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BevezetőBevezetőBevezetőBevezető

A történet egy zenekarról szól, akik nem csupán egyszerű

zenéléssel foglalkoznak hanem szuper erejükkel – amit vélet-

lenül szereznek meg – próbálják legyőzni a gonoszokat és el-

hozni a Békét. Először is bemutatom a főbb szereplőket:

Kis FerencKis FerencKis FerencKis Ferenc

Ő és Flora hozták létre a zenekart, életében ez fordulópont volt,

hogy miért az a későbbiekben kiderül. 12 évesként úgy gondolja,

hogy valahol van valaki, aki csak rá vár, őt akarja megtalálni.

Nagy FloraNagy FloraNagy FloraNagy Flora

Ferenccel együtt hozták létre a csapatot. Úgy érzi érez valamit

Ferenc iránt, de lehet, hogy az nem szerelem? Valami egészen

más?

Nomeyn ViktóriaNomeyn ViktóriaNomeyn ViktóriaNomeyn Viktória

Őt szavazták meg főnöknek, és eddig elég jól megy neki, ahhoz

képest hogy semmit nem tudott hogyan kell egy bandát vezet-

ni.
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Gerdon FrigyesGerdon FrigyesGerdon FrigyesGerdon Frigyes

Azt gondolja, hogy ez a csapat nagyon rossz ötlet volt. Minden

szabadidejét elveszti így sokszor stresszes.

Revenesky RoseRevenesky RoseRevenesky RoseRevenesky Rose

A legfontosabb számára a ruhatára. Sose veszi fel kétszer

ugyanazt, de nem is dobja ki őket. Meg is teheti hisz apja egy

jól dolgozó ügyvéd.

Petron MikeyPetron MikeyPetron MikeyPetron Mikey

Általában többet ül a kocsmában, mint máshol. 15 évesként ő a

csapat legidősebb tagja.
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A történet során sok-sok új szereplőt ismerhetünk meg, akik

fontos részesei lesznek a sztorinak. Meg kell említenem, hogy

ha egy szöveg két per jel között van ez azt jelenti, hogy az egy

zeneszám címe (pl. /Nightcore – Hero/).

Mielőtt bárki kétségbe esne, az egész sztori kitalált, részben

vettem el ötleteket, innen-onnan amonnan, de majd úgy is látni

fogjátok. A lényeg, hogy bármi nemű összefüggés a valóság és a

regény között csupán a véletlen műve. Nem is húznám tovább a

szót, izé, a lapot, kezdődjön hát az első széria, aminek címe

Lehetetlen lehetséges.

Ez hogyan is valósult meg? Úgy hogy mindig is szerettem írni,

főleg gépelni. Így hát elkezdtem írni valamit (anno még 10 éve-

sen), aztán ez lett a fő művem. Igazítgattam, átírtam néhol

merthogy 10 évesen még nem elég tapasztalt az ember ahhoz

hogy egy igazi regényt írjon. Így egyszer csak fogtam és ne-

kiláttam megírni az elejétől, az eredeti amit írtam, nos hát,

elveszett így csak a fejemben maradt meg, és apró cetliken

amin rajta voltak a fejezet címek, amiknek csak a 19%-át hoz-

tam át ide, mivel valahogy nem illet oda.

Szerintem mindent elmondtam amit tudnotok kell. Így hát –

most már tényleg – jöjjön az I. Fejezet, a 12.-es korszak, és min-

dennek a kezdete, de még előtte a Prológus.
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PrológusPrológusPrológusPrológus

4750. Szeptember 7.

Két gyerek – kik lehetnek úgy 12 évesek – várnak valakit a házuk

előtt. Nem sok idő múlva megjön egy autó és kiszál belőle egy

40 körüli férfi. Köszön a gyerekeknek akik örömmel fogadják.

– Szia El bácsi!

– Sziasztok! Pál, de nagyra nőttél mióta nem láttalak. Te is Bea,

nagyon megváltoztál.

– Köszi, gyere, már alig vártunk! – hívta be Bea.

El bement a gyerekekkel a házba, ami egészen nagy volt. Két

emeletes kerti ház volt, tágas udvarral, és gyönyörű kilátással.

Viszont az ajtónál ott várja El-t Ferenc.

– Na végre… gyere, mondanom kell valamit.

El bement Ferenchez, és úgy beszélgettek, hogy a gyerekek ne

hallják meg.

– Tehát a legelejétől? – kérdezte meglepődve El.

– Hát azért ne onnan, mondjuk 2000 megteszi.

– Oké, az úgyis minősülhet kezdetnek.

– Jól csináld…

– Ne aggódj, jól fogom.
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El kiment Beához és Pálhoz.

– Na gyerekek, most mesélni fogok nektek.

– És miről?

– Egy fiúról, aki csak egy dolgot szeretne, megtalálni az igaz

szerelmét, és ezért számos kihívást kell kiállnia.

– Érdekesnek tűnik.

– Akkor kezdhetem?

– Persze.

– Jól van. A történet kezdődik…


