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KINGA AJÁNLJA...



Szeretjük a természetet, főleg az állatokat. De amikor a vadon élő 
állatokról beszélünk, általában az egzotikusakra gondolunk, és 
eszünkbe sem jut, hogy a nagyvárosokban, a közvetlen 
környezetünkben is rengeteg vadállat található. Ezekkel azonban 
nem nagyon törődünk, van belőlük bőven. Pedig a fáraóhangya 
vagy a kis fekete hangya olyan kunsztokat tud, hogy azok mellett 
egy termeszvár maga az érdektelenség, és nem kell moziba 
menni, ha őslényt akarunk látni, mert az ezüstös ősrovar a 
fürdőszobában is megtekinthető. Nem kell kilométereket 
utaznunk ahhoz, hogy találkozzunk a természettel – akár tíz perc 
álldogálás a buszmegállóban is tartogathat zoológiai 
élményeket.

WINKLER RÓBER: 
NAGYVÁROSI 
TERMÉSZETBÚVÁR
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A Szerinted?! egy kamasz lány és az édesanyja napi csatáit 
követi végig, nem kevés humorral. 

Olvasd el Janka naplóbejegyzéseit, majd fordítsd el a könyvet és 
kövesd, hogy Eszter, az anyuka hogyan éli meg ugyanazokat az 
örömöket, vitákat, nagy összeveszéseket és kibéküléseket.. 

És hogy ebből mi sül ki? Vágd fel a középső részt, és ez is 
kiderül!

FIALA BORCSA: 
SZERINTED?
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Ha azt olvassuk, hogy Párizs és Eiffel-torony, mi más jut 
eszünkbe, mint egy romantikus utazás a francia fővárosba, 
kiskocsmákkal és szépséges háztetőkkel. De itt, 
Magyarországon is van egy Párizs. Egy gettót hívnak így, ahol a 
villanyoszlop csúfneve az Eiffel-torony. Az ott lakó telepi fiúk, ha 
más mondja Párizsra, hogy gettó, ölre mennek vele. Itt él Carlo, 
azaz Farkas Károly, tizenöt éves srác két unokatestvérével és a 
keresztanyjával. Carlo ki akar törni ebből az életből, ahol ez a 
lakcíme: Kettes köz, négyes blokk, négyes ajtó. Barátjával, 
Frankyvel híres focisták szeretnének lenni, mert nagyon tudnak 
focizni, és azt is tudják, ez szinte az egyetlen kitörési 
lehetőségük. De Carlónak előbb fát kell szereznie az erdőből, 
hogy meg ne fagyjanak, és ezen az útján rendőrökbe botlik… 

BÓDIS KRISZTA: 
CARLO 
PÁRIZSBAN
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Palesztina 1947-ben, a brit mandátum utolsó évében, néhány 
hónappal Izrael Állam kikiáltása előtt. A tizenkét éves Profi, 
eltökélt szabadságharcos, két barátjával földalatti ellenállási 
mozgalmat hoz létre. Üres olajoshordóból, összegyűjtött 
elektromos huzaldarabokból, körömlakkból és más efféle 
„hadianyagokból” csodafegyvert akarnak fabrikálni, és így 
rákényszeríteni az angol királyt, hogy hívja vissza a megszálló 
csapatokat. Egyik este – kijárási tilalom van – Profit elcsípi az 
angol Dunlop rendőr őrmestert, aki azonban ahelyett, hogy 
letartóztatná, hazakíséri a fiút. Néhány hét alatt barátság 
szövődik a két ellenség között: egy kávéházban találkozgatnak, 
ahol az őrmester angolra tanítja Profit, ő pedig modern héberre a 
bibliai hébert beszélő, zsidóbarát angolt. Csakhogy Profi társai 
meglátják őket, és „hadbíróság” elé állítják a fiút, akinek ettől 
fogva egyre több alkalma nyílik eltöprengeni azon, hogy mit is 
jelent az árulás…

ÁMOSZ OZ: 
PÁRDUC A 
PINCÉBEN

5



2

KATI AJÁNLJA...



1943 januárja, Amszterdam. Hanneke biciklivel járja a 
feketepiacot, és az ott szerzett áruval kereskedik. A háború 
borzalmai már elérték a várost, a lány elesett szerelmét 
gyászolja, mégis sikerül viszonylag kiegyensúlyozott életet 
biztosítania családjának. Egy napon azonban egy idős néni 
megkéri, hogy keressen meg egy eltűnt zsidó lányt. Ekkor 
alapjaiban változik meg Hanneke élete, és lassan sodródik bele 
az ellenállás szövetébe, hogy a náci rezsim ellen küzdjön.

