titkárnője… És csaknem
mind a gyerek, Ishtar felől érdeklődnek.
Miközben Jeff és Tania igyekeznek megbirkózni az
egyre kuszább és hihetetlenebb történettel, csak
egyvalamiben lehetnek biztosak: a kislány
veszélyben van, és meg kell védeniük. Az is
mindinkább világossá válik, hogy a tét nem pusztán
a gyermek élete – világok sorsa múlhat rajta, ki
kaparintja meg Ishtart. Ebben a küzdelemben pedig
a felnőttek eszközei kevésnek bizonyulhatnak, így
Tania két öccse is belekeveredik a veszélyes
játszmába…
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HINDA VICHI

Láthatatlanok

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?

7. osztály



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, amennyivel
megmentheti az egész világot?

8. osztály
SZÉLESI SÁNDOR

Csillagfényszövõk

Rejtély, hogy a ragyogó színű gömbök hogyan és
miért bukkantak fel a világ legkülönbözőbb pontjain.
Senki nem képes megfejteni a működésüket, de az
előnyeiket bárki évezheti: két egyforma színű gömb
beégetésével a legváltozatosabb külső-belső
tulajdonságokra és képességekre lehet szert tenni.
Magasabb, szebb, gyorsabb lennél? Élesebb
látásra, jobb hallásra vagy kellemesebb énekhangra
vágysz? Nem probléma, csak égesd be a megfelelő
gömböket! A gömbök piacát az olyan nagyágyúk
uralják, mint Alex Holliday. Ám sokan inkább
szabadúszó kereskedőkhöz fordulnak – amilyen a
tizenhét éves David Sullivan, aki a bolhapiacon
üzletel a színes gömbökkel. Amikor a sors
összehozza Hunterrel, a magányos gömbvadásszal,
a nagy fogás reményében közösen indulnak
ritkaságok felkutatására. Nincs könnyű dolguk: a
gömbök egyre fogyatkoznak, a profi vadászok pedig
mindenhol megjelennek. Azonban még mindig van
rá esély, hogy új, ismeretlen színű gömbök
kerüljenek elő… mint Alex Holliday Éjkékje,
amelynek hatását senki nem ismeri, amíg rá nem
bukkannak a párjára. De vajon minden gömb
jótékony csodát hordoz magában, vagy azoknak
lesz igazuk, akik szerint előbb-utóbb súlyos árat kell
fizetni a könnyen nyert képességekért?

WILL McINTOSH

Éjégetõk
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9-10. osztály
VICTORIA SCHWAB

Az Archívum

Egy eldugott kis mexikói településen, egy gazdag
ember házában az alvilág urának csontjai rejtőznek. Az
istenség egykor árulás áldozata lett, lefejezték,
maradványait pedig egy ládába zárták, hogy ott
raboskodjon az idők végezetéig. Ám a ládák sorsa,
hogy előbb-utóbb kinyitják őket.
Mexikó az 1920-as évek végén: a világba betör a
modernitás. Új divatok kapnak lábra, lendületes zene
szól, az utcákon automobilok dübörögnek, a
szesztilalom hatására virágzanak a határ menti városok
kocsmái és szerencsebarlangjai. Ez a pezsgő élet
azonban csupán vágyálom a fiatal, félvér lány,
Casiopea számára, aki megtűrt rokonként tengődik
zsarnoki nagyapja házában, Uukumilban, ahol mintha
megállt volna az idő. Amikor aztán egy nap
kíváncsiságtól hajtva belekukkant az öreg féltve őrzött
ládájába, sorsa megmásíthatatlan fordulatot vesz.
Casiopea előtt testet ölt Hun-Kamé, Xibalba trónfosztott
ura. Az istenséget egyetlen cél hajtja: vissza akarja
szerezni a birodalmát, hogy bosszút álljon áruló
öccsén. Ehhez szüksége van a lány közreműködésére,
mivel a feltámadásakor elszakíthatatlan kötelék jött létre
kettejük között. Így hát Casiopea elindul Hun-Kaméval
élete első, hatalmas kalandjára, amelynek során
szembe kell néznie a maja mítoszok csaknem
elfeledett, de nagyon is valóságos szörnyetegeivel – és
lehet, hogy az út a halálba vezet…

Könyvkód: 12 Könyvkód: 13

SILVIA MORENO-GARCIA

Jádeisten, Árnyisten

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.



