KÖNYVAJÁNLÓ
REJTŐ JENŐ
MŰVEIBŐL

AZ ELÁTKOZOTT PART
Jóérzésű ember ne menjen lopni az anyja névnapján, mert hamarosan a légióban találja magát –
szögezi le a tanulságot főhősünk, Csülök, már a történet elején. Potrien őrmester ellenszenve és a
fáradhatatlanul levelező Török Szultán segítsége ellenére Csülök és barátai, Senki Alfonz és Tuskó
Hopkins elindulnak, hogy megfejtsék egy eltűnt expedíció rejtélyét és tisztázzák egy halálra ítélt
kapitány becsületét.

“VASÁRNAP NE
LOPJ, NE VERJ
MEG SENKIT,
MERT HAT NAP
MINDENRE
ELEGENDŐ.”
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A TIZENNÉGY KARÁTOS AUTÓ
A szórakoztató olvasmány fergeteges nyelvi humorral mutatja be a főhős, Gorcsev Iván történetét, aki
már az első oldalakon elnyeri a fizikai Nobel-díjat - a makaó nevű kártyajátékon... Szerelmes
rajongása és egy titokzatos, tizennégy karátos aranyból készült Alfa Romeót kísérő események
végighurcolják őt és „személyi titkárát", Vanek urat a kikötői rablók és a francia idegenlégió világán,
politikai harcoktól sem kímélve őket. Bízhatunk az ügyek biztos és kalandos elsimításában, s a zord
atya megbocsátásában a szerelmeseket illetően...

“EURÓPÁBAN
MINDEN
OROSZ
GYANÚS, HA
NEM HERCEG.”
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A HÁROM TESTŐR AFRIKÁBAN
Az elátkozott partból megismert együttes - Csülök, Tuskó Hopkins, Senki Alfonz és a Török Szultán újabb sötét rejtélyek felkutatására indul. Igaz, nem egy úton, hiszen Csülökék – miként a három testőr
– lovagi szolgálatot is teljesítenek egy francia lány, Yvonne oldalán, a Török Szultán viszont - úgy tűnik
- árulóvá lett. De egy óriási panama leleplezése után kiderül, hogy „aljas" módszereivel csak leplezte
magát, s az igazság kiderítésében neki is jókora része van. A történet, miként a többi nagysikerű
Rejtő-regényé, ismét képtelenebb a képtelennél, s ezúttal is gyönyörködünk az eredeti „rejtői"
képzavarokban, fulladozó nevetésünk pedig újra és újra megcsavart metaforák sorába csuklik.

“NÉGY KÜLÖNBÖZŐ
NEMZETISÉG KÉPVISELŐJE
VOLT AZ ASZTALNÁL: EGY
AMERIKAI GYALOGOS, EGY
FRANCIA ŐRVEZETŐ, EGY
ANGOL GÉPPUSKÁS ÉS EGY
OROSZ HÚSSALÁTA. A
GYALOGOS, AZ ŐRVEZETŐ ÉS
A GÉPPUSKÁS A PADON
FOGLALTAK HELYET, A
HÚSSALÁTA AZ ASZTALON,
EGY TÁLBAN.”
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AZ ELŐRETOLT HELYŐRSÉG
Humor és feszítő izgalom keveredik Az előretolt helyőrség című vérbeli P. Howard-regényben.
Nemcsak azért, mert a Galamb nevű légiós, aki az afrikai kikötők félelmetes hírű verekedője,
tulajdonképpen valamikor szép jövő előtt állott, de elszegényedett angol nemesifjú, aki minden
verekedésben nemcsak azért van benne, mert a halált keresi – hanem azért is, mert a sorozatos
véletlenek folytán egy rejtélyes gyilkos nyomait kutatja, miközben ő maga is a gyilkosság vádjával
hadakozik. Az izgalmas kalandok során megtudjuk, hogy a karóra nem feltétlenül az idő múlását
hivatott szolgálni, és azt is, hogy a legváratlanabb helyzetekben fel-felbukkanó és furcsa módon
mindig dalos kedvű szellemből lehet bátor és egyben bűbájos feleség is…

“NONO...EZT SUTTOGTA
FÉLHANGOSAN, MIUTÁN
VISSZAHŐKÖLT. NONO. ÉSZNÉL
LÉGY, HARRINCOURT. ÚGY
LÁTSZIK, A SORS
ELLENÁLLHATATLANUL SODOR
BELE VALAMI SZÖRNYŰSÉGBE.
VIGYÁZZON, URAM! NEM
MEGŐRÜLNI!...”
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PISZKOS FRED, A KAPITÁNY
Az elveszett cirkáló közmegbecsülést kiérdemelt kapitánya, Piszkos Fred ebben a kötetben új
oldaláról mutatkozik be: érző szívű atyaként, aki a maga módján mindent elkövet, hogy isten
kegyelméből trónörökössé lett fiát az uralkodói székbe segítse.