MONICA HESSE: 
A KÉK KABÁTOS 
LÁNY
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Egy iskola, ami lehet, hogy a ti házatok mellett van. Hat barát, 
akik közül az egyik akár te is lehetnél. Vagányak, lázadók és 
tehetségesek. Mind a hatan másban. Mi lehet bennük a közös? 
Sádi, János, Röfi, Márkó, Zuzu és Alma Peti, vagyis a B Team 
nevű tanulócsoport tagjai délutánonként a Különleges 
Tehetségek Ernest Rutherford Intézetébe (RUDI) járnak, de 
egyáltalán nem érzik magukat különlegesnek. Az első küldetés 
során jó, hogy van, aki minden kódot és tűzfalat fel tud törni, az 
összes hightech kütyüt ismeri, hasznos egy igazi manipulátor, 
néha nem rosszak a családi kapcsolatok, de az sem mellékes, 
hogy egy aikido bajnok is akad a csapatban. És még az is lehet, 
hogy a történelmi tudás is jó valamire… 

SZABÓ TIBOR 
BENJÁMIN: EPIC - 
AZ ELSŐ 
KÜLDETÉS
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Valahol messze, az űr egy eldugott zugában lavíroz A'Tuin, a 
gigászi teknőc. Hátán a lenyűgözően őrült, páratlanul 
szórakoztató, sosem látott hősöktől és elvetemültektől hemzsegő 
Korongvilág… Kard és varázslat. Bárd és kacagás. Kalandok a 
világ pereméig – és még annál is tovább!

TERRY 
PRATCHETT: A 
MÁGIA SZÍNE
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MISI AJÁNLJA...



Győri Dani tizenhat éves. Az apját sohasem látta, kettesben él az 
anyjával, közepes tanuló egy közepes gimnáziumban, rajong a 
Barcelonáért, az indie zenéért, egész jól gitározik, és nagyon 
szeretne végre egy barátnőt. Mégsem mondható átlagosnak: 
Dani mozgássérült, vagy ahogy ő hívja magát: nyomi.

Egy rosszul sikerült iskolai program és egy hatalmas otthoni 
veszekedés után őrült ötlete támad: elemeli anyja hitelkártyáját, 
vásárol magának egy repülőjegyet, és péntek reggel az iskola 
helyett Münchenbe indul.

Párizs, Amszterdam és Barcelona, egyetemi kampusz és 
autópályapihenő, bajor nemesi kastély és kolostor. Full extrás 
BMW és szakadt teherautó, zenészek, hackerek, örömlányok, 
deszkások: road movie _ kerekesszékben. 

MÉSZÖLY 
ÁGNES: 
SZABADLÁBON
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ÁGI AJÁNLJA...



Sokak szerint a tragédia ott kezdődik, amikor nem jelentkezel ki 
rendesen a leveleződből, és a féltve őrzött titkaid rossz kezekbe 
kerülnek. A tizenhat éves Simon Spierrel pontosan ez történt. 
Martin Addison pedig nem rest megzsarolni a fiút, hogy legyen a 
randiszervező csicskája, ellenkező esetben közszemlére 
bocsájtja a mailt a sulis Tumblren, ami köztudottan a Creekwood 
gimi pletykaközpontja. És akkor apu, anyu, a barátok, a tanárok 
és legfőképpen Blue is megtudja, hogy Simon MELEG.

Hogy kicsoda bluegreen118? Ezt még maga Simon sem tudja, 
bár több hete leveleznek haverokról, zenéről, oreozabálásról, 
vágyakról és félelmekről, no meg arról, hogy milyen ciki is ez a 
coming out-ügy. Blue valódi kiléte azonban teljes rejtély…

Simonnak fel kell vállalnia az érzéseit, még akkor is, ha az egész 
suli ezzel szekálja majd, vagy ha otthon kitagadják, hiszen Blue 
létezik, egy srác, aki csak rá vár, akiért érdemes…

