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A szerelem nem ciki
Melyik görög isten vagy?
Rólad – Neked

Humor
humor
humor

Vannak könyveink, amelyekből mi
is folyamatosan tanulunk. Ilyen
a Geek Girl-sorozat is. Nemcsak a
modellkedés világába leshetünk
be a mindent elbénázó Hariettel,
és követhetjük nyomon, hogyan
lehet mindent túlbonyolítani, hanem egy kamasz fejlődésébe is.
Főhősünk járt már Moszkvában,
Pekingben, New Yorkban, Marokkóban, Ausztráliában, és nem is ő
lett volna, ha nem készít hosszas
listákat a nevezetességekről, a világ és az ember működéséről. Tehát tanultunk, de szórakoztunk is
a hat kötet alatt. Persze, nemcsak
a humora miatt szeretjük az örökké csetlő-botló Harriet Mannerst,
hanem azért mert minden hibájával együtt annyira emberi.
De nézzük, ti miért
szeretitek a sorozatot:

„Aki azt hinné, hogy ez csak egy
átlagos YA regény, az nagyot téved. Megvan benne minden, ami
egy ütős, fantasztikus, kortalan
regényhez szükséges: szerelem,
ármánykodás, családi kapcsolatok, bonyodalmak, mély érzések,
és legfőképpen: humor, humor,
humor. Nem is tudom, mikor nevettem utoljára ennyit egy könyvön (ja, de, amikor az első részt
olvastam :)), szóval ha éppen szomorúak vagytok, vagy csak egy
könnyed kis olvasmányra vágytok,
mindenképpen a Geek Girl-sorozatra van szükségetek.”
mostjo.blogspot.hu

„Szeressétek ti is Harrietet, mert
mindig bebizonyítja, hogy meg
lehet változni, és össze lehet hozni a dolgokat színes tervek, határ
időnaplók és táblázatok nélkül
is, egyszerűen csak rendesen és
értelmes felnőtt nő módjára kell
csinálni.”
www.zakkantolvas.hu
„A Geek Girl tényleg maga a boldogság: olvasás közben kábé másodpercenként vigyorgok. Mert
Harriet annyira szerethető, édes,
és hát, néhol kis szerencsétlen,
hogy csak szeretni lehet.”
www.sorokkozott.hu
„Annyira emberi és esendő. Nagyon át tudom érezni ezt a szituációt, igaz, nem vagyok se modell,
se zseni, de különc és kocka sok
értelemben igen, és tudom, milyen nehéz az embernek a megfelelő saját kis közegét meglelnie.”
Oláh Zita
„Holly Smale a Geek Girl-sorozattal nagyon beletrafált
abba, hogy mi kell egy jó
sorozathoz: szerethető karakterek, érdekes cselekmény, meglepő fordulatok, humor és egy egyedi
hang, amelyen keresztül
mindezt közvetíti. Nem
titok, hogy a Geek Girl
az egyik kedvenc sorozatom.”
mrsp – moly.hu
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MI A MENŐ?



Menő – számtalan dologra mondjuk ezt az életünkben: emberekre, tárgyakra, reakcióra. Amikor
a Menő Könyvek nevet választottuk a
Manó Könyvek nagytesójának, titkon
azt reméltük, hogy nemcsak a borítón
elolvasva a feliratot, hanem a könyv
végéhez érve is ezt érzi, és mondja
majd ki az olvasó: menő.
Tudjuk, hogy nagyon sokfélék vagyunk mi, emberek is, ezért igyekszünk a 12 évnél idősebbeknek változatos köny vekkel előrukkolni.
Reméljük, hogy az is megtalálja a
számára kedves könyvet, aki vidám,
humoros, romantikus, és az is, aki
elgondolkoztató, izgalmas, vagy épp
meglepő, tán tabunak számító témákra vágyik. Lapozzátok át a magazinunkat, ismerkedjetek meg a könyveinkkel, szerzőinkkel, és válasszatok
magatoknak ti is kedvenceket!
Csapody Kinga
főszerkesztő

Szerintünk olvasni
MENŐ!
Szerintetek?

Kicsit talán mi is féltünk,
amikor egy még mindig
tabunak számító téma
megírására kértük fel Az első
című antológia szerzőit. Azt
szerettük volna, ha mindenki
megfogalmazza a gondolatait
arról, ami lehet nagyon
jó, vagy kevésbé, de amire
mindenki emlékszik: AZ ELSŐ
alkalomra. Amiről nem beszél
senkinek. Vagy épp elmondja
mindenkinek. Ami annyiféle
történet, ahányan vagyunk.



Pontosan tudtuk, hogy milyen nehéz szavakat találni
ARRA, amit nevezhetünk
szexualitásnak, intimitásnak,
csak olyan nehéz nem orvosian, nem gügyögve, vagy épp
vulgárisan. Ami nemcsak a
testről szól, hanem az érzésekről is. És ami, valljuk be, igenis
fontos és szép része az életnek.
Büszkék vagyunk arra, hogy
tizenöt ilyen kiváló szerző
vállalkozott arra, hogy egyegy novellában megmutatja
ezt a sokféleséget. Dragomán
György, Fiala Borcsa, Garaczi
László, Gimesi Dóra, Grecsó
Krisztián, Háy János, Kalapos
Éva Veronika, Karafiáth Orsolya, Lakatos Levente, Mészöly
Ágnes, Molnár T. Eszter, Nagy
Ildikó Noémi, Németh B. Eszter, Nyáry Krisztián,Tasnádi
István szövegei egytől egyig
olyan történetek, amiket garantáltan nem felejtünk el.
Ahogyan AZ ELSŐT sem.
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AZ ELSŐ

