LOL-KÖNYVEK A TINIVILÁGBAN
A Móra Kiadó Lol-könyvek sorozatát ajánljuk figyelmetekbe, a megjelenésük szerinti
sorrendben. A legfrissebb dokumentum található legfelül. Kattintsatok a linkekre! Ha a
státusz hozzáférhető ki tudjátok kölcsönözni a kötetet. Bővebb tartalmakért böngésszétek a
moly.hu vagy a mora.hu/sorozat/lol-konyvek oldalakat!
Már nem a tiéd
A tizenhét éves Megan Harper az örök második,
mellékszereplő a saját életében is. A drámacsoport vezetője
Jody ráosztja Júliát, minden színésznő álomszerepét. Megan
azonban egyáltalán nem akarja ezt elvállalni. A sors azonban
mellé rendel egy segítőt, a fiatal és figyelmes drámaírót,
Owen Okiát.
Már nem a tiéd

Piszkos tánc
Sadie sosem hazudik, nem csal, és nem lóg a suliból, igazából
fogalma sincs, hogy hogyan lehetne egy kicsit kalandosabban
és bevállalósabban élni. Nem csoda, hogy a pályaválasztási
teszt eredménye szerint csodás apáca lehetne.
Piszkos tánc

Herceg álruhában
A tizenhat éves Dylan Leigh élete akár normális is lehetne, ha
nem Miss Mississippi volna a nővére, aki ráadásul épp
házasodni készül. A szépséges Dusty egyáltalán nem
hétköznapi módon találta meg az igazit, hanem a Herceg
álruhában
című
valóságshow-ban.
Herceg álruhában

Keserédes nyár
Margaret Walsh hat éven keresztül küzdött azért, hogy
elfelejtse a gyerekkorában elszenvedett traumákat.
Szerencsére, az évek nem múltak hiába. Nemcsak ő, de az
egykori zaklató, Zach Robinson is alaposan megváltozott.
Vajon megérdemel egy második esélyt?
Keserédes nyár
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A mint aszkéta (Sz mint szűz 2)
Valerie kész nő lett, csábítóbb és önfejűbb mint valaha. A
frissen szinglivé vált Kyle pedig rájött arra, hogy az egyetlen
nő, aki valójában érdekli, nem más, mint Val. Ezért meghozza
élete döntését: átáll az önmegtartóztató életmódra, csakhogy
a lány közelében lehessen.
A mint aszkéta

Zűrzavar a vonal végén
(Gyilkos a vonal végén 2)
Három hét telt el azóta, hogy a történelemtanára meg akarta
ölni Emmyt az Emptor Akadémia könyvtárában. A lány ugyan
megmenekült, de nem tud szabadulni a rémálmoktól, és attól
a megmagyarázhatatlan érzéstől, hogy még mindig figyelik
minden lépését.
Zűrzavar a vonal végén

Páros randi tesóknak
Chloe élete majdnem tökéletes: rajonganak érte az iskolában,
jól tanul, és persze irigylik is, amiért az ellenállhatatlan
James-szel jár. Már csak azt szeretné, ha különleges
személyiségű húga, az autista Ivy is párra találna.
Páros randi tesóknak

Tiéd leszek!
Harper pontosan tudja, hogy Ridley ötlete agyrém. Még hogy
egymást tutorálni? De mit lehet tenni, ha épp Ridley kér
segítséget Harpertől? Főleg, ha a korrepetálásért cserébe
szerelmi leckéket ígér. Tanulni pedig kizárólag a profiktól
érdemes, nem igaz?
Tiéd leszek!

