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KINGA AJÁNLJA...



"Tizenöt éves vagyok. Egészen pontosan egy másodperce. A 
szívem majd kiugrik a helyéről. Úgy érzem magam, mint mindig. 
Pontosan ugyanúgy. De hát ez nem lehet! Valami biztosan nem 
ugyanolyan! Végtére is tizenöt évig dolgoztam azon, hogy tizenöt 
legyek. Különösen az utolsó év volt nagyon kemény. Tizennégy 
évesen még gyerek vagy. Legalábbis úgy kezelnek. De tizenöt 
évesen már majdnem felnőtt vagy. Tehát KELL, hogy legyen 
valami különbség. A naptárban ott áll feketén-fehéren: ma van 
április 30-a, a születésnapom. Mától egy teljes évem van, hogy 
kiderítsem mi a különbség - már ha van egyáltalán." 

DAGMAR HOLSFELD: AZ ÉLET, A SZERELEM MEG 
MIEGYMÁS
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"Belfast falakkal, kerítésekkel körülvett, katolikusok lakta 
negyedében, Ardoyne-ban él a tizenkét éves Mickey.

A nyolcvanas évek elején járunk, a legádázabb észak-írországi 
zavargások idején, kemény, zárt, szűk és veszélyes világban, 
ahol naponta robbannak bombák, állandó összetűzések tartják 
félelemben azokat, akik csak (túl)élni akarnak. Brit katonák és az 
őket pártoló helyi rendőrség razziázik az utcákon. A gyerekek 
korán érnek, a fiúk durvák és erőszakosak, a lányokat az utca 
neveli, nagy a szegénység.

Mickey-nek nincs barátja, kilóg a kortársai közül: érzékenyebb, 
szelídebb, okosabb, és nem élvezi a kegyetlen, ,,fiús" játékokat. 
Rengeteget álmodozik, például arról, hogy Amerikába megy, és 
meggazdagodik, aztán maga mellé veszi imádott anyját és 
kishúgát. A humoros és megindító epizódokban bővelkedő, 
történet egy nyári szünetet ölel föl, az utolsót, mielőtt Mickey új 
iskolába megy. Sorsdöntő nyár, melynek eseményei serdülővé 
avatják a kisfiút: lát halált, reménytelenséget, küzdelmet, hűséget 
és árulást, erőszakot és végtelen szeretetet, sőt még smárolni is 
megtanul. Aztán egy nap merész ötlete támad."

PAUL MCVEIGH: 
A JÓ FIÚ

3



Pi Patel különös fiú. Egyesek szerint (közéjük tartoznak a szülei 
is) bogaras. Tizenhat évesen elhatározza, hogy nemcsak hindu 
akar lenni (születésénél fogva az), hanem keresztény és moszlim 
is. És keresztül is viszi az akaratát: nemcsak hogy 
megkeresztelkedik, de beszerez egy imaszőnyeget is. 
Hősünknek már a neve is furcsa: keresztnevét – Piscine Molitor – 
egy párizsi uszodáról kapta. Iskolatársai persze Pisisnek 
csúfolják, mire ő lerövidíti a nevét, és a gyengébbek kedvéért 
felírja a táblára: π=3,14.

Az is furcsa, hogy egy állatkertben lakik Pondicherry városában, 
amelynek apja a tulajdonosa és vezetője. És éppen itt 
kezdődnek a bajok: az állatkert nem jövedelmező – a család úgy 
dönt, hogy eladja az állományt, s átköltöznek Kanadába. Az 
Észak-Amerikába szánt példányok egy része velük utazik a 
Cimcum nevű teherhajón. A hajó egy éjszaka valahol a 
Csendes-óceán kellős közepén elsüllyed. Az egyetlen túlélő Pi 
Patel – valamint egy mentőcsónak-rakományra való állat: egy 
zebra, egy orangután, egy hiéna – és egy bengáli tigris!

YANN MARTEL: PI 
ÉLETE
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Néha csak azon az egyetlen másodpercen múlik minden...

Niko elég dagi, nem találja a helyét a kortársai között, és gyakran 
párhuzamos valóságokba képzeli magát. De amikor a szép és 
népszerű Serát egy másik fiú fogdossa, pontosan tudja, mit kell 
tennie, és megmenti a lányt. 

