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KATI AJÁNLJA...



Szeged, 1980. Vera az általános iskola negyedik osztályába jár, 
jó tanuló, jó sportoló. A papa a honvédségen dolgozik, a mama 
meg minden nap várja őt tanítás után. De Vera biztonságosnak 
hitt élete pár hét leforgása alatt megváltozik. Az egyik 
eseményből következik a másik, mintha dominók dőlnének 
egymás után, mégsem lehet tudni, vajon mi indítja el az 
események láncolatát. Mi fordítja szembe végzetesen az addigi 
legjobb barátnőjével? Miért olyan jó és ugyanakkor ijesztő egyre 
több időt tölteni Józeffel, az új lengyel fiúval? És miért vannak a 
felnőtteknek titkaik, ha Verától azt várják el, hogy ő mindig csak 
az igazat mondja?

Grecsó Krisztián új regénye arról szól, hogy a családi titkokat 
felfedni nemcsak tudás, de bátorság kérdése is. Vera felismeri: 
vannak helyzetek, amikor idő előtt kell felnőttként viselkednünk. 
És hogy fel lehet nőni a feladathoz.

GRECSÓ KRISZTIÁN: VERA
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Bodor Ádám talán nem is regényeket és novellákat ír, hanem 
történeteket, amelyek időnként, mint a sebes patakok, széles 
medrű folyóvá állnak össze, máskor pedig a deltatorkolathoz 
hasonlóan apróbb szigetek, mederrészek, rejtélyes alakzatok 
alakulnak ki a folyam körül. A Sehol hét elbeszélése, abszurd 
balladája ilyen delta-történetek füzére. Újabb variációk 
végnapokra. 

Hol van ez a Sehol? Valahol a közvetett közelünkben, a 
vaktérképek szélén, kollektív tudattalanunk mélyén. A Dvug folyó 
mocsaras partján, a pitvarszki réten, a Hlinka-tetőn, a maglaviti 
fegyházban vagy éppen a földrajzi valóságban is létező 
máramarosi Leordinán. Merthogy a többi hely is létezik: 
megismerjük természeti sajátosságaikat, legerősebb 
törvényeiket. Temetések és találkozások, árulások és 
menekülések, háromszögek és mindenféle bonyodalmak. 
Atombomba az éjszakában. Bodor Ádámnak a kései Beckettet 
idéző elbeszélései csavarokban és fordulatokban gazdag 
történetek, elképesztő nyitásokkal és a legváratlanabb 
végjátékokkal a véletlenek erejéről.

BODOR ÁDÁM: SEHOL
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Bán Zsófia elbeszéléskötetében felhangosított csendek, 
kihallgatott párbeszédek és belső monológok, éles vagy éppen 
elmosódott emlékek, szerelmi kirakójátékok követik egymást, 
akár a lélegzetvételek. Bán nagy formáló erővel teremt figurákat, 
a rá jellemző érzékiséggel és karneváli iróniával mesél nekünk 
távoli és közeli történeteket. Írói világában meghatározóak a test 
kisebb-nagyobb kisiklásai, vetemedései, kínjai, gyönyörei, 
valamint az otthon és az idegenség termékeny feszültsége. Hol 
vagyunk otthon? A nyelvben vagy az emlékeinkben? A térben 
vagy az időben? Esetleg a képekben? Vonzásokról és 
választásokról olvashatunk történeteket, menekülésekről és 
hazatérésekről, végeredményben a szabadság lehetőségéről, 
arról, hogy lehet lélegezni.

