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KEMÉNY KRISTÓF:

                                  BEKAVARÁS

Örök kérdés: létezik szerelem első látásra? 
Van olyan, hogy „perfect match”, azaz 

tökéletes pár?

A tizennégy éves Márkot semmi sem 
érdekli a jégkorongon kívül. Álma, hogy az 

amerikai profi jégkorongliga sztárja legyen, és 
mindent ennek rendel alá; hiába zsonganák 
körbe a lányok, ha egyszer lesz is barátnője, 

hozzá hasonlóan csakis sportoló lehet.

Lilu ötéves kora óta teniszezik, igazi 
őstehetség. Családja mindent feláldoz 

sportkarrierje érdekében, többek között 
lányuk gyerekkorát is. Lilu életéből 

kimaradtak az általános iskolai élet izgalmai, 
magántanulóként kortársaitól elszigetelve nő 

fel.
A kissé beképzelt serdülő fiú élete egyik 

pillanatról a másikra megváltozik, amikor a 
rejtélyes magántanuló megjelenik az 

iskolában.

Suli, edzés, meccsek, zuhanás az ágyba, majd 
másnap…

MAROS EDIT:

                            BONYOLULT EGY CSAJ

Nem könnyű a szülőkkel… 

legalábbis Adél ezt érzi. Nem elég jó 
semmiből (matekból pláne), az anyukájának 
nem elég csajos, az apukájának nem elég 
sportos. A dobolás érdekli, azt meg ők nem 
tartják valami sokra. 
Lehet ezt még fokozni? Naná! Adjunk hozzá 
egy tökéletes(nek látszó) bombázót, némi 
zsarolást, jó sok kavarást és arcon landolást, 
elvesztett és visszaszerzett barátokat, és persze 
ezt a fura dolgot az ember gyomrában a 
pillangókkal és fiúkkal. Nem egyszerű, 
ugye?

Persze, hogy nem, hisz az egész élet olyan 
#bonyolult.

BARÁTSÁGHÁLÓ

Időutazásos kalandok a múltban és egy 
másik dimenzióban! 

Lencsi és Fülöp egy különleges képességű 
macska segítségével nemcsak a gonosz 

ellen szövetkezik, hanem egyúttal a szigorú 
Márti néni körül szakadozó barátsághálót is 

újraszövi. 

Fantasztikus meseregény a világot 
összetartó hálókról.

HADD MONDJAM EL

Hadd mondjam el…

Miért kerülik Melindát iskolatársai?

S ő miért viselkedik olyan különösen? Alig 
beszél, egyre inkább magába zárkózik, pedig 

nagyon is szeretne ismét a közösséghez 
tartozni.

Történhetett valami, de mi és mikor?
Mi okozza a zavart a tizennégy éves lányban 

s körülötte?

Mi oszlathatja el annak a borzalmas nyári 
bulinak az emlékét, s teheti a helyére az ott 

történteket?

OSZTÁLYHARC

BALATONI JÓZSEF

Tanévnyitótól az érettségiig követi egy 
osztály diákjainak az életét. 

Főhőse, Hori, azaz a későbbi dr. 
Horolovszky Tamás jogtanácsos is ide járt. A 
12. C-ben sűrűn történnek a dolgok, itt még 

a mindennapok sem unalmasak.

Bulikról, balhékról, önfeledt, boldog, 
vagy éppen szomorú pillanatokról, nagy 

kitárulkozásokról és vallomásokról, 
fellobbanó és kihűlő szerelmekről, a másik 

és a másság elfogadásáról szólnak a hol 
mulatságos, hol megható történetek. 

A felnőtté vagy legalábbis az éretté 
válás érzelmi buktatóiról, amelyeken 

mindenkinek át kell esnie.

ÉN ÉS A CSERESZNYEFA

Mafalda kilenc éves, nagy, vastag, sárga 
keretes szemüveget visel.

 

Arról álmodozik, hogy egyszer majd 
felköltözik erre a fára, ám néhány hónap 
múlva nem fogja már látni, mert a szeme 
fénye napról napra kihunyóban van: 

lassacskán megvakul. 

Megrémíti az a gondolat, hogy sötétben fog 
maradni, ezért naplót vezet, amelyben 

feljegyzi azokat a dolgokat, amelyeket már 
nem fog tudni többé csinálni, mint 

például megszámolni a csillagokat vagy épp 
focizni. 