Sera ezek után táncra kéri Nikót az osztálykiránduláson, ami 
egyszerre őrült és izgalmas - mint minden, ami a következő pár 
nap alatt történik. 

Talán a kaland egy barátság kezdete két teljesen különböző 
ember között, akik a döntő pillanatban mégis bátran átugorják 
saját árnyékukat.

A könyv elnyerte a DIE ZEIT Év Ifjúsági- és Gyerekkönyve díját 
2018-ban, és jelölték a Német Ifjúsági Könyvdíjra, amelynek ötös 
rövidlistáján is szerepelt.

STEFANIE HÖFLER: 
VELEM NEM LEHET 
JÁRNI
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A lepedőn túl című könyvben tizenévesek őszinte 
kérdéseire igyekeztünk válaszokat adni a pluralizmus 
szellemében. Válaszainkból kitűnik, hogy szerintünk a 
zsidóságban nem létezik semmire egyetlen helyes 
válasz. Mindig annyi válasz van, ahány embert 
megkérdezünk és mindenki maga döntheti el, melyik 
nézet áll hozzá a legközelebb. Olvasóinkat arra bíztatjuk, 
ne mások zsidóságának akarjanak megfelelni, merjenek 
kérdezni, és keressék a számukra elfogadható 
válaszokat, vagy fogalmazzanak meg újakat!

A LEPEDŐN TÚL: KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A 
ZSIDÓSÁGRÓL - TABUK NÉLKÜL
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Elérkezett az Iskolák Országos Versenyének hatodik napja, és a 
piros csapat szétesni látszik. A kezdetben barátságosnak tűnő 
megmérettetés egyre komolyabbá válik, a feladatok egyre 
megterhelőbbek, egyre fájóbb a családtagok hiánya, és a négy 
gyökeresen eltérő személyiségű diáknak egyre nehezebb igazi 
csapatként együttműködnie.

LEINER LAURA: MARADJ VELEM
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2

ERZSI AJÁNLJA...



Mi lenne, ha a hercegnő nem menne feleségül a királyfihoz, mert 
az autóversenyzés jobban érdekli? 

Mi lenne, ha a legszegényebb lány is tanulhatna, hogy aztán 
országos ügyekben döntsön?

A szerzőpáros újragondolja a mese műfaját. Száz rendkívüli nő 
életét mondja el Kleopátrától Marie Curie-n át Michelle Obamáig. 
Történetüket egy-egy portré teszi teljessé, amelyeket a világ 
különböző országaiban alkotó hatvan grafikusnő készített.

Az Esti mesék lázadó lányoknak a közösségi adománygyűjtés 
történetének legnagyobb könyves sikere lett. Nem csoda, hiszen 
hősnői – vagány kalózok, zseniális tudósok vagy élvonalbeli 
sportolók – köztünk éltek és élnek, az ókori Japánban éppúgy, 
mint a mai Mexikóban. Sikereik azt bizonyítják, hogy a 
hagyományos női szerepekből ki lehet törni, és bármire képes 
egy lány, ha az akadályokat leküzdve kibontakoztatja a benne 
rejlő lehetőségeket.

ELENA FAVILLI: 
ESTI MESÉK 
LÁZADÓ 
LÁNYOKNAK - 
100 KÜLÖNLEGES 
NŐ TÖRTÉNETE

9



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… 

A Budapesten játszódó regény főhősei mintha egy mai 
kalandregénybe csöppentek volna, és nagy erőkkel próbálnak 
rájönni, hogy mi a saját szerepük: műkincstolvajlásra akarják őket 
használni, vagy tényleg csak különleges vezetőket igyekeznek 
képezni belőlük. Közben egyre többet tanulnak, főleg a 
barátságról, felelősségből és az életről.

