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KINGA AJÁNLJA...



Hogyan is lennél képes megbirkózni a jelennel, ha nem tudsz 
szembenézni a múlttal?

A magabiztosnak tűnő és népszerű Gabinak

van egy titka -- olyan borzasztó titka, amit nem mondhat el sem a 
családjának, sem a legjobb barátnőjének... Vajon el tudja rejteni 

azt, ami látszik?

Az önbántalmazás mára a kamaszkor velejárója, a fiatalok egyre 
gyakrabban maradnak magukra a kétségeik között, és mikor 
nem tudnak megbirkózni a problémáikkal,

a fizikai fájdalomban keresnek megkönnyebbülést. Ezek a 
gyerekek és a környezetük 

óriási bajban van, amin csak az érzelmi okok felgörgetése és 
kibeszélése segíthet. Magyarországon a legtöbb 

gimnáziumi osztály érintett - még ha nem is mindig 

látszanak a sebek.

EVE 
AINSWORTH :SEBEK
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Posta, trolibusz, orvosi ügyelet, plázasétány, iskola, végállomás, 
tömött vasúti kocsi, kutyafuttató - Tóth Krisztina ötven története a 
mi mindennapi életünkben játszódik. Mintha mi állnánk saját 
magunk előtt a sorban. Gogol szelleméhez hűen: ha nevetünk, 
magunkon nevetünk. Már pedig abszurd humorból és empatikus 
iróniából itt nincs hiány. A Párducpompa elbeszélései groteszken 
realista pillanatfelvételek, lírai lassítások, precíz megfigyelések 
arról, miképpen élünk és félünk a mai Magyarországon. Pontos 
történetek az útvesztésről út közben. A bevándorlásról és a 
kivándorlásról, a szegénységről és a betegségről. A Blaha Lujza 
térre az aluljáróból huszonöt lépcsőfok vezet a felszínre, derül ki 
az egyik írásból. Haza a mélyben. Ilyenek ezek a megható és 
megrázó novellák is: grádicsonként érzékeljük a különbséget a 
lent és a fent között, a hatalmi agresszió és az emberi 
szolidaritás között. A Párducpompa olyan, mintha egy teljes kört 
mennénk valamelyik trolival: ugyanott vagyunk, mint ahol 
felszálltunk, mégis máshogy és máshová érkezünk meg.

TÓTH KRISZTINA: 
PÁRDUCPOMPA
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9 kiváló szerző, 19 remek novella

"A könyvben összegyűjtött, érzékenyen megírt történeteken 
keresztül mintha egy filmet néznénk, úgy követhetjük e 
pillanatokat a főhős szemszögéből, és tekinthetünk be ennek a 
lelki folyamatnak olyan árnyalataiba, amik óhatatlanul felidézik 
saját emlékeinket is."

Dr. Almási Kitti

A nagy érzelmi viharok ideje a kamaszkor, a fellángolásoké és a 
nagy csalódásoké, a heves vitáké - nemcsak a szerelemben, de 
barátainkkal, családunkkal is. Szakíthatunk szülőföldünkkel, 
kultúránkkal, kedvenc sportunkkal vagy hobbinkkal, és persze 
azzal is, akiről azt hittük, hogy maximum az ásó, a kapa és a 
nagyharang választhat szét minket.

SZAKÍTÓS
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Ha egy szobából nincs kiút, ha az életünk egy árulástól csöpögő 
cseppkőbarlang, ha tohonya élettárs-zsírszobrok feszülnek az 
ajtónknak, még akkor is meglepő menekülési iránynak tetszik a 
20. század elejének magyar irodalma. Karinthy és Kosztolányi, a 
két macska, akikben a főhős tinédzserleány lelki társait, legjobb 
barátait és mókakomáit tiszteli, pótolni hivatott az elvált apát, a 
saját függőségével küzdő anyát és a többi családi árulót. Szabó 
Borbála regényében mindenki Geréb A Pál utcai fiúkból, és a 
címadásra sincs esélyesebb jelölt József Attilánál.

