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ZSUZSA AJÁNLJA...

SALLA SIMUKKA:
VÉRVÖRÖS

A 17 esztendős Lumikki Andersson kivételesen zárkózott lány, aki
szinte minden iskolai aktivitásból kihúzza magát. Egyik nap
azonban a fotószakkör előhívójában bankjegyeket talál
felaggatva a szárítóra. Mint hamarosan kiderül, Lumikki három
osztálytársa tetemes mennyiségű véres bankjegy birtokába
jutott, de ekkor még egyikük sem sejti, hogy egy nemzetközi
drogkartell piszkos ügyeibe nyúltak. A baráti társaság egyik tagja
kinyomozza, hogy apja, a közkedvelt rendőr is nyakig benne van
az ügyben, és a fiatalok orosz és észt bűnözőkkel a nyomukban
végül egy titokzatos kastélyban találnak menedéket, ahol a fura
fedőnevű Jegesmedve vendégszeretetét élvezhetik, ki tudja
meddig… Majd az évtized leghidegebb telén, mikor mindent
beborít a kékesen csillogó friss hó, vércseppek lepik el az
utcákat…
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LABODA
KORNÉL:
MÁTÉPONTIDNUL

Valóban létezik olyan nevű város, hogy Keszthely? – merül föl a
kérdés Kőkuti Mátéban (17) egy nyári reggelen. Ám ahelyett,
hogy választ kapna erre a látszólag könnyen megválaszolható
kérdésre, Máté újabb és újabb rejtélyek hálójába keveredik.
Ráadásul szülei távollétében véletlenül megismerkedik eltitkolt
nagybátyjával, Simonnal, és a valóság egy pillanat alatt a feje
tetejére áll.
Eltelhet-e egy nap alatt két nap? És évek alatt két hét? Hogyan
éljünk túl egy unalmasnak ígérkező nyarat? Hogyan kell élvezni a
holdfényt? Mit tegyünk, ha félénkek és szerelmesek vagyunk? De
a nagy kérdés persze ez marad: boldogok leszünk-e attól, ha
engedelmeskedik nekünk a tér és az idő? Na jó, egyszerűbben:
összejön-e egy tökéletes randi Annával? Máté mindenesetre pont
elindul, hogy kiderítse.
Milyen legyen egy tizenhét éves, ha nem reménytelenül
szerelmes?
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HALLGRIMUR
HELGASON: 101
REYKJAVÍK

Hylnur Bjorn harmincévesen még mindig az anyjával lakik, idejét
főleg internetezéssel tölti. Békés mindennapjai azonban egy
csapásra felbolydulnak: kiderül, hogy teherbe ejtette alkalmi
szexpartnerét, és megtudja, hogy a nő, akibe szerelmes, nem
más, mint az anyja leszbikus szeretője, aki ráadásul készül
hozzájuk költözni…
Hallgrímur Helgason antihőse posztmodern globális kultúránk
terméke – amellett, hogy lusta, még mindig a szülői házban lakik,
és a szociális háló tartja életben, az ambíció teljes hiánya,
valamint mindent átható világfájdalom jellemzi, és morális érzéke
is lesújtó állapotban van. Helgason fekete humorral átitatott
történetében brutális őszinteséggel ír egy fiatalemberről, aki a
végletekig fokozza a semmirekellőséget – mese a züllött és
zseniális emberi természetről.
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ERLEND LOE:
NAIV. SUPER.

A „Naiv. Szuper.” egy 25 éves fiú szemszögéből mutatja be azt a
generációt, amely nem találja az élet értelmét, nem látja az ahhoz
vezető utat, és céltalan pótcselekvésekkel igyekszik megtalálni a
helyét a világban. Hősünk egyszerűen gondolkodik az életről:
listákat ír a számára fontos és nem fontos dolgokról, labdázik és
faxol, New Yorkba repül, sőt még egy, a relativitáselméletről szóló
könyvbe is belekezd, hátha választ kap égető kérdéseire az
idővel kapcsolatban…
Erlend Loe regénye, bár látszólag apró dolgokról szól,
elgondolkodtatja az olvasót az életről és a halálról, a jövőről és a
gyermekeinkről. 20 nyelvre fordították le, több országban
kultuszregényként tartják számon – a fiatal norvég író
sikerkönyve egyszerű történet nagyon komoly dolgokról.
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KATRI LIPSON:
A FAGYLALTOS