11-13. osztály
TRACY TOWNSEND

Kilencek

Egy eldugott kis mexikói településen, egy gazdag
ember házában az alvilág urának csontjai rejtőznek. Az
istenség egykor árulás áldozata lett, lefejezték,
maradványait pedig egy ládába zárták, hogy ott
raboskodjon az idők végezetéig. Ám a ládák sorsa,
hogy előbb-utóbb kinyitják őket.
Mexikó az 1920-as évek végén: a világba betör a
modernitás. Új divatok kapnak lábra, lendületes zene
szól, az utcákon automobilok dübörögnek, a
szesztilalom hatására virágzanak a határ menti városok
kocsmái és szerencsebarlangjai. Ez a pezsgő élet
azonban csupán vágyálom a fiatal, félvér lány,
Casiopea számára, aki megtűrt rokonként tengődik
zsarnoki nagyapja házában, Uukumilban, ahol mintha
megállt volna az idő. Amikor aztán egy nap
kíváncsiságtól hajtva belekukkant az öreg féltve őrzött
ládájába, sorsa megmásíthatatlan fordulatot vesz.
Casiopea előtt testet ölt Hun-Kamé, Xibalba trónfosztott
ura. Az istenséget egyetlen cél hajtja: vissza akarja
szerezni a birodalmát, hogy bosszút álljon áruló
öccsén. Ehhez szüksége van a lány közreműködésére,
mivel a feltámadásakor elszakíthatatlan kötelék jött létre
kettejük között. Így hát Casiopea elindul Hun-Kaméval
élete első, hatalmas kalandjára, amelynek során
szembe kell néznie a maja mítoszok csaknem
elfeledett, de nagyon is valóságos szörnyetegeivel – és
lehet, hogy az út a halálba vezet…

Könyvkód: 12 Könyvkód: 14

SILVIA MORENO-GARCIA

Jádeisten, Árnyisten

Corma sötét utcáin kallódik egy könyv, amely önmagát
írja, egy könyv, amelyért egyesek akár ölni is képesek.
Rowena Downshire futárként dolgozik a feketepiacon,
hogy kifizesse anyja adósságát, amikor egy sürgős
csomagnak köszönhetően szembe találja magát
legrosszabb rémálmainak szörnyetegével. Sikerül
elmenekülnie, de a csomagban szállított különös
könyvet ellopják.
Kevesen élik túl, ha megismerik az Alkimista titkát, ám
amikor Rowena üres kézzel és rémülten megjelenik a
lépcsőjén, a férfi nem képes elküldeni. Ehelyett
segítséget kér attól, akitől a legkevésbé szeretne: egy
visszavonult tolvajtól és zsoldostól, Anselm Meterontól.
A város túlsó végén Phillip Chalmers tiszteletes egy
cellában találja magát, véresen, tele zúzódásokkal,
egy nálánál kétszer nagyobb lény társaságában.
Az egyetlen esélye a túlélésre, ha lefordítja a kezébe
adott könyvet, de rá kell döbbennie, hogy annak sorait
maga a Teremtő írja, és a nem megfelelő kezekben
az emberiség végét jelenthetik.
Ez a különös társaság egy összeesküvés
középpontjába kerül, ahol mindenkinek a könyv kell,
hogy a saját céljaira felhasználhassa. Ilyen
körülmények között honnan tudhatják, ki a barát és ki
az ellenség? Egyáltalán mi történik, ha a könyv felfedi
a titkot, amelyet egyetlen embernek sem szabadna
ismernie?


