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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.

J. D. SALINGER: ZABHEGYEZŐ  
(ÚJ FORDÍTÁSBAN: ROZSBAN A FOGÓ)
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Ginával, Vitay tábornok elkényeztetett kislányával 1943 őszén megfordul a világ. El kell hagynia 
otthonát, iskoláját, barátnőit – méghozzá a legnagyobb titokban, búcsú nélkül. El kell szakadnia 
édesapjától, aki soha sem hagyta még magára korán anya nélkül maradt, egyetlen gyermekét. 
Mintha forgószél repítené a kislányt messze Budapesttől, messze mindentől, ami eddigi életét 
jelentette, az árkodi kollégium komor falai közé. Az erődre emlékeztető kollégium szigorú fekete-fehér 
világa tilalmakkal veszi körül a kislányt, rákényszeríti a maga érthetetlen és elfogadhatatlan 
törvényeit. S Gina hiába lázad, hiába szökne, menekülne innen, valami mégis maradásra kényszeríti, 
valami, amit nem tudott, s amit meg kellett tudnia ahhoz, hogy önként vállalja a rabságot. Hogyan is 
igazodjék el egy tizenöt éves kislány ebben a súlyos felnőtt-titkoktól terhes világban? 

SZABÓ MAGDA: ABIGÉL
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„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. Megmutatja, hogy az értelem, az emberség, az ésszerű társadalom az 
ember elemi szükséglete; de ha az értelem nem eléggé érett, az emberség nem eléggé erőteljes, 
feltámadhatnak az alantas ösztönök, az öncélú hatalomvágy, a 
kegyetlenség.

WILLIAM GOLDING: A LEGYEK URA

3



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? 

AGATHA CHRISTIE: TÍZ KICSI NÉGER
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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.

MARKUS ZUSAK: KÖNYVTOLVAJ
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Ráber Patrik tök átlagos. Tizennégy múlt, egy hatosztályos gimibe jár, normális családja van és 
néhány (kevésbé) normális barátja. A haja szőke, a szeme sötétkék, a testalkata átlagos. A lányok 
alig veszik észre. Legalábbis a legtöbb. 

Ráber Patrik mégis elüt az átlagtól. Színésznek készül, szabadidejében verseket és monológokat 
tanul. A családja nem igazán érti meg, ahogy az osztálytársai sem. 

Ráber Patrik kretén. 

Ráber Patrik nyomorék. 

Ráber Patrikra nincs szüksége a világnak. 

Legalábbis azok szerint, akik zaklatják őt.

KALAPOS ÉVA: MASSZA
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