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KINGA AJÁNLJA...

ORHAN PAMUK:
AZ
ÁRTATLANSÁG
MÚZEUMA

„Életem legboldogabb pillanata volt, de nem vettem észre.”
Kemal, Isztambul egyik gazdag családjának sarja eljegyezni
készül Sibelt, egy másik jómódú család szépséges leányát,
amikor is egy véletlen találkozás egy húszéves lánnyal kizökkenti
szépen elrendezett életéből. Füsun Kemalnak adja szüzességét,
titkos szerelmi találkáik azonban veszélyesen távolítják őket attól
az élettől, amit addig ismertek. Kemal kényszeresen gyűjti azokat
a tárgyakat, amelyek Füsun szerelmére emlékeztetik, és „az
ártatlanság múzeuma” így válik hiteles krónikásává Isztambul
színes és változó világának, a törtetők és lemaradók köreinek és
egy férfi soha nem múló szerelmének.
A Nobel-díjas Orhan Pamuk Törökország legnevesebb írója.
Munkásságát García Márquez, Umberto Eco, Franz Kafka és
Marcel Proust írásművészetéhez hasonlítják méltatói. A több mint
negyven nyelven megjelenő és a legrangosabb irodalmi díjakkal
kitüntetett szerző politikai nézeteinek is gyakran ad hangot, míg
műveiben Európa és az iszlám Törökország találkozik.
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ÖRDÖGH OTTÓ: SORTALANSÁG
- MAGYAR IRODALMI PARÓDIÁK
Ördögh Ottó a VIP – Világirodalmi paródiák című kötete után
ezúttal a magyar irodalom gyöngyszemeit parodizálja a tőle
megszokott finom humorral és komolysággal. Janus Pannoniustól
Pilinszky Jánosig, Zrínyi Miklóstól Radnóti Miklósig, Mikszáth
Kálmántól Hamvas Béláig több mint huszonöt kanonizált szerző
kapja meg a magáét, és a kötelezők váratlanul teljesen új
megvilágításba kerülnek.
„Amikor paródiát írok, először magamra öltöm az eredeti mű
szóruháját és stíluskiegészítőit. Ezt követően belesimulok a mű
szellemiségébe, Arannyá, Petőfivé, vagy bárki mássá válok. De
nem mind Arany, ami Petőfi, a végén úgy jövök ki az egészből,
hogy azt se tudom, ki kicsoda: Szerb Antal ördöghottósodott-e
el, vagy én kertészimrésedtem.”
Ördögh Ottó
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RODDY DOYLE:
SMILE

Just moved into a new apartment, alone for the first time in years,
Victor Forde goes every evening to Donnelly’s for a pint, a slow
one. One evening his drink is interrupted. A man in shorts and a
pink shirt comes over and sits down. He seems to know Victor’s
name and to remember him from secondary school. His name is
Fitzpatrick.
Victor dislikes him on sight, dislikes, too, the memories that
Fitzpatrick stirs up of five years being taught by the Christian
Brothers. He prompts other memories—of Rachel, his beautiful
wife who became a celebrity, and of Victor’s own small claim to
fame, as the man who would say the unsayable on the radio. But
it’s the memories of school, and of one particular brother, that
Victor cannot control and which eventually threaten to destroy his
sanity.
Az egyik kedvenc kortárs szerzőm Írországból. Mindig
humorral ír, a párbeszédeitől azonnal Dublinban érzem
magam. Ez a könyve azonban más, mint a többi - egy
középkorú férfit a gyerekkori emlékei gyötrik. Nagyon kemény
történet a közelmúlt katolikus Írországáról, a végén egy
igazán meglepő csavarral. Letehetetlen, fontos könyv.
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ELENA FERRANTE: BRILIÁNS BARÁTNŐM

