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Baldacci, David: Emlékek börtönében

Az ifjú Amos Decker sportkarrierje egyetlen pillanat alatt omlik össze: egy mérkőzésen kis híján az
életét veszti egy balesetben. A szervezete sosem lesz már a régi, megváltozott agyműködése miatt
ugyanis semmit sem felejt el, amit valaha érzékelt. Mivel mindent újra kell kezdenie, úgy dönt,
tökéletes emlékezőtehetségét a rendőri munkában kamatoztatja, mégpedig nagy sikerrel. Egy nap
azonban vérbe fagyva találja a családját az otthonukban. Ettől kezdve halott felesége, kislánya és
sógora képe lebeg kitörölhetetlenül a lelki szemei előtt. A bűntény felderítetlen marad, egészen
addig, amíg a kisváros iskolájában történt sorozatgyilkosság és Decker személyes tragédiája között
hasonlóságokra nem bukkannak. Amos megállíthatatlan hajszába kezd, hogy megtalálja a tettest.
Honnan is sejthetné, egykor milyen közel is volt hozzá? A bestsellerszerző új sorozatában is
garantálja a tőle már megszokott akciódús, felkavaró cselekményt, pergő párbeszédeket és azt az
állandó feszültséget, amellyel eléri, hogy a könyve letehetetlen legyen.

Bauer Barbara: Porlik, mint a szikla

Ilont és két testvérét egészen a magyar fővárosig menekíti Székelyföldről az édesapjuk. Talán az
emlékek elől, hogy feledni tudják a borzalom éjszakáját, hogy végre elhallgattassák az ablakba újra
és újra leszálló, halálhírt hozó kuvik hangját. Az ország gyásznapját követő hajnalon, a félrevert
harangok zúgása közepette hagyják el az ezeréves "szülőhazát". De nemcsak ellehetetlenített életük
roncsait viszik magukkal a szekéren, hanem egy súlyos családi titkot is a szívükben…

Fable, Vavyan: Galandregény

Denisáék nyaralnak. Martin egyedül marad a macskákkal; azok persze megszínesítik a napjait.
Hamarosan bebizonyíthatja, hogy képes helyettesíteni szuperzsaru nővérét. Magától értetődik,
elvégre ő egy überkopó. Nincs idő extrém horgolásra. A perverz ikrek, akik ráadásul halottak, trillió
teendővel halmozzák el az ifjú nyomozót. A hírneves regényíró szomszéddal rivalizáló ismeretlen
szerző részletekben adagolt horrorisztikus fogalmazványai is felvetik a gyanút, hogy a történet nem
teljesen fikció. Martin és csapata erre is rámozdul. Piti gengszterek, üzletemberként köztisztelt
maffiózók, sorozatgyilkosok és más latrok kerülnek célkeresztjükbe. Nyár van és globális
felmelegedés, egyik vihar éri a másikat, érzelmi és hormonviharok is. Martin társnője, Tasha
Rapsody nem könnyű préda. Sőt, tán nem is préda. "Ám ekkor éktelen üvöltözéssel a pályaudvar
síkideg csőszei rontanak ránk. Hát persze, az állandósult terrorveszély! Szép új világ: robbantók,
önrobbantók, gázolók, késelők, savazók, megszállottak, őrültek, piti bűnmásolók, feltűnési
viszketegek. Ki ne hagyjam a városháza-kegyelt üzletembereket! Naná, hogy megértem: a
készültség jogos."E regény olvasása közben libabőrös lesz! És sajnálatosan úgy is marad.

Lévai Katalin: Párnakönyv és más mesék

Lévai Katalin, akit eddig elsősorban politikusként, illetve szociológusként tartottunk számon, új
oldaláról mutatkozik be: különleges női érzékenységgel megírt kisregényében egy kapcsolat
legboldogabb, legfájdalmasabb, legintimebb pillanataiba nyújt betekintést. A zavarba ejtően
személyes hangvételű szerelmi történet Budapesten és Erdélyben játszódik, a nyolcvanas évek
ellenzéki világában, a rendszerváltást közvetlenül megelőző években és részben azután.

