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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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A Föld ki tudja, melyik zugában, valamikor a jövőben él egy 
közösség, melyben annak, aki egyedül marad, akinek valami 
testi hibája van, nincs sok reménye a túlélésre. A sántikáló Kira 
serdülő lányként jut árvaságra, ám az Őrzők Tanácsa nem 
csupán megvédi az ellenségeitől, de szinte fényűző 
körülményeket is biztosít a számára, s egy igen fontos feladattal 
bízza meg. Mihez kezd a lány megbízatásával, melyet 
egyedülálló tehetségének köszönhet? – ezt meséli el az Emlékek 
Őre szerzője különös hangulatú, izgalmas történetében. 

A regényt Az Év Legjobb Könyve díjjal tüntette ki az amerikai 
iskolai könyvtárak folyóirata, a School Library Journal.

LOIS LOWRY: 
VALAHOL 
MESSZE

3



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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MISI AJÁNLJA...



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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KINGA AJÁNLJA...



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 lebilincselő ifjúsági regénye nem egy múltbéli 
Magyarországon, hanem itt és most játszódik.

BÓDIS KRISZTA: 
CARLO 
PÁRIZSBAN
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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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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
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KATI AJÁNLJA...



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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Pedig ez is csak úgy indult, mint bármelyik észak-angliai nyár. Az 
idő csodaszép. A tizennégy éves Liam számára most kezdődik a 
szünet. De azon a napon, amikor barátjával, Max-szel követni 
kezd egy hangosan csattogó csókát, a fiú élete 
visszafordíthatatlanul megváltozik…

Egy elhagyatott épület előtt egy gondosan takaróba bugyolált 
kisbaba fekszik. Az 

anyja elhagyta… És ezzel kezdetét veszi a csókás nyár. 

A nyár, amikor a barátságok megmérettetnek. 

A nyár, amikor a jó és a rossz közötti határ elmosódni látszik. 

A nyár, amelyet Liam sosem fog elfelejteni!

DAVID ALMOND: 
A CSÓKÁS NYÁR
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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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A 35 kiló remény egy francia kiskamasz története, akinek remek 
a kézügyessége, hatalmas a szíve, de iskolába járni nagyon nem 
szeret, hiszen nem igazán tud megfelelni az ottani 
követelményeknek. Grégoire, bármit megszerel, szívesen segít 
barkácsolni imádott nagypapájának, de a matekkal és a szüleivel 
hadilábon áll. A helyzet napról napra romlik, kicsapják az 
iskolából, és senkinek sincs ötlete, hogyan tovább…

Anna Gavalda ifjúsági regényében minden írói erényét 
megvillantja: egy hétköznapi történetet mesél el rólad vagy a 
szomszéd fiúról, egy családról, ahol mindig lenne mit tenni, 
elfogadásról és elutasításról, és arról, hogy gyerekként sem 
könnyű az élet.

ANNA GAVALDA: 
35 KILÓ REMÉNY
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„Épp a tévét néztük, amikor elhatároztuk, hogy kiraboljuk a 
fogorvost.”

Sosem lehetsz eléggé felkészülve arra a napra, amikor találkozol 
életed csajával… Cameron hiába várja régóta ezt a pillanatot, 
amikor megtörténik, minden előzetes elképzelése kártyavárként 
omlik össze. Rebecca kimondhatatlanul gyönyörű! Kár, hogy a fiú 
épp árkot ás, amikor először találkoznak. Amúgy szerelmi 
tapasztalata nulla, feje viszont tele álmokkal és őrült ötletekkel. 
Cameron családja népes: bátyjai kőkemények, nővére épp 
szerelmes, és a szüleiről még nem is beszéltünk. Na, és itt van ő 
maga, aki azt se tudja, kicsoda. Kamasznak lenni szívás, tizenöt 
évesnek lenni dupla szívás… 

MARKUS ZUSAK: 
UNDERDOG
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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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JUDIT AJÁNLJA...



Robert Arthur egy valamit már az első tanítási napon 
megtapasztal új iskolájában: semmi sem lehetetlen. Magányos, 
félénk fiúként lép be a Lovecraft általános iskola hetedik 
osztályába, de rövidesen kiderül, hogy a mindennapi események 
mellett, egy másik dimenzióban különös dolgok történnek. A két 
világ közötti kapukon véletlenül is át lehet jutni, de vissza már 
nem könnyű az út. Az emberek lelkét csapdába ejtő és testüket 
használó szörnyek az iskola elfoglalására készülnek. Robert 
maga sem hiszi, hogy képes szembeszállni velük, de 
szerencsére egy kétfejű patkányban, egy barátságos szellemben 
és egy korábbi ellenségében segítőkre lel.

