LEINER LAURA REGÉNYEI

Leiner Laura az egyik legnépszerűbb szerző a Tinivilág gyűjteményében. Ezúttal az ő
sorozataiból és regényeiből állítottunk össze egy könyvajánlót. Kattintsatok a linkekre! Ha a
státusz hozzáférhető, ki tudjátok kölcsönözni a kötetet. Bővebb tartalmakért böngésszétek a
moly.hu linket. Ne feledjétek, bár a könyvtárba most még nem léphettek be, az ablakkölcsönzés továbbra is üzemel!
A Szent Johanna Gimi sorozat

Leiner Laura: Kezdet (SZJG 1.)
Egy sorozat a való életről. Egy sorozat, amely itt és most
játszódik. Srácok, akik olyanok, mint ti és mégis mások.
A történet rólatok is szól!
Kezdet

Kezdet

Örök kedvenc! Egy csomót nevettem. :D”
Lillsz

Leiner Laura: Együtt (SZJG 2.)
Reni érdeklődése Cortez iránt szerelemmé változik;
vágyakozás, reménykedés, féltékenység, csalódás, aztán
ismét reménykedés között őrlődik, mert a fiú viselkedése
egyáltalán nem egyértelmű…
Együtt

„Se varázslók, se boszorkányok, se vámpírok nem lakoznak e könyv lapjain, és mégis
csupa varázslat, bűbáj és hátborzongatás, mert ha olvasni kezded, olyan érzésed
támad, mintha tükörbe… varázstükörbe néznél!”
Böszörményi Gyula

Leiner Laura: Egyedül (SZJG 3.)
Reni alig várja, hogy a nyári szünet után viszontláthassa
osztálytársait, és persze főleg Cortezt… Tizedik első
félévében azonban egyre több problémával kell
megküzdenie: Arnold külön utakon jár, Virág szerelmes
lesz (és ezúttal nem egy tinibálványba), Kinga újabb és
újabb mániákkal áll elő, na és Cortez…
Egyedül

„A könyv különlegessége, a piacon való egyedisége mellett, Leiner Laura jó humorú,
hiteles, gördülékeny stílusa. Átlagos fiatalok életéről számol be kedves, empatikus
hangon.”
www.ekultura.hu

Leiner Laura: Barátok (SZJG 4.)
Reni és Virág ismét nagyon jó barátok a nagy konfliktus
után. Virág nemcsak Doriánnal szakított, hanem emós
külsejével is: mostantól vidám cuccokban jár, és még a
szemüvegét is hajlandó hordani. Reni igyekszik kihasználni
minden percet, amit Arnolddal tölthet, ám Cortez ezt
egyáltalán nem nézi jó szemmel…
Barátok

Leiner Laura: Remény (SZJG 5.)
A 11/B-ben továbbra is „zajlik az élet”, miközben többek
között az is kiderül, hogy mi történt a párizsi csereutazáson,
hogy kicsoda Jérome és Benoit, és vajon ki lopja Dave
személyiségét, hogy miért veszélyes a Gomba, hogy Zsák
kibe lesz szerelmes és Cortez miért törli ki az összes
ismerősét a Facebookon…
Remény

Leiner Laura: Ketten (SZJG 6.)
December 20-a Reni életének legboldogabb napja, és ettől
kezdve minden megváltozik. De vajon csak jó értelemben?
Vajon meddig tart a váratlanul jött boldogság? És Reninek
sikerül-e nemcsak megszerezni, de meg is tartani Cortezt?
Mi mindennel kell megküzdenie a saját félelmein, gátlásain
kívül?
Ketten

„Ritkaságszámba megy, hogy egy könyvsorozat valamennyi kötete 90% feletti
eredményt érjen el a Molyon. A Szent Johanna gimi eddig mindig jelesre vizsgázott.”
www.moly.hu

Leiner Laura: Útvesztő (SZJG 7.)
Szeptember 1-jén Reniék immár irigyelt végzősökként lépnek
be a suli épületébe, de vajon tényleg irigylésre méltó a
helyzetük? Egy biztos: a legzsúfoltabb, legeseménydúsabb
évnek néznek elébe, amelynek már az első fele is tele lesz
óriási élményekkel, ugyanakkor komoly buktatókkal is.
Útvesztő

Leiner Laura: Örökké 1-2
(SZJG 8.1 - 8.2)
„Okos kis könyv ez, elindult a saját útjára. Én pedig most
magára hagyom, elengedem, hiszen én azt hiszem, mindent
megtettem, amit lehetett, mindent úgy írtam, ahogy szerettem
volna, most pedig elégedett vagyok az eredménnyel, mert
tudom, én a kezdetek kezdetén valami ilyesmit akartam a
végére. Nem egy finálét, elcsépelt ömlengést vagy túlcsavart
szálakat. Úgy érzem, ez a sorozat az egyszerűségével nyerte el
mindazt, amit elnyert, én pedig végig tartottam magam ahhoz
az elvemhez, miszerint ez csak egy sztori egy hétköznapi
lányról, A FIÚRÓL (csupa nagybetűvel), a tanulásról, a
barátairól, a családjáról, az életéről meg úgy általában, a Szent
Johanna gimiről.” Leiner Laura
Örökké 1.

