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1 PÉTER AJÁNLJA...



Isaac Asimov világhírű science fiction regénytrilógiája azt kutatja, 
befolyásolható, irányítható-e a matematikai módszerekkel 
megjósolt, kiszámított jövő? Összeomlik-e a Galaktikus 
Birodalom, vagy sikerül megvalósítani azt a gigantikus tervet, 
amelyet Hari Seldon, a pszichohistória nagy tudósa dolgozott ki 
két Alapítvány létrehozásával? Az Első Alapítvány tudós tagjai 
elsősorban technikai eszközök birtokában próbálnak úrrá lenni a 
Galaxis felett és valóra váltani Seldon tervét. Egy előre nem 
látott probléma, az Öszvér felbukkanása meghiúsítaná az egész 
vállalkozást, ha nem létezne a Második Alapítvány, amely 
tökéletesen elrejtve és csak kevesek által ismert módszerekkel 
küzd a tervért.Ezer év izgalmas és döntő fordulatait sűríti 
történelmi regénnyé az Alapítvány-trilógia, a 
tudományos-fantasztikus irodalom klasszikus alkotása

ISAAC ASIMOV: 
AZ ALAPÍTVÁNY
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KINGA AJÁNLJA...



NEM KELL MINDENKINEK KIVÁLASZTOTTNAK LENNI. 

Hősnek, aki szembeszáll a zombikkal vagy a lélekevő 
szellemekkel, vagy az új fenyegető dologgal - a kék fényekkel 
meg a sok halállal -, bármi is az.

Mi volna, ha TE lennél Mikey? Aki csak túl akar lenni az 
érettségin, majd jól szórakozni a banketten, de előtte valaki 
felrobbantja az iskolát. Már megint.

És mi van akkor, ha TÉGED nagyobb problémák gyötörnek, mint 
a következő világvége, mert meg kell találnod a különlegest a 
saját hétköznapi életedben? 

PATRICK NESS: 
MI, HÉTKÖZNAPI 
HALANDÓK
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Öt évvel ezelőtt Andie Bellt, a Little Kilton-i gimnázium diákját 
megölte a barátja. A rendőrség így tudja. A városban mindenki 
így tudja. A gyilkosság emléke azóta kísérti a kisváros lakóit, bár 
az élet látszólag nyugodt mederben folyik tovább. Pippa, a 
gimnázium egyik végzős diákja elhatározza, hogy egy iskolai 
projekt keretében előveszi az ügyet, és kideríti, mi történt 
valójában. Ő sosem hitte el, hogy Sal Singh a gyilkos. De ha nem 
ő az, akkor ki? És vajon meddig fogja tétlenül nézni, hogy Pippa 
egyre közelebb kerül a megdöbbentő igazsághoz?

Kegyetlen társasjáték, ahol egy kisváros a játéktábla, és 
fogalmad sincs, ki nevet a végén...

HOLLY JACKSON: 
JÓ KISLÁNYOK 
KÉZIKÖNYVE 
GYILKOSSÁGHOZ
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Amikor Margot, a húszesztendős egyetemi hallgató 1987-ben 
korrepetitori munkát vállal egy négygyermekes család mellett 
Antwerpen zsidó negyedében, még nem tudja, hogy teljesen új 
világ nyílik meg előtte, és egy több évtizedes, különös barátság 
veszi kezdetét.

A modern ortodox zsidó családnál szabályok végtelen sorával 
szembesül - például soha nem mehet hozzájuk pénteken, nem 
foghat kezet a férfiakkal -, és mindenféle egyéb furcsasággal, 
amelyről még soha nem hallott, például külön hűtőszekrénnyel a 
húsos és tejes ételeknek, vagy a zsidóság saját időszámításával. 
Eleinte meglepődve, olykor indulatosan reagál, ám ahogy egyre 
közelebb kerül a gyerekekhez, és egyre többet beszélget a 
szülőkkel, kezdi megismerni és tisztelni a világukat. Feltesz 
kérdéseket, melyek eddig nem foglalkoztatták: miért különülnek 
vajon el a zsidók, üldöztetéssel teli történelmük ellenére? Vajon 
miért érez a rituáléik és hagyományaik láttán egyszer 
ingerültséget, másszor viszont sóvár vágyakozást? Hogyan 
egyeztethetné össze a saját maga és kedvese, az iráni politikai 
menekült Zima Palesztina iránti szimpátiáját, amikor épp zajlik az 
intifáda és az Öböl-háború?

J. S. MARGOT: 
MAZEL TOV
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KATI AJÁNLJA...



A Helikon Kiadó zsebkönyvsorozatának 99. kötete különleges 
antológia: Simon Márton, a népszerű fiatal költő 99 híres (vagy 
épp nem annyira híres) magyar költő egy-egy versét választotta 
ki, megmutatva, amennyire egy antológiában ez lehetséges, 
hogy mennyire sokszínű a magyar költészet. Ahogy ő maga írja 
előszavában: ez egy "közelítési próbálkozás. Föltárási kísérlet. 
Hogy olyan legyen, ami ritka, hogy belekerülhessenek a 
szokásos listákról szokásosan kirekedő nevek, kvázi-ismeretlen 
nagyversek, a szakmai közutálatnak méltatlanul régóta örvendők, 
zsenik jelzésértékkel, elfelejtett szerzők remekművei." Mindenki 
által ismert költemények mellett szinte teljesen ismeretlen 
darabokat is olvashatunk, el-elcsodálkozva, hogy ez is... meg az 
is milyen jó! És hogy vajon eddig miért nem ismertük?

