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JUDIT AJÁNLJA...



A könyv egy keletnémet család megindító története: a 
világháborútól kezdve a vasfüggöny (és a berlini fal) leomlásáig 
kísérhetjük végig a sokgyerekes pedagóguscsalád 
viszontagságos sorsát. A mesélő nem akárki: egyrészt a család 
Nyugatra szökött gyermekének Amerikában született lánya, 
másrészt az első amerikai nő, akiből hírszerző tiszt lett Berlinben, 
aki átjárhatott a várost - meg a szovjet és az amerikai zónát - 
végzetesen megosztó határvonalon, ahol sok kétségbeesett 
menekülő lelte halálát. Nina Willner német precizitással 
feldolgozott dokumentumokra és személyes beszámolókra építi 
fel a két szálon futó történetet. Az egyik szálon a népes 
keletnémet família hányattatásait és megalkuvásait, sikereit és 
kudarcait, nehéz hétköznapjait követhetjük nyomon, a másikon 
mélyrehatóan ismerhetjük meg az egyre inkább bezáruló és 
börtönként funkcionáló Német Demokratikus Köztársaság 
működését. 

NINA WILLNER: 
40 ŐSZ
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Budapest, 2015. A miniszterelnök születésnapi partija tragikus 
véget ér. A közjogi méltóság ugyanis belefullad egy tál 
minestrone levesbe. Kitör az országos pánik, a sajtó csak 
találgat, a rendőrség tehetetlen. Ferenczy nyomozó is abban a 
csapatban teljesít szolgálatot, amelyet a titokzatos, váratlan és 
felettébb kínos haláleset felderítésére hoztak létre. Szigorú 
államérdek, hogy minél előbb kézre kerítsék az elkövetőt, de 
hogy az Ébredő Magyarok terrorszervezet, az ellenzék 
mesterkedése, vagy valami egészen más áll a háttérben, annak 
kiderítése kizárólag az életközepi válsággal küzdő nyomozó 
tehetségén múlik 

A Budapest Noir-ral külföldön is egy csapásra ismerté vált 
Kondor Vilmos első kortárs krimijének hősei itt járnak közöttünk. 
Éppen ezért húsbavágó, időszerű és csípős.

KONDOR 
VILMOS: A 
BŰNTŐL KELETRE
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A Pilgrim egy olyan ember fedőneve, aki nem létezik. Egy 
gazdag amerikai család fogadott gyermekeként valaha az 
amerikai titkosszolgálat kémtevékenységében működött közre. 
Mielőtt névtelen nyugdíjasként eltűnne, meghatározó könyvet ír a 
törvényszéki orvostanról.

E könyv azonban kísértetként tér vissza hozzá. Ennek alapján 
akad a nyomára Ben Bradley, a New York-i detektív, aki elviszi 
egy lepusztult szállodai szobába. Ott egy kádnyi savban egy nő 
holtteste hever, akinek vonásai eltűntek, fogai hiányoznak, 
ujjlenyomatai sehol. Tankönyvi gyilkosság ez – és maga Pilgrim 
írta a könyvet.

Ezt követően a szokatlan és emberpróbáló nyomozás nyaktörő 
versenyfutássá válik az idővel, hogy Amerika 
megmenekülhessen az összeomlástól. Pilgrim útja egy mekkai 
nyilvános lefejezéstől egy elzászi náci haláltáboron és a 
Hindukus pusztaságán át egy török tengerpart elhagyott 
romjaihoz vezet, hogy megtalálja azt az arctalan férfit, aki 
megdöbbentő tömeggyilkosságra készül Istene nevében. 

TERRY HAYES: 
NEVEM PILGRIM
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Surik Korn csinos, udvarias, szolgálatkész fiú, a nők álma. Már 
tizenhétéves korában egyedülálló édesanyja egyetlen támasza. 
Az idősebb festőnőhöz, aki kamaszfiúként elcsábítja, hosszú 
éveken át hűséges marad. Lefekszik a csúnya 
évfolyamtársnőjével, mert más nem szánná meg szegényt. Egy 
másik lánnyal névházasságot köt, hogy legyen apja a lány 
törvénytelen gyerekének. És így tovább. Csak az a kérdés, mihez 
kezd Surik az életével, az életét behálózó kapcsolatokkal, amikor 
felbukkan az igazi szerelem…

LJUDMILA 
ULICKAJA: 
ODAADÓ 
HÍVETEK, SURIK
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A nácik kegyetlen ostromgyűrűjében vergődő Leningrádban Lev 
Benyovot letartóztatják fosztogatásért, és egy cellába kerül 
Koljával, a jóképű fiatal dezertőrrel. Kivégzés helyett azonban 
elképesztő ajánlatot kapnak, hogy megmenthessék az életüket: 
egy tucat tojást kell keríteniük a Belbiztonság nagy hatalmú 
ezredesének, leánya lakodalmi tortájához. Mivel a városba már jó 
ideje nem jut be semmilyen utánpótlás, lakói elképzelhetetlen 
mértékben nélkülöznek, éheznek. Lev és Kolja nekivág a 
lehetetlennek – Leningrád kíméletlen poklában, sőt még az 
ellenséges vonalakon túl is kutatják a felbecsülhetetlen kincset. 