Mafalda megérti, hogy másképpen is 
lehetséges látni. A virágok illatából 

megtanulja megmérni a távolságot, amely a 
cseresznyefától elválasztja, és új lista 

írásába fog: feljegyzi azokat a dolgokat, 
amelyek fontosak neki, és amelyeket 

továbbra is tud csinálni. 

Ez a könyv megtanít látni azt, ami még 
nincs, és harcolni az álmainkért.

Az ötös fogat, az öt elválaszthatatlan 
jóbarát, Ambrus, Peti, Gabi, Hori és 

Laci, a lányok, Szilvi, Lizi, Hanna és a 
többiek a határokat feszegetve vívják 

harcukat, önmagukkal, egymással, 
családjukkal, tanáraikkal. 

Nem könnyű közel férkőzni hozzájuk, hát 
még segíteni nekik – ez a tanáraik 

dilemmája. 

A 12. C-sek szerencséjére az ő 
osztályfőnökük, Zoli bá' amúgy Jocó 

bácsisan kormányozza tanítványait az 
érettségi és az önmagukra találás felé.

KÖNYVAJÁNLÓ
6 - 8. osztályosok számára
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WÉBER ANIKÓ:

AZ OSZTÁLY 
VESZTESE

Miért válik valaki áldozattá?
És miért kezd egy diák egy másikat 

piszkálni?
Az osztály vesztese hihetetlen fordulatosan, 
ugyanakkor könnyfakasztó érzékenységgel 

mesél gyerekeknek és felnőtteknek az 
iskolai bántalmazásról úgy, hogy az osztály 
minden tagját megismerjük szépen lassan. 

Mindenkinek vannak titkai, féltett 
gyengeségei és a terembe belépve 

mindenki kap egy szerepet, amiben hol 
kényelmesen, hol kényelmetlenül tengetheti 

az iskolában töltött időt. 

De muszáj ilyen szigorúnak lennie a 
szocializációnak?

EMMA CAROL:

         ÉGI TOLVAJ

Az árva zsebtolvaj, 
Szarka nem hisz a 
szemének, amikor 

megpillant egy fiút, 
amint elragadja egy 

repülő szerkezet. 

A segítségére siet, és azon kapja magát, hogy 
az ég felé repül. Odafentről minden más, és a 
lány hirtelen rádöbben, mire vágyik – az első 

akar lenni, aki hőlégballonon repül a 
francia királyi pár előtt. 

Lenyűgöző és inspiráló regény, amely az első 
párizsi hőlégballonos repülés igaz 
történetén alapul a 18. századból.

MÉHES GYÖRGY:

 MICSODA TÁRSASÁG

Családi 
nyaralás-beszámoló 

sorozat

A család, Nagyfőnök, Anya, Öcsi és Krisztnka 
együtt nyaral egy másik, baráti családdal, 

Vilmos atyával, Pindur nénivel, Vilikivél és 
Bogárkával.

S megesik, aminek meg kell esnie: 
kacagtató kalandok, kacagtató, nagy 
mesélőkedvvel előadott történetek….

NEVERMOOR

Morrigan Crow elátkozott gyerek.

Mivel épp Napszálltakor született, őt okolják 
minden bajért: ha megdöglik a 
konyhamacska, ha szívrohamot kap a 
kertész.

Ám ami ennél is szörnyűbb, hogy a 

11. születésnapján, pontban éjfélkor 
meg kell halnia.

Csakhogy épp mielőtt tizenkettőt ütne az óra, 
az ajtóban megjelenik egy különös férfi, 
és azt kérdezi: „Mondd csak, akarsz-e 
élni?” Jupiter kimenti a Füst és Árny 
Vadászainak karmából Morrigant, és egy 
titokzatos városba, Nevermoorba viszi. 

Ahhoz azonban, hogy maradhasson, és 
felvételt nyerjen a Csudálatos Társaságba, a 
lánynak négy próbát kell kiállnia.

Az élete a tét: ha sikerül, biztonságban élhet 
tovább Nevermoorban, ha nem, el kell 
hagynia a várost, és szembenéznie a 
végzetével.

STAND UP – MAJDNEM NORMÁLIS
                                         CSALÁD

Akinek egy szomorú stand-upos az apja, 
rossz arcokkal kavar a nővére, antiszociális 

az öccse, a nagynénje meg mindenbe 
beleszól, az nem véletlenül tölti a 

vasárnapokat egy kutyamenhelyen. 

Bakos Virágnak elég oka lenne rá, hogy 
magába forduljon, de szerencsére nemcsak a 

humora jó, hanem van egy hűséges 
aranyhörcsöge, pár jó fej osztálytársa és egy 

igazi barátnője is.