Nindzsa-lány
Snow-Soon Lee tizenhét éves, koreai, és Bruce Lee a példaképe. A harcművészet koronázatlan királynője nem az a
bulizós típus, de ha felheccelik, akár egy vadidegen, dögös
srácot is hajlandó lesmárolni a moziban, hogy bebizonyítsa,
nem csak a gyilkos ütéseivel tud hatni a fiúkra.
Nindzsa-lány

Rád hangolva
Oliver Flagg két lábon járó közhely. Legalábbis June szerint. A
srác jóképű, népszerű, élsportoló, és a pomponlányok
vezetőjével jár. Ő az amerikai álompasi gimis kivitelben. Az
világos, hogy ők ketten tűz és víz. Ami nem világos, miért
számít ez egyre kevésbé…
Rád hangolva

Örökkön-örökké (Cinder és Ella 2)
A mesében minden olyan könnyű: a szerelmesek egymásra
találnak, és már lubickolnak is a boldogságban. Cinder és Ella
is pontosan erre vágyik. A sajtó viszont folyton a nyakukban
liheg, és a szüleik sem könnyítik meg az életüket.
Örökkön-örökké

Zűröstül-bőröstül
Lucyt büntetésből nyári munkára vezénylik: házakat kell
festenie, ami épp elég gáz, de hogy Justin Marshall legyen a
főnöke? Na ez viccnek is rossz! Nem, Lucy egyáltalán nem
ilyen nyárra vágyott, köszöni szépen. Viszont… talán pont
ilyenre volt szüksége.
Zűröstül-böröstül

Sz mint szűz
Szűznek lenni szívás. Valerie-t eddig is sokan hülyének
nézték, amiért a házasságig várni akar a szexszel, az viszont
már nagyon gáz, hogy emiatt a pasija szakít vele, Val
nyilvános kiborulása pedig felkerül a YouTube-ra.
Sz mint szűz

Kamuzások, kavarások
Sally mindjárt begolyózik! Komolyan, ha a legjobb barátnője
még egy lúzert rászabadít, tutira bekattan. Ahhoz, hogy
megússza a ráerőltetett randikat, a lánynak szüksége van egy
álpasira, és Becks, a szívdöglesztő, szuperokos focisztár
vállalja is a feladatot.
Kamuzások, kavarások

Becsavart szerelem
Parker imád softballozni! A tizenhét éves lány
megállíthatatlan a pályán, igazi őstehetség, mégis otthagyja a
csapatot, amikor az anyja lelép egy másik nővel, és az egész
város botránytól hangos. Parker ezután mindent elkövet,
hogy bebizonyítsa, őt aztán tutira a pasik érdeklik.
Becsavart szerelem

Csókelvonó kockáknak
Libby Garrett Owen-függő. A szuperokos lány szentül hiszi,
hogy megütötte a főnyereményt a szívdöglesztő kosarassal,
miközben a srác még csak mutatkozni sem hajlandó vele,
nemhogy felvállalni közel egy éve tartó kapcsolatukat.
Csókelvonó kockáknak

Lángra lobbant nyár
Hűtlen pasi, véletlenül felgyújtott kocsi, ideiglenes távoltartási határozat… elég sűrűn indul Rosie nyara. A szülei
szeretnék, ha a lányuk legalább a bírósági meghallgatásig
nem keveredne semmi zűrbe, ezért egyhetes autóútra küldik
barátok kíséretében.
Lángra lobbant nyár

Gyilkos a vonal végén
Emmy álma egy öt regényre szóló kiadói szerződés, romantikus vacsora a legjobb barátjával, és sok-sok csokitorta.
Ehelyett valami őrült öregember a Starbucksban összevissza
zagyvál neki a sosem látott apjáról, a zsebébe csúsztat egy
telefont, aztán… meghal.
Gyilkos a vonal végén

Toplistás szerelem
Hunter tudja, hogy az a balhé a kocsival hülyeség volt. De hát
egy popsztártól mindenki azt várja, hogy őrültségeket
csináljon, nem? Emiatt még nem kéne az anyjának meg az
ügynökének száműznie őt a nagynénjéhez egy isten háta
mögötti kisvárosba.
Toplistás szerelem

Cinder és Ella
Ella élete minden, csak nem tündérmese.
Egyvalaki tartja benne a lelket: Cinder, akivel évek óta
barátok a neten, de sosem találkoztak. Fogalma sincs, hogy
Cinder az egyik legmenőbb hollywoodi színész, aki a kedvenc
fantasyregényükből készült filmben játssza a herceget. Vajon
képes a valóságban is tündérmesévé változtatni Ella életét?
Cinder és Ella

Vakrandi a végzettel
Julia semmit nem bíz a véletlenre, köszöni szépen. Pláne nem
egy tanulmányi kirándulást Londonba!