A ’40-es és ’50-es évek Csehszlovákiáját idéző, ám szüntelenül a
jelen felé irányuló finn regény játékossága egyből magával
ragadja az olvasót. Egy filmforgatás kellős közepén találjuk
magunkat. A rendező forgatókönyv nélkül dolgozik, ellenben a
film kronologikusan készül, így a színészek mindennapi életüket
élik, s ezzel egyszersmind az általuk játszott karakterek életét is
folyamatosan alakítják. Vajon művészi értelemben
valóságosabbá válnak az eképpen eljátszott szerepek, vagy a
szerep kilép a műből és valósággá lesz? Egy biztos, a határ a
valós és kitalált szereplők között, a színész hús-vér személyében
elmosódni látszik. A regény e két „világ” közötti dialógusra
helyezi a hangsúlyt, az életre pedig, mint részletek és történetek
gyűjteményére tekint, amelyben történelem és jelen szédületes
párbeszédet folytat egymással.
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MISI AJÁNLJA...

VIKTOR PELEVIN:
SZÁMOK

Sztyopa Mihajlov üzletember a kilencvenes évek orosz
vadkapitalizmusában. Látszólag semmiben sem különbözik a
posztszovjet korszak zűrzavarosában halászó többi
„bizniszmen”-től, de csak látszólag! Sztyopa ugyanis zsenge
gyermekkorától fogva a számok bűvöletében él, és a 34-et
választja ki szerencseszámának. Minden komoly döntését a
34-es jelenléte vagy hiánya vezérli, miközben elvégzi a Pénzügyi
Főiskolát, majd számítógépekkel kezd kereskedni, s aztán saját
bankot alapít.
Eleinte csodálkozik, hogy sikeresebb versenytársainál, akik
komoly üzleti elemzésekre alapozzák pénzügyi döntéseiket, de
aztán megérti, hogy a tökéletesen irracionális orosz gazdasági
életben kudarcra van kárhoztatva minden racionális
megközelítés, s így ő továbbra is a számok mágiájára alapozza
az életét.
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YEATS HALOTT
(KORTÁRS ÍR
SZERZŐK KÖZÖS
REGÉNYE)

Yeats halott! egy eddig egyedülálló irodalmi kísérlet terméke: az
ír irodalmi élet kiválóságai írták a tizenöt fejezetet, a Booker-díjas
Roddy Doyle-tól a Pulitzer-díjas Frank McCourtig.
Szerkesztőjüktől, az angol nyelvű berkekben szintén jól ismert
Joseph O' Connortól csupán egyetlen instrukciót kaptak: a könyv
minél humorosabb legyen. Az írócsapat tagjai azonban nem
csak erre figyeltek oda, hanem arra is, hogy az utánuk
következőnek se legyen könnyű dolga. A végeredmény: egy
fergeteges , Rejtő Jenőt idéző groteszk humorral megírt,
fordulatokban bővelkedő krimiparódia.
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KINGA AJÁNLJA...

TOTTH BENEDEK:
HOLTVERSENY

Magyarország valamelyik elhagyatott, vidéki elkerülőútján egy
kamaszokkal teli sportkocsi száguld a koromsötét éjszakában.
Éppen elég fenyegető kezdet ez egy regényhez, de még így is
váratlan, ami a folytatásban következik. Totth Benedek nem bánik
kesztyűs kézzel sem regényalakjaival, sem az olvasókkal első
könyvében. A kamaszregény, a krimi, a lélektani thriller és a
fejlődési regény elemei keverednek ebben a különös, nyomasztó
és olykor mégis humoros, kegyetlen, de nem öncélú prózában.
Ha valaki a mai Magyarországra, s a benne meglehetősen
elhagyatottan, néha boldogan, többnyire boldogtalanul, olykor
szomorúan, de gyakrabban inkább dühösen ténfergő
tizenévesekre ismer, nem téved nagyot. Mégsem a
társadalomkritikán van a hangsúly, hanem a nagyon is személyes
szembenézésen azzal a kamasszal, aki mi magunk is voltunk,
vagy lehettünk volna ezen a sivár, nem vénnek való vidéken, ahol
még a vaddisznók sem azok, amiknek látszanak.
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NÉMETH ESZTER:
KÖTÉLTÁNC

