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Április elseje 

 

Ez a nap a bolondok és a tréfálkozás napja. Néhányan mindenféle őrült csínyeket kitalálunk, 

hogy megvicceljük a másikat. Ez a nap, amikor mindent szabad, vagy mégsem? 

Eredete: 

Bolondok napjához több história is kötődik. Talán a leghitelesebb, hogy áprilisban az idő eléggé 

kiszámíthatatlan és „csalóka”. Egy másik teória szerint Franciaországban az év április elsején 

kezdődött, míg IX. Károly király 1564-ben az új esztendő kezdetét január elsejére nem tette. 

Az akkor szokásban lévő újévi ajándékozás megmaradt, de a rendelet után április elsején már 

csak bolondos ajándékot adtak egymásnak az emberek. 

Híres tréfák: 

- az 1900-as években egy francia lapban megjelent, hogy lebontják az Eiffel-tornyot, ami elég 

sok ócskavas-kereskedőt megmozgatott. 

- A BBC 1957-ben hírként leadta, hogy az évben nagyon jó volt a svájci spagettitermés. Ezt 

egy bejátszás kísérte, ahol a svájci parasztok a fákról húzzák le a hatalmas spagettiszálakat. Az 

adás után rengetegen érdeklődtek, hogy hogyan kell spagettifát ültetni. 

- 1962-ben Svédországban még csak fekete-fehér televízió volt. Április elsején  Kell Stensson 

megjelent a hírekben, és bejelentette, hogyha nejlonharisnyát tesznek a készülékre, akkor 

színesben nézhetik az adásokat. Több mint százezer ember próbálta ki. 

- A Taco Bell Corporation 1996-ban bejelentette, hogy a szövetségi kormánytól megvásárolta 

a Szabadság Harangot, amit a jövőben ezért Taco Liberty Bellnek hívnak. Rengeteg amerikai 

állampolgár jelent meg a Nemzeti Történelmi Parknál (ahol a harangot tartják), akik 

ellenezték az akciót. 



- Az interneten elterjedt egy hír, miszerint  Alabama állam törvényhozói megszavazták, hogy 

a pí értéke 3.14159-ről a 3.0-ra változzon. Százak hívogatták az alabamai törvényhozást, 

tiltakozva a döntés ellen. 

- 2008-ban a BBC leadott egy repülő pingvinekről szóló dokumentumfilmet. „A pingvinek a 

hideg időjárás érkeztével nemhogy összehúzódnának, hanem valami egészen váratlan tettet 

hajtanak végre. Nézzék meg Önök is, ahogy ezek az állatok az Antarktisztól az Amazonas-

menti dzsungelekig repülnek, hogy egy kis téli napsütéshez jussanak." Természetesen csak 

vicc volt. 

Viccelj meg másokat: 

- Tegyetek egy kis sót az italába: legyen az víz, kávé, tea vagy más. Garantált hatás, de 

azért vigyázz, hogy ne ess túlzásba. 

- Egy Oreónak vagy más töltött keksznek szedd ki a krémjét, és helyette töltsd meg 

ehető fogkrémmel, majd kedvesen kínáld meg vele az áldozatod. 

- Nyomtassátok ki egy bankjegynek a sarkát (mindenképp csak egy darabot belőle), és 

szúrd be mondjuk a szőnyeg alá, papírok közé, majd hagyd, hogy valaki megpróbálja 

kiszedni. 

- Iskolában, ha van kulcsotok a teremhez, akkor zárjátok be az osztályt csengetés után. 

Ha a tanár már segítségért megy, akkor nyissátok ki, és tegyetek úgy, mint akik nem 

tudnak semmit az egészről. 

- Egy órán vagy telefonon állítsátok be az ébresztőt valamikor hajnalban, és rejtsétek el 

olyan helyre, ahol jól hallatszik, de mégsem lehet azonnal megtalálni. Ha nem laksz 

együtt az áldozattal, akkor a táskájába. 

- Feszítsetek ki egy átlátszó cellux darabot az ajtófélfára, olyan szemmagasságba. A 

legjobb, ha az ajtó befelé nyílik, olyankor, ha az áldozat nem figyel, és úgy próbál 

kijönni, nekimegy. 

