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„– Van valami, amiért még mindig haragszol az elmúlt évekb?l? – néztem a szemébe, amikor megálltunk a kapunkban. – Nem. Nincs – szólt
?szintén, némi töprengés után. – Neked? – Azt hiszem, nincs – ismertem be, és komolyan is gondoltam. – Viszont – tettem hozzá, amolyan
"azért ne nyugodj meg" pillantással – nehogy azt hidd, hogy Benoît nem jelentett nekem sokat. – Gondolom. De a te kitalált barátodat Jéromenak hívták – emlékeztetett mosolyogva. – Részletkérdés – nevettem el magam, aztán a vállába fúrva az arcom, szorosan átöleltem. – Örülök,
hogy az elmúlt négy évem minden egyes napja rólad szólt – suttogtam alig hallhatóan. Cortez kissé eltolt magától, hogy a szemembe tudjon
nézni, majd hosszasan megcsókolt, engem pedig elöntött a forróság a hajnali h?vösben. Azt hiszem, ezt végleg megbeszéltük.”
Budai Rebeka élete tizenhat évesen fenekestül felfordult, amikor posztolt a barátja falára egy szemrehányó, egy szál gitáros dalt, a Késtélt.
Azóta ? Bexi, aki immár a második lemezén dolgozik, a dal ugyanis óriási sláger lett és országos hírnevet hozott számára. Körte, a
tetoválóm?vészb?l avanzsált menedzser épp egy tévés fellépést szervezett le a Pop/Rock sztár leszek! dönt?jébe, ahol Beki a legesélyesebb
versenyz? duettpartnere lesz. Nagy Márk nemcsak az énekhangjával, hanem külsejével is belopta magát a n?i néz?k szívébe, de Bekivel már
nehezebb dolga lesz...

„- Na, Cortez is megtalálta a sulit. Éppen ideje volt, nem fogom életem végéig tartogatni a jegyzeteket - sóhajtotta
tettetett unalommal az arcán, és becsapta a szekrényajtaját. Elfordítottam a fejem, hogy odanézzek, és akkor...És akkor
történt, hogy el?ször megláttam Antai-Kelemen Ádámot, Cortezt. Abban a pillanatban, ahogy megláttam, görcsbe rándult
a gyomrom, és úgy éreztem, muszáj lehajtanom a fejem, és úgy tenni, mintha csinálnék valamit, máskülönben elárulom
magam. Deszkás cip?t, farmert, és b?fazonú fehér pólót viselt, fél vállán hanyagul lógott a hátizsákja, másik kezében a
gördeszkáját tartotta. Összevissza meredez? haja csak látszólag állt szerteszét, egyébként gondosan megcsinálta, és
pont úgy nézett ki, ahogy kell, és ahogy jól áll neki. A folyosó végén Ricsivel beszélgetett, aztán szép lassan minden
osztálytársunk köré gy?lt, és hallgatták. Zavartan turkáltam a szekrényemben, csak néha néztem fel egy-egy pillanatra. Nézd, megjött Cortez! - jelentette be Virág. Mintha magamtól nem vettem volna észre.” (részlet a könyvb?l)
Looking for excitement, Coraline ventures through a mysterious door into a world that is similar, yet disturbingly different
from her own, where she must challenge a gruesome entity in order to save herself, her parents, and the souls of three
others.
Simplified Chinese edition of Midnight Sun
– Reni? – kérdezte. – Igen? – kérdeztem vissza döbbenten. – Jössz velem? – Nem! – szólt vissza Arnold helyettem, mire mindenki kérd?n
felé fordult. – Neményi, majd szólok, ha hozzád beszélek - mondta Cortez, és újra rám nézett. – Kezd?dik az olvasókör.... – hebegtem, de ez
nem t?nt túl népszer? válasznak, egy csomóan "húúú"-zni kezdtek. – Oké – tette fel a kezét Cortez, és röhögve odafordult egy csoport
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végz?shöz. – Jó – mondtam hirtelen, mire Arnold megpördült a tengelye körül, és visszanézett rám. – Reni, ne menj el! Kardos vár. Fogalmad
sincs, hogy tud-e egyáltalán vezetni. Veszélyes! – Csak egy sulikör! – indultam le a lépcs?n, és közben kivettem Ricsi kezéb?l Virág sisakját,
amit direkt nekem nyújtott oda. – Reni! – kiáltott rám Arnold újra. – Mindjárt jövök – közöltem egyszer?en, feltettem a sisakot, aztán felültem
Cortez mögé. Átöleltem a derekát, amit?l a régi ismer?seim (pillangó barátaim) mind feléledtek a gyomromban, és elindultunk. (részlet a
könyvb?l)
Ez a kötet, melyet kezében tart a Kedves Olvasó, els?ként összegzi a magyar gyermek- és ifjúsági irodalom történetét. Kit?n? segítséget
nyújt mindazoknak, aki a gazdag gyermek- és ifjúsági irodalmunkban kívánnak eligazodni, tájékozódni, felfedezni, újra felfedezni. Tanácsokat
ad a szül?knek: milyen könyveket adjanak a gyerekeik kezébe. Emellett kiemelten ajánljuk a pedagógusok, könyvtárosok és m?vel?dési
szakemberek, s az olvasni szeret? fiatalok figyelmébe és szeretetébe.
