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KINGA AJÁNLJA...



A tizenöt éves Hanga életét apja halála óta a depresszió uralja. 
Mintha semmi sem akarna összejönni: képtelen a tanulásra 
koncentrálni, rengeteget hízott, ráadásul három lány az 
osztályából folyamatosan szekálja. Minden napja ugyanolyan 
egyhangúan telik, míg be nem költözik a szomszédba egy 
házaspár. A férfi, Balázs, szinte apjaként gondoskodik róla: segít 
neki a tanulásban, jókat beszélgetnek és ajándékokkal lepi meg 
a lányt. Hanga egyre vidámabb és magabiztosabb lesz, úgy 
tűnik, végre minden jóra fordul. Ám egy idő után kiderül, hogy 
Balázs nem az, akinek mutatja magát, a lány élete pedig 
rémálommá változik…

Kinek a segítségére számíthatsz, ha nem hisz neked senki? 
Kihez fordulj, ha már senkiben sem bízhatsz? Van egyáltalán kiút, 
és ha igen, merre keresd?

NAGY ANIKÓ 
JOHANNA: EGY 
SZÓT SE SZÓLJ!
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A tizenhét éves Fridánál súlyos szembetegséget 
diagnosztizálnak.

Kétségbeesésében céltalanul rója Oslo utcáit, amikor is 
elhatározza, hogy utazni fog: látni akarja a világ csodáit, mielőtt 
elhatalmasodik rajta a kór, s már mindenhez túl késő lesz.

Firenzében találkozik a szintén norvég, kissé megszállott 
Jakobbal, aki épp egy ifjúsági magazinnak készül cikket írni 
arról, hogyan ábrázolták a világ nagy művészei a keresztre 
feszítést az évszázadok során.

Frida a fiú mellé szegődik, együtt utazgatnak. Jakob pedig 
szívesen magyaráz a lánynak a műalkotásokról, miközben egyre 
bensőségesebbé válik a kapcsolatuk. Kettejük és az évszázados 
mesterművek története egymásba fonódik.

A lány romló egészségi állapotát követni olyan, mintha egy 
thrillerbe csöppentünk volna: a kezelés sikere erősen kétséges, s 
a háttérben folyamatosan ott fenyeget a visszavonhatatlanság 
réme. Frida ráadásul hajlamos megfeledkezni a gyógyszereiről, 
amelyeket pedig pontosan kellene szednie…

SORTLAND: AZ 
ŐSZINTESÉG 
PERCE
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A világ legszebb mosolya az egy nyár alatt fiatalemberré érő 
fiúról, Henrikről szól, miközben egy másik fiatalember, Simon 
lassan elsorvad mellette.

A világ legszebb mosolya Kjersti mosolya. És Henrik csak arra 
vágyik, hogy megcsókolhassa a lányt…

Henrik akkor válik felnőtté, mikor a szerelem és a halál egy 
pillanatra összeér.

B. JUNG TJONN: 
A VILÁG 
LEGSZEBB 
MOSOLYA
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2014 nyarán tizenegy kamasz titokzatos üzenetet kap, amelyben 
ennyi áll: 7-11. Eleinte csak zaklatásnak vélik a dolgot, július 
tizenegyedikén azonban valaki megpróbálja megmérgezni őket: 
hárman meghalnak, egyikük zárt osztályra kerül. Heten 
maradnak. 

Pont egy évvel később ismét megindulnak az üzenetek: 7-11. Az 
életben maradt négy fiú és három lány úgy dönt, saját kezébe 
veszi a nyomozást, hogy kiderüljön, ki vadászik rájuk. 

A hét kamasznak meg kell tanulnia elfogadni egymást, és 
feldolgozni a fájdalmas múltat, hogy a rejtélyes gyilkos nyomára 
bukkanjanak, mielőtt túl késő lesz. Mert az idő egyre fogy: 
kevesebb mint egy hónapjuk maradt…