Ebben a megindító, ugyanakkor mulatságos, egyszerre 
sziporkázó és hátborzongató regényben a második 
világháborúban átélt kalandok során egy fiú férfivá érésének 
ízig-vérig modern története is kibontakozik előttünk. 

DAVID BENIOFF: 
TOLVAJOK TELE
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Az én csillagom a zsírban hisz. Meg van róla győződve, hogy a 
világban azért van annyi baj és boldogtalanság, mert az 
emberek megvonják maguktól az éltető zsírt, még a tejben meg 
a tejfölben sem tűrik meg, és sovány, zsírtalan húsokkal kínozzák 
magukat, amik ha akarnának se tudnának finomak lenni, hiszen 
miben oldódjanak az aromák meg az ízhordozó szabadgyökök, 
ha egyszer egy szikra zsír sincs bennük? Ezért aztán mi minden 
nap húst eszünk. Kivéve vasárnap, akkor zsírt. 

Bíró Zsófia regénye egy reménytelenül beteljesült szerelem 
története. Egy megszállott séf feleségének gasztrokiáltványba 
oltott vallomása a hús gyönyöreiről és kínjáról, az evés és az 
etetés szentségéről és arról, hogyan lehet egy étterem, egy 
konyha pokol és menny egyszerre.  

BÍRÓ ZSÓFIA: A 
BOLDOG HENTES 
FELESÉGE
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KINGA AJÁNLJA...



Treslove az a fajta ember volt, akit semmi sem ér váratlanul. Nem 
a szokásos, elalvás előtti és ébredés utáni, sötét előérzetek 
nyugtalanították, hanem a fényes nappal valós veszélyei. 

A legrosszabb a helyzet a nőkkel volt; a nők végérvényesen 
szétzilálták a nyugalmát. Találkozásuk minden következménye – 
ahogy megkéri a kezét és ő igent mond, az otthon, a behúzott, 
gazdag selyemfüggönyök résein áttörő bordó fénysugár, a 
felhőként tornyosuló ágyneműk, a boldogsága, a jövője – 
egyszerre zuhant rá abban a pillanatban, ahogy a nő elment 
mellette.

Finkler volt az első zsidó, akivel Treslove találkozott. Legalábbis ő 
volt az első, akiről tudta, hogy az. Előtte úgy képzelte el a 
zsidókat, mint magát az erre vonatkozó szót – »jew«, vagyis 
kicsi, sötét, bogárszerű. Titokzatos. Ha minden zsidó így néz ki, 
gondolta Treslove, akkor a Finkler mégiscsak találóbb név nekik, 
mint a »zsidó«. És ezentúl magában csak finklereknek hívta őket.

HOWARD 
JACOBSON: A 
FINKLER-KÉRDÉS
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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?

HOWARD 
JACOBSON: ZS
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Ora asszony, amikor épp Ofer fia leszerelését ünnepelhetné, 
rádöbben, hogy élete összeomlott - Ofer ugyanis önként visszamegy 
a frontra, hogy részt vegyen egy nagyszabású katonai 
hadműveletben. A nemrég elvált Ora képtelen otthon ülni és várni, 
mikor kopogtatnak be hozzá a katonai hírvivők a tragikus hírrel, ezért 
elhatározza, hogy elindul a galileai hegyekbe. Útitársnak rég 
elidegenedett barátját és volt szerelmét viszi magával, a remete 
Avramot, aki sohasem heverte ki a Jom Kippur-i háborúban 
hadifogolyként elszenvedett brutalitásokat. Ora neki meséli el 
tönkrement házassága történetét és az anyai szerep nehézségeit. 
Ahogy nőttön nő benne a feszültség, egyre rögeszmésebben csak 
Oferről beszél, mintha ezzel megóvná a fiú életét, nemcsak a maga, 
hanem Avram számára is, aki Ofer igazi szülőapja, bár apa és fia 
sosem találkozott. Miközben Ora és Avram a közös emlékek révén 
oda-vissza utazik az időben, gyötrelmesen kiviláglik, mi az ára annak, 
ha valaki egy folytonosan hadban álló országban, háborúzó emberek 
között él. Grossman, akinek tulajdon fia is elesett a 2006-os 
izraeli-libanoni háborúban, a szíve legmélyéből írta meg ezt a 
kíméletlenül háborúellenes regényt.

