
A   norvég fővárosban élő ha-
tározott, elismert és sikeres 

aneszteziológus, a hatvanéves 
Carla Ruud édesanyját indul 
meglátogatni a szülőfalujában. 
Útitársa egy fi atal nő, Synne. Egy drasztikus 
véletlen folytán a téli időben autóbalesetet 
szenvednek, Carla pedig nem tudja megmen-
teni Synne életét, a nő belehal sérüléseibe. A 
tragikus esemény után Carlának szembe kell 
néznie a történtekkel és fel kell dolgoznia a 
traumát. Vajon vissza tud térni addigi élete 
megszokott kereteihez és ritmusához, vagy egy 
merőben új élet vár rá? Képes-e megküzdeni 
a bűntudattal? Cecilie Enger regénye három 
különböző nemzedékhez tartozó nő össze-
tartozásának, labilitásának és kiszolgáltatott-
ságának összeségéről fest megindító képet.

   �   Typotex Kiadó, 2021, 
fordította: Petrikovics Edit

P resser Gábor tavaly azzal 
lepte meg rajongóit, hogy 

önéletrajzában milyen őszintén 
és manírmentesen anekdotázik 
a karrierjéről. Az élvezetesen 
megírt sztorikkal az olvasó szinte egy baráti 
társaságban érzi magát, ahol a szerző sza-
badon mesél nemcsak az élete dicsőséges, 
de vicces vagy furcsa pillanatairól is. Ahhoz, 
hogy az olvasó élvezze a kötetet, nem szük-
séges ismernie a szerző munkásságát, sőt 
kifejezetten jó bevezető lehet abba. A Presser 
Gáborral egyidősek számára ismerős sze-
replők, események és főleg zenék felidézése 
egyúttal felér egy, a saját életük eseményeibe 
tett időutazással. A második kötet a memoár 
folytatása és befejezése, amelyet a szerző 
már az első kötet megjelenésekor megígért.   

�  Helikon Kiadó, 2021, 
megjelenés: 2021. november 22.

A Az amerikai szerző pá-
ratlanul színes és gazdag 

novellagyűjteménye elképesztő 
gyors sikert aratott. Hemingway 
kisprózai stilisztikájában már 
minden érzékelhető, ami később mintegy 
védjegyévé válik. Szikár, közérthető, kalandos, 
realisztikus, lírai hangnemű. Bonyolult lelki 
összefüggések egy rendkívül letisztult, objektív 
formában. Az 1926-os kiadvány újranyomá-
sa időszerű és aktuális témákat ábrázoló, 
amelyben az éleslátás kortalan etikai, morális 
kérdésekkel társul. Az orvos és a felesége, 
Indián tábor, Szmirna rakpartján – mind a 20. 
századi egyetemes novellisztika kimagasló 
alkotásai, amelyek még közelebb vihetik az ol-
vasót a Hemingway-univerzum esszenciájához.

�  21. Század Kiadó, 2021, 
fordították: Déry Tibor, Réz Ádám, 
Sükösd Mihály, Szász Imre

M észöly Miklós és Polcz Alaine párkapcsola-
tába már bepillanthattunk