MÉSZÁROS 
DORKA: ÉN 
VAGY SENKI
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Egy szép új világ, ahol a lányok már nem természetes úton 
születnek. Ahol a nőket az iskolákban csak arra tanítják meg, 
hogyan tudnak örömet okozni a férfiaknak, miután kikerültek a 
való világba A végzős év után a legmagasabb értékelést kapott 
lányok házastársakká válhatnak, hogy tehetős és befolyásos 
férjük mellett fiúkat szüljenek. A többi lány jövője mint szeretők és 
tanárok leírhatatlanul kegyetlen. freida és isabel legjobb 
barátnők, és biztosak abban, hogy évfolyamuk kiválóságaiként 
mindketten feleségek lesznek. De ahogy egyre feszültebbé válik 
az utolsó év, ahogy egyre nő a nyomás, hogy tökéletesek 
legyenek, isabel önsanyargatásba kezd, veszélyeztetve az 
egyetlen lényeges dolgot: a szépségét. A leendő férjek pedig 
megérkeznek, csak arra várva, hogy menyasszonyt válasszanak 
maguknak. freidának meg kell küzdenie a jövőjéért még akkor is, 
ha ez azt jelenti, hogy el kell árulnia az egyetlen embert, akit 
szeret és aki viszontszereti.

LOUIS O’NEILL: 
ÖRÖKKÉ A TIÉD
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Hányszor kellett végighallgatnunk az iskolai névsorolvasások 
közben felharsanó kiáltást: „Jelen!" Az osztály létszáma ezúttal 
tizenhét: csupa fiatal író, akik a mai kamaszok életéből 
villantanak fel jelentős, sorsfordító vagy épp banális pillanatokat 
– őszintén és humorral. A műfajteremtő válogatás 
hosszabb-rövidebb ifjúsági novelláiban jól megférnek egymás 
mellett végigbulizott éjszakák és másnapos hajnalok, családi 
szívások és gimis szívatások, magyar kivándorlók és helyi 
migránsok, online barátok és offolt szerelmek.

A művek szerzői: Acsai Roland, Bencsik Orsolya, Béres Tamás, 
Dragomán György, Falussy Móric, Garaczi Zoltán, Gáspár-Singer 
Anna, Krusovszky Dénes, Magyar-Nagy Mariann, Majoros Nóra, 
Mán-Várhegyi Réka, Molnár T. Eszter, Nagy Ildikó Noémi, 
Kalapos Éva Veronika, Potozky László

JELEN! - KORTÁRS 
IFJÚSÁGI 
NOVELLÁK

7



Még előtte? Vagy régen túl, de még mindig olyan, mintha tegnap 
történt volna? 

Legyen nagyon jó, vagy kevésbé, mindenki emlékszik AZ ELSŐ 
alkalomra. Amiről nem beszél senkinek. Vagy épp elmondja 
mindenkinek. Ami annyiféle történet, ahányan vagyunk. 

Milyen nehéz szavakat találni ARRA, amit nevezhetünk 
szexualitásnak, intimitásnak, csak olyan nehéz nem orvosian, 
nem gügyögve, vagy épp vulgárisan. Ami nem csak a testről 
szól, hanem az érzésekről is. És ami, valljuk be, igenis fontos és 
szép része az életnek.

Dragomán György, Fiala Borcsa, Garaczi László, Gimesi Dóra, 
Grecsó Krisztián, Háy János, Kalapos Éva, Karafiáth Orsolya, 
Lakatos Levente, Mészöly Ágnes, Molnár T. Eszter, Nagy Ildikó 
Noémi, Németh B. Eszter, Nyáry Krisztián, Tasnádi István 
szövegei egytől egyig olyan történetek, amiket garantáltan nem 
felejtünk el. Ahogyan AZ ELSŐT sem.

AZ ELSŐ - 
KORTÁRS 
IFJÚSÁGI 
NOVELLÁK 
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2
ÁGI AJÁNLJA...



Győri Dani tizenhat éves, kettesben él az anyjával, közepes 
tanuló egy közepes gimnáziumban, rajong a Barcelonáért, 
gitározik és 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.

MÉSZÖLY 
ÁGNES: 
SZABADLÁBON
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3

JUDIT AJÁNLJA...



Egy rejtélyes sziget 

Egy elhagyott árvaház 

Egy különös fényképekből álló gyűjtemény

Ez vár felfedezésre a Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekei című felejthetetlen regényben, amely a fantázia és a 
fotográfia elegyéből kever izgalmas olvasmányt. Történetünk 
kezdetén rettenetes családi tragédia indítja útnak a tizenhat 
esztendős Jacobot egy távoli, Wales partjai közelében lévő 
szigetre, ahol felfedezi Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekek számára alapított otthonának omladozó romjait. 
Ahogy Jacob végigjárja az elhagyott hálótermeket és folyosókat, 
rájön, hogy Vándorsólyom kisasszony gondozottjai nem csak 
különlegesek voltak, de talán veszélyesek is. Lehet, hogy nem 
véletlenül száműzték őket egy kietlen szigetre. És valamiképpen 
– lett légyen ez bármilyen valószínűtlen – talán még mindig 
élnek. 