DAVID 
GROSSMAN: A 
VILÁG VÉGÉRE
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Valamikor az Ogyesszából elszármazott Ephrussik voltak a világ 
legnagyobb terménykereskedői. Charles Ephrussi a dúsgazdag 
új nemzedékhez tartozott, amely megtelepedett Párizsban. Rövid 
ideig titkárként alkalmazta Marcel Proust-ot, aki Charles-ról 
mintázta Swannt, Az eltűnt idő nyomában esztétáját. Charles-nak 
a gyűjtés volt a szenvedélye, és a necukéket, amelyeket akkor 
vásárolt, amikor a párizsi szalonokban a japán objets jelentették 
a legújabb divathóbortot, nászajándékba küldte bécsi bankár 
unokatestvérének. Később három gyerek - köztük a kicsi Ignace 
- játszik majd a necukékkel, miközben odakint a történelem szele 
süvölt. Az Anschluss és a második világháború a semmi szélére 
sodorta Ephrussiéket. Birodalmukból úgyszólván semmi sem 
maradt meg a necukegyűjteményen kívül, amelyet egy hűséges 
szobalány darabonként, zsebben csempészett ki a hatalmas 
bécsi palotából - ahol akkor Hitler "zsidókérdésekben" illetékes 
teoretikusa lakott -, hogy aztán elrejtse őket egy szalmazsákban. 

EDMUND DE 
WAAL: A 
BOROSTYÁNSZE
MŰ NYÚL
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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

14



Fergeteges családregény, főzési szentháromsággal és konyhai 
tízparancsolattal ellátott gasztronómiai útmutató, különleges, ám 
– ennek ellenére – megbízható szakácskönyv, bájosan vicces 
képeskönyv és mindenekelőtt szeretetteljesen csipkelődő 
anyaportré: ennyi s más semmi Dés Mihály letehetetlen új 
könyve, amelyet a szerző édesanyjának, a legendás 
Sütimamának élete és étele ihletett.

DÉS MIHÁLY: 77 
PESTI RECEPT
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Diavolina, a cselédből lett orvos évtizedekig szolgálta Gorkijt, 
feleségeit, szeretőit és az akkor már világhírű íróhoz csapódó 
vendégek hadát, majd ő lett Alekszej ápolója és utolsó szerelme. 
Spiró György új regényében ennek az okos és éleslátó 
asszonynak a bőrébe bújva festi meg az orosz és szovjet világot, 
e világok párhuzamait: a forradalmakat, intrikákat és főleg 
rengeteg halált. 

Gorkijt Lenin 1921-ben űzte ki hazájából, végül Olaszországban 
telepedett le. Tartózkodási kérelmét a frissen hatalomra jutott 
Mussolini hagyta jóvá, mondván, aki az emlékiratait írja, az már 
nem veszélyes. Hét év múlva Sztálin kitartó munkával 
kényszerítette haza a Szovjetunióba és állította szolgálatába. A 
halálosan beteg Gorkij egyszerre próbált dacolni és megfelelni: 
hatalmas személyében bízva kijátszani a hatalmat. 

A Diavolina minden szereplője létezett, a legelképesztőbb 
történetek is valóságosak, a regényt olvasva pedig magunk is 
Gorkij köreiben érezhetjük magunkat.

SPIRÓ GYÖRGY: 
DIAVOLINA
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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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Az öt könyvből álló mű minden része külön kaland, melyek egy 
meghatározott hely, a mexikói-amerikai határhoz közel fekvő, 
kitalált város, Santa Teresa felé vezetnek. Ide tart a négy elvakult 
irodalmár egy francia, egy spanyol, egy olasz és egy angol a 
rejtőzködő német írózseni, Benno von Archimboldi nyomában, 
miközben kusza szerelmi hálóba bonyolódnak. Itt él a második 
könyv chilei származású irodalomprofesszora, Amalfitano, akit a 
felesége egy tébolydába zárt költő miatt hagy el, és akinek 
egyetlen lánya életkorát tekintve a soron következő gyilkosságok 
egyik potenciális áldozata. A harmadik könyvben egy 
afroamerikai újságíró érkezik Santa Teresába, hogy egy 
bokszmérkőzésről közvetítsen, ám végül sokkal izgalmasabb 
téma, a rejtélyes elkövető után ered. A negyedik könyv a 
bűnesetek könyve. A város szeméttelepein egyre-másra kerülnek 
elő a női holttestek: sokuk épp csak kamasz, és szinte 
mindegyiküket kegyetlenül megkínozták. Legvégül a 
regényfolyam visszakanyarodik a titokzatos német író, 
Archimboldi élettörténetére, amely hová máshová is vezetne, 
mint a drog, a korrupció és erőszak eme valószerűtlenül 
valóságos poklába.

