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KINGA AJÁNLJA...



Nádasdy Ádám novelláiból megtudhatjuk, milyenek a melegek: 
éppen olyanok, mint bárki más.

Mindeközben mégis olyan kalandokba keverednek, amelyekbe 
mások nem. Például mit tehet egy magyar fiú, ha Angliában 
melegbárt keresve éppen egy rendőr akarja útba igazítani? Egy 
baráti társaság vidéki kirándulásán meddig lehet eltitkolnia egy 
homoszexuális párnak, hogy nem csak haverok? És mit keres 
hajnalban négy pucér férfi Rómában a Trevi-kútban?

Nádasdy Ádám első szépprózai könyvében szerelmes 
történeteket olvashatunk arról, hogyan lehet felvállalni az 
érzéseinket, hogyan lehet úrrá lenni testi és lelki vágyainkon, 
vagy éppen hogyan uralkodnak azok mirajtunk

NÁDASDY ÁDÁM: 
A SZAKÁLLAS 
NEPTUN
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Valahol Izlandon, valamikor az előző század elején a jeges 
fjordok felett a hófúvásban egy apró, törékeny fiú küzdi magát 
előre. Hátizsákjában egy verseskötettel, ami nemrég a legjobb 
barátja halálát okozta a viharos tengeren. A fiú azt tervezi, hogy 
miután visszajuttatta a könyvet az eredeti tulajdonosához, ő 
maga is csatlakozik a barátjához a holtak birodalmában. Ám az 
élet, úgy tűnik, nem adja ilyen könnyen magát. Egy váratlan 
találkozás, egy kedves szó és néhány meleg takaró esélyt ad az 
életben maradásra. De vajon visszatalálhat-e valaki az élők közé, 
aki már mindent elveszített? Lehet-e újra családja annak, aki azt 
hitte, senkije sincs? És vajon túléli-e, ha újonnan megtalált 
otthonát később mégis ott kell hagynia egy olyan küldetésért, 
ami könnyen lehet, hogy az életébe kerül?  Jón Kalman 
Stefánsson elementáris erejű, költői szépségű elbeszélése három 
köteten át meséli el a hóviharokkal birkózó, élők és holtak világa 
között imbolygó fiú történetét. szemszögükből mutatja be ezt a 
távoli, kíméletlen és mégis lélegzetelállító szépségű vidéket.

STEFÁNSSON 
JÓN KALMAN: 
MENNY ÉS 
POKOL TRILÓGIA
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Egy lány, aki segít tinderezni nyugdíjközeli anyukájának, és 
közben romantikus érzései támadnak az egyik udvarló iránt. Egy 
professzor, aki kötelező lábamputálással harcolna a 
klímakatasztrófa ellen. Egy díva, aki arcmozgató applikációval 
ellensúlyozná a túlzásba vitt botox-kezelések hatását. Egy 
robotpap, aki túl sokat tud. A Margó-díjas szerző második 
kötetének novellái azt a kérdést járják körül, hogyan szabja át 
énhatárainkat a technika.

MÉCS ANNA: KAPCSOLATI HIBA
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Éjszakai fények az autópályán, csillagok az égbolton, villódzó 
tévékészülék, egy bárpult tükröződései - nyugtalanító, 
mozaikszerű képek adják a Beláthatatlan táj nyitányát. Egy 
huszonéves lány az autóbalesete után öntudatlan állapotba kerül, 
apja hol a betegágya mellett virraszt, hol a baleset nyomait 
kutatja. Az autópályához közeli településen egy fiatal testvérpár 
él, együtt, egymás mellett, két szobában, de élhetnének akár két 
külön kontinensen is. Ők négyen a könyv főszereplői és egyben 
elbeszélői is, akik ismeretlen helyzetben találják magukat, az 
életükről alkotott fikciójuk felkavarodik és átrendeződik. Új 
keretekhez kell alkalmazkodniuk, döntési kényszerbe, leállósávba 
sodródnak - a baleset mindannyiuk számára sorsfordító esemény. 
Mintha tudatuk sötét felületeit is átvilágító beszédükkel 
érzékeltetnék napjaink Magyarországának társadalmi 
érzéketlenségét, hogy az alárendelődések, megszokások és 
elfojtások láncolatai miképpen nehezítik meg a kommunikációt. 
Kiss Tibor Noé prózájára jellemzően itt is a perspektívák mozgása 
lendíti előre a történetet: leírások, nagyítások és nagytotálok 
váltakoznak, közben kirajzolódik a városi határvidék és a belső 
tájak szürke zónája. A Beláthatatlan táj elemelt költőiségével és 
szürreális kompozícióival radikális és felszabadító olvasmány. 

