
��������	
����	��������������������������������������������������������	����

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

��������	
���
�����������	���
�

�

������������������������������������������������������
������
����
      A teljes 2005. évi kínálat letölthet� itt:  
� http://fantasy.lap.hu 
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� „Az Ekhanton-kaland 
akciódús, kiváló regény, 
amelyet minden 9 évesnél 
id�sebb gyerek örömmel 
fog olvasni.” 

 The Times 
� „Remekül felépített és 

gondolatébreszt� regény. 
Legalább olyan jó, mint 
Harry Potter.”  

  The Telegraph 
� „Nagyon okos, rendkívül 

egyedi kalandregény 
nemcsak gyerekeknek.” 

 The Sunday Times 

 

 
Egy félkarú sof�r. Két dzsinn. Három kívánság… 
 
 
Mit kapunk, ha ezt a hármat összeadjuk? Egy varázslatos kalandot (és még bele sem 
számoltuk a két rottweilert, Alant és Neilt, akik egyáltalán nem azok, aminek látszanak.) 

A tizenkét éves ikerpár, John és Philippa Gaunt egy napon 
megtudják, hogy az egyik legkiválóbb dzsinn-törzs 
leszármazottai. Hirtelen �k is képesek lesznek bárki három 
kívánságát teljesíteni, különleges helyekre utazni (méghozzá 
nem is a leghagyományosabb módokon), és bárkit, no meg 
bármit eltüntetni. 
 
P.B. Kerr hatalmas 
nemzetközi sikert 
aratott gyerekkönyv-
trilógiáját a gyerekei 
kérésére és 
segítségével írta meg. 
Persze azért némi 
tapasztalat állt 
mögötte: legalább 

tucatnyi regénye jelent már meg, köztük krimi, science 
fiction, és kalandregény. Az angol regényíró minden 
tudását beles�rítette ebbe a regénybe, amely nemcsak 
a fiatal olvasóknak hozhat feledhetetlen élményt, 
hanem mindenkinek, aki szereti a letehetetlenül 
izgalmas, fordulatos és varázslatos kalandokban 
gazdag regényeket. 
 
 
 
 
Amikor Anita megtudja, hogy volt szeret�je, Richardot nemi er�szak vádjával letartóztatták 
Tennessee-ben, összehívja a csapatot. Egy 
ügyvéd, és számos vámpír, no meg vérfarkas kíséreté-
ben érkezik meg, hogy kiszabadítsa Richardot. Anita 
tudja, hogy a vérfarkas egy szörnyeteg, de 
abban is biztos, hogy nem követhetett el nemi er�szakot. 
A zsaruk Myertonban korruptak, a trollok pedig, akiket 
Richard tanulmányozott, rettegnek. Hamar nyilvánvaló-
vá válik, hogy ha sokáig szimatol, akkor a városka 
vámpírmestere megtámadja �t és barátait. A helyi 
vérfarkasok sem látják szívesen az Anita vezette tár-
saságot. Az id� szorít: a holdtölte el�tt kell kiszabadítania 
Richardot, mert ha nem, akkor a bajok megállíthatatlanul 
sokasodni kezdenek… 
 
Laurell K. Hamilton az utóbbi évek legeredetibb és 
legsikeresebb szerz�je a kaland- és fantasy-regények 
piacán. Az Anita Blake-sorozat legutolsó kötete a 
The New York Times bestsellerlistáján a 
megjelenést követ�en a második helyet foglalta el. 
 