- Van egy facebook-link, aminek a végére bármilyen számot írsz, a saját profilodat adja 

ki: http://facebook.com/profile.php?=7332861. Mondjuk, ha kiírod elsején, hogy: 

,,Vigyázzatok! Ez a személy többször átvert engem, ne bízzatok benne! (link)” , ha 

rákattintanak egy kisebb meglepetés éri őket, hogy miért pont ő. 
 

L.N.. 

Tűnődés: 

Mit jelent számomra a szerelem? 

Nos, a szerelem az a fogalom, amely mindenkinek mást jelent; máshogy fogalmazzák meg; 

más dolgok fontosak számukra a szerelemben; egyszerűen mást jelent minden ember számára. 

A szerelem egy komplikált dolog, mert sok benne a bonyodalom /probléma. Itt egy példa: egy 

éve jártok a barátoddal /barátnőddel, minden zökkenőmentesen megy, alig veszekedtek (csak 

olykor-olykor, de akkor is apróságokon). Egyszer csak eljön az évfordulótok napja -- egy 

szép, napsütéses nyári nap. Hazajön a barátod a munkából...  Észreveszed rajta, hogy nagyon 

boldog, egyfolytában mosolyog. Megkérdezed tőle, hogy mi történt a munkában, amitől ilyen 

jókedvű lett; azt feleli, semmi különös, csak a szokásos. Elkezdesz gyanakodni, vajon miért 

http://facebook.com/profile.php?=7332861


hazudott. Amíg ő zuhanyozik, te ezalatt olyat teszel, amelyekre nem vagy büszke, pl. elolvasod 

az sms-eit; megnézed a híváslistáját stb. De tegyük fel, hogy ezek között nem találsz semmi 

érdekeset, furcsát. Ekkor még rosszabb dologhoz folyamodsz -- átkutatod a táskáját. Találsz 

benne egy gyönyörűszép ezüst nyakláncot (valódi ezüst!); nagyon megörülsz, mivel tudod, 

hogy ma van az egyéves évfordulótok. Mire ő végez a zuhanyzással, te már kész vagy a 

vacsorával. „Hmm... de jó illat van itt, de a szakácsnő sem semmi.” „Ó, köszönöm, szívem!” 

„Na, és miért öltöztél ki így, drágám?... Nyugi, csak ugratlak, tudom, milyen nap van ma.” 

„Még szép tőled, hogy tudod!“ „Van számodra egy ajándékom.“ „Igazán? Juj, de kíváncsi 

lettem!“ Na és akkor a csodaszép ezüst nyaklánc helyett egy aranyfülbevalót kapsz - hát igen, 

ezt hívják úgy, hogy megcsalt a barátod/barátnőd... De ez csak egy példa volt a sok közül, 

még számos történetet írhatnék. Számomra a szerelem biztonságot, feltétel nélküli szeretetet, 

gondoskodást, bizalmat, hűséget, segítőkészséget, BOLDOGSÁGOT jelent!!! De a valóságban 

(mai világban) fájdalmat, szenvedést, megcsalást, hanyagságot stb. jelent.                                      

Hát ez volt az én tűnődésem a szerelemről. Remélem, egyszer megtapasztalom az IGAZ 

SZERELMET (már, ha egyáltalán létezik ilyen)... ! 

T.V. 

Élménybeszámoló: 

Koszorúcska 
2016.4.1-én került 

megrendezésre a terciósok és a 

kvartósok koszorúcskája. 

Koszorúcska, más néven az első 

bál, egy olyan esemény, ahol a 

diákok társastáncok alaplépéseit 

sajátítják el hónapokon át, majd 

egy kitűzött napon bemutatják a 

tanultakat szüleiknek és 

tanáraiknak. 

 Már a próbák elején kisebb 

nehézségbe botlottunk, ugyanis 25 

lány volt és 10 fiú.  Próbáltunk 

több helyről is önkénteseket gyűjteni, végül négy elsős vállalta a szerepet, akiknek külön 

megköszönjük, hogy feláldozták a szabad idejük egy részét a próbákra és a bálra. Viszont még 

így is túl nagy volt a különbség, ezért kitaláltuk, hogy két csoportban fogunk táncolni (a 

legtöbb fiú egy táncot két lánnyal táncol el). 



