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Többet szeretnél tudni?
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„A szerző érzékkel ábrázol 

olyan klasszikus felsős 

témákat, mint a barátságok, 

szerelmek és az önbizalom 

fejlesztése. És egy váratlan 

fordulat különösen 

szívmelengetővé teszi az 

addig is bájos történetet.”

Kirkus Reviews

„Libenson azt hangsúlyozza, mennyire fontos, hogy az ember hű legyen önmagához; az olvasó nagyon drukkol a szereplőknek, hogy sikerüljön elérniük, amit szeretnének.”School Library Journal

Izzy álmodozó. Semmit nem szeret jobban, mint a drámaszakkört 
és azt, hogy saját történeteket találhat ki. Hogy mi ennek a 
hátulütője? Az, hogy soha nem tud eléggé odafigyelni a tanulásra.
Bri nagyon okos. Szeret tanulni, és nem nagyon érdekli semmi, 
ami nem tudomány… még a fiúk sem. Mégis azt szeretné, hogy az 
emberek ne csak a kitűnő tanulót lássák benne. 
A két lány élete váratlan módon összekapcsolódik az iskolai 
tehetségkutató versenyen, ahol Izzy bebizonyíthatja, hogy milyen 
tehetséges színész, Bri pedig rájön, hogy a könyveknél sokkal 
érdekesebb lehet egy fiú társasága.
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i zzy

Először is hagyjuk ki ezt a név dolgot. A nővérem, Danielle kicsi 

koromban kezdett Izzynek hívni. Nem azért, mert az igazi nevem 

Isabelle vagy Isabella vagy ilyesmi lenne. Hanem a kopp-kopp 

vicc miatt, amit én találtam ki, és mindenkinek elmondtam, akivel 

csak találkoztam.
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Anya aranyosnak találta ezt a nevet, és ő is Izzynek kezdett 

nevezni. Aztán Ashley is. Aztán az osztálytársaim. Szóval rajtam 

ragadt. Alig emlékszem az igazi nevemre.

A név velem együtt nőtt. Most már nagyjából tetszik. Van-

nak, akik olyan névvel születnek, ami illik rájuk, míg mások… 

hát, másoknak bele kell nőniük a nevükbe vagy újat kell szerez-

niük. Anya mindig azt mondta, inkább Izzy vagyok, mint az 

igazi nevem, szóval ez így rendben van. Amúgy egész jó 

művésznév.
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Középső gyerek vagyok. A nővérem, Danielle másodikos 

gimnazista. A húgom, Ashley hatodikos.

Danie okos, gyakorlatias és nagyon, nagyon hatalmaskodó. 

A parancsolgatás a specialitása.
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Danie nemcsak parancsolgató, hanem mega-okos. Ettől, és 

attól, hogy ő a legidősebb, azt hiszi, ő az anyukánk.

Ashley a legfiatalabb, és szinte mindent megúszik. Valószínű-

leg azért, mert „ha citromot kap, limonádét csinál”, ahogy anya 

szokta mondani.*

Igen, ez egy kicsit bosszantó.

* Azt szokta mondani, hogy „citronádé” … akármit is jelentsen ez.
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De Ash olyan édes, hogy képtelen vagyok ellenállni neki. 

Illetve általában. Csak tizennégy hónap a korkülönbség közöt-

tünk („ír ikrek” vagyunk, bár igaziból nem is vagyunk írek és 

ikrek sem). Hasonló a gondolkodásunk, és szeretjük használni a 

képzeletünket – többnyire úgy, hogy játékokat találunk ki, és 

eljátsszuk őket. Vagy azt játsszuk, hogy a kedvenc tévéműsorunk 

szereplői vagyunk.

Anya ápolónő a sürgősségin, és egyedül nevel minket. Mivel 

nagyon változó, mikor kell dolgoznia, és sokszor nincsen ott-

hon, a testvéreimnek és nekem rengeteg feladatunk van.
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„Szófogadó Ash” nem lázad a házimunka ellen. Legalábbis 

nem panaszkodik. Néha nekem sincs ellenemre a munka, de 

többnyire nagyon unalmas vagy undorító, és ilyenkor elképze-

lem, mintha valami sokkal érdekesebbet csinálnék, és így 

gyorsabban telik az idő.

Azokat az órákat élvezem legjobban, amikor a napi felada-

tokkal már végeztünk, és a házim (fúj) sincs már útban. Ez az 

én nagy rituálém.
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Az (eddigi) életemről írok, meg történeteket, amiket én talá-

lok ki, és ha nagyon művészkedő kedvemben vagyok, akkor… 

firkálgatok.

Inkább ezt csinálom, mint olvasok, ahogy Danie, vagy tévét 

nézek, mint Ashley (aki nem tanul olyan keményen, mint Danie, 

mégis elég jó jegyei vannak).

A jegyeim nem túl jók, ami nagyon aggasztja anyát. Anya 

szeretné, ha jobban odafigyelnék az iskolában. Én is ezt szeret-

ném, de nagyon sok érdekes gondolat van a fejemben, legalábbis 

annál, amit a tanárok mondanak, sokkal érdekesebbek.



