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KINGA AJÁNLJA...



Két ember egymásba szeret. Kevernnek fogalma sincs, hogy 
apja miért tette mindig két ujját az ajka elé minden zs betűvel 
kezdődő szónál. Akárcsak most, már akkoriban sem illett 
kérdéseket feltenni. Ailinn is úgy nőtt fel, hogy sejtelme sem volt, 
ki ő, és honnan származik. Az első randevún Kevern 
megcsókolja Ailinn szeme alatt a zúzódásokat. Nem kérdezi a 
lánytól, hogy ki bántotta. Miközben szerelmük menedéket nyújt 
számukra az őket körülvevő különös világ elől, amelyben az 
erőszak és a kegyetlenség mindennapos jelenség, még azt sem 
tudják eldönteni, vajon maguktól szerettek-e egymásba, vagy 
valaki egymás karjába lökte őket. De ki tett volna ilyet, és miért?

Jacobson regénye méltó párja George Orwell 1984-ének és 
Aldous Huxley Szép új világának (Sunday Times), 
elgondolkodtató mű, amely képes megváltoztatni az ember 
életét.

HOWARD 
JACOBSON: ZS
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David Szalay Minden, ami férfi című regénye metszően pontos 
ábrázolása a huszonegyedik századi férfilétnek. A könyv kilenc 
történetének főszereplői olyan férfiak, akik életük különböző 
stádiumaiban, az otthonuktól távol próbálják megérteni, hogy mit 
jelent – a jelenben – élni. 

A fejezeteket olvasva találkozhatunk Európát bejáró tinédzserrel, 
korábban Irakban szolgált, jelenleg pedig biztonsági őrként 
dolgozó fiatalemberrel, élete nagy dobására készülő 
ingatlanügynökkel és egy mindenét elvesztő milliárdossal is. 

Szalay intelligens és pontos elbeszélésmódja az elénk táruló 
történeteket – játszódjanak akár egy prágai külvárosban, egy 
belga autópálya mellett vagy éppen egy lepukkant ciprusi 
hotelben – frissítő, izgalmas és letehetetlen olvasmánnyá teszi.

DAVID SZALAY: 
MINDEN, AMI 
FÉRFI
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2
GÁBOR AJÁNLJA...



Kisfiú lépdel az utcán, „csendes arccal, jóságos mosollyal”: király ő, a 
meghódított városba vonul be, serege élén, a palota erkélyéről 
királynő integet; kisfiú lépdel az utcán „sápadtan, de felemelt fejjel, 
hátratett kezekkel, lassan, nagyon lassan”: keze vaslánccal 
hátrakötve, előtte hóhér, ő a halálra ítélt Lelkiismeret. Tizenhárom éves 
korában játssza Karinthy ezt a „két játék”-ot, ő lépdel így, „a 
képzeletnek emberfölötti önkívületében” a pesti utcán; a Liget 
környékének kínosan egyenes, szürke házsorai a semmibe süllyedtek, 
egyedül van, kívül azon a világon, amely mások számára látható. 

Természetes ez így, a gyerek képes csak rá, hogy ilyen tökéletesen 
elszakítsa az élményt és az életet. Karinthy megőrízte a gyermeki 
képességet: hallatlanul intenzív élményeket tudott rögzíteni 
tökéletesen élettelen térben. Az egyik korai novellája a tenger fenekén 
játszódik, hősei egy elsüllyedt hajó vízbe fúlt utasai; – a cselekmény 
nem a múltjuk, nem – az örök jelenük, a tenger mélyén. Egy másik 
novella – egy lezuhant pilóta vízióit rögzíti, a szétroncsolt agyban 
lepergő utolsó képeket. Egy harmadik elbeszélésben egy fiatal tudóst 
a világűrbe repít a hallatlan erejű atomi vonzás, és ő átéli a szédítő 
repülést, pedig valójában a szívét bénította meg az alattomos 
rádiumsugár. Valójában? – a Karinthy-novella mindig lebegteti a 
döntést, hogy melyik az igazi valóság: az-e, amit a külső szemlélő lát, 
a kézzel fogható, vagy az, amelyet a szubjektum megtapasztal, és 
amelynek az igazsága nem ellenőrízhető. 

KARINTHY 
FRIGYES: 
JELBESZÉD
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3ANGIE AJÁNLJA...



Stunning reissue of the phenomenal worldwide bestseller: Frank 
McCourt's sad, funny, bittersweet memoir of growing up in New York 
in the 30s and in Ireland in the 40s.

Angela's Ashes is Frank McCourt's sad, funny, bittersweet memoir of 
growing up in New York in the 30s and in Ireland in the 40s. It is a 
story of extreme hardship and suffering, in Brooklyn tenements and 
Limerick slums – too many children, too little money, his mother 
Angela barely coping as his father Malachy's drinking bouts 
constantly brought the family to the brink of disaster. It is a story of 
courage and survival against apparently overwhelming odds. Written 
with the vitality and resonance of a work of fiction, and a remarkable 
absence of sentimentality, Angela's Ashes is imbued on every page 
with Frank McCourt's distinctive humour and compassion. Out of 
terrible circumstances, he has created a glorious book in the tradition 
of Ireland's literary masters, which bears all the marks of a great 
classic.