Konrád Lia tizenhét éves vidéki lány. A fullasztó kisvárosi
környezetben hiába keresi az egyensúlyt két élet, két fiú, de
legfőképp a külvilág és saját elvárásai között. Torz tükörben látja
önmagát, titkos blogjában vall arról, hogyan hagyják cserben
egymás után szülei és barátai…
Németh Eszter blogregényében megdöbbentő hitelességgel
mutatja be az 1995 után született digitális generáció útkeresését.
„Mindig lenyűgözött a kötéltáncosok látványa. Levegőt is alig
mertem venni, mintha én egyensúlyoztam volna a kötélen. Aztán
egyszer láttam egy kötéltáncost leesni. És egy villanásra kiült a
nézők arcára az, amit nyíltan nem vallottak volna be: énjük egy
darabkája titkon erre a zuhanásra várt. Hasonló élményt élhet át,
aki elolvassa ezt a regényt. Lesznek pillanatok, amikor azt
kívánjuk, bárcsak… És a végén, amikor elszégyelljük magunkat,
rádöbbenünk, hogy ez a könyv épp annyira szól rólunk is, mint a
főszereplő lányról, Liáról. Aki se nem angyal, se nem ördög.
Csak egy lány: kötéltáncos.” – Pacskovszky Zsolt író, műfordító, a
Szabadesés szerzője
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TÓTH KRISZTINA:
AKVÁRIUM

Ebben a regényben mindenki árva. A negyvenes évek végén
örökbefogadott kislány, a nevelőszülei, a saját gyereke, a férje,
az összes rokona és ismerőse: kivétel nélkül mindenki a
szeretethiányt tekinti az elfogadott, az egyetlen megélhető
állapotnak. Ezek az emberek egy lepusztult, málló vakolatú,
főzelékszagú gangon tengetik küzdelmes életüket,
karnyújtásnyira a nyomortól, fényévekre a normálisnak gondolt
léttől. Mégis, az elfojtott érzelmek és indulatok olykor-olykor
feltörnek, és ezek a kitörési pontok sorsfordító pillanatokat
eredményeznek. Ez a nyomasztó és szűk, de egyben átlátszó
világ maga az akvárium.
Tóth Krisztina kiváló arányérzékkel keveri a naturalizmust, az
iróniát és a fekete humort, „hétköznapi katarzissal" tisztítja meg
múltunknak ezt a nehezen feldolgozható, a kollektív tudattalant
erősen befolyásoló szakaszát.
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DRAGOMÁN
GYÖRGY:
MÁGLYA

Mi történik, amikor egy ország felszabadul? Mindenki
megkönnyebbül hirtelen, vagy cipeljük magunkkal a múltunk
súlyát? A diktátort fejbe lőtték, rituálisan elégették az elnyomás
kellékeit, de a titkokra nem derült fény, a régi reflexek pedig
működnek tovább. Bármikor kitörhet újra az erőszak, mert a
temetetlen múlt még fájdalmasan eleven. A tizenhárom éves
Emma erős lány, tele kamaszos vadsággal. Egyszerre vesztette
el az otthonát és a szüleit, de váratlanul felbukkanó nagyanyja
magához veszi. Új életében mindennek tétje van: a gyásznak, a
barátságnak és az első nagy szerelemnek, bármely pillanat
magában hordja a katarzis lehetőségét. Emma a boszorkányos
nagymamától tanulja meg a hétköznapok mágiáját és a
sorsfordító szertartásokat, ám a saját ereje még ennél is
nagyobb: ő talán képes nemet mondani a történelmi bűnre, és
kilépni a soha-meg-nem-bocsátás véres örvényéből. A regény
családtörténet és történelmi tabló egyszerre. A nyelve sűrű,
mégis egyszerű, a részletek varázslatos intenzitása sodró és
izgalmas történetté formálódik, leköti és nem hagyja nyugodni az
olvasót.
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KATI AJÁNLJA...