BECKY 
ALBERTALLI: 
SIMON ÉS A 
HOMO SAPIENS 
LOBBI
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A 13 éves Luke próbál visszatalálni régi életéhez, melyet 
édesanyja halálával elveszített. Amikor imádnivaló, gyönyörű és 
habókos anyja egy közúti balesetben meghal, összeomlik a 
család: az apa az alkoholban próbál vigaszt találni, így Luke 
magányosan küzd a fájdalmas hiánnyal és a tehetetlenséggel. A 
fiú a családi élet összezúzott darabjaiból próbálja 
összeragasztgatni jövőjüket. Az apa és a gyerek kapcsolata 
azonban csak tovább lazul, s úgy tűnik, megállíthatatlanul 
távolodnak egymástól. Míg egy nap belép az életükbe egy ósdi 
ruhákba öltözött fura kis madárijesztő: Jon…

ROBERT 
WILLIAMS: LUKE 
ÉS JON
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„El fogsz tűnni. Mint Anna macskája. Elrabolnak vagy köddé 
válsz. Melyiknek örülnél jobban?” Végre nem kell suliba járni, 
mert kirándulni megy az osztály! Ám a hatodikból páran egy 
ártatlannak tűnő tréfára készülnek: kiszöknek éjszaka az erdőbe, 
és lepedőbeöltözve, kísértetként huhogva megijesztik két 
osztálytársukat. Egy „igazi” kísértet közbelépésével azonban a 
kaland komolyra fordul, és három gyereknek valóban nyoma 
vész az egykori remeteségben. A diákok nem mernek szólni a 
kísérőtanároknak, hiszen tilosban járnak, inkább maguk derítik ki, 
hova tűntek a többiek. Az osztályban leosztott szerepek 
átértékelődnek, mert a sikerhez mindenkire szükség van. Az 
izgalmas éjszakai kaland során azonban nemcsak az álkísértetről 
kerül le végül a csuklya, de mindenkinek szembe kell néznie a 
saját félelmeivel is.

WÉBER ANIKÓ: 
EL FOGSZ TŰNNI
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MARCI AJÁNLJA... 



Ismertnek lenni nagyon menő, ugye? Tévedés! A tizenhét éves 
Mackenzie-t például egyáltalán nem zavarja, hogy két barátján 
kívül a többi diák csak akkor vesz tudomást a létezéséről, ha a 
leckéjüket kell megírnia. Szóval igazi lúzer. 

Ám a békés névtelenségnek vége, amikor hátizsákjával 
véletlenül padlóra küldi az egyik izomagyú focistát, sőt egy 
hisztirohammal kombinált újraélesztést is bemutat a fél suli 
előtt… A kínos jelenetről készített videó azonnal fölkerül a 
YouTube-ra, és több millió kommentelő, meg persze az egész 
gimi Mackenzie-n röhög. De amikor egy népszerű rockbanda 
klipet készít a felvételről, a lány egy csapásra sztár lesz. A 
szerelemben viszont ugyanolyan lúzer, mint volt. Mert mi van, ha 
túl későn jön rá, hogy a nagy médiacirkusz közben elszalasztotta 
a tökéletes srácot, akinek egyáltalán nem kellett a felhajtás 
ahhoz, hogy észrevegye őt…

MARNI BATES: 
SEGÍTSÉG, 
YOUTUBE-SZTÁR 
LETTEM!
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August (Auggie) Pullman arcdeformitással született, így nem 
járhatott suliba – egészen mostanáig. Éppen most kezdi majd az 
ötödik osztályt a Beecher Prep iskolában, és ha valaha is 
csöppentél már újoncként egy közösségbe, pontosan tudod, 
milyen nehéz ez. Az a helyzet, hogy Auggie is csak egy 
hétköznapi gyerek. Csak éppen az arca nem hétköznapi. De 
képes lesz meggyőzni az osztálytársait arról, hogy külseje 
ellenére közéjük tartozik?

R. J. Palacio egy modern klasszikust írt. Humoros, felemelő és 
hihetetlenül megható regényt, amire a végszót követően még 
sokáig emlékezni fogunk – miután együltő helyünkben elolvastuk, 
és lelkesen továbbadtuk.

R. J. PALACIO: 
CSODÁCSKA
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Willow Chance egy tizenkét éves zseni, megszállottja a 
természetnek és diagnosztizálásnak. Nehezen kommunikál az 
emberekkel, de a fejszámolás mindig megnyugtatja. Willow-t 
még csecsemőkorában örökbe fogadták, és nevelőszülei mellett 
minden könnyűnek tűnt, boldog, csendes életet élt… egészen 
mostanáig. 

