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Balogh Elemér (et al.): Cigányélet. Törökbálint: Szeretet Földje Szolgálat, 2013.

A kötet szerzői között találhatunk cigányzenészt, képzőművészt, szociális munkást, prostituáltakkal foglalkozó
szakembert és börtönlátogatót egyaránt. Írásaikon keresztül bepillantást nyerhetünk a roma-világba:
nehézségeikbe, küzdelmükbe, örömeikbe és bánataikba, bűneikbe és kiútkereséseikbe. A szerzők nem szépíteni
akarnak a valóságon, hanem megmutatni ennek a sokszínű világnak azt a szeletét, amivel ők találkoznak
életükben, munkájuk során.
Macintyre, Ben: Dupla csavar. A normandiai partraszállás kémtörténete. Budapest: Gabo, cop. 2013.

Fedőnevük: Bronx, Brutus, Kincs, Tricikli és Garbo. Öt, különböző nemzetiségű kettős ügynök története, aki
tevékenységével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1944. június 6-án a D-nap megváltoztassa a második
világháború menetét. A szövetséges haderők titkos szolgálatai - az MI6, az MI5, az FBI - és a francia ellenállás
kettős ügynökökből felállították a Dupla Csavar elnevezésű kémhálózatot azzal a céllal, hogy a németeket hamis
információkkal lássák el a partraszállás helyéről és idejéről. Tevékenységük eredményességét mutatja, hogy
Hitler a kémjelentések alapján a szövetségesek nagy támadását a Calaisi-szorosban és Norvégiában várta június
7-én és 8-án, a szövetségesek pedig biztonságosan partra tudták tenni embereiket Normandiában június 6-án.
A Dupla Csavar-hálózat veszélyes és bonyolult játszmáját egy zseniális angol hírszerző, Tommy „Tar” Robertson
irányította egy dohányfüstös londoni irodából a krikett játékszabályainak megfelelően. A főszereplő pedig öt
excentrikus, öntörvényű, vakmerően bátor kettős ügynök volt: Popov, szerb üzletember és aranyifjú,
Czerniawski, lengyel pilótatiszt, Lily Sergeyev, a hisztérikus, labilis helyzetű úrinő, Pujol, a szenvedélyes
spanyol és Elvira de la Fuente Chaudoir, a perui, biszexuális, kétes múltú asszony.
Ez a könyv az ő történetük.

Leman, Kevin: Péntekre új gyerek. Hogyan változtasson gyermeke hozzáállásán és
viselkedésén 5 nap alatt. Budapest. Harmat, 2013.

"Józan ész, humor és néhány egyszerű stratégia - ezt kínálja az előadóként és showmanként is népszerű
pszichológus szerző a szülőknek. Ötnapos akcióterve segít a mindennapos hatalmi játszmák és csatározások
kiküszöbölésében, és felkészíti a szülőket arra, hogy gyermekeiket kölcsönös tiszteletre, szeretetre és
felelősségérzetre neveljék. A könyv második része praktikus nevelési tanácsokat nyújt mintegy 100 égető
kérdésben.

Hammer, Eckart: A férfiak másképp öregszenek. Használati utasítás az ötven felettiekhez.
Budapest: Dialóg Campus, cop. 2013.

Ez a könyv azokkal a kihívásokkal foglalkozik, amelyek az ötvenedik életéven túl jelennek meg. Ennyi idősen a
férfiak korábban a halálra gondoltak, hiszen - ahogy Eric Schützendorf öregkorkutató mérlegeli - alapjában
véve már az egész életet maguk mögött tudják. Ám előttünk - nagyszüleinkkel ellentétben - egy egész élet áll
még. Az ötvenesek ma egy élet végén és mégis annak közepén találják magukat. Igen, a mai öregkor színes és
hihetetlenül sokoldalú; heterogénebb, mint bármelyik életszakasz!

Rhodes, Richard: Az atombomba története. Budapest: Park, 2013.

Az atombomba története még ma, huszonöt évvel első megjelenése után is a legteljesebb forrásmunka, amely
hallatlan részletességgel ismerteti az atomban rejtőző roppant energiák mintegy száz évvel ezelőtti felfedezésétől az
első atombombák Japán elleni bevetéséig vezető eseményeket. A történelem nagy felfedezései közül nem sok jutott
el ilyen gyorsasággal a végső kibontakozásig, s olyan sem igen akad, amelyet ennyire félreértettek vagy félreismertek
volna az emberek. Az atomenergia felszabadításával kapcsolatos első elméleti fejtegetéseket alig több mint huszonöt
év választja el az első kísérleti atombomba, a Trinity vakító felvillanásától. Ami kezdetben pusztán izgalmas elméleti
fizikai problémának tűnt, káprázatos gyorsasággal öltött testet a Manhattan-tervben, majd hamarosan az
atombombában. Az addig elefántcsonttornyaikban élő tudós kutatók, akiknek nevét korábban szinte csak a kollégáik
ismerték - Szilárd Leó, Teller Ede, Robert Oppenheimer, Niels Bohr, Lise Meitner, Enrico Fermi, Ernest O. Lawrence
vagy Neumann János - hirtelen a rivaldafényben találták magukat.