TOMPA ANDREA:
A HÓHÉR HÁZA

„A Hóhér háza” Kolozsvár regénye, melyben a közelmúlt
romániai diktatúrájának mindennapjai elevenednek meg egy
kamaszodó lány szemével
Erdély sokféle közege, zavaros származások és előítéletek,
amelyben egy kamasz próbál eligazodni, igazságot tenni és
(túl)élni. Rendkívül igényes nyelven megírt, kiváló
elbeszélőkészséggel rendelkező mű Tompa Andrea első
regénye.
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ZÁVADA PÁL:
JADVIGA
PÁRNÁJA

A naplóformában írott regény, bár történetileg az
elidegenedésről, közelebbről egy rejtelmes családi szövetség
csődjéről tudósít, mégsem egyszerűen a széthullás krónikája,
benne rések nyílnak a moralitás titkos rejtekeire, amelyek még az
egész életre kiható nagy hazugságok idején is a tisztaság
hajlékai maradnak. Ez a tragikus ambivalencia, amelynek
következményei az emberi természet esendőségében erednek, a
sors végzetszerűségével kíséri végig a történetet. Zaklatott vidék
az események színtere is: a két vagy három emberöltővel korábbi
hazai peremvidék, amúgy valójában a Kárpát-medence kellős
közepe, ahol mindig is a dac viharai váltakoznak a rezignáció
bénító szélcsendjével. A Jadviga párnája jelentős alkotás,
varázslatos elbeszélés, nyelvi erejénél fogva világos gesztus a
klasszikus próza eseményei felé a kortárs irodalom bizonytalan
hierarchiájában.
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BODOR ÁDÁM:
SINISTRA KÖRZET

Valahol a Kárpátok hegyláncai közt – mellékesen szólva: Európa
közepén – egy velejéig irracionális világban játszódik Bodor
Ádám regénye. Hősei egy bornírt társadalom foglyai – s
ezenközben az öröklét számkivetettjei. Életük már-már
civilizáción inneni, életviszonyaik tökéletesen szervezetlenek,
tehát rendőrileg szükségképpen túlszervezettek, mindennapjaik
a totális működésképtelenség szüntelen tudomásulvételével és
megindító kijátszásával múlnak. Andrej Bodor a történetek
elbeszélője és elszenvedője, hol alanya, hol tárgya tehát,
papírjaitól és nevétől is megfosztatik, mikor megérkezik Dobrin
„City”-be, a számára kijelölt lakhelyre, hogy fölkeresse nevelt fiát.
Ami a regény szereplőivel és körülöttük történik, érthetetlen és
borzalmas, mindazonáltal megérthető és körülményeik
értelmezésével tökéletesen logikus, ami a legborzalmasabb, az
történik a legtermészetesebben, leglogikusabban.
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BORBÉLY
SZILÁRD:
NINCSTELENEK

A szerző új kötete életrajzi fikció. Szabálytalan prózakönyv, amely
egy elzárt, endogám, szatmári kisfalunak a tereit és alakjait,
emlékeit és hiedelmeit mutatja be, ahogy azt egy gyerek láthatja.
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JUDIT AJÁNLJA...

CHRISTOPHER
MOORE: BIFF
EVANGÉLIUMA

Jézus születésének történetét jól ismerjük. Csakúgy, mint bölcs
tanításait, dicső cselekedeteit és isteni önfeláldozását a
harmincadik születésnapját követően. De Isten Fiának
gyermekkoráról és felnőtté válásának történetéről senki nem tud
semmit – Biffet, a Messiás legjobb haverját kivéve, akit most az
Úr parancsára feltámaszt egy Raziel nevű botcsinálta angyal,
hogy írja meg a saját evangéliumát. Úgyhogy Biff egy szállodai
szobába zárva nekiáll elmesélni az elveszettnek hitt évek
történetét. Senkit és semmit nem kímélve végre kipakol a maga
sajátos stílusában (persze, hogy nem véletlenül törölték ki őt az
evangéliumokból), és megosztja velünk, hogy hogyan is történt
minden valójában, a betlehemi jászoltól egészen a Golgotáig.
Biff evangéliuma tele van izgalmas kalandokkal, szerelemmel,
varázslattal, gyógyítással, kung-fúval, halottkeltéssel,
démonokkal és dögös csajokkal. De bármi is történjen velük, egy
biztos: Biffet nem olyan fából faragták, hogy csak úgy szó nélkül
hagyja a legjobb barátját keresztre feszíteni. Nem. Ő harcolni fog
a végsőkig.
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GRECSÓ
KRISZTIÁN:
MELLETTEM
ELFÉRSZ

