
 
 
 
 

Kedves tanárnő! 

 

Nem is tudom, melyik könyvvel kezdjem. Sok fajta könyvet olvasok. A történelmi témájútól a 

romantikusig. Ha az összes kedvencemet leírnám, akkor végtelen lenne az ajánlóm. 

 

 Kiválasztottam négy könyvet és azokat fogom jellemezni. Remélem, az egyik elnyeri a 

tetszését.      Az első könyv romantikus. Nógrádi Gergely: Agenor című regényéről van szó. 

Dorotea Acosta az egyik főszereplője, aki egy bálon megismerkedik Viktorral. Az apja nem 

nézi jó szemmel, hogy lánya egy amerikaival van. Ám a fiatalok egymásba szeretnek. Közben 

bálnákkal folytatott kísérletek borzolják az olvasó kedélyét, a szerelmesek életveszélybe 

kerülnek. De többet nem árulhatok el! Sokkal jobb, ha a kezünkben van, és olvassuk. 

 

A másik könyv egy mitológiás sorozat. Hat kötetes, de csak hármat fordítottak le. Így meg 

kell tanulnom angolul vagy valakit megfenyegetni, hogy fordítsa le. Visszatérve a könyvre. 

Egy viharral kezdődik, amelytől Emily fél. Az apja dolgozik, édesanyja pedig meghalt.  A vihar 

az istenektől jön. Az Olümposzon háború van. Létezik egy láng, ez adja az életet az 

isteneknek. Pegazusnak kell a lángot megtalálnia. Így a földre megy. Emily háztetőjén landol.  

A végén barátság lesz belőle. Ez az első kötet. És épp, hogy elárultam valamit. Az izgalmas 

részeket kihagytam. Érdemes elolvasni mind a hármat. Kate O’ Hearn:  Pegazus és az 

Olümposz lángja (első kötet); Pegazus és harc az Olümposzért   (második kötet)  és a 

harmadik kötet Pegazus és az új Olümposziak.    

 

A harmadik könyv egy lányról szól, akinek mindene megvan: barátnője és pasija. De mi van, 

ha a barátnőd és a pasid összeszűrik a levet? Te meg rajta is kapod őket? Málna ezen 

átment. Mind a kettővel megszakította a kapcsolatot, így egyedül maradt. A szülei állandóan 

dolgoznak, rájuk nem számíthat. Málna máshogy éli meg a csalódást, mint a fiatalok 

többsége. Ő más. Miben más?  Elkezd fogyni. Negyven kiló alá akar kerülni, nem eszik, illetve 

odafigyel a táplálkozására. Az eredmény borítékolható. Anorexiás lesz. A végét ezúttal sem 

árulom el. Nagyon tetszett a könyv. Bencze Blanka: Pulcsiban alszom.  



 
 
 
 

 

 

 

 A negyedik könyv ismét mitológiai témájú. Két kötetes, de csak az egyiket olvastam. Ez is 

viharral kezdődik. Hm, ezek a művek viharokkal kezdődnek? Prometheusz ember szeretne 

lenni. Zeusz megadja neki a lehetőséget, ha talál olyan lányt, aki ellenáll neki. Jessica nem 

átlagos… Erről a könyvről csak ennyit írok le.  Hogy miért? Mert ugráltam és sikongattam, 

irtóra jó könyv. Marah Woolf: Ne szeress! (Isteni szikra 1.)    



 
 
 
 

 

 

Szóval, ha ajánlhatom tanárnő, akkor a negyedikkel kezdje, és onnan felfelé haladjon. Szóval 

ez a négy könyv nagyon tetszett, imádtam őket. Tudnám még sorolni napestig! 

 

Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklődését, üdvözli Kármen 
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