Lévai Katalin: egy titkos szerelem története

"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.

Lévai Katalin: Anyám évszázada: halhatatlan szerelem a történelem forgatagában

Az "Anyám évszázada" különös nézőpontból állít emléket a 20. századnak: a múlt század
fordulóján Budapesten letelepedett szerb család kivételes tehetségű lányának, Zoricának szívet
melengető, fordulatokban bővelkedő, olykor megrázó élettörténetét meséli el. Zorica kislány korától
mámoros örömmel olvassa a szerb és a magyar meséket, egyszerre él gazdag fantáziavilágban és a
valóságban. Forradalmak, háborúk, nemzetiségi összetűzések, politikai kataklizmák és személyes
sorstragédiák közepette regényes módon válik íróvá. Őseitől örökölt nyakassággal keresi a saját
útját és szerepét, s mindeközben megismeri a szerelmet, a szexualitást, az erőszakot és a
szenvedélyt. Képzeljük el, hogy egyszer csak valaki színesen és áradón mesélni kezd, és a való élet
mellé egy párhuzamos életet teremt, ahol magunkra ismerhetünk, és ahol megnyugvást találhatunk.
Ez a huszadik század szerelemregénye.

Lévai Katalin: A szerelemfüggő

"Akkor jó, ha ketten vagyunk, mert ketten tudjuk szeretni egymást. Egyedül nehezebb, rejtett,
elszigetelt érzelemben. A magányos szerelem olyan, mint a zuhanás, mely sosem ér földet."
Lévai Katalin legújabb regényének hősnője így elmélkedik beteljesületlen szerelméről, amely lelki
egyensúlyának végzetes megbomlásával fenyegeti. Ám érzelmei elfogadhatatlanok a kisvárosi
közegben, ahol él, hiszen egy saját neméhez vonzódó fiatal nőről van szó.
Mi lesz ennek a vége? Szerelme, a tanárnője kötélnek áll, vagy az elutasított leány végül bosszút áll
magáért? Mi a bűn és van-e rá feloldozás?
A súlyos téma arra sarkallta a szerzőt, hogy összetördelve a tőle megszokott barátságos, mesélős
stílust, egyes szám első személyű vallomásos lírát írjon; szavai költészetté állnak össze A
szerelemfüggő lapjain.
Leon, Donna: Örök ártatlanság

Brunetti felügyelő vonakodva vész részt arisztokrata anyósa jótékonysági vacsoráján. Ahogy lenni
szokott, a comissariót még ilyen alkalmakkor is utoléri valamilyen megoldandó ügy. Ezúttal egy
idős hölgy kéri meg, hogy bogozza ki a bűntényt, amelynek unokája vált áldozatává 15 éve. Az
akkor még kislány egy éjjel beleesett Velence egyik lagúnájába, ahonnan egy részeg csavargó húzta
ki. A megmentő a csobbanásra eszmélt fel mámorából, és mintha egy férfit látott volna, aki a vízbe
dobta a gyereket - másnap persze már nem emlékezett semmire. A kislány viszont maradandó
mentális károsodást szenvedett, azóta örök gyermeki ártatlanságban tölti életét, tanulásra
képtelenül. Az eltelt idő miatt a felügyelő reménytelennek látja az ügyet, de nem ő lenne Brunetti,
ha lemondana a titok megfejtéséről...Donna Leon jubileumi, 25. Brunetti-történetének
különlegessége a témaválasztás. Mert eláraszthatja a tenger Velencét, amíg a sármos felügyelő jelen
van, addig az Adria királynője fölött nem győzedelmeskedhet a bűn, a cinizmus és a korrupció
világa.

Bryndza, Robert: Lány a jég alatt – Erika Foster nyomoz 1.