“– URAM! A
KÉSEMÉRT JÖTTEM!
– HOL HAGYTA?
– VALAMI
MATRÓZBAN.”
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PISZKOS FRED MÁR TÁRSASJÁTÉKBAN IS!
A Piszkos Fred egyszerre blöff- és stratégiai társasjáték, mindez Rejtő Jenői környezetben. A
regényből jól ismert szereplők köszönnek vissza ebben a könnyed játékban, melynek során a kikötői
kocsmákban és a három főszereplőnél (Fülig Jimmy-nél, Vadsuhancnál és magánál Piszkos Frednél)
próbálunk minél nagyobb befolyást és támogatókat szerezni. Minden forduló elkerülhetetlenül egy
Nagy balhéba torkollik, ahol ki-ki a kocsmákban megszerzett gengsztereit okosan felhasználva
megpróbálja a lehető legtöbb pontot összegyűjteni.
Második kiadás átdolgozott szabályokkal, akár 10 fő részére is!
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AZ ELVESZETT CIRKÁLÓ
Igen. Ez megtörtént. A világsajtót nem járta be az esemény, mert az angol admiralitás érthetően
restellte. Valóban megtörtént, hogy néhány elszánt ember, miután nem volt útiköltségük, felkaptak
egy cirkálóra, mint facér pékinas, ha kerékpárt lop, és elpályáztak...
Nincs azon semmi csodálkozni való, hogy a Brit Királyi Tengerészet történetének lapjain nem
szerepel a Balmoral nevű cirkáló eltűnésének históriája, az érdemes hadihajót ugyanis az éj leple
alatt kötötte el Piszkos Fred. El nem ítélhető tettét azért követte el, mert egy hajó bérlésére nála lévő
pénzt elrulettezte. Hajóra pedig szüksége volt, hogy elindulhasson az expedíció Indokínába egy
eltűnt légionista felkutatására. Szegény Piszkos Fred, ha előre sejti, hogy egy angol hadihajó
kapitányának ápoltsági szintjéig mosdatják, aligha vág bele a dologba.

“EZ VOLT A LEGFURCSÁBB
FIATALEMBER, AKIT VALAHA
LÁTTAK. ÉS AHHOZ KÉPEST,
HOGY A NYAKÁT ÉPPEN A
KROKODIL TARTOTTA A KEZÉBEN,
ELÉG NYUGODTAN VISELKEDETT.”
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MATUSCSÁK TAMÁS: REJTŐ JENŐ
ELVESZETT NAPLÓJA
Matuscsák Tamás Rejtőnek ezt a „péhovárdi” sokszínűségét,
megfoghatatlanságát mutatja meg egyedi módon, napló formájában, egyes
szám első személyben örökítve meg e rejtélyes élet legfontosabb pillanatait.
Garantáltan az eddigi legjobb Rejtő életrajzi regényt tartja kezében az olvasó,
mert bármilyen meglepő is, de egyik legnépszerűbb írónkról mind ez idáig nem
született még ilyesfajta biográfia, legfeljebb jobb-rosszabb élettöredékek. Talán
még senkiről sem írtak le annyi téves információt, legendás, már-már mesés
történetet, mint Rejtő Jenőről. Ő maga is nagymértékben forrása volt ezeknek,
hiszen gyakran ferdített az igazságon, amikor önmagáról írt vagy nyilatkozott. A
különböző szerzők aztán gyakran egymástól is átvették ezeket a mítoszokat, amelyek így ma már
széles körben elterjedtek. Ebben a kuszaságban próbál rendet teremteni e könyv szerzője, aki
felveszi ugyan P. Howard utánozhatatlanul szórakoztató stílusát, de bemutatja Rejtő komoly oldalát is.
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