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. Mindketten
egy szegénységgel küszködő, büszke, erőszakos
férfitársadalomban próbálnak a maguk módján boldogulni,
előrébb jutni, a tőlük telhető legnagyobb függetlenséget kivívni.
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L. RITÓK NÓRA: LÁTHATATLAN
MAGYARORSZÁG
Gyermekek tízezrei élnek ma Magyarországon a 21. századi
Európához méltatlan nyomorúságban. Éhesen, gyógyszer nélkül,
teljes és végleges kilátástalanságban. L. Ritók Nóra megmutatja
ennek a legtöbbünk számára láthatatlan világnak a kegyetlen
mindennapjait. Rávilágít, hogy az oktatási rendszer miért képtelen
a sorsukra hatással lenni, és miért tehetetlen a szociális
ellátórendszer a mélyszegénységgel szemben. Személyes
hangvételű, megrázó írásaiban nem hallgatja el saját kudarcait és
vívódásait sem, melyeket az általa létrehozott, a gyerekeket és
környezetüket sikeresen segítő civil szervezet és művészeti iskola
működtetésekor nap mint nap átél.
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GERALDINE BROOKS: PEOPLE OF THE BOOK
In 1996, Hanna Heath, an Australian rare-book expert, is offered
thej ob of a lifetime: analysis and conservation ofthe famed
Sarajevo Haggadah, which has been rescued from Serb shelling
during the Bosnian war. Friceless and beautiful, the book is one of
the earliest Jewish volumes ever to be illuminated with images.
When Hanna, a caustic loner with a passion for her work,
discovers a series of tiny artefacts in its ancient binding - an
insect wing fragment, wine stains, salt crystals, a white hair - she
begins to unlock the book's mysteries. The reader is ushered into
an exquisitely detailed and atmospheric past, tracing the book's
journey from its salvation back to its creation. In Bosnia during
World War II, a Muslim risks his life to protect it from the
Nazis.Hanna's investigation unexpectedly plunges her into the
intrigues offine art forgers and ultra-nationalist fanatics, and her
experiences will test her belief in herself and the man she has
come to love.
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AJÁNLJA...

DAISY
GOODWIN:
VIKTÓRIA

1837-ben egy százötven centis fiatal lány került Nagy-Britannia
trónjára: a szőke, kék szemű, akaratos Viktória. Nagy
szerencséje volt: alig egy hónappal korábban lett tizennyolc
éves, tehát önállóan uralkodhatott.
Anyja, a kenti herceg özvegye, és kegyence, John Conroy, addig
a széltől is óvták, elzárták a világtól és az emberektől.
Társaságba nem vitték, barátnőt nem szerezhetett. Most szívesen
irányították volna, ha hagyja magát. Minden férfi, aki
rokonságban állt vele, azt híresztelte, hogy szubnormális és
hisztérikus. Boldogan megkönnyítették volna hát az életét: ők
uralkodnak, Viktória meg pihenjen.
Egyetlen ember bízott benne: a miniszterelnök, Lord Melbourne.
Tehetséges, jellemes politikus volt, aki életéből négy évet szentelt
annak, hogy az uralkodásra fel nem készített gyereklányból a
maga lábán megálló királynőt faragjon. Ma már tudjuk, hogy
mekkora királynőt.
Erről a négy évről szól a regény. Udvari intrikákról,
összeesküvésekről, hatalomsóvár rokonokról és két szerelemről.
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KRISTIN HANNAH: FÜLEMÜLE
Franciaország, 1939
Carriveau csendes kis falujában Vianne Mauriac férjétől, a frontra
induló Antoine-tól búcsúzik. Nem hiszi, hogy a nácik
megszállhatják Franciaországot, ám ez mégis bekövetkezik:
menekülő franciák hordái érkeznek, teherautó-konvojok, tankok,
az égboltot elsötétítik a repülőgépek, és bombák hullanak az
ártatlan áldozatokra. Amikor egy német parancsnok rekvirálja a
házát, Vianne a kislányával együtt rákényszerül, hogy egy fedél
alatt éljen az ellenséggel. Élelem, pénz és remény nélkül, az
egyre növekvő veszélyek közepette kénytelen egyik nehéz
döntést hozni a másik után.
Kristin Hannah érzékenyen tárja elénk hogyan harcoltak a
második világháborúban a nők.
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VP AJÁNLJA...

ISAAC ASIMOV: ALAPÍTVÁNY
Isaac Asimov klasszikus regénytrilógiája azt kutatja,
befolyásolható, irányítható-e a matematikai módszerekkel
megjósolt, kiszámított jövő. Összeomlik-e a Galaktikus
Birodalom, sikerül-e elhárítani vagy legalább megrövidíteni a
zűrzavar éveit?

Érdemes elolvasni a Robot-trilógiát is! Aktuális problémákat
vet fel.
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CILI AJÁNLJA...