Aztán egyszer csak nyomulni kezd rá az a két 
srác, akiknek a legkevésbé kellene. 

Virág hamarosan a társaság peremén találja 
magát, megtapasztalja a féltékenységet és 

a kirekesztést, ám egy szétesőfélben lévő 
család egyetlen normális tagjaként nem sok 

ideje van sajnálni magát.

Tanítás után vacsorát főz, leleplez egy 
rablóbandát, vagy az apját hozza össze egy 

szimpatikus nevelőanya-jelölttel. 

Csak ezek után jut ideje elgondolkozni azon, 
hogy mennyit ér a barátság, és érdemes-e 
bevállalni a sebezhetőséget a szerelemért 

cserébe.

KÖNYVVADÁSZOK 1 -2. 

Az élet egy játék, amelyben a könyvek a 
zsetonok!

Emily bohém szüleinek mániája, hogy minden 
évben új helyre költöznek. Most éppen San 

Francisco következik, ami legalább jó hír, hiszen itt 
van a Könyvvadászat központja. 

Emily lelkes könyvvadász: a játék lényege, hogy 
bárki bárhol elrejthet egy könyvet, a megtaláló 

pedig egy online rendszer alapján pontokat 
kap.

Amikor Emily a városba érkezik, a Könyvvadászat 
kitalálóját, aki éppen egy új játék bejelentésére 

készül, megtámadják.

 Ijedtében elrejti a nála lévő, teljesen egyedi 
kiadású könyvet. Emily újdonsült barátjával 
véletlenül bukkan a könyvre, és a csapat a 

könyvvadászaton keresztül nyomozni kezd. 

Az értékes könyvre azonban másoknak is fáj a foga, 
így indul a versenyfutás. 

Vajon kinek sikerül előbb megfejtenie a 
rejtvényeket?

Emily szülei végül úgy döntöttek, hogy a 
család San Franciscóban marad, így 

Emily és új barátja, James tovább 
folytathatják a könyvvadászatot. 

De minden megváltozik, miután 
megszereznek egy kódolt üzenetet, 

amit a tanáruknak, Mr. Quislingnek 
címeztek. 

A két gyerekben felébred a kíváncsiság, és 
nekilátnak, hogy kiderítsék, mi köze van a 

Niantic nevű hajónak, a rejtélyes 
tűzeseteknek, a Mark Twain 

köteteknek és Mr. Quislingnek a 
titokzatos, feltörhetetlen kódhoz.
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L. K. ROWLING

                     

HARRY POTTER

IDŐFUTÁR

HANNA - SIGRAY

Hanna nemrég költözött 
Budapestre, minden szokatlan: 
új lakás (egy hetedik kerületi 
gangos bérház), új iskola (a 
Sigray), új tanárok, és persze 

új osztálytársak.

Ha ez még nem lenne elég: 
úton-útfélen egy fura 

öregemberbe ütközik, megbolondul a 
számítógépe… és az egésznek valahogy köze van 
ahhoz a rozsdás körzőhöz, amit az utcán talált.

Vajon miért kell mindenkinek ez a körző? 

Mit akar vele kezdeni Sándor, a vén ócskás, és miért 
nem tud Hanna sem megválni tőle? 

És mi köze mindennek Bécshez, a Sakkozó törökhöz 
és Bujdosónéhez, a töritanárhoz?

A rejtélyek kinyomozásában segít Hannának Zsófi, a 
szuperokos szegedi barátnő, és Tibi, a kicsit lassabb 

eszű, de hűséges osztálytárs. A kalandok szüneteiben 
pedig arra is van idő, hogy barátságok szakadjanak 
meg és szülessenek újjá, no és persze szerelmek is 

szövődnek.

Harry Potter még csak 
hallani sem hallott 

Roxfortról, amikor a Privet 
Drive 4-es számú ház 

lábtörlőjére elkezdenek 
sorban hullani a levelek.

A zöld tintával címzett és 
piros pecséttel lezárt 
sárgás pergameneket 

azonban gyorsan 
elorozza rémes nagynénje 

és nagybátyja.

Harry tizenegyedik 
születésnapját egy hatalmas, 

bogárszemű óriás, Rubeus 
Hagrid zavarja meg, és 

elképesztő híreket hoz: Harry 
Potter varázsló, és felvételt 

nyert a Roxfort Boszorkány- és 
Varázslóképző Szakiskolába.