Magyarul: Angyal a lépcsőn

FRANK 
MCCOURT: 
ANGELA’S ASHES
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This book tells the story of Celie. Raped by the man she calls father, 
her two children taken from her and forced into an ugly marriage, she 
has no one to talk to but God, until she meets a woman who offers 
love and support.

Magyarul: Kedves Jóisten

ALICE WALKER: 
THE COLOR 
PURPLE
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The Republic of Gilead offers Offred only one function: to breed. If she 
deviates, she will, like dissenters, be hanged at the wall or sent out to 
die slowly of radiation sickness. But even a repressive state cannot 
obliterate desire – neither Offred's nor that of the two men on which 
her future hangs…

Magyarul: A szolgálólány meséje

MARGARET 
ATWOOD: THE 
HANDMAID’S 
TALE
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4
JUDIT AJÁNLJA...



Egy félkarú katona, egy léleklátó asszony és egy fantaszta, repülésről 
álmodó szerzetes a hőse a legnagyobb élő portugál író történelmi 
regényének, amelyben mese és valóság keveredik. Miközben az 
Inkvizíció máglyára küld mindenkit, akire az eretnekség gyanújának 
akár csak az árnyéka is vetül, ez a három ember keresztény lelkekre 
vadászik, hogy a segítségükkel emeljék levegőbe a brazil szerzetes 
repülő szerkezetét. Földi és légi kalandjaik során bejárják egész 
Portugáliát, amelyet egyetlen hatalmas építőműhellyé változtatott a 
nagyravágyó uralkodó, V. János, aki a spanyol Escorialnál és a római 
Szent Péter-bazilikánál is nagyobb építménnyel szerette volna beírni 
nevét a történelembe. A portugál író mágikusrealista történelmi 
víziójában megelevenedik előttünk a XVIII. századi Portugália, a 
fénykorát élő, de már hanyatló világbirodalom központja, ahová még 
mesés kincsek érkeznek, de léte már éppolyan anakronisztikus a 
boszorkányüldözéssel és megcsökött hagyományaival a 
felvilágosodás Európájában, mint az az országot kiszipolyozó 
építkezés a talmi csillogás ellenére koldusszegény országban.

JOSÉ 
SARAMAGO: A 
KOLOSTOR 
REGÉNYE
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5JÁNOS AJÁNLJA...



A „Naiv. Szuper.” egy 25 éves fiú szemszögéből mutatja be azt a 
generációt, amely nem találja az élet értelmét, nem látja az ahhoz 
vezető utat, és céltalan pótcselekvésekkel igyekszik megtalálni a 
helyét a világban. Hősünk egyszerűen gondolkodik az életről: listákat 
ír a számára fontos és nem fontos dolgokról, labdázik és faxol, New 
Yorkba repül, sőt még egy, a relativitáselméletről szóló könyvbe is 
belekezd, hátha választ kap égető kérdéseire az idővel 
kapcsolatban…

Erlend Loe regénye, bár látszólag apró dolgokról szól, 
elgondolkodtatja az olvasót az életről és a halálról, a jövőről és a 
gyermekeinkről. 20 nyelvre fordították le, több országban 
kultuszregényként tartják számon – a fiatal norvég író sikerkönyve 
egyszerű történet nagyon komoly dolgokról. A mára már a magyar 
fiatalok között is kultuszművé vált könyvet a nagy érdeklődésre való 
tekintettel másodszor jelentette meg a Scolar Kiadó.

ERLEND LOE: 
NAIV. SZUPER.

13



6 MISI AJÁNLJA...



„…az egyetlen, ami kiűzheti belőlünk a magányt, az a másik 
szívverése a saját mellkasunkban”

„Egy fotográfus története, aki… Nem: egy férfi története, aki… Nem: 
egy szerelem története, ami… Vagy több szerelem története, amik 
egymással… Vagy egy ország története, ami… Na hagyjuk. Ez a 
regény megad mindent, amit egy regény adhat: igazságot, 
őszinteséget, atmoszférát, mesét. Meg mindehhez még valamit, amit 
Bartis Attila rajongói már ismernek: az érzelmek olyan elképesztő 
erejű sodrását, ami magába ránt, és nem ereszt. Mindegy, hogy az 
olvasó mániákusnak tartja-e Szabad Andrást, vagy pedig halálosan 
beleszeret, mindenképpen azt érzi, csak úgy érdemes élni, ahogy ő: 
ezen a hőfokon. Az ilyen szereplőt nevezzük főhősnek. Vele kell 
menni.” 

(Kemény István)

BARTIS ATTILA:  
A VÉGE
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JUDIT AJÁNLJA...



A könyv részben az író személyes emlékén alapul; amerikai 
hadifogolyként Drezdában élte meg a hírhedt 1945. februári 
bombázást, amelynek során a város nagy része és 150 000 
ember elpusztult. Az író sajátos technikája: az idő felbontása és 
a háromsíkú cselekménybonyolítás magasabb művészi 
egységbe foglalja a szerteágazó eseményeket.

