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KÁNIKULA 

 

Szikrázó az égbolt 

aranyfüst a lég, 

eltörpül láng-űrben a 

tarka vidék. 

Olvadtan a tarló 

hullámzik, remeg, 

domb fölött utaznak 

izzó gyöngyszemek. 

Ragyogó kékségen 

sötét pihe-szál: 

óriás magányban 

egy pacsirta száll. 

 



 

 

Olvasni  nyáron is csodálatos dolog. A melegebb hónapokban igazán hűsítő 

elfoglaltság egy hatalmas fa árnyékában elbújni egy izgalmas regénnyel, 

vagy a strandon süttetni magunkat egy fordulatos krimi társaságában. És 

még számtalan izgalom várhat a könyvek szerelmeseire a következő néhány 

hétben. 

Olyan műfajú könyvet olvasni, amiről azt gondoljuk, hogy távol áll tőlünk. 

Újra kézbe venni  gyermekkorunk kedvenc könyvét. 

Egész éjszaka ébren maradni, hogy befejezzünk egy regényt. 

Borozgatás közben verseket lapozgatni. 

A természetben olvasni egy könyvet a természetről. 

Naplementében álmodozni egy romantikus könyvvel a kézben. 

Thrilleren borzongani, amikor odakint villámlik és mennydörög. 

 

 

 

MI KERÜLJÖN A STRANDTÁSKÁBA ? 

 



Valami romantikus ? 

 NINA GEORGE : LEVENDULASZOBA    G 36 

A párizsi könyvkereskedő, Jean Perdu számára a regény olyan, mint a gyógyszer. Ő 

pontosan tudja, hogy milyen könyvre van szükség, hogy meggyógyítsa a megsebzett 

lelket. Könyvtára egy valóságos irodalmi gyógyszertár. Jean mindazokon segít, akik 

betérnek hozzá, egyedül saját gyötrelmeire nem talál megoldást. 21 évvel ezelőtt, egy 

este, míg ő aludt, szerelme, a gyönyörű Provenzalin Manon kilépett az életéből. Csak egy 

levelet hagyott hátra, melyet Jean azóta sem mert elolvasni. A veszteséget gyötrő 

emlékként őrzi ennyi év után is. A fájdalom, a büszkeség és a megbántottság börtönében 

élte a mindennapokat. Mígnem egy nyáron minden megváltozik. Egy új kapcsolat, egy 

ébredő érzés, és a levendulaszobába zárt múlt újraéled, és Jean kézbe veszi Manon 

levelét. 

 KATIE FJORDE : SZERELEM KÉTSZER    F 55 

Sian Bishop életében csak egyszer nem törődött a következményekkel, és e pillanatnyi 

meggondolatlanságából született szeretett kisfia, Rory. Bár Sian imádja annak a vad 

éjszakának a gyümölcsét, azóta mindig a biztosabb utat választotta. Így, amikor a 

megbízható, odaadó Richard felveti, hogy költözzön vidékre, maga mögött hagyja a 

londoni nyüzsgést, és szívvel-lélekkel veti bele magát új, falusi élete örömeibe, a 

kertészkedésbe festői szépségű kis háza körül és bútorrestaurátori vállalkozása 

felfuttatásába. Mindehhez ráadásul pompás keretet biztosít az angol vidék szépsége. 

Csakhogy egy varázslatos nyári estén minden jó szándékát megtorpedózza Gus 

Berresford betoppanása. Az egykori felfedező és főfoglalkozású szívtipró, elbűvölő és 

magával ragadó férfi, de éppen az ellenkezője annak, akit egy gyermekét egyedül nevelő 

fiatal anya társként elképzel magának. 



JENNIFER CRUISE : FOGADJ RÁM    C 32 

A 33 éves Minerva Dobbst két hónap után kíméletlenül lapátra teszi a barátja, mert a 

lány nem hajlandó lefeküdni vele. Min dúl-fúl, leginkább azért, mert így húga három hét 

múlva tartandó esküvőjére kísérő nélkül marad. Így aztán kapóra jön, amikor véletlenül 

fültanúja lesz, amint ex-pasija fogadást köt egy üzlettársával, hogy az nem tudja Mint 

ágyba vinni egy hónap alatt. Az illető Calvin Morrisey, aki a nőfaló macsók közül is 

kitűnik, és mindig nyerésre játszik, ha a női szívek meghódítása a tét. Min hagyja magát 

felszedni. Hátsó szándék vezérli: ha egy hónapon át az orránál fogva tudja vezetni 

Calvint, a férfi elveszíti a fogadást, neki viszont lesz kivel mennie húga küszöbön álló 

lagzijára. Ám az első randi végére lemond a tervről. Amikor elköszönnek egymástól, 

mindketten remélik, a búcsú örökre szól. 