THE 39 CLUES

A 39 KULCS

Mi történne, ha rájönnél, 
hogy a családod az egyik 
leghatalmasabb család a 
történelemben? 

Mi lenne, ha azt 
mondanák, hogy a család 
erejének forrását 
elrejtették a világ 
különböző részein, 39 
kulcs formájában? 

Mi lenne, ha választás elé 
állítanának – fogod az 
egymillió dollárt és 
elsétálsz. vagy megkapod 
az első kulcsot? 

Ha Amy vagy Dan Cahill 
helyében vagy, a kulcsot 
választod – és 
megkezdődik a veszélyes 
hajsza.

Kertész Erzsi:

Panthera:
Egy titokzatos, párduc alakú hegy 

(a Panthera)

Egy csapat gyerek (Gekkó, Vince, 
Hétfejű Helga, Virág, Noémi, na és 

persze Kismukk, aki az egész 
történetet feljegyzi az utókornak)

Egy kezdetektől fogva gyanús 
hegymászó (Meredek Johnny), egy 

barátnő (Lavínia),

Egy kutya (Everest), egy talpraesett 
portás néni (Rozika),, és egy igen 

furcsa szerkezet, ami bárkit és 
bármit tetszőleges méretűvé tesz 

(az Átméretező)

Az egész csak egy hegymászó 
szakkörnek indult…

Sorozatok
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LÁNYOKRA HANGOLVA

   Leiner Laura
Budai Rebeka, azaz Bexi

Budai Rebeka élete 
tizenhat évesen 

fenekestül felfordult, 
amikor posztolt a barátja 
falára egy szemrehányó, 

egy szál gitáros dalt, a 

Késtélt.
Azóta ő Bexi, aki immár a 

második lemezén 
dolgozik, a dal ugyanis 

óriási sláger lett és 
országos hírnevet hozott 

számára.

Körte, a tetoválóművészből 
avanzsált menedzser épp 

egy tévés fellépést 
szervezett le a 

Pop/Rock sztár 
leszek! 

döntőjébe, ahol Bexi a 
legesélyesebb versenyző 

duettpartnere lesz.

„Vagy utálod, vagy kedveled, ez 
állandóan változik, de egyszerűen 

nem lehet közömbös iránta az 
ember.”

Nagy Márk nemcsak az 
énekhangjával, hanem 

külsejével is belopta 
magát a női nézők 

szívébe.

„Fogalmam sem volt, hogy ki a 
bánat az a Nagy Márk.”

„Szeretek repülni. Minden 
olyan nyugodt. Az ablakon 

kilesve csak a sűrű 
felhőtakarót látni, ami elrejti 

az alattunk lévő 
hétköznapokat. A repülőn 

valahogy úgy érzi az ember, 
hogy minden a legnagyobb 
rendben van, pedig ezt az 

illúziót csupán az az 
egyszerű tény ülteti el a 

tudatalattinkban, hogy 
éppen szó szerint 

elrepülünk a problémáink 
elől.”

Hullócsillag (Bexi-sorozat 2.)

Az elmúlt hét összes 
„utállak-mégsem utállak” és 

„az agyamra mész- na jó, 
nem is mész az agyamra” 
vitánk benne volt ebben a 
csókban, amely egyszerre 

volt túl sok és mégis túl 
kevés.

Késtél (Bexi-sorozat 1.)

„A szerelmi bánat, összetört 
szív, álmatlanság, 

étvágytalanság és lidérccé 
válás teljesen hétköznapi 

dolog egy tizenhét éves 
lány életében, ezen 

mindenki átesik, mert az 
élet rendje az, hogy 

tizenévesen az embernek 
fáj. Általában minden.”

 Illúzió (Bexi-sorozat 3.)

  

Iskolák versenye
Újvári Hanna 

a tinik megszokott életét élte 
egészen egy évvel ezelőttig, 

egy családi tragédia azonban 
mindent megváltoztatott. 

Most apukájával kettesben 
tölti a hétköznapokat, és rég 

nem a korosztályának átlagos 
problémái foglalkoztatják.

 
Leiner Laura

Miután átveszi a tizenegyedikes 
bizonyítványát, az évzáró után váratlan 
felkérést kap az igazgatótól: részt vehet 

egy iskolai versenyen, ahol kiváló 
matekosként főleg a logikai feladatok 

megoldásában számítanak rá.
Hanna környezete ragaszkodik hozzá, 

hogy elmenjen a megmérettetésre, így a 
Szirtes Gimnázium négyfős csapata 

elindul az Iskolák Országos Versenyére.

