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Halálka nem olyan volt, mint a 
többi gyerek. Bár ő nem érezte 

magát annyira másnak. Igaz, a bőre 
nem volt olyan rózsás, mint a többi 
kislányé. Inkább határozottan fehér 

volt, sőt, ami azt illeti holtsápadt, 
zöldesszürkébe hajló.

Nagy és kerek szeme két 
golyóbisra hasonlított. És 
dülledt volt. Ezenfelül karikák 
sötétlettek körülötte. Na és? 
A lila végtére is szép szín, 
és most ráadásul menő. 

Jó-jó, volt még egy 
jelentéktelen 
apróság –, ha 

úgy tartotta kedve, Halálka 
le tudta venni a 

végtagjait, mint 
valami játék babáét. 
De hát ő zombi volt. 

Egy zombikislány. 
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Ami számára teljesen természetes volt. 

KREATÍV VARÁZS



A Málladozó Villában élt Néhay nénikéjével. 
A sok szép szobában bármikor kedvére 
játszadozhatott. A villához tartozott egy nagy 
kert és egy erdő is, ahol egész nap szabadon 
kószálhatott. Csak egyvalamire kellett vigyáznia: 
hogy soha senki meg ne lássa!

A nem túl távoli 
falu



Pókos 

padlás

Néhay néni 
szalonja

Nyikorgós 
lépcső

A rettenetes Nyugati Szárny



Aztán ott volt még hűséges barátja, Bu Song, 
a fehér agár is, akiről nem lehetett tudni, hogy 
él-e vagy halott. Egész nap együtt játszottak, 
éjszaka pedig Bu Song Halálka ágya végében aludt… 
Csakhogy… Volt egy „csakhogy”.

Épp azt tiltották 
meg Halálkának, amire a világon legjobban 
vágyott: nem játszhatott a falubeli gyerekekkel, 
nem szerezhetett magának barátokat. 

Én

Ükszüleim

A legszebb 
szalagom

A néni 
kalapja 
(van neki 
egy csomó)

Doktor Morc 
(a néni egyik 

    régi szerelme)



Fogalmam sincs,
ki ő, de már ezer 
éve itt van

Doktor Morc 
(a néni egyik 

    régi szerelme)

A néni 
fiatal korában

Én kiskoromban

Önarckép 
(Bu Songnak 
nem tetszik)



– Vajon miért? – tűnődött Halálka. 

Titokban gyakran kileste őket, amikor a 
villához közeli réten játszottak. Olykor 

megesett, hogy kíváncsiságból eljöttek 
egészen a kapuig. De bejönni 

egyikük sem mert soha. 



Néhay néni szigorúan 
megtiltotta neki, 

hogy bárki előtt 
mutatkozzon, 

de főképp a 
falubeli gyerekek előtt. 

Folyton aggodalmaskodott, 
hogy felfedezik őket és elüldözik a 

házból. Mihez kezdenének akkor? Nem, 
nem, jobb, ha nem keltenek feltűnést. 

Hadd higgye továbbra is mindenki, 
hogy a villa lakatlan!



A néni hajtűi

Egy nyári reggel Halálkának briliáns ötlete támadt: 
„Kifestem magam, és beöltözöm igazi kislánynak!”

Azzal bezárkózott Néhay néni poros szobájába. 
Felszerelkezett arcfestékkel, fésűkkel és hajtűkkel. 

M Ú M IA
Púder



TeTszik?
Mi is nagyon szereTjük.

Szívből ajánljuk, 
ha örömre és felszabadult percekre vágysz!

Már rendelhető!
Élvezd MihaMarabb!

MosT 
kedvezMénnyel 

lehet a tiéd!
Megnézem.

Ne hagyd ki! 
Rendeld meg most a kiadónál!

Még több jó könyv 
megjelenését támogatod vele.

Imádom a jó könyveket. Kérem máris!
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A néni hajtűi

Báli kesztyű

Megfelelő 
ruha után 
kutatva feltúrta a 
súlyos, szúette szekrényt, 
ami egykor Fatális nagyié volt. 

Pók a 
poros 
padlásról

Fatális nagyi