 

 

 ORAVECZ NÓRA : ÖSSZEKÖTVE    O 42 

Kloé igazán elégedett az életével. Remek munkája van, szép lakása Budán, imád bulizni, 

szeretik a barátai, mindig eléri, amit akar. Csak hát a szerelem... az hiányzik az életéből. 

Mert valahogy mindig rosszul választ. Ám amikor megismeri Benit, minden 

megváltozik. Mert ez a fiú különleges. Legalábbis elsőre úgy tűnik. Csakhogy, ahogy 

jobban megismerkednek, Kloénak be kell látnia: Beni talán még a többieknél is 

rosszabb. De akkor vajon miért vonzódik hozzá mégis ennyire? Miért nem tudja kiverni 

őt a fejéből? 



Valami hátborzongató ? 

 JAMES ELLROY : PERFÍDIA      E 40 

Brutális kegyetlenséggel meggyilkolnak egy japán családot Pearl Harbor előestéjén. A 

gyilkosság három férfit és egy nőt idéz meg a háborús lázban égő városból. William H. 

Parker a Los Angeles-i Rendőrség századosa. Parker rendkívül tehetséges, 

könyörtelenül ambiciózus, alkoholista és bizonytalan ideológiák megszállottja. 

Legnagyobb riválisa Dudley Smith őrmester – ír származású, az IRA egykori katonája, 

aki igyekszik hasznot húzni a háború kitöréséből. Hideo Asida rendőrségi helyszínelő, az 

egyetlen japán a Los Angeles-i Rendőrség állományában. Kay Lake huszonegy éves 

dilettáns, aki ki van éhezve a kalandra és az izgalomra. A nyomozás egymás mellé 

sodorja négyüket, és örökre megváltoztatja mindnyájuk életét. A bűncselekmény 

politikai vihart kavar, amely választás elé állítja őket, és átértékeli egymáshoz fűződő 

viszonyukat – elvtársak, riválisok, szeretők, a történelem bábjai. 

JOHAN THEORIN : A LEGSÖTÉTEBB SZOBA   T 50 

A tél kellős közepén járunk Öland szigetén, amikor a stockholmi Westin család Katrine, 

Joakim és a két gyerek beköltözik egy régóta lakatlan udvarházba. Ám az idilli 

békesség, amire olyannyira vágytak a nagyváros után, hamarosan darabjaira törik, 

amikor Katrinét vízbe fúlva találják a közeli világítótoronynál. Joakim mindent elkövet, 

hogy ép ésszel élje túl a tragédiát, amit igencsak megnehezít, hogy az öreg ház körülötte 

furcsán kezd viselkedni. Suttogó hangok hallatszanak, a kislánya éjnek évadján 

szólongat valakit, a pajtaajtót pedig újra és újra nyitva találják. A férfi, bár sosem volt 

babonás, nem tud szabadulni a gondolattól, hogy felesége még mindig vele van. Katrine 

halálát először balesetnek vélik, ám Tilda Davidsson felügyelő, aki nemrég érkezett a 

körzetbe, erről nincs meggyőződve. S a nyomozás különös dolgokat fed fel a környék 

múltjáról. 



 TESS GERRITSEN : A SEBÉSZ     G 43 

A sorozatgyilkos az éjszaka leple alatt besurran női áldozatainak otthonába, és 

válogatott kínzásoknak veti alá őket. Olyan kegyetlenül ügyesen bánik a szikével, hogy 

kiérdemli a „sebész” nevet. Utolsó áldozata, Cordell doktornő épphogy megmenekül, de 

a szörnyű emlékek elől szülővárosából Bostonba költözik, ahol új életet kezd. Ám pár 

évvel később a halottnak hitt „sebész” ismét lecsap, és nem hagy kétséget afelől, hogy 

hamarosan befejezi a félbehagyott munkát… 

 