BÁN ZSÓFIA: LEHET LÉLEGEZNI!
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Závada Pál új könyvének hősei az ország legnagyobb 
vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek az örökösei – a 
gazdasági, politikai és szellemi élet ismert szereplői és 
magánemberek, barátok és vetélytársak, nők és férfiak, egy 
izgalmas viszonyokból szőtt, nagyszabású rokonság. De 
minthogy többségük zsidó származású, és 1944 életveszélyes 
tavaszán vagyunk, az ő történetük – a családtagok roppant 
vagyona folytán – egyszeri és különleges lesz, huszadik századi 
történelmünk egyik közismert esetévé válik. Ezt a históriát híven 
próbálja követni a Hajó a ködben – műfajára nézve viszont 
hamisítatlan Závada-regény: Hőseinek közvetlen közeléből 
tudósít, megszólaltatja őket a túlélésért folytatott vagy éppen 
szerelmi természetű küzdelmeikben, megalkuvás, árulás vagy 
heroikus helytállás közben. S miközben a viták a rokonság közös 
sorsa körül forognak, annak is tanúi lehetünk, ki miért és hogyan 
dönt a maga üzleti- és szívügyeiben, távozás és maradás 
dolgában – vagy akár végső élet-halál-kérdésekben.

ZÁVADA PÁL: 
HAJÓ A KÖDBEN
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2
ÉVA AJÁNLJA...



Miskolc, 1920-as évek. A nyolcéves Károly és a négyéves Anna 
szüleit szinte egyszerre viszi el a spanyolnátha, a gyerekek pedig 
árvaházba kerülnek. Rideg és szeretetnélküli apácák 
gondoskodnak róluk, a fiúk között pedig farkastörvények 
uralkodnak: aki erősebb, az éjszaka leple alatt bármit megtehet a 
többiekkel. A testvérpárt néhány év múlva nevelőszülők veszik 
magukhoz, de vajon képesek-e elfelejteni mindazt, ami az 
árvaházban történt velük?

Hatvan évvel később, szintén Miskolcon az ötéves Eszter 
elhidegül imádott édesapjától, miután anyja figyelmezteti, hogy 
vigyázzon vele. A kislány csak nagyapjára, Tatusra számíthat, aki 
mindennél jobban szereti unokáját, s akiben Eszter mindenki 
másnál jobban bízik.

Péterfy-Novák Éva új regényében megrázó kérdéseket tesz fel: 
mi lesz egy megnyomorított gyermekből? Hogyan válik 
szörnyeteggé egy felnőtt? És vajon meg lehet-e törni a 
generációkon átívelő családi mintákat? 

PÉTERFFY-NOVÁK ÉVA: APÁD ELŐTT NE VETKŐZZ

7



„Minden lakás másik történet” – mondja Tóth Krisztina 
novellájának elbeszélője, miközben saját egykori otthonát keresi. 
Mindegyik lakás emlékezteti rá valamennyire, de egyik sem lehet 
ugyanaz. Minden boldogtalan lakás a maga módján az. Ilyenek a 
könyv katartikus történetei is, amelyek a korábbi műveknél 
élesebben mutatják meg a hatalmi elnyomás törésvonalait, az 
alárendeltség, a kirekesztettség stigmáit, az erőszak állomásait. 
Rendszerint névtelen hősei ismerősek, mellettünk toporognak a 
liftben, mögöttünk loholnak a lépcsőházban. Felfigyelünk rájuk, 
ők pedig elkezdenek beszélni: egykor volt otthonokról, bizarr 
találkozásokról, évtizedes talányokról, kapcsolatokat szétfeszítő 
titkokról. Hogy egy lerobbant autó, egy rossz pillanatban megtett 
mozdulat, egy elveszettnek hitt táska, egy véletlen megváltoztat 
mindent. Pontosabban: megváltozott már minden, de csak most 
vesszük észre. A Fehér farkas olvasója is ezt kezdi érezni. Mások 
életébe pillantunk be, de a szövegek tükrében magunkra, a 
bennünk élő idegenre is ráismerünk.

TÓTH KRISZTINA: FEHÉR FARKAS
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Tizenhárom szerző, tizenhárom remek írása arról, hogy milyen, 
amikor füllentünk, ferdítünk vagy épp hazudunk. Novellák, 
amelyek segítenek megérteni ki, miért nem mond igazat, vagy 
módosítja a valóságot, és azt is, hogy ennek milyen 
következményei lehetnek. 

