9. évfolyam

Közös
olvasmányok

Ransom Riggs: Vándorsólyom kisasszony
különleges gyermekei

Egy rejtélyes sziget. Egy elhagyott

felfedezi Vándorsólyom kisasszony

árvaház. Egy különös fényképekből álló

különleges gyermekek számára alapított

gyűjtemény.

otthonának omladozó romjait. Ahogy

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

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.
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Szophoklész: Antigoné

„Sorsdráma. Szörnyű, barbár mese. Véres

művészete” – írja Babits Mihály Az európai

és szexuális talányok. Elnyomott emlékek

irodalom történeté-ben.

és gyermekkori borzalmak fölkeverése.
Hirtelen, képtelen, előre tudott és mégis
elháríthatatlan katasztrófa. Babona, vallás
és matematika különös fonadékú szövete.
A sors irracionális gyökereinek ízeit

Ez a nyugtalanító, réges-régi fényképekkel
illusztrált regény élvezetes olvasmány
felnőtteknek, tiniknek és bárkinek, aki
élvezi a hátborzongató kalandokat.

érezzük. Micsoda ellentét forma és
tartalom közt! Ilyen vad, ősi, nyers,
babonás mélyeket éppen csak az emberi
tudat és kultúra leglucidasabb művészete
tár föl: annál megrendítőbb! A Szophoklész
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Szabó Magda: Az ajtó

Álmában nem, de életében egyszer kinyílik

huszadik századi történelmének kulisszái

az ajtó az írónő előtt. Szeredás Emerenc

előtt egy magára maradt nő tragikus,

ajtaja, amely mások számára örökre zárva

fordulatos sorsa. Vajon mit őrizget az idős

marad. A megingathatatlan jellemű,

asszony a hét lakatra zárt ajtó mögött?

erkölcséhez és hiedelmeihez
tántoríthatatlanul ragaszkodó asszony
házvezetőnőnek áll az írónőhöz, ám első
perctől nyilvánvaló, hogy ő diktál. Gazdája
megmérettetik, és nem találtatván
könnyűnek, Emerenc nem csupán otthona,
hanem lelke ajtaját is megnyitja előtte, ha
csak résnyire is. Így sejlik fel Magyarország
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Voltaire: Candide vagy az optimizmus

A voltaire-i életmű meghatározó

háborúból háborúba, katasztrófából

jelentőségű alkotása, a Candide vagy az

végveszélybe visz; végigszenvedik

optimizmus egyszerre tézis- és

mindazt a rosszat, ami igencsak

kalandregény. Hősét, az egyszerű és

ellentmond mestere tanításainak. Candide

hiszékeny ifjút – akit filozófus nevelője,

ki is ábrándul ez

Pangloss a nagy Leibniz nyomán arra tanít,

utóbbiakból, de

hogy ez a világ a lehetséges világok

nem esik

legjobbika – Voltaire végigvezeti benne az

kétségbe.

egész földgolyón, Vesztfáliától Hollandián
keresztül Portugáliáig és Eldorádóig, majd
vissza, Európán át Isztambulig és végül
Rodostóig. Candide útja társaival együtt
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Brandon Hackett: Az időutazás napja

2021. november. Amikor az első időgép

egészen az időfolyam végéig. Ennek

működésbe lép, kétszázmilliárd időutazó

azonban hatalmas ára van, ugyanis az idő

jelenik meg a Földön. Az időutazás napját

veszélyes játékszer.

ünneplik, az első pillanatot, ameddig
vissza lehet utazni a jövőből.

Beregi Ádám él-hal a családjáért, ám az

Az esemény eltörli az ismert világot:

a kisfiát és a feleségét, Enikőt. Ádám a

megszűnik a pénz, működésképtelenné

kaotikus és folyton változó időfolyamban,

válnak a kormányok, bárki számára

őrült technológiák, valamint mesterséges

hozzáférhető lesz minden jövőbeli

mikrouniverzumok birodalmában próbálja

technológia, köztük az időutazás.

megtalálni őket.

időutazás napján valaki a jövőből elrabolja

Tetszőleges jövőbeli évbe utazhatunk,
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