A könyvet tehát el kell olvasnia mindenkinek, akit valaha 
elárultak, aki kiszolgáltatottnak érzi magát, aki kétségbeesetten 
kuksol a szobájában az íróasztala alatt (tehát a többségünknek), 
mivel e kötet szerzőjében végre ők is lelki társra, legjobb barátra 
és mókakomára találhatnak. Megrázó és humoros, mély és 
felemelő, felnőttes és gyerekes. Folytathatnám a látszólagos 
ellentétek sorát, de mivel ez jóval sekélyesebb lenne, mint a 
regénynek akár egyetlen mondata is, ezért abbahagyom. Inkább 
olvassátok el magát a művet! Össze sem lehet hasonlítani az 
ajánlóval. Azt ugyanis egy komoly, tehetséges, igazi író írta.

SZABÓ 
BORBÁLA: 
NINCSENAPÁM, 
SEANYÁM
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Emma O'Donovan egy kisvárosban nőtt fel, ahol mindenki ismer 
mindenkit. Emma más, mint a többi tinilány. 

Ő a kiválasztott, a gyönyörű, a népszerű. Aki bármit megtesz, 
hogy ez így is maradjon. 

Mígnem egy buliban minden megváltozik.

Másnap reggel a házuk teraszán ébred. Fogalma sincs, hogyan 
került oda. Nem tudja, miért fáj minden porcikája.

De rajta kívül mindenki más igen. És elszabadul a pokol.

LOUISE O’NEILL: TE KERESTED A BAJT
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2ANGIE AJÁNLJA...



Idealistic young scientist Henry Jekyll struggles to unlock the 
secrets of the soul. Testing chemicals in his lab, he drinks a 
mixture he hopes will isolate - and eliminate - human evil. Instead 
it unleashes the dark forces within him, transforming him into the 
hideous and murderous Mr. Hyde.

The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde dramatically brings 
to life a science-fiction case study of the nature of good and evil 
and the duality that can exist within one person. Resonant with 
psychological perception and ethical insight, the work has 
literary roots in Dostoevsky's "The Double" and Crime and 
Punishment. Today Stevenson's novella is recognized as an 
incisive study of Victorian morality and sexual repression, as well 
as a great thriller.

ROBERT LOUIS STEVENSON: 
DR.JEKYLL AND MR. HYDE
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ESZTER AJÁNLJA...



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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A regény vadromantikus cselekménye, érzelmessége révén nagy 
sikert aratott. Címszereplője koldusszegény árvalány, akit egy 
komisz nagynéni nevel, majd beadja a lowoodi árvaházba. Jane 
tanítói oklevelet szerezve egy gazdag birtokos, Rochester 
házában lesz nevelőnő. A bonyodalmak viszont főként ezután 
kezdődnek…A bátor és tiszta, önmagához és szerelméhez 
mindig hű Jane vezeti el a XIX. század Angliájának világába az 
olvasót, aki az ő tisztán látó szemével figyelheti a kastélyok 
színesen kavargó társasági életét és a színes kavargás mögött 
megbúvó könyörtelen önzést.

CHARLOTTE BRONTE: JANE EYRE
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Nehéz sorsú, vegyes házasságból született gyermek Ilana Davita 
Chandal. Anyja európai zsidó családból származik, apja 
angolszász protestáns. Mindketten elkötelezett harcosai és hívei 
a munkásosztály ügyének, a jobb jövőnek – ahogy azt Marxtól 
tanulták. Aztán jön a keserves csalódás – a spanyol 
polgárháború és Oroszország Németországgal kötött paktuma. A 
rendkívül okos kislány teljes identitászavarban, és meglehetősen 
magára hagyatva nevelkedik, mert tudvalevő, hogy az ilyen 
emberek életében, mint a szülei, első a mozgalom. Hogy Davita 
ebből a miliőből hogyan jut el a hit kereséséig, s hogyan találja 
meg azt a zsidó vallásban, majd kényszerül megtapasztalni az 
újabb csalódást, immáron az ortodoxia vaskalaposságában és 
korruptságában – erről szól Chaim Potok felemelő és megrendítő 
regénye. Hívőnek, hitetlennek, boldognak, boldogtalannak 
egyaránt olyan élmény, amely egy életen át elkísér.