� � ��!""#�$��!�%�
���������� Agave könyvek 
2880 Ft 

Laurell K. Hamilton: Sápadt hold 

Agave könyvek 
2480 Ft 

„Anita Blake egyike a legmagávalragadóbb h�sn�knek Scarlet O’Hara óta, és mindegyiknél 
sokkal szórakoztatóbb. Hamilton minden egyes könyvével csak jobb lesz. Gyilkosan 
szórakoztató.” Publishers Weekly 
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Steven Saylor:  
Gyilkosság a Via Appián 

 

 

 

Fáklyák lángja világítja be az elegáns márványfalakat, az 
utcákon feldühödött tömeg �rjöng. Id�számításunk el�tt 52-
ben járunk. Publius Clodius meztelen holttestét éppen Róma 
utcáin akarják keresztülvinni. Róma egyik leggazdagabb - és 
talán legkorruptabb - polgárát a csodálatos Via Appián 
gyilkolták meg. Mindenki Milót, Clodius ellenfelét gyanúsítja a 
gyilkossággal.  
Róma a káosz szélén tántorog. A legnagyszer�bb szónokok - 
Cicero és Marcus Antonius - készülnek a perbeszédeikre, 
miközben Gordianus, a nyomozó munkához lát. Megbízója 
nem más, mint a nagy Pompeius. Gordianust a nyomok a Via 

Appia egy elhagyatott részéhez vezetik, ahol választ talál arra kérdésre, amely megmentheti 
a hatalomtól megrészegült, félelemt�l remeg�, �rülett�l tomboló Rómát... 
 
Steven Saylor Texasban született 1957-ben, és a gyerekkorában gyakran járt autósmoziba, 
ahol egy életre beleszeretett az ókori tárgyú filmekbe (Ben Hur, Kleopátra, Spartacus). A 
University of Texason szerzett történész diplomáját a History Channel ókori Rómával 
foglalkozó m�sorainak szakért�jeként is kamatoztatja. Gordianus, a Nyomozó 
f�szereplésével eddig tíz regény jelent meg, a tizenegyediken most dolgozik. 
 
 
 
 
 
Dick els� novelláskötete az Agave gondozásában, amely 
magyarul eddig meg nem jelent írásokat tartalmaz. 
Philip K. Dick a modern science-fiction történetének egyik 
legmeghatározóbb alakja. M�vei számos elismerésben 
részesültek. Az ember a fellegvárban 1963-ban megkapta 
a Hugo-díjat, a Palmer Eldritch három stigmája cím� 
regényért 1967-ben pedig a British SF-díjat. Dick számos, 
nagysiker� film alapjául szolgáló novella és regény 
szerz�je.  
 
„Dick a maga csendes módján komoly irodalmat alkotott 

népszer� formában, és ez a 
létez� legnagyobb elismerés.” 
Michael Moorcock 
 
„Száz év múlva Philip K. Dicket a 
huszadik század második felének 
legnagyobb írójaként tartják majd számon.”  
Norman Spinrad 
 
A kiadó 2005-ben megjelent további kötetei: 
Philip K. Dick:  
Steven Saylor: 
Laurell K. Hamilton: 

Kapcsolat: Szabó Éva: 239-5047, 30-495-7159, 1021 Budapest, Budakeszi u. 31. 
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Robert Jordan: A világ szeme 
Az id� kereke sorozat 1. könyve 
 
Az Id� Kereke forog, egymást váltják a korok. A Legendák Korának az Árnyék háborúja 
vetett véget, sötétségbe süllyedt a világ. Az Árnyékot ugyan sikerült visszazárni börtönébe, 

de most, évezredek múltán ismét kitörni készül. Csakhogy hol 
vannak már a múlt hihetetlen hatalmú aes seadai-ai, akik 
megállíthatnák? A Próféciák azt jósolják, eljön majd a 
Sárkány, a Napkelte Ura, hogy megküzdjön a gonosszal. 
Csakhogy azt is hozzáteszik, eközben iszonyatosabb 
pusztulást hoz a világra, mint amit az valaha látott. Lehet, 
hogy itt a világvége? Lehet, hogy az Id� Kereke hamarosan 
megáll? 
 
A Sötét Úr minden követ megmozgat, hogy megkaparintson 
három fiatalembert, akik a Folyóköz egy békés, független, 
isten háta mögötti falvában élnek. Miért lehet ilyen fontos neki 
három vidéki fiú? 
 
 
 
 
 

 
 
A Tetejetlen Fa nem más, mint a MINDEN. A látható világon kívül magán hordja a láthatatlan 
világok sorát is: a legendák földjét, a sötét Alsó Világot, az Álmok Földjét, a regék ligeteit.  
 