Willow világa hirtelen tragikusan megváltozik, amikor 
nevelőszülei meghalnak egy autóbalesetben. A lánynak egyedül 
kell szembenéznie egy számára érthetetlen világgal. 
Szerencsére Willow hamar pártfogókra talál, ám a körülmények 
nem engedik, hogy új otthonra és új családra is találjon. Elindul 
az embert próbáló harc, melynek hajtóereje az őszinte szeretet. 

Megrendítő és egyben felemelő történet arról, hogyan 
illeszkedhet be egy különc gyerek a világba, és hogyan 
fogadhatja be őt saját környezete.

HOLLY 
GOLDBERG 
SLOAN: 7ESÉVEL
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6 ZSUZSA AJÁNLJA



A tizenhat éves Miles Haltert elbűvölik a híres emberek utolsó 
mondatai és unja otthoni biztonságos életét. A középiskola után 
rábeszéli szüleit, hogy írassák be egy bentlakásos iskolába, mert 
abban bízik, ettől talán megváltozik addigi unalmas élete. Itt 
ismerkedik meg Alaska Younggal, az okos, vicces és halálosan 
szexi lánnyal, valamint Chippel, az ösztöndíjas zsenivel, aki 
kollégiumi szobatársa lesz. 

Százhuszonnyolc nap alatt Miles élete gyökeresen megváltozik, 
miközben Alaskát önpusztító viselkedése a végső tragédia felé 
sodorja.

John Green Alabamában járt bentlakásos iskolába, amely nem 
sokban különbözött az Alaska nyomában Culver Creekjétől. Az 
Alaska nyomában az első regénye.

JOHN GREEN: 
ALASKA 
NYOMÁBAN
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„Bevallom, sokáig gondolkoztam azon, megírjam-e ezt a könyvet, 
hiszen bizonyos motívumai, alakjai korábbi prózai munkáimban 
láttak először napvilágot. Ha az ember filmet ír, elorozhatja 
magától a saját motívumait, hogy egy egészen más természetű 
anyagba beépítse őket, no de novellából novellát, 
regényrészletből regényrészletet fabrikálni mégiscsak 
megfontolandó. A Szerelem első vérig című filmet – amelyet 
Dobray György barátommal közösen rendeztem – nagyon sokan 
szerették (és nagyon sokan nem szerették), mindenesetre több 
mint egymillióan nézték meg. Ez a tény azt jelzi számomra, hogy 
kell ebben a tinédzser love storyban lennie valaminek, ami 
állásfoglalásra késztette a fiatalok százezreit. Úgy döntöttem 
tehát, talán mégsem lesz érdektelen, hogy most prózai formában 
is közreadom ezt a történetet, hogy miközben az olvasók újraélik 
fordulatait, bepillanthassanak a látványos, szórakoztató képek 
mögé is.” 

HORVÁTH PÉTER: 
SZERELEM ELSŐ 
VÉRIG
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JUDIT AJÁNLJA...



A helyzet egyértelmű. Bárki is írta a verset, borzalmas 
lelkiállapotban van, talán már élni sem akar. Ez egy segélykiáltás! 
De vajon ki küldte? Helga egy furcsa cetlit talál a 
konyhaasztalon, miután egy feladaton dolgoztak együtt az iskolai 
angolcsoporttal. A lapon egy elmondhatatlanul szomorú vers 
olvasható. A lány elindul, hogy felkutassa a szerzőjét, és 
megpróbáljon segíteni neki, ám a keresés jóval nehezebbnek 
bizonyul, mint várja. Öten voltak nála azon az estén, és a lány 
hiába igyekszik, egyre kérdésesebb, melyikük írhatta a verset, az 
idő pedig vészesen fogy. A nyomozásba Helga fura ikertestvére 
és legjobb barátnője is bekapcsolódik, akiknek azonban egy 
egészen más természetű ügy alaposan elvonja a figyelmét.

JÓNÍNA 
LEÓSDOTTÍR: 
HALÁLKOMOLY
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Darcy Patel a főiskolát és minden egyebet félretett, hogy ifjúsági 
regénye, a Túlvilágok megjelenhessen. Amikor lefoglalt lakás és 
barátok nélkül New Yorkba érkezik, még nem tudja, helyesen 
döntött-e, de aztán magával ragadja a tapasztalt és újonc írók 
társasága, akik a szárnyaik alá veszik.