CHAIM POTOK: DAVITA HÁRFÁJA
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Tíz egymásnak ismeretlen ember meghívást kap egy pazar 
villába. A villa egy sziklás, elhagyatott szigeten áll, amely sziget 
néger fejhez hasonlít, arról kapta a nevét is. A villa titokzatos 
tulajdonosáról mindenféle pletykák keringenek. A vendégek, bár 
valamennyiük múltjában van valami, amit legszívesebben 
elfelejtenének, reménykedve és örömmel érkeznek meg egy 
pompás nyári estén a sziklás öbölbe. A tulajdonos azonban 
nincs sehol… A felhőtlennek ígérkező napokat egyre 
félelmetesebb események árnyékolják be. A sziget látogatóit a 
különös fordulatok hatására hatalmába keríti a rettegés. Tízen 
érkeznek. Hányan távoznak? 

A bűnügyi regény koronázatlan királynőjének talán legjobb, 
leghíresebb művét tartja kezében az olvasó.

AGATHA CHRISTIE: TÍZ KICSI NÉGER
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Nyáry Krisztián néhány évig költészettörténetet tanított a pécsi 
egyetemen, majd a 90-es évek közepén otthagyta a katedrát, 
azóta kommunikációs tanácsadóként dolgozik. Vezetett 
pr-ügynökséget és közvélemény-kutató intézetet, volt állami 
szervezet kommunikációs igazgatója, de a hobbija az 
irodalomtörténet maradt. 2012 elején barátai szórakoztatására 
kezdte publikálni a Facebookon magyar írók és művészek 
szerelemi életéről szóló képes etűdjeit, amivel néhány hónap 
alatt nagy népszerűségre tett szert. A barátoknak szánt 
bejegyzésekből mára több mint tizenötezer olvasót vonzó 
kulturális ismeretterjesztő sorozat lett. A szerző célja, hogy a 
tankönyvi életrajzok papírmasé figurái helyett a valós, izgalmas, 
de kevesek által ismert párkapcsolati történetek felidézésével 
szerethető, hús-vér embereket mutasson be, és ezzel kedvet 
csináljon a művek olvasásához. 40 történet Petőfitől Vas Istvánig, 
Benedek Elektől Szabó Magdáig, múzsákról, megcsalt 
szeretőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról.

NYÁRY KRISZTIÁN: ÍGY SZERETTEK ŐK 1-2.
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4MARIANN AJÁNLJA...



A Szerinted?! egy kamasz lány és az édesanyja napi csatáit 
követi végig, nem kevés humorral. Olvasd el Janka 
naplóbejegyzéseit, majd fordítsd el a könyvet és kövesd, hogy 
Eszter, az anyuka hogyan éli meg ugyanazokat az örömöket, 
vitákat, nagy összeveszéseket és kibéküléseket.. És hogy ebből 
mi sül ki? Vágd fel a középső részt, és ez is kiderül!

FIALA BORCSA: 
SZERINTED?
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JUDIT AJÁNLJA...



Joylandben, az attrakciókkal teli észak-karolinai vidámparkban 
jókedvet és boldogságot árusítanak, legalábbis tulajdonosának 
üzleti filozófiája szerint. De azt nem reklámozzák, hogy évekkel 
azelőtt brutálisan megöltek ott egy lányt, akinek a szelleme azóta 
kísért az elvarázsolt kastélyban. 

Ide érkezik nyári munkára Devin Jones, a magánéleti válsággal 
küzdő egyetemista. Elhagyta a barátnője, és fogalma sincs, 
mihez kezdjen az életével. Amikor tudomást szerez Joyland 
titkáról, nyomozni kezd, hogy kiderítse, vajon ki lehetett a gyilkos. 
Madame Fortuna, a médium veszélyre figyelmezteti… Csak nem 
várható újabb, hasonló gyilkosság? És ki lehet a kutyás kisfiú 
meg a piros sapkás kislány Devin jövőjében? 