Colonna, Jill: Akarom, mert makaron! Igazi francia csemege a saját konyhádból. Törökbálint:
TB, cop. 2012.

A könyv szerzője, a skót származású Jill Colonna közel 20 esztendeje Párizsban él. Ez azt jelenti, hogy nem a
levegőbe beszél, amikor meggyőződéssel állítja: Te is készíthetsz igazi, párizsi macaront, akár egy született
francia - hiszen neki már nagyon is sikerült! Jill így ajánlja a macaront a leendő függőknek: „Ha egyszer
elkészíted, a rabjává válsz. A macaron elképesztően finom, és egyedülállóan stílusos csemege. A családod és a
barátaid is varázslat alá kerülnek általa: nyújtsd át nekik akár elragadó ajándékként vagy esküvői
figyelmességként, lepd meg őket étvágygerjesztő és látványos macaron aperitiffel, amikor vendégül látod őket
vacsorára, vagy rukkolj elő vele édes levezetőként az étkezés végén, mintegy megkoronázva azt. Csakhogy nem
szükséges egy vagyont kiadnod macaronra, mert igenis el tudod készíteni Te magad!” Jill lépésről lépésre,
érthetően és kiválóan kalauzol végig valamennyi fázison, fanyar humorral osztja meg tapasztalatait olvasóival.
Teszi mindezt azért, hogy bárki képessé váljon ezeknek az aprócska, ízekben és színekben tobzódó kis
csodáknak az előállítására akárcsak egy született francia.

Smith, Daniel: 100 titkos hely, ahová nem juthatsz be soha. Budapest: Corvina, cop. 2013.

A világ teli van titkos helyekkel, amelyek létezéséről nem is tudunk, vagy ha tudunk, nem látogathatjuk meg
őket, hiába is szeretnénk. Pedig némelyik ott van a lábunk alatt, mint például a londoni Whitehall alagútjai, a 2es moszkvai metró vagy a gázai övezet csempészalagútjai. Megint más helyek annyira titkosak, hogy
hivatalosan el sem ismerik a létezésüket a kormányok, mint Amerikában a Mount Weathert vagy ÉszakKoreában a Pektu-hegyen Kim Dzsongilnek épített bunkert. A szerző nyugatról keletre haladva bejárja az egész
Földet: kezdi a Csendes-óceán nyugati részével, elidőzik egy kicsit az Egyesült Államokban, majd felkeres olyan
kísértetvárosokat, mint a ciprusi Varószia és az ukrán Pripjaty, titkolt atomerőműveket például Iránban és
Észak-Koreában, olyan rettegett titkosszolgálatok főhadiszállását, mint az orosz FSZB és az izraeli Moszad, sőt
kuriózumként egy olyan helyet is, ahol a szabadba kitett hullákat vizsgálnak. A 100 titkos hely a láthatatlan
látnivalók útikönyve, a világ legeldugottabb sarkaiba kalauzolja el az olvasót.

Grüll Tibor: 50 dolog, amit nem képzeltél volna a rómaiakról. Pozsony: Kalligram, 2013.

Vajon az ókori Rómával kapcsolatban kinek jutnának ma eszébe az alábbi szavak: hiperinfláció, turizmus,
talajszennyezés, analóg számítógép, női emancipáció, pláza, ablaküveg, Barbie-baba, jégszekrény, vízimalom,
műfogsor, művégtag, napilap, folyószabályozás, vegyi hadviselés? A kötet ötven írása a fentieken kívül még
számos más, korunk embere számára is érdekes és meglepő témát foglal össze könnyed, olvasmányos
stílusban.

Benkő László: A spanyol grófnő. Budapest: Atlanti Press, 2013.

