Könyvajánló
Mester Györgyi: Zizi naplója I.
Ad Librum, Budapest, 2011.
Zizi bemutatkozása a saját szavaival:
„Susy vagyok, tizenkét éves, szőke copfos és lány. A családban mindenki, de még a
barátaim is Zizinek szólítanak, mivel rém sokat nyüzsgök, be nem áll a szám, és néha
hetet-havat összehordok. Apa szerint kissé tényleg „zizzent vagyok - innen a
becenevem -, anya néha kelekótyának, a bátyám időről időre hibbant tyúknak nevez, a
barátnőm, Cathy - aki egyébként osztálytársnőm is, és hol jóban vagyunk, hol meg
haragban -, rendszerint „a flúgos”-ként szokott emlegetni.
Ezen kívül tudálékosnak is titulálnak, mert sokat olvasok, és az olvasmányaim alapján
az iskolai fogalmazásaimban olyan szavakat használok, mint a „tudálékos”, meg a
„titulálnak”.
Tegnap - szerdán, mert ma már csütörtök van -, elhatároztam, hogy naplót írok az
életemről. Ezen túl minden fontos eseményt feljegyzek, és szeretném, ha a naplóm
legalább olyan izgalmas és szórakoztató lenne, mint B. Jones-é, vagy azé az A. Mole
nevű fiúé.”

Mester Györgyi: Zizi naplója II.
Ad Librum, Budapest, 2011.
„Ismét naplóírásra adtam immár felnőtt fejemet. Mennyi idő is telt el az utolsó
naplóbejegyzésem óta? Pontosan annyi, ahány évesek most iker unokaöcséim, vagyis
tizenkét
év.
Hogy miért kezdek újra naplót írni? Nem titok, az ikrek vettek rá, akik az előző
naplómat olvasva remekül szórakoztak, és „megrendelték” a folytatást. A mostani
naplómnak ugyanakkor lesz egy kis különlegessége is, nevezetesen, hogy néhány saját
kezűleg készített, egyszerű illusztrációval színesíteni fogom a bejegyzéseket…”

Mester Györgyi: Zizi naplója III.
Ad Librum, Budapest, 2012.
„Ismét tizenegy tagúra bővült a családunk. Egyszer volt már erre példa, bár akkor négy
kutyakölyökkel lettünk gazdagabbak, most viszont egy „kos” került a családunkba.
Nagyinak igaza volt, és nagyinak mégsem lett igaza. Igaza volt, hogy ha férjhez megy
az ember, nagyon elfoglalt lesz, szinte megszűnik a szabadideje.
Nagyinak ugyanakkor nem lett igaza, mivel, a családi fekete krónika híresztelései
ellenére, négyes ikrek - a már említett kutya leszármazottakon kívül -, még sohasem
voltak
a
családunkban.
És ez most sem így történt, mert március 23-án megszületett a gyermekem, és csak egy
fiacskám született, egy igazi vadóc kis „kos”…”

Mester Györgyi: Zizi naplója / Sizzie's diary
Ad Librum, Budapest, 2016.
A kis kötet a „Zizi naplója” sorozat 1. részének szövegét tartalmazza magyarul és
angol nyelven, „tükörfordításban”, amit változatlanul Keglovich T. Milán illusztrációi
fűszereznek és tesznek élvezetesebbé.

