
Shannon Hale: Ever After High  

Egy könnyed, vicces, leleményes mese, amely 

visszarepít lánykorunkba, hogy önfeledten 

merülhessünk el egy olyan világban, ahol minden 

lehetséges. 

A fenti cím valójában három kötetet jelent:  

1. rész: A Mesehősök Végzetkönyve 

2. rész: Ki a leggonoszabb a vidéken? 

3. rész: Holnemvolt Csodaország 

 

A regény trilógia szereplői olyan középiskolás tinik, 

akiknek a szülei gyermekkorunk klasszikus meséinek 

hősei (Hófehérke, a Gonosz Mostoha, Robin Hood, 

Csipkerózsika, Hamupipőke, Piroska és a Farkas, 

Pinokkió, Békakirály, Aranyhaj, stb.) 

Mivel a történet központi szálára a három rész 

címéből is lehet következtetni, nem árulok el 

titkot, ha felfedem, az egyik központi kérdés, 

amely körül a történet forog: felvállaljuk-e 

szüleink örökségét.  

Ez azért nem is annyira banális kérdés, ha 

komolyan belegondolunk. A szereplők is két 

táborra oszlanak, hiszen az a bizonyos örökség 

nem mindig fenékig tejfel. Megy is a vita, a csata, 

közben a háttérben bogozódnak a szálak, van benne egy 

kis nyomozás, cselszövés, némi szerelem (de csak 

amolyan finoman „bimbódzó” minőségben), fantasy, 

egyedi varázserők, tehát minden, ami kell. 

A regényből internetes rajzfilmsorozat is készült, de ha 

rám hallgattok, maximum csak lenémítva pillantatok bele, 

mert a csodaszép és igen kreatív rajztól eltekintve a 10 

perces, reklámokkal folyton megszakított epizódok 

élvezhetetlenek és legfőképp érthetetlenek. A regényt 

igazán izgalmassá és tartalmassá tevő gondolatok pedig 

teljesen elenyésznek benne. A könyv vagy film dilemma 

itt határozottan és egyértelműen a könyv javára dől el.  

A regény tele van meglepetésekkel:  

- váratlan fordulatok a szerkezetben 

- nyelvi leleményesség (dicséret a fordítónak, Bottka Sándor Mátyásnak, 

remek munkát végzett!) 

- beszélő nevek (ehhez nem árt némi angol nyelvtudás) 

- nyitott kérdések 

- stb. 



Egy irodalomkedvelőnek igazi csemege a könyv a maga műfajában.  

Élvezetes olvasmány tiniknek és felnőtteknek egyaránt. Anya – lánya, 

(keresztanya – keresztlánya, nagynéni – unokahúg, női kör! stb.) programként 

sem utolsó, mert igen sok olyan bogarat ültet el a fejünkben a szerző, amelyek 

jó kis csajos beszélgetések alapjául szolgálhatnak.  

Ha nincs kedved a mélyen szántó gondolatokhoz, olvasd csak egyszerű meseként 

– úgy is el fog varázsolni! 

 

Ui. A regény sorozat címe „Ever After” a mesei zárás angol nyelvű megfelelőjére 

utal: … and they lived happily ever after (… boldogan éltek, amíg meg nem 

haltak) 
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