Elena grófnő a második világháború éveiben az olasz és a német titkosszolgálat engedelmes eszközeként a férjétől
kapott villában a náci főkolomposok által összerabolt gyémántokat rejtegeti, de közben ugyanott zsidó gyermekeket
is bujtat az Észak-Olaszországot elözönlő németek elől. Ilyen nincs, és mégis elhiszed, hogy megtörtént, pedig háború
és szerelem, kaland és szenvedély még így is csak kulissza az ifjú grófnő igazi drámájához képest, mely egy
apácazárdában kezdődik a múlt század harmincas éveiben, ahol zsarnoki hajlamú apja, Morante gróf tartja a spanyol
polgárháború kitöréséig, amikor is üzleti érdekből egy olasz kalandor karjaiba löki. Ám, ahogy előrébb jutunk a
grófkisasszony sorsának megismerésében, kiderül, hogy minden, amit ez a fiatal teremtés csinál, egyetlen célt
szolgál: az ugyancsak Morante gróf által elrabolt és titkos helyre költöztetett törvénytelen gyermekének
visszaszerzését. A hajmeresztő fordulatokkal teli történetet a szerző a már idős Elena grófnő sevillai otthonában
hallottak és a tőle kapott naplójegyzetek alapján írta meg. A spanyol grófnő nem egyszerűen háborús kalandregény,
noha ebben a műfajban is minden összehasonlítást kiáll annak legnagyobb amerikai és brit mestereivel. Csakhogy
egyvalamiben, Elena jellemfejlődésének ábrázolásában a szerző a műfaj elitje előtt jár: a kötet végére érve az olvasó
aligha fog vitatkozni azzal a merésznek tetsző állítással, mely szerint: „Lehetséges, hogy a háborúk is a női lélekben
dőlnek el”.

Bowen, James: Bob, az utcamacska. Hogyan talált rá a remény egy férfira és macskájára a
nagyváros utcáin. Budapest: Gabo, cop. 2013.

Hogyan talált rá a remény egy férfira és macskájára a nagyváros utcáin... Amikor James Bowen egy sérült,
vörhenyes szőrű, kóbor macskát talált egy folyosón, még fogalma sem volt arról, hogy az élete mennyire meg
fog változni. James egyik napról a másikra élt London utcáin, és biztosan tudta, hogy amire végképp nincs
szüksége, az egy háziállat. Mégsem tudott ellenállni a meghökkentően intelligens kandúrnak, akit befogadott, és
gyorsan el is keresztelt Bobnak. Gondos ápolásának köszönhetően Bob lassan visszanyerte az egészségét, James
pedig készült útjára engedni az állatot - úgy hitte, soha többé nem látják viszont egymást. Bobnak azonban más
elképzelései voltak. Ők ketten hamarosan elválaszthatatlanok lettek, s komikus - alkalmanként kockázatos kalandjaik fokozatosan átalakították az életüket. Így segítettek egymásnak abban, hogy zaklatott múltjuk sebei
lassan begyógyulhassanak…

Fejős Éva: Most kezdődik. Budapest: Erawan Könyvkiadó, 2013.

Anisette modellkarrierjét kettétöri egy sokkoló forgatás és egy elmebeteg gyilkos ámokfutása. Az idő előtt
visszavonult, grafikusként dolgozó lány három kutyával osztja meg az életét, hangos és lökött családja
rendszeresen átjáróháznak használja az otthonát, ráadásul a problémás unokatestvére is a nyakára költözik...
És ha mindez nem lenne elég, Anisette szerelmi élete is romokban hever, így éppen a legjobbkor érkezik Axel, a
zűrös múltú rockénekes, hogy felkérje őt egy klipforgatásra. Afrika egzotikus vidékén. Anisette nem sejti, hogy a
forró égövi utazás még csak a kezdete egy szenvedélyes és életveszélyes kalandnak.

Gibson, Rachel: Ments meg! Budapest: Athenaeum, 2013.

Izzik a levegő a texasi prérin... 33 éves, szingli, és egy rágógumi-rózsaszín koszorúslányruhába gyömöszölte
magát. Ráadásul a texasi Lovett minden lakója azon mesterkedik, hogy összehozza őt valakivel, bárkivel... Na de
ki fogja megmenteni a lázadó csajszit? Amint lehetett, a gyönyörű Sadie elhúzta a csíkot e porfészekből, hátra
sem nézett. Ám most visszatért, és csak azért is meghívta a jóképű ismeretlent, Vince-t az unokahúga
esküvőjére. Vince Haven, aki ellenállhatatlan izmait kemény munkával szerezte, s a SEAL-elitalakulatban
szolgált Afganisztánban, kattant nénikéjét látogatva ragadt Lovettben. Ha megbirkózik véres múltja gyötrő
démonaival, talán ő lesz az, aki kihámozza Sadie-t abból a cuki rózsaszín ruciból!

Higgins, Kristan: Minden vágyad. Budapest: Victoria, 2013.