A váltakozó fejezetekben pedig Darcy regényét olvashatjuk, egy 
izgalmas thrillert Lizzie-ről, aki a túlvilágra menekül egy 
terroristatámadás elől. Ahogy Lizzie a mi világunk és a holtaké 
között sodródik, számos megoldatlan és ijesztő történettel 
szembesül, amelyeket valakinek el kell simítania. Amikor 
azonban egy új fenyegetés üti fel fejét a túlvilágon, Lizzie 
rádöbben, hogy talán különleges képességei sem lesznek 
elegendőek, hogy megvédje a szeretteit.

SCOTT 
WESTERFELD: 
TÚLVILÁGOK
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Carolyn Lessing érkezése előtt nem sok minden történt az 
alabamai Adamsville-ben. Az emberek minden héten a 
futballcsapatuk győzelméért imádkoztak a vacsoraasztalnál és 
az iskolai gyűléseken. A legszexisebb Adams Gimis lányok 
listája évente frissült a szavazatok alapján, és a hatalmi 
viszonyok is annak megfelelően alakultak. A diákok az íratlan 
szabályok fényében élték mindennapjaikat, ügyelve például arra, 
hogy pomponlányok nem lógnak együtt az úszókkal, végzősök 
nem randiznak elsősökkel. Mindez törvényszerű volt addig, amíg 
be nem toppant az új lány.

Carolynról csak annyi derült ki a közösségi médiából, hogy New 
Jerseyből költözött át, és 1075 barátja van. A tengerpartokon 
készült fotókon olyan gyönyörűen festett a fiúbarátaival együtt, 
mint az Abercrombie cég modelljei. A való életben azonban jóval 
több volt ennél. Tökéletes.

SARAH BANNAN: 
SÚLYTALANUL
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A 12 részes sorozat főhőse, Smith B. átlagos kamasz, akinek 
naponta el kell viselnie apja idegengyűlöletét, és együtt kell élnie 
rémálmaival, amelyekben kisbabák mészárolják le. Amikor az 
iskolát zombitámadás éri, B. és barátai a zegzugos folyosókon át 
menekülnek. Olyan szövetségest keresnek, aki segít felvenni a 
harcot az üldözőkkel… A Zom-B-sorozat kötetei apokaliptikus 
világban játszódnak, ahol a zombik sötét diadalt ülnek. A 
vérfagyasztó történet elbeszélője pedig maga is áldozat.

DARREN SHAN: 
ZOM-B
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ESZTER AJÁNLJA...



Sébastien árva, vadóc kisfiú, akit a falubeliek „cigánypurdé”-nak 
csúfolnak. Hiába az örökbe fogadó család szerető 
gondoskodása, ő mégis magányos. 

Belle szelíd, hatalmas bernáthegyi kutya, akit hol befogadnak, 
hol elkergetnek az emberek. Kutyasorsa elvezeti a hegyek közé, 
ahol végre háborítatlanul kóborolhat. 

A kisfiú és a kutya keresik és megtalálják egymást. Születő 
barátságukat, amely később még életveszélyben is összeköti 
őket, sokféle emberi előítélet, irigység, butaság és gyűlölet 
akadályozza. Hiába azonban a falubeli gonosz lelkek 
ármánykodása, a történet végén győz a szeretet és a barátság. 

CÉCILE AUBRY: 
BELLE ÉS 
SÉBASTIEN
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„Mit jelent az, ha egy gyerek nem stimmel? Hogy rossz?” Zsófika, 
a regény főszereplője nem tartozik az eminens tanulók közé, 
látszólag mindig bajt okoz, esetlenül csetlik-botlik a világban. 
Egyetlen ember volt, aki mindig megértette őt, az apja. „Élete 
utolsó percében is rá gondolt… miután rosszul lett, csak 
egyetlenegyszer szólalt meg már, azt mondta: „Mondják meg 
Zsófikának.” Valamit üzenni akart neki, de mit? Már nem tudta 
befejezni a mondatot.” 

Zsófika egyedül kell hogy megkeresse, „mit csináljon, ha 
stimmelni akar ”. És Zsófika nemhogy kitűnőre vizsgázik 
emberségből, helytállásból, de ösztönös gyermeki ráérzéssél 
„beleszól” a felnőttek életébe… 

És ami a legfontosabb, közben igazi társakra, barátokra lel a 
felnőttek között.