Tágra nyílt szem. A száj mintha szólni akarna. Jégbe fagyott holttest... Nem ő az egyetlen.
Egy fiú munkába menet egy dél-londoni múzeum kerti tavában, a vastag jégpáncél alatt felfedez
egy holttestet. Az áldozat egy előkelő családból származó gyönyörű lány, aki látszólag tökéletes
életet élt. Erika Foster nyomozó kezd vizsgálódni az ügyben, akinek egy korábbi esete személyes
tragédiával végződött. Az asszony most bizonyítani akar, és meglepő nyomokra bukkan. Mind
mélyebbre ás, annál szövevényesebbnek tűnik az eset. Mit keresett a lány egy rossz hírű külvárosi
kocsmában? Mi dolga volt alvilági alakokkal? Mi köze három meggyilkolt prostituáltnak a vízbe
fojtott lányhoz? A szálak magasabb körökbe vezetnek, és minél közelebb jut Erika a megoldáshoz, a
gyilkos egyre közelebb jut hozzá…

Jackson, Sophie: Egy őrült pillanat : az Egy font hús szerelmeseinek eltitkolt története

Kat Lane soha nem hitte volna, hogy beleszeret egy börtöntöltelékbe. Ám a sors útjai
kifürkészhetetlenek. Most, immár Carter párjaként, az esküvőre készülődik.
Carter egyre vívódik: képesek lesznek megbirkózni a házasság, a család és a munka nehézségeivel...
és ugyanakkor életben tartani a szenvedélyt is? S vajon hogyan fogja megállni a helyét apaként ő,
aki mostoha körülmények között nevelkedett?
És hogyan alakul a barátja, a drogfüggő Max sorsa, aki találkozott Grace-szel, de el is idegenítette
magától a lányt. Van még reményük a közös jövőre??

Rimmer, Kelly: Kinek a lánya?

Téged örökbe fogadtunk. Három rövid szó, s az életem szilánkokra hullt. Még nem fogtam fel
egészen, de egy vastag, fekete törésvonal szakította ketté az idővonalamat: eztán már mindig így
lesz. Lesz egy előtt és egy után. Sabina, aki maga is várandós, nem érti, hogyan hagyhatja el egy
anya a gyermekét, és szülei miért titkolták el előle a származását harmincnyolc éven át. Úgy érzi,
fel kell kutatnia vér szerinti anyját, és miután fellebben a fátyol a születése körüli, megdöbbentő
titokról, az örökre megváltoztatja nemcsak kettejük életét, de a nőét is, aki az apjának vélt férfival
együtt szeretetben felnevelte. A valós eseményeken alapuló, megrázó történet egy család személyes
tragédiáján át mutatja be az úgynevezett kényszer-örökbeadási ügyek hátterét.
Szívfájdítóan megindító regény, amelynek olvastán az édesanyák még szorosabban ölelik
magukhoz gyermekeiket.
Ashley, Trisha: Csak magadra számíthatsz?

Előbb a házasság. Aztán a válás. Utána minden nő csak önmagára számíthat...Szórakoztató történet
válásról és újrarandizásról a The Sunday Times bestseller szerző, Trisha Ashley tollából. Tökéletes
olvasmány Katie Fforde és Sophie Kinsella rajongóinak; a vidéki táj és a romantikus, vidám
cselekmény csodás kikapcsolódássá teszik bármely évszak vakációjára. Miután Charlie-val a férje,
Matt közli, hogy válni akar, a nőnek mindent elölről kell kezdenie. Így, közel a negyvenhez és
hirtelen pénztelen szingliként, kénytelen visszatérni szülőhelyére, a yorkshire-i lápvidékre. Elsőre
igazi kihívásnak tűnik egy fedél alatt élni az apjával és különc testvéreivel, de Charlie hamarosan
inkább üdítőnek találja új életét. Szingliként már nem kell festetnie a haját, nem kell tökéletes
feleségnek lennie és visszatérhet első szerelméhez: a festéshez. De épp amikor úgy érzi, ismét
gyökeret vert, találkozik a jóképű, mogorva színésszel, Mace Northszal, aki a szomszédba költözött,
és a férfi több szempontból is összekuszálja Charlie életét...
Dobd fel a napod Charlie magával ragadó történetével!