Ez az antológia forradalom! Nem, nem a szexualitás forradalma, hiszen az már „megvolt”, többé-kevésbé és jól-rosszul
lezajlott. Az első az őszinteség forradalma, a segítő párbeszéd alapja.				
www.librarius.hu
Annyira nagyon vágytam erre a könyvre, hogy mikor megszereztem, ugrálva kiabáltam, hogy: EZ AZ A KÖNYV!! Alig
akartam hinni a szememnek, és nem okozott csalódást egyik
történet sem, sőt, inkább megdöbbentett. Rég olvastam már
ilyen fantasztikus novellákat. Mindegyik történet igazán
Pandalány – moly.hu
egyedi.				
Hiánypótló csodakötet, ami emlékeztet arra, milyen isteni
volt 17 és 3/4 évesnek lenni. Bonbon-könyvnek szántam,
apránként beosztósra, de egy ültő helyemben befaltam az
egészet. 			
Csucsorka – moly.hu
Ezt a kötetet tényleg szívből ajánlom minden korosztálynak.
Kicsiknek, nagyoknak, fiúknak, lányoknak, kamaszoknak és
szülőknek egyaránt. A sokszínűség miatt garantálom, hogy
mindenki megtalálja a kedvére való novellát, emellett pedig
számtalan tanulságot is kapunk. Ez tényleg egy olyan téma,
ami egytől egyig mindannyiunkat érint, és ebből adódóan
kell beszélnünk róla.		
lapozz.wordpress.com

SZAKÍTÁS



Nagyon kevesen nem élik át
az első nagy szerelem után
az első szakítást, szakításokat is. És ilyenkor bizony sokszor
érezzük azt, hogy ebbe beleszakad a szívünk, pedig…

A nagy érzelmi viharok ideje a
kamaszkor, a fellángolásoké és a
nagy csalódásoké, a heves vitáké
– nemcsak a szerelemben, de barátainkkal, családunkkal is. Szakíthatunk szülőföldünkkel, kultúránkkal, kedvenc sportunkkal
vagy hobbinkkal, és persze azzal
is, akiről azt hittük, hogy maximum az ásó, a kapa és a nagyharang választhat szét minket.
Balázsy Panna, Bencze Blanka,
Berg Judit, Dragomán György,
Erdős Zsuzsa, Garaczi László, Háy
János, Horányi Hanna Zelma,
Kalapos Éva Veronika, Karafiáth
Orsolya, Király Anikó, Lakatos Levente, Makai Máté, Mészöly Ágnes, Molnár T. Eszter, Nagy Ildikó
Noémi, Szabó T. Anna, Tasnádi
István, Totth Benedek remek
novellái bár nagyon különböző
hangon íródtak, egy dolog közös
bennük: újra rádöbbenhetünk,
hogy a legnagyobb csalódásokból is tudunk erőt meríteni, tanulunk belőlük, és egyszer majd
mosolygunk is rajtuk.

A szakítás megtanít arra, hogy széthúzd az időt, mint egy függönyt, és a résen beláss a múltba. Vagy a jövőbe. A jelenben
állsz, de minden pillanatod múlt, minden pillanatod jövő. A szakítás: lehetőség. Tanulj meg élni vele.
Szabó T. Anna
Vajon hány liter könnyet iszunk életünk során?
Kalapos Éva Veronika
Az lenne a legjobb, ha valahogy össze lehetne keverni kettőtöket.
Karafiáth Orsolya
Nem változok, nem érek, nem javulok, nem hegedek.
Garaczi László
Mert van, ami nem múlik el. Csak máshogy alakul.
Lakatos Levente
A könyvben összegyűjtött, érzékenyen megírt történeteken
keresztül mintha egy filmet néznénk, úgy követhetjük e pillanatokat a főhős szemszögéből, és betekinthetünk ennek a lelki
folyamatnak olyan árnyalataiba, amik óhatatlanul felidézik saját
emlékeinket is. Nem lehet kikerülni, hogy bevillanjanak azok az
évek, amikor még ártatlanul, védőburkok nélkül, naivan ereszkedtünk bele a szerelem édes érzésébe, mit sem törődve azzal,
hogy az elmúlhat, megváltozhat egyszer.
Dr. Almási Kitti
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RÓLAD
NEKED
BB…hogy magam is mélyponton voltam, evészavarral
küszködtem, úgy éreztem,
hogy ki kell írnom magamból.
Úgy jött az első
regényem ötlete...

KA…hogy szerettem volna
egy olyan főszereplőről olvasni, aki elég dilis ahhoz,
hogy alig néhány hét alatt
felforgasson maga körül
mindent, de legfőképpen
saját magát. Igazából az én
hiányzó bátorságomat erőltettem rá Bogira, a főszereplőre, aki becsületesen tűrte
a különféle kínos vagy éppen szokatlan kalandokat.

3 lány, 3 regény – mi lehet a közös bennük? Ketten még érettségi előtt állnak, egyikük még alig van túl rajta. Mindhárman
elfojthatatlan késztetést éreztek, hogy könyvet írjanak. Rólad
– Neked. Vagyis olyan témákról, olyan stílusban, ami téged is
érdekel, betalál, elgondolkoztat, talán néha erőt is ad az, hogy
nem csak neked káoszos ez a kamaszkornak nevezett valami.
Ismerjétek meg ezt a három tehetséges fiatal lányt ti is!
Megkértük őket, hogy fejezzék be az elkezdett mondataikat:
HHZ…hogy a nagyszüleim
kertjében álmodoztam, és
elképzeltem, milyen lehet,
amikor egy fiú-lány kapcsolatban, ami többnek tűnik,
mint barátság, az egyik fél
egyszerre bejelenti, hogy
barátnője van. Elég hosszú
időt tett meg a történet azóta, de tulajdonképpen e köré
a jelenet köré született.

BB…minél több tinédzserhez és
felnőtthöz eljutna, és segítene a
hasonló problémákkal bajlódókon.
„Miközben bámultam, leült egy velem szemben
lévő székre, megborzolta a haját, majd elővett

KA…egy helyben kell ülni.
Nem bírok egyszerre egy
dologra koncentrálni, így
mindig muszáj írás közben
is még csinálnom valamit.
Zenét hallgatok. A fülhallgatóm tulajdonképpen ránőtt a fülemre, mert a billentyűk kopogása kiveri
a fejemből a szavakat.
A legnehezebb
a regényírásban,
hogy...