Akik a gyerekkori hantákat, kamaszkori lódításokat és a vaskos 
felnőtt átveréseket megfogalmazták:

Bencze Blanka, Dragomán György, Erdős Zsuzsanna, Háy 
János, Horányi Hanna Zelma, Jászberényi Sándor, Kalapos Éva 
Veronika, Karafiáth Orsolya, Király Anikó, Mészöly Ágnes, Nyáry 
Luca, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina

HAZUDÓS - SZERKESZTETTE: CSAPODY KINGA
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Az árnyas főutca nem azért árnyas, mert árnyat adó fák 
szegélyezik, hanem azért, mert árnyak mutatkoznak mindkét 
oldalán, emberi lények árnyai. Nem állítható róluk, hogy nem 
léteznek, hiszen aki valaha létezett, az létező személy marad 
mindörökre, ám az sem állítható róluk, hogy nem a képzelet 
szülöttei, mert annyiban tudnak bizonyságot tenni létezésükről, 
amennyiben gondolunk rájuk és felidézzük őket, amennyiben 
pedig gondolunk rájuk és felidézzük őket, annyiban nekünk kell 
újjászülnünk őket a saját képzeletünkből. Ez a történet 
egészében is, részleteiben is a képzelet szülötte. A képzelet 
viszont egy valóságosan létező országban fejti ki hatását, és egy 
valóságosan eltelt évtizedet idéz fel. Így a történet szereplőinek 
bármiféle hasonlósága valóságosan létező személyekhez a 
véletlen műve, az itt leírt események hasonlósága ténylegesen 
végbement eseményekhez történelmi tapasztalat.

MÁRTON LÁSZLÓ: ÁRNYAS FŐUTCA
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3

KINGA AJÁNLJA...



A túlontúl komoly és félénk tizenhat éves Aszaf élete 
legrosszabb nyarát éli. Nővére eltűnt, ő maga pedig barát 
nélkül maradt. Rosszul fizetett nyári munkával üti el a 
nappalokat a jeruzsálemi városházán, esténként egyedül van, 
tévét bámul és az interneten játszik. Egyik reggel fura, már-már 
abszurd "küldetéssel" bízzák rá: meg kell találnia egy kóborló 
sárga labrador gazdáját. Közben a város túlsó oldalán a 
szintén magányos, viharos lelkű, tehetséges énekes lány, 
Tamar, ugyanolyan reménytelen feladatot vállal magára: ki akar 
menteni egy fiatal drogfüggőt a jeruzsálemi alvilágból, és.... 
megtalálni szeretett kutyáját. Egy fiatal szerelem története, egy 
szerelemé, mely diadalmaskodik a balsors felett. Erős, 
megkapó portré egy vibráló és életteli közösségről. - Sunday 
Telegraph

DAVID GROSSMAN: FUTNI VALAKIVEL

12



"Ez az eredeti, meditatív, olykor pedig álomszerű képregény 
életed első csókjához repít vissza." - The Guardian

A Takarók egy fiú felnőtté válásáról és a kreativitása 
kifejezéséhez szükséges magabiztosság megleléséről szól. 
Craig Thompson megkapó képregényes emlékirata a 
középnyugati Amerika téli vidékén játszódik: szépen meghúzott 
vonásokból áll össze a kisvárosi élet, a szigorú, fundamentalista 
keresztény gyermekkor és a magányos, érzelmileg zavaros 
tinédzserkor portréja.

Craig és Raina egymásba szeretnek egy mindent elborító 
hótakaró alatt, egy felekezeti téli táborban, és megosztják 
egymással hitbeli kétségeiket és a valóság előli menekülésről 
szőtt álmaikat. Idővel azonban feltámadnak személyes 
démonaik, és kapcsolatuk összeomlik. Egyetemes történet ez, és 
Thompson eleven ecsetvonásainak és sajátos 
oldalkompozícióinak köszönhetően nem csak ismerős, hanem 
szívszorító is.