Ashley, Trisha: Karácsonyi szerelem

Közeleg a karácsony! A karácsony mindig is szomorú időszak volt a fiatal özvegy, Holly Brown
számára. Ezért amikor felkérik, hogy vigyázzon egy mindentől távol eső házra a lancashire-i
lápvidéken, nem képes visszautasítani az ajánlatot, mivel ez tökéletes ürügy arra, hogy
megfeledkezhessen az ünnepről. A ház tulajdonosa, Jude Martland szintén távol akarja tartani magát
a családi karácsonytól, mivel a legutóbbi alkalommal az öccse megszökött a menyasszonyával. Ám
amikor arra kényszerül, hogy váratlanul hazatérjen, azt látja, hogy minden a feje tetejére állt, és úgy
tűnik, Holly van az események középpontjában. Amikor pedig a hófúvás elzárja az utakat, senki
nem szökhet el. A kénytelen összezártságban Holly és Jude sokkal többet kapnak az ünneptől, mint
amire számítottak – és ezt a karácsonyt soha nem fogják elfelejteni!

Parti Nagy Lajos: Létbüfé: Őszológiai gyakorlatok

Parti Nagy Lajos tizennégy év után jelentkezik újra verseskötettel. A Létbüfé a költészet igazi
mesterfoka. Parti Nagy lírai teremtménye, Dumpf Endre létiparos itt van újra. 2000 óta írja verseit a
kórházkerttől a létbüféig és tovább. Sorai mögött ott a komplett lírai emlékezet, és Dumpf is ott van
minden félrecsúszott fülkefényben.
A Létbüfé hatalmas szövegterében minden töredék, és minden egész. Bármerre elindulhat az olvasó,
ez a büfé mindig nyitva. Bravúrlíra, az egyik legklasszikusabb műfajnak és beszédmódnak, az
elégiának a továbbgondolása; matt-mély vallomás a nyelv végtelen lehetőségeiről, az élet érzéki
szépségéről a halál állandó közelében.

Child, Lee: Bosszúvágy

Jack Reacher magányos farkas. Amióta elhagyta a hadsereget, egyedül járja az országot, amíg egyik
nap hirdetést nem lát az újságban: Reacher hívja fel Rick Shoemakert. A hadsereg visszavárja A
külügyminisztérium és a CIA az ő segítségére számít.
Egy ismeretlen merénylő ugyanis rálőtt a francia elnökre. Párizsban. Amerikai golyóval. A célpont
és az orvlövész közötti távolság pedig olyan nagy, hogy a feladatra alig egy maroknyi ember lehet
képes. Az egyikük John Kott, aki épp most szabadult tizenöt évnyi börtön után. És ezt a büntetést
egyetlen embernek köszönhette Jack Reachernek.
Miközben a lehetséges merénylő a G8-as találkozóra tart, hogy beteljesítse küldetését, Reacher a
nyomába ered. Üldözőt és üldözöttjét egyetlen dolog hajtja: a bosszúvágy.
Child, Lee: A nevem: Jack Reacher: Jack Reacher-novellák

Jack Reacher egy isten háta mögötti maine-i kisváros főterén áll, ahol szemtanúja lesz, ahogy egy
fiatal férfi letépi egy arra sétáló lány válláról a táskát, és elmenekül. És éppen felé tart. Mit tehet
egy rendes állampolgár, aki pont jó időben van jó helyen? A válasz, legalábbis Jack Reacher
számára, egyértelmű: feltartja a tolvajt, amíg a rendőrök a helyszínre nem érnek. Ezzel azonban
olyasmibe keveredik, amiből nem is lesz olyan egyszerű kikászálódnia. Vajon véletlenül sétált arra
a lány? Vajon alkalom szülte a tolvajt, vagy az egész jelenetet megrendezték? És mi volt a
táskában?
Mindezekre a kérdésekre választ kaphat az olvasó az Időtényező című írásból, amely egyike annak
a tizenkét novellának, amelyet közreadunk ebben a gyűjteményben. Jack Reacher újabb és újabb
kalandokba keveredik a földgolyó számtalan pontján: New Yorkban, Okinaván, egy Cambridge felé
tartó autóúton, az amerikai Délen... amerre épp viszi az útja. Nem számít, merre jár - csomagok és
célállomás nélkül -, a baj mindig rátalál.