SZABÓ MAGDA: 
MONDJÁK MEG 
ZSÓFIKÁNAK
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És te hogyan döntenél?

Képzeld el, hogy mindened megvan, amiről csak egy lány 
álmodhat. A szüleid jó fejek, mindig megértenek és melletted 
állnak. Az öcséd a legédesebb kiskölyök a világon. A város 
legígéretesebb rockbandájának frontemberével jársz, aki nem 
elég, hogy eredeti és különleges, de imád is téged. A zenei 
tehetséged szélesre tárta előtted a világ kapuit.

Képzeld el, hogy aznap, mikor leesik az első hó, mindezt 
elveszítheted.

Amikor életedben először kell komoly döntést hoznod, nem áll 
melletted senki, akitől segítséget remélhetnél. Élet és halál között 
kell választanod. Az életed soha nem lehet olyan, mint 
amilyennek ismerted. A halálról semmit sem tudsz.

Te mit tennél? Harcolnál vagy feladnád? Mennél vagy maradnál?

GAYLE FORMAN: 
HA MARADNÉK
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Az "Egy különc srác feljegyzései" című könyv elbeszélője egy 
tizenöt éves középiskolás srác, Charlie. Furcsának és 
magányosnak érzi magát, mintha a pálya széléről, kívülállóként 
figyelné a körülötte zajló eseményeket. Egy nap elhatározza, 
hogy leveleket ír egy ismeretlennek, aki akár a barátja is lehetne. 
Ezekből a levelekből aztán szép lassan – olykor mulatságosan, 
olykor meghatóan – egy cseppet sem átlagos tinédzsert 
ismerhetünk meg. Charlie kétségbeesett erőfeszítéssel próbálja 
élni a saját életét, miközben menekül is előle, és ez a kettősség 
különleges, járatlan utak bejárására kényszeríti: családi drámák 
sora, új barátok, az első randevú, szexualitás, drogok… Chbosky 
regénye a lélek legmélyebb rezdüléseit tükrözi, miközben felidézi 
az olvasóban a felnőtté válás nehéz, semmi mással össze nem 
hasonlítható éveit.

STEPHEN 
CHBOSKY: EGY 
KÜLÖNC SRÁC 
FELJEGYZÉSEI
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Lou tizenhárom éves, látszólag mindene van, szülei, szobája, 
számítógépe. 

Lou intellektuálisan koraérett, két osztállyal előrébb jár, mint 
kortársai. Lou álmodozó, nehezére esik megszólalni mások elôtt, 
és a cipőfűzője is mindig lóg.

No tizennyolc éves, senkije és semmije nincs, csak egy zötyögős 
kerekes bőröndje. 

No bizalmatlan, vad, keserű. 

No az utcán él. Hajléktalan.

Lucas tizenhét éves, az osztályban túlkoros, már kétszer bukott. 

Lucas vagány, pimasz, szép, minden lány odavan érte. 

Lucas egyedül lakik egy ötszobás, fényűző párizsi lakásban. 

Három különböző módon magára hagyott fiatal, akinek a sorsa 
összekapcsolódik.

DELPHINE DE 
VIGAN: NO ÉS 
ÉN
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A tizenöt éves Christopher autista: nagyon sokat tud a 
matematikáról és a fizikáról, de nagyon keveset az emberi 
érzelmekről. Nem szereti, ha hozzáérnek, és nem hajlandó 
megérinteni semmit, ami sárga vagy barna. Űrhajós szeretne 
lenni, de még sohasem járt a szülei nélkül az utcájukon túl. És 
alighanem ő a világirodalom egyik legkülönösebb nyomozója – 
egy este ugyanis a szomszédasszony kutyáját döglötten, 
vasvillával átszúrva találja a kertben, és elhatározza, hogy 
kinyomozza, ki ölte meg. Így kezdődnek Christopher különös 
kalandjai, melyek során nemcsak a kutya gyilkosának kilétére 
derül fény, hanem ennél jóval fontosabb dolgokra is, amelyek sok 
mindent megváltoztatnak mind az ő, mind a szülei életében.

