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FELHÍVÁS 

 

Az idei tanévben ismét meghirdetjük olvasómozgalmunkat, a Litera-túrát. A felsorolt 10 

könyv közül a legtöbb szavazatot kapott műből 2 fordulóban a megfelelő oldalszámok vagy 

fejezetek megjelölésével kell haladni, és a megküldött kérdésekre válaszolniA jelentkezéseket 

a választott könyv címével együtt kérjük leadni a személyesen kollégium könyvtárosainál, 

csoportvezetődnél, vagy Szluka Bernadett tanárnőnél, vagy e-mailben a 

hkollegium©gmail.com címen december 12-ig. 

 

Választható könyvek:  

 

1. Kalapos Éva: Massza 

2. Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg 

3. F. Dürrenmatt:  Az öreg hölgy látogatása 

4. Daniel Keyes: Virágot Algernonnak  

5. Szabó Madga: Mondják meg Zsófikának! 

6. Janne Teller: Semmi 

7. Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

8. P. Coelho:  Az ördög és Prym kisasszony 

9. G.G. Marquez.: Szerelem a kolera idején 

10. Totth Benedek: Holtverseny 

 

Jelentkezési határidő: 2017. december 12.  

 

1. forduló: január 16- február 13.  

2. forduló: február 13.-március 6.  

Eredményhirdetés: 2018. március 20.   
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KÖNYVISMERTETŐK 

 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

Tíz egymásnak ismeretlen ember meghívást kap egy pazar villába. A villa egy sziklás, 

elhagyatott szigeten áll, amely sziget néger fejhez hasonlít, arról kapta a nevét is. A villa 

titokzatos tulajdonosáról mindenféle pletykák keringenek. A vendégek, bár valamennyiük 

múltjában van valami, amit legszívesebben elfelejtenének, reménykedve és örömmel érkeznek 

meg egy pompás nyári estén a sziklás öbölbe. A tulajdonos azonban nincs sehol… A 

felhőtlennek ígérkező napokat egyre félelmetesebb események árnyékolják be. A sziget 

látogatóit a különös fordulatok hatására hatalmába keríti a rettegés. Tízen érkeznek. Hányan 

távoznak?  

 

Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg 

Gyermeknek és felnőtteknek szóló egyetlen mese A kis herceg, a második világháborúban 

elpusztult s már klasszikusnak számító francia író remekműve. Története úgy indul, mint 

minden Saint-Exupéry-regény, egy repülőkalanddal, de ezúttal a bonyodalom nem a 

valóságban, hanem a költői képzelet világában folytatódik. Egy kisfiú jelenik meg a 

szerencsétlenül járt pilóta mellett a Szahara magányában, egy kisfiú egy másik bolygóról. S 

vele együtt feltündököl egy másik világ is, melynek embersége, tisztasága és szépsége sajnos 

már csak a költészet világából való. És Saint-Exupéry úgy beszéli el kis hercege történetét a 

maga icipi bolygóján, hogy mindnyájan fájdalmasan megáhítjuk azt az igazabb bolygót, s 

szívünkbe zárjuk az emberségben nagy kis herceget. A világszerte ismert, megrendítően szép 

mesét a nagy író eredeti színes rajzai díszítik. 

 

Daniel Keyes: Virágot Algernonnak  

Ennek a regénynek rendhagyó a története: először novella volt, szépirodalmi és tudományos-

fantasztikus antológiáknak egyaránt kedvelt darabja, utána televízió-dráma lett belőle, s csak 

azután teljes jogú és méretű regény. Nem véletlen, hogy a tudományos-fantasztikus irodalom 

is magának követeli Keyes művét: a gyengeelméjű Charlie Gordon zsenivé operálása, majd 

eredeti állapotába való rohamos visszahanyatlása valóban hálás témája lehet a science fiction 

népszerű műfajának. De ez a regény több merőben fantasztikus témánál: mélységesen hiteles 

lélektani rajza egy rokonszenves személyiség fejlődésének, s a tragédiába torkolló befejezés 

mégsem elkeserítő, hanem felemelő: Charlie Gordon a mesébe illő pálya befutása és a végső 

zuhanás után is megőrzi emberi tartását, élni akarását, optimizmusát. 
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F. Dürrenmatt:  Az öreg hölgy látogatása 