Örökké 2.

„Long live Laura Leiner and St. Johanna’s High School!”
Meg Cabot, A neveletlen hercegnő naplója és sok más bestseller szerzője

Bexi sorozat

Leiner Laura: Késtél (Bexi 1.)
Budai Rebeka élete tizenhat évesen fenekestül felfordult,
amikor posztolt a barátja falára egy szemrehányó, egy szál
gitáros dalt, a Késtélt. Azóta ő Bexi, aki immár a második
lemezén dolgozik, a dal ugyanis óriási sláger lett és országos
hírnevet hozott számára.
Késtél

„Te jóságos Isten, de jó volt ez!!! Laura eddig megjelent írásai közül ez a kedvencem,
valami fantasztikus! :D Holnap reggel azonnal megveszem a második részt, ahogy
kinyit a könyvesbolt. :D:D”
Cortez

Leiner Laura: Hullócsillag (Bexi 2.)
Már bő egy év eltelt azóta, hogy Budai Rebeka posztolta
barátjának a Késtélt, és ezzel immár Bexiként berobbant a
köztudatba. Azóta megjelent második lemeze, az Offline,
melynek sikere végleg kiírta Bexit az egyslágeres előadók
sorából.
Hullócsillag

„Folytatáááááást.! Most. Rögtön.!!!!”
Wello Book

Leiner Laura: Illúzió (Bexi 3.)
Bexi – civil nevén Budai Rebeka – második albumának sikere,
egy londoni út és a Nagy Márkkal való el sem kezdődött
kapcsolatának vége után hirtelen elveszti a talajt a lába alól.
Geriben csalódnia kellett, Márk szóba sem áll vele, de talán a
zenei sikertelenségtől rendül meg leginkább.
Illúzió

Leiner Laura: Nélküled (Bexi 4.)
Bexi és Nagy Márk története sosem volt egyszerű. Az, hogy
Márk leütötte Bexi exét egy tévéműsor kellős közepén, nem
sokat segített a kapcsolatukon, sőt. Vajon lehet újra Berk,
esetleg Márxi, vagy a Fogd be Aszád tagjai újabb vicces
párneveken törhetik a fejüket? És hogyan fog hatni mindez
Körte, Evelin és Aszádék, Anti és a trágár csellista jól
összeszokott csapatára?
Nélküled

Leiner Laura: Valahol (Bexi 5.)
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.
Valahol

„A könyv már az első oldal, első mondatánál magába szippantott; és nem engedett.”
Fangirl033

Leiner Laura: Egyszer (Bexi 6.)
Bexi kezd besokallni a popszakmától. A lehetőség, hogy
folytathatja tanulmányait, ráadásul olyasmivel foglalkozhat,
amit igazán szeret, miközben megmaradnak neki a barátai,
Aszádék, Antiék, Körte és persze a legfontosabb, Nagy Márk…
túl szép, hogy igaz legyen.
Egyszer

„Méltó befejezés egy szuper sorozatnak! :)”
wurzel gabriella

Iskolák versenye trilógia

Leiner Laura: Ég veled (Iskolák versenye 1.)
Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel
ezelőttig, egy családi tragédia azonban mindent
megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a
hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos
problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a tizenegyedikes
bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az
igazgatótól: részt vehet egy iskolai versenyen, ahol kiváló
matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában
számítanak rá.
Ég veled
„Azt hiszem, könnyedén kijelenthetem, hogy ez az eddigi legizgalmasabb, és talán
legjobban kidolgozott Leiner Laura könyv, amit volt szerencsém olvasni. Imádtam az
egészet az első oldalaktól az utolsóig.”

pveronika

Leiner Laura: Maradj velem (Iskolák versenye 2.)
Vajon a csapat érdekei a fontosabbak, vagy a verseny során
kialakult kapcsolatok? Van-e értelme sportszerűnek maradni,
ha más is piszkosan játszik? Egyáltalán, lehet-e ez a játék
több, mint egy jelentéktelen vetélkedő, amiről még senki sem
hallott, és ahol színes ruhás diákok versenyeznek egy
műanyag kupáért? És nem mellesleg: okos dolog-e
beleszeretni valakibe, aki az egyik rivális csapat öltözékét
viseli?
Maradj velem

„Hihetetlenül jó volt. Nem is tudom, mi lesz velem a 3. rész kiadásáig.>< Nagyon-nagyon
megszerettem ezt a sorozatot.”
MissFortune

Leiner Laura: Emlékezz rám (Iskolák versenye 3.)
A győzelemig hosszú még az út, és Szirtes-csapat tagjai hamar
megtanulják, hogy ezen a vetélkedőn sem a feladatok, sem a
versenyzők nem olyanok, mint amilyennek első pillantásra
látszanak. Az élménytábor árnyas fái alatt könnyen válhat
barátból ellenség, kellemetlen ismerősből hasznos
szövetséges, tartósnak hitt kapcsolatból futó ismeretség…
Emlékezz rám