Aki képes révülni a Tetejetlen Fán, vagyis belefeledkezve olvasni egy-egy történetet, az 
elutazhat a Világfa lombjának levelein, törzsének repedéseiben, tövének gyökérszálain 
gubbasztó álomvilágokba.  
 
S íme, most új hajtással lett gazdagabb az Álomfogó-
történetek levélcsoportja!  
 
Ezüstujjú Balajtár, az álomvarázsló, aki együtt kalandozott 
Bogi fia, Farkassal, most ellátogat az �sök Városába, hogy 
megismerje a Rúvel hegy mélyén él� különös népet. A galetkik 
egyetlen más álomlényre sem hasonlítanak. Képesek b�vös 
hatalmukkal összegy�jteni a lélekenergiát, s azzal olyanná 
fejleszteni a saját testüket, amilyenné csak szeretnék. A 
galetkik a hegyek mélyén élnek, mert az Ellenség 
évszázadokkal korábban elfoglalta bolygójuk felszínét. Most a 
sötét barlangjáratok urai, akik között varázslók, tudósok, 
bölcsek épp úgy akadnak, mint b�vös hangú bárdok, huncut 
tolvajok és asztrálutazók.  
 
Révülj velünk a Gyökérszintre, ismerd meg a galetki nép 
regéjét! 

Beholder kiadó, 2380 Ft (második, átdolgozott kiadás) 
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Beholder: 
2198 Ft 

BEHOLDER 
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"Másodszor is lel�ttem. Erre már megkérdezte, hogy talán van vele valami bajom? Akkor 
lel�ttem harmadszor is." - egy önjelölt vámpírvadász emlékirataiból  

 
"Bejött az ablakon, udvariasan bocsánatot kért, majd kiment az 
ajtón a szuterén felé. Akkor még nem is csodálkoztam, hát 
nyilván volt valami dolga arrafelé, ugye, csak kés�bb esett ám 
le, hogy nem látszott a képe a tükörben. Na, ez már rögtön 
gyanússá tette!" - Frici néni a harmadikról  
 
"Menének, menének, míg nem az félelem er�sen rájuk nem 
szálla. Akkor visszafordulának." - "Az Fenevadat elpusztító dics� 
lovagok krónikája", töredék, Bizánc(?)  
 
"A vámpírtörténetek ideje lejárt." - anonim megjegyzés a 124-es 
éjszakai járaton 
 
 
 
 

 
Kezd�djenek a játékok!     2198 Ft 
 
Mama Grande rossz álomként vonult át Leni életén. A semmib�l érkezett, és állította, hogy � 
az ex-Lone Star detektív nagymamája. Vérfolyamokat és felperzselt földeket jövendölt. Ám 
halála még bizarrabb volt: két yucata-i hittérít� végzett vele, akik az Istenek titkát igyekeztek 
elrejteni.  
Az önjelölt harci motorossal, Rafaellel nyomában Leni beleveti 
magát Mama Grande múltjába… és egyszer csak Aztlan sötét 
szívében találja magát - ahol az emberáldozás a legújabb dili, 
és ahol az �si ünnepi játékok a világ végét idézhetik el�. Vajon 
csak �rült szektásokról van szó, vagy a végzet valódi 
hírnökeir�l? Ahogy Leni és Rafael egyre közelebb jut a 
válaszhoz, a vég is egyre fenyeget0�bbé válik. De akármi is az 
igazság, könnyen lehet, hogy a jöv�jüket törlik... 
 
 
 
 
 

További Shadowrun 
regények:  
SMEDMAN: A Lucifer-
játszma 
Seattle utcáin kemény az élet, f�leg Pitának, az ifjú 
orknak. És sokkal keményebb lesz, amikor 
szemtanújává válik a céges mágus halálának, amit 
egy más dimenzióból el�hívott szellem okoz.  
STACKPOLE: Farkas és holló 
Amikor Wolfgang, az árnyvadász portyára indul, 
minden kibernehézfiú és bûnöz� prédának számít. 