Callie Grey kimondottan csinos, a PR-szakmában dolgozik, éppen betöltötte a harmincat, és fülig szerelmes a
főnökébe. Ám Mark Rousseau váratlanul másfelé veszi az irányt. Callie józanabbik énje - aki okos, akár a First Lady
Michelle Obama - riadót fúj, ám a másik - aki viszont totál buggyant, akár a rajzfilmhős Betty Boop - fejest ugrik a
szerelem háborgó tengerébe. A barátnők természetesen kéretlenül is nyakon öntik Callie-t a jó tanácsaikkal, sőt, a
családja is gondoskodik arról, hogy egyetlen pillanat nyugta se legyen. És amikor már teljes a káosz, megérkezik a
kisvárosba a több mint jóképű új állatorvos, Ian McFarland. Vajon a lánynak kell-e választania Mark és Ian között,
vagy a két férfi küzd meg egymással Callie kegyeiért? Halálosan izgis a szitu - mondhatná Callie, ám nem mondja,
ugyanis gyermekkorát - temetkezési vállalkozó anyja jóvoltából - egy ravatalozóban töltötte…

Lévai Katalin: Karácsonyi égbolt. Egy titkos szerelem története. Pécs: Alexandra, 2011.

„Nem hordozhatod magadban a múltadat ártatlanul, miközben minden erőddel megpróbálsz a jelenben élni.”
Meglepő módon a főhősnő, Laura ezt a tanulságot attól a férfitól hallja, akivel hosszú távon nem tud együtt
maradni, éppen a múlt titkai miatt. Mire felfedezi, milyen leveleket rejt anyja szürke kalapdoboza, miért
bonyolódott apja kettős szerelmi viszonyba, és hogyan történhetett, hogy gyermekként mégsem érzékelt ebből
semmit sem, minden darabka a helyére kerül ahhoz, hogy szabadon élhesse tovább hazugságok és elhallgatások
nélkül az életét. A „Karácsonyi égbolt” egy tragikus szerelmi háromszög múltban fogant, de jelenig ható
történetét meséli el; azoknak az embereknek a boldogságát és szenvedését, akik az elmúlt hetven évben a
világnak ezen a szegletén voltak kénytelenek állandó megújulásban átélni a teljességet.

Marton, Kati: Párizs. Szerelmeim története. Budapest: Corvina, 2013.

A magyar származású amerikai újságíró Kati Marton új könyve műfaja szerint memoár, angol alcíme szerint
„love story”, valójában szerelmi vallomás, szerelmeinek története. Fordulatokban gazdag életének szinte
minden fontos eseménye Párizshoz kötődik: itt járt egyetemre 1968-ban, itt szövődött romantikus kapcsolata
első nagy szerelmével, gyermekei apjával, Peter Jenningsszel, a közismert amerikai tévés újságíróval, válása
után itt alakult barátsága mély és tartós szerelemmé későbbi férjével, Richard Holbrooke amerikai
diplomatával. Holbrooke halála után ebben a számára egyszerre idegen és varázslatosan otthonos városban
küzd a veszteség fájdalmával, és keresi a veszteség utáni élet lehetőségét. Regényszerűen izgalmas könyve
megejtően személyes korrajz, a ma már történelminek minősülő események sűrűjében élő újságíró, író és
diplomatafeleség hiteles „tudósítása” diáklázadásról, háborúkról, ismert és kevésbé ismert közszereplőkről, a
világpolitika hétköznapjairól.

Nesbo, Jo: Kísértet. Budapest: Animus, 2013.

Nyár. Harangzúgás. Egy fiú, Gusto, a konyha padlóján fekszik egy vértócsában. Az élet lassan elszáll belőle, s ő
sorra veszi mindazon eseményeket, amelyek ide vezettek. Az analízis pontos és kegyetlen. Ősz. Harry Hole, a
norvég rendőrség egykori nyomozója három év távollét után visszatér Oslóba. Felkeresi egykori felettesét, hogy
engedélyt kérjen tőle egy ügy felderítésére. Csakhogy az esetet már lezárták. A fiatal narkóst, Gustót egy
cimborája lőtte agyon, mert összekaptak az anyagon. Egy olyan anyagon, amely a heroin uralmát megtörve,
villámcsapásszerűen hódította meg a várost. Harry ennek ellenére nem tágít, s eléri, hogy meglátogathassa a
börtönben a Gusto meggyilkolásával vádolt srácot. Mégpedig azért, mert a cellában saját múltjának egy
darabjával van találkozója. A nyomozás, amelybe Harry magányosan belevág, nehezebb s fájóbb, mint
bármelyik hivatalból felgöngyölített ügye volt. S közben mindenfelől kísértetek veszik körül. A sajátjai és az is,
amelyik a várost járja. Az alak, akiről senki sem tudja kicsoda, hogy néz ki, s aki megfoghatatlan, akár a szél.