BB…egyszerre renge-

HHZ… a z e m b e r

teg ötlet kavarog a fejemben, de meg kell
fegyelmeznem őket,
hogy tudjak haladni.

nem mehet mindig
vissza, hogy minden
mondatot a számára
éppen aktuális tökéletességig vigyen.

HHZ…élmén�nyé tehetné az
olvasást.
Szeretném,
ha a könyvem...

KA…megmosolyogtatná az
olvasókat. Ennyi. Nem akarok
sírást, sem túl sok drámát. Abból van elég a valóságban.

a táskájából egy füzetet, és írni kezdett bele.
Nem tudtam elfordulni. Már három megállóval
arrébb jártunk, amikor rájöttem, hogy ez így

Vajon hány hibát lehet elkövetni egy év alatt? Nem a kémiadogában,
és nem is a tesiórán, hanem egy sokkal nehezebb tantárgyban: az élet
ben. Kinga épp beleveti magát a kilencedikbe, új sulija, kicsit konzerva
tív családja és sok barátja van. Belép egy zenekarba, bulizik, és a fiúk is
észreveszik a romantikus és vagány lányt. Azzal meg csak a baj van, ha az
ember szíve átveszi az irányítást… Vagy mégsem? Horányi Hanna Zelma
első regényében pontosan mutatja be az első szerelmek, rácsodálkozá
sok, rajongások és viták természetét – azaz egy kamasz hétköznapjait.

nagyon gáz. Gyorsan kinyitottam a térdemen
heverő könyvet. Megpróbáltam olvasni, de a

szavak össze-vissza ugráltak a szemem előtt...

Vajon mit írhat abba
a füzetbe?
Honnan jön?

Hogy hívják?

Mit csinálhat most?”

HORÁNYI
HANNA
ZELMA

Málna egy átlagos középiskolás lány. Volt. Amíg csak egy nagy csalódás után
már semmi más nem érdekli, csak az, hogy mit mutat a mérleg. Egy idő
után nem fontosak sem a barátok, sem a suli, csakis a kalóriák és a deka
grammok. Óriási, bő, fekete cuccokban jár, és folyton fázik. Pulcsiban alszik.
Bencze Blanka még maga is az érettségi előtt áll, pontosan látja korosztá
lyának problémáit, beszéli a nyelvüket, ezért is lett első regénye a Rólad
– Neked Könyvek első darabja. Fanyar humorral, pontosan ábrázolja az ano
rexiát, a testképzavart, a családokban tátongó űrt, miközben mesélő stílusa
magával ragad, és talán a végén mégis minden elindul valamerre jó felé.

KA…amikor elértem a végkifejlet elé, fejben leültettem
magammal szemben Bogit,
és egyenesen megmondtam
neki, hogy a sok sunyiságot
nem lehet megúszni következmények nélkül. Bogi jól
fogadta a dolgot, bár a regény befejezése óta nem beszéltünk egymással.

BB… az azért Boris
Vian lenne, hogy én is
olyan szürrealista képekben lássam a világot és olyan csodálatos regényt tudjak írni,
mint a Tajtékos napok.

HHZ…Salinger − mert egyszerűen odavagyok érte, és szeretném tudni, hogyan működhetett egy olyan agy, mint az övé.
Ha egy író bőrébe
bújhatnék egy napra,
az azért ő lenne,
mert....

A kedvenc jelenetem…

HHZ…Kinga

BB… amikor Áron

bulija – nem
tudom megmagyarázni,
miért, de nagyon szerettem írni és újraírni.

verset olvas, és Málna gyomrában verdesni kezdenek a pillangók, pedig nem is
jutott eszébe Belián.

MEGJELEN
IK:
2018. JÚNIU
S

HHZ…párbeszédet
folytatok valakivel.

KA…hallom a halottak
hangját... Á, dehogy. Tehát
a fejemben mindig minden
ezerrel pörög. Nincs a napjaimnak egy olyan pillanata sem, amikor kicsit megállnék.
A fejemben
mindig...

BENCZE
BLANKA

KA…az Cressida
Cowell (Így neveld a sárkányodat) lenne. Mert
most legyünk
őszinték! Ki ne
akarna gyerekként Skóciában
sárkányok után
kutatni?

BB…már jóval előrébb
tartok a történetben,
mint amit éppen írok.

Bogi igazi csapásként éli meg, amikor az egész nyarat édesapja lepukkant, ba
latonfüredi kempingjében kell eltöltenie. Ezért az eddigi nyarakból leszűrt ta
nulságok alapján összeír egy listát azokról a dolgokról, amiket mindenképpen
el akar kerülni. Míg eleinte a legnagyobb problémája, hogy duci testét nem
akarja bikiniben közszemlére tenni, később kiderül, hogy vannak az előnyte
len fürdőruhánál és a lángostilalomnál komolyabb problémák is. És kezdetét
veszi a nagy „Mentsük meg a kempinget!”-hadművelet… Bogi izgalmas és
röhejes kalandokba keveredik, és talán békét köt ősellenségével, a bikinivel is.

KIRÁLY
ANIKÓ
5

Szerinted?!

Kivel tudjuk a legnagyobbakat vitázni? Hát
persze hogy a saját anyánkkal. Fiala Borcsa
regényét olvasva érdemes beszállni az érzelmi hullámvasutazásba, hátha magunkra
ismerünk… A Szerinted?! egy kamasz lány
és az édesanyja napi csatáit követi végig,
nem kevés humorral.