Az öreg hölgyet, aki szegény leány volt, régen egy fiatal kiskereskedő elcsábította, majd 

cserbenhagyta, szégyenbe hozta. A leány messzire menekült otthonától. Attól kezdve élete 

szakadatlan szerencse. Változatos szerelmi fordulatok, házasságok után úgy lesz öreg 

özvegyasszony, hogy a világ egyik leggazdagabb tőkése. Ekkor érzi úgy, hogy elérkezett a 

bosszú ideje. Egy életen át forralta a gyilkos szándékot: megölni egykori csábítóját. Ezért 

utazik vissza évtizedek után szülővárosába, ahol a szintén megöregedett fűszeres is él még. A 

szülőváros pedig a második világháború után teljesen elszegényedett, minden lakója vagy 

nyomorog, vagy a nyomor közelében van. Ünnepelve fogadják városuk dúsgazdag szülöttét. 

Végtelen vagyona birtokában megígéri, hogy rendbe hozza a város anyagi ügyeit, és minden 

lakóját jobb életszínvonalhoz juttatja. Egyetlen feltétele, hogy egy kívánságát kell teljesíteni. 

Ezt azonnal meg is ígéri a város, az öreg derék kispolgár is, az egykori csábító. Hanem azután 

már nem nyilvánosan, hanem bizalmasan közli a város vezetőivel, hogy a feltétel: meg kell 

ölni a derék idős polgártársat. Ettől nemcsak visszariadnak, fel is háborodnak. Akkor pedig 

nincs fellendülés... 

 

G.G. Marquez.: Szerelem a kolera idején 

A csodálatos történet 1880-ban kezdődik, amikor a gyönyörű Fermina élvezhetné életét, 

helyette választania kell két udvarlója között, a jóképű Florentino Ariza és a népszerű Juvenal 

Urbino doktor között. Ez a gyötrődés és háromszög csaknem 50 éven át tart.  

A meghökkentő befejezésű szerelmi történet egy buja, lüktető, letűnt világban játszódik, 

melyet egyaránt uralnak a misztikus események és a sztentori hangú bölömbikák; ahol a 

tengerben olykor még feltűnik egy éneklő vízitehén keblén a borjával, vagy egy gyönyörű 

vízihulla; ahol még a legjózanabb gondolkodású embernek is természetesnek tűnik, hogy a 

tárgyak olykor elsétálnak a helyükről. Teljesen más világ ez, mint a mi közép-európai, 

misztikumtól mentes és romantikátlan valóságunk. 

 

Janne Teller: Semmi 

A regényt először betiltották, majd a 2001-es dán Gyermekkönyv-díjat követően kötelező 

olvasmánnyá vált hazájában.  

„Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes csinálni. Erre most 

jöttem rá.”  

Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy nap az iskolát. Osztálytársai elhatározzák, hogy 
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bebizonyítják neki – és maguknak – az ellenkezőjét. Egy régi pajtában gyűjtenek össze 

mindent, aminek van értelme. Ám először csak egy fejetlen játékbaba, egy zsoltároskönyv, 

régi fényképek, elszáradt rózsaszirmok gyűlnek össze – ezért a gyerekek azt találják ki, hogy 

mindenkinek valami számára különlegesen fontosat kell odaadnia. Olénak a bokszkesztyűjét, 

Hansnak a vadonatúj biciklijét, Hussainnak az imaszőnyegét… Minél nagyobb az áldozat, 

annál nagyobb az értelme.  

 

Ami ártalmatlan játéknak indul, hamarosan kontrollálhatatlanná válik. Ekkor lépnek közbe a 

szülők és a rendőrség, no meg felbukkan a média. Csak Pierre marad flegma, akinek ezért 

súlyos árat kell fizetnie… 

 

Kalapos Éva: Massza 

Ráber Patrik tök átlagos. Tizennégy múlt, egy hatosztályos gimibe jár, normális családja van 

és néhány (kevésbé) normális barátja. A haja szőke, a szeme sötétkék, a testalkata átlagos. A 

lányok alig veszik észre. Legalábbis a legtöbb.  