RANSOM RIGGS: 
VÁNDORSÓLYO
M KISASSZONY 
KÜLÖNLEGES 
GYERMEKEI
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Egy gyönyörű és előkelő család. 

Egy magánsziget. 

Egy ragyogó lány, akinek baja esett; egy szenvedélyes fiú, aki a 
társadalmi igazságot keresi. 

Egy négyfős baráti kör – a Hazudósok, akiknek a barátsága 
pusztító fordulatot vesz. 

Egy forradalom. Egy baleset. Egy titok. 

Hazugságok hazugságok hátán. 

Igaz szerelem. 

Az igazság.

A hazudósok a többszörös díjnyertes író, E. Lockhart új, modern, 
intelligens, titokzatos regénye. 

Olvasd el! 

És ha valaki megkérdezi, mi történik a végén, csak HAZUDJ

E. LOCKHART: A 
HAZUDÓSOK
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Megdöbbentően eredeti, izgalmas, különleges könyv a felnőtté 
válás veszélyes útjairól. Todd Hewitt az utolsó fiú 
Prentissvárosban, ahol állandó, nyomasztó zajban mindenki 
hallja a többi ember gondolatát is. Nincsenek titkok. De Todd 
váratlanul tökéletes Csöndre bukkan. Hazudtak neki, menekülnie 
kell. Patrick Ness világszerte népszerű, díjnyertes trilógiájának 
első kötete végre magyarul.

PATRICK NESS: 
KÉS A ZAJBAN
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4

ZSUZSA AJÁNLJA...



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.

A kötet megjelenése óta több mint 1 000 000 példányban kelt el 
és hatalmas vitákat gerjesztett, miközben a tinédzserek 
megkerülhetetlen kultuszregényévé vált világszerte. 
Ellentmondásos módon egyszerre tiltott könyv és kötelező 
olvasmány az amerikai középiskolákban. 

STEPHEN 
CHBOSKY: EGY 
KÜLÖN SRÁC 
FELJEGYZÉSEI

16



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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5
MARCI AJÁNLJA...



Jézus születésének történetét jól ismerjük. Csakúgy, mint bölcs 
tanításait, dicső cselekedeteit és isteni önfeláldozását a 
harmincadik születésnapját követően. De Isten Fiának 
gyermekkoráról és felnőtté válásának történetéről senki nem tud 
semmit – Biffet, a Messiás legjobb haverját kivéve, akit most az 
Úr parancsára feltámaszt egy Raziel nevű botcsinálta angyal, 
hogy írja meg a saját evangéliumát. Úgyhogy Biff egy szállodai 
szobába zárva nekiáll elmesélni az elveszettnek hitt évek 
történetét. Senkit és semmit nem kímélve végre kipakol a maga 
sajátos stílusában (persze, hogy nem véletlenül törölték ki őt az 
evangéliumokból), és megosztja velünk, hogy hogyan is történt 
minden valójában, a betlehemi jászoltól egészen a Golgotáig.

Biff evangéliuma tele van izgalmas kalandokkal, szerelemmel, 
varázslattal, gyógyítással, kung-fúval, halottkeltéssel, 
démonokkal és dögös csajokkal. De bármi is történjen velük, egy 
biztos: Biffet nem olyan fából faragták, hogy csak úgy szó nélkül 
hagyja a legjobb barátját keresztre feszíteni. Nem. Ő harcolni fog 
a végsőkig.

CHRISTOPHER 
MOORE: BIFF 
EVANGÉLIUMA
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Tizedik Katherine csak azt akarta, hogy barátok legyenek. 

Tizennyolcadik Katherine e-mailben rúgta ki. 

K-19 összetörte a szívét. 

Colin Singleton kizárólag Katherine nevű csajokra bukik. És ha 
sikerül összejönnie valamelyik Katherine-nel, akkor Colin előbb-
utóbb lapátra kerül. Hogy egészen pontosak legyünk, eddig 
tizenkilenc alkalommal. 

Colin, az anagrammakedvelő, elkeseredett gyermektehetség 
tízezer dollárral a zsebében, egy vérszomjas vaddisznóval a 
nyomában és az anyósülésen túlsúlyos, Judy bírónő-rajongó 
barátjával kalandos útra indul, de egyetlen Katherine sem 
bukkan fel a láthatáron. Colin elhatározza, hogy megalkotja az 
Alapvető Katherine előreláthatósági elméletet, amely reményei 
szerint bármely Kirúgott számára képes megjósolni bármely 
kapcsolat kimenetelét, és ezáltal talán visszaszerezheti a lányt. 