99 MAGYAR VERS
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Antológiát szerkeszteni annyit tesz, mint virágcsokrot kötni. 
Majdnem szó szerint is, mert az anthosz azt jelenti: "virág",

a lego pedig: "gyűjteni". A Lehetnék bárki című 
versgyűjteményben száztíz magyar költő százhatvan verse 
olvasható,

szóval egy mezőnyi költemény van itt bokrétába szedve.

És hogy mi köti össze őket? Elsősorban az, hogy mindegyik vers 
a költők harmincéves kora előtt született. Az antológia 
kétharmadában a mai húszas éveit taposó generáció versei 
szerepelnek, az egyharmadában pedig már köztünk nem élő 
költők művei. Közöttük vannak Adytól Vörösmartyig a nagy 
régiek, és 20-21. századi költők is, mint Juhász Ferenc, Nemes 
Nagy Ágnes, Petri György, Térey János és Weöres Sándor. 
A válogatás egyik szempontja, hogy olyan szövegekalkossák az 
antológiát, amelyek utat találhatnak a fiatal olvasókhoz, mint a 
Szívlapát versei, de az olvasók azt is láthassák, milyen a mai 
legfiatalabb költészet, és milyen utakon jártak húszas éveikben a 
nagy elődök.

PÉCZELY DÓRA: 
LEHETNÉK BÁRKI
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Elsa majdnem nyolcéves, és különleges. Nagymamája hetvennel 
több, és némileg őrült. Hogy mennyire, azt ki-ki másként értékeli. 
Másként a szomszéd, akit nagymama mintegy véletlenül eltalál 
egy paintballfegyverrel, máshogy a saját lánya, aki (többek 
között) dohányzási szokásai miatt neheztel rá, és megint 
másképp az ingyenújság terjesztője, aki nem ért a szép szóból, 
hogy nagymama nem kér reklámot. Olykor Elsa is őrültnek tartja 
őt, pedig neki nagymama az egyetlen barátja. Az iskolában 
ugyanis inkább csak zaklatókat tud szerezni az, aki mások 
szerint nem tud alkalmazkodni a többiekhez, és amúgy is túl érett 
a korához képest. Nagymamával azonban bármelyik este 
elutazhat Félálomországba, ahol Elsa mássága ünnepelt erény, 
és ahol lovagként bátorságot gyűjthet. Amire hamarosan minden 
eddiginél nagyobb szüksége lesz. Nagymama ugyanis meghal, 
és leveleket hagy hátra, amelyekben bocsánatot kér azoktól, 
akiket életében megbántott. Ezeket a váratlan helyeken 
felbukkanó üzeneteket Elsának kell eljuttatnia a címzettekhez 
jobbára házbéli szomszédaikhoz , akikről olyan meglepő dolgok 
derülnek ki, amelyek nem csupán a kislány, de az egész 
közösség életét felbolygatják. 

FREDRIK 
BACKMAN: A 
NAGYMAMÁM 
AZT ÜZENI, BOCS
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JUDIT AJÁNLJA...



Egy rejtélyes sziget 

Egy elhagyott árvaház 

Egy különös fényképekből álló gyűjtemény

Ez vár felfedezésre a Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekei című felejthetetlen regényben, amely a fantázia és a 
fotográfia elegyéből kever izgalmas olvasmányt. Történetünk 
kezdetén rettenetes családi tragédia indítja útnak a tizenhat 
esztendős Jacobot egy távoli, Wales partjai közelében lévő 
szigetre, ahol felfedezi Vándorsólyom kisasszony különleges 
gyermekek számára alapított otthonának omladozó romjait. 
Ahogy Jacob végigjárja az elhagyott hálótermeket és folyosókat, 
rájön, hogy Vándorsólyom kisasszony gondozottjai nem csak 
különlegesek voltak, de talán veszélyesek is. Lehet, hogy nem 
véletlenül száműzték őket egy kietlen szigetre. És valamiképpen 
– lett légyen ez bármilyen valószínűtlen – talán még mindig 
élnek. 

RANSOM RIGGS: 
VÁNDORSÓLYO
M KISASSZONY 
KÜLÖNLEGES 
GYERMEKEI
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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.

S. A. 
CHAKRABORTY: 
BRONZVÁROS
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A fiatal Darrow a Marson él, bányász, és Vörösnek született, a 
színekről elnevezett kasztokra épülő társadalom legalacsonyabb 
rétegébe. Fáradtságot nem ismerve kockáztatja az életét a 
beomló alagutak és lándzsaviperák közt abban a hitben, hogy 
sorstársaival lakhatóvá teszi a bolygó felszínét a jövő generációi 
számára. Darrow még sosem látta a szabad égboltot, ám a 
kötelességét mégis teljesíti, mert reméli, hogy emberfeletti 
munkájával a saját gyermekeinek is jobb életet teremt. Egy nap 
azonban megtudja, hogy a Vörösök elől eltitkolják az igazságot, 
ugyanis a Mars felszíne már alkalmas az emberi életre. 
Méghozzá nem is akármilyenre. 

Igazságot követelve a kasztjának és bosszúra szomjazva 
meggyilkolt szerelme miatt Darrow csatlakozik a földalatti 
ellenálláshoz, hogy megdöntse az Aranyak zsarnoki uralmát. S 
céljának elérésében semmi sem gátolhatja meg… Még az sem, 
hogy olyanná kell válnia, mint gyűlölt ellenségei. 

PIERCE BROWN: 
VÖRÖS LÁZADÁS 
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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: 
KÉS A ZAJBAN
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