KURT 
VONNEGUT: AZ 
ÖTÖS SZÁMÚ 
VÁGÓHÍD
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A főszereplő – egy harmincas éveinek közepén járó férfi – 
aggódva figyeli magát, saját mozdulatait, testének minden 
változását. Barátnője elhagyja, ráadásul egy családi titok véletlen 
lelepleződése miatt rejtélyek hálójába gabalyodik. Miközben az 
összes talányt földeríti, és lassan megismeri családja viselt 
dolgait, magára ismer. A türelmetlen lánykérésekben, a titkos 
szerelmekben, a hosszú évek magányos várakozásaiban egyre 
inkább ő a főszereplő. Hiszen nem csak a mozdulatait, a haja 
színét, a testalkatát kapta a családtól, de ha jól figyel – a jövőjét 
is. 

Az addig széttartó életpályák a ma Budapestjén találkoznak. A 
Mellettem elférsz nem egyszerűen családok, generációk, 
szerelmek és vágyak regénye. Mert bár átutazunk vele a 
huszadik századon és a Kárpát-medencén, mégis, a könyv 
minden mondatával a mához, a mának szól.

GRECSÓ 
KRISZTIÁN: 
MELLETTEM 
ELFÉRSZ
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Azt mondják, halálunk pillanatában lepereg előttünk életünk 
filmje. Egyesek szerint visszafelé – éppen úgy, ahogyan az 
emberi emlékezet dolgozik. Ez a hiedelem szolgál kiindulópontul 
Martin Amis kisregényéhez, amely 1991-es megjelenése óta a 
holokauszt-irodalom sokat hivatkozott, sokat vitatott, de 
mindenképpen megkerülhetetlen darabjává vált. Amis ebben a 
merész narratív kísérletben igyekszik számot vetni egyrészt 
mindazon kérdésekkel, amelyek az időszerkezet ilyen egyszerű 
megfordításából következnek, fekete humorral világítva rá az 
időbeli gondolkodásban eleve benne rejlő paradoxonokra, 
másrészt a holokauszt utáni irodalom egyik nagy dilemmájával, 
hogy tudniillik hogyan lehet, vagy lehet-e egyáltalán regényt írni, 
túl egy olyan traumán, amely gyanússá tette a nyelvet és 
kisiklatta az időt.

MARTIN AMIS: 
IDŐNYÍL
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Heten voltak, gyerekek – mind a heten a másság számkivetettjei: 
Bill, a bandavezér, mert dadogott; Ben, akit kövérsége miatt 
csúfoltak; Richie, aki mindig előbb jártatta a száját, és csak 
azután gondolkodott; Stan, akit zsidósága miatt közösítettek ki a 
többiek; Mike, akit a bőre színe miatt; Eddie, aki félt, szorongott, 
és persze súlyos asztmás volt, és végül az egyetlen lány, 
Beverly, aki csak szegény volt, rossz ruhákban járt, és akit az 
apja ütött-vert, testileg-lelkileg terrorizált. Ők jöttek össze, 
kötöttek életre-halálra szóló barátságot és vérszövetséget, ami 
oly nagy erőt adott nekik, hogy még a város életét pokollá tevő, 
huszonhét évenként feltámadó, gyermekekkel táplálkozó, 
ezerarcú szörnnyel is szembe mertek szállni odalenn, a város 
alatti kiismerhetetlen csatornarendszer labirintusában. Meg is 
sebesítik Az-t, majd felnőttként, drámaian megfogyatkozva újból 
visszatérnek, hogy gyermekkorukban tett fogadalmukat 
megtartsák, s ha lehet, egyszer s mindenkorra végezzenek vele 
– hogy a megmaradt és az eljövendő gyerekeket soha, de soha 
ne tarthassa többé rettegésben Az. 

STEPHEN KING: 
AZ
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MARIANN AJÁNLJA...



Minden városnak, akár az egyes embereknek, megvan a maguk 
élettörténete. Csakhogy a város élettörténete a benne lakók 
sorsának kusza szövedékéből áll össze, és nem ismer időbeli 
határokat. Fokozottan igaz ez egy olyan városra, amely alapítása 
óta az európai kultúra és civilizáció középpontjában áll.

Edward Rutherfurd eposzi igényű nagyregényében Párizs életét 
meséli el, mégpedig néhány család évszázadokon átívelő 
történetének megrajzolásával. Találkozunk itt konzervatív, 
arisztokrata dinasztiával és kétkezi, forradalmi eszméket valló 
munkáscsaláddal csakúgy, mint a város gazdasági vérkeringését 
biztosító polgári és üldözött zsidó famíliával. A generációk sorsa 
úgy fonódik össze, mintha az egymást váltó nemzedékek az 
előző feladatot folytatnák, vagy éppen az ősök átkát szenvednék 
el. Egyvalami mégis összetartja ezt a sokféle sorsot, a világ úgy 
hívja: PÁRIZS.

EDWARD 
RUTHERFURD: 
PÁRIZS - EGY 
VÁROS FÉNYEI ÉS 
ÁRNYAI
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A „Bolondok hajója” a mi világunk, amely az örökkévalóság felé 
halad. Én is a hajó utasa vagyok – mondja az írónő, e világsikert 
aratott regény szerzője. A „Bolondok hajója” több nyelven 
számos kiadást megért, s ma már olvasók százezrei kísérik 
feszült figyelemmel a Veracruzból kifutó hajónak huszonnyolc 
napos útját Bremerhavenig. Kritikus történelmi időpontban, 
1931-ben kerülnek kényszerű összezártságba a hajó utasai – a 
tengeri szélbe a fasizmus faji előítélettel szennyezett levegője 
vegyül. Szerelmek szövődnek, évtizedes házasságok inognak 
meg, gyűlölködés, kicsinyesség, áldozatkészség, kapzsiság, 
nemes és ocsmány emberi indulatok törnek felszínre – s minden 
szépen elrendeződik újra, mikor a távolban kibontakozik a 
százazföld és Bremerhaven körvonalai.