Stephen King új regénye a krimi, a kísértethistória és a 
romantikus fejlődésregény egyéni ötvözete, amely izgalmas 
cselekményével, remek jellemábrázolásával és a vurstlis világ 
sajátos nyelvének megidézésével még az író rajongóinak is 
meglepetést szerez.

STEPHEN KING: 
JOYLAND

18



Jézus születésének történetét jól ismerjük. Csakúgy, mint bölcs 
tanításait, dicső cselekedeteit és isteni önfeláldozását a 
harmincadik születésnapját követően. De gyermekkoráról és 
felnőtté válásának történetéről senki nem tud semmit – Biffet, a 
Messiás legjobb haverját kivéve, akit most az Úr parancsára 
feltámaszt egy Raziel nevű botcsinálta angyal, hogy írja meg a 
saját evangéliumát. Úgyhogy Biff egy szállodai szobába zárva 
nekiáll elmesélni az elveszettnek hitt évek történetét. Senkit és 
semmit nem kímélve végre kipakol a maga sajátos stílusában 
(persze, hogy nem véletlenül törölték ki őt az evangéliumokból), 
és megosztja velünk, hogy hogyan is történt minden valójában, a 
betlehemi jászoltól egészen a Golgotáig.

Biff evangéliuma tele van izgalmas kalandokkal, szerelemmel, 
varázslattal, gyógyítással, kung-fúval, halottkeltéssel, 
démonokkal és dögös csajokkal. De bármi is történjen velük, egy 
biztos: Biffet nem olyan fából faragták, hogy csak úgy szó nélkül 
hagyja a legjobb barátját keresztre feszíteni. Nem. Ő harcolni fog 
a végsőkig.

CHRISTOPHER 
MOORE: BIFF 
EVANGÉLIUMA
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Valami rémisztő dolog garázdálkodik odakint, amire nem szabad 
ránézni. Egyetlen pillantás elég ahhoz, hogy az ember őrült, 
kegyetlen gyilkossá váljon. Senki sem tudja, mi az, és honnan 
jött.

A szörnyűséges hírek egyre gyakoribbá válnak. Majd a tévé 
elsötétül, a rádió elhallgat, és az internet is összeomlik. A 
telefonok elnémulnak. Az ablakon pedig nem lehet kinézni többé.

Mára csak maréknyi túlélő maradt, köztük Malorie két 
gyermekével, akiket az egyetlen lehetséges módon nevel: a négy 
fal között. A folyóparti, elhagyatott ház ajtaja zárva, a függönyök 
behúzva, az ablakokra matracok szögelve.

Egyetlen esélyük, hogy elmenekülnek egy másik helyre, ahol 
talán biztonságban lehetnek. De az előttük álló út elrettentő: 
harminc kilométer a folyón, egy evezős csónakban bekötött 
szemmel! Csak Malorie találékonyságára és a gyerekek éles 
hallására támaszkodhatnak. Egyetlen rossz döntés is végzetessé 
válhat. És valami követi őket. De vajon ember, állat vagy 
szörnyeteg?

JOSH 
MALERMAN: 
MADARAK 
DOBOZBAN
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A Londoni Rendőrség kötelékébe tartozó Peter Grant közrendőr 
alapvetően két célt szeretne megvalósítani: el akarja kerülni az 
áthelyezést a papírmunkáért felelős Ügyfeldolgozó egységhez, 
és le akarja venni a lábáról hetyke kolléganőjét, Lesleyt. Aztán, 
amikor nyomozást folytat egy gyilkosság ügyében, találkozik egy 
szemtanúval, aki már halott, ennek ellenére igen közlékeny. Így 
ismerkedik össze Nightingale főfelügyelővel, Anglia utolsó 
varázslójával. A mágustanoncnak szegődő Grant az ő irányítása 
alatt folytatja az egyre különösebbé váló gyilkosságsorozat 
felgöngyölítését, amelynek során többek között azt is megtudja, 
hogy a Temzének van istene és istennője is, akik egyáltalán 
nincsenek jóban egymással.

Ben Aaronovitch urban fantasybe oltott krimije szellemes 
stílusával és ötletgazdag történetével hatalmas sikert aratott 
Angliában. 

BEN 
AARONOVITCH:
LONDON FOLYÓI
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