Semmi kétség, az Iskolák Országos Versenye tizenegy 
napja több eseményt tartogatott eddig Újvári Hanna 

számára, mint az azt megelőző egy teljes év. 

Az édesanyja halála után zárkózottá és közönyössé 
vált lány kezdeti idegenkedése idővel semmivé vált, 

és a piros csapat teljes értékű tagjaként minden 
tehetségét és tudását arra használja, hogy elnyerje a 

Szirtes Gimnázium számára az áhított kupát. 

A győzelemig azonban hosszú még az út...

 RENI + CORTEZ???
Rentai Renáta gimnáziumi évei a Szent 
Johanna Francai Tagozatos Alapítványi 
Gimnáziumban…
Írta: Leiner Laura

         

Itt találkozik Antai-Kelemen 
Ádámmal – becenevén 

Cortezzel –

Reni első látásra 
beleszeret, csakhogy nem

vezet könnyű út a suli 
legsármosabb és 

legnépszerűbb srácának 
szívéhez. Reni csetlik-botlik, 

csakhogy közel kerüljön 
Cortezhez, ami kezdetben sok 

kellemetlenséggel jár



KÖNYVAJÁNLÓ 6 – 8. ÉVFOLYAM

5. oldal

C. S. LEWIS:
   

NARNIA KRÓNIKÁI

1. A varázsló 
unokaöccse

2. Az oroszlán, a 
boszorkány és a 

ruhásszekrény

3. A ló és kis gazdája

4. Caspian herceg

5. A Hajnalvándor 
útja

6. Az ezüsttrón

7. A végső ütközet

    „ A jó és a rossz örök háborúja”
Hét fantasy történet

  The witcher
Írta: Andrzej Sapkowski

 Magával ragadja a képzeleted!

 

Olykor a csatamezőn, 
nyílt küzdelemben csap 
össze a fény az árnnyal, 

máskor a szív rejtett 
zugaiban. Ám legyenek 

az ütközetek akár 
lélekben, akár a 

harcmezőn: minden 
összecsapás 

meghatározó erejű.

Olyan utakon 
kalandozhatunk, 

amelyek a világ végére 
vezetnek, fantasztikus 

lényekkel köthetünk 
ismeretséget, 

megtudjuk, mi az árulás, 
mi a hőstett, mit jelent 

megnyerni vagy épp 
elveszíteni egy barátot. 

Izgalmas utazás ez a 
fantázia birodalmában, 

ugyanakkor a 
legmélyebb valóságban.

„Narnia főszereplői 
gyermekek. 

Mégis sok szempontból 
felnőttesebb, komorabb a 

mondanivalója.”

„Jóra fordul minden rossz, 
ha Aslan visszatért,

Megfizet a gonosznak a 
sok-sok bánatért.

Ha összecsapja mancsait, 
elszökik a tél,

Ha megrázza a sörényét, 
a tavasz visszatér.”

Vango / Ég és föld között

Geralt, a vaják, a mágia 
és a kard mestere, egy 

mutáns, akit arra 
teremtettek, hogy 

megőrizze a világban az 
erkölcsi és természeti 

rendet.

Geralt hosszan tartó 
kiképzése és egy rejtélyes 
elixír miatt csak még 
tovább csiszolt, zseniális 
és könyörtelen harcos 
hírében áll.

                Van    3 
                      p e r c e d?

Notre-Dame katedrális
pappá szentelés

Vango, a titokzatos fiú
véget nem érő hajsza

     
             S Z Ö K É S

utazás a Graf Zeppelin léghajón

bujkálás szicíliai szigeteken

Wéber Anikó:

Zuhanórepülés

Döntéshelyzet?

 Felelősség?

Ádám imád a háztetők 
szélén egyensúlyozni. 

A vakmerősége eltakarja 
előle az igazi félelmeit. 

Mert dönteni nehéz. 

Ha döntesz, akkor 
lépned kell. Hátra vagy 

előre. Zuhanni vagy 
láthatatlanná válni. 

Pedig olyan jó lenne 
tudni, hogy mi lett volna, 

ha a másik lehetőséget 
választod!

TE DÖNTHETSZ

A könyv közepén a 
történet kettéágazik, és 

választhatunk, hogy 
melyik úton követjük 

Ádámot.

   Geralt mágikus képessége

Vakmerőség / Félelem / DÖNTÉS