BEHOLDER 
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A sebesen sikló Folyóanya fejlett civilizációt nevelt fel, olyan népet, 
mely hallgatott az istenek szavára, és tiszteletben tartotta azok 
törvényeit. Az emberek egyensúlyban éltek az �serd�ket 
benépesít� állatokkal és a mindenhol jelenlév� holt lelkekkel, a 
szellemvilággal. Az ember azonban hibázik, és büntetését nem 
kerülheti el. 
Egy bátor harcos, egy tisztavér� papn� és egy ártatlan gyermek 
sorsa összefonódik a gyülekez� viharfellegek alatt, hogy végül 
beteljesítsék a számukra kijelölt végzetüket. Útjaikat árulás, 
fájdalom, veszteség kíséri, és a fenyeget� árnyék, mely az egész 
életer�s civilizációt kiirthatja. 
Jan van den Boomen egy misztikummal átsz�tt, titkoktól terhes, 
élett�l és haláltól lüktet� világba enged betekinteni, mely alapjaiban 
tér el keresztény, európai kultúránk megszokott sablonjaitól. A 
sötétség és a pusztulás víziója fokozatosan szivárog be a 
történetbe, hogy megteremtse a dark fantasy hangulatot, melynek 
az egzotikus környezet eddig ismeretlen, f�szeres ízt ad. 
Ki mer szembeszegülni a Lép� törvényeivel? Mivel jár az 
egyensúly megbontása? Beleszólhat-e emberi sors az istenek 

akaratába? 
 

Abaszisz, a Quiron-tenger déli nagy-hatalma a Pyarron szerinti 3614. 
esztend�ben hosszú télre készül: toroni lány érkezik Ifinbe az 
uralkodó jövend�belijeként, ám a kényszer-házasság mögött súlyos 
titok lappang.  
Az udvarban egyesek az évszázadok óta betiltott Szabad Liga 
újjászervez�désér�l beszélnek, Malfeo Amalli és Damorra Karnelian 
titkos szövetségér�l a toronpárti nagykancellár ellen, és azt is tartják, 
hogy az ifjú nagykirály bolond, és éjszakánként retteg atyja 
szellemét�l. Az intrikusok az új királynét is behálózzák, aki nem 
találja helyét az udvarban, Toron hatalmasságai pedig elérkezettnek 
látják az id�t, hogy a 3609-ben felrúgott Concordia helyett újabb 
„baráti szövetséget” kényszerítsenek az országra. Tirunának rá kell 
döbbennie, hogy tehetetlen férje mellé új hazát is kapott, és hogy a 
kötelesség nagyobb úr érzelmeinél - ám e felismerésig szerelmen és 
gy�löleten, életen és halálon keresztül vezet az út a legkeményebb 
fém, az abbitacél országában. 
  

Újabb kötettel jelentkezik a 
Mysterious Universe sorozat, 
amely már kikerült a könyvespolcokra. Az Az evolvens kalózai cím� 
antológia hét novellát tartalmaz, amelyek humorosan és izgalmasan 
tárják föl a harmadik évezred történéseit – kronologikus sorrendbe 
szedve. 
 
„A Mysterious Universe telepatikus víziói a h�sies �rület, az epikus 
csaták, és a gyönyör� furcsaságok világának képét vetítették elém, 
egy buja, jelképekkel teli kontinuumba olvasztva be mindezt. Az 
eredetileg �si és idegen nyelven, ál-klingonul [értsd: magyarul] 
íródott Mysterious Universe különös mérföldk� egy legalább 250 
ezer fényévnyi, három és fél galaxison átível� rendszer 
irodalmában, plusz még pár azon túl es� falucskáéban is.” – 
ezekkel a szavakkal ajánlja az olvasóknak a Mystrerious Universe-
antológiát Roberto Quaglia olasz író, az Európai Science Fiction 
Szövetség alelnöke. 
 