SZABÓ TIBOR 
BENJÁMIN: EPIC, 
AZ ELSŐ 
KÜLDETÉS
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„Egy éve egy sort sem írtam. De mától újra odakényszerítem 
magam a monitor elé.Elhatároztam, hogy ezúttal kitartóan fogom 
vezetni a naplómat. KITARTÁS! Nem éppen erényem, de 
fejlesztem! Ezen a nyáron azt is elhatároztam, hogy még 
őszintébb leszek magamhoz, és leszámolok az őrültségeimmel. 
Nem igaz, hogy azt várom megértsenek. Tudom, fura: egy rég 
halott férfiba vagyok szerelmes. Miért kell automatikusan 
belenyugodnom abba, hogy nem élhetek vele? Halkan 
megsúgom, olvastam én már olyan esetről is, hogy valaki 
beleszeretett Leila hercegnőbe a Star Warsból, vagy egy 
rajzfilmfigurába. Szóval ezek után miért ne barátkozhatnék olyan 
emberekkel, akik létező személyek… voltak? Ők legalább éltek 
valamikor! Csakhogy én megígértem magamnak, hogy így 
tizedikre összeszedettebb leszek, nyitottabbá válok, belépek a 
jelen valóságos kapuján, és… ugyanolyan ügyesen fogom 
elfogadni a kézzelfogható valóságot, mint a többiek, MERT EZ A 
NORMÁLIS! Normálisabb leszek!"

GÉVAI CSILLA: 
LÍDIA, 16
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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.

ARTHUR CONAN 
DOYLE: A SÁTÁN 
KUTYÁJA

12



3
ORSI AJÁNLJA...



Audrey hetek óta nem teszi ki a lábát a lakásból. Édesanyja 
szerint olyan, akár egy törött porcelánváza. A szomszéd srác 
szerint olyan, akár egy lökött celeb, aki napszemüvegben ül az 
elsötétített szobában. Linus szerint pedig olyan, akár a 
rebarbara, ami csak árnyékban érzi jól magát. A pszichológusa 
szerint… na, azt inkább hagyjuk. Audrey szorong és pánikol. 
Mindentől és mindenkitől. A számítógépes játékokra rágyógyult 
öccsétől, a női magazinokból nevelődő anyjától, a sportkocsikról 
álmodozó apjától, de legfőképpen Linustól, akinek olyan a 
mosolya, akár egy gerezd narancs.

Audrey valahol útközben elvesztette önmagát, és úgy tűnik, 
minden összeesküdött ellene, de egy váratlan találkozás, egy 
óvatos séta a Starbucksba és egy szintén különös srác 
közeledése talán mindent újraírhat a lány életében.

SOPHIE 
KINSELLA: HOVÁ 
LETT AUDREY?
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4ANGIE AJÁNLJA...



Inspired by the Black Lives Matter movement, Angie Thomas’s 
searing debut about an ordinary girl in extraordinary 
circumstances addresses issues of racism and police violence 
with intelligence, heart, and unflinching honesty. Soon to be a 
major motion picture from Fox 2000/Temple Hill Productions.

Sixteen-year-old Starr Carter moves between two worlds: the 
poor neighborhood where she lives and the fancy suburban prep 
school she attends. The uneasy balance between these worlds is 
shattered when Starr witnesses the fatal shooting of her 
childhood best friend Khalil at the hands of a police officer. Khalil 
was unarmed.

Soon afterward, his death is a national headline. Some are calling 
him a thug, maybe even a drug dealer and a gangbanger. 
Protesters are taking to the streets in Khalil’s name. Some cops 
and the local drug lord try to intimidate Starr and her family. What 
everyone wants to know is: what really went down that night? 
And the only person alive who can answer that is Starr.

But what Starr does—or does not—say could upend her 

ANGIE THOMAS: THE HATE U GIVE
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New York Times bestselling author Adam Silvera reminds us that 
there’s no life without death and no love without loss in this 
devastating yet uplifting story about two people whose lives 
change over the course of one unforgettable day.

On September 5, a little after midnight, Death-Cast calls Mateo 
Torrez and Rufus Emeterio to give them some bad news: They’re 
going to die today. Mateo and Rufus are total strangers, but, for 
different reasons, they’re both looking to make a new friend on 
their End Day. The good news: There’s an app for that. It’s called 
the Last Friend, and through it, Rufus and Mateo are about to 
meet up for one last great adventure—to live a lifetime in a single 
day.