„A ragyogó napsütésbe kilépve ösztönösen hunyorogtam, majd megtorpantam. Ültek a padomon. Kissé megremegett a térdem, de azért er?t
vettem magamon, és továbbmentem. – Te mit csinálsz itt? – kérdeztem Cortezt, aki a pad támláján ült, és ölébe ejtett kezében tartotta a
zenelejátszóját. – Ülök – felelte olyan stílusban, mintha ez azért elég egyértelm? lenne. Jó, tényleg az volt, a vak is láthatta, csak éppen... –
Miért itt? – kérdeztem cseppet sem kedvesen. – Tudtommal már nem foglalt ez a hely – nézett mélyen a szemembe, nekem pedig felkeltek a
pillangók a gyomromban, és úgy döntöttek, hogy egységes er?vel próbálnak kiszabadulni. Kérd?n körbenéztem, remélve, hogy valaki segít,
de azonkívül, hogy az udvaron állók kétked? és sanda pillantásokat vetettek felém, senkire nem számíthattam. Márpedig én le fogok ülni! Ez
az én helyem! Pár „egyik lábamról a másikra állok” mozdulat után fogtam magam, és felültem Cortez mellé. Ennél furcsább még soha,
semmi nem volt. – Akkor én olvasok - közöltem, de ahogy kimondtam, már meg is bántam. Miért jelentettem be? Mi ütött belém? – Jó mondta elég furán. És ezen nem csodálkozom .”

„– Mi a diagnózis? – kérdezte Ricsi röhögve, mire a pszichológus ismét elmosolyodott, és a szemével körbepásztázta a
társaságot. – Melyik?tök Reni? – Én – emeltem fel a kezem zavartan. A pszichológus szeme körül apró ráncok jelentek meg, és
bólintott. – ? a válasz a kérdésedre – mondta Ricsinek. – Gyógyítható? – kérdezte Dave nevetve. – Szerintem nem – nevetett fel a
doki is. Vadul zakatoló szívvel néztem Cortezre, aki a napszemüveg mögül fürkészett. Fél évig járt miattam hétf? délutánonként a
pszichológusához. Én ezt romantikusnak találom. Miért, nem az? – Tessék ide ülni – kérlelte Zsolti a dokit, aki végül csatlakozott
hozzánk, és lazán elhelyezkedett a f?ben, felhúzott térdeire kulcsolta a kezét, és türelmesen hallgatta Zsoltit. – Szóval a visszatér?
rémálmom. Bejöv?k a suliba, és Máday habzó szájjal üvölt, vérben forognak a szemei, és...”
Részlet a könyvb?l: „– Bolond vagy – nevetett fel Cortez, mire én is elmosolyodtam. – Na, komolyan. A továbbtanulás? – Az is. De
a jelen helyzetben nagyon úgy t?nik, hogy vadászpilóta leszek. – El fogom venni t?led azt a könyvet – közölte Cortez. – De most
komolyan. Te látod a jöv?t? – váltottam stílust. – Én nem, de jóban vagyok az orákulummal. Majd bemutatlak neki - mondta, mire
megint felnevettem. Cortez vicces. :) – Komolyan kérdezem. Megijesztett, ami Kingáékkal történt. – Helyben vagyunk – mondta
Cortez. – Nem, mármint... tudod... k nem illettek össze, és szakítottak. Virág és Ricsi nem illenek össze, de tök jól megvannak. És
mi? – kérdeztem félve. – Mi van velünk? – Mi lesz velünk? – javítottam ki a kérdését, és ösztönösen a nyakamban lógó lánc felé
nyúltam, elkaptam a gy?r?t, és forgattam az ujjaim között.”
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„Felfelé baktattunk a dombon, amikor Virág kérd?n körbefordult, és a tekintete megállapodott rajtam. - Green Day szól a zsebedben mondta. - Zavartan el?kerestem a mobilom, és közben azon tanakodtam, hogy ki állíthatta be a telóm a Basket Case-re, és egyáltalán ki
csörög arra, mert csak egy embert ismerek, aki szereti... - A kijelz?n Cortez neve villogott, alatta egy men? deszkás képpel. - Cortez suttogtam, és megtorpantam az úton. - Vedd fel! És lélegezz. De el?bb vedd fel. Vagy ne! El?bb lélegezz - ugrált körülöttem Virág. - Mit
mondjak? - kapkodtam a leveg?t. - Els?sorban ne mondj semmit, várd meg, hogy mit akar. De ha beszélni akarsz vele, javaslom, hogy vedd
fel - tanácsolta Arnold.” (részlet a könyvb?l)
„Cortez kikerült minket, lesétált a lépcs?n, miközben a lány már megindult felé. Tudtam, hogy rá vár, tudtam, hogy ? csak Viki lehet, de a
következ? jelenetet még én sem tudtam el?re. A lány vigyorogva átölelte Cortezt, majd hosszú csókkal köszöntötte. Nem, ez nem olyan volt,
mint kilencedikben, a díjugrató napján. Most jól láttam. Mindannyian jól láttuk. Lemerevedtem, nem akartam odanézni, de nem tudtam levenni
a szemem róluk. A látvány sokkolt, minden energiámmal azon voltam, hogy akkor fulladjak meg, miután elmentek. - Sziasztok - köszönt hátra
Cortez nekünk, aztán megfogta Viki kezét (összekulcsolt ujjakkal), és elindultak.” (részlet a könyvb?l)
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