KISS TIBOR NOÉ: 
BELÁTHATATLAN 
TÁJ
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Van egy férj. Költő, gyermekét dédelgető apa, a feleségét 
elhanyagoló nagykövet, nőgyógyász, rendőr, hűtlen házastárs, 
impotens vagy éppenséggel halott. Egy férj tizenegyszer. Ez a 
könyv azonban mégsem róluk szól. A férjem Alice Munro világát 
megidéző ragyogó novelláiban különböző nők - feleségek, 
szeretők, anyák, özvegyek - mesélik el saját történeteiket a 
hétköznapjaikról, férjekről, gyerekekről, szülőkről, kollégákról és 
barátokról, hol tragikusan, hol pedig fanyar humorral. És a 
mesélés felszabadító ereje révén ezek a nők többet mutatnak 
önmagukról, a környezetükről, félelmeikről, titkaikról, vágyaikról, 
valamint azokról a konkrét társadalmi normákról, amelyek 
meghatározzák az életüket. Buzsarovszka a legintimebb térben 
mutatja be a balkáni régió változóban lévő posztkommunista, 
patriarchális valóságát, a szereplők mindennapjai, dilemmái, 
frusztrációi és fájdalmai ugyanakkor nagyon ismerősek lehetnek a 
magyar olvasók számára is. 

RUMENA 
BUZSAROVSZKA: 
FÉRJEM
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Shuggie Bain is the unforgettable story of young Hugh “Shuggie” 
Bain, a sweet and lonely boy who spends his 1980s childhood in 
run-down public housing in Glasgow, Scotland. Thatcher’s 
policies have put husbands and sons out of work, and the city’s 
notorious drugs epidemic is waiting in the wings.

Shuggie’s mother Agnes walks a wayward path: she is Shuggie’s 
guiding light but a burden for him and his siblings. She dreams of 
a house with its own front door while she flicks through the pages 
of the Freemans catalogue, ordering a little happiness on credit, 
anything to brighten up her grey life. Married to a philandering 
taxi-driver husband, Agnes keeps her pride by looking good—her 
beehive, make-up, and pearly-white false teeth offer a glamorous 
image of a Glaswegian Elizabeth Taylor. But under the surface, 
Agnes finds increasing solace in drink, and she drains away the 
lion’s share of each week’s benefits—all the family has to live on—
on cans of extra-strong lager hidden in handbags and poured 
into tea mugs. Agnes’s older children find their own ways to get a 
safe distance from their mother, abandoning Shuggie to care for 
her as she swings between alcoholic binges and sobriety. 

DOUGLAS 
STUART: 
SHUGGIE BAIN
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Vannak mondatok, amelyeknek soha nem volna szabad 
elhangzaniuk. Vannak dolgok, amelyeknek soha nem volna 
szabad megtörténniük. Vera fuldokol a házasságában, és egy 
durva veszekedés után elköltözik a férjétől két kisgyerekével. 
Döntenie kell: megpróbálja rendbe hozni a házasságát, vagy 
újrakezdi az életét, és megtanul ismét szabadon lélegezni. 

Halász Rita kíméletlen pontossággal tárja fel egy harmincas pár 
kapcsolatának alakulását és válságát, majd a súlyos 
szembesülésekkel terhes kivezető út állomásait. Nem kendőz el 
semmit, és nem szolgáltat igazságot senkinek. Az első személyű 
elbeszélés mondatai feszesek, felkavaróan őszinték és élesen 
ironikusak. A traumatikus élményeket mesékkel, a valóságost 
irreálissal, álomszerűvel, súlyos témáit humorral, a feketét fehérrel 
keveri.

Vegyünk egy Mély levegőt, felszabadít. 