Percin, Anne: Hogy told el (jól) a nyarad. Szeged: Könyvmolyképző Kiadó, 2013.

Idén nyáron Maxime már 17 éves, ezért esze ágában sincs a szüleivel menni nyaralni. Inkább itthon marad a
nagymamájával, hogy kedvére punnyadhasson a számítógép előtt. Csakhogy a dolgok egy váratlan esemény
következtében egyáltalán nem úgy alakulnak, ahogy ő elképzelte. Szédületes napok elé néz! Ez a nyári szünet
garantáltan más lesz, mint a többi(eké)!
Fergeteges (olykor vitriolos) humorú könyv egy kamaszfiú felelősségvállalásáról, felnőtté éréséről, egy
szégyenlős első szerelem kibontakozásáról.

Saylor, Steven: A Vesta-szüzek háza. Budapest: Agave Kv., 2011.

Gordianus, a Nyomozó arról híres, hogy a baj soha nem kerüli el. Róma szennyes és gazdag utcáit járva
igyekszik kideríteni az igazságot, és gyakran nem nyomokat, hanem holttesteket talál. Gordianus - aki nem csak
megfejteni képes a titkokat, hanem megőrizni is - nem tétlenkedett a római vér és a végzet fegyvere közt eltelt
nyolc évben. A Vesta-szűzek háza ennek az időszaknak a legizgalmasabb történéseit eleveníti fel.
Tulajdonképpen csak a szokásos dolgok történtek vele: emberrablás, fej nélküli holttest, gyilkosság,
kísértetjárás és szentségtörés ügyében kell nyomoznia. Természetesen sok minden másra is fény derül
Gordianus életében. Hogyan került hozzá Belbo? Hogyan találkozott Lucius Claudiusszal? Mit csinált
Alexandriában? És nem utolsósorban: miről is szólt Catilina afférja a Vesta-szüzekkel?

Scott, M. C.: A római kém. Budapest: Agave Kv., 2012.

Krisztus után 64-ben Róma ura Néró, aki szívesebben lenne színész vagy szekérhajtó, mint a Birodalom császára. A
kiismerhetetlen, szenvedélyes és veszélyes Néró száműzte Senecát, az egyetlen embert, akiben bízhatott, majd
őrültekkel és összeesküvőkkel vette körbe magát. Amikor egyre nagyobb tömegekhez jut el a prófécia, amely szerint
a Mennyei Királyság csak akkor érkezik el, ha Róma lángokban áll, Nérónak külső segítségért kell folyamodnia. A
paranoia és ármány melegágyába érkezik meg Sebastos Abdes Pantera, más néven a Leopárd, aki egykoron Seneca
elit kémhálózatának volt tagja. Ő korábban Britanniában beleszeretett egy helybéli lányba, a nő azonban egy felkelés
áldozatául esett, és a Leopárdnak esze ágában sincs azt a Birodalmat szolgálni, amely végzett feleségével és
gyerekével. Nérónak képes nemet mondani, de a kémfőnök Senecának nem, aki a kikötőben várja őt, ismét ármányt
szőve, hiszen megtalálta Math-t, a szekérhajtó fiút, akiből a legkiválóbb kém válhat - ha addig nem végez vele valaki.

Wells, Dan: Nem vagyok sorozatgyilkos. Budapest: Fumax, 2012.

John Wayne Cleavernek hívnak. 15 éves vagyok, és a hullák a hobbim. A terapeutám szerint szociopata vagyok.
De nem vagyok sorozatgyilkos. - John veszélyes, és ezt ő is tudja magáról. Megszállottan érdeklődik a
sorozatgyilkosok iránt, de nem szeretne hozzájuk hasonlóvá válni. Pedig óriási a kísértés. Mivel gyerekkora óta
a családja által üzemeltetett halottasházban segédkezik, hozzászokott a holttestek látványához, és meg is
kedvelte őket. Azok legalább az élőktől eltérően nem kérnek számon rajta minduntalan emberi érzéseket.
Amikor egy brutális sorozatgyilkos elkezdi áldozatait szedni a kisvárosban, kénytelen felülírni a maga számára
alkotott szabályokat, amelyekkel eddig kordában tartotta a benne lakozó sötétséget. Nyomozni kezd a tettes
után, akiről egyre inkább az a benyomása: emberfeletti képességekkel bír…

