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apjainkban, főként a pandémia és a
globális krízis hatalmában, egyre inkább
szembetalálkozunk azzal a ténnyel, hogy
nincs lehetőségünk a szőnyeg alá seperni gondjainkat. Nem menekülhetünk el
a megoldandó problémák elől a jól fésült
önhazugságainkba. Érzelmi manipuláció,
controllfreak kapcsolódások, megalázás,
abúzus. A lelki és a ﬁzikai bántalmazás
egyaránt személyiségromboló. Hogyan lehet
megmenekülni egy bántalmazó, önképrontó,
önbizalmat sújtó, blokkoló párkapcsolatból?
Tisza Kata pszichológiai és coachingbeli
tapasztalatai alapján mutat utat, hogyan
szabadulhatunk az áldozati szerep kegyetlen
béklyóiból, ráébredéseinktől a gyógyulásig.
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gy nyugat-izlandi faluban meglehetősen
furcsa dolgok történnek a végtelennek tűnő
téli éjszakákon. A kötöttárugyár vezetője egy
latin nyelvű álom után az örökkévalóságra
helyezi fókuszát és lemond a földi valóságról. Egy politikust beszippant a sötétség, a
helyi gazdaboltban, ahol gyilkosság történt egykor, mintha kísértetjárás lenne. Az
egymáshoz nem szervesen, de szorosan
kapcsolódó történetekben a szerző egyéni
stílusvilága által a mindennapok mókuskerekét rendkívül érzékeny líraiság, fülledt
erotika, humor és tragikum fűszerezi. Minden
apró történet mélyén, a legkisebb sorsfordulatban és illékonynak tűnő pillanatban is az
emberiség sorsa és az élet értelme dereng.

Libri Könyvesbolt
ETELE PLAZA, 1. emelet
Budapest, Hadak útja 1.
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z elmúlt jó pár évszázad elérte, hogy
illatos csomagolású sztereotípiákkal
tűzdeljük tele emberi kapcsolatainkat. A
patriarchiális társadalmi berendezkedés lassan
változó idővonalán a nők férjeik árnyákában
éltek, önismeret, kibontakozás és tehetséggondozás nélkül. Az anyák leginkább
lányaik sorstársaként vettek mindebben
részt. A meg nem valósult lehetőségek
tárháza az anyaseb. Bethany Webster feminista gondolkodó és pszichológus saját és
páciensei történetein keresztül inspirál a
transzgenerációs örökségek oldására, az
önállóság és a függetlenség fejlesztésére.

tavalyi év legnagyobb hazai könyvsikerének folytatásában az egyetemes
érvényű, nagyívű művész remek illusztrációkkal gazdagított kötet keretében
kalauzol minket sztorik, emlékek, benyomások, gondolkodási ívek, muzsikák
világában. Barátságok, korlenyomatok,
világhírű zenészek, kulisszatitkok, műhelytitkok. Dokumentumok és kordokumentumok – személyes hangvételben,
töredékesen. A múltfeldolgozás a jelenben
indul, Presser Gábor zeneművészeti világa
pedig a generációkon átívelő, folyamatos jelen és kulturális örökség része.
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A Papageno
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a Business Superbrands
kitüntetést!

2021 = lt szabadtéri helyszí+n

+

14 kieme tó + 650 előadás
ta
öm
60 bemu éző + végtelen ör
n
450 ezer

Találkozzunk 2022-ben is!
Éljenek át velünk újra felemelő pillanatokat, töltsék fel magukat
maguk
művészeti élményekkel a szabadtéri színházakban!
A Szabadtéri Színházak Szövetségének tagjai:
Agria Nyári Játékok (Eger), Esztergomi Várszínház, Gyulai Várszínház,
Kisvárdai Várszínház, Kőszegi Várszínház, Kultkikötő (Balaton),
Kvártélyház Szabadtéri Színház (Zalaegerszeg), Margitszigeti Színház,
Nagyerdei Szabadtéri Játékok (Debrecen), Szarvasi Vízi Színház,
Szegedi Szabadtéri Játékok, Szentendrei Teátrum,
Városmajori Szabadtéri Színpad, Zsámbéki Nyári Színház.
Köszönjük a támogatást az EMMI Kulturális Államtitkárságának!

Google Play

Apple Store

Gaetano
Donizetti

La fille du
régiment
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A SZÖVEGKÖNYVET ÍRTÁK JULES-HENRI VERNOY DE SAINT-GEORGES, JEAN-FRANÇOIS ALFRED BAYARD
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