"Kivel éltem eddig? Ki vagyok én, hogy ennyi ideig éltem vele?"

HALÁSZ RITA: MÉLY LEVEGŐ
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KATI AJÁNLJA...



„Minden ártér” – olvashatjuk Kemény István új kötetében, ennek 
szellemében a könyv egy folyó-verssel kezdődik és egy másikkal 
ér véget. És hogy mi van a két mű, a Duna és a Nílus között? Egy 
költő kontinense, egy csodálatos életmű újabb szigete, 
egysorosok és hosszúversek. Egyszerre tetőzés és továbblépés 
a Nílus: történelmünkről és jelenünkről, e kettő kapcsolódásairól, 
az elmúlásról és az örökkévalóságról, magáról az időről. 
Ekképpen tekinthetjük a Délig és Estig ciklusokkal tagolt könyvet 
akár egyetlen nap történetének is, és még inkább utazásnak e 
páratlan költészet forrásvidékétől a kiteljesedésig..

KEMÉNY ISTVÁN: NÍLUS
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A British Libraryben keresgélve Judy Batalion kezébe akad 
egy jiddis nyelvű kiadvány, amely gyökerestől megváltoztatja a 
holokausztról alkotott képét. A lapokon megelevenedő lengyel 
női ellenállók elfelejtett történetének nyomába ered, futárok, 
partizánok, harcosok sorsát göngyölíti fel, túlélők és 
leszármazottak után kutat. 

A Partizánnők több mint tíz év munkájának gyümölcse. 
Lebilincselő történet a megszállt Lengyelország gettóiban zajló 
ellenállásról, egy kudarcra ítélt küzdelemről, amely 
végességében is az életet és a méltóságot jelentette a 
résztvevők számára.

A zsidókat passzív áldozatként bemutató narratívákkal 
szemben Batalion arra tesz kísérletet, hogy személyes 
portrékkal tárja fel a kimondhatatlanra adott válaszok 
sokaságát, megértse a bátorságot, dacot és elkeseredést, 
amely mozgatta a partizánnők tetteit, és új párbeszédet 
kezdeményezzen kollektív történeti emlékezetünkről.

JUDY BATALION: PARTIZÁNNŐK
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Szép versek 1944 - elképzelem, milyen lenne. Természetesen, 
hogy magam előtt lássam, kísérletképpen felül kell emelkednem 
bizonyos körülményeken. Mert hiszen bizonyos akkoriban zajlott 
események folyományaképpen nem minden, amúgy más 
körülmények közt közölhetőnek számítható költemény jelenhetett 
meg a kortárs folyóiratokban, lapokban. Ami nem azt jelenti, 
hogy a magyar költők ne dolgoztak volna az 
ezerkilencszáznegyvenhárom december harmincegyedike és 
ezerkilencszáznegyvenöt január elseje közötti intervallumban. 
Nagyon is dolgoztak. Szóval, pusztán a gondolatkísérlet erejéig, 
vegyük számításba, mit termeltek a magyar költők abban a 
háromszázhatvanhat napban! - írtam két éve a Szomszéd című 
könyvben.

És nekiláttam. Hamar kiderült, hogy az anyag tanulmányozásra 
érdemes. Sok szép versre akadtam, meg persze annál is több 
kevésbé szépre, de nemcsak műalkotásként lehet értékes egy 
vers, hanem dokumentumként is, meg egyszerre így is, úgy is.

ZOLTÁN GÁBOR: SZÉP VERSEK 1944
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Abban a pillanatban elfogott az az érzés, hogy mindent el fogunk 
veszíteni. Igazából elég volt csak látni körülöttem a pusztítást, 
hogy tudjam. Most először tudatosult bennem, hogy el fogjuk 
veszíteni a háborút, és vele mindazt az etikát, az emberi 
tökéletesség fegyelmét, szépségét és érzését, amiért harcoltunk. 
Éreztem, hogy világ megváltozott, és nem jó irányba. Még én is. 
Ez volt a legnagyobb csalódás az egészben. 