CRAIG 
THOMPSON: 
TAKARÓK
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Ferrante fever - így nevezték a jelenséget, amely pár éve a 
Nápolyi regények megjelenésekor végigsöpört a világon. A 
híradások szinte mindegyike megemlítette a szerző személyét 
körüllengő homályt, ugyanis az Elena Ferrante írói álnév. A mai 
napig nem tudni, hogy kit takar, bár a tetralógia sikerének 
köszönhetően a találgatások megszaporodtak. Olyannyira, hogy 
2016 október elején bejárta a nemzetközi és a hazai sajtót 
Claudio Gatti oknyomozó újságíró cikke, amelyben számos 
adattal alátámasztva felfedni véli a szerző kilétét: szerinte 
Ferrante valójában egy Olaszországban kevéssé ismert fordító, 
Anita Raja. 

Lila Cerullo és Elena Greco tűz és víz. Lina fiús, robbanékony, 
erőszakos, parancsolásra született, Elena lágy, odaadó, 
szorgalmas, figyelmes és önfeláldozó. Jobban nem is 
különbözhetnének, sorsuk mégis egy életre összefonódik az 
1950-es évek poros nápolyi udvarain. Hol elválaszthatatlan 
barátnők, hol fékezhetetlen szellemi riválisok. Nem tudnak se 
egymással, se egymás nélkül élni, kiegészítik, inspirálják 
egymást; egyikük sem lenne a másik nélkül az, aki. 

ELENA FERRANTE: BRILIÁNS BARÁTNŐM
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A könyv izgalmas dologra vállalkozik: röviden, képregényes 
formában mutatja be az egyenjogúságért folytatott küzdelem 150 
éves történetét, a női választójogért vívott harctól egészen a 
#metoo-mozgalomig. A két norvég szerző, Marta Breen író és 
Jenny Jordahl illusztrátor humorral átszőtt, inspiráló könyve 
hatalmas sikert aratott az egész világon.

NAGYSZERŰ NŐK - A FEMINIZMUS RÖVID TÖRTÉNETE
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Bámulatos és bölcs fejlődésregény, egy magasfeszültséggel 
lesújtó első szerelem története. 

Az iskolában Connell és Marianne szinte kerülik egymást. Conell 
igazi közösségi ember, az iskolai focicsapat sztárja, Marianne 
magányos, büszke és visszahúzódó lány. Amikor Connell elmegy 
a Marianne-ék házában dolgozó édesanyjáért, különös, 
megmásíthatatlan kapcsolat jön létre a két tinédzser között, 
amelyet eltökélten titkolnak. Érettségi után mindketten ugyanarra 
az egyetemre kerülnek, és a későbbi években sem sodródnak el 
egymás mellől. Kapcsolatuk egyre összetettebbé és 
ellentmondásosabbá válik, kimondatlan feszültségekkel telítődik.

Sally Rooney szűkszavú, visszafogott prózájában briliáns 
pszichológiai érzékkel, olykor kegyetlen, máskor gyengédebb 
jelenetekben mutatja be a vidéki kisvárosból származó, eltérő 
vagyoni helyzetű két fiatal társadalmi beágyazottságát, családi 
hátterét és baráti körét.

SALLY ROONEY: NORMÁLIS EMBEREK
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Irodalomtörténet? Az is. Izgalmas oknyomozás, hogy valójában 
kik voltak ezek a valahai alkotók? Az is. Életútfeltárás, 
életműelemzés? Az is. Kor- és kórrajz? Az is. De legfőképp igazi 
Háy-próza. Tele humorral, gondolattal, a valahai életművek 
teljesen újszerű megközelítésével. Olyan könnyedén lép át más 
korok világába, olyan természetesen beszél a valahai alkotókról, 
hogy észre se vesszük, hány év választ el tőlük, s lelkesen vetjük 
bele magunkat ebbe a világba, aminek hősei a tankönyvekből jól 
ismert, sokszor unalmasnak vagy épp érdektelennek tartott 
alakok.