 A próbák rendszerint péntekenként 

a nyolcadik és a kilencedik órában voltak 

megtartva, de voltak napok, amikor 

eltolódtak máskorra. A tanárnőnk (Iveta 

Bodnárová) szerencsére nagyon türelmes 

volt, sosem kiabált, ha valamit 

elrontottunk, inkább odajött és külön 

megmutatta a lépést, ha valahol 

elakadtunk. Jó hangulatban teltek az 

órák, sokat nevettünk, és jót is tett nekünk 

ez a közös program. Összesen tizenkét 

tánc alaplépéseit gyakoroltuk be, név 

szerint: bécsi keringő, blues, Tango, jive, 

angol waltzer, polka, chacha, csárdás, rock and roll, sodern tánc, Salsa és letkiss. 

 Úgy márciusig nem is igazán tudatosítottuk a bemutató közeledtét, de utána mindenkit 

fejbekoppintott az érzés, hogy „már csak egy hónap”. Készültek a koszorúk és a karkötők, 

amelyeket az első táncnál kell átadni a partnernek. Az utolsó hónapban már folytak az 

előkészületek: terítőket vasaltunk, szalvétákat hajtogattunk.  

 Az utolsó héten az aulában is megkezdődött a díszítés. Mészáros és Pellérdi tanárnő 

irányítása alatt mindent helyre tettünk. Az asztalokon a legnagyobb pontossággal helyeztük el 

a poharakat, vázákat, amelyekbe színes tulipánok kerültek, szalvétákat, evőeszközöket... A 

színpadot kartonból készült koszorúkkal díszítettük, amiket bevontunk textillel. Nekem nagyon 

tetszett az egész, örülök, hogy mi is kivehettük belőle a részünket. 

 Pénteken ötre mentünk vissza az iskolába, a legtöbben ideges vagy izgatott állapotban 

érkeztünk. Kicsit furcsa volt mindenkit elegáns öltözetben látni, hiszen hozzá voltam szokva a 

mindennapokon viselt laza öltözékhez, amiben a tanórákat látogatjuk. A főpróba alatt még én 

is ideges voltam, féltem, hogy elrontom, vagy megbotlok. A szülők és a tanárok negyed hétre 

fokozatosan megérkeztek és kezdhettük. Innentől minden a forgatókönyv szerint történt. 

Bevonultunk, eltáncoltuk kisebb-nagyobb hibákkal, de túl voltunk rajta. Szerencsére az 

idegességem még az első táncnál elpárolgott, így tudtam koncentrálni. A végén 

virágcsokrokkal leptük meg az osztályfőnököket és a tánctanárnőt az önfeláldozó és nagyszerű 

munkájukért. Ami meglepetésként ért, hogy oklevelet is kaptunk. Ezután a szülői tánc jött, 

mikor a lányok az apukájukat, a fiúk pedig az anyukájukat kérték fel egy keringő erejéig. Egy 

finom vacsora után a DJ különböző dalokkal lepett meg minket, és az este háromnegyedét a 

parketten töltöttünk.  A szülők és a tanárok sem szégyenlősködtek, a legtöbben kijöttek 

táncolni. Nagyon jó hangulat kerekedett, mindenki bulizott egy kicsit. 

Végül fél egy körül kerültünk haza. Én egy életre szóló élménnyel gazdagodtam, amire 

később is boldogan emlékszem vissza. Kíváncsi vagyok, milyen lesz majd a szalagavató...  

L.N. 



Megemlékezés: 

A KÖLTÉSZET NAPJA  

Mint minden április 11-én, idén is büszkén emlékezünk bús életű, tiszta szívű költőnkre, 

József Attilára. A 20. század legnevesebb versírója tiszteletére ez a költészet napja is. 

Élettörténete már nem új 

számunkra. Budapesten született 1905-ben. 

Gyermekkora tele volt lemondással és 

nehézséggel, melybe beletartozik, hogy 

édesanyja egyedül nevelte őt és testvéreit. 