Grecsó Krisztián új regényének hősei hisznek az öröklődésben.
Tudják, hogy a génekkel együtt sorsot is kaptak. A főszereplő –
egy harmincas éveinek közepén járó férfi – aggódva figyeli
magát, saját mozdulatait, testének minden változását. Barátnője
elhagyja, ráadásul egy családi titok véletlen lelepleződése miatt
rejtélyek hálójába gabalyodik. Miközben az összes talányt
földeríti, és lassan megismeri családja viselt dolgait, magára
ismer. A türelmetlen lánykérésekben, a titkos szerelmekben, a
hosszú évek magányos várakozásaiban egyre inkább ő a
főszereplő. Hiszen nem csak a mozdulatait, a haja színét, a
testalkatát kapta a családtól, de ha jól figyel – a jövőjét is.
Az addig széttartó életpályák a ma Budapestjén találkoznak. A
Mellettem elférsz nem egyszerűen családok, generációk,
szerelmek és vágyak regénye. Mert bár átutazunk vele a
huszadik századon és a Kárpát-medencén, mégis, a könyv
minden mondatával a mához, a mának szól.

22

NEIL GAIMAN:
AMERIKAI
ISTENEK

Szörnyű vihar közeledik…
Árnyék három évet töltött börtönben, közben mindvégig csak azt
a pillanatot várta, amikor végre hazatérhet szeretett feleségéhez,
hogy együtt új életet kezdjenek. De mielőtt találkozhatnának,
szabadulása előtt néhány nappal a felesége autóbaleset
áldozata lesz. Árnyék élete romokban hever, és ekkor a sors egy
különös idegennel hozza össze, aki Szerda néven mutatkozik be,
és furcsa módon sokkal többet tud róla, mint ő saját magáról.
Szerda munkát ajánl neki, és miközben az események egyre
váratlanabb fordulatokat vesznek, Árnyék kénytelen lesz
megtanulni, hogy a múlt sohasem hal meg igazából.
Mindenkinek, még az ő szeretett Laurájának is voltak titkai, és az
álmok, mesék, legendák sokkal valóságosabbak, mint azt
korábban gondolta volna. Árnyék számára egyre nyilvánvalóbbá
válik, hogy a mindennapi élet nyugodt felszíne alatt különös vihar
tombol. Egy háború, amelynek tétje nem más, mint Amerika lelke.
Egy háború, amelynek Árnyék hirtelen a kellős közepén találja
magát.
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FLORIAN ILLIES:
1913

1913: ez az a pillanat, amikor a korszak virága teljében van, az
az év, amikor minden lehetségesnek tűnik. A ragyogó kezdetben
azonban már felsejlik a hanyatlás. 1913-ban az irodalom,
művészet és zene tudja már, hogy az emberiség elveszítette
ártatlanságát. Az irodalom, művészet és zene a végletekig
elmegy, mintha már nem is lenne holnap. Proust az eltűnt idő
nyomába ered, Malevics négyzetet fest, Gottfried Benn
beleszeret Else Lasker-Schülerbe, Kirchner megfesti a metropolis
arcát, Stravinsky és Schönberg hallatlan botrányokat okoz,
Essenben megnyitják az első Aldi-szupermarket prototípusát,
Milánóban az első Prada üzletet. Duchamp biciklikereket szerel
egy hokedlire, egy 15 éves, Bertolt Brecht nevű tanuló egy
augsburgi diáklap főszerkesztője lesz – Münchenben pedig egy
Adolf Hitler nevű levelezőlap-festő akkurátus városképeit árusítja.
Florian Illies könyve lélegzetelállító képet rajzol arról a páratlan
évről, amelyben a hosszú 19. század nekicsattan a rövid,
háborúkkal és szélsőségekkel terhes 20. századnak, s a felfestett
nagyszabású panorámával eleven jelenné varázsolja az 1913-as
évet, a virágzás pillanatát és a hanyatlás nagymiséjét.
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PHILIP K. DICK:
AZ EMBER A
FELLEGVÁRBAN

