
 

VAKRANDI KVÍZ 2023 

VAJON MELYIK IDÉZET HONNAN VALÓ? 
 

1) „Akik egymáshoz illők, az az igazi pár. Azt nem más választja meg. Az érzés választja meg, jó asszony, az a szent 

mágnestű, amit Isten a szívekbe tett.” 

a) Szilvási Lajos: Egymás szívében 

b) Gárdonyi Géza: Ida regénye 

c) Szabó Magda: Abigél 

 

2) „Egy hógolyó az arcodon biztosan a lehető legjobb kezdete egy tartós barátságnak.” 

a) Markus Zusak: A könyvtolvaj 

b) Gaby Schuster: A korona szolgálatában 

c) Emma Carroll: Égi tolvaj 

 

3) „A legtöbb, amit adhatok, hogy ragaszkodom egy aprósághoz. Nem sokkal több, mint a semmi, s talán valamivel 

rosszebbis, mint a semmi. Az igazság modern hős eszméjére gondolok. Az én hősöm, Semmelweis Ignác életének 

lényegére gondolok.” 

a) Neil Gaiman: Anansi fiúk 

b) Gerald Durrell: Családom és egyéb állatfajták 

c) Kurt Vonnegut: A hazátlan ember 

 

4) „Rájöttem, hogy minden lényegtelennek vagy véletlennek tűnő részlet fontos, hiszen elvezet valahová: 

szerelemhez, célhoz, feladathoz, az igazsághoz.” 

a) Elizabeth Gilbert: Ízek, imák, szerelmek 

b) Szűcs Péter: Dharma 

c) Fábián Janka: A könyvárus lány 

 

5) „Flora a torkához kapta a kezét, és felsikoltott. Odarohantam, hogy elkapjam estében. Elájult.” 

a) Agatha Christie: Az Ackroyd-gyilkosság 

b) Agatha Christie: Gyilkosság a paplakban 

c) Agatha Christie: Hercules munkái 

 

6) „Boldogság. Egyszerű, mint egy csésze csokoládé, vagy tekervényes, mint az emberi szív. Keserű. Édes. Élettől 

lüktető.” 

a) Joanne Harris: Csokoládé 

b) Jodi Picoult: Második látásra 

c) Laura Madeleine: Egy cukrászmester meséje 

 

7) „Az állatok a disznókról az Emberekre, az Emberekről a disznókra, aztán a disznókról megint az Emberekre 

néztek, és már nem tudták megmondani, melyik az Ember, és melyik a disznó." 

a) Agatha Christie: Tíz kicsi néger  

b) George Orwell: Állatfarm 

c) Jaroslav Hašek: Švejk 
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8) „Rohant. Vagyis magához képest sietősen ment, de azért egy vonalra lépett.Ha sietett, akkor is. Nem lehet 

föladni a küzdelmet egy percre se. A jó nő a föld alatt is jó nő, a koporsóban is jó nő, ezt mondta az anyja 

mindig.” 

a) Karafiáth Orsolya: Szirén 

b) Budai Lotti: A hercegnő haragja 

c) Grecsó Krisztián: Jelmezbál 

 

9) „A hoki csak egy ostoba játék. Éveket áldozunk rá, anélkül, hogy bármi viszonzásra lelnénk. Feláldozzuk 

mindenünket, elégünk, vérzünk, sírunk, annak a biztos tudatában, hogy amit ez a sport visszaadhat nekünk, az a 

legjobb esetben is csak apróság, semmiség: néhány röpke pillanat. Ez minden. De hát a fenébe is, mi másból áll 

az élet?” 

a) Fredrik Backman: Mi vagyunk a medvék 

b) V. E. Schwab: Addie LaRue láthatatlan élete 

c) J. K. Rowling: Átmeneti üresedés 

 

10) „- Gyűlöltem a mosógépet - mondta George nevetve. - Évekig minden alkalommal, amikor a közelébe mentem, 

belerúgtam, amíg rá nem jöttem, hogy ez nekem jobban fáj, mint neki.” 

a) Colleen Hoover: Verity 

b) Taylor Jenkins Reid: Evelyn hét férje 

c) Debbie Macomber: Rózsalugas 

 

11) „Ember nem hajthat végre tökéletes gyilkosságot; a véletlen azonban megteheti.” 

a) Jack Ketchum: A szomszéd lány 

b) Vladimir Nabokov: Lolita 

c) Stephen King: Éjszakai műszak 

 

12) „De tudod, hogy van ez. Az ember öregszik. Te is megöregszel egy nap. És akkor majd belátsz bizonyos dolgokat. 

Hogy életed legjobb napjait általában az IKEA-ban érnek véget. És hogy a csomagtartó tartalma egy idő után 

kevésbé fontos, mint az anyósülésé.” 

a) Matthew Dicks: 21 tétel a szerelemről 

b) T. J. Klune: Ház az égszínkék tengernél 

c) Fredrik Backman: Amit a fiamnak tudnia kell a világról 

 

13) „Másnap a kísértet nagyon gyengének és fáradtnak érezte magát. Az utóbbi négy hét izgalmai már kezdték 

megtenni a hatásukat. Az idegei teljesen felmondták a szolgálatot, és már a legkisebb zajra is összerezzent.” 

a) Oscar Wilde: A canterville-i kísértet 

b) Pomogáts Béla: Doromboló 

c) Zelk Zoltán: Alszik a szél 

 

14) „A fiú soha többé nem sírt, és sosem felejtette el, amit megtanult: szeretni egyet jelent a pusztítással, akit pedig 

szeretnek, az elpusztul.” 

a) Neil Gaiman: A temető könyve 

b) J. K. Rowling: Harry Potter és az azkabani fogoly 

c) Cassandra Clare: Csontváros 
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