In the tradition of Before I Fall and If I Stay, They Both Die at the 
End is a tour de force from acclaimed author Adam Silvera, 
whose debut, More Happy Than Not, the New York Times called 
“profound.”

But what Starr does—or does not—say could upend her 
community. It could also endanger her life.

ADAM SILVERA: THEY BOTH DIE AT THE END
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Vika Andreyev can summon the snow and turn ash into gold.

Nikolai Karimov can see through walls and conjure bridges out of 
thin air.

They are enchanters—the only two in Russia—and with the 
Ottoman Empire and the Kazakhs threatening, the tsar needs a 
powerful enchanter by his side.

And so he initiates the Crown’s Game, a duel of magical skill. The 
victor becomes the Imperial Enchanter and the tsar’s most 
respected adviser. The defeated is sentenced to death.

Raised on tiny Ovchinin Island her whole life, Vika is eager for the 
chance to show off her talent in the grand capital of Saint 
Petersburg. But can she kill another enchanter—even when his 
magic calls to her like nothing else ever has?

For Nikolai, an orphan, the Crown’s Game is the chance of a 
lifetime. But his deadly opponent is a force to be reckoned with—
beautiful, whip-smart, imaginative—and he can’t stop thinking 
about her.

EVELYN SKYE: THE CROWN’S GAME
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5

ZSUZSA AJÁNLJA...



„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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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
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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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ESZTER AJÁNLJA...



1939, a náci Németország 

A Halálnak sohasem volt még ennyi dolga, de ő már tudja, hogy 
ez még csak a kezdet. Mert a Halál bölcs és kíváncsi, szeretne 
mindent tudni az emberekről. Együtt is érez velük, ha csak ideje 
engedi. 

Ő meséli el ezt a történetet, amely egy német kislányról, Lieselről, 
a családjáról és a barátairól szól. Meg fanatikus németekről. És 
egy zsidó fiúról, akit a háború alatt egy pincében rejtegetnek. 

Liesel imád olvasni, és ha csak teheti, könyveket lop. De a 
legkedvesebb könyve az, amit a pincében rejtőzködő zsidó fiú ír 
neki. 

És egyszer csak hullani kezdenek a bombák.

2005-ben jelent meg az ausztrál író regénye, amely az egész 
világon bestseller lett, és számos díjat nyert el. 2013-ban 
mutatták be a belőle készült filmet Brian Percival rendezésében. 

Zusak könyve már most klasszikus: megható, elgondolkodtató, 
felejthetetlen.

MARKUS ZUSAK: 
A KÖNYVTOLVAJ
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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…

URSULA POZNANSKI: EREBOS
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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 bámulatos beleérzéssel ábrázolja az autista fiú 
végtelenül racionális gondolkodását, sajátos érzelemvilágát, s 
könyve izgalmas és megható olvasmány lehet gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt. Az angliai Oxfordban élő Mark Haddon 
tizenöt gyerekkönyv szerzője, emellett illusztrátor és 
forgatókönyvíró. A kutya különös esete az éjszakában első 
felnőtteknek (is) szóló könyve, amely az elmúlt időszak egyik 
legnagyobb világsikere, és Angliában megkapta az év legjobb 
gyerekkönyvének járó díjat.

MARK HADDON: 
A KUTYA 
KÜLÖNÖS ESETE 
AZ ÉJSZAKÁBAN
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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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Emilia tizennégy éves vagány lány, de kényszeres kézmosó és 
tisztaságmániás. Anyja sikeres festő, apja az iskola igazgatója és 
kockafejű matektanár.

Emilia éppen New Yorkba tart, zsebében egy repülőjeggyel, apja 
hitelkártyájával és egy hamisított szülői hozzájárulással, hogy 
egyedül utazhat az Egyesült Államokba. A szabadság földjére. 
Mi történhetett, hogy megszökött otthonról?

Miután ügyesen átverekszi magát a repülőtéri ellenőrző 
pontokon, és beengedik az országba, a szálláson kellemetlen 
meglepetés éri: a lefoglalt szoba címén nem a mosolygós indiai 
bérbeadó, hanem egy zárkózott tizenhét éves fiú, Seth és 
felvágott nyelvű húga, Abby várja. És ha ez a helyzet még nem 
lenne elég bonyolult: közeleg New York felé az évszázad 
hurrikánja, a Sandy.