A novellák kalandosan, élvezetes és könnyed stílusban idézik fel a harmadik évezred egy-egy 
pillanatát. Néha korok és évszázadok választják el �ket egymástól, ám aki kézbe veszi e kötetet, az 
rögtön megérzi az összeköt� szálat: a Mysterious Universe varázslatos atmoszféráját. 
 

TUAN & GRAAL 
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�elség – mondom majd –, hol 
szerepel királyi tekercseidben 
és dekrétumaidban, hogy 
Karsnak, a fogadósnak egy 
perc nyugta sem lehet? Hol 
írták le felséged nemes 
miniszterei, hogy amikor éppen 
nem a mindennapos bajok és 
szerény fogadóm igazgatása 
kötnek le, bolondok, szédelg�k, kétbalkezesek és eszel�sök 
gyötörjenek? Kérem, felség, elégítse ki egy öregember 
kíváncsiságát, honnét szerzi be ezeket az embereket? Honnan 
képes még egy kegyelmedhez hasonló nagy uralkodó is el�ásni 
három hibbant n�t – akiknek egyike sem az, aminek állítja 
magát –, egy lehetetlen tökfejet, aki állítása szerint a 
leghibbantabb liba mátkája, egy istállóra való éhenkórász 
csep�rágót, akik nem hagyják aludni a nyüzsgésükkel a vendégeim lovait és egy lovászfiút, aki 
már kiskorában sem volt túl ígéretes, de azóta a legjobb úton halad afelé, hogy átokverte teherré 
váljon? Ami pedig felteszi az i-re a pontot, a két vihogó orgyilkos, akik holtan keveredtek el� a 
fürd�házamból – felség, az én ízlésem túl szerény ahhoz, hogy ilyen csodálatos kompániát 
értékelni tudjon. Számomra egyik olyan, mint a másik, és mind csupán bosszúság nekem: miért 
vetne hát ilyen gyöngyöket a kövér, szerencsétlen Kars elé? Mutassa meg, hol van ez megírva, 
én pedig visszabaktatok a Nyúzó és Húzóba, és soha többé nem háborgatom kegyelmedet. – 
Miel�tt meghalok, ezt még elmondom annak, aki a trónon ül. 
 

  
 
Egyesek azt gondolták, Tolkien és társai meséi elevenedtek meg, 
mások pusztán üzleti lehet�séget, szó szerint végtelen piacot láttak 
benne. Egy városvilág, melynek utcáiról lehetetlen térképet készíteni, 
melynek épületei lerombolhatatlanok, s melyben �si tabuk tiltják a 
végs�, nagy kérdések megválaszolását. 
 
Ám az emberek gyárakat emeltek az örökkévaló sikátorok fölé, s a 
szomszédos negyedek halhatatlan népei közül toboroztak 
munkásokat, hogy azok a modern zóna filléres csodáiért gürcöljenek. 
Talán ez változtatott meg mindent Nagatéban, talán valóra vált a 
tündérek jóslata, mely szerint egy napon felbukkan az els� 
mágiahasználó ember, aki a tájékozódás képességének egyedüli 
birtokosaként megmentheti a városvilágot a közelg� pusztulástól. De 
úgy hírlik, a szörny� Felbomlás a távoli negyedekben már 
elkezd�dött… Ráadásul Kapuban, az emberek ipari enklávéjában 
összeesküvés és árulás, politikai intrikák és a befolyásolhatatlan 

végzet készíti el� a modern zóna els� forradalmát. 
 
Emberek, elfek és tündérek; varázstudó örökélet�ek és a szívük mélyén gy�löletet hordozó 
halandók vágnak neki az utcáknak, melyek a legendák titokzatos negyedéhez, Nagate szívéhez, 
Városmélyhez vezetnek. El�ítéleteikkel, kételyeikkel éppúgy meg kell küzdeniük, mint a mágikus 
Felbomlás káoszával – míg világossá nem válik, hogy útjuk ugyanannak az ismeretlen tervnek a 
része, amelynek maga a városvilág irracionális léte is köszönhet�.  
 