Amerika, 1962. A rabszolgatartás újra legális. A néhány túlélő
zsidó álnéven bujkál. San Franciscóban a Ji King legalább
annyira hétköznapi dolog, mint a telefonkönyv. Mindez azért,
mert a szövetséges hatalmak elveszítették a második
világháborút, és az Egyesült Államok területén most közösen
osztozik a császári Japán és a náci Németország. De azt
mondják, létezik egy könyv. Egy betiltott könyv, amely egy másik
világról szól. Azt is mondják, hogy abban a másik világban a
háborút a szövetségesek nyerték meg. Mindenki a valóságot
keresi, de vajon létezik-e valóság egyáltalán?
Philip K. Dick Hugo-díjas regénye mára a science-fiction
klasszikusává vált. Egyszerre teremtette meg az alternatív
történelmi regények műfaját, és emelte íróját a tudományos
fantasztikus irodalom legnagyobb alakjai közé.
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ÁGI AJÁNLJA...

GÁRDOS PÉTER:
HAJNALI LÁZ

Meghalni most? Amikor az élet elkezdődhet végre? Amikor a
szerelem beköszönhet? Svédország, 1945. Országszerte
koncentrációs táborokból szabadult embereket ápolnak. A
huszonöt éves Miklóst újra halálra ítélik: az orvos hat hónapot ad
neki. De Miklós élni akar. Levelet ír 117 magyar lánynak, akik
annak idején földijei voltak, s most itt vannak valamelyik
rehabilitációs táborban. Feleséget keres, akivel odahaza
elkezdheti az életét. Kedves Nóra, kedves Erzsébet, kedves Lili,
kedves Zsuzsa, kedves Sára, kedves Szeréna, kedves Ágnes,
kedves Giza, kedves Baba, kedves Katalin… Reggeltől estig ír –
levelet, verset, cikket –, fordít, a hazai híreket lesi és várja a
gyógyulást. És hamarosan rátalál az igazira. Mint aki
megtáltosodott, úgy sodorja magával a tizenkilenc éves Lilit,
hogy legyőzve szorongásait és kísértő álmait, nekiinduljon ő is új
életük, az igazi élet felépítésének. A regény szerelmük szárba
szökkenését meséli el, miközben az erőfeszítések, az árulások,
az igaz és hamis barátságok szövevényei az olvasót is végleg
magukkal ragadják. A Hajnali láz – nagy szeretettel, feszes
mondatokban és erős képekben megírt igaz történet – az élet
szerelmes regénye.
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MICHEL
HOUELLEBECQ:
BEHÓDOLÁS

2022 közel van-e hozzánk vagy távol van még tőlünk? Michel
Houellebecq legújabb regénye mindenesetre közel hozza a
lehetséges jövőt. A Behódolás főhőse a 44 éves irodalmár
François, még csak rezignált, de nemsokára teljesen kiég. Élete
sivár, egyhangú, olyan mint egy igazi Houellebecq-hős.
Kedvtelenül tanít az egyetemen, egyre ritkábban vannak nála
fiatalabb szeretői, egyre gyakrabban olvassa kedvenc régi
szerzőjét, Huysmanst, és egyre intenzívebben figyeli az őt
körülvevő világot, kivált a belpolitikai fejleményeket.
Franciaország elnököt készül választani. A szélsőjobboldali
Nemzeti Front vezére toronymagasan vezet, mögötte fej-fej
mellett lohol a Szocialista Párt jelöltje és a Muzulmán Testvériség
vezetője. A második fordulóba csak az első két jelölt jut be. A
Nemzeti Front „Európa bennszülötteit” akarja megvédeni, a
Muzulmán Testvériség pedig felszámolni a laikus állam jogi
kereteit, elsorvasztani a világi oktatást, megszüntetni a nemek
egyenlőségének elvét, engedélyezni a többnejűséget. A verseny
kiélezett, Franciaország feszülten figyel, a változás
elkerülhetetlen.
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NÉMETH GÁBOR:
EGY MORMOTA
NYARA

Az izgat, hogyan lehet a főtémával kapcsolatos, úgynevezett
valóságos élményeket fikció alapjává tenni, eltávolodni a
közvetlen életrajztól úgy, hogy a szöveg mégis megőrizze a
személyes tapasztalat naplószerű közelségét. Úgy beszélni
számomra fontos, amúgy az up to date
politikai-társadalomelméleti diskurzusban is tárgyalt emberi
konfliktusokról, hogy a beszéd mégis mindenestül érzéki
maradjon, egy ember érdekes történetévé váljon.
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KEMÉNY ZSÓFIA:
ÉN MÉG SOSEM