Vlugt, Simone van der: 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…
Reichs, Kathy: Csont és bőr

A kissé tüskés modorú dr. Brennan törvényszéki patológus éppen egy XIX. században elhunyt
apáca földi maradványainak kihantolását végzi Montrealban, amikor tűzesethez riasztják. Porig
égett egy családi ház. A szakértők gázrobbanásra gyanakodnak.A romok között több holttestet
találnak, s a maradványok vizsgálata közben nem egy gyanús körülmény felmerül. Például a tűz
fellobbanása előtt miért lőtték agyon az egyik áldozatot, egy hetvenéves hölgyet? Egyáltalán, kié a
ház? Miért nem elérhető a tulajdonosa?Megindul a nyomozás, s nem sokra rá előkerül egy
iszonyatosan megcsonkított fiatal nő holtteste is.Tempe megszállottan dolgozik - bizonyos nyomok
rituális gyilkosságra utalnak.Egyetemista lányok tűnnek el nyomtalanul, akiknek az ismerősei nem
hajlandók segíteni a rendőröknek. Miért olyan riadtak, és ki félemlítette meg őket?A szálak DélKarolinába vezetnek, ahol hasonló esetek történtek. A szövevényes bűntény felderítése során Tempe
is nemegyszer veszélybe kerül, ráadásul kissé kelekótya húga miatt is aggódnia kell, aki váratlanul
megjelenik nála...A népszerű írónő, Kathy Reichs művei ihlették a nagy sikerű Dr. Csont című
televíziós sorozatot.

Reichs, Kathy: Csont és vér

Dr. Temperance Brennan, miután a házassága tönkrement, Kanadába költözött, hogy új életet
kezdjen. Montrealban dolgozik törvényszéki antropológusként. A lánya egyetemre jár az Egyesült
Államokban, így az egyedülálló Tempe, aki sikeresen kilábalt alkoholizmusából, minden idejét a
munkájának szenteli.A város egyik parkjában szemeteszsákokba csomagolt, oszló emberi
maradványokat találnak. A szörnyű lelethez Tempe-et riasztják, akiben - egy korábbi eset kapcsán,
bizonyos hasonlóságok alapján - felmerül a gyanú, hogy talán nem elszigetelt bűntényről van szó.
Nyomozni kezd maga is, jóllehet rendőr kollégái ezt nem nézik jó szemmel, túlbuzgóságának tudják
be a dolgot. Ám dr. Brennan szívósan kutakodik, s egyre több nyomra bukkan. Lehet, hogy
sorozatgyilkos garázdálkodik a városban?Az újabb áldozatok felbukkanása arra mutat, hogy
mégiscsak Tempe-nek van igaza, aki maga is halálos veszélybe kerül...A népszerű írónő, Kathy
Reichs művei ihlették a nagy sikerű Dr. Csont című televíziós sorozatot.
Treimain, Rose: Gustav-szonáta