KATHERINE 
ANNE PORTER: 
BOLONDOK 
HAJÓJA
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Jenny Fields, a cipőkirály leánya ápolónőként dolgozik egy 
bostoni kórházban. Férjhez menni nem akar, gyereket viszont 
igen, ezért egy haldokló háborús sebesülttel ejteti magát 
teherbe. Ily módon egyszer s mindenkorra végzett a férfinemmel, 
a továbbiakban a gyermek nevelésének szenteli életét – 
elszegődik egy iskolába ápolónőnek hogy fia, Garp fejlődésének 
menetelét, választott tantárgyait, tanárait is ellenőrizni tudja. Kész 
csoda hogy ezek után Garpból normális ember lesz, hogy a 
világban – annak minden borzalmával: erőszak, gyilkosság, 
megbecstelenítés, autóbaleset, csonkítás – mégis megállja 
helyét. Garp írónak készül. Minő véletlen, ekkor már az anyja is. 
Bécsben töltött tanulmányútjuk s az ott létrejött alkotások 
eredményeképpen Jenny tesz szert nagyobb hírnévre, 
akaratlanul egy feminista mozgalom élére kerül, emiatt később 
híressége jutalmául erőszak áldozata. De első művével Garp is 
pályadíjat nyer – szerelme kezét, aki csakis híres, de legalábbis a 
hírnév irányába mutató íróhoz hajlandó feleségül menni. Boldog 
házaséletüket egy ideig nem árnyékolják be házasságon kívüli 
kapcsolataik – a nem várt borzalmak épp ezért annál elemibb 
erővel érik az érdekelteket s az olvasót. John Irving groteszk, 
posztmodern rémmeséje jelentős mű, az elmúlt évtized amerikai 
irodalmában kevés a hozzá fogható maradandó érdekességű 
újdonság.

JOHN IRVING: 
GARP SZERINT A 
VILÁG
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Sally Porter az élet kellemetlen helyzetei ellen azzal védekezik, 
hogy elveszíti öntudatát. De ezzel nincs vége a dolognak. Mikor 
újra magához tér, új helyzetben találja magát. Az idő 
továbbhaladt és ő nem tud róla számot adni. Olyasmikre 
próbálják emlékeztetni, amiket tudtával nem követett el. Otthon 
olyan holmikat talál, amelyeket soha esze ágában sem volt 
megvásárolni. És amiket a férje összehazudott róla a válóperi 
tárgyaláson! Hogy hetekre eltünedezett, hogy hajlamos az 
erőszakra, hogy félmeztelenül táncolt egy mulatóban… El tudja 
ezt képzelni, dr. Ash? 

Igen, a pszichiáter el tudja képzelni. Ismeri ezt a betegséget, de 
szemtől szembe csak most találkozik vele először. Ez a 
többszörösen hasadt személyiség esete. A jámbor, félénk 
Sallyben négy további én lakozik, még saját nevük is van. Bella 
tömény érzékiség, Nola merő intellektualitás, Derry csupa 
jóindulat, Jinx pedig- tőle isten óvjon, ő maga a megtestesült 
agresszivitás. Ezeket a gyerekkorban lehasadt, önálló életre kelt 
személyiségdarabokat kellene szép sorjában visszaolvasztani a 
helyükre- létrehozni Sally valódi, gazdag, sokrétű személyiségét. 

DANIEL KEYES: 
AZ ÖTÖDIK SALLY
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A Beatles Norvég erdő című legendás dala Toruban felidézi az 
első szerelem emlékét, azt az időszakot, amikor beleszeret 
elvesztett barátja szerelmébe, Naokóba. Egyszeriben 
visszacsöppen a húsz évvel korábbi Tokióban töltött diákéveibe, 
abba az életbe, amelyet viharos barátságok, szeszélyes 
fellángolások és szakítások, alkalmi szeretkezések, érzelmi 
zűrzavarok, veszteségek és beteljesületlen vágyakozások tettek 
emlékezetessé. Újraéli a találkozást a szókimondó, öntörvényű 
lánnyal, Midorival is, aki a felnőtté válás határán arra késztette, 
hogy válasszon múlt és jövő között. Könnyednek tűnő, rafinált 
történetében Murakami megidézi az 1960-as évek 
diáklázadásainak hangulatát, a szabad szerelem, a nagy 
ivászatok, az élvezetek kamaszos, provokatív hajszolásának 
popzenés világát. Ám a felszín alatt leheletfinom érzékenységgel 
ír életről, halálról, és a felnőtté válás mélypontjai és magaslatai 
közt hányódó fiatalság sebezhetőségéről.