TÓTH KRISZTINA:
PÁRDUCPOMPA

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.
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MAYA ANGELOU: I KNOW WHY THE CAGED BIRD SINGS
(TUDOM, MIÉRT ÉNEKEL A RABMADÁR)

Maya Angelou's six volumes of autobiography are a testament to
the talents and resilience of this extraordinary writer. Loving the
world, she also knows its cruelty. As a black woman she has
known discrimination and extreme poverty, but also hope and
joy, achievement and celebration. In this first volume of her
autobiography, Maya Angelou beautifully evokes her childhood
with her grandmother in the American South of the 1930s. She
learns the power of the white folks at the other end of town and
suffers the terrible trauma of rape by her mother's lover.
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KATI AJÁNLJA...

KEMÉNY ISTVÁN: NÍLUS

„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..
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A NAPOK ISZKOLÁSA 2018 - KÖNYVNOTESZ
EGY ÉV ESTERHÁZY PÉTERREL

Esterházy Péter mondatai 2018-ban is egy különleges
könyvtárgyban kísérhetik útjukra az olvasókat. A Magvető Kiadó
harmadik alkalommal jelenteti meg A napok iszkolását: a Farkas
Anna tervezte könyvnoteszben Esterházy 2000 és 2016 között
publikált publicisztikáiból válogatott részletek alkotnak sajátos
egységet a szerző fotóival és könyveinek illusztrációival. Minden
oldalon ott lüktet a szabadság mámora.
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PATAKI ÉVA - MÉSZÁROS MÁRTA - TÖRŐCSIK MARI:
AURORA BOREALIS - ÉSZAKI FÉNY

Hogy mi is ez a könyv? Ellesett pillanatképek sora, átdolgozott
reggelek és délutánok alatt felcsipegetett emlékmorzsák az
Aurora Borealis című film forgatása közben.
Két fantasztikus nő, a színész és a rendező – miközben forgat,
játszik, rendez – az életéről beszélget. Azt mondják, ők már
többet nem filmeznek – de mi reméljük, hogy még igen. Két
művész a felvillanó északi fényben, túl a nyolcvanon: Törőcsik
Mari és Mészáros Márta. A pályáról, a színház- és filmművészet
múltjáról, jelenéről, halhatatlan emlékű pályatársakról,
kalandokról csevegnek felszabadultan; aztán jóval
szomorkásabban a súlyosabb és örök érvényű dolgokról: női
sorsokról, háborúról, túlélésről.
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EDITH EVA EGER: A DÖNTÉS
"Abban szeretnék segíteni olvasóimnak, hogy felfedezzék, miként
szökhetnek meg saját elméjük koncentrációs táborából, és
válhatnak azzá az emberré, akinek lenniük kellene. Segíteni
szeretnék abban, hogy átéljék, mit jelent megszabadulni a
múltjuktól, a kudarcaiktól és a félelmeiktől, a dühüktől és a
botlásaiktól, a megbánásaiktól és a feloldatlan fájdalmaiktól -,
hogy átélhessék azt a szabadságot, amelyben az életet teljes,
gazdag, ünnepi mivoltában élvezhetik. Nem választhatunk
fájdalom nélküli életet. De választhatjuk azt, hogy szabadok
leszünk, megszökünk a múltunk elől, akármi történjék is, és
megragadjuk a lehetségest." Dr. Edith Eva Eger
A magyar származású dr. Edith Eva Egert 1944-ben családjával
együtt a nácik haláltáborába, Auschwitzba deportálták. Ma
klinikai pszichológus a kaliforniai La Jollában, illetve a Kaliforniai
Egyetem oktatója San Diegóban. Emellett az amerikai hadsereg
és haditengerészet tanácsadójaként tűrőképességi tréningeket
tart és segíti a katonákat a poszttraumás stressz legyőzésében.
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ESTERHÁZY PÉTER: AZ OLVASÓ ORSZÁGA

Esterházy Péter cikkeiből tizenöt év után jelenik meg újabb kötet,
Az olvasó országa. A 2003 és 2016 között keletkezett írások a
közelmúlt és a jelen Magyarországáról szólnak, akár a szigorú
figyelem soha nem leegyszerűsítő élével, akár az öröm
összetéveszthetetlenül finom sokrétűségével; szellemmel és
eleganciával. Publicisztikák, esszék, jegyzetek, beszédek:
Esterházy jellegzetes műfajai hétköznapjainkról és ünnepeinkről
adnak hírt - és arról, hogy e kettő mindig és mindenekelőtt:
munka.
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PAUL AUSTER:
4321

"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.
22
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ESZTER AJÁNLJA...