Ráber Patrik mégis elüt az átlagtól. Színésznek készül, szabadidejében verseket és 

monológokat tanul. A családja nem igazán érti meg, ahogy az osztálytársai sem.  

Ráber Patrik kretén.  

Ráber Patrik nyomorék.  

Ráber Patrikra nincs szüksége a világnak.  

Legalábbis azok szerint, akik zaklatják őt. 

Egy regény az online és offline megfélemlítésről, egy kamasz legádázabb félelmeiről és arról, 

hová vezet, ha a cybertérben teljesen elvész a kontroll.  

Olvasd el! És nem csak akkor, ha érintett vagy.  

A regényt tizennégy éven felülieknek ajánljuk! 

P. Coelho:  Az ördög és Prym kisasszony 

Az ördög és Prym kisasszonyban Coelho egy zárt közösség próbatételét ábrázolja. Egy 

hegyvidéki kis falucskában játszódik, ahol főleg öreg emberek, földművesek és pásztorok 

leszármazottai élnek.  

Egy szép napon titokzatos idegen érkezik a faluba, akiben többen az ördögöt vélik felfedezni. 

Az idegen gazdagságot ígérve ráveszi Prym kisasszonyt, a fiatal szállodaalkalmazottat arra, 

beszélje rá a falu népét, hogy öljenek meg valakit maguk közül, és olyan jutalmat kapnak, 

amivel újra felvirágoztathatják a falut.  
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Chantal Prym, aki nagyon szeretné megváltoztatni az életet, vajon minden gátlás nélkül az 

idegen bűntársa lesz? A faluközösség enged-e a kísértésnek, és valóban kiválaszt soraiból egy 

bűnbakot? Az idegen pedig joggal bízik-e abban, hogy a Rossz győzedelmeskedik a Jó felett?  

 

Szabó Madga: Mondják meg Zsófikának! 

„Mit jelent az, ha egy gyerek nem stimmel? Hogy rossz?”  Zsófika, a regény főszereplője nem 

tartozik az eminens tanulók közé, látszólag mindig bajt okoz, esetlenül csetlik-botlik a 

világban. Egyetlen ember volt, aki mindig megértette őt, az apja. "Élete utolsó percében is rá 

gondolt... miután rosszul lett, csak egyetlenegyszer szólalt meg már, azt mondta: „Mondják 

meg Zsófikának.” Valamit üzenni akart neki, de mit? Már nem tudta befejezni a mondatot." 

Zsófika egyedül kell, hogy megkeresse, „mit csináljon, ha stimmelni akar”.  És Zsófika 

nemhogy kitűnőre vizsgázik emberségből, helytállásból, de ösztönös gyermeki ráérzéssél 

„beleszól” a felnőttek életébe... 

És ami a legfontosabb, közben igazi társakra, barátokra lel a felnőttek között. 

 

Totth Benedek: Holtverseny 

Magyarország valamelyik elhagyatott, vidéki elkerülőútján egy kamaszokkal teli sportkocsi 

száguld a koromsötét éjszakában. Éppen elég fenyegető kezdet ez egy regényhez, de még így 

is váratlan, ami a folytatásban következik. Totth Benedek nem bánik kesztyűs kézzel sem 

regényalakjaival, sem az olvasókkal első könyvében. A kamaszregény, a krimi, a lélektani 

thriller és a fejlődési regény elemei keverednek ebben a különös, nyomasztó és olykor mégis 

humoros, kegyetlen, de nem öncélú prózában. Ha valaki a mai Magyarországra, s a benne 

meglehetősen elhagyatottan, néha boldogan, többnyire boldogtalanul, olykor szomorúan, de 

gyakrabban inkább dühösen ténfergő tizenévesekre ismer, nem téved nagyot. Mégsem a 

társadalomkritikán van a hangsúly, hanem a nagyon is személyes szembenézésen azzal a 

kamasszal, aki mi magunk is voltunk, vagy lehettünk volna ezen a sivár, nem vénnek való 

vidéken, ahol még a vaddisznók sem azok, amiknek látszanak. 

 

 

 