Cserben hagytam Adolf Hitlert, akit tiszteltem. Nem mentem haza 
aznap este, egyszerűen nem bírtam rávenni magamat. Csak 
kóboroltam céltalanul a városban, a szórványos bombázás úgy 
hangzott, mintha távoli tűzijáték volna, és nosztalgikus érzéseket 
ébresztett bennem.

Johannes vakbuzgó fiatal náci, a Hitlerjugend ifjú tagja. A 
háborúban súlyosan megsebesül és elveszíti a fél karját, de 
számára még ennél is elrettentőbb történik: kiderül, a házuk 
padlásán a szülei egy zsidó lányt bújtatnak. Szerelme csak 
addig marad meg neki, amíg tart a háború... 

És ekkor kitör a béke.

CHRISTINE LEUNENS: CELLÁBA ZÁRVA
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"Az a kérdés, hajlandó vagy-e lemenni az őseidért a kútba, vagy 
sem, és kibírod-e, amit felhozol" - írja a könyvben Térey János. A 
halála előtti években ezen a kéziraton dolgozott, közölt is belőle 
néhány fejezetet Egy cívis vallomásai alcímmel, azt azonban 
senki nem sejtette, hogy terjedelmes részével elkészült. A 
Boldogh-ház, Kétmalom utca című memoárt befejezni már nem 
tudta, de a tervezett mű egész struktúráját kidolgozta.

Az emlékiratban az író debreceni gyermekkorának és 
ifjúságának majdnem két évtizedét beszéli el. A meghatározó 
családi kötelékekről, a család eredetének kutatásáról, a 
szülőváros kulturális és történeti hagyományairól mint a 
személyiségét, a nevelődését formáló együttes hatásokról 
számol be ez a lezáratlanságában is sokrétű epizódokban 
kidolgozott vallomásfüzér. Az emlékirat fent idézett mondata arról 
tanúskodik, hogy nem csupán a szemérmesség, az 
érzelmességtől erősen ódzkodó alkat, de a 
feltárandó-feltárulkozó múlt, a távoli ősök elképzelt-kutatott élete 
és az örökölt-átélt traumák is nehezítették a szerző számára ezt a 
soha el nem odázott munkát, amely a Térey-hagyaték 
végességében "egy cívis vallomásai"-ként elénk tárul.

TÉREY JÁNOS: BOLDOGH-HÁZ, KÉTMALOM UTCA
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"A világ sosem lehet több a világ töredékénél, mert a valóságban 
benne van az, ami megtörténhetett volna, de nem történt."

Mi lenne, ha másképp döntenénk, és a dolgok másképpen 
alakulnának? Az ember életében sokszor felmerül ez a banális, 
de nagy horderejű kérdés, és erre épül fel ez a nagy ívű regény. 
A kiindulópont 1947. március 3., New Jersey-ben orosz-zsidó 
származású szülők gyerekeként megszületik Archie Ferguson, 
pontosabban négy Archie Ferguson, akiknek az élete 
fokozatosan eltávolodik egymástól. A négy Archie nagyon 
hasonló - a testi adottságuk, az érdeklődésük, a sportszeretetük 
-, ám a sorsukat másfelé terelik a véletlenek, azaz a jó vagy 
balszerencse, a saját döntéseik és az emberekkel-környezettel 
való kapcsolatuk.

A regény négy különböző szemszögből mutatja be Archie 
viszonyát a szüleivel, a barátaival és szerelmeivel, felvonultatva 
az érzelmek széles, olykor mégis elégtelen skáláját. Az emberi 
kapcsolatok okos és szellemes ábrázolása mellett az Amerikát, 
sőt a világot megrengető történelmi események is hullámot 
vetnek a történetszálakban.

PAUL AUSTER: 
4 3 2 1 
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Szálinger Balázs új könyve különleges költői körutazás, mely 
napjaink Magyarországáról indul, hogy a három műnemen (líra, 
dráma, epika) és Róma birodalmán keresztül a közeljövő 
Budapestjére térjünk vissza. Szálinger nagy témája a közélet és 
a magánélet egymástól elválaszthatatlan egységellentéte. A 
feszült egymásrautaltságot humorral és iróniával, sokszor a 
történelem segítségével oldja fel, ez távolítja és nagyítja a 
Köztársaság tétjét: hogyan tudunk hitelesen megszólalni privát 
dolgainkról a nyilvánosság előtt? Hogyan lehet közünk saját 
magunkhoz a mindenkori többieken keresztül? Ezt járja körül 
több versciklusban és egy drámában, hogy a Háború című 
utópisztikus szerelmi verses elbeszélés zárja a könyvet. Napjaink 
Budapestje, látszólag minden rendben, mindenki rohan, teszi a 
dolgát, tehát semmi sincs rendben. Ugyanazon a napon robban 
ki a III. világháború és érkezik visszafordíthatatlan pontjához egy 
szakítás is.