NÁDASDY ÁDÁM:
A VASTAGBŐRŰ
MIMÓZA

Nádasdy nagy szerelmi író. A tárgyban fájdalmasan sokat tud és
fájdalmasan sokat nem tud. E kettő föltételezi egymást. Olyan
nincs, hogy döngicsélés van meg zümmögés, és az nem jelent
semmit. *** Egyszer, már több, mint harminc éve, voltam
Berlinben (Nyugat-Berlinben) egy meleg irodalmi fölolvasáson.
Azt reméltem, érdekes lesz, de annyi történt csak, hogy a
(közepes vagy dilettáns) szövegekben a sie helyett er állt, az ő
helyett ő, s ezt önmagában érdektelennek gondoltam. *** Ezek a
magyar ő-k azonban kiélesítik a szövegeket. Mert kiélesítik az
életünket. Nádasdy írásai nem egy részhalmazról szólnak,
mondjuk, bátran, ez sem volna kevés, ez az emancipációs harc,
de nem okvetlenül az irodalomra tartozó ügy (megjegyezvén,
hogy nem tudom pontosan, és azt hiszem, nem is tudható, mi
tartozik oda, mi nem), hanem rólunk, mindenkiről szólnak. És
valóban bátran, de ez a bátorság nem az ő-kből következik,
hanem részint a szerző nagyságából, részint a... hát azt hiszem,
a szerelemből. *** Hová máshová, mint egy fülszövegbe
írhatnám: Nagy szerző nagy szerelmes könyve. Róla meg még
azt: A lélek, a test, a nyelv mérnöke.
24
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ISTVÁN AJÁNLJA...

DONNA TARTT:
AZ ARANYPINTY

A történet főszereplője egy szerető anya és egy távol lévő apa
fia, a tizenhárom éves Theo Decker. Csodálatos módon túlél egy
katasztrófát, mely azonban szétrombolja az életét. Magára marad
New Yorkban, irányvesztetten és teljesen egyedül, míg végül egy
gazdag barát családja befogadja. Ám a Park Avenue jómódú és
távolságtartó világában sehogy sem talál otthonra. Sóvárog az
anyja után, és görcsösen ragaszkodik ahhoz a tárgyhoz, amely a
leginkább rá emlékezteti: egy kis méretű, varázslatos
festményhez, amely végül az alvilág felé sodorja.
Az Aranypinty egy régen várt klasszikus történet veszteségről,
megszállottságról, túlélésről és önmagunk megtalálásáról.
Néhány oldal után magába szippant, nem hagy aludni, és nem
engedi magát elfelejteni.
Donna Tartt (1963) amerikai írónőt már első regénye, a több mint
5 millió példányban elkelt. A 2014-ben megjelent Aranypinty
Pulitzer-díjas lett, és Az év könyvének választották. A
megfilmesítés jogait a Warner Bros. filmstúdió vette meg. Donna
Tartt 2014-ben szerepelt a Time magazin Az év 100
legbefolyásosabb személyisége listáján.
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JUDIT AJÁNLJA...