Csakhogy a kiszámítható terveknek lőttek, amikor idegesítő
osztálytársával, a szabályokat hírből sem ismerő Jasonnel
kerül párba az út idejére.
Vakrandi a végzettel

Itt a vége, lúzer véle!
Áll a bál a Smith gimiben! Az egész suli bezsongva várja a
tavaszi bulit, három diáknak viszont olyan fordulatot hozhat
ez az este, amire egyáltalán nincsenek felkészülve. Lehet,
hogy ez a bál mégsem lesz mindenkinek leányálom…
Itt a vége, lúzer véle!

Menő-riadó Kambodzsában
Nincs olyan szitu, amit Chelsea Halloway ne tudna
megoldani! De azzal még a rettegve bálványozott Menőkirálynő sem tud mit kezdeni, hogy a szülei egy évre
Kambodzsába (!) küldik tanulni, egy rakás stréber fősulis
közé.
Menő-riadó Kambodzsában

Mire jó a rosszfiú?

Mi a közös Ashtonban és Lucában? A világon semmi. De
amikor Ashton helye meginog a gimis tápláléklánc csúcsán,
dühítő módon Lucára szorul, aki persze egyáltalán nincs oda
az ötlettől, hogy kisegítse az elkényeztetett pomponlányt −
pláne úgy, hogy a pasiját kell alakítania!
Mire jó a rosszfiú?

Láthatósági mellény lúzereknek
„Nem leszek többé Láthatatlan!” − Ez Jane Smith új jelmondata. Amikor a suliújságnál megbízzák, hogy írjon egy
ütős vezércikket, úgy érzi, végre megmutathatja, nem az az
életképtelen kiscsaj, akinek mindenki hiszi.
Láthatósági mellény lúzereknek

Kivédhetetlen szerelem
Aki szerint az amerikai foci és a csajok nem férnek össze, az
nem ismeri Jordant! A tizenhét éves lány a gimi csapatának
kapitánya és irányítója.
Ám a dolgok bonyolódni kezdenek, amikor Ty Green, a kiváló
irányító beiratkozik a suliba.
Kivédhetetlen szerelem

Szívzűrterápia strébereknek
Avery gyakorlatilag születése óta szerelmes a legjobb
barátjába. Aidennek ugyan fogalma sincs erről, a lány mégis
vígan tervezgeti közös jövőjüket. Egész addig, amíg a srác
közli, hogy barátnője van…
Szívzűrterápia strébereknek

Az ég a földig ér
Lennie nemrég vesztette el imádott nővérét, és semmire sem
vágyik kevésbé, mint hogy egyszerre két fiú is feldúlja addigi
békés, eseménytelen életét. De szabad-e egyáltalán
boldognak, szerelmesnek lennie, amikor épp gyászol?
Az ég a földig ér

Rocksztárt kaptam karácsonyral
A tengeribeteg Holly kénytelen beosonni egy vadidegen
fürdőszobába, ahonnan kilépve két dologgal néz farkasszemet: a világ legdögösebb pasijával és egy paprikasprayvel.
Rocksztárt kaptam karácsonyra

Titkok és exek éjszakája
Eliza teljesen kikészül, amikor eltűnik a lila notesza, amiben
listát vezet mindarról, amit szeretne, de nincs mersze
megtenni. Cooper és barátai megzsarolják: ha nem állja ki
egyetlen éjszaka alatt a noteszben szereplő összes próbát,
felteszik a füzetet a netre.
Titkok és exek ékszakája

Segítség,
Youtube-sztár lettem!
A tizenhét éves Mackenzie békés névtelenségnek vége
szakad, amikor hátizsákjával véletlenül padlóra küldi az
egyik izomagyú focistát, sőt egy hisztirohammal kombinált
újraélesztést is bemutat a fél suli előtt.
Segítség, Youtube-sztár lettem!