Muszáj?!
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Zsombor és Ábel maguktól sohasem beszélgetnének egymással. Ám, ha az ember apja/anyja egymásba szeret,
sőt, össze is költöznek, akkor kénytelen lesz. Pláne, ha
az egészet megfejelik egy nagy, közös családi síeléssel,
előre borítékolhatjuk, hogy ebből sok jó nem sülhet ki.
Vagy mégis? Ez az egyszerre könnyed és komoly történet hűen mutatja meg Zsombor, a menő, vagány,
szerepelni szerető, diákdirinek készülő srácot éppúgy, mint
Ábelt, aki cseppet sem a társaság középpontja, és a történelemkönyvekkel otthonosabban érzi magát, mint a lányok közelében.
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KÉT NÉZŐPONT, EGY SZTORI

Ugyanazt a dolgot teljesen máshogy látja két ember. Az Ellenpontok-sorozatban
ezt a két nézőpontot olvashatod egymás után, előbb az egyik szereplő, majd a könyvet
megfordítva a másik szereplő szemszögéből is, vagy úgy, hogy összefonod a két szálat.
Bármelyik történettel indulsz is neki, ha eljutsz az Ellenpontok felirathoz,
akkor átlapozhatsz a másik részbe, és megnézheted, hogy ugyanazt a történést
mennyire másként látják a szereplőink. A történet befejezése pedig meglepetés:
neked kell felvágni a kötet közepén a lapokat, hogy elolvashasd!
9 789634 034247
2990 Ft

k.hu
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www.menokonyve

Az Ellenpontok-sorozat legújabb részének szereplője Lara és Petra, akik már ovi óta a legjobb
barátnők. Mindig ugyanabba szeretnek bele,
ugyanúgy öltöznek, és el sem tudják képzelni az életüket egymás nélkül. Aztán történik
valami, ami éket ver közéjük. Hol van a határa a hűségnek, és meddig mehetünk el a
barátságunk megmentéséért? Mészöly Ágnes könyvét végigizgulva néha nehéz eldönteni, kinek drukkoljunk, és kiért izguljunk jobban.

ISBN 000-000-000-000-0

Vágod?

M EG J
ELENIK
:
2018.
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S

VEDD MÁR ÉSZRE, HOGY
MÉG SINCS VÉGE
Erdős Zsuzsa az Ellenpontok-sorozatban
egy első szerelem történetét írta meg,
ami egy csapásra a fiatalok nagy
kedvencévé vált.

A regény szereplői
annyira az olvasók
szívéhez nőttek,
hogy a történet
folytatását követelték.
Így született meg
– most már nem
a forgatós formában –
a Még sincs MEGJE
LENIK
:
2018.
vége.
JÚNIU

Két röpke
hét együttj
árás
után Som
a és Niki
útjai egy
No nem min
időre elvá
lnak.
tha szakíta
nának, de
kénytelen
Soma
egykísérni
a szüleit
féléves Dél
azok
-Afrikai kikü
tetszik nek
ldetésére,
ik akár nem
akár
. Mindketten
nak benne,
bízhogy a kap
csolatuk
erős, hog
van olyan
y kibírja a
félévi távk
az első hete
apcsolatot
kben ninc
és
Mindketten
s is semmi
probléma.
ki vannak
ugyan bor
technika
ulva
összes lehe
, de a 21.s
tőségét kiha
zázadi
a kapcso
sználva, nap
latot. Bar
átaik min
onta tartják
tartani a
den
hely
zetben pró
lelket, külö
bálják ben
nösen Nik
viseli neh
nük
iben, kett
ezebben
ejük közül
a kényszerű
látszólag
kelletlen
távollétet.
ő
próbál beil
Soma is kén
leszkedni
ytelen
denki foga
új környe
dja osztatl
zetébe, ám
an
lelk
nem
da csapatb
esedéssel
minan, ahová
a személ
yét, a röp
sikerül
bejutnia,
labnéhány.

2990 Ft

ISBN 978-963-403-3561

S

Vedd már észre!

A
című regény
ben Soma és Niki régóta kerülgetik egymást.
Amikor már úgy tűnik, semmi sem mentheti
meg őket attól, hogy egy pár legyenek, mindig összekavarodnak a dolgok. Ez az egyszerre könnyed és komoly történet hűen mutatja
meg a kamaszlélek összes rezdülését – mindkét szemszögből. Niki hitelesen hozza a lányok
tipikus félelmeit, problémázásait, Soma pedig
azt, hogy mitől reagál másképp egy fiú ugyanarra a helyzetre.
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Két röpke hét együtt járás után Soma és
Niki útjai egy időre elválnak. No nem mintha szakítanának, de Soma elutazik a szüleivel fél évre Dél-Afrikába, bár semmi kedve
itt hagyni a jól megszokott életét és az éppen
induló kapcsolatát. Mindketten bíznak abban,
hogy szerelmük van olyan erős, és kibírja a
féléves távkapcsolatot…
Először mindketten ki vannak ugyan borulva, de a 21. századi technika összes lehetőségét kihasználva, naponta beszélnek. Barátaik
minden helyzetben próbálják tartani bennük
a lelket, különösen Nikiben, kettejük közül
látszólag ő viseli nehezebben a kényszerű távollétet. Soma is kénytelen-kelletlen próbál
beilleszkedni új környezetébe, ám nem mindenki fogadja osztatlan lelkesedéssel a személyét a röplabdacsapatban, ahová sikerül
bejutnia. Néhány csapattársa rossz szemmel
nézi érkezését. Aztán Soma elmegy Briannel
és a barátaival egy koncertre, Niki pedig egy
szülinapi buliba…
Erdős Zsuzsanna a kamaszlelkek jó ismerőjeként mutatja be mindkét oldalt, hol Niki
mesél, hol Soma, remek érzékkel váltogatva
a nézőpontokat. És ebben a történetben sem
1
megy minden simán…
/17

16/05

11:26
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„SOSEM ÍRNÁM LE,
HOGY NAPSZECSÓ”

