
Tinédzserek kedvence 

Leiner Laura: Késtél 

Leiner Laura 2014-ben kiadott Késtél című könyve, a Szent 
Johanna Gimi, a Bábel és az Akkor szakítsunk után robbant be a 
köztudatba. 

A Bexi-sorozat első kötetében megismerjük Budai Rebekát, egy 
16 éves, tehetséges énekest és dalszerzőt, akit az ország Bexi 
néven ismer. Beka egy véletlen folytán válik híressé, miután 
posztolja Késtél című dalát. Menedzsere, Körte tanácsára részt 
vesz egy tehetségkutató elődöntőjében Nagy Márk duett 
partnereként, hogy reklámozza hamarosan megjelenő második 
lemezét. Beka egy héten keresztül Nagy Márkkal  készül a 
versenyre – amit Leiner Laura könnyed humorral és elképesztően 
aranyos romantikával tálal. Ez a könyv egyszerű és nagyszerű,  
bármikor, bárhol fellapozható, és ugyanúgy élvezhető, mint első olvasásra. 

A karakterek nagyon szerethetőek. Beka a 
hírnévtől kicsit sem elszállt, kedves és okos lány, 
akinek a zene az élete, és mindig is énekelni 
szeretett volna. Márk, aki szintén tehetséges, bár 
önimádó, és ezért eleinte egy kicsit ellenszenves 
és idegesítő, de a kötet közepére egyenesen 
viccessé válik. Körte, a széttetovált, 
kecskeszakállas menedzser a kedvenc. Mindig, 
minden helyzetet szinte tökéletesen irányít, ha az 

ember nem is találkozott még menedzserekkel, akkor is ilyen lazának, viccesnek, de mégis jó 
vezetőnek képzeli el őket. Anti, Rebeka legjobb barátja egy kissé szerencsétlen, ámbár annál 
viccesebb hegedűművész. 

És végül Aszádék, akiken nem tudja eldönteni az ember, hogy sírjon vagy nevessen. A  punk 
rock banda – teljes nevükön Fogd Be Aszád –, egy teljes mértékben bolond, eszement csapat, 
akik Körte első menedzseltjei. Név szerint Bogyó, Pepe és Puding. Ők hárman annyi 
hülyeséget, csinálnak, hogy már azért is jó olvasni a könyvet. Szívem szerint könyörögnék 
Leinernek, hogy írja meg Aszádék előzmény sztoriját. 

A könyv elsősorban ifjúsági regény, de találkoztam már olyannal, aki „kinőtt” ebből a 
műfajból, mégis imádta, szóval mindenkinek ajánlom, aki szereti a kortárs romantikus és 
humoros könyveket. 

És ha ez tetszett? Akkor irány a könyvesbolt, és szerezd be minél előbb Leiner Laura 
könyveinek egyikét! 
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