SZÁLINGER 
BALÁZS: 
KÖZTÁRSASÁG
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A történet elegáns ceruzavonásokkal megrajzolt izgalmas és 
különleges korszakba repít vissza minket gróf Alekszandr 
Rosztov történetén keresztül.

A harmincéves gróf, miután a bolsevik népi ítélőszék 1922-ben 
osztályidegennek bélyegzi és házi őrizetre ítéli, a Metropolba, a 
Kreml szomszédságában lévő nagyszállóba kerül. A zabolátlan, 
művelt és szellemes Rosztov egy padlásszobába kényszerül, 
miközben a szálló falain túl az orosz történelem talán 
legviharosabb évtizedei zajlanak.

A korlátozott lehetőségek azonban az érzelmi feleszmélés sokkal 
hatalmasabb birodalmába vezetik a grófot. Összebarátkozik a 
hotel néhány vendégével: az önfejű színésznővel, az éles eszű 
férfival, aki a rendszer támogatója, a jó kedélyű amerikaival és a 
temperamentumos séffel. És amikor a sors szeszélye folytán egy 
fiatal lány élete kerül veszélybe, a grófnak minden tudását latba 
kell vetnie, hogy olyan jövőt teremtsen a lány számára, amilyet az 
megérdemel.

AMOR TOWLES: 
EGY ÚR 
MOSZKVÁBAN
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A tizenhat éves, színes bőrű Starr kettős életet él: az egyik világa 
a gettó, ahol felnőtt, a másik pedig a menő, külvárosi elitgimi. A 
két élete közti egyensúly akkor bomlik meg, amikor Starr 
szemtanújává válik, ahogy legjobb barátját, a fegyvertelen Khalilt 
lelövi egy rendőr. Minden, amit Starr ezek után mond, 
felhasználható ellene: tönkreteheti a helyet, ahol él, önmagára és 
szeretett családjára is veszélyt jelent. 

A történetet a Black Lives Matter-mozgalom inspirálta, amely az 
afroamerikaiakkal való egyenlő bánásmódért küzd. Ebben az 
izgalmas és erőteljes regényben megismerhetünk egy fiatal 
lányt, aki pontosan ezért harcol.

ANGIE 
THOMAS:THE 
HATE U GIVE - A 
GYŰLÖLET, AMIT 
ADTÁL
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A Négy Majom Gyilkos több mint öt éve tartja rettegésben Chicago lakóit. Az áldozatai rendre fiatal 
lányok, módszerei és "védjegye" különösen kegyetlen. A rendőrség még ennyi év elteltével is csupán 
a sötétben tapogatózik, míg egy nap halálos gázolással történő balesetet jelentenek egy 
buszmegállóban. Kiderül, hogy az áldozat a Négy Majom Gyilkos. A helyszínelés során többek közt 
egy naplót találnak nála, és minden arra utal, hogy a régóta keresett gonosztevő épp elrabolt egy 
utolsó áldozatot, mielőtt váratlanul utolérte a vég.

Sam Porter nyomozó, a gyilkosra specializálódott egység vezetője tudja, hogy nagyon kevés ideje 
maradt megtalálni az elrabolt lányt. A sorozatgyilkos naplóját olvasva belemerül egy pszichopata 
tudatába és különös élettörténetébe, és olyan dolgokat talál, amikre nem lehet felkészülni. 
Rohamosan fogy az idő, és a Négy Majom Gyilkos még a túlvilágról is gúnyt űz a rendőrségből 
ebben a mesterien megírt, lebilincselő thrillerben.