Mit csinálnak, amikor nem
írnak, miből építkeznek
a kamaszoknak szóló
könyvekhez, és mi történik
az író-olvasó találkozókon?
Erdős Zsuzsával, Kalapos
Évával és Mészöly Ágival
összejöttünk egy kávéra,
és kifaggattuk őket.
MENŐ KÖNYVEK: Mindhármótok-

nak van egy civil szakmája. Men�nyire áll közel ez a könyvíráshoz?
KALAPOS ÉVA: Én évek óta
csak az írással foglalkozom,
egyetemista korom óta újságírással a könyvírás mellett. Most pont olyan téma jutott eszembe, ami összefügg a
Masszával, és az iskolai és a
netes zaklatással foglalkozik.
Jó lenne írni arról, hogy ez
mennyire hosszan van hatással valakinek az életére.
ERDŐS ZSUZSA: Én nagyon
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messze voltam az írástól, harminc évig egy banknál dolgoztam. Amikor a Vedd már észre!
című könyvet írtam, ez volt a
kikapcsolódás, mert éppen egy
nagyon nehéz projekten dolgoztunk.
MÉSZÖLY ÁGI: Én konduktor vagyok. Időnként elmegyek
külföldre dolgozni, rövidebb
időkre, így a világ mindenféle
izgalmas részén tanítok gyerekeket. Voltam Kínában, Norvégiában, Hollandiában, Németországban, Trinidadon is.
MENŐ KÖNYVEK: Az is közös pont,
hogy kamaszoknak írtok. Mást ír
az ember kamaszoknak, mint
egyébként?

Én sokféle
könyvet írok, felnőttregényt
és hároméveseknek lapozgatós mesekönyvet is, de ezt inkább a téma vagy a figura hozza. A hangvétel, stilisztika, a
szókincs, a dramaturgia, minden attól függ, hogy ez most
egy kontrollmániás kistündér,
vagy egy tizenéves, aki valamilyen konf liktusba kerül a
világgal.
K A L A P O S É VA : Igen, a
D.A.C.-nál a Flóra ilyen dumálós, kombinálós, ezért lett
MÉSZÖLY ÁGI:

olyan a könyv is. A Massza
sokkal szikárabb, a főhős miatt is. Tehát nem is témafüggő,
inkább karakterfüggő.
MENŐ KÖNYVEK: Van olyan téma,
ami fontosabb ennek a korosztálynak?

Szerintem
minden megfeleltethető felnőtt helyzeteknek. Az iskolai
vagy netes bántalmazás lehet
egy felnőtt története is, akit
egy irodában zaklat a főnöke.
Ezek olyan helyzetek, amiket
mindenki megtapasztalhat.
Egyszer azt írta valaki a moly.
hu-n: 40 évesen is nagyon élvezem, a gyereknek vettem.
K AL APOS ÉVA:

MENŐ KÖNYVEK: Amikor a kamasz korosztálynak írtok, miből
építkeztek? Mit kutattok, hogyan
kutattok?
KALAPOS ÉVA: A D.A.C. írá-

sakor a saját 16 éves önmagamhoz nyúltam vissza. Az
öcsémtől egy-két szófordulatot
ellestem, de az inkább a Mas�szában volt. Egyébként nem
akarok olyasmit leírni, amit
én nem használnék, mert azt
ledobja a papír. Például sosem
írnám le, hogy napszecsó.
ERDŐS ZSUZSA: Én megcsi-

náltam azt, hogy felmentem a
Gyakori kérdésekre, ott van
egy olyan rovat, hogy Tini párkapcsolatok, és elkezdtem válaszolni a kérdésekre. Egy-egy
válaszra jöttek a privát üzenetek, 12-20 éves korig nagyon
széles skálán. Beszélgettünk,
és beleláttam egy kicsit a fejükbe, a szóhasználatukba, a
világnézetükbe.
MENŐ KÖNYVEK: Ezek szerint nagyon nagy igényük van a kamaszoknak arra, hogy beszélgessenek velük.

Igen, találkozókon is. Elkezdünk a könyvekről beszélgetni. Mindig
van egy-két ember, aki maga
is ír, aztán sokszor ott kötünk
ki, hogy a pasim ezt meg azt
mondta.
K ALAPOS ÉVA:

MÉSZÖLY ÁGI: Igen, ilyenkor

döbbenetes dolgok derülnek
ki. Egy találkozón megszólalt
egy kisfiú, hogy ő nem kellett
az apukájának. Ilyenkor rögtön tudja az ember, hogy ezt a
mondatot valaki mástól hallotta. Ez ilyenkor egy félelmetes
felelősség, hogy jól tudod-e ezt
kezelni.
MENŐ KÖNYVEK: Egy írónak kicsit
tanárnak és pszichológusnak is
kell lennie ilyenkor.
KALAPOS ÉVA: Igen. Egy kis

faluban jártunk, ahol odajött
egy kislány, és mondta, hogy
olyan könyvet keres, amiben
hasonló problémáról van szó,
mint az övé, és megmutatta a
csuklóját, ami fel volt vagdosva.
Kiakadnak az írók az
olvasói véleményeken?
Az interjú vágatlan
verzióját a
coolbookz.hu-n
olvashatod el

MENŐ KÖNYVEK: Mit lehet tenni

ilyenkor?

Próbáltam
rávezetni, hogy van-e olyan felnőtt, akivel tud erről beszélni,
és az ottani könyvtárosnővel
beszéltünk erről, tehát valakivel, aki ott marad, és ismeri őt.
K ALAPOS ÉVA:

MENŐ KÖNYVEK: Nagyon fontos
ez a téma. Nehezebb egyébként
felkérésre írni? Ági, az Ellenpontok következő része is így készült.
MÉSZÖLY ÁGI: Igen, amikor
jött az ötlet, hogy legyen barátnős könyv, akkor mondtam,
hogy szerintem ezt megírták
jobbnál jobb szerzők, én nem
hiszem, hogy ehhez hozzá tudok tenni bármit is. Aztán jött
hozzá egy ötlet, ami elkezdett
érdekelni. Fontos, hogy engem
is érdekeljen a téma.
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Marah Woolf regényének főszereplője Jess, aki legjobb barátnőjével, Robynnal épp egy tábor
felé tart, hogy ott eltöltsön néhány hetet a Sziklás-hegység közepén, távol a sok nehézséggel
teli hétköznapoktól. Útközben hirtelen hatalmas viharba kerülnek, az autójuk kisodródik,
végzetes balesetet szenvednek... vagy mégsem? Lehet, hogy az egész álom volt csupán?
Később, a táborban Jess megismerkedik Caydennel, a smaragdzöld szemű fiúval, aki kísértetiesen hasonlít valakire, akit az álmában látott. A jóképű srác nagy hatással van Jessre.
Ám Cayden szeme előtt más cél lebeg: egy isten fiaként egyezséget kötött Zeusszal, és már évszázadok óta várja, hogy a megállapodásuk végre beteljesüljön. Ha talál egy lányt, aki képes ellenállni neki, Zeusz teljesíti leghőbb vágyát, és ő végre halandóvá válhat.
Vajon Cayden hajlandó-e mindent megtenni a győzelemért – még akkor is, ha ennek Jess szíve az ára?