Kemény Zsófi regénye többszörös háromszögtörténet két fiúról
és egy lányról. Tizenhét évesek, de az érzelmek, amelyek
egymáshoz fűzik őket, bonyolultak, és saját maguk számára is
nehezen kibogozhatók. Miközben egy szilveszteri bulitól
márciusig mindhárman próbálják önmagukat megtalálni, kilépnek
a gimnázium világából, és belevetik magukat Budapest éjszakai
életébe. De egyikük sem tudja igazán élvezni, mert mindnyájukat
nyomasztja valami: az egyiket a felelősség, a másikat a gyötrő
szerelem, a harmadikat a teljes egzisztenciális összeomlás
lehetősége.
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RAKOVSZKY
ZSUZSA:
FORTEPAN

Rakovszky Zsuzsának sok év elteltével jelenik meg új
verseskötete. A Fortepan magját a világhálón lévő régi
fényképekből kiinduló versek adják. Egykorvolt történetek
elevenednek meg, örökkévalóságba dermedt alakok mozdulnak
meg – nyelvet kap a létezés megannyi titka. A Rakovszky-világ
különleges körfolyosó, egymásból nyíló és még inkább
egymásba záródó terekkel: tragikus monológok, képleírások,
tárgyak árnyékai. Konkrét időpontok és helyszínrészletek. És a
hang, ami hagyja, hogy szerteszaladjon a történet, majd egy
pillanattal később visszafogja magát, egybe rántja az egészet.
Ebből születik az a sajátos ritmus, amiben váltakozik a balladai
ráolvasás üteme és a katatón létérzékelés egyhangúsága.
Rakovszky verseit olvasva saját lehetséges személyiségeinkkel is
találkozunk; saját arcaink rajzolódnak ki a sorok mögött.
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MÁRTON LÁSZLÓ
TÁVOLODÓ:
SENKIFÖLDJE

Senkiföldjén csupa ódon holmi levelek, fényképek, könyvek és
bakelitlemezek között keresi a helyét e novellafüzér kiégett hőse.
Bárhova is keveredik a világban, először a bolhapiacra látogat el.
Felkutatott tárgyai hol megrendítő, hol mulatságos emlékeket
csalnak elő, de azokban mindig közös a mélységes
személyesség és a fanyar humor. Ez a kettősség olyan
hangoltságot teremt, ami nemcsak jellegzetessé, de roppant
élvezetessé is teszi az író és zenei újságíró Marton László
Távolodó stílusát. S az már csak hab a tortán, hogy egyik-másik
történetéből nem maradhattak ki kedvenc együttesei sem.
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TÉREY JÁNOS:
PROTOKOLL

Mátrai Ágoston protokollfőnök a Külügyminisztériumban. Az
állam lakája, szürke eminenciás. Korunk hőse, aki ugyanakkor
közeli rokona a XIX. század „fölösleges embereinek". Jó
családból származik, művelt, sármos, biztos anyagi háttérrel
rendelkezik és hiperérzékeny. Elég ennyi a boldogsághoz?
Minden nő álma vajon milyen nőt álmodik magának? Legyen
Blanka, a saját unokanővére? Legyen a világklasszis
teniszezőnő? Vagy Fruzsina, az országház kifürkészhetetlen
gyorsírója? És hogyan éli hétköznapjait egy minisztériumi
középvezető? Mit kezd a felelősséggel, a zárt életével, a
szorongásaival? Térey János verses regénye a mai Budapest
középrétegének apró részletekig cizellált lát- és kórképét adja,
betekintést engedve a művészvilág kulisszái mögé is. A válság
Európájában fölcsillanó életöröm érzéki rajzával a szerző eddigi
életművének fontos állomása ez a majdnem-megváltástörténet,
amelyben visszaköszönnek az Asztalizene szereplői közül is
néhányan.
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SZVOREN EDINA:
AZ ORSZÁG
LEGJOBB
HÓHÉRA