CHARLES 
GILMAN: TITKOK 
A LOVECRAFT 
SULIBÓL
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Amikor Juli először pillantja meg Bryce-ot, még a lélegzete is 
eláll a ragyogó kék szemek láttán. Amikor Bryce először néz 
Julira, minden porcikája ugyanazt súgja neki: menekülj! Így veszi 
kezdetét az a hat évig tartó különös viszony, amely Bryce 
számára szociális száműzöttséget, míg Julinak az első csók utáni 
állandó sóhajtozást jelenti. Aztán szép lassan minden 
megváltozik egy platánfának, hat kiscsibének és David bácsinak 
köszönhetően.

WENDELIN VAN 
DRANEEN: 
SZERINTEM, 
SZERINTED
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A tizenkét éves Billie vakációja nem alakul valami jól. Apukája 
nemrégen meghalt, és anyukájával elköltöznek Kristianstadból 
egy közeli kisvárosba. Billie azonban nem igazán örül a 
költözésnek, és az új ház sem tetszik neki. Mindennek tetejébe 
még rejtélyes és ijesztő dolgok is történnek ott. A kislány és a 
legjobb barátnője, Simona, valamint újdonsült barátjuk, Aladdin 
hamarosan arra a következtetésre jut, hogy a házat kísértetek 
lakják. Na de, az ő korukban már senki nem hisz a kísértetekben! 
Kell lennie valami ésszerű magyarázatnak! És a három gyerek 
nyomozásba fog, hogy kiderítse, milyen sötét titok lappang a 
különös események mögött.  

CHRISTINA 
OHLSSON: AZ 
ÜVEGGYEREKEK
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– Már kiszámítottam az egészet – mondom. 

– A szerelmet nem tudod kiszámítani – feleli, miközben hosszú, 
szőke haját elmélázva áthúzza fél oldalra. 

– Én bármit ki tudok számítani – válaszolom. 

– Mennyi patkányt ettél meg életedben? – kérdezi Stu a 
visszapillantó tükörből. 

– Jól van, na. A legtöbb dolgot ki tudom számítani."

Mennyi mindent jelent az a szó, hogy klassz? És a pofa be? 
Josie, aki a legjobb indulattal is zseninek tűnik, úgy érzi, egész 
nap josie-ra fordít, hogy értelmezni tudja gimis osztálytársai, 
családtagjai vagy az egyetemi tananyag mondatait. Na meg 
kombinál és komplikál: vajon honnan tudjuk, ha készen állunk a 
szerelemre? És ki tudhatja jobban, hogy ki illik a nővérünkhöz – ő 
vagy mi? Miféle az a testvéri szeretet, ha a titkos naplóból lopott 
szerelmes levéllel tartják sakkban a másikat? És vajon ér ilyenkor 
egy WC-n ülős képet meghekkelni?

ERIN MCCAHAN: 
SZERELEM ÉS 
MÁS FURA 
SZAVAK
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ERZSI AJÁNLJA...



Bella Chagall – Marc Chagall, a világhírű festőművész első 
felesége – 1895. december 15-én született Vityebszkben, 
gazdag zsidó kereskedőcsalád hetedik gyermekeként. 1914-ben 
fejezte be egyetemi tanulmányait Moszkvában, irodalmat és 
filozófiát tanult. 

1909-ben Vityebszkben hozta össze a sors Marc Chagallal, aki 
róla festette meg a „Menyasszony fekete kesztyűvel” című híres 
portréját. 1915-ben megtartották az esküvőt Vityebszkben. 

1935-ben Bella Chagall férjével együtt Lengyelországban járt, s 
ez az utazás, valamint az ott élő zsidó közösségekkel való 
találkozás felelevenítette gyermekkori emlékeit. Ekkor fogott 
hozzá jiddis nyelven visszaemlékezései megírásához. A most 
közreadott kötetben költői erővel kelti életre az orosz-zsidó 
kisváros ünnepeit, egzotikus szokásait. Ugyanaz a különös világ 
bontakozik ki Bella Chagall tolla nyomán, mint amelynek 
vissza-visszatérő igézetes látomásai feltűnnek Marc Chagall sok 
képén. A memoár további részében kerül sor Chagallal való 
találkozására, további életútja leírására. 

BELLA CHAGALL: 
ÉGŐ GYERTYÁK
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Minden testnek van egy története, egy képsorozat, amelyet csak 
a Könyvtárosok olvashatnak. A halottak a Történetek, 
nyugvóhelyük pedig az Archívum. Papi először négy éve hozta el 
ide Mackenzie Bishopot, amikor a lány még csak egy rémült, de 
elszánt tizenkét éves volt. Most azonban Papi halott, helyét pedig 
Mac vette át: könyörtelen Őrzővé lett, akinek feladata 
megakadályozni a gyakran erőszakos Történetek felébredését és 
menekülését. A holtakat nem zavarhatják az Archívumban, valaki 
azonban mégis szándékosan megmásítja a Történeteket és 
fontos fejezeteket töröl ki. Hacsak Mac össze nem rakja a 
megmaradt darabokat, még maga az Archívum is darabokra 
hullhat.

VICTORIA 
SCHWAB: AZ 
ARCHÍVUM
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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… 

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
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