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A Romeo és Júlia (1595) témájának alapja egy olasz novella: Shakespeare a kor szokása szerint nyúlt 
ismert témákhoz, és teremtett azokból új, önálló alkotást. A novellából kiindulva írta meg a líraiság és 
a tragédia szintézisének a remekét. Párkapcsolat, szerelem, érzékiség, családi viszály, ifjú nemzedék 

és öregek ellentéte: örökké aktuális élethelyzetek. Tobzódó életvágy és 
végzetszerű halál oly költőiséggel és drámaisággal megfogalmazva, hogy 
a világirodalom egyik legnagyszerűbb szerelmes művét ünnepelhetjük a 
darabban. A létezés fő misztériuma, a szerelem – az élet maga – és a 
halál egy alkotásban: a mindenkori ifjúság megdicsőülése és az 
értelmetlen halál elutasítása.

SHAKESPEARE: RÓMEÓ ÉS JÚLIA
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Ginát, az elkényeztetett pesti lányt 1943 őszén tábornok apja felpakolja és minden magyarázat nélkül 
elszakítva megszokott környezetétől egy vidéki református leánynevelő intézetbe viszi. Az árkodi 
Matulában egyedül maradó kislányt teljesen letöri a szépségtől mentes purintán környezet, ami 
annyira más, mint amihez hozzá volt szokva, hogy egyszerűen képtelen elfogadni helyzetét. 

Összevész osztálytársaival, s szökésre készül. A balul sikerült akció után 
azonban az apja felfedi előtte az igazat, s ezek után Gina önként vállalja a 
rabságot, s miután kibékül a többi ötödikessel is, 19-en lesznek testvérek, sőt 
már ő maga is kezd hinni a helyi legendákban. Például a Matula kertjében 
álló szobor, Abigél varázserejében, aki ha nagy bajban hozzá fordulnak a 
lányok mindig segít. 

De a háború és az ezzel járó változások egyre közelednek, s talán a vastag 
falak se lesznek sokáig biztonságosak egy olyan gyermek számára, akinek 
Vitay tábornok az apja.

SZABÓ MAGDA: ABIGÉL
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Egy amerikai kamasz életének három napja, első személyben és ötszáz szóval elbeszélve. A történet 
régi: Holden Caulfield „kibukik” az intézetből félévben, nem mer hazamenni, inkább elhatározza, 
hogy a karácsonyi vakációt kedvére tölti, mielőbb a szülői pofonok ideje elérkezik. A kamasz 

azonban új: az a napszemüveges, hülyegyerek-frizurás nemzedék, akik miatt 
együtt sopánkodunk idősödő pedagógusokkal. A kedves, csupa szív, csupa 
gátlás kamasz elbeszélése emlékeztető azok számára, akik már régóta tagjai a 
Felnőttek Világszövetségének.

SALINGER: ZABHEGYEZŐ
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„Született optimista vagyok – írja Golding – de a fogyatékos logika … pesszimistát formál belőlem.” 
Ebből a folyamatból valóban a végeredmény, a pesszimizmus marad meg uralkodó benyomásként 

Golding mindazon regényeinek olvastán, amelyek emberi-írói alapélményével – 
a háborúval foglalkoznak. A pesszimizmusból azonban egyfajta megnyugvás 
alakul ki, mihelyt Golding az emberség kérdését firtatja: „Ember voltunk abban 
áll – írja –, hogy el tudjuk dönteni, mi a helyes és mi a rossz, mi a csúf és mi a 
szép, mi az igazság és mi az igazságtalan.” A legyek ura voltaképpen a régi 
angol kalandregényeknek, a „hős gyarmatosító brit szellem”-et propagáló 
műveknek keserű paródiájául készült – de sokkal több lett ennél: egy maroknyi 
kamasz hajótörött életének néhány hetében az emberi ösztönök fejlődésének 
teljes panorámáját – a magatartásformák teljes skáláját adja a legvégletesebb 
helyzetekben.