Csodálkozhatunk-e azon, hogy az emelkedettség érzése vesz
rajtunk erőt, ha az ország legjobb hóhéra költözik a
szomszédunkba? Mit érez egy anya, ha csak a szoptatások
idejére találkozhat a vak apánál maradt gyerekével? Együtt
élhetünk-e egy próbababával?
Szvoren Edina legújabb történeteit olvasva a rémület, a részvét
és a meglepődés egyszerre lesz úrrá rajtunk. Hiába nem találjuk
a hangot a szüleinkkel és a gyerekeinkkel, hiába vágyódunk el a
társaink mellől, vagy hiába vágyunk utánuk reménytelenül –
mégis tudunk működni a világban. Idegenek vagyunk a
történeteinkben, mégis ezek között kell berendezkednünk.
Megszokhatatlan, hogy mindez tényleg sikerülhet.
Az ország legjobb hóhéra úgy képes ábrázolni otthonosan
klausztrofób viszonyainkat, hogy közben komoran felszikrázik az
abszurdtól sem idegen, sötét humor.
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ETGAR KERET:
BOLDOG
BOLDOGULTAK

Mi történik, miután felvágod az ereidet, főbe lövöd, esetleg vízbe
fojtod magad? A paradicsomba vagy a pokolra kerülsz, miután
végzel magaddal? A világsikerű izraeli író abszurd
kisregényében egy nagyvárosba érkeznek az öngyilkosok, és
úgy élnek tovább ebben a furcsa világban, ahogyan végeztek
magukkal. Vérző csuklóval, elkékült orcával vagy épp lyukkal a
halántékukon tengetik napjaikat az örökkévalóságig. Főhősünk,
Háim még csak két napja dolgozik a Kamikaze pizzériában,
amikor olyan hírt kap, amely alapjaiban változtatja meg addigi
halálát
Etgar Keret (1967, Rámát Gán) a kortárs izraeli irodalom
világszerte egyik legkedveltebb alakja, művei eddig 37
országban jelentek meg. Salman Rushdie az új generáció
hangjának titulálta, prózái mellett számos film és sikeres
képregény is fűződik a nevéhez.
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TÉREY JÁNOS:
ASZTALIZENE

Az Asztalizene helyszíne egy White Box nevű, törtfehérben
játszó, elegáns budai étterem, az ország közepének a közepe,
ahol „Tavaly mindenki meghalt”. Térey János drámájának ideje
pontos, meghatározza a történelemmé lett tragikus tűzijáték, a
kétezres évek közepén vagyunk, szereplői harmincas-negyvenes
éveikben járó nők és férfiak, kilenc nárcisztikus ember, akik
kapaszkodókat keresnek egymásban, a munkájukban, a
művészetben vagy a pénzben. Győző, az étterem tulajdonosa
gyűjti maga köré őket, munkaadóként, barátként, feleségként,
szeretőként vagy vendégként, kit mire talál alkalmasnak. Lassan
lesz csak számára nyilvánvaló, hogy a viszonyrendszerben,
melyben magának szánja a főszerepet, mások szemében ő a
mellékszereplő. A sebész Kálmán és felesége, az ügyvéd Alma
közé látszólag Delfin, az operaénekesnő furakodott be, akinél
mindegyik férfi kiköt ideig-óráig, hogy megvethesse aztán őt
ezért. noha neki még szíve is van – bár úgy tesz, mintha nem
volna –, és ez alatt a szív alatt hordja Győző vagy Kálmán
gyermekét.
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ZÁVADA PÁL: A
FÉNYKÉPÉSZ
UTÓKORA

Holtak és utódok, családok és barátságok, eszmék és szerelmek
két nemzedéke. Závada regénye Buchbinder fényképész
1942-es életképével veszi kezdetét, és az elmúlt század ötven
évét íveli át. A Jadviga párnája és a Milota után a trilógia
harmadik darabja csoportkép egy történelmi korról, amely a
szerző „műtermében” személyes fikcióvá, párhuzamos
élettörténetekké bomlik ki és fonódik össze. Hitek és tévhitek,
köz- és magánbűnök, kis és nagy hazugságok, érzékek és
érzelmek iskolája ez a könyv. Úgy húz magába, mint valamely
lassú örvény, s ha mélyéről végül fölenged, láthatóbbá válik ez a
közös, nehéz dolog – hívjuk nemzeti múltnak –, tót, zsidó és
magyar magyaroké, mindannyiunké, akik a történetet mint
narrátorok, névtelen ismerosök magunknak elbeszéljük.
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