Iskolák versenye 2. trilógia
Leiner Laura: Bízz bennem
(Iskolák versenye II. trilógia 1.)
A tizenhét éves Major Sára tehetséges táncos, azonban egy
balul sikerült buli után kirakták a csapatából, a történtek
miatt pedig megbélyegzetté vált az iskolájában. Éppen ezért ő
is meglepődik, amikor Kocsis igazgató esélyt ad neki, és
beválogatja a Szirtes Gimnázium csapatába, hogy három
hasonló sorsú társával részt vegyen az Iskolák Országos
Versenyén.
Bízz bennem
Remek sorozat:

Leiner Laura: Remek! (Remek! 1.)
Mire számíthat egy 19 éves lány, aki nagy nehezen végre
megszabadul az iskolától, és soha többé a közelébe sem akar
menni? Akinek a barátja az egész nyarát Floridában tölti –
nélküle? Akinek mindene a film, forgatókönyvíró szeretne
lenni, csak éppen még egy betűt sem írt le?
Például elmehet dolgozni egy videotékába, hogy ne teljen
tétlenül a nyara.
Remek!

Leiner Laura: Ez is Remek!! (Remek! 2.)
Elmúlt a nyár, és ezzel vége szakadt a hajmeresztő buliknak, a
féktelen nyaralásoknak és a váratlan összejöveteleknek. Vagy
mégsem? A Remek!-ből megismert őrült csapatot
természetesen holmi időjárás nem fogja meggátolni abban,
hogy továbbra is teljesen képtelen helyzetekbe sodorja
magát.
Ez is Remek!!

További regények:
Leiner Laura: Akkor szakítsunk
Miért kell a szilveszternek feltétlenül az önfeledt bulizásról
szólnia? Van az úgy, hogy az ember legfeljebb annyira vágyik,
hogy egy rossz film előtt belesüppedjen a kanapéba, csokit és
chipset tömjön magába, és közben zokogva búcsúztassa az
óévvel együtt a frissen gallyra ment kapcsolatát.
Épp így tervezte Lia is. A barátaik azonban nem pontosan úgy
képzelték el az év utolsó napját, mint Lia…
Akkor szakítsunk

Leiner Laura: Bábel
Zsófinak ez lesz élete első fesztiválja, amelyen barátaival,
Napsival, Abdullal, Hipóval és Szaszával együtt vesznek részt.
Ez pedig azt is jelenti, hogy többnapos, ismeretlen olaszok
utáni hajtóvadászat, az orvosi sátorban töltött hosszú órák és
a VIP-szekcióba való kétségbeesett bejutási kísérletek is
várnak rájuk. A folyamatos bulizás, sátorozás, a koncertek és
a legelképesztőbb közös élmények felejthetetlenné teszik ezt
a hét napot, sőt, talán az egész nyarat.
Bábel

„Nagyon örülök, hogy Laurának sikerült megjeleníteni és tökéletesen visszaadni a
fesztiválok hangulatát, és kifejezetten tetszik a humora. Gratulálok!”
Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója

Leiner Laura: Közhelyek
Shannen huszonéves újságíró, mégis megfáradt, kétségbeesett életet él. Vlad teljesen más szemmel látja a világot, mégis
egymásra találnak. Teljesen ellentétes látásmódja, az életről
kialakult véleménye Shannen újjászületését jelenti.
Ráébreszti, mitől lesz szebb az élete, az ő világa, hogyan tud
hinni újra az illúziókban, a boldogságban, a szeretetben. A
nagy, közhelyes szavakban.
Közhelyek

Leiner Laura: Mindig karácsony
A bevásárlóközpont forgatagában, december 23-án három
lány egymás mögé kerül a mozgólépcsőn, éppen akkor,
amikor egy prank videónak köszönhetően 14:59 perckor
hirtelen leáll a szerkezet. A Mindig karácsony Anna, Luca és
Bogi történetét meséli el, akiknek látszólag semmi közük
egymáshoz, sorsukat mégis ezernyi láthatatlan szál köti össze
karácsonykor.
Mindig karácsony

Leiner Laura: Nyomból is megárt a sok
A sziporkázóan szellemes mű szédületesen szórakoztató, a
filmparódiák stílusához hasonlítható, mégis műfaját tekintve
beskatulyázhatatlan. Ez nem egy stílus, ennél sokkal több,
afféle abszurd humorú, de mégis könnyeden ironikus.
Nyomból is megárt a sok

Leiner Laura: Russel & Bee
Lebilincselően izgalmas, meghökkentően csavaros, egyben
szórakoztató krimi sztori három bizakodó jó barátról, akik
pubot nyitnak London egyik forgalmas utcáján. Két név,
amely szinte egyszerre lép be az életükbe, ezzel veszélyes,
megoldhatatlan, idegtépő helyzetekbe kényszerítve őket. Két
név… Russel és Bee.
Russel & Bee

