




Mit gondolsz,  

milyen, ha életre kel  

a hóember? 

Csodáld meg a varázslatos jégpalotát! 

Öt ok, amiért imádni fogod  
Holdas Hannát: 

Ismerkedj meg a „tündéri” vámpírral,  

Holdas Hannával! 

Hanna félig vámpír,  
félig tündér – igazi egyéniség! 

Nézd, milyen  

szépek a rajzok! 



„Hógolyózom az öcsémmel.” 

(Lara) 

„A nyelvemmel elkapom a hópihéket.”
(Franciska) 

„A hóba fekszem, és úgy mozgatom 

a kezem meg a lábam, mintha 

szárnyam lenne, mint Holdas 

Hannának.”  

(Kamilla) „Hóvárat építek.”  
(Zsófi) 

„Jetilábnyomot  
keresek a hóban.”  

(Tomi) 

„Leszánkózom egy jó meredek dombról.” 

(Zita) 

Mit csinálsz legszívesebben,  
ha esik a hó?



Anyukám,  
Holdas Kornélia grófnô

Kishúgom, Mézike

Mályvaszín Nyuszi

Én,  
Holdas Hanna 

Családfa

Apukám,  
Holdas Baltazár gróf



 Minden vámpírnak, tündérnek és embernek, 

valamint az Oxford University Press Gyerekkönyvkiadó  

mesés csapatának 
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Egy zimankós hétfő reggel épp az isko-

lába igyekeztem Mályvaszín Nyuszival. 

Olyan hideg volt, hogy a pókhálók fa-

gyosan csillogtak a napfényben, a leve-

gőben pedig látszott a leheletem. Így 

hát mindketten jó meleg sálat teker-

tünk a nyakunk köré, a fejünkre pedig 

bojtos sapkát húztunk. Persze Nyuszi 

Elsô  
fejezet

Minden vámpírnak, tündérnek és embernek, 

valamint az Oxford University Press  

Gyerekkönyvkiadó mesés csapatának 



igazából nem fázik, hiszen plüssből 

van, de szeret divatosan öltözködni. Ő 

volt a kedvenc játékállatom, így Anya 

életre keltette nekem a varázspálcájá-

val. Ért az ilyesmihez, mert tündér. 

Amikor beléptem az osztályba, 

rögtön láttam, hogy valami történhe-

tett, mert a barátaim csoportba verőd-

ve álltak a terem közepén. 

– Olivér bulit rendez! – újságolta 

Brúnó, miközben egy szép színes meg-

hívóval integetett. – Korcsolyás bulit! 

– De jó! – nyújtogatta a nyakát 

Zoé, hogy jobban lásson. – Én még sose 

korcsolyáztam! 

– Én sem! – válaszoltam izgatot-

tan. – Már alig várom! 

Kis idő múlva kiderült, hogy Olivér 

már az összes meghívót szétosztotta, és 

most pironkodva állt a kör közepén. 

– Ne haragudjatok, de sajnos csak 

három barátomat hívhatom el korcso-

lyázni – mondta sajnálkozva. – Ugyanis 

elég sokba kerül. 

– Ja – vágott csalódott képet Zoé. 
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– De kár! – sajnálkozott Padma is, 

és leplezni próbálta a sértődöttségét. 

Én csak álldogáltam lehajtott fej-

jel, és egy szót se szóltam. Éreztem, 

hogy pipacsvörös vagyok, és szégyell-

tem magam, mert azt hittem, én is 

hivatalos leszek a szülinapra. 

– Tényleg nagyon sajnálom – ismé-

telte Olivér. – Szívem szerint minden-

kit meghívnék! 

– Semmi baj – veregette meg Oli-

vér vállát Zoé. – Megértjük. 

– Meg hát – mondta Padma. – 

Nem igaz, Hanna?



– De, de! – bizonygattam vékony-

ka hangon. 

A nap hátralévő részében nagyon 

igyekeztem, hogy egyszer se jusson 

eszembe Olivér bulija, de délután, 

amikor hazaértem, még mindig nem 

tudtam másra gondolni. 

– Mi baj, Hanna? – kérdezte 

Anya, és letette elém az uzsonnámat, 

a mogyoróvajas szendvicset. – Nagyon 

csöndben vagy! 

– Túlságosan is – ásított Apa, aki 

nemrég kelt föl. Apukám ugyanis vámpír, 

így egész nap alszik, éjjel pedig fent van.

– Semmi – válaszoltam. 

– Még hogy semmi! – hitetlenke-

dett Apa. – Ha nem lenne semmi, már 

rég megetted volna azt az ízléstelen mo-

gyoróvajas szendvicset! – Apának min-

den étel gusztustalan, ami nem piros. 

– Hát csak az, hogy Olivér bulit 

rendez, de engem nem hívott meg. 
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– Ez bizony kár – sajnálkozott 

anya, miközben avokádópürét készí-

tett a kishúgomnak, Mézikének. – De 

tudod, senkit sem hívnak meg mindig 

mindenhová. 

– Anyának igaza van – mondta 

Apa is. – Ne vedd a szívedre, Hanna! 

Biztos vagyok benne, hogy Olivér nem 

akart megsérteni. 

– Tudom, hogy nem akart – bó-

logattam. – Csak kicsit elkenődtem. 

Mert korcsolyázni mennek, és én még 

sose voltam. Úgy szeretném kipróbálni. 

– Ó, de jókat is korcsolyáztunk a 

húgommal a varázsjégpályán, az erdei 

tisztáson! – merengett Anya. – Olyan 

gyönyörű a természet, amikor minden 

csupa dér meg zúzmara! 

– Tényleg? Mara nénikémmel kor-

csolyázni jártatok?

– Bizony! Csodálatos jégpályákat 

varázsolt nekünk. Hiszen tudod, a 

jeges csodákban ő a legjobb. 

Merthogy télen született. 

– Igen, tudom, hogy 

hótündér – bólintottam. 

– De jó lenne, ha te is az 

lennél, Anya! 

– Még csak az kéne! 

– borzongott meg Apa, és 

szorosabbra húzta magán 

a köpönyegét. – Brrr! 
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– Én is jobban örülök, hogy nyár-

tündér vagyok – mosolygott Anya. – 

Ezért értek olyan jól a virágokhoz meg 

a napfényhez – tette hozzá, és avoká-

dókrémet kanalazott a húgom szájába, 

amit Mézike azonnal visszaköpött. 

– Most, hogy Marát emlegettük, 

az jutott eszembe, milyen régen talál-

koztunk – töprengett Anya. – Áthívom 

hétvégére, jó?

– Komolyan? – csavarta magát még 

jobban a köpönyegébe Apa. – Muszáj? 

Valahányszor Mara átjön, hogy úgy 

mondjam, kissé fagyos itt a hangulat. 

– Márpedig átjön – jelentette ki 

ellentmondást nem tűrően Anya. – 

A családi kapcsolatokat ápolni kell. 

Mindjárt fel is hívom a kristálygömb-

jén. Te meg legfeljebb kapsz egy forró 

vizes palackot. 

– Puff neki – sóhajtott Apa. 

– Hurrá! – ujjongtam én. 
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