J. D. BARKER: NÉGY MAJOM TRILÓGIA
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2020 egyik legnagyobb szenzációja!

Több mint 1 millió eladott példány Angliában!

Steven Spielberg vette meg a filmjogokat!

Egy békés nyugdíjasotthonban négy valószínűtlen barát minden 
csütörtökön összeül, hogy megoldatlan gyilkosságokról 
beszélgessenek.

Amikor kegyetlen gyilkosság történik a saját otthonukban, a 
csütörtöki nyomozóklub hirtelen egy aktív nyomozás 
középpontjában találja magát.

S bár Elizabeth, Joyce, Ibrahim és Ron már a nyolcvanhoz 
közelítenek, van még pár trükk a tarsolyukban, amire senki sem 
számít.

Vajon képes ez a furcsa, de végtelenül imádnivaló csapat 
elkapni a gyilkost, mielőtt túl késő lenne? 

RICHARD OSMAN: A 
CSÜTÖRTÖKI NYOMOZÓ-
KLUB
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A távoli jövőben járunk, amikor a Föld már lakhatatlan, a 
világhatalmak azonban számos háborút és katasztrófát követően 
sem változtak. Két birodalom uralja a Naprendszert: a pénz 
vezérelte Demokrácia és az önkényuralmi Háló Birodalom, a 
köztük található bányászkolóniák és telepek sorsa pedig jobbára 
attól függ, melyikhez vannak közelebb. Az ember sokat változott: 
bár a faj továbbra is előszeretettel harcol és hódít, a 
populációjának zöme elvesztette kapcsolatát a beszéddel és a 
nyelvvel, a kommunikáció vizuális módon történik.

Él azonban egy nép a két birodalom közt félúton, egy 
mesterséges bolygón, ami továbbra sem felejtette el a nyelvét, 
és igéje olyan erővel bír, hogy egyesek mámorító drogként, 
mások fegyverként tekintenek rá.

A törékeny béke hamarosan meginog, és újabb totális háború 
van kitörőben, melynek nemcsak a frontvonalában áll ez a nép, 
de egyesek szerint okozója is. Egy génmódosított szuperkatonát 
és egy veterán hírszerzőt titkos küldetéssel bíznak meg 
soraikból: kutassanak fel egy rég eltűnt, mitikus erejű tárgyat, 
melynek segítségével elkerülhetővé válik a katasztrófa... és saját 
népük kipusztulása.

BARÁTH 
KATALIN:AFÁZIA

23



Jászberényi Sándor második, A lélek legszebb éjszakája című 
könyvével nem csak a Libri irodalmi díjat nyerte el, de egyben 
kiérdemelte, hogy az olvasóközönség a magyar Hemingwayként 
tartsa számon. A varjúkirály és tizennégy más történet erejéig 
hazatért a Közel-Kelet harctereiről, hogy halálról és születésről, 
barátságról és elengedésről, a házasság magányáról, a magát 
megbosszuló gyermekkorról meséljen nekünk a minimálpróza 
kemény, kopogó nyelvével és férfiak nagyon is beszédes 
csendjével. De az igazi frontvonalak, ahogy a korábbi, keleti 
történetekben, úgy most sem a sivatagban, kopár fennsíkokon, 
szétbombázott városokban húzódnak és nem két hadsereg áll 
egymással szemben. A harc most is a szereplők lelkéért folyik, 
értük harcol a jó és a rossz, vagy ha úgy tetszik, Isten és Sátán 
vagy éppen Varjúkirály.

JÁSZBERÉNYI 
SÁNDOR: A 
VARJÚKIRÁLY
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Mindannyian ismerjük azokat a pillanatokat, amelyekben egyedül 
vagyunk: az elalvás, az ébredés előtti perceket, amikor már 
tudjuk, hogy valamit épp elfelejtünk, de már nem tudjuk, hogy 
mit. Krusovszky Dénes új verseskönyve ezeket a pillanatokat 
szólaltatja meg. Az Áttetsző viszonyok egy modern 
álmoskönyvhöz hasonló: a szürreális, mégis mindennapi, 
szokatlan képek megfejtése az olvasóra vár. 