Miközben Kapu katonai vezetése, illetve a lázadó munkások vezérei elkerülhetetlenül haladnak a 
végs� ütközet felé, nem is sejtik, hogyan kapcsolódik össze a gátlástalan hatalomvágy, egy 
évtizedes bosszú beteljesítése és egy kültelki embersuhanc sorsa a városvilág létével és 
jöv�jével. 

DELTA VISION 

2350 Ft 
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/Benne: az ifjú Skandar Graun els� története/  
Fantasy Exkluzív 59. kötet  
496 oldal, kötött, 1990 Ft  

 
 
 
 
Az ifjú Skandar Graun és mestere a vándorló Yvorl-papok 
szokványos mindennapjait élik: a Rontás Erdejében 
bujkálnak, gyanútlan utazókat támadnak meg, rabolnak ki és 
áldoznak fel a Káosz istenének. Netar azonban egyre többet 
bosszankodik tanítványa miatt; a kölyök túlságosan 
nehézfej�, nyolcéves korára még egyetlen vacak varázslatot 
sem sikerült elsajátítania, minden gondolata a zabálás körül 
forog, és oly gyámoltalan, oly pipogya, hogy még egy hatéves 
ork kislány is elpüföli. A vén pap rádöbben, hogy hibát 
követett el, hogy embernek akarta nevelni félork 
gyámolítottját, hiszen az ork vér nyilvánvalóan kiütközik... 
Radikális lépésre szánja el magát, ám miel�tt megléphetné, 
Skandar Graun számára bekövetkezik az els�áldozás, amikor 
Yvorl megmutatja neki magát. És ett�l kezdve minden 
megváltozik...  
 

John Caldwell régóta várt m�ve mellett még egy komor hangvétel� regény, Douglas 
Rowland: Az igaz lélek c. története található ebben a kötetben, valamint Benjamin Rascal, Eve 
Rigel, Jud Lorin, Andrew Field és Raoul Renier taglalják novelláikban a lélek mélységeit.  

 
 
Egy birodalom. A jelenkor leghatalmasabb birodalmának határait 
kikezdte az ellenség, tartományait polgárháború dúlja. E válságos 
id�szakban a Béke Kardjának hordozója, 
Rawls lesz a császár Bajnoka. Egy 
korszak vége. A Jégnász Konstelláció, hét 
csillag mágikus együttállása sorsfordító 
hatalommal bír Worluk szülöttei felett. Az 
�selemi istenek elküldték Kiválasztottaikat, 
hogy ügyeljenek Worluk sorsára… 
csakhogy baljós er�k mozdultak meg a 
sötétben, hogy keresztülhúzzák 
számításukat.  
Egy kérdés. Mit kell tennie a Bajnoknak, 
hogy helyes irányba terelje a Zhíl 
Birodalom, s egyben egész Worluk sorsát? 
És egyáltalán; melyik a helyes irány? A t�z 
napjaiban mindenre fény derül.  
 
"Valaha, Amokh papjainak áldásával a kardjukon, a hõsök megfutamították a Démonvirág õrzõit. 
A Mozaikot szétszórták, s minden harcos kapott belõle egy darabot. Ám a Virág darabjai csak 
együtt érzik jól magukat, fakeretük mélyedéseibe helyezve. Ha nem ott vannak, s élõlényt 
éreznek a közelükben, akkor kétszer hét naponta változtatni kell a helyüket, különben… különben 
iszonyú pusztítással mennek õk maguk tovább."  
Az elsõ Alkony világán játszódó regény egy vészterhes, elátkozott küldetés története, melynek 
során az olvasó szeme elé tárul a Beltenger partvidékének kusza, különös világa. 