Később nevelőszülőkhöz került, akik 

semmibe vették a nevét. József Attila az 

életét a költészetnek szentelte, viszont a 

bánata egyre csak nőtt, miután a Szegedi 

Tudományegyetemről Horger Antal 

professzor eltanácsolta, mégpedig a ´Tiszta 

szívvel´ című verse miatt.  

”Nagyon büszkévé tett, hogy Dézsi 

Lajos professzorom önálló kutatásra 

érdemesnek nyilvánított. De minden 

kedvemet elszegte az, hogy Horger Antal 

professzor, kinél magyar nyelvészetből kellett volna vizsgáznom, magához hívatott s két tanú 

előtt – ma is tudom a nevüket, ők már tanárok – kijelentette, hogy belőlem, míg ő megvan, 

soha nem lesz középiskolai tanár, mert „olyan emberre – úgymond – ki ilyen verseket ír”, s 

ezzel elém tárta a Szeged c. lap egyik példányát, „nem bízhatjuk a jövő generáció 

nevelését”. (József Attila: Curriculum vitae)  

Ezután elkezdett verseket publikálni annak reményében, hogy ezzel el tudja majd 

magát tartani. A híres folyóirat, a Nyugat is megjelentette műveit.  

József Attilánál lassan szkizofréniára utaló jelek kezdtek mutatkozni, és szükségessé 

vált a pszichiátriai kezelés. Sosem nősült meg, de élete során több szerelme, illetve múzsája is 

volt, akikhez szebbnél szebb verseket írt: 

Gebe Márta - ´Csókkérés tavasszal´ 

Vágó Márta - ´Tudtam én...´, ´Mióta elmentél...´ 

Szántó Judit - ´Judit´ 

Gyömrői Edit - ´Gyermekké tettél´, ´Aki szeretni gyáva vagy´, Nagyon fáj´ 

Kozmutza Flóra - ´Flóra´, ´Flórának´, ´Sas´ 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Dézsi_Lajos
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dézsi_Lajos


Fontos kötetei: 

A szépség koldusa (1922) 

Nem én kiáltok (1925) 

Nincsen apám, se anyám (1929) 

Döntsd a tőkét, ne siránkozz (1931) 

Külvárosi éj (1932) 

Medvetánc (1934) 

Nagyon fáj (1936)  

1937. december 3-án vonat alá ugrott, ezzel véget vetett gyötrelmes életének. 

Posztumusz Kossuth-díjat és kis Baumgarten-díjat is kapott. 

 

 

Egyik legkedvesebb József  Attila versünk: 

 

MAMA 

Már egy hete csak a mamára 
gondolok, mindig  meg-megállva. 

Nyikorgó kosárral ölében, 
ment a padlásra, ment serényen. 

Én még őszinte ember voltam, 
ordítottam, toporzékoltam. 

Hagyja a dagadt ruhát másra. 
Engem vigyen föl a padlásra. 

Csak ment és teregetett némán, 
nem szidott, nem is nézett énrám 

s a ruhák fényesen, suhogva, 
keringtek, szálltak a magosba. 

Nem nyafognék, de most már késő, 
most látom, milyen óriás ő - 
szürke haja lebben az égen, 
kékítőt old az ég vizében. 

 

 

 



Április 11 -e alkalmából az idén egy új kezdeményezés által a somorjai magyar 

tannyelvű iskolák tanulóinak egy egészen új élményben lehetett részük. Ugyanis 

e jeles napon a diákok kivonultak a városház előtti térre, s közösen tanáraikkal, 

s az arra járó felnőttekkel szavalták el József Attila Nincsen apám, se anyám 

című versét, majd együtt elénekelték a Születésnapomra c. költeményt is 

Kovács Koppány kíséretében. A programot Nagy Myrtill, a kultúrház 

igazgatónője szervezte. De hogy emlék is legyen erről, filmet is készítettek 

belőle a szervezők. Egy, a gyerekek felett szálló drón rögzítette a szavalást és 

az éneklést! Szeretnénk, ha ebből a rövid utcai flashmobból hagyományt is 

lehetne teremteni Somorján, s hogy minden évben megünnepelhetjük a 

költészet napját egy ilyen nem mindennapi módon! 

F.B. és S.I. 