KRUSOVSZKY 
DÉNES: 
ÁTTETSZŐ 
VISZONYOK
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Krusovszky Dénest, a fiatal generáció kiemelkedő alkotóját 
eddig költőként ismerhettük. A fiúk országa az első 
novelláskötete: nem szárnypróbálgatás egy új műfajban, nem 
egyszeri kaland, mert a szerző máris kész prózaíróként lép 
elénk. Pontos történeteket alkot fiúkról és férfiakról. 
Problémaérzékeny, éles a tekintete: legyen szó egy család 
széthullásáról, a párkapcsolatok dinamikájáról, a művészi 
ambíciók és a polgári élet összeegyeztetésének nehézségeiről. 
Nem a kényelmes utat választja. Nem fűzi fel a történeteit 
egyetlen szálra. Minden egyes írásában új világokat fedez fel, a 
járt utat járatlanra cserélve. Novellái intellektuálisak, higgadtak, 
érzékenyek. Lélektani látleletek, önmagukkal is vívódó 
emberekről. Gyönyörről, szorongásról, szerelemről, halálról. 
Közelmúltról és jelenről, hazai és idegen tájakról.

KRUSOVSZKY DÉNES: A FIÚK ORSZÁGA
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A Hasítás Garaczi László kultikus-klasszikus regényciklusának 
ötödik kötete. A magyar próza egyik legjobb stilisztája ezúttal is 
ironikusan és a rá jellemző érzékenységgel közlekedik 
keresztül-kasul a múlt és a jelen, egy lehetséges élet pontjai 
között. Garaczit olvasva mindig időben vagyunk: az elbeszélő 
kisgyerekkora, kamaszkora, írói pályakezdése és harmincas évei 
is megjelennek a regényben. 

Csigalépcsőn haladunk a múlt felé, és a mindenkori jelenlét 
tükröződik a Városliget egén. Álmodozások sora. A Hasítás 
pulzáló korrajz, lapjain megelevenednek a közelmúlt évtizedei, 
hősünkkel együtt lődörgünk a Felszabadulás téren, csavargunk 
Párizsban és Berlinben. Emellett pedig a könyv varázslatos játék 
az életrajzi regény lehetőségeivel, azzal, hogy valóban mi a 
fikció.

GARACZI LÁSZLÓ: HASÍTÁS
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Kitört a forradalom. 

Budapest káoszban fuldoklik. 

A levegőt drónok uralják, az utcákat meg fegyveresek és az őket 
megállítani igyekvő maroknyi rendőr. Ebben a zűrzavarban ered 
Ferenczy Tibor százados a gyilkos nyomába, akit eleinte szimpla 
őrültnek tart, ám hamarosan kiderül: pontos és tudatos terv 
alapján szedi áldozatait. Egyedül társára, az egyetemista 
Lengyel Rékára számíthat. A hajtóvadászat forradalmi 
fészkekben, politikusok búvóhelyein és sötét zugkocsmákban 
folyik, mialatt Budapest utcáin katasztrófaturisták mulatoznak 
partibuszokban. Ráadásul egyedül Ferenczy tudja: hacsak nem 
sikerül megállítaniuk a nagypofájú és hidegvérű gyilkost, a 
fővárosra - és az országra - senki sem fog ráismerni. 

"Ez volt a kezdet, és ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mi lesz a 
vég, akkor kövessetek. A vég ugyanis közelít, nagyon-nagyon 
közelít, én pedig csak állok előtte, és hagyom jönni, meg persze 
közben teszek is érte! Kinek a vége közelít?"

KEMÉNY ZSÓFI - KONDOR VILMOS: ÉRTETEK TESZEM
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Ez a könyv egy sosem látott táj, amit újra és újra be kell járnod, 
hogy megértsd. Elromló mondatokból összeszerelt 
magánmitológia, labirintus, erdő valahol a mélyén többszereplős 
monológok éjszakai gyülekezőhelyével.

Ennek a könyvnek a hangja a legfinomabb regiszterekből 
válogat, bár a szövegek formája megtévesztően egyszerű, a 
megszólalás természetessége magával ragadó, a téteket 
szimpatikus nagyvonalúsággal kezelő versek titokban mégis a 
végtelenre játszanak.