ROBERTO 
BOLANO: 2666

19



Kristine Barnett fiának IQ-ja nagyobb, mint Einsteiné, fotografikus 
memóriával rendelkezik, és két hét alatt egyedül megtanulta a 
függvénytant. Jacob kilencévesen fogott hozzá egy olyan eredeti 
asztrofizikai teória kidolgozásához, amelyért szakértők szerint 
egyszer Nobel-díjat kaphat, tizenkét esztendősen pedig már 
fizetésért végzett kvantumfizikai kutatásokat. Történetét azonban 
az teszi még inkább figyelemre méltóvá, hogy Jake rendkívüli 
elméje kis híján az autizmus ködébe veszett. Kétévesen, amikor 
állapotát diagnosztizálták, az édesanyjának azt mondták, ez a 
gyerek talán soha nem lesz képes önállóan bekötni a cipőjét. 

„A szikra” egy édesanya különleges visszaemlékezése. Miután 
Jake-et otthon és a fejlesztő óvodában olyan „szakértők” vették 
körül, akik a legalapvetőbb készségekre próbáltak 
összpontosítani, és korlátozni igyekeztek mindabban, ami 
elvonta ezektől a figyelmét – a csillagok, a falon mozgó árnyékok, 
a skótkockás kanapéhuzat tanulmányozásában –, Jake 
szellemileg egyáltalán nem haladt előre. Kristine érezte, hogy 
változtatnia kell ezen. A szakemberek és a férje, Michael helyett 
a saját ösztöneire hallgatott, kivette Jake-et a fejlesztő óvodából, 
és hozzálátott, hogy maga készítse föl az óvodai nagycsoportra. 

KRISTINE 
BARNETT: A 
SZIKRA
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„Ez hát a szerelem, gondoltam undorral, már csak ez hiányzott. 
Újabb hiábavaló szenvedés az eddigiek tetejébe.”

És ez még nem is volna baj. Hiszen a tizenkilenc éves Fülöp 
szeret szenvedni. Kétéves volt, mikor a szülei rájöttek, hogy nem 
hall – azóta megtanulta, hogyan viselje méltósággal a 
süketségét. Az iskolában elsajátította a jelbeszédet, és ha 
összpontosít, szájról is olvas. Minden tanára nagy tehetségnek 
tekinti. Vajon jobban értené kiszámíthatatlanul viselkedő 
családtagjait, ha hallaná is őket? Öntörvényű, mártír anyját és 
szilaj, konok apját? Távol lévő és megfejthetetlen szüleivel 
szemben Fülöp életének egyetlen biztos pontja színésznőnek 
készülő nővére, Matild. Kettejük sorsa néha különválik, de 
többnyire együtt alakul mediterrán tengerparti villáktól 
magyarországi birtokokon és siketinternátusokon át egy 
ostromlott világvárosig. Mindeközben Fülöp abban reménykedik, 
hogy embertársaink legtitkosabb gondolatait akkor ismerhetjük 
meg igazán, ha nem halljuk, mit beszélnek…

SZÉCSI NOÉMI: 
GONDOLATOLVASÓ
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5 GÁBOR AJÁNLJA...