 JUSSI ADLER-OLSEN: FÁCÁNGYILKOSOK   A 23 

Egy tóparti nyaralóban brutálisan meggyilkolnak egy testvérpárt. A rendőrség egy 

csoport gazdag és befolyásos családból származó diák között keresi az elkövetőket. A 

bizonyítékok azonban nem perdöntőek, így egy idő után vádemelés nélkül félreteszik az 

ügyet. Ám kilenc évvel később az egyik gyanúsított feladja magát, és beismeri 

gyilkosságot. Az eset aktái valamiképp mégis az elfekvő ügyekkel foglalkozó Q-

ügyosztályt vezető Carl Mrck asztalára kerülnek, aki először arra gondol, hogy 

tévedésről van szó. Végül csak beleássa magát az esetbe, és rájön, hogy itt bizony bűzlik 

valami. A nyomok egy csapzott hajléktalanon, Kimmie-n keresztül az ország három 

leghatalmasabb férfijához vezetik. De a triumvirátus maga is kétségbeesetten kutat az 

utcán élő nő után, mert olyan tudás birtokában van, ami egy életre tönkreteheti őket. A 

hajtóvadászat kezdetét veszi. 

 



Valami mélyen elgondolkodtató ? 

 PÉTERFY-NOVÁK ÉVA : EGYASSZONY    P 62 

Egy fiatal vidéki lánynak a 80-as évek derekán mozgás- és értelmi sérült gyermeke 

született. Bántalmazó férje oldalán küzdött kitartóan a családja boldogságáért, de harca 

kudarcra volt ítélve. Azóta eltelt több mint harminc év, a lányból asszony lett, de nem 

sikerült feldolgoznia az átélteket. Ezért kezdett blogot írni, amit rövid időn belül 

százezrek olvastak. Péterfy-Novák Éva története a veszteség utáni továbblépésről és az 

elfogadás folyamatáról szól egy olyan korban és közegben, mely sem a hibát beismerni, 

sem a mássággal együtt élni nem akar. 

 

 HOZLEITER FANNY : MOSOLYKA    H 77 

Fanny izomsorvadással született. Az orvosok 18 évet jósoltak neki, ám ő ma már 25 éves, 

dolgozik és valóra váltja az álmait. Mindig mosolyog, pedig folyamatosan harcot vív a 

betegségével, az élettel, a hétköznapi nehézségekkel. Kerekesszékét oly könnyedén viseli, 

mint mások a magas sarkú cipőjüket. Bár egyedül nem tud megfordulni az ágyban, vagy 

egy kupakot lecsavarni az ásványvizes üveg tetejéről, de imád élni, és célja, hogy egyszer 

egy asztal tetején táncoljon szilveszter éjszakáján. Fanny hozott egy döntést: nem 

hajlandó elkeseredni, és pozitív hozzáállása már többször átsegítette a leglehetetlenebb 

helyzeteken. Megható önéletrajza mindenkinek megtanítja: az életben minden csakis 

rajtunk múlik! 



  GAWANDE : MERT EGYSZER MEGHALUNK  610 G30 

A nyugati orvostudomány csak az életre van felkészülve, a halálra nem. Pedig az 

életünkkel kapcsolatban csak egyvalamiben lehetünk biztosak: egyszer véget ér. A fejlett 

világban ez általában kórházban vagy más szociális intézményben következik be. De 

vajon jó ez nekünk? Ezt akarjuk? Az időseket és a betegeket könnyedén száműzik 

különféle intézmények rideg falai közé, és figyelmen kívül hagyják, hogy az érintettek 

valójában mit szeretnének. Pedig a legtöbben életük utolsó éveit vagy hónapjait is 

emberhez méltóan, a leginkább teljes értékűen és önállóan szeretnék leélni. 

A szerző amellett, hogy több javaslatot tesz arra, miként lehetne méltóságteljes életet 

biztosítani a magatehetetlenné vált idős vagy beteg emberek számára, bátran néz 

szembe az életnek azon részével, amely elkerülhetetlen, mégsem vagyunk hajlandók 

szembesülni vele. 

 

 PER PETTERSON : MEGTAGADOM     P 68 

Egy kora reggelen Oslo külvárosában két férfi véletlen találkozásának vagyunk tanúi. 

Tommy és Jim harmincöt éve nem látták egymást, de valaha a legjobb barátok voltak. 