5 

CHERUBION 

John Caldwell: Lélektánc /regény/ 
Benjamin Rascal: A léleköl� 
Eve Rigel: A lélek rejtelmei 
Andrew Field: Lélekharang 

Jud Lorin: Szentjánosbogarak 
Raoul Renier: A párviadal 
Raoul Renier: A rémálom 

Douglas Rowland: Az igaz lélek /regény/ 
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Timár Krisztina: Fehér fák fehér ágait 
mondom (vers) 

Andrew Field: Halálmezsgye 
Lorien Aiwood: Aranyló Holdért leheletem 

Dana Weaver: Sorsok könyve 
Eric Muldoom: Láng, ha lobban 

Lorien Aiwood: Ibra 
John S. Talbot: Kürtszó Dunstan felett 

Andy R. Cain: Az elátkozottak gyermeke 
Soren Ward: Hattum lázadói 

 

 
 
 
 
 
 
A Hét Zsarnok véráldozatot szed Hattum lakói közül.  
Ugyan melyik elf merészelne szembeszegülni akaratukkal?... 
Kalandorok, akik egy �si vámpírfészekben rekednek. Van-e 
kiút ebb�l a csapdából?... Ibra sivatagi városában 
boszorkánykirályok besúgói vívják egymással élet-halál 
harcukat. De vajon mit tehetnek akkor, ha az Óváros 
halottnak hitt elf mágusa belép a küzdelembe?...  
Egy holdelf varázsló és egy hitehagyott erd�járó. Egy havasi 
fényíjász és egy füstmágus. És Dunstan, az ostromlott vár, 
ami talán mindannyiuk végzetét jelenti… Végtelen labirintus, 
amely féltékenyen �rzi a világtól elzárt elf város, Limarion 
titkait. Mit remélhet a harcos, aki fejébe veszi, hogy átvág az 
útveszt�n, csak hogy felkutassa szám�zött kedvesét?... A 
Halálmezsgye mögött nincsen más, csak gyilkos pusztaság: 
ez már a vérelfek kísértetbirodalma. Ki lehet olyan �rült, hogy 
átlépi e határt? 
Az antológia szerz�i ezúttal az Elf Császárság titokzatos peremvidékére invitálják az Olvasót. A 
kötet felh�tlen szórakozást ígér mindazoknak, akik pár órányi vadregényes, izgalmas utazásra 
vágynak egy ismeretlen és misztikus világban, és kedvelik a komor, baljós hangulatú 
történeteket.  
 
 
 

 
Mit tehet egy elf 
varázslón� akkor, ha 
vak, és fellázadnak 
ellene az ember 
rabszolgák, akik a 
fajtája pusztulását 
akarják?... 
Mire képes egy fiú, aki elveszíti a szüleit, és id�vel 
boszorkányúrként akar leszámolni a gyilkossal, a véreskez� nomád 
hadúrral? …Mit tehet az ember, ha a legjobb játékosnak számít 
skalkban, de olyan kihívóval kell kiállnia, aki ha gy�z, elragadja a 
vesztes lelkét?... Egy öreg vár, amit ostromgy�r�be zárnak.  
A véd�knek egy órájuk van arra, hogy 
leleplezzék a közöttük lapuló árulót. Egy 
ördögfejedelem, és sarkában egy magányos 
démonvadász: vajon ki kerül ki gy�ztesen a 
hajszából?... Fekete ruhás kísértetalakok 

járják az erd�t. Amíg nyugtalanul bolyonganak, minden ember lélek nélkül 
születik a világra... Kihez fohászkodhat egy pap, ha a hívek megtagadják 
istenüket, és fel akarják ébreszteni új uraikat, a jég alatt alvó sárkányokat?  
 
A kötet írói izgalmakban, kalandokban b�velked� felfedezésre invitálják az 
Olvasót az Eric Muldoom által megálmodott fantáziavilágba. Ez a világ az 
elfeké: az emberek - a holdelfek rabigájából kitörve - csupán négyszáz éve 
hívták életre a Királyságot. Vajon hogyan képes elszámolni az emberi faj a 
múltjával? Milyen veszedelmeket rejt a függetlenség, az új világ?  
Mennyit ér, meddig elég az istenükbe vetett hit, és mikor jön el a vas ideje?          
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         Elf vérrel, holdezüsttel      
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CHERUBION 

Tartalom (Elf vérrel…) 1390 Ft 
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