A Kik vagytok ti? mint írói vállalkozás is példátlan. Hatalmas mű, 
óriási, sokéves munka. S az eredmény egy olyan könyv, ami 
Szerb Antal óta először mer újszerűen és jól olvasható stílusban 
a magyar irodalom alkotóihoz nyúlni.

HÁY JÁNOS: KIK VAGYTOK TI?
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JUDIT AJÁNLJA...



Krusovszky Dénes nemzedékének egyik legjelentősebb költője. 
Első regénye generációkon és országhatárokon átívelő történet.

1990-ben Iowa City határában egy férfi halálos autóbalesetet 
szenved. 2013-ban egy fiatalember egy veszekedés utáni 
hajnalon hirtelen felindulásból elindul Budapestről kamaszkora 
kisvárosa felé. 1986-ban egy tüdőbénult beteg és ápolója egy 
vidéki szanatóriumban magnóra veszi a férfi vallomását 
gyerekkora sorsdöntő pillanatáról. 1956. október 26-án egy 
kisváros forradalmi tüntetése váratlanul pogromba fordul. 2013 
nyarán egy lakodalmi éjszaka különös fordulatot vesz, 2017-ben 
pedig a mozaikkockák mintha összeállni látszanának, még ha a 
kép, amit kiadnak, nem is feltétlenül az, amire szemlélői 
számítanak.

Az Akik már nem leszünk sosem nemcsak a személyes és a 
társadalmi emlékezetről, de a továbbélésről is szól. Hogyan 
határozzák meg jelenünket a talán nem is ismert múltbeli 
történetek, és hogyan tudunk velük együtt felelős, szabad 
felnőtteké válni.

KRUSOVSZKY 
DÉNES: AKIK 
MÁR NEM 
LESZÜNK SOSEM
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Nahri sosem hitt a mágiában, de megvan a tehetsége hozzá: a 
18. századi Kairó utcáin nem találni nála kiválóbb szélhámosnőt. 
Ám mindenkinél jobban tudja, hogy amivel a kenyerét keresi – 
tenyérjóslás, zár-szertartások, gyógyítás –, az egytől egyig 
szemfényvesztés, bűvészmutatvány, tanulható képesség. Eszköz 
arra a csodás célra, hogy kizsebelhesse az oszmán nemeseket. 

De amikor Nahri véletlenül megidézi maga mellé Dárát, a hozzá 
hasonlóan dörzsölt és sötéten rejtélyes dzsinn harcost, akkor 
kénytelen elismerni, hogy a varázsvilág – melyről szentül hitte, 
hogy csupán a gyerekmesékben létezik – valódi. Mert Dára 
megoszt vele egy lélegzetelállító történetet: a tűz lényeitől 
hemzsegő forró, szélfútta sivatagon és a rejtélyes máridok 
nyughelyének otthont adó folyókon, az egykor szemkápráztató 
emberi világvárosok romjain és a hegyeken túl – ahol még az 
égben köröző ragadozó madarak sem azok, aminek látszanak – 
terül el Dévábád, a legendás bronzváros, melyhez Nahrit 
eltéphetetlen kötelék fűzi. 

CHAKRABORTY: 
BRONZVÁROS
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Franciaország, 1940-es évek. Egy idősödő pszichoterapeuta 
türelmetlenül számolja a nyugdíjig hátralévő terápiás üléseket, és 
rezignáltan hallgatja a díványra fekvő unatkozó háziasszonyok 
apró-cseprő problémáit, miközben madárkarikatúrákat készít 
róluk. Már abban sem biztos, jó szakember volt-e valaha is, 
tudott-e segíteni bárkin.