MURAKAMI 
HARUKI: 
NORVÉG ERDŐ
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A középkori és ezoterikus, a barokk és a pikareszk, és végül a 
képregényes Eco után itt a legújabb: a XIX. századias 
kalandregényt író Eco. A prágai temetőnek már a mozgalmas 
metszetekkel illusztrált lapjai is Dumas-t, sőt Eugene Sue-t idézik. 
Főszereplője és egyik elbeszélője egy fél Európa 
titkosszolgálatainak zsoldjában álló cinikus hamisító, aki 
hazugságokat kohol, összeesküvéseket sző és merényleteket 
szervez, befolyásolva kontinensünk valóságos történelmének és 
politikájának menetét. Simone Simonini a képzelet szülötte, de 
nagyon is valószerű gazember; és bár a kor valamennyi, később 
nagy karriert befutó hamisítványához csak a regényes képzelet 
szerint van köze, a hamisítványok (el egészen a közvetve milliók 
értelmetlen halálát okozó Cion bölcseinek jegyzőkönyvéig), a 
tényekkel és az összes többi szereplővel együtt, sajnos mind 
igaziak. Az olasz Risorgimentótól a párizsi Kommünig, a 48-as 
forradalmaktól a Dreyfus-perig és a századfordulóig záporozó 
tényeket Eco a könyv végén egy részletes időrendi táblázatban 
hozza összefüggésbe a regény történéseivel. Ez jól jön, mert A 
prágai temető csupa időjáték: a memóriazavarral küszködő 
Simonini, illetve titokzatos alteregója, egy Dalla Piccola nevű 
abbé négykezes naplója (melyet néha „az Elbeszélő" is 
kommentál) megannyi flash-back segítségével eleveníti fel a múlt 
eseményeit, fényt derítve, de csak legvégül, persze, a kettejük 
kapcsolatának hátborzongató titkára is.

UMBERTO ECO: A 
PRÁGAI TEMETŐ
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Julius Hertzfeldről, a jó nevű pszichiáterről egy rutinvizsgálaton 
kiderül, hogy gyors lefolyású bőrrákja van. A férfi rákényszerül, 
hogy szembenézzen a rideg ténnyel: hamarosan meghal. Ez arra 
készteti, hogy számvetést készítsen az életéről. Felkeresi 
egykori, szexfüggő páciensét, Philip Slate-et, akin húsz évvel 
korábban hiába próbált segíteni. Philip mégis gyógyultnak tekinti 
magát, felépülését pedig a nagy német filozófus, Arthur 
Schopenhauer pesszimista tanításainak tulajdonítja. Az érzelmeit 
kifejezni képtelen, kapcsolatfóbiás férfit Julius meghívja terápiás 
csoportjába. Csakhogy az idő vészesen fogy. Vajon jut-e még 
ideje arra, hogy valóban segítsen Philipnek? Sikerül-e 
megvívniuk egymással a csoport tagjainak szeretetéért és 
elismeréséért? Talán még nem késő. Gyönyörűen szőtt mese egy 
pszichoterápiás csoport utolsó évéről, megindító elmélkedés az 
élet alkonyáról.

IRVIN D. YALOM: 
A 
SCHOPENHAUER-
TERÁPIA
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A „háborúk járványok technikák” a világtörténelem alapvető 
kérdésére keresi a választ: „miért az európai civilizáció hódította 
meg a világot, miért nem másként történt ez?” Így is 
fogalmazhatunk: Miért Pisaro maroknyi csapata győzte le 
Atahualpa inka fejedelmet és hatalmas hadseregét, miért nem ő 
kényszerítette térdre I. Károly spanyol királyt (és egyben 
Német-Római császárt)? Vagy ahogy az új-guineai Yali – a 
szerző barátja – vetette fel: Miért van az, hogy ti fehérek olyan 
sok árut termeltetek és hoztatok Új-Guineába, míg nekünk 
feketéknek, oly kevés saját árunk van? A provokatív kérdésekre 
rendhagyó, nagyívű válasz születik, nemcsak a történelem, 
hanem a földrajz, a biológia, a régészet, a nyelvészet, a 
járványtan és antropológia, valamint a tudomány- és 
technikatörténet alapján, mintegy 13 ezer éves időskálán 
mozogva új összefüggések rajzolódtak ki. 

JARED 
DIAMOND: 
HÁBORÚK, 
JÁRVÁNYOK, 
TECHNIKÁK
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Egy fiatal magyar tudós XVII. századi misztikusok után kutat a 
British Museum könyvtárában. Earl of Gwynedd, a Pendragon 
család feje meghívja várába, és Mrs. Eileen St. Claire, egy 
csodálatos fiatal nő, titokzatos gyűrűt küld az Earlnek az ifjú 
tudóssal. 

Így kezdődik Szerb Antal egyedülállóan izgalmas, nagyszerű 
szatirikus detektívregénye, amely a legendákkal teli, varázsos 
walesi tájra viszi el az olvasót, ahol a képzelet szülte kísértetvilág 
a kor valóságos kísérteteivel ütközik össze egy hatalmas 
örökségért folyó izgalmas hajsza keretében.

SZERB ANTAL: A 
PENDRAGON 
LEGENDA
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He's been a legend in his own lifetime. He can remember the great 
days of high adventure. He can remember when a hero didn't have 
to worry about fences and lawyers and civilisation. He can 
remember when people didn't tell you off for killing dragons. But 
he can't always remember, these days, where he put his teeth… 
He's really not happy about that bit. 