JOHN GREEN: 
KATHERINE A 
KÖBÖN
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Kemény Zsófi regénye többszörös háromszögtörténet két fiúról 
és egy lányról. Tizenhét évesek, de az érzelmek, amelyek 
egymáshoz fűzik őket, bonyolultak, és saját maguk számára is 
nehezen kibogozhatók. Miközben egy szilveszteri bulitól 
márciusig mindhárman próbálják önmagukat megtalálni, kilépnek 
a gimnázium világából, és belevetik magukat Budapest éjszakai 
életébe. De egyikük sem tudja igazán élvezni, mert mindnyájukat 
nyomasztja valami: az egyiket a felelősség, a másikat a gyötrő 
szerelem, a harmadikat a teljes egzisztenciális összeomlás 
lehetősége.

KEMÉNY ZSÓFI: 
ÉN MÉG SOSEM
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6MARIANN AJÁNLJA...



Ed Kennedy minden, csak nem hős. Átlagos fiatal srác 
Sydney-ben, aki jobb híján taxizik. És szerelmes Audrey-ba, 
amióta az eszét tudja. Audrey viszont haverral nem randizik. 

Ed nem hős, és mégis ő az, aki megakadályoz egy bankrablást 
mondjuk, véletlenül. Csak mert a haverjai nem tudják befogni a 
szájukat. 

Élete nagy kalandja után még nagyobb kalandok következnek. 
Ed ugyanis titokzatos kártyalapokat kap. Üzeneteket! És egy 
küldetést kell végrehajtania. Aztán még egyet. 

Ed lassanként megtanulja, hogy vannak apró, talán hősies tettek, 
amiket ő is megtehet, és amiktől egy kicsit jobb lesz a világ. 
Hogy közülünk bárki, akár egy pénztelen, külvárosi gyerek is 
megteheti az első lépést 

Van, amikor tényleg nem kell sok hozzá. 

És van, amikor igen. De akkor sem szabad feladni.

MARKUS ZUSAK: 
AZ ÜZENET
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Az igazi kérdés nem is az, miért vonultam ki a világból. 

Sokkal inkább az, hogy mi vett rá a visszatérésre.

A tizenhét éves Cara és neves farkasszakértő édesapja 
autóbalesetet szenved. A férfi kómába esik, a család élete örökre 
megváltozik. A fekete bárányként kezelt Edward is kénytelen 
hazatérni önkéntes száműzetéséből, hogy egyedüli nagykorú 
családtagként rendezze apja hátrahagyott ügyeit. A volt feleség 
időközben új családot alapított, de most neki is szembe kell 
néznie a múlt elvarratlan szálaival. 

Hármuknak kell meghozni a végső döntést, de van-e joguk istent 
játszani egy olyan időben, amit hosszú évek sérelmei 
árnyékolnak be? Hűtlenség, hazugságok, magány és 
kirekesztettség, ezekkel kell szembesülniük Jodi Picoult 
hőseinek, mielőtt határoznak életről és halálról…

JODI PICOULT: 
MAGÁNYOS 
FARKAS
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1941-ben a tizenöt éves Lina képzőművészeti iskolába, az első 
randevúra és a közeledő nyárra készül. De egy éjszaka a szovjet 
titkosrendőrség erőszakkal behatol az otthonukba, és elhurcolják 
anyjával, öccsével együtt. Szibériába deportálják őket. Lina apja 
a családtól elszakítva él át hasonló borzalmakat, majd egy 
munkatáborban halálra ítélik. Minden elveszett. Linának eközben 
fogalma sincs arról, miért történnek velük ezek a szörnyűségek. 
A lány félelmet nem ismerve küzd az életéért, mindent kockára 
tesz, hogy rajzaival, alkotásaival üzenni tudjon. Reméli, hogy 
művei eljutnak az édesapjához a börtönbe, és tudatják vele, 
hogy a családja életben van. 

Lina és családja hosszú, szívszaggató utat tesz meg, és csak a 
hihetetlen erő, szeretet és reménykedés segít nekik a keserves 
napok túlélésében. De vajon elég-e a szeretet, hogy életben 
tartsa őket? 

RUTA SEPETYS: 
ÁRNYALATNYI 
REMÉNY
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7ISTVÁN AJÁNLJA...