Egy nap megjelenik nála Agathe, egy fiatal német nő, aki nem 
talál örömöt az életben, nem akar mást, csak eltűnni az emberek 
szeme elől… A doktor minden tiltakozása ellenére felvéteti magát 
a páciensek közé, és ahogy egyre közelebb kerülnek 
egymáshoz, a terapeuta maga is kénytelen szembenézni az 
intimitástól és a haláltól való félelmével.

ANNE CATHRINE BOMANN: AGATHE
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Egy díjnyertes novelláskötet Svédország legismertebb SFF 
szerzőjétől, aki méltó örököse Borges, Le Guin és Lovecraft 
munkásságának.

Egy gyermek egy konzervdobozba születik. Egy 
telefonközpontos a pokolban találja magát. Három nő valahol az 
időn túl lebeg. Meseszerű lények kísértenek csendes kis falvakat. 
Karin Tidbeck, a svéd szerző szürreális világaiban minden 
lehetséges. A kötetben található történetek nemcsak a 
hazájában, hanem világszerte meghódították a szépirodalmi 
sci-fi, a spekulatív fikció és az alternatív fantasy olvasóit, és olyan 
nagy írókat tudhatnak a rajongóiknak, mint Ann és Jeff 
VanderMeer, China Miéville vagy a néhai Ursula K. Le Guin.

KARIN TIDBECK: RÉNSZARVAS-HEGY
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María, a madridi könyvkiadó munkatársa hetek óta figyel 
észrevétlenül egy házaspárt, akik minden nap ugyanott 
reggeliznek, ahol ő. Egyik alkalommal egy újság címlapján 
látja viszont a férfit, akit brutális módon megkéseltek egy 
parkolóban. Később megismerkedik Luisával, az özveggyel, 
aki magára maradt a két gyermekükkel és nem képes 
feldolgozni a férje halálát. Különös kapcsolatuk hátterében 
történetek sokasága tárul fel, melyek különböző módokon 
mind a szerelem témáját járják körül amely egyszerre lehet a 
legfelemelőbb dolog az életünkben, ugyanakkor kegyetlen 
és aljas tettekre is késztethet minket. Elviselhető-e, ha 
büntetlenül marad a bűn? Önzés-e valaki visszatérését 
kívánni egy tragédia után, vagy jobb volna-e, ha szerelmeink 
és halottaink mihamarabb és végérvényesen eltűnhetnének 
az életünkből, miután letelt az idejük? A világsikerű spanyol 
író, Javier Marías legújabb regénye szerelmeink útvesztőjébe 
kalauzol. Láthatóvá teszi, hogy minden történetnek számos 
nézőpontja és egynél biztosan több igazsága van, hogy a 
gondolataink és mi is folyton alakulunk, az életünk pedig 
éppen ettől izgalmasan fájó és örömteli.

JAVIER MARÍAS: BELESZERELMESEDÉSEK
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A valóságot emlékek hozzák létre.

Erre kezd rádöbbenni Barry Sutton, a New York-i rendőr, miközben 
nyomozni kezd a tragikus jelenség után, amit a médiában 
hamisemlék-szindrómaként emlegetnek. A kór áldozatai egy olyan 
életre emlékeznek vissza, amit soha nem éltek le.

Helena Smith neurológus is az emlékek erejében hisz. Egész életét 
egy olyan technológia megalkotásának szentelte, ami segít az 
embereknek megőrizni a legértékesebb emlékeiket. Amennyiben 
sikerrel jár, bárki újra átélheti az első csókját, a gyermeke születését 
vagy az utolsó pillanatait a haldokló szüleivel.

Miközben Barry az igazságot keresi, egy minden betegségnél 
rémisztőbb ellenféllel találja szemben magát: egy olyan erővel, 
amely nem csak az elménket támadja meg, hanem magát a múlt 
szövetét is. És amikor ennek következtében elkezd megsemmisülni 
az általunk ismert világ, csak neki és Helenának van esélye arra, 
hogy együtt dolgozva legyőzzék a fenyegetést.

BLAKE CROUCH: HAMIS EMLÉKEK

24