So now, with his ancient sword and his new walking stick and his 
old friends – and they're very old friends – Cohen the Barbarian is 
going on one final quest. He's going to climb the highest mountain 
in the Discworld and meet his gods. He doesn't like the way they 
let men grow old and die. 

The last hero in the world is going to return what the first hero stole. 
With a vengeance. That'll mean the end of the world, if no one 
stops him in time…

TERRY 
PRATCHETT: THE 
LAST HERO
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Focus is about finding simplicity in this Age of Distraction. 

It’s about finding the focus you need to create, to work on what’s 
important, to reflect, to find peace.

LEO BABAUTA: 
FOCUS
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A 19. század második felében és az azt követő századfordulón 
nagy tömegek keltek útra Magyarországról Észak-Amerikába. 
Zömük kevésföldű parasztember vagy nincstelen zsellér volt, de 
akadtak köztük szép számmal jobb módúak is, akik további 
gyarapodásukat remélték a kivándorlástól. Eredetileg csak annyi 
időt szándékoztak az Új Világban tölteni, amennyi ahhoz kellett, 
hogy némi pénzt gyűjtsenek, és hazatérvén földet vehessenek, 
házat, istállót építtethessenek, kit milyen cél vezérelt. Csak hát 
odaát többnyire minden másként alakult, mint tervezték. 

Különös, de ez a nagy, emberi dráma jóformán visszhangtalan 
maradt a magyar irodalomban, és máig nincs méltó 
feldolgozása. Ezen a helyzeten igyekszik változtatni Oravecz 
Imre regénye, ezt a szinte eposzi méretű küzdelmet ábrázolja, 
amelyet ezeknek a férfiaknak és nőknek, fiataloknak és 
öregeknek, felnőtteknek és gyerekeknek az exodus, az óhazából 
való távozás és az új hazában való megmaradás jelentett. 

A regény az Ondrok gödrében megismert Árvai-család történetét 
mondja tovább.

ORAVECZ IMRE: 
KALIFORNIAI 
FÜRJ
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Patty és Walter Berglund régebben St. Paul városának dzsentrifikálói 
közé tartoztak – ők voltak a lerobbant belvárosi lakónegyed első 
csinosítói, a leggondosabb szülők, a bionemzedék úttörői. Patty 
eszményi szomszéd volt: mindig meg tudta mondani, hol kell leadni a 
kimerült elemeket, hogyan lehet rávenni a rendőröket, hogy tegyék a 
dolgukat. Irigylésre méltóan tökéletes anya volt, férje álmainak 
asszonya. Walterral, a környezetvédő jogásszal, a biciklin munkába 
járóval, az elkötelezett családapával kivették a maguk szerény részét 
abból, hogy jobbá legyen a világ. 

Ám most, az új évezredben Berglundékat hirtelen csupa rejtély övezi. 
Miért költözött át tinédzser fiuk az agresszíven republikánus melós 
szomszédékhoz? Miért vállalt állást Walter a természeti rekultivációval 
álcázott külszíni szénfejtésnél? Hogy kerül már megint a képbe 
Richard Katz, a bogaras rocker, Walter hajdani évfolyamtársa és 
legjobb barátja? És főleg: mi történt Pattyvel? Miért lett a Barrier 
Street legfényesebb csillagából egyszeriben egészen másfajta, 
kellemetlen szomszéd, dühöngő fúria, aki szinte a kandi utca szeme 
láttára esik szét?

JONATHAN 
FRANZEN: 
SZABADSÁG
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„Egyszer egy többnapos pilisi kiránduláson, amikor sehol nem 
volt se vége, se hossza az útnak, csak mentünk és mentünk 
valahol Dömörkapu és Pilisszentkereszt között az erdőkben, nem 
lehetett felfogni ésszel, hogy minek megyünk, hová ereszkedünk, 
hová kapaszkodunk ezeken a hegyeken, és miért nem visznek, 
mért olyan csöndesek, hogy nekünk gyerekeknek már kiabálni se 
legyen szabad, majd ha tisztásra, mezőre érünk, ott 
kiengedheted a hangodat, mert az a bevett szokás, hogy az 
ember az erdőben nem ordibál, nem zavarja a madarakat és a 
vadakat, és már jó messzire a menedékháztól, ahol egy nagy, 
jéghideg hálóteremben az egész társasággal, felnőttekkel, 
gyerekekkel nagy hangoskodások közepette eltöltöttük az 
éjszakát, arra is megtanítottak, hogy soha nem fázom, soha nincs 
melegem, soha nem vagyok szomjas, soha nem vagyok éhes, 
soha nem vagyok fáradt, soha nem vagyok álmos, és főleg nem 
unatkozom, ezt most jól jegyezzem meg magamnak. 

És azonnal megjegyeztem.”

NÁDAS PÉTER: 
VILÁGLÓ 
RÉSZLETEK
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Egy magyar pincér életének 12288. napján elutazik egy thai 
szigetre, hogy végre kipihenje magát és leszokjon az alkoholról. 
Útitársa, Márczy Lajos (A csemegepultos naplója, Check- in), 
napról napra dokumentálja titkos naplójában a pincér 
elvonókúráját, saját küzdelmét, és a thai sziget valóságát: a 
kiábrándult helyieket és a nyugati világ dőzsölő hordáit; a 
görcsösen és kétségbeesetten nyugalmat és kalandot kereső 
nőket és férfiakat.