A mesésen szép indonéz Belitong a földkerekség egyik ásványi 
kincsekben leggazdagabb szigete. A dúsgazdag szigetlakók 
világától elszakadva, az ónbánya szomszédságában mégis 
koldusszegény iskola küszködik a fennmaradásért, hogy a 
legszegényebb családok gyerekeit okíthassa. Történetünk 
kezdetén egy szellemi fogyatékos kisfiú érkezésének 
köszönhetően jön össze tíz gyerek, hogy végre 
megkezdődhessen a tanév.

A kalandokkal tarkított, egyes szám első személyben elmesélt, 
helyenként mitologikus regény a szerző személyes élményein 
alapul. Ahogy a szemünk láttára felcseperedő fiú látja-láttatja, 
tanúi lehetünk két elkötelezett pedagógus, az öreg 
iskolaigazgató és a fiatal tanítónő hősies helytállásának, 
elbeszélőnk, a tehetséges szegény fiú és a gazdagok világából a 
nyomorúságos iskolába „menekülő” bakfis szerelmének, 
találkozhatunk mágussal, a jó és a gonosz erőivel, a minden 
akadályt leküzdeni kész tudásvággyal. És nem utolsósorban 
csodákkal, amelyekről kiderül, hogy igazi csodák nincsenek, 
mert csak igazi erőfeszítések árán születhet siker.

ANDREA HIRATA: 
A VÉGLETEK 
SZIGETE
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8 CILI AJÁNLJA...



Afganisztán, 70-es évek, a béke utolsó évei. Egy gazdag és egy 
szegény családból származó kisfiú együtt tölti gyerekkorát. 
Összekötik őket közös élményeik és kedvenc időtöltésük, a 
sárkányeregetés. Egy szörnyű esemény azonban örökre 
megváltoztatja a két fiú életét. Amir cserbenhagyja barátját, 
Haszant. A gondtalan gyerekkor ezzel véget ér. Amir hazájától 
távol, az Egyesült Államokban kezdi felnőtt életét, ám nem tud 
szabadulni egykori tette miatti bűntudatától. Visszatér a tálibok 
uralta háborús Afganisztánba. A megtépázott, vérzivatarok 
áztatta ország romjain végre jóváteheti azt, amit elrontott, és 
megszabadulhat a bűntudat és a fájdalom terhétől. A hol 
izgalmas, hol szívszorító fordulatokban bővelkedő regény 
tényfeltáró módon ábrázolja az afgán történelem nemzetiségi, 
vallási és társadalmi hátterét. Egy korábban a világ szeme elől 
eldugott ország népével és kultúrájával ismerkedhetünk meg, 
testközelben érezhetjük Afganisztánt, amely az új évezred 
világpolitikájának sarkpontjává vált.

KHALED 
HOSSEINI: 
PAPÍRSÁRKÁNYOK
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9 ANGIE AJÁNLJA...



A hatalmas házban, ahol a Buendíák élnek, minden 
megtörténhet. Az öt generáció életét végigköveti a magány. 
Nincs olyan tagja a családnak, aki életét valamilyen módon ne 
magányosan élné le. Van, amelyikük a tengert járja, másikuk 
szerzetes módjára elvonul a világtól, de híres, forradalmár katona 
is található közöttük. A család férfitagjainak két közös vonásuk 
van, az egyik a nevük: csak két variáció fordul elő José Arcadio 
és Aureliano. Ez azért is fontos, mert csak az Aureliánok magva 
termékeny, és viszi tovább a családot. A másik közös vonás a 
magány, amelynek oka abban keresendő, hogy nem tudnak 
szeretni. Egyikük sem szerelemből született és egyikük sem 
tanult meg szeretni. Végeredményben e család történetének 
nincs optimista kicsengése. Egyikük sem tud boldogan élni, nem 
találják meg helyüket a világban. Talán olyan emberekből állt az 
öt generáció, akiknek nincs is dolguk itt a földön, csak véletlenül 
pottyantak ide. Ennek ellenére a Száz év magány fantasztikus 
könyv. Minden megtörténhet és minden meg is történik benne. 
Gyerekek születnek malacfarokkal, egy asszony egész életében 
földet eszik, és szülei csontjait a nyakában hordja, az első José 
Arcadio felesége, Ursula pedig legalább 120 évig él. És történik 
mindez teljesen természetesen.

GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ: SZÁZ 
ÉV MAGÁNY
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