
 
Attila kivételével mindannyiunk ismeri, és mondjuk, szereti is az Alkonyat című, nagy sikerű 

sorozatot. Bár nem vagyunk elvetemült rajongók, amiből igen sok akad, de mind – különösen 

Erika – elismerjük mind a könyvet, mind pedig filmsorozatot. 

A könyvet csak ketten olvastuk, kezdjük Laura véleményével, mivel ő kitartó volt és mind a 

négy kötetet végigolvasta. 

 

- A könyveket anyám ösztönzésére olvastam el, még mielőtt a filmet láttam volna. Az első 

könyv, az Alkonyat mindenképpen nagyon tetszett, igazán örültem, hogy végre valami 

olyasmit olvashattam, ami teljesen másképp írja le a vámpírokat, mint az általános elképzelés. 

Persze később, mikor a film megjelent, már 

még sem tartottam annyira jópofának ezt a 

„csillogást”. A második könyvet nehezen 

szenvedtem végig, bár az sem volt annyira 

rossz, de távolról sem ért fel az elsővel. Mivel 

több oldalon keresztül kísérhettük végig Bella 

szenvedéseit, így már lassan unalmassá vált. 

Nos, talán ez azon könyvek kevese melyekre 

azt mondom, hogy a film jobb volt. Harmadik 

könyv… ez egyértelműen jól sikerült és 

nagyon tetszett benne például az, hogy a többi 

vámpír múltjával is megismerkedhettünk, de mindközül a kedvencem talán a negyedik kötet 

volt. Nem is tudom, mit mondhatnék róla, egyszerűen imádtam. Ez a könyv három különböző 

részre van osztva, ezek közül is a harmadik volt a legjobb, amiben már csak a vámpírok 

játszottak döntő szerepet. Összefoglalva, így egészében jó ez a történet, bár nem a vámpírok a 

kedvenc varázslényeim, mégis ezáltal sikerült megkedvelnem őket. 

Az Atina féle kritika is hasonló, de neki nem sikerült elolvasnia az egész sorozatot. 

- Úgy saccperkábé 3 évvel ezelőtt akadt a kezembe a széria első kötete, s jó darabig ki sem 

került belőle. Mindent összevetve, talán egyedül a Harry Potter könyvek tudták überelni azt az 

élményt, amit ez a könyv nyújtott. Mihelyst végeztem vele, már olvastam is a következőt, az 

Új holdat. Erről már nem tudom ugyanezt elmondani… kábé a könyv ¼ részét sikerült 

eljutnom, de őszintén az is egy kínszenvedés volt, talán pont, azért mert Bella is folyamatosan 

szenved a sztori során, de idegesítőnek titulálom az egészet. Elképzelhető, hogy túl fiatal 

voltam még hozzá, épp ezért a közeljövőben még egyszer neki futok majd. 

A többieknek nincs hozzáfűzni valójuk, szóval térjünk is rá a filmre, erről már közösen 

alkottunk véleményt.  

- Kezdhetnénk talán a színészek teljesítményével. 

Tény, hogy sikerült nagyszerű embereket találni a 

szerepekre, de távolról sem tökéleteseket. 

Némelyikünknek nem tetszik például Bella 

savanyú, kifejezéstelen ábrázata, de ha ez lett 

volna a feladata, - már pedig ha a könyvre 

alapozunk, ez így van – Kristen Stewart, igen jól 

alakította. Edward Cullen, ergo Robert Pattinson 



Erika és Imola közös megegyezése szerint, jóképű, viszont Jacobnak, azaz Taylor Lautnernek 

ezzel szemben jobb teste van. Színészi teljesítményüket tekintve, viszont mindketten remekül 

játszanak, eltekintve attól, hogy Edward karaktere milyen fura fickó is. Technikailag, képileg, 

hangilag és még sorolhatnánk, fantasztikusan megoldották. 

Érdekes dolgokat váltanak ki a filmek az emberből, Atina például hajlamos azt hinni a 

megnézése után az ismerőseiről, hogy vámpírok. Az utolsó rész első fele viszont már nem 

hordozza magában azt a tipikus „Alkonyat-feeling”-et. A legutolsót még nem volt 

szerencsénk látni, csak Laurának - neki is latinul - de izgatottan várjuk a széria befejezését. 

 

Nem tudjuk, ki mennyire ismeri, 

mennyire hallott róla, de készült az 

első két részből egy fenomenális 

paródia is. Pár szót erről is, hiszen 

elég említésre méltó… 

Az Alkonyat és Újhold történetét 

összevonva elég jól kifigurázták, 

és az így kapott filmnek a címe az 

lett: A vámpírok szívnak. Nos a 

zseniális jelzőn kívül nem nagyon 

tudunk hozzá mit fűzni, mivel 

mindannyian végigröhögtük az 

egészet. Találkozhatunk benne a 

Cheetos evő vámpíroktól, a vérszomjas chiuvaván keresztül, egészen a… Black Eyed Peas-

ig?! 

Ajánljuk ezt a filmet azoknak is, akik kedvelik az Alkonyatot, de mindazoknak is, akik erősen 

ellenzik az eredeti történetet. De azért egy erős idegzet nem árt! Ennyi lett volna a kritikánk. 