GERLÓCZY 
MÁRTON: 
ELVONÓKÚRA
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„Apám aláírásában a kezdőbetű fél oldal, több helyen 
átszaggatja a papírt, ezzel a fergeteges és grandiózus Gé-vel 
nem tanácsos viccelődni. Aki egyszer találkozik Apám Gé-jével, 
más szemmel néz rá, ez az ember még sokra viszi. Aláírás
hamisítás szóba sem jöhet, évekig gyakorolok, silány utánzatokra 
telik csupán. Csodálom és imádom őt ezért a Gé-ért. Sokszor 
csak úgy öncélúan, az élvezet kedvéért megkérem, vesse 
papírra a nevét, a nevünket, másodpercekig szánkázik a toll 
föl-alá, hurkok csapódnak jobbra-balra; dupla szaltó és 
svédcsavar, de nem ám csak úgy össze-vissza, hanem egy 
tökéletesen begyakorolt és indulatos terv szerint, és egyszer 
csak ott áll megint ez a különös, vad ábra, ami távolról sem 
emlékeztet arra a Gé-re, amit én írok, amit nekem kell írni, ám 
mégis az, extatikus, földöntúli, isteni változatban. A lenyűgöző 
iniciáléhoz elvékonyodó, jelentéktelen kis farkat rezzent, a név 
fölös maradékát, így vet tőrt a nagyra törő szándéknak az 
elbizonytalanodó akarat.” (Garaczi László)

GARACZI 
LÁSZLÓ: 
POMPÁSAN 
BUSZOZUNK
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Kemény Zsófi sodró lendületű regénye egy szenvedélyes 
szerelem és egy spontán szerveződő forradalom története. A 
humorral, maró iróniával átszőtt könyv hősei és hősködői a jelen 
Budapestjén próbálják megváltani önmagukat és az országot. 
Ebben a regényben szinte semmi és senki nem az, mint aminek 
és akinek elsőre látszik. A Rabok tovább története rávilágít a 
forradalom és a szabadság eszméinek csillogására, de arra is, 
mi rejlik e csillogás mögött, s hogy egy politikai mozgalom 
könnyen vakvágányra tévedhet alkalmas vezetők és koncepció 
híján.

A regény főszereplője egy öntudatos egyetemista lány, aki 
véletlenül bekerülvén a Forradalom2017 elnevezésű 
Facebook-csoportba, megismerkedik az éjszaka császárával, 
egy híres rapperrel. Szerelem szövődik a kifejezetten 
erőszakellenes Bora és az agresszív énekes között. 
Mindeközben forrong a város, felbolydul az ország, és a lány a 
fiú oldalán szinte akaratlanul sodródik a forradalmi történések 
kellős közepébe…

KEMÉNY ZSÓFI: 
RABOK TOVÁBB
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Márton László új regénye az 1882-es tiszaeszlári vérvádról és az 
akkori Magyarországról szóló groteszk mese, melyben a szerző a 
tőle megszokott szatirikus humorral és összefüggések sűrű 
hálójával mutatja meg, mi történik, ha egy ország a józan ész 
helyett a babonát, a megújulás helyett a maradiságot választja.

MÁRTON 
LÁSZLÓ: HAMIS 
TANÚ
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Morten Ramsland Kutyafej c. műve az utóbbi évek egyik 
legsikeresebb dán regénye, mely számos elismerés mellett 
2006-ban elnyerte az Arany Babérkoszorú díjat is. Eddig 
tizenhárom nyelvre fordították le, most tizennegyedikként a 
magyar olvasók is megismerkedhetnek vele. A regény a XX. 
század hányattatásai közepette kíséri végig egy norvég család 
életét. A könyv oldalain nem csupán egy szerteágazó 
családregény bontakozik ki, amelynek középpontjában az 
elbeszélő apai nagyapja, Askild, valamint édesapja, Niels áll. Az 
események történetté rendezése egyúttal alkalmat az 
elbeszélőnek, hogy felfedje eddig féltve őrzött titkát, 
nevezetesen, hogy gyermekkorában megölte fogyatékos 
nővérét, és végre szembe nézzen tettével. A szerző betekintést 
enged a generációk közötti kapcsolatok pszichológiájába, 
megteremti az emberi gyengeségek lélekrajzát, é ;s a családot 
ért számos tragikus eseményt képes az olvasót magával ragadó 
humorral ábrázolni.

MORTEN 
RAMSLAND: 
KUTYAFEJ
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Urania Cabral harmincöt év után látogat vissza „hazájába”, a 
Dominikai Köztársaságba, pedig megfogadta, hogy soha többé 
be nem teszi a lábát erre a „vacak kis szigetre”. De mégis látni 
akarja még egyszer utoljára azt a béna emberi roncsot, mellyé az 
egykor oly nagy hatalmú apja változott… Nem megbocsátani 
akar neki, mert úgy érzi, az apja bűnére nincs bocsánat, hanem 
a bűnhődését látni: magatehetetlen szenvedését, a riadt 
tekintetét, amikor szemére olvassa egykori tetteit. Urania 
látszólag sikeres életet él: jó nevű jogász az Egyesült 
Államokban, s még most, negyvenkilenc évesen is kívánatos nő 
– csakhogy férfi soha nem érintette a testét azóta a szörnyű 
éjszaka óta, amikor Trujillo, a Kecske, Dominika diktátora egy 
szűz kislány testével akarta felgerjeszteni lankadó vágyait… 
Miközben Urania újra találkozik apjával és rokonaival, 
visszatérünk az 1961-es esztendőbe, amikor Trujillót 
meggyilkolták, és Vargas Llosa borzongatóan eleven képet fest 
egy diktatúra hétköznapjairól, elénk varázsolva a rendszert 
kiszolgáló és a zsarnoksággal különböző okokból szembeszálló 
alakokat… 