Együtt nőttek fel egy apró kelet-norvégiai faluban – Jimet mélyen vallásos édesanyja 

nevelte, Tommy pedig testvéreivel együtt magara maradt szadista apjával, miután anyja 

megszökött a családtól. Egy napon elege lesz a folyamatos bántalmazásból, és egy 

baseballütővel eltöri apja lábát. Az apa ezután eltűnik, ő és testvérei pedig pár felhőtlen 

hét után nevelőszülőkhöz kerülnek. Tommy mára meggazdagodott, vadonatúj 

Mercedesszel jár, míg Jim szociális segélyen tengődik. Per Petterson szikár, 

hajszálpontos prózája szilánkonként eleveníti fel a múltat, és az olvasó szinte sorról 

sorra jön rá, hogyan és miért alakult úgy a szereplők élete, ahogy, és mi történik a 

sorsdöntő találkozás után. 



Valami a fantázia világából ? 

 NEIL GAIMAN : AMERIKA ISTENEK    G 16 

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. 

 HIGGINS : ANGYALI GONOSZ     H 69 

Mi lenne, ha élnének olyan kamaszok, akik születésüktől fogva elátkozottak? A bukott 

angyalok leányai és fiai ezzel a sorssal szembesülnek. A jólelkű Anna Whitt hatodik 

érzékkel született, színek kavalkádjaként látja mások érzéseit. Jól ismeri lényének 

ellentmondásait, hiszen megmagyarázhatatlanul vonzza a veszély. Akaratereje nehéz 

próba elé kerül, amikor tizenhatodik életévét betöltve megismeri a szexi Kaidan Rowe-t. 

A fiú bevezeti félelmetes közös örökségük titkaiba. Az efféle démonikus srácok azok, 

akiktől téged is távol tartanak a szüleid. Bárcsak Annát is idejében figyelmeztetné 

valaki! Vajon mit választ, amikor szembe kell néznie végzetével: a szentek glóriáját vagy 

ördögszarvakat? A regény a Sweet sorozat nyitókötete. 



 HIGGINS : ANGYALI SZÖVETSÉG     H 69 

Anna Whitt, egy őrangyal és egy démon lánya megfogadta, hogy soha nem követi apja 

példáját, nem rontja meg az embereket. Naivitás volt ez tőle. Ahogy sok minden más is. 

A suttogók rákényszerítik, hogy túlélése érdekében megszegje fogadalmát, akkor is, ha 

ezzel engednie kell lénye sötét oldalának, és hírhedtté válni iskolatársai között. Élete 

sivárabbnak tűnik, mint valaha. Ráadásul ott van Kaidan Rowe is, a Bujaság 

hercegének fia, ő tölti be minden gondolatát. Mikor aztán váratlanul tudomást szerez 

egy réges-régi jövendölésről, a világot kezdi járni Kopano – a Harag hercegének fia – 

kíséretében, hogy megszervezze a démonokkal szembeni ellenállást. Hamarosan kiderül 

ugyanis, hogy az óriások felszabadítása nem mehet vérre menő küzdelem nélkül. A 

végső győzelemig Annának és Kaidannak félre kell tennie érzéseit, és leküzdeni élete 

legnagyobb kísértését. Vajon megéri-e életüket kockáztatniuk a szerelemért? 

 

 HIGGINS : ANGYALI GYŐZELEM     H 69 

Eljött az idő a leszámolásra. A jóslat hamarosan beteljesedik, és bár egyre több szövetségese 

akad Annáéknak, de a fenyegetés is nő. A hercegek minden eszközt bevetnek, hogy 

megállítsák a lázadó óriásokat. Nem kímélve senkit és semmit, főképp nem saját 

gyermekeiket. A helyzet egyre kiélezettebb, a nyugtalanság és a félelem lassan mindenkit 

felőröl. Miközben Anna menteni próbálja szeretteit, maga válik a fő célponttá. Mikor a 

Bujaság hercege ellene küldi szerelmét, Kaidan Rowe-t, el kell döntenie, mennyit kockáztat. 

Ahogy az utolsó óra közeledik, úgy nő a feszültség. Anna egyre nagyobb kockázatot vállal, de 

ezzel a küldetés sikerét is veszélybe sodorja. Egyedül óriásbarátaira számíthat, de vajon elég 

lesz-e ez a maroknyi csapat, hogy a végső ütközetben győzelmet arasson? 