BLAKE CROUCH:
SÖTÉT ANYAG

Elégedett vagy az életeddel? Ezek az utolsó szavak, amiket
Jason Dessen hall, mielőtt az elrablója leüti. Mielőtt egy
hordágyra szíjazva ébred, vegyvédelmi szkafandert viselő
emberek között. Mielőtt egy olyan férfi, akivel soha nem
találkozott, rámosolyog, és azt mondja neki: Úgy örülök, hogy
újra látlak, barátom.
Abban a világban, ahol felébredt, Jason élete teljesen más, mint
korábban. A felesége nem a felesége. A fia meg sem született. Ő
maga pedig nem csak egy átlagos egyetemi tanár, hanem
ünnepelt zseni, aki egy forradalmi dolgot alkotott – olyasmit, ami
a lehetetlennel határos.
Vajon melyik világ a valóság? És ha az emlékeiben élő otthona
tényleg létezik, hogyan tudna visszajutni imádott családjához? A
választ egy meglepő és hátborzongató utazás során kapja meg,
miközben kénytelen szembenézni önmaga legsötétebb
oldalával, és megküzdeni egy legyőzhetetlennek tűnő, rémisztő
ellenféllel.
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GRECSÓ KRISZTIÁN:
HARMINC ÉV NAPSÜTÉS
Vajon a család jelentheti-e nekünk az otthont az időben, vagy
minden alkalommal újra meg kell küzdenünk ezért az
otthonosságért? Grecsó Krisztián történetei legszemélyesebb
emlékeinket idézhetik fel: a nagymamákkal töltött nyarakat, a
szabálytalan karácsonyestéket, az önálló élet első bizonytalan
lépéseit, a hosszú vágyakozásokat és a rövid találkozásokat. A
szerzővel ismerős terepen barangolhatunk, mégis minden más.
A falu és város közötti kulturális váltások megélése, a helyekhez
és helyzetekhez való visszatérés ambivalenciája most is ott van
az írásokban, de mindent közelről látunk, így a történetek
egyszerre komikusak és drámaiak. A Harminc év napsütés olyan,
mint egy varázslatos kalendárium, benne a generációk közötti
kommunikáció lehetőségei és lehetetlenségei, a velünk élő múlt
kiismerhetetlen történetei.
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DAN SIMMONS:
TERROR

Azoknak a férfiaknak, akik a brit birodalom Terror és Erebus nevű
hajóin indultak felfedezőútra, minden reményük megvolt a
diadalra: Sir John Franklin 1845-ös felfedezőútján vettek részt – a
kor technológiailag legfejlettebb expedícióján –, és ők
indulhattak a világon először gőzhajóval a legendás
észak-nyugati átjáró felkutatására.
De a hajókat most már majdnem két éve csapdában tartja a
sarkvidéki jég. A szén és az élelem kezd kifogyni. Ugyanakkor
nem a fehér, de folyamatosan átformálódó táj, a dermesztő hideg
vagy a készletek felélése jelenti a legnagyobb fenyegetést a
tengerészekre, sőt, még csak nem is az, hogy a hajóikat szép
lassan összezúzza az óceán engesztelhetetlen ereje.
Nem, egy sokkal félelmetesebb veszély is leselkedik rájuk:
valami, ami odakint vadászik a jeges sötétségben, ami követi a
hajókat, és egyesével végez a legénység tagjaival, akiket
megcsonkít és felfal. Egy névtelen valami, ami sehol sincs, és
mégis mindenhol ott van: a tőle való rettegés az expedíció
legnagyobb ellensége.
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LUGOSI
VIKTÓRIA: AJVÉ

Egy nagyon érzékeny, jóérzésű kislány meséli el gyerekkorának
legmeghatározóbb élményeit és emlékeit. Mesél világszép
édesanyjáról, egykor szebb napokat látott úrinő nagymamájáról,
édesapjánál tett vasárnapi látogatásairól, a fantasztikus,
szeretetre méltó nevelőapáról, az osztálytársakról, a Kádár-kor
összes szépségéről és fájdalmáról, táborokról, amerikai
rokonokról és illatos radírokról...
Az először 2000-ben megjelent Ajvé egy család három
generációját mutatja be finom humorral és mély emberismerettel.
"Nagymamával napok óta mondogatjuk, hogy milyen bűnöket
követtünk el, és hogy ezekért mind bocsánatot kérünk.
Csapkodjuk a mellünket, ököllel. Bár én nem emlékszem, hogy
örvendtem felebarátom baján és hogy hamisan esküdtem volna.
De az igaz, hogy mások vagyonát irigyeltem. A Kelemen
rózsaszín babáit meg a lakókocsit, amiket Amerikából kapott,
azokat tényleg. Nagyon. És az is igaz, hogy hajthatatlan vagyok
néha a rosszban. De nagymama szerint ez nem olyan nagy baj,
és biztos lehetek benne, hogy azért beírnak az élet könyvébe."
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JULI AJÁNLJA...