Egy nem mindennapi gyerekkori barátság lélegzetelállító története, amely kiállja az idő próbáját.
Gustav Perle egy svájci kisvárosban nő fel, ahol a II. világháború szörnyűségeiből csak halk
visszhang jut el. Egyedüli gyerekként nevelkedik imádott édesanyjával, Emilie-vel, aki
meglehetően mogorván bánik vele. Összebarátkozik egy vele egykorú tehetséges és jó eszű zsidó
fiúval Anton Zweibellel, az ígéretes zongoristapalántával.A regény Gustav családjának történetét
követi nyomon, feltárja az anya antiszemitizmusának gyökereit, amelynek kihatása lesz fia és
legkedvesebb barátjának életére is. Visszatekintés a háborús évekre és egy lelkiismereti ügy
kellemetlen következményeire, és előre nézés két életútra, két karrierre; egy szállodatulajdonoséra
és egy zongoraművészére.A Gustav-szonáta egy gyerekkori szenvedéllyel, érzelmekkel teli
barátságról, annak elvesztéséről, átalakulásáról és visszaszerzéséről szól, egy élethossz során.
Erőteljes és mélyen megindító mű az egyik legnagyobb kortárs regényíró tollából.

Szurovecz Kitti: A sokszívű

Annabellának két élete van: két lakhelye, két állása, két baráti köre és nem utolsósorban: két
szerelme. Az évek során mesterien megtanulta különválasztani a világait és elrejteni kínzó
lelkifurdalását, ám egy nap megtudja, hogy gyermeket vár, és onnantól minden megváltozik...
Szeretne őszintén élni, de képtelen megtenni az első lépést. Amikor az interneten rátalál a
Sokszívűek Társaságára - akik épp úgy élnek, ahogy ő, csak mindezt etikusan, az összes szerelmi
partnerüket beavatva teszik -, úgy érzi, új családra lelt... Vajon képes lesz ebben a kívülről
szürreálisnak tűnő világban boldogságra találni?A poliamoria, azaz az etikus többszerelműség ma
már Magyarországon is egyre nagyobb teret hódító párkapcsolati forma.Lehetünk-e boldogok egy
párkapcsolatban, ahol többen vagyunk kettőnél? Milyen egy ilyen élet a társadalom tükrében, és
miként győzik le a poliamorok a gyilkos féltékenységet?Szurovecz Kitti hónapokon át nyomon
követte több hazai poliamor pár és család életét, hogy ezekről a nem mindennapi kapcsolatokról
fiktív történetbe ágyazott, ámde hiteles képet festhessen.
Marie-Christine, Princess os Kent: A koronázatlan királyné

Agnés Sorel a nápolyi királyné, Aragóniai Jolán bizalmasaként, a királyné fiának kíséretével érkezik
a francia királyi udvarba, és szépségével, valamint gyors észjárásával mindenkit hamar lenyűgöz.
Magára vonja a király figyelmét is: VII. Károly szívét annyira rabul ejti Agnés, hogy nemcsak
szeretőjévé választja, de nyíltan felvállalja kapcsolatukat. A kegyencnő kihívó ruhái, fedetlen keble,
drága ékszerei megbotránkozást keltenek az udvarban, irigyeinek száma egyre nő, s a francia
trónörökös is szívből gyűlöli... Veszélyes intrikák és rosszindulatú pletykák kereszttüzében kell
megküzdenie szerelméért és saját boldogulásáért.Őfelsége, a Kenti hercegné A szerelmes királynő
után az Anjou trilógia második részében is különlegesen izgalmas történelmi karaktert választott
regényének központi szereplőjéül. Agnés Sorel (1422-1450) a történelem első hivatalos francia
királyi kegyencnője, akinek már nem kellett diszkréten a háttérben maradnia: kacér volt és okos,
nagy befolyással bírt a királyra, s így az udvar politikájára is.