 

Vers: 

Mióta ismerlek 
 
 
 

 
 

Nem ismerlek, 

Nem tudom, hogy ki vagy; 

Nem köszöntöttél, 

Nem köszöntöttem vissza. 

 

Gyakran látlak, 

Nem tudom a neved, 

Mosolyod elárulja: 

Rossz ember nem lehetsz. 

 

Ha szomorú lennél, 

Vigasztalnálak; 

Ha boldog lennél, 

Én boldogabb nálad. 

 

Most is Téged látlak, 

Vagy csak álmodom. 

Egy karnyújtásnyira 

Állsz és mosolyogsz. 

 

Már nem vagy idegen, 

Tudom a neved; 

Hangodat ismerem, 

Meseszépen nevetsz. 

 

Váltottunk pár szót, 

Meséltem is neked; 

Mondtál annyi jó 

Kedves történetet. 

 



Voltunk már sétálni, 

Néztük már az eget; 

Nem hagytál megázni, 

Mikor az eső eleredt. 

 

Veled oly könnyű 

Minden pillanat; 

Ez a gyönyörű 

Érzés megmarad. 

 

Nézem a tájat, 

Lehull egy falevél. 

Nem tehetek róla, 

Szívemben csak Te élsz. 

 

Ismét beszélünk, 

Hallom a hangodat; 

A világ elcsendesül, 

Az idő nem halad. 

 

Álltunk már tóparton, 

Elmondtál titkokat. 

A Nap lenyugodott, 

Szemed volt a csillag. 

 

Hűs szellő fújdogált, 

Azt mondtad, itt maradsz; 

Együtt a két madár 

Bárhova elszállhat. 

 

Ha két faág összeér, 

Erős szél tombolhat; 

Ha két szív együtt ég, 

Minden megváltozhat. 

 

Nem vagy egyedül, 

S többé már én sem. 

Megfogtad a kezem, 

Életem szép lett. 

 

Már ismerlek, 

Tudom jól, ki vagy; 

Köszöntöttél, 

S én boldogan köszöntöttem vissza.    

 

 

F.B. 

 

 

 

 

Elmélkedés: 

Az én kedvenc idézetem 

 

,,A barátságtól a szerelmet csak egy lépés választja el“ 

(Anton Pavlovics Csehov) 

   ,,A barátságtól a szerelmet csak egy lépés választja el“- mondta Anton Pavlovics Csehov, és 

igaza is volt. Nagyon keskeny a határ, és nagyon könnyen lecsúszhatunk a barátságról.                                                                                                            

   Barátság és szerelem. Mi a különbség a kettő között? Talán most vagyunk abban az 

időszakban, a kamaszkorban, amikor is igazán elkezdtünk és megtanulunk szeretni. Nem 

barátként, hanem már szerelmesen szeretni. Fura érzéseket érzünk, megváltozik a 

viselkedésünk, néha nem tudunk önmagunkon uralkodni. Ha vele vagyunk, elkezd hevesebben 

dobogni a szívünk, mindig mosolygunk, örülünk, ha a közelünkben van. De ki is az, akinek 



ennyire örülünk? Általában egy jó barát, akivel mindennap beszélsz, vagy az a barát, akivel 

suliba menet jössz.... Mindegy. A lényeg az, hogy barát. Egyik nap teljesen normálisan még 

elvagytok, a másik nap viszont már azt veszed észre, hogy valami húz oda hozzá, szinte 

kényszerít téged, hogy menj oda. Észreveszed, hogy hiányzik, ha nem vagy vele. Ekkor tudhatod, 

te már nem csak barátként szereted őt. De félsz. Félsz, nem mered neki elmondani mit érzel 

iránta, nehogy megbántsad az érzéseit, vagy éppen hogy ő meg ne bántson téged azzal, hogy 

esetleg nem szeret viszont. Te inkább megpróbálod megtartani a baráti zónát, de egyszer úgy is 

kiderül minden. Jobb nem átváltani a barátságból szerelemre, csak ha biztosan tudod, hogy 

eme érzés kölcsönös. Mert mi van, ha ő nem szeret? Te mást nem csinálhatsz, őt nem 

befolyásolhatod. Bele kell törődnöd, el kell felejtened. De hidd el, nem olyan nehéz, mint ahogy 

azt te gondolod. Először én is azt hittem, hogy ez lehetetlen feladat, nem hittem a tanácsoknak, 

de mégis, az idő segített. ,,Ha valakit igazán szeretsz, engedd el. Ha visszajön hozzád, örökre a 

tiéd marad. De ha nem, akkor soha nem is volt igazán a tiéd.“ Igen, mondhatjuk velem is 

megtörtént már hasonló eset, innen is ismertem ezt az idézetet és azóta is ez a kedvencem, mert 

tudom állítani, hogy igaz. Mikor megismertem őt, nem hittem volna, hogy lehet köztünk valami. 