MARK HADDON: 
A KUTYA 
KÜLÖNÖS ESETE 
AZ ÉJSZAKÁBAN
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Valóságos írói rekordot állított fel a Magyarországon is rendkívül 
népszerű, világhírű francia szerző. Tizenhárom izgalmas, 
fordulatos regényben dolgozta fel a francia történelem egyik 
legmozgalmasabb, legviharosabb időszakának, a XVI. század 
végének és XVII. század elejének, a hugenották, az első 
Bourbonok, Navarrai Henrik, Medici Mária, XIII. Lajos és 
Richelieu korának történetét. A regényfolyam főhőse a 
szenvedélyes és gáláns Pierre de Siorac lovag, a reneszánsz 
típusú, okos, nemes lelkű és finom érzésű 
katona-polgár-értelmiségi arisztokrata figura, aki lépten-nyomon 
veszedelmes kalandokba keveredik, és mindig ott van, ahol a 
korabeli történelmet alakítják, és ahol „libben a szoknya”. Mert 
Pierre de Siorac nemcsak a királyoknak, hadvezéreknek, 
főpapoknak és nemesuraknak, hanem az előkelő 
szépasszonyoknak is nagy barátja. Nem csoda hát, hogy 
sokszor eszére, szívére, diplomáciai érzékére és kardjára 
egyaránt szüksége van, hogy kivágja magát szorult helyzetéből. 
A Francia história című, 13 kötetes regényfolyam első darabja.

ROBERT MERLE: 
FRANCIA 
HISTÓRIA
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Mikor Zétát, a kis trák kamaszt Konstantinápoly piacán eladják 
rabszolgának, a világ már a hunok nevétől hangos. Aztán sok 
viszontagságon megy keresztül, míg végül Priszkosz rétor 
rabszolgája, tanítványa, barátja lesz. Művelt ifjúvá serdül, s mikor 
a félelemtől remegő császár küldöttséget meneszt Attilához, 
Priszkosz kísérőjeként ő is vele megy. Megismeri a hunok 
országát, elálmélkodik szokásaikon, életükön. Itt, Attila 
udvarában ejti foglyul a szerelem is. A fiatal rabszolga remény és 
kétségek között néz fel Emőkére. Ki akar tűnni, fel akar 
szabadulni, hogy egyenrangú legyen vele, s ezért a hunok 
oldalán részt vesz a katalaunumi csatában. Nem kíméli magát, 
de végül is meg kell értenie, hogy a lány Attilát szereti. Nem lehet 
megérteni az embereket – kesereg. „Az embernek csak az arca 
ismerhető, de az arca nem ő. Ő az arca mögött van. Láthatatlan.”

GÁRDONYI 
GÉZA: A 
LÁTHATATLAN 
EMBER
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Nick megszállottja az Erebos című számítógépes játéknak, ami 
kézről kézre jár az iskolájában. A szabályok elég szigorúak: 
mindenki csupán egyetlen esélyt kap, hogy Erebost játszhasson. 
Játék közben egyedül kell lenni és senkinek sem szabad róla 
beszélni. Aki ezeket megszegi, vagy nem teljesíti a küldetéseit, 
kiesik, és többé nem is tudja elindítani a játékot. De ami a 
legérdekesebb: az Erebos olyan megbízásokat ad, amelyeket 
nem a virtuális világban, hanem a valóságban kell végrehajtani. 
A képzelet és a valóság zavarosan összemosódik. Aztán a játék 
arra utasítja Nicket, hogy öljön meg egy embert…

POZNANSKI: 
EREBOS
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Budapest, 1896. 

A város a millenniumi ünnepségek lázában ég. A békebeli 
Monarchia minden zugából tízezerszám tódulnak az emberek, 
hogy megcsodálják az ezeréves Magyarország egybehordott 
kincseit. Köztük van a Marosvásárhelyről érkezett, 16 éves 
Hangay Emma kisasszony is, akinek a rendezvények második 
napján nyoma vész. 

Négy évvel később titokzatos távirat érkezik az azóta is gyászoló, 
idős édesapa, Hangay Árpád címére: a különös üzenetet Emma, 
a rég halottnak hitt lány küldte! Az ekkor 17 éves Mili kisasszony, 
Emma húga azonnal a fővárosba utazik, hogy nővére keresésére 
induljon. 

A talpraesett, éles eszű lány nem sejti, hogy midőn felszáll a 
vonatra, rémálmokhoz hasonló kalandok sora veszi kezdetét, 
melyek kibogozásában egyetlen támasza a jó hírű, ám igen zord 
természetű mesterdetektív, Ambrózy Richárd báró lesz.

BÖSZÖRMÉNYI 
GYULA: 
LEÁNYRABLÁS 
BUDAPESTEN

40


