Könyvajánló leendő nyolcadikosoknak
Hogyan is lennél képes megbirkózni a jelennel, ha nem tudsz szembenézni a múlttal?
A magabiztosnak tűnő és népszerű Gabinak
van egy titka -- olyan borzasztó titka, amit nem mondhat el sem a családjának, sem a
legjobb barátnőjének... Vajon el tudja rejteni
azt, ami látszik? Az önbántalmazás mára a kamaszkor velejárója, a fiatalok egyre gyakrabban
maradnak magukra a kétségeik között, és mikor nem tudnak megbirkózni a problémáikkal, a
fizikai fájdalomban keresnek megkönnyebbülést. Ezek a gyerekek és a környezetük óriási
bajban van, amin csak az érzelmi okok felgörgetése és kibeszélése segíthet.

Eve Ainsworth: Sebek
EGY VILÁG LÉTE FOROG KOCKÁN
EGY KÜLDETÉS A VÉGSŐ NYEREMÉNYÉRT
FELKÉSZÜLTÉL?
2045-öt írunk, és a valóság elég ronda egy hely. Az emberiség nagy részéhez hasonlóan
Wade Watts is azt a kiutat látja zord környezetéből, hogy bejelentkezik az OASIS-be, a
világméretű virtuális valóságba. Amikor az OASIS tervezője meghal, ördögi feladványsort
hagy maga után, melyek megfejtéséhez a popkultúra megszállott ismeretére van szükség. Aki
először megfejti mindet, az örökölheti hatalmas vagyonát - és egyben az OASIS feletti
hatalmat.

Ernest Cline: Ready Player One
A könyv egy nagy felmérés alapján készült, mégpedig megkérdeztünk több száz tinit
(iskolákban névtelen kérdőíveken keresztül), hogy mire kíváncsiak, miben igénylik a
felvilágosítást, milyen segítségre van szükségük, hogyan élik meg a kamaszkort. Készséggel
álltak rendelkezésünkre, mivel őket akartuk meghallgatni, az ő véleményükre voltunk
kíváncsiak.

Fert Mónika: Felnőni tabuk nélkül – Az Élet ABC-je
A vicces illusztrációkkal ellátott könyv választ ad az evolúcióval kapcsolatos, leghihetetlenebb
kérdésekre. Megtudhatjuk például, mi az önző gén, honnan jöttünk, és kiderül, miért
nincsenek autó méretű bogarak. Rengeteg információ a legkevésbé sem száraz és unalmas
stílusban.

Glenn Murphy: Az evolúció.. ahogy még sosem hallottál róla
Szepes Norbert szeptemberben új esélyt kap a helyi hatosztályos gimnázium egyik
végzős osztályában. De nem egyszerű a beilleszkedés. Tetoválásai láttán többen
összesúgnak a háta mögött, mások őrültnek tartják különös szokásai miatt. És persze
fontos kérdés, hogy mit szól hozzá az osztály legmenőbb rockere, nem beszélve az
éles szemű Farkas Míráról, aki olyan gyanakvón néz rá, mintha küldetésének tekintené,
hogy minél többet megtudjon titokzatos új osztálytársáról. Norbit azonban évek óta
nem érdekli a cikizés. Csakhogy hamarosan felbukkan egy árny a múltból, aki mintha
Norbi saját árnyéka lenne – és a fiú kénytelen számot vetni mindazzal, ami miatt ott
kellett hagynia régi iskoláját, és meg kell hoznia egy olyan döntést, amelyben nem
biztos, hogy a sors istennői a segítségére lesznek…

Papp Dóra: Bolyongó

A versek nem mennek ki a divatból. A versolvasás olyan, mint válogatni egy végtelen nagy
ruhatárban. Lesz köztük olyan darab, ami eleinte úgy lötyög rajtad, mint apád harmincéves
bőrkabátja, aztán szépen belenősz. Lesz olyan, ami egyáltalán nem tetszik, és nem is fog
soha. Aztán jön a szerelemvers első látásra, majd a nagy, örök kiválasztottak.
A Szívlapát című versgyűjteményben nyolcvanöt köztünk élő költő százötven verse olvasható.
Vannak olyan szerzők, akik már évtizedek óta írnak, és vannak, akik meg sem születtek,
amikor másoknak már verseskötete jelent meg.

Péczely Dóra (szerk.): Szívlapát
Tizenhárom köztünk élő író azonban igen. Berg Judit, Dániel András, Gévai Csilla, Gimesi
Dóra, Jeli Viktória, Kalapos Éva Veronika,
Kemény Zsófi, Kertész Erzsi, Kiss Tibor Noé, Mészöly Ágnes,
Molnár T. Eszter, Tasnádi István, Totth Benedek története a főváros egy-egy kis
szegletébenjátszódik a belvárostól a külvárosig. A novellák kamasz szereplői úgy élnek
benne, ahogy tudnak, ahogy a fiatalok élnek, de egy pillanatban szétválaszthatatlanul
összekapcsolódnak a várossal.

Péczely Dóra (szerk.): Budapest Of
A Szerinted?! egy kamasz lány és az édesanyja napi csatáit követi végig, nem kevés
humorral. Olvasd el Janka naplóbejegyzéseit, majd fordítsd el a könyvet és kövesd, hogy
Eszter, az anyuka hogyan éli meg ugyanazokat az örömöket, vitákat, nagy összeveszéseket és
kibéküléseket..És hogy ebből mi sül ki? Vágd fel a középső részt, és ez is kiderül!

Fiala Borcsa: Szerinted?
Max, aki a történet során a szemünk előtt cseperedik fel, a Heinrich Himmler által kigondolt
Lebensborn program tökéletes prototípusa. A politikai elképzelések szerint ideális édesanyját
génjei és fizikai adottságai alapján választották ki a náci tudósok, csakúgy, mint az
édesapját. Max azonban semmilyen kapcsolatot nem ápolhat szüleivel (anyjától is elválasztják
abban a pillanatban, ahogy ez lehetséges), hiszen feladatuk mindössze annyi, hogy életet
adjanak Németország új, felsőbbrendű gyermekének. Közel 20 000 gyermek fogant és
született meg e program során. Sokkoló, mélyen elgondolkodtató történet, mely nevetésre
készteti az olvasót a megrázó sorok között. Élvezetes és megdöbbentő írás, hátborzongató
történelmi tények alapján. Igazi Magasfeszültség!

Sarah Cohen-Scali: Max
A könyv újfajta módon nyújt betekintést a sport történetébe. Az ifjú V. Károly császárt
például szenvedélyes teniszezőként mutatja be, az angol VIII. Henriket fanatikus
sportrajongóként, a modern fizika megalapítóját, Isaac Newtont pedig aktív bokszolóként.
Megtudhatjuk, hogy a reneszánsz kultúra hozta magával a nagy sportlétesítmények építését,
ugyanis a Mediciek Firenzéjében a calcio, azaz a labdarúgás nézők tízezreit vonta
bűvkörébe. Szórakoztatóan és egyszersmind történelmileg megalapozottan tárgyal a szerző
olyan kérdéseket, hogy mi is a sport valójában. Miért tartozik bele a toronyugrás, a zsákban
futás meg miért nem? Mi a helyzet a bikaviadalokkal vagy a motorsporttal? Hogyan tett szert
a labdarúgás akkora népszerűségre, és hogyan hat egymásra a sport és a politika? Egy
bizonyos: a sport kultúrtörténete nem csak a sportrajongókat fogja lebilincselni.

Wolfgang Behringer: A sport kultúrtörténete