Seth és Abby befogadja Emiliát, és a hozzá csapódó kilencujjú, 
filmsztár külsejű Jimet, hogy aztán a három kamasz és a kislány 
együtt vészelje át szülők nélkül a sötétet, a víz hiányát és a 
hideget. A legjobb alkalom, hogy közel kerüljenek önmagukhoz, 
és más szemmel lássák eddigi életüket.

ANNA WOLTZ: 
SZÁZ ÓRA 
SÖTÉTSÉG
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Hogy írjunk verset? A két szerző évek óta segít fiatalokat saját 
választ találni e kérdésre. Kreatívírás-foglalkozásaik javából 
válogattak feladatokat a költészet műhelytitkai iránt 
érdeklődőknek.

Egy tizenöt éves tanácstalan leányzó, aki verseket ír, tanácsot 
kért. Ezt a választ kapta. 

Ma írj négy hexametert a kilincsről! 

Holnap egy nyolcsoros párrímes felező tizenkettest a hűtőről! 

Azután két strófa ionicus a minorét a kiskutyáról! 

Aztán háromszor négy sor keresztrímes felező nyolcast a suliba 
vezető útról! 

Aztán ugyanezeket a témákat írd meg minél több formában! 

Felező tizenkettes kiskutya, ionicusos kilincs, satöbbi. 

Javítgasd addig mindet, amíg a forma tökéletes nem lesz! 

MOLNÁR-LACKFI: 
TITKOS 
VERSMŰHELY
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Thomasék szomszédja egy vén boszorkány, akitől mindenki tart. 
Trópusi halak úsznak a csatornában. Békák hada dörömböl a 
bejárati ajtón. Legalábbis Thomas így látja. Rajta kívül azonban 
senki másnak nem tűnnek fel ezek a dolgok. A fiú mindent 
lejegyez a naplójába, a Minden dolgok könyvébe. Ez nyugtatja 
meg, amikor az apja elveri, vagy amikor az angyalok sírni 
kezdenek az édesanyja miatt. Az írás erőt ad Thomasnak, és 
segít, hogy olyan emberré váljon, amilyen mindig is lenni 
szeretett volna… boldog.

GUUS KUIJER: MINDEN DOLGOK KÖNYVE
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Kétféle ember létezik: aki imádja a karácsonyt, és aki szívből 
gyűlöli. Dash az utóbbi csoporthoz tartozik. Ám úgy tűnik, ez a 
karácsony más lesz, mint a többi: egy könyvesboltban – kedvenc 
írója műveinek szomszédságában – egy piros noteszt talál. A 
füzetke eredeti gazdája, Lily, aki rajong a karácsony minden 
szépségéért, különös rejtvényeket agyalt ki a szerencsés 
megtalálónak. Dash úgy dönt, belemegy a játékba. Elkezdik 
egymásnak küldözgetni a piros noteszt különböző kihívásokkal, 
mégpedig csodabogár rokonok és barátok segítségével. Hiszen 
idén úgyis mindketten szülők nélkül maradtak karácsonykor: az 
övék az élet és New York! És hogy Lily és Dash végül 
összetalálkoznak-e? És elég az a szerelemhez, ha két vadidegen 
– egy mogorva és egy széplélek – egy füzet lapjain levelezget 
egymással? Aki tudni szeretné a választ, olvassa el, milyen 
kihívásoknak kell megfelelniük, hogy erre egyáltalán esélyük 
legyen, és közben merüljön el a városok városának ünnepi 
forgatagában!

RACHEL COHN - 
DAVID LEVITHAN: 
DASH ÉS LILY
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2019-ben töltené be 90. életévét Anne Frank, akinek naplóját 
mindannyian jól ismerjük. A Ki volt Anne Frank? számos új 
információval gazdagítja a kamasz lány bujkálásának történetét, 
a személyes hangvételű visszaemlékezéseknek köszönhetően 
pedig a holokauszt és második világháború eseményei még 
inkább átérezhetővé válnak. A szerzőpáros az Anne 
Frank-múzeum látogatói által leggyakrabban feltett kérdésekre is 
válaszol e könyvben, amelyet a rengeteg fotó és Huck Scarry 
illusztrációi igazán szemléletessé tesznek.