MONDJ NEMET,
hogy a tiéd
lehessen!



A regény szerzőjét már
gyerekkorában is elbűvölték a görög istenek,
tízévesen kívülről fújta a
családfájukat. Azt tervezte,
hogy régész lesz (ahogyan a
regényben Jess is ezt tervezi), és elveszett kincsek után
fog kutatni. Ez a vágya végül nem teljesült, helyette
írni kezdett, és a 2011-ben
megjelenő MondLichtSaga
című sorozattal hatalmas sikert aratott.
Hasonlóan jó fogadtatásban részesült új sorozata,
az Isteni szikra is, melynek
első része immár magyarul
is olvasható.
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MELYIK GÖRÖG ISTEN VAGY?
Az Isteni szikra – Ne szeress! című könyvünkben
egy különleges világ tárul fel, tele istenekkel,
titánokkal és hősökkel. Engedd el egy pillanatra
a fantáziád, és a tesztünk segítségével találd ki,
te melyik görög isten lennél.

Melyik jelző illik rád legjobban?

A Gondoskodó
B Gondolkodó
C Csábító
D Erős
Hogyan reagálsz,
ha mérges vagy?

A Elfordulok és nem
reagálok a veszekedésekre,
amíg le nem nyugodtam.
B Mindent magamban tartok.
C Igyekszem megbeszélni
a problémáimat.
D Hangos leszek és ordibálok.
Válassz egy elemet:

A Víz
B Tűz
C Föld
D Levegő
Hogyan csábítod el
a kiválasztottadat?

A Szavakkal
B A külsőmmel
C Zenével
D Az egyéniségemmel

Melyik szuperképességet
szeretnéd?

A Gondolatolvasás
B Repülés
C Láthatatlanság
D Villámgyorsaság
Hol laknál szívesen?

A Egy lakásban a város közepén
B Egy házban a tengerparton
C Egy erdei viskóban
D Egy hatalmas külvárosi
villában
Melyik meglepetés tetszik
a legjobban?

A Egy hosszú masszázs
B Egy ínycsiklandó vacsora
C Egy hosszú kirándulás
D Egy szépen megírt dal
Hol érzed magad
a leginkább kényelmesen?

A Otthon a családommal.
B A legközelebbi barátaim
körében.

C Bárhol, ahol nem zavarnak.
D Egy nagy buliban.

Melyik betű a legtöbb
a válaszaidban? Számold
össze, és nézd meg
az eredményt!

A

Héra vagy, az oltalmazás istene, akinek mindene a biztonság, és a szerettei körében
érzi magát a legjobban, akikért
bármikor kész kiállni és harcolni.
Egy erős, gondoskodó személyiség, aki igazán tud szeretni: ez
vagy te.
Prométheusz vagy, a tűz istene. Csavaros az észjárásod,
gyorsan vág az eszed, így aztán
nem esik nehezedre átverni másokat – persze mindig csak a jó
cél érdekében. Bátorság, eszesség, kockázatvállalás: egyik sem
esik nehezedre.
Athéné vagy, a bölcsesség
és a művészetek istennője.
Nem meglepő, hogy nagyon
kreatív és ötletes személyiséggel rendelkezel. Kreatívan szereted kifejezni a gondolataidat.
Az élet minden részét élvezed,
és a szépérzéked lekörözhetetlen. Zene, alkotás, álmodozás:
magadra ismertél?
Zeusz vagy, a főisten, a viharok és villámok ura. Könnyen
méregbe gurulsz, de ha lecsillapodsz, kenyérre lehet kenni.
Szereted az életet, így könnyen
elcsábulsz: nem rólad mintázták
a hűség szobrát. Lenyűgöző személyiség, aki mindenkit elvarázsol: ez vagy te.

B
C

D
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A SZERELEM NEM CIKI!
Mit tennél, ha kapnál egy képet
a mobilodra, amin a barátod
egy másik lánnyal csókolózik?
Vagy ha szakítana veled
a szerelmed a reptéren?
Vagy olyasvalakibe szeretnél
bele, akitől világok választanak
el? Bármit is tennél, az biztos,
hogy próbálnád a saját utadat
járni, ahogy három regényünk
szereplői is teszik. És ez így van
jól, mert bármi is történik,
a szerelem nem ciki!



Itt van például Charlotte és Ant hony
esete. Mindkettőjüket dobták. Charlotte úgy érzi,

ez volt élete legszörnyűbb féléve. Anthony kiment a
barátnője elé a reptérre, hogy meglepje, és a lány ekkor
döntött úgy, hogy véget vet a kapcsolatuknak. Egymástól függetlenül Charlotte-nak és Ant honynak ugyanaz jut
eszébe: a Hogyan tedd túl magad az exeden 10 egyszerű
lépésben? című önsegítő könyv utasításait követve nekivágnak a városnak. Ha már eljátszottál valaha a gondolattal, hogy az igaz szerelem ott vár-e a check in pult túloldalán, és szívesen barangolnál egy kicsit New Yorkban,
ez a könyv neked való.
Egy jótanács a könyvből szakítás esetére: nézz magadra
valaki más szemével.
A tükör sokszor hazudik. Ráadásul a fejünkben lévő tükör a vidámparki, varázsüvegből készült tükrök érzelmi
megfelelője. Amit bármikor kedvünk szerint torzíthatunk,
amikor le akarjuk nyomni magunkat. Azt az énünket, amit
mások szemében látunk, szeretjük szándékosan tagadni…