IRVIN D. YALOM:
A SPINOZAPROBLÉMA

Irvin D. Yalom A Spinoza-probléma lapjain valóságot és
képzeletet gyúr egybe felejthetetlen lélektani-bölcseleti
regénnyé. A filozófiai kérdések iránt mélyen érdeklődő
pszichiáter párhuzamosan mutatja be Baruch Spinoza 17.
századi holland gondolkodó életét, filozófiáját és hatását Alfred
Rosenbergre, arra a nemzetiszocialista ideológusra, akinek
speciális alakulatát a második világháború alatt a titokzatos
„Spinoza-probléma” kivizsgálására vetették be. Hatalomról és
szorongásról, jó és rossz eredetéről, szabadságról és a rettegés
zsarnokságáról szóló meséjében a holland aranykor
Amszterdamja és a náci Németország között zökkenőmentesen
ingázva boncolgatja e két rejtélyes ember lelki életét és
gondolkodását.
Irvin D. Yalom (1931) a Stanford Egyetem
pszichiátriaprofesszora, író. Fikciót, filozófiát és pszichoterápiát
ötvöző regényei, A Schopenhauer-terápia, az Amikor Nietzsche
sírt és a Terápiás hazugságok világszerte rendkívül népszerűek,
és magyarul is olvashatók.
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ERZSI AJÁNLJA...

SIMONE VAN
DER VLUGT:
DELFTI KÉK

Németalföldön, Hollandiában járunk az 1600-as évek közepén.
Catrijn egy rövid és rossz házasság köteléke alól szabadul fel,
miután eltemeti durva és iszákos férjét. Az emberek összesúgnak
a háta mögött, semmi sincs, ami ott tartaná szülőfalujában, és
végre itt a lehetőség, hogy egy városban kezdjen új életet.
Mindenét eladva, Amszterdamban köt ki egy gazdag
kereskedőcsaládnál. Kinyílik előtte a világ, hiszen a nagyváros
ekkoriban éli virágkorát, a művészetek és a tudomány központja,
ahova a hatalmas hajók egzotikus kincsekkel megrakodva térnek
haza a Távol-Keletről. A fiatal özvegy már úgy érzi, megtalálta a
helyét, amikor nem is annyira távoli múltjából váratlanul felbukkan
egy férfi, és neki menekülnie kell. Delft elég távolinak tűnik
számára, ahol ráadásul kipróbálhatja festői tehetségét. Így lesz
tevékeny szereplője a delfti kék porcelánfestés
megszületésének, majd felvirágzásának, és éppen ez állítja
nehéz választás elé: döntenie kell, hogy feláldozhatja-e a
szerelmét…
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MONIQUE GEHLER: A FESTŐNŐ NEHÉZ ÖRÖKSÉGE
Az Auschwitzot átélt, párizsi emigrációban alkotó magyar
származású festőművész, Livia Vajda vall életéről a lányának.
Párizs, tizenkettedik kerület, spontán nemzedék, kicsit gyér.
Hiányzanak a gyökerek, a kapcsolatok, a családi emlékek,
valami ócskaság érzelgős szagokkal és ízekkel. Avas, rozsdás,
elavult, giccses, csinos. Szerető hátország, hús-vér emberek.
Hiteles, egyetemes családtörténet. Helyette nekem nem jut más,
mint órákon át a nemzetközi magazinok: Life, and death: a
képeken lesoványodott, mezítelen testek, halomban vagy
külön-külön; csíkos pizsamás, borotvált fejű férfiak, üres tekintetű
nők. Néha azon kapom magam, hogy úgy méregetem a
fényképeken a holt vagy élő embereket, hogy reszketek, hátha
felismerek valakit a mieink közül.
Könyörgök Liviának, tegye elevenné a csontvázakat.
Helyettesítse emlékezetével a képeslapokét, csináljon nekem
lombos családfát, lengő szellővel és göcsörtös gyökerekkel.
Végül negyvenöt évvel a születésem után, negyvenkilenc évvel
Auschwitz után megígéri, hogy beszélni fog.
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CSILLA AJÁNLJA...

ZADIE SMITH: SWING TIME
An ambitious, exuberant new novel moving from north west
London to West Africa, from the multi-award-winning author of
White Teeth and On Beauty.
Two brown girls dream of being dancers – but only one, Tracey,
has talent. The other has ideas: about rhythm and time, about
black bodies and black music, what constitutes a tribe, or makes
a person truly free. It's a close but complicated childhood
friendship that ends abruptly in their early twenties, never to be
revisited, but never quite forgotten, either…
Dazzlingly energetic and deeply human, Swing Time is a story
about friendship and music and stubborn roots, about how we
are shaped by these things and how we can survive them.
Moving from north-west London to West Africa, it is an exuberant
dance to the music of time.
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