Fejős Éva: Bébi. Bumm: Jesszus, szülni 40 fölött

"Negyvenkilenc voltam, amikor megszületett az első és nyilvánvalóan egyetlen gyermekem, Linda.
Bár környezetem felkészített rá, hogy szinte minden ismerősnek, sőt idegennek is lesz valamilyen
reakciója a hírrel kapcsolatban, talán még engem is meglepett, hogy milyen mennyiségben kaptam
hideget-meleget. Ez a könyv az én verzióm, de nemcsak a saját sztorimat mesélem el benne, hanem
hiszek abban, hogy segíteni tudok másoknak is a gondolataimmal. Ha nem is tudom megoldani,
hogy mindenki, aki szeretne, anyává válhasson, de bízom benne, az olvasóim céljainak eléréséhez
kellő inspirációt nyújthatok."
ÉvaŐszintén a kései teherbe esésről, gyermekvárásról, az első hónapokról együtt.
Fejős Éva új könyve egy személyes, naplószerű írás élete legutóbbi igen fontos eseményéről,
gyermeke születéséről. Őszinte és humoros vallomások, történetek gyerekvárásról, nevelésről, a
mindennapokról. Egyfajta reflexió a sokakat foglalkoztató témára: a negyven fölötti
gyerekvállalásra. Tabukra fittyet hányó írás, amely minden gyereket tervező vagy éppen már nevelő
nőnek ajánlott olvasmány, kortól függetlenül, hogy mindenki számára egyértelmű legyen: Nem
vagy egyedül, egy cipőben járunk ;-)
Meissner, Susan: Híd az óceán felett

1946. február. A második világháború már véget ért, ám a személyes tragédiákból való gyógyulás
még csak most kezdődik Annaliese és Simone számára. Annaliese német származású balerina, aki
kétségbeesetten menekül a múltja elől, Simone pedig a francia ellenállás egyik kémjének a lánya. A
két nő csatlakozik a RMS Queen Mary óceánjáró fedélzetén utazó több száz európai
katonafeleséghez, akik az Atlanti-óceánt átszelve ismét együtt szeretnének lenni a férjükkel. Az
Annaliese-re és Simone-ra váró új élet Amerikában reményteli és hívogató, egészen addig, míg a
féltve őrzött titkaik felszínre nem kerülnek. Mikor az utazás véget ér a New York-i kikötőben,
csupán az egyikük hagyja el a hajót…

Doughty, Louise: Dupla spirálban

Yvonne Carmichael sikeres középosztálybeli nő. Amikor a munkája során megismerkedik egy
titokzatos férfival a Parlamentben, szenvedélyes viszonyba bonyolódik vele. Nem sejti, hogy ezzel
nem csak a házasságát kockáztatja.
Yvonne körül a titkok hálója napról napra fojtogatóbbá válik.
Aztán megtörténik, aminek sosem szabadna: egy szörnyű bűntény. A titokzatos férfi és Yvonne
bíróság elé kerülnek.
Melyikük követte el a bűncselekményt? Mi történt pontosan? Ki a férfi valójában?
Go, Justin: Porladó árnyak

A fiatal Tristan Cambell szomorú, eseménytelen életében váratlan fordulatot hoz egy tekintélyes
londoni ügyvédi iroda levele. Arról értesítik, hogy feltehetően nagy vagyon örököse. Az óceánt
átrepülve azonnal Londonba utazik, ahol megtudja, hogy egy Ashley Walsingham nevű angol
hegymászó 1924-ben meghalt a Mount Everest meghódítása közben, és végrendeletében millióit
szerelmére, Imogenre hagyta, akit már évek óta nem látott. Imogen nem tartott igényt az örökségre,
amely nyolc évtized múltán Tristáné lehetne, ha ő bizonyítani tudja, hogy ennek a két embernek a
leszármazottja. Nagy munka vár a fiatalemberre, amihez kevés idő áll rendelkezésére. Londonból
Franciaországon és Skandinávián át Izlandra, 2004-ből az első világháború idejére, majd a húszas
évek himalájai expedíciói korába utazik, hogy megismerje egy rövid, de rendkívüli, szenvedélyes
szerelem történetét és a nagy háború sorsfordító borzalmait. A legnagyobb felfedezések mégis azon
a belső utazáson érik, amelyet a saját lelke eddig ismeretlen tájain él át.

Casey, L. A.: Gyere haza!