Untitled-1 1
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A helyszín egy bababolt, főhősünk
pedig a tizenhét éves

Caymen. Az anyukája azt látná a legszívesebben, ha a lánya
a helyi, csóró rockerrel járna,
ugyanis a boltban tett sok évi
megfigyelés után biztos benne, hogy csak egy dologra jók:
pénzt költeni olyan felesleges
holmikra, mint az anyukája
boltjában árult porcelánbabák.
Amikor Xander Spence besétál a boltba, hogy a nagymamája születésnapjára babát
vásároljon, elég egy pillantás,
hogy Caymen megállapítsa, a
fiú eszméletlenül gazdag. Bár
a fiú vonzó, és ő az első, aki
tényleg felkelti a lány figyelmét, Caymen elég okos ahhoz,
hogy tudja, nincs esélye nála.
Hiszen ha mást nem is tanult
az anyukája intelmeiből, azt
igen, hogy a gazdag emberek
figyelmét nehéz felkelteni. Ám
Xander ezentúl gyakran megjelenik az üzletben, dacára a
lány erőfeszítéseinek, hogy elriassza. Caymen pedig, legnagyobb rémületére, élvezni kezdi a fiú táraságát.
Tudja, hogy az anyukája nem
jöhet rá a dologra – nem fogadná el. Amikor Xander odafigyelése és kedvessége már ép-

SZÍVESSÉGBŐL SZERELEM
KASIE WEST


KASIE WEST

A TÁVOLSÁG
RELATÍV

MEGJELEN
IK:
2018. MÁ JU
S

pen meggyőzné a lányt, hogy
a gazdagság nem jellemhiba,
ráébred, hogy a pénz sokkal
nagyobb szerepet játszik a
kapcsolatukban, mint gondolta
volna. És hogy Xander nem az
egyetlen, akiért aggódnia kell.
Kasie Westnek már a második könyve jelenik meg a
kiadónknál, és szeret olyan,
fontos kérdéseket boncolgatni, mint hogy tényleg olyan
fontos-e, hogy mit gondolnak
rólunk mások, és hogy men�nyire ciki, ha kiderül rólunk az
igazság. Te mit gondolsz?

A tizenhét éves Sunny kapcsolata elég furcsán ér véget: kap egy képet a mobiljára, amin a barátja

egy másik lánnyal csókolózik. Más ilyenkor talán összeomlana, de Sunny más megoldást választ. Ami ezután következik,
az egy tizenkét órás őrült hajsza London körül, ami este 8-kor
indul a Crystal Palace-nél (olyan messze a civilizációtól, hogy
még a metró sem jár arra), át Camdenen, Choreditchen, a Sohón, Kensigtonon, Notting Hillen… és reggel 8-kor ér véget az
Alexandra-palotánál.
Míg körbeloholja a várost, Sunny egy rakás olyan emberrel
találkozik, akikről nem is álmodta volna, hogy lehet bennük közös – legkevésbé az ördögien jóképű (és iszonyúan hiú) francia
„ikrekkel”, Jean Luckel és Vickel, akik valójában unokatesók.
Ez a Londonhoz írt szerelmeslevél megmutatja, hogy egy város
több a városrészek összességénél, és valójában az itt élő emberek alkotják a testét és lelkét. És Sunny felfedezi, hogy mindenki
– barátok, látszólag ellenségek, híres együttesek és még a riksások is – mindent megtesz azért, hogy segítsen egy lánynak
elégtételt venni.

Londonban MEGJELÚELNIUIKS:
BÁRMI 2018. J
megtörténhet

05/04/18 21:19
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LEGYÉL INKÁBB
BOLDOG!

Harcoltál már azért, hogy az lehess, aki igazából
vagy? Ha igen, tudod, hogy nem is olyan könnyű
boldognak lenni. Ebben a két könyvben két különleges
fiatal, Aaron és Vivi próbálják elfogadni magukat,
miközben nemcsak magukkal, de másokkal is nehéz
megértetniük, mi is jelenti számukra a boldogságot.



A tizenhat éves Aaron Soto
igyekszik újra magára találni egy családi tragédiát
követő nyáron. A barátnője,
Genevieve segítségével lassanként emlékezni kezd, milyen
lehet a boldogság, ám amint
összebarátkozik Thomasszal,
minden összezavarodik, amit
a múltjáról és a jövőjéről gondolt. Aaron és Thomas egyre
közelebb kerülnek egymáshoz,
és Aaron önmaga előtt sem tagadhatja le többé az érzelmeit.
A Leteo Intézet memóriatörlési eljárása lehet a megoldás,
hogy újra a régi legyen. Ám ezzel együtt az igazi önmagát is
elveszítheti.

ADAM SILVERA:
„Ha valaha ért már olyan tragédia,
amiről azt kívántad, bárcsak
elfelejthetnéd, talán megérted Aaront.
Bár nem mindig rajtunk múlik, hogy
történetünk boldog véget ér, azt
viszont képesek vagyunk megtanulni,
hogyan legyünk a nekünk osztott
lapokkal inkább boldogok, mint sem.”
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Vivi és Jonah új szerelme
mint egy szimpla szerelmi
történet. Az emberek nagyjából egy százaléka szenved
mániás depresszióban, más
néven bipoláris betegségben.
Ez egy érzelmi libikóka, amelyben az euforikus hangulatban
cikázó gondolatokat gyakran
meggondolatlan, fékevesztett
viselkedés követ, majd a mániákus tünetek után mély, depressziós szakaszok jönnek.
Ezt az érzelmi hullámvasutat
és egy sebzett emberrel átélt
szerelem minden gyönyörét és
kínját mutatja meg nagyon finoman Emery Lord.

EZER ÉJSZAKA ÉS ALVILÁG
Egy lány, aki azért, hogy életben maradhasson, egész éjjel meséket
mond az uralkodónak; egy másik lány, akit magával ragad a Goblin
király az Alvilágba. Mindkét történet ismerős lehet számodra,
bár talán még nem YA-regény formájában.