KI VOLT ANNE 
FRANK?
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Évszázadok óta senki sem lépett a Földre, egészen mostanáig.

Pár száz éve egy háború lakhatatlanná tette a bolygót. Azok, akik 
túlélték a pusztítást, az űrbe menekültek, és egy hatalmas 
űrhajón kezdtek új életet. Az eltűnt civilizáció emlékei lassan a 
feledés homályába merülnek, de az emberek nem mondtak le a 
Földről. A hazatérést tervezgetik, bár nem tudják, mi vár rájuk 
odalenn.

A kockázat óriási. Ezért 100 fiatalt - akiket a társadalom 
feláldozhatónak vél - indítanak el egy veszélyes küldetésre: újra 
kell gyarmatosítaniuk a bolygót.

Földet éréskor egy hihetetlen világ tárul eléjük, melynek 
szépsége elragadó, ugyanakkor baljós is. A fiatalok még cipelik 
a múlt terhét, és félelem tépázza a szívüket, de harcolniuk kell a 
túlélésért. Ebben a kiélezett helyzetben az érzelmek is 
felfokozódnak: barátságok alakulnak, szerelmek szövődnek, és 
riválisok kerülnek szembe, miközben lassan kezdik kialakítani 
saját szabályaikat. Sosem akartak hősök lenni, mégis 
valószínűleg ők az emberiség utolsó reményei.

KASS MORGAN: 
100 - 
KIVÁLASZTOTTAK
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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: 
VÁNDORSÓLYOM 
KISASSZONY 
KÜLÖNLEGES 
GYERMEKEI
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Charlie Asher egy normális fickó, aki kifejezetten jól érzi magát a 
saját kis normális életében. Kicsit neurotikus, kicsit túlaggódja a 
dolgokat, de azt is a normalitás határain belül teszi. Inkább 
bétahímnek lehetne nevezni őt, mint alfának, de Charlie már 
hozzászokott ehhez az állapothoz. Felesége okos, csinos, bájos 
nő, aki pontosan azért szereti őt, mert annyira normális. 
Gyermekük születik, és úgy tűnik, a dolgok nem is 
alakulhatnanak jobban Charlie számára.

De aztán az emberek úgy kezdenek hullani Charlie körül,  "mint a 
legyek". Sötét árnyak suttognak neki a csatornákból, ismeretlen 
nevek jelennek meg a noteszében, bizonyos tárgyak vörösen 
izzanak a közelében. Igen, minden jel arra mutat, hogy 
valamiféle titokzatos erők új munkakörre jelölték ki Charlie Ashert. 

Mostantól ő lesz a Halál. Másoknak ez a vég. De neki csak a 
kezdet...

CHRISTOPHER 
MOORE: 
MOCSKOS MELÓ
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Egy különösen szép könyv a gyászról. Egy lányról, akit az 
iskolában kicsit furcsának tartanak, és egy fiúról, akinek meghalt 
az ikertestvére. Egy könyv a halálról, de leginkább mégis az 
életről. Arról, amit elveszítettünk, és arról, amire rátalálhatunk. 
Legfőképp pedig a temetőből a valódi életbe vezető kiútról, 
amelynek során még az is kiderül, vajon esznek-e a halottak 
epertortát…

Emma vagyok. Az apám sírásó, így sok időt töltök a temetőben, 
de én nem bánom. Szeretem a temetőt. Itt érzem magam otthon. 
Még könyvet is vezetek a holtakról. Mint egy krónikás. Megírom, 
ők hogyan látják a dolgokat. Beszélgetek is velük. „Boldog-e ön 
most, hogy megboldogult? – kérdezem. – Jól kijön a 
szomszédjaival, vagy szívesebben nyugodna másutt? Tényleg 
van szaga alulról az ibolyának?”

ROSEMARIE 
EICHINGER:
ESZNEK-E A 
HALOTTAK 
EPERTORTÁT?
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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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