Ő volt a legjobb barátom, a legkedvesebb pótbátyám és a legjobb védelmezőm. Ő volt a legjobb, és
az enyém volt.Lane retteg a hazatéréstől. Szeretett nagybátyja, Harry váratlanul meghalt, de Lanenek meg kell küzdenie egy régi démonával is. Kale Hunttal gyermekkoruk óta a legjobb barátok,
ám ez a kapcsolat sosem volt egyszerű. Lane miatta hagyta ott a családját és költözött New Yorkba.
Fájt látnia, hogy Kale valaki mással boldog, másba szerelmes. Fájt, méghozzá iszonyúan. Tehát
fogta a sátorfáját és mindent hátrahagyva új életet kezdett, teljesen elvágva magát a múltjától. Ám
most, hogy visszatér, a régi érzések is előtörnek, mintha egy nap sem telt volna el a távozása óta. Az
érzelmek mindent elborítanak, a tragédia pedig összehozza az embereket. Vajon Lane képes lesz-e
megküzdeni a múltjával, a családjával, a veszteségekkel?
Ebershoff, David: Pasadena

A dán lány és A 19. feleség című regények szerzője ebben a művében Linda Stamp életének
történetét meséli el. Linda 1903-ban született egy kaliforniai hagymafarmon. Életét három férfi
határozta meg: féltékeny bátyja, Edmund; az egykori lelencgyerek, Bruder, akit a lány apja hozott
haza az első világháborús európai frontról; és egy pasadenai narancsültetvény tulajdonosa, Willis
Poore. A regény gerincét Linda kalandos és romantikus élettörténete alkotja, de a szerző egy-egy
villanással bemutatja a főszereplő mexikói anyjának és német származású apjának életét, a
szesztilalom béklyójában vergődő Kalifornia mindennapjait, a tanyát és a kisvárost, ahol a lány
felnőtt, és az éppen virágzásnak induló várost, Pasadenát, ahová a jó szerencse (vagy talán a
balsorsa) vetette…

Gralla, Oliver: Húgyügyek: boldogság odalent – urológiai problémákról férfiaknak és nőknek

A Húgyügyek egy olyan urológiai kézikönyv, amely egyaránt segítséget nyújt a férfiaknak és a
nőknek mindennapi egészségügyi problémáikkal kapcsolatban. Szó van benne a péniszről, az
erekciós zavarokról, a korai magömlésről, a tesztoszterinszintről, a férfiak és a nők felfázásáról,
krónikus hólyaggyulladásról, a terméketlenségről. Dr. Gralla gészségügyi tapasztalatai naprakészek,
stílusa könnyed és fesztelen. Az urológiai praxisból származó zavarba ejtő, elképesztően vicces,
vagy olykor egyszerűen csak hihetetlen esettörténetekből nem csak férfiak tudhatnak meg többet
testük egyáltalán nem egyszerű működéséről.

Dárdai Pál könyve

"Voltam első áldozó, hittem Istenben. Valamennyire még most is hiszek, de már nem úgy...
Abban azonban biztos vagyok, hogy a sors akaratából jutottam el Pécsről Berlinig. Voltak buktatók,
értek tragédiák, de mindig talpra álltam. Senki és semmi nem tudott megtörni, egyenes gerinccel
járom az utam. Igaz, már rokkantnyugdíjasként...
Huszonhárom voltam, amikor a Milan elleni BL-meccsen Demetrio Albertini csúnyán rácsúszott a
jobb lábamra, onnantól fogva egy egészséges bokával játszottam le a karrierem. A pályán egyetlen
hű társam volt: a fájdalomcsillapító... Még így is hatvanegyszer voltam válogatott, miközben 1999
őszén a Bayern is csábított. Karnyújtásnyira voltam attól, hogy megvalósítsam a gyerekkori álmom
- az egyik este úgy feküdtem le, hogy elmegyek Münchenbe, ám másnap reggel már úgy keltem fel,
hogy maradok Berlinben. Azóta is itt vagyok.