GOLDING: A LEGYEK URA
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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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Minden olyan bonyolult…

Kata egy elitgimnáziumba jár, ő a legjobb matekos, rendszeresen maratoni távokat fut, a fiúkat le sem 
tudja vakarni magáról, és ráadásul az anyja is jó fej. Valami még sincs rendben az életében. Három 
barátnőjével együtt ő is úgy gondolja, minden könnyebb lenne egy másik osztályfőnökkel. Kata, 

Patrícia, Lidi és Zsófi titkos szövetséget köt: ők lesznek a Darwin’s 
daughters, az evolúció titkos ügynökei. Az osztályfőnökük ellen indított, 
kamasz daccal teli bosszúhadjárat szinte észrevétlenül durvul el. Ki 
tudja megmondani, hol a határ? 

Itt és most, velünk, körülöttünk, bennünk játszódik és lüktet tovább a 
könyv szereplőinek élete. 

Ennek a történetnek tétje van. Annyi bizonyos, hogy nem lányregény…

MÉSZÖLY ÁGNES: DARWIN-JÁTSZMA
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„Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most jöttem 
rá.” 

Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy nap az iskolát. Osztálytársai elhatározzák, hogy 
bebizonyítják neki – és maguknak – az ellenkezőjét. Egy régi pajtában gyűjtenek össze mindent, 

aminek van értelme. Ám először csak egy fejetlen játékbaba, egy 
zsoltároskönyv, régi fényképek, elszáradt rózsaszirmok gyűlnek össze – 
ezért a gyerekek azt találják ki, hogy mindenkinek valami számára 
különlegesen fontosat kell odaadnia. Olénak a bokszkesztyűjét, 
Hansnak a vadonatúj biciklijét, Hussainnak az imaszőnyegét… Minél 
nagyobb az áldozat, annál nagyobb az értelme. 

Ami ártalmatlan játéknak indul, hamarosan kontrollálhatatlanná válik. 
Ekkor lépnek közbe a szülők és a rendőrség, no meg felbukkan a 
média. Csak Pierre marad flegma, akinek ezért súlyos árat kell 
fizetnie…

JANNE TELLER: SEMMI
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A detektívregény-irodalom klasszikusának, az 1929-ben elhunyt Sir Arthur Conan Doyle-nak 
legsikerültebb regényét tartja kezében az olvasó. Főhőse, a legendás hírű, nagyszerű detektív, az 

immár fogalommá lett Sherlock Holmes ebben a regényben „földöntúli” 
erőkkel veszi fel a harcot. Legalábbis ezt tartják mindazok, akik 
hisznek a Baskerville családra nehezedő átokban és a devonshire-i 
lápvidéken pusztító szörnyeteg létezésében. Sherlock Holmes és 
barátja, Watson doktor azonban nem hisz az efféle babonás 
elképzelésekben. Bűntényre gyanakszanak, és nem ok nélkül.

A. C. DOYLE: A SÁTÁN KUTYÁJA
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Tíz egymásnak ismeretlen ember meghívást kap egy pazar villába. A villa egy sziklás, elhagyatott 
szigeten áll, amely sziget néger fejhez hasonlít, arról kapta a nevét is. A villa titokzatos tulajdonosáról 
mindenféle pletykák keringenek. A vendégek, bár valamennyiük múltjában van valami, amit 

legszívesebben elfelejtenének, reménykedve és örömmel érkeznek meg egy 
pompás nyári estén a sziklás öbölbe. A tulajdonos azonban nincs sehol… A 
felhőtlennek ígérkező napokat egyre félelmetesebb események árnyékolják 
be. A sziget látogatóit a különös fordulatok hatására hatalmába keríti a 
rettegés. Tízen érkeznek. Hányan távoznak? 

A bűnügyi regény koronázatlan királynőjének talán legjobb, leghíresebb 
művét tartja kezében az olvasó.

AGATHA CHRISTIE: TÍZ KICSI NÉGER
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