Egész jó barátok lettünk. Elteltek az évek, s a sors beleszólt a barátságunkba. Nem tudom miért, 

hogyan és mikor, de megszerettem. Persze senkinek sem mondtam el egy jó ideig, hisz akkor 

még magam sem tudtam, mit érzek. Bár keskeny a határ a barátság és a szerelem közt, annál 

nagyobb a szerelem és barátság között. Legalábbis szerintem. Szerelmesekből már nem olyan 

sokan lesznek barátok, mint fordítva. Azt hiszem, nálam is ez a helyzet. Nem biztos, hogy 

lehetünk még olyan jó barátok, mint amilyenek régen voltunk. De az idézetnek van egy másik 

oldala is. Néha jó, ha szerelmesek leszünk, feltéve, ha a másik személy is kedvel minket. Egészen 

sok barátból lesz boldog szerelmes pár. De hát, mindennek megvannak a maga kockázatai és 

nyereségei. Ne feledjük:,,Ami nem öl meg, az megerősít.“ Szerintem nincs is olyan ember, aki 

azt állítaná eme idézetről, hogy nem igaz. Bár egy nagyon igaz, bölcs szállóige, sok fájdalmat 

hordoz magával.  

 Mielőtt befejezném elmélkedésemet, szerettem volna még ezt a kis történetet elmesélni: 

Egy nap a Szerelem és a Barátság találkozott. A Szerelem megkérdezte a Barátságot: 

- ,,Te miért létezel, ha én már vagyok?" 

A Barátság elmosolyodott és ezt válaszolta: 

- ,, Azért létezem, mert én mosolyt viszek oda, ahol Te könnyeket hagysz..."   

                                                                         (Vendégíró) 



Filmajánló: 

A kör -- amerikai verzió 

E híres horrorfilmet Gore Verbinski rendezte, az 1998-ban készült japán „Ringu“ c. 

horrorfilm, és a Koji Suzuki által kiadott „Ring“ c. könyv alapján.                                                                  

A történet egy Samara (Daveigh Chase) nevű lányról szól, akit biológiai anyja (közvetlen a 

szülés után) árvaházba adott, s így nevelőszülőkhöz került: Anna (Shannon Cochran) és Richard 

Morgan (Brian Cox). Samaráról tudni kell, hogy mentális (pszichés) problémákkal küzdött, 

ezért nevelőanyja az istállóba „száműzte“ őt. Samara utálta a lovakat, mert nem tudott tőlük 

aludni, ezért megölte őket. Mikor Anna ezt megtudta, megfojtotta Samarát és a hátsóudvarukon 

lévő kútba dobta, ezt a mondatot mondogatva: „Mindig csak rád vágytam“!  

A történtek után Anna öngyilkos lett, mert nem bírta elviselni azt, amit tett. Samara nem 

halt meg, a szelleme továbbra is „életben maradt“. Bosszúból egy videó kazettát készített (örök 

rejtély hogyan) - bárki, aki megnézte, kapott egy telefonhívást ezzel a szöveggel: „7 nap múlva 

meghalsz“, és pontosan 7 nap múlva... A főszereplők Rachel (Naomi Watts) és fia, Aidan 

(David Dorfman), valamint Rachel ex-barátja, Noah (Martin Henderson). Elsőként Aidan 

unokatestvére, Katie (Amber Tamblyn) halt meg, s unokahúgának halála miatt, Rachel 

elkezdett nyomozni az ügyben. Katie barátaitól megtudta, hogy van egy videokazetta, amit ha 

megnézel, meghalsz 7 napon belül. Rachel megtalálta ezt, megnézte és lemásolta. Másnap 

megmutatta a videót Noahnak, s ezután már együtt folytatták a nyomozást. Amíg ők nem voltak 

otthon, Aidan is megnézte a kazettát. Rachel és Noah rájöttek, hogy a videónak köze van a 