Ez a könyv az összement karácsonyfáké, fekete-fehér 
nagyszülőké, tavaszi hajnaloké, kapaszkodó kezeké. Itt még a 
rontás is csak gyakorlás, ama majdani, igazi rontásra. És persze, 
már rég dehogy.

Ez a könyv hátat fordít az elvárásoknak, elsétál a pálya végéig, 
és csöndben mosolyogva magasabbra teszi az úgynevezett 
lécet. Sokkal magasabbra.

KEMÉNY ZSÓFI: NYÍLT LÁNG HASZNÁLATA
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Valódi irodalmi csemege Réz Pál és Parti Nagy Lajos könyve, a 
Bokáig pezsgőben. Az idén 85 éves Réz Pál 1952-től volt a 
Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője, majd 25 éven át a Holmi 
folyóirat főszerkesztője. A Bokáig pezsgőben nem egyszerű élet- 
és pályarajz, hanem sok anekdotával fűszerezett beszámoló a 
kortársakról: írókról, költőkről, pályatársakról és barátokról. 
Szereplői Déry Tibor, Németh László, Illyés Gyula, Tamási Áron, 
Szabó Lőrinc, Juhász Ferenc, Csurka István, Petri György, 
Weöres Sándor és sokan mások, akikkel Réz Pál együtt élte át a 
magyar irodalom egyik aranykorát. A huszonhárom évvel ezelőtt 
készített rádióinterjú szerkesztett, kibővített és 2015-ben 
kiegészített szövegét fényképekkel, könyvdedikációkkal 
illusztráljuk

RÉZ PÁL: BOKÁIG PEZSGŐBEN
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Kiefer, a magányos és elszigetelt kisvárosi számtantanár 
fokozatosan kénytelen rádöbbenni arra, hogy addigi élete és 
hivatása tarthatatlan és értelmetlen. Mindezt jegyzeteiben 
akkurátus pontossággal rögzíti is. Egykor tehetséges 
matematikusként önként döntött úgy, hogy könyvtáros nővérével 
vidékre költözik, és a helyi középiskolában kezd tanítani. A 
csodabogárként elkönyvelt férfi nővére és munkája elvesztése 
után felszámolja korábbi életét, és egy város széli viskóba 
húzódik, hogy befejezze emberkísérletét - saját magán. A regény 
másik szála egy negyven felé közeledő házaspár krízistörténete. 
A tördelőként dolgozó Ágnes és férje, az akaratos ügyvéd, 
Zoltán házassága boldogtalan. Nem értenek szót egymással. Két 
tökéletesen ellentétes alkat, mégis elszakíthatatlanul 
összetartoznak. A nő gyerekükkel a férfi apjához költözik a város 
melletti tanyára. Kiefer itt találkozik Zoltánnal és Ágnessel, a 
találkozások pedig őt is megváltoztatják.

Schein Gábor sűrű szövésű, több szálon futó regénye arra a 
kérdésre keresi a választ, mit kezdhet az ember az életével; mi 
választ el és mi köthet össze embereket, akik szomszédai 
egymásnak, ugyanakkor idegenek a saját létezésükben.

SCHEIN GÁBOR: MEGLESZÜNK ITT
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Schein Gábor új könyve igazi fantasztikus olvasmány. A verses 
regény azzal a káprázatos ötlettel játszik el, hogy miképpen 
írható meg Európa és a nyugati civilizáció históriája, ha annak 
mitikus és valóságos történeteiben a rinocérosz mint hús-vér 
figura szerepel. Onnan kezdve, hogy "Europét, a szidóni szüzet 
egy rozmaringillatú, / fehér rinocérosz rabolta el", egészen odáig, 
hogy "A rinocéroszellenes médiában napok óta terjed a hír, / 
hogy a járvány okozója, az úgynevezett patient zero, / egy indiai 
rinocérosz, aki nem volt hajlandó karanténba / vonulni." A könyv 
így lesz műfajok és műnemek határterületeit átlépő verses 
regény, groteszk szatírjáték, ironikus enciklopédia, Ovidius, 
Rabelais és Karl Kraus találkozása a karneváli állatkertben.

SCHEIN GÁBOR: Ó, RINOCÉROSZ
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