MARIO VARGAS 
LLOSA: A KECSKE 
ÜNNEPE
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Az 1920 és 1937 között játszódó történetekben felbukkannak 
árverési hiénák, elvetemült gyilkosok, piti tolvajok, szerencsétlen 
mackósok, nyomozónak állt kézikocsisok, eltökélt detektívek, 
nyomorult cselédek, elégedett pincelebuj-tulajdonosnők, 
szemtelen cutrágerek és becsületes trógerek – két dolog közös 
bennük. Budapest, a város, és Gordon Zsigmond, az újságíró, 
aki Amerikában nyomozott először, aztán Pestre költözött 
1930-ban és írt mindenről, ami a bűnnel kapcsolatos. 
Bűnösökről, áldozatokról, ártatlanokról, gyilkosokról, azokról, akik 
másoktól loptak és azokról, akik magukkal végeztek, és 
mindvégig egy dolog érdekelte csupán: az igazság. Mert a jelek 
szerint ezzel rajta kívül nem túl sokan foglalkoztak.

Kondor Vilmos, „a magyar krimi megalapozója”, 
novelláskötetében négy, eddig már megjelent írás mellett helyet 
kapott egy új elbeszélés, valamint egy erre az alkalomra írt 
kisregény is.

KONDOR 
VILMOS: 
MAGDA, A 
BESTIÁLIS 
NÉPSZÍNHÁZ 
UTCAI MINDENES
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Kik ezek a szellemek, akik végigkísértik ezt a vaskos történelmi, 
család- és kalandregényt? A Trueba család több nemzedékének 
különc nő és férfi tagjai? Vagy a chilei társadalom és történelem 
nemes és kárhozatos alakjai? És mi ez a kísértetház? A maga 
erejéből meggazdagodott Esteben Trueba földbirtokos-szenátor 
vidéki kúriája vagy fővárosi palotája? 

Vagy maga Chile, az „Elnök” és a „Költő”, meg a szélhámos 
politikusok és arisztokraták, vérszomjas katonák és csendőrök, 
dévaj parasztlegények, prostituáltak, izgága diákok országa, 
ahol szüntetlenül torzsalkodnak a maradiság áporodott vagy 
elszánt erői a megújulás álmodozó vagy tettre kész híveivel?: 

Az 1942-ben született chilei Isabel Allende szándékosan 
többértelmű választ ad rá ebben az egész évszázadot átfogó és 
világszerte nagy sikert arató regényfreskóban, amelyben 
venezuelai száműzetéséből idézi vissza családja és hazája 
múltját és közelmúltját, személyes viszontagságait és közösségi 
megpróbáltatásait. És közben mégis átdereng ezen a 
színességében is nyomasztó képen a mesélés ősi öröme.

ISABEL ALLENDE: 
KÍSÉRTETHÁZ
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Két lányt holtan találnak a faluban valamikor az 1960-as 
években. A harmadik még él, amikor rábukkannak, de mire 
odaér az orvos, a sebesült lány eltűnik. Szerelme, a fiatal rendőr 
évtizedek múlva, Budapesten, egy különös találkozás után jön rá 
az igazságra. E talányos bűnügyi történetből bomlanak ki egy 
családregény mozaikjai. 

A Jelmezbál napjainkig nyúló történetének szereplői unokák, 
nagymamák, asszonyok – nők. Élik az életüket, keresik egymást, 
önmagukat vagy épp a vér szerinti anyjukat. Elköltöznek, 
visszatérnek, szerelem, árulás, alakoskodás, hit és féltékenység 
van az életükben. Sok elmaradt ölelés, és szerencsére még több 
olyan, amelyik nem maradt el. 

Grecsó Krisztián új könyvének fejezetei önmagukban is kiadnak 
egy-egy képet, mintha mindegyik történet más családtag vagy 
szomszéd élete lenne. Az utak keresztezik egymást, és végül, 
bármennyire is összekeveredtek térben és időben a darabkák, 
összeáll a nagy, drámai egész.

GRECSÓ 
KRISZTIÁN: 
JELMEZBÁL
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Megdöbbentően eredeti, izgalmas, különleges könyv a felnőtté 
válás veszélyes útjairól. Todd Hewitt az utolsó fiú 
Prentissvárosban, ahol állandó, nyomasztó zajban mindenki 
hallja a többi ember gondolatát is. Nincsenek titkok. De Todd 
váratlanul tökéletes Csöndre bukkan. Hazudtak neki, menekülnie 
kell. Patrick Ness világszerte népszerű, díjnyertes trilógiájának 
első kötete végre magyarul.

PATRICK NESS: 
CHAOS 
WALKING 
TRILÓGIA
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