EMERY LORD:
„Néha úgy tűnhet,
hogy a mentális
betegséget a filmek
ben, hírműsorokban
főként tragikus
felhangokkal jelenítik
meg. Nagyon kérlek,
halld meg, amit most
mondok: vannak ám
másféle történetek
is ezerszám! Az egyik
ilyen történet azt
mondja el, hogy az
utazás néha nehéz,
és talán az út sincs
tökéletes állapotban,
de végül odaérsz.
Egy csodálatos élet
néhány kemény hete:
erről szól Vivi sztorija,
és az enyém is.”

Mikor a hatalmas és
veszedelmes uralkodó megérkezik a
sivatagbeli faluba, hogy
magával vigye leendő
asszonyát, lesz egy lány,
aki kiáll elé, hogy megmentse a nővérét – még
azon az áron is, hogy
önmagát áldozza fel. Az
uralkodó palotájában a
lányra a biztos halál vár.
Ám éjre éj jön, és a lány elbűvöli a királyt
a történetével, amely különös mágiát
sző kettőjük közé, megelevenítve a lány
szavait. Ahogy a történet kanyarog, és
színnel telik meg, a lány varázsa is egyre erősödik. Ám elég erős lesz-e ahhoz,
hogy megmentse az életét? A több száz
éves történet ezúttal egy szenvedélyes
és varázslatos regényben kel újra életre, és a sivatagba vezet, ahol a főhőssel
együtt lehetünk részesei egy különös
szertartásokkal teli, veszedelmes világnak.



Láttad a Fantasztikus labirintus című
filmet? Annak idején ikonikus műnek számított, és David Bowie
játszotta benne a Goblinkirály ellentmondásos figuráját. Az Alvilági
dal ennek a történetnek
egy rendhagyó feldolgozása. Már maga a főhős
is különleges, Elisabeth
ugyanis titokban zeneműveket komponál, és arra vágyik, hogy egyszer zeneszerző legyen. Liesl a varázslatos és
veszélyes Goblinkirályról szóló legendákon nőtt fel, amelyek elragadták a lelkét, a szívét, és ihletet adtak, hogy zeneműveket komponáljon. Mára Liesl már
tizennyolc éves, a családi fogadó körül
segít, és a zene köré szőtt gyermekkori
álmai és képzelgései semmivé lettek.
Ám amikor a Goblinkirály elrabolja a
húgát, Liesl számára nincs más út, mint
utánamenni az Alvilágba, hogy megmentse. Megérkezve e különös, magával ragadó világba, amelyet egy rejtélyes férfi ural, hamarosan lehetetlennek
látszó döntést kell hoznia. Az idő és az
ősi törvények ellene dolgoznak, és Liesl
nek meg kell tudnia, ki ő valójában, mielőtt a sorsa beteljesedne.
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ALVILÁGI FEJVADÁSZOK
és egy MODERN ZABHEGYEZŐ



A tizenhét éves Zoe megrázó időszakon van túl édesapja hirtelen halála és a
közelben élő idős házaspár eltűnése után. Egy viharos éjszakán öccsével együtt támadás
éri őket a befagyott tó partján,
és váratlanul egy rejtélyes fejvadász siet a segítségükre, akit
Zoe X-nek nevez el. X Alsóvilágból érkezett, hogy begyűjtse
az elvetemült lelkeket. Minden
szabályt megszeg azzal, hogy
felfedi kilétét Zoe előtt, és azzal is, hogy vonzódni kezdenek
egymáshoz.

Vannak történetek,
amik olyan súlyosak,
hogy fejbe vágnak, közben
pedig az arcunkba ordítják
az igazságot. Ezek a sztorik
épp ilyenek.
„Kinek szól ez a regény? A
tompa, felnőtt agyammal azt
gondolom, hogy elsősorban
azoknak a kamaszoknak, akik
nagypofával kóstolgatják a felnőttséget, s bár/mert van bennük kíváncsiság (és lappangó
céltudat), azt érzik, hogy kurvára nem érti őket senki. És ők
sem értik, hogy a világ hogy
lehet ennyire szar.”
www.librarius.hu
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„Miközben írtam a könyvet, elképzeltem, hogy a szereplőket
egy filmben látom, és muszáj
jó szövegeket és izgalmas jeleneteket írnom nekik, különben megbukik a film. Zoe és X
karaktere mellett Zoe kisöccse,
a hiperaktív Jonah is nagy kedvencem, mert mindent nagyon
mélyen átérez, és próbál bátran helytállni. És a 18. századból Alsóvilágba került szereplőt,
Szakítót is nagyon bírom, mert
vicces, vagány, és mindenre magasról tesz.”
Jeff Giles

Két belevaló regény



Mik a legjobb és a legros�szabb tulajdonságaid? Addison Schacht komolyan
veszi a Chicagói Egyetem felvételi esszékérdését, és kendőzetlen őszinteséggel számol be
arról, amit élete eddigi tizenhét éve alatt titkolni próbált.
Az iskolai marihuánaárusítást,
barátságát egy Ásó nevű lán�nyal (aki – és ez fontos – NEM
a barátnője), az Aeneis-fordításokat, és persze a nyomozást.
Addison ugyanis fejébe veszi,
hogy kideríti, ki és miért gyilkolta meg a legjobb barátját,
Kevin Broadust.

A TRÓNOK HARCA
YA-VERZIÓJAKÉNT EMLEGETETT

FALLING KINGDOMS

MÁSODIK KÖTETE IS VÉGRE MAGYARUL!

Három királyság vezetője egyeduralomra tör, így az alattvalóik élete nagy
fordulatot vesz. A főszereplők – köztük a királyi családok tagjai és a lázadók
– ráébrednek, hogy sorsuk visszafordíthatatlanul összefonódik. Az egyetlen
dolog, amiben biztosak lehetnek, hogy az egyik birodalom el fog bukni.
De vajon lehet bárki győztes, amikor minden széthullik körülöttük?

Te is magadra ismersz?
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