17

Igen, tudom, hogy jobban is teljesíthetnék, ha akarnám.

Vagy… ha teljesen, abszolút, gigamega őszinte akarok lenni…

…ha érdekelne.
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Brianna

A mAi nAp különleges.
ünnep vAn. CsAk fél nAp leszünk 
Az iskoláBAn. (ezt ünnepeljük.)

A város összes tAnárA konferenCián 
vesz részt. ApA Azt mondjA, 

emBeremlékezet (legAláBb A '70-es évek) 
ótA ezen A nApon vAn Az össztAnári 

összejövetel.

szabad 
délután!
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egy fél szABAdnAp  
elég motiváló tud lenni,  

ezért rögtön kiugrom Az ágyBól, és 
felöltözök. ApA meglepŐdik,  

mert áltAláBAn négy vekkert kell rám 
Csörrentenie, és nArAnCslét tölteni 

A számBA, hogy feléBredjek.
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Amint ApA kinyitjA A szemét,  
nem önt töBb gyümölCslét  

A termoszáBA, és nekiáll friss kávét 
fŐzni.

mivel tAnár, délután  
A konferenCiárA kell mennie,  

így vAlószínűleg CsAk vACsoránál 
fogok tAlálkozni vele. 

jó tulajdonság: 
nehezen jön 
ki a sodrából

elváltak

  grutt
y-

grutty

okééé… hol az  
a bundás kenyér?

millió mintás bokszere van

megeng
edi, hogy p

izzát egyek

 regge
lire (ami anyánál 

     a
bszolút t

ilos)

ezen A reggelen 
ApA Az,  

Aki álmos.

mi az?

kuncogás

csöpp,
  csöpp

grépfrút- 
levet önt 
a kávéba

tényleg 
szeretnek.

ne irigy-
kedjetek 
a szexi 
lábaimra, 

fiúk!

büszkeség  
és 

szégyenkezé
s  

keveréke

mindegy, 
apa.

tudom, miért. ApA türelmes és viCces és 
kissé gunyoros humorú, mint én.

középiskolAi 
BiológiAtAnár és 
edzŐ. A diákok 

imádják. 
legAláBbis Ő ezt 

mondjA.

diákok nem tanórán
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elindulok A BuszmegállóBA.  
még hűvös vAn,  

de Az összes fiú rövidnAdrágBAn jött.

Az egyik fiú, dev észrevesz  
és integet nekem.  

sok órán vAgyunk együtt,  
és Ő is jó tAnuló.

szia, Bri!  
tanultál bioszra?

ööö, igen. figyelem 
elvonva, tárgya  
Anthony randall

AnyánAk is vAlAmi 
nAgy eseménye vAn 

késŐBb, szóvAl  
Az egész délután  

Az enyém!

ráAdásul  
márCius közepe 

vAn  
és 22 fok lesz. 

nyári idŐ!

ez még joBbAn motivál, ezért felhörpin-
tek még egy kis kávét, még egy szelet 
pizzát veszek mAgAmhoz, és elindulok.

már terv
eim is vannak:

youtub
e-maraton és

jégkré
mzaba ma: rövid-

nadrág és 
strand- 
papucs.

holnap: 
dzseki és 
hócsizma, 

valószínűleg.

a pepperoni 
levéve, későbbre eltéve

fúj

hurrá Aúúú!

Boldog  
félnapot!

köszi

  nyam- nyam
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dev vAlAmi mást is kérdez  
(Azt hiszem), de engem egészen elBűvöl 

Az Anthony ArCán láthAtó BorostA.

elég nehéz ügy, hA Az emBer lányA ilyen 
népszerű fiúBA vAn BelezúgvA. még én is 
Csodálkozom, miért tetszik AnnyirA.

bla
bla

k
r
í
í
í
í
íc
s

mint tündöklő  
csillag

köpköd őt szereti

csak  
a kosárlabdáról 

 beszél

Beérünk Az iskoláBA és  
megkönnyeBbülök. muszáj figyelnem!

tAlálkozom A legjoBb BArátnŐmmel. 
emmie-vel A szekrényeknél. örülök, 

hogy elvonjA A figyelmemet.

majd talál-
kozunk, Bri.

jó, jó.

szia! szió!

diák nyári 
ruhában

fürdő- 
ruha??
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sziasz- 
tok, 

lányok!

jöttök 
ma  

este?

hát,  
nem is 
tudom.

ha  
ő megy,  
akkor  
én is.

pár perCig 
Beszélgetünk 

hülyeségekrŐl.

és Akkor  
megtörténik.

a youtube-
ról és apám 

gyümölcsleves 
szórakozott-

   ságáról

a fél nap sza-
badságról és 
a nővére fura 
főiskolás 
   barátjáról
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sziasz- 
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hülyeségekrŐl.

és Akkor  
megtörténik.

a youtube-
ról és apám 

gyümölcsleves 
szórakozott-

   ságáról

a fél nap sza-
badságról és 
a nővére fura 
főiskolás 
   barátjáról

oké. Akkor később  
találkozunk!

neked még mindig 
furcsa?
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szerinted?

szerinted?


