
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára kiírt  

„Nekünk nem szabad feledni” című ünnepi műsorkészítő pályázaton elért  

III. helyezésért kapott könyvutalványból beszerzett dokumentumok 

 

Amióta Annie az eszét tudja, szilveszter éjszakáján képtelen lehunyni 

a szemét. Mert szilveszter az évfordulója annak a tizenegy évvel 

azelőtti éjszakának, amikor őt két hónapos korában egy fonott 

kosárban az árvaház lépcsőjén hagyták. És mert szilveszter este 

hagyták az árvaházban, Annie a fejébe vette, hogy anyja és apja egy 

másik szilveszterkor jön majd vissza érte 

 

Márk vagy Tomi? Bexi sokáig azt gondolta, hogy ez a kérdés nem 

létezik: Márkkal való kapcsolata már a múlté. A legutolsó szakításuk 

óta eltelt időben Bexi élete végre nyugvópontra jutott, és ebben fontos 

szerepe volt Tominak is az Üres Utcák együttesből. A nyári turné 

azonban felforgatott mindent a zenészek életében. 

 

1950-et írunk, és miközben New Orleans francia negyedében titkok 

fortyognak, a tizenhét éves Josie Moraine csendben szövögeti álmait. 

A helyiek között csak a bordélyban dolgozó prostituált anyjáról 

ismert Josie többet szeretne kicsikarni az életből, mint amit New 

Orleans kínálhat. Tervet kovácsol hát, hogy maga mögött hagyhassa a 

várost, de a negyedben történt rejtélyes haláleset olyan nyomozásba 

sodorja, ami próbára teszi. 

 

SZERINTEM A BÁLINT TÖK HELYES, TOTÁL BELEZÚGTAM 

LOVE egyik nap ilyen feliratú levélkére bukkan Bálint, aki az egyik 

legjobb fej srác a laza osztályban. Elkezd nyomozni, vajon ki 

érdeklődhet ennyire az ő szerelmi ügyei iránt. Merthogy lennének 

neki szerelmi ügyei, ha végre megtalálná azt a lányt, aki ezt a levelet 

írta. 

 

Eliza teljesen kikészül, amikor eltűnik legértékesebb holmija: a lila 

notesza, amiben listát vezet mindarról, amit szeretne, de nincs mersze 

megtenni. Amikor megtudja, hogy a füzetet az expasija nyúlta le, 

akkor aztán totál bepánikol. És joggal. Mert Cooper és barátai - egy 

titkos fiúszövetség tagjai - megzsarolják: ha nem állja ki egyetlen 

éjszaka alatt a noteszben szereplő összes próbát, felteszik a füzetet a 

netre. 



 

Léna édesapja külkereskedő, ezért mindig utaznak. A vadóc tizenöt 

éves lány eddig hét országban végezte az iskoláit. Amikor Dél-

Koreába utaznak, úgy dönt, a középiskola hátralévő éveit itt folytatja, 

nem utazik tovább édesapjával. Az új környezetben fel kell találnia 

magát: barátságokat köt, és folyton bajba kerül, meglepve ezzel a 

környezetét. 

 

A fiatal Ezra Faulkner hisz benne, hogy mindenkire vár egy tragikus 

fordulat - azután történik meg minden, ami igazán fontos. Az ő 

tragédiája nem sokáig várat magára: egyetlen pillanat, és a fiú 

mindent elveszít. Egy cserbenhagyó gázoló egy rendkívüli estén törte 

össze Ezra térdét, a sportkarrierjét és a társasági rangját. Így kerül 

Ezra a bálkirályjelöltek élmezőnyéből a kirekesztettek asztalához, és 

így találkozik Cassidy Thorpe-pal, az új lánnyal.  

 

 

Celestine North minden szempontból tökéletes életet él. Példás testvér 

és gyermek, osztálytársai és tanárai kedvelik, és a barátja is lenyűgöző 

pasi. Egy nap azonban váratlan helyzetben találja magát, és 

ösztönösen dönt. Szabályt szeg, ez pedig hatással lehet egész életére. 

Akár börtönbe is kerülhet. Kiközösíthetik, megbélyegezhetik, billogot 

süthetnek rá. Lehet, hogy Vétkessé nyilvánítják. 

 

A paplanok rendetlen kupacban az ágy közepén, az éjjeliszekrényen 

néhány tábla csokoládé, az egyiknek hiányzott a fele. Martin lehajolt, 

és fölemelt a földről egy pár kék tornacipőt. - Nina és szülei, Martin 

és Éva, amint belépnek szeretett nyaralójukba, észreveszik: valaki járt 

ott. Aztán a környékbeliektől is kezdenek eltünedezni kisebb értékek. 

A felnőttek egyre nyugtalanabbak. Nina is az, de másként, más miatt. 

Ő rábukkan a tettesre. A nála valamivel idősebb fiú a kertjükben, egy 

terebélyes fa ágai között rendezkedett be.  

 


