
www.delf inkonyvek.hu

MX-1462
2499 Ft

9 7 8 9 6 3 4 9 9 2 5 1 6

Többet szeretnél tudni?
www.delfinkonyvek.hu

Többet szeretnél tudni?

AVARÁZSLAT NEHEZEBB, MINT AMILYENNEK LÁTSZIK.
A tizenhárom éves Luna Hush odavan mindenért, ami 
boszorkányos. Ám hamarosan rá kell döbbennie, hogy 

a boszorkányság a valóságban nem olyan, mint a filmeken, 
könyvekben vagy kísérteties történetekben. Amikor néhány 
nyolcadikos gyerek piszkálni próbálja halloweenkor, valami 
nagyon furcsa dolog történik. Kiderül, hogy a Massachusetts 
állambeli Kramerville egy évszázados boszorkánydráma 
helyszíne. És a meglepetés: Luna családja van az egész 
középpontjában. Amikor a lány ereje megmutatkozik, a dolgok 
teljesen elszabadulnak. Befogad egy beszélő macskát, belép 
egy varázsnaplóba, ahol felfedezhet egy elrejtett világot. 
Nemzedékekkel korábbi, ősi titkok tárulnak fel, ahogy Luna 
megismeri a város, családja és önmaga bonyolult örökségét. 

Csak 300-350dpi van a képekben
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Egy kis boszi 
naplója
Emma Steinkellner
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I. FEJEZET
Itt valami galádság 

készül
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Muhahaha-
hahaha-haha
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Luna!

Te…?

Nagyon 
cuki vagy!
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CUKI?! Anya! 
Nem cuki akarok 

lenni, hanem 
kísérteties!

Boldog halloweent, 
kicsi bogár!

Ó, bocsánat! 
Nagyon kísérteties 

vagy.
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És miért 
épp boszi?

Mert ahogy 
a könyvelőd 

mondja:

„Mindig az 
alkalomhoz 
illően kell 
öltözni.”

És lehet, hogy annyira leköt 
mindenkit a halloween, hogy 
elfelejtenek szekálni engem.

Komolyan mondom.  
A halloween a legjobb 

ünnep. Egy napig 
más lehetek. Menő  

és izgalmas.

Mert az 
anyukám 

vagy.

Én így is 
szeretlek.

Egyszerű 
logika!

Tényleg 
logikus.

Halloweenkor mindenki 
fura, szóval talán nem 

látszom annyira furának, 
mint máskor.
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Mielőtt elmész, segíts 
kinyitni az üzletet. 

Hmmm…
Jó.

Remélem, sokan 
jönnek valami nagyon 

ronda holmiért az utolsó 
pillanatban.

Akik ronda cuccot 
akarnak, úgyis ide 

jönnek.
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Boldog 
halloweent, 
Mr. Laszlo!

Ha most 
ölelés nélkül 

mész el, akkor 
a halloween 

lefújva!

Szia, anya! 
Szeretlek!

Szép napot,
kicsim!
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HAHA!

Csapj
bele!
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Ez 
a tied?

Köszönöm.

Hát…  
A biciklisek azt 

hiszik, nekik 
mindent szabad.

Ők 
 bicikli  

nélkül is azt 
hiszik, hogy  

bármit 
megtehetnek.
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Tudod, merre 
van Mr. Tanaka 

terme?

Én is 
éppen oda 
megyek.

Új vagy itt?

Elég bátor  
vagy, hogy az első 
napodon jelmezben 

jössz.

Hát… Tényleg ez az 
első napom itt.

Szeretek 
kockáztatni.

Bocs.

Hm…  
Mindegy is.

Szabad? Ez  
az asztalom.
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Hú! Ez 
nagyon 

menő név…Luna.
Jut eszembe: 

Charlie  
vagyok.

Osztály, 
figyelem!

Halloween 
van, nem 

dumaween.  
Oké?

És mivel 
halloween  
van, arra 

gondoltam, 
hogy a mai 
tananyag…

…Kramerville 
boszorkányairól fog 

szólni.
Vagyis az  

üldözésükről.
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A Pike család is 
Kramerville első telepesei 

közé tartozik. Én 100% 
amerikai telepes vagyok.

A boszorkányüldözés 
a városunk 

alapítása utáni 
években kezdődött. 

Néhány telepes 
alapította a várost 
Nathaniel Kramer 

békebíró vezetésével, 
akinek a szobra a Fő 

téren áll.

Én harmadikban 
költöztem ide.

Ööö… 
Tudjuk, Rob.

Igen, OIivia. 
Jó kérdés. 

A Kramer család 
1676 óta él itt, és 
vezeti a várost.

Rokona Kramer 
polgármester 

úrnak?

És te honnan való 
vagy, Luna?

De honnan
az innen?

Valami gond 
van, Miss 

Hush? Ööö… 
Nincs.

Óóó!

Akkor
oké!

Nem tudom, Pike.
Innen származom.

Együtt jártunk 
óvodába. Hagyj békén!
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Az 1690-es években még 
egyszerű volt az élet. Az 

emberek templomba jártak, 
a farmjukon dolgoztak, 
tüdőbajosak lettek…

De Kramer naplója 
szerint voltak nők, akik 
a város szélén laktak. 
Ők nem tartották be 
Kramer törvényeit. 
Nem álltak szóba a 
városiakkal, de ha 

mégis, átkot szórtak 
rájuk. Titokzatos 
idegenek voltak.

Lehet, hogy 
Peter Kramer 
egyszerűen 
eltévedt az 
erdőben.

De az is lehet, 
hogy ezek a nők 

gonosz boszorkák 
voltak, akik ártatlan 

gyerekek vérét 
itták.

Senki nem tudja, honnan 
jöttek, de az bizonyos volt, 
hogy nem kramerville-iek 

voltak. Különösen a vezetőjük 
volt idegen, akit Kramer bíró 

„A Tűzszemű Boszorkányként” 
említett.

1692 telén Kramer bíró 
megvádolta ezeket a nőket 
azzal, hogy megátkozták 

legkisebb fiát, Petert. 
A boszorkányok elmenekültek. 

De Peter is eltűnt.
Örökre.
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Boldog 
halloweent!

De sem a boszorkányok, 
sem a kis Peter Kramer nem 

került elő.

Ezen a napon Nathaniel Kramert 
ünnepeljük, aki szörnyű személyes 
tragédiájával szembenézve, nagy 

áldozatokkal és küzdelemmel naggyá 
tette városunkat. És az osztály egy 
szerencsés tanulója őt játszhatja 

a városi ünnepségen.

Ezért 
Kramer bíró 

a városa lakóit 
arra kérte, 
üldözzék 

a boszorkányokat.
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Hűűű!
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Hmmm… 
Igen…

Jól vagy?

Tetszik a jelmezed, 
Luna. Építhetnél 
időgépet, hogy 

találkozz a Tűzszemű 
Boszorkánnyal. Akkor 

végre lehetne 
barátod.

Hé!  
Ezt ne!

Ugye csak  
viccelsz? 
Törődj 

a magad 
dolgával!

Aha. Ezt 
engedd el, 

haver!

Együtt 
ihatnátok 
ártatlan  
gyerekek  
véréből.
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Mindenki hátra! 
Különben mindenkit 
ártatlan gyerekek 

vérével fog beborítani.

Fogd be!

Hehe. 
Szerintem 
mindjárt 

okádni fog.

Luna tudja, 
hogy csak 
viccelünk.

Fogd be!

Fogd be!
Fogd be!
Fogd BE!

Ez mókás. 
Nem lennél 

olyan idegesítő, 
ha mosolyognál 

néha, 
Luna.

Micsoda 
rémség!

Ez
egy…

Mmphpgffh!
Phffmncchh!
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Most 
mennem 

kell.
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Mi ez? 
Mi ez? 

MI?
MI?

Mmmm… 
AÚÚÚ!

Ez meg 
MI volt?

Ez…
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Boldog 
halloweent! Jöjjön 

máskor is!

Anya! Valami 
nagyon furcsa 
dolog történt!

Luna,
 délelőtt 10 óra 
van. Miért nem 
vagy iskolában?

Az osztályban 
voltam, és 
nagyon 

fájni kezdett 
a hasam, és 

szédültem, és… 
és AKKOR…

Ó, 
édesem, 
ez a…

Női dolog?

Szent 
ég! 

Anya… 
NEM!
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Meglepetés!

IGEN!

Véletlenül… 
csináltam valamit… 

az agyammal…

Mint a 
varázslat? Honnan 

tudtad?

Édesem… 
ez amolyan… 

családi 
örökség.

Olyan 
volt… 
mint…

26