Morgan családhoz, ezért Rachel elmegy a Morgan birtokra, ahol beszél Richarddal, aki 

elmondja neki, hogy Samara szelleme továbbra is „él“, s ő készítette ezt a kazettát bosszúból, 

amiért Anna beledobta őt a kútba. Rachel kiszabadította Samara szellemét a kútból. Ezután 

Rachel és Noah hazamentek és azt gondolták, hogy minden rendben van és vége ennek az 

egésznek. Csakhogy nagyot tévedtek, ugyanis a következő napon Samara megölte Noaht. 

Mikor Rachel ezt megtudta, egyszerre volt szomorú és feldúlt, mert egyrészt nagyon sajnálta, 

hogy Noah meghalt, másrészt pedig nem értette, Samara miért nem őt ölte meg. Sokat 

gondolkodott ezen, mindaddig, amíg rá nem jött arra, hogy azért nem őt ölte meg Samara, mert 

lemásolta a videót.         

Megjegyzés: Ez a kedvenc horrorfilmem, mert:        

1. Belelátok Samara gondolataiba, hogy miért kezdte el ezeket a szörnyűségeket csinálni 

(embereket ölni) - egyrészt, mert a megszületése után a biológiai anyja lemondott róla (nem 

akarta őt), másrészt pedig a nevelőanyja sem volt egy „mintaanya“, ha kútba tudta dobni a 

lányát (még, ha nem is a vérszerinti lánya volt az). Samara csak azt szerette volna, ha végre 

valaki akarja őt, harcol érte és törődik vele, összefoglalva: csak szeretetre vágyott.       

2. Nagyon szeretem a szereplőket alakító színészeket, különösen Daveigh Chase-t, akivel 

remélem egyszer személyesen is lesz szerencsém találkozni.  

                                          T.V.



Könyvajánló: 

Cassandra Clare: Csontváros   

(A Végzet Ereklyéi 1. )                                                                                

 

Amikor a tizenöt éves Clary Fray jó barátjával, 

Simonnal elmegy egy New York-i klubba, 

gyilkosságnak lesz tanúja, amit három, különös 

fegyverekkel harcoló tinédzser követ el. Csakhogy 

a bűntényt a klubban levő emberek közül senki sem látta rajta kívül, és semmi, még egy 

vércsepp sem bizonyítja, hogy a fiú meghalt volna. Ilyen körülmények között még a 

rendőrséget sem értesíthette, s így találkozott először az árnyvadászokkal. Az ő feladatuk, 

hogy megszabadítsák a földet a démonoktól. Clary édesanyja másnap eltűnik, s a lányt pedig 

megtámadja egy démon. Így akarata ellenére is belecsöppen az árnyvadászok világába, akik 

között ott van a jóképű és bátor, de sokszor igazi bunkó módjára viselkedő Jace is. Clary 

egyik napról a másikra egy olyan világban találja magát, amiről eddig csak azt hitte, hogy a 

mesékben létezik. Itt már semmi sem olyan, amilyennek látszik…               

De vajon hogyan láthatta meg Clary őket a klubban, mikor különleges képességeik által 

láthatatlanok voltak, s hogyan tűnhetett el az édesanyja?  

A hat könyvből álló sorozat egy olyan világba és utazásra repít minket, melynek végén 

mindannyian csak azt szeretnénk, bár soha ne ért volna véget. Én személy szerint imádtam a 

könyvet, magával ragadott Clary személyisége, aki mindent megtett azokért, akiket 

szeretett, bármi is volt ára. Jace mindig kiállt a barátai mellett, s ott volt mellettük, amikor 

szükségük volt rá. Olvasás közben mindent úgy tudtam átélni, ahogy a karakterek. Kalandok 

és harcok sorozata követte egymást tele izgalommal, misztikummal és váratlan 

fordulatokkal.   

M.V. 

 

 

 

 - a leggyakoribb mondatok az iskolában 