A mű apokaliptikus képpel indul: 4000 körül járunk, a világ 
elpusztult, az emberek elvadult, állati hordákban élnek, míg a 
klónozással létrehozott kiválasztottak elektromos védőkerítéssel 
őrzött telepen laknak magányosan és szenvedélytelenül. A 
regény egyik hőse Daniel, a jó nevű humorista, színpadi komikus, 
a másik pedig az ő kétezer évvel később élő, klónozással 
létrehozott 25., majd 26. utódja. Daniel tipikus Houellebecq-hős: 
kiégett, átlagos külsejű, negyvenes, férfi, aki szakmájában 
sikeres, a nők is szeretik, csak ő nem szeret senkit és semmit. A 
munkája untatja, mindenkit megvet, faj-, gyerek- és nőgyűlölő. 
Negyven fölött találkozik először a szerelemmel. Isabelle okos és 
szép, tökéletes szellemi társa Danielnek. Összeházasodnak, ám 
boldogságuk nem lehet tartós, ugyanis Isabelle öregedni kezd 
(az öregedést Houellebecq még egyetlen hősnőjének nem 
bocsátotta meg), ezért elválnak. Tragikus események követik 
egymást – egy újabb szerelem sem hoz vigaszt –, ezért Daniel 
útja elkerülhetetlenül az öngyilkossághoz vezet. Halála előtt küld 
egy verset volt szerelmének „egy sziget lehetőségéről”, s ez a 
vers készteti arra kései, klónozott utódait, hogy a védett telepet 
elhagyva új-ember társak és emberi érzelmek keresésére 
induljanak.
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1984 már nem létezik. 1Q84 van. Kicserélődött a levegő, 
kicserélődött a táj – két hold ragyog az égbolton. Mindenkinek be 
kell illeszkednie az új világ rendjébe. Mint amikor új vad kerül be 
a vadonba, és megváltozott szabályok között kell életben 
maradnia. Murakami legújabb, minden korábbinál 
grandiózusabb – zenei és matematikai összefüggésekre 
komponált – trilógiája a világ teljességét igyekszik megragadni, 
eltörölve a valóság és a misztikum eddig ismert határait. A földi 
világ és az életek bonyolult hálózata az olvasót sem hagyja 
érintetlenül, menthetetlenül a könyv légies szövedékű gubójába 
kerül, egyre azt várva: mikor és miként születhet újjá – a másik 
világra… 

MURAKAMI 
HARUKI: 1Q84
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A hidegháború után kialakuló politikai és ideológiai világhelyzetet 
elemző, a történelem lehetséges forgatókönyvét vizsgáló immár 
könyvtárnyi irodalomból hatását tekintve kiemelkedik Samuel P. 
Huntington 1996-ban megjelent könyve. Az amerikai 
politikatudós, a Harvard Egyetem professzora Francis Fukuyama 
gondolatait, „a történelem végét” hirdető elméletét bírálva jutott 
arra a megállapításra, hogy világunkat a szovjet kommunizmus 
összeomlása után nem a nyugati liberális demokrácia végleges 
diadala határozza meg, hanem a különböző vallásokon és 
kultúrákon nyugvó civilizációk összecsapásai.

SAMUEL P. 
HUNTINGTON: A 
CIVILIZÁCIÓK 
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Szerelem, árulás, szégyen. A legősibb szerelmi történet a 
Bibliából. A vörös sátor bibliai asszonyok könyve: Jákób 
feleségeinek és egyetlen életben maradt lányának, Dínának a 
története elevenedik meg lapjain. A vörös sátorban mesélték el 
egymásnak titkaikat a régi idők asszonyai. A holdtöltekor, a 
szülés és a gyermekágy idején együtt töltött napok során 
tárgyalták meg az élet nagy kérdéseit, osztották meg egymással 
az asszonyi tudást születés és halál, szerelem és szex, öröm és 
fájdalom dolgairól. A vörös sátor főszereplői: Lea, Ráhel, Zilpa, 
Bilha és a mesélő: Dína. Az ő szerelmeikről szól ez a regény, 
amelyet olvasva rádöbbenünk, hogy máig ugyanazok a kérdések 
és szenvedélyek határozzák meg életünket. A vörös sátorban 
minden együtt van, ami izgalmassá tehet egy könyvet: szerelmi 
örömök és csalódások, családi bonyodalmak, érzelmi viharok. 
Anita Diamant fordulatos történeteivel és elragadó stílusával 
szerte a világon meghódította az olvasók – különösen a hölgyek 
– szívét.

ANITA DIAMANT: A 
VÖRÖS SÁTOR

26



We’ve all asked, “What is the world coming to?” But we seldom ask, 
“How bad was the world in the past?” In this startling new book, the 
bestselling cognitive scientist Steven Pinker shows that the world of 
the past was much worse. In fact, we may be living in the most 
peaceable era yet.

Evidence of a bloody history has always been around us: the 
genocides in the Old Testament and crucifixions in the New; the 
gory mutilations in Shakespeare and Grimm; the British monarchs 
who beheaded their relatives and the American founders who 
dueled with their rivals.

Now the decline in these brutal practices can be quantified. Tribal 
warfare was nine times as deadly as war and genocide in the 20th 
century. The murder rate in medieval Europe was more than thirty 
times what it is today. Slavery, sadistic punishments, and frivolous 
executions were unexceptionable features of life for millennia, then 
were suddenly abolished. Wars between developed countries have 
vanished, and even in the developing world, wars kill a fraction of 
the numbers they did a few decades ago. Rape, hate crimes, 
deadly riots, child abuse—all substantially down.

STEVEN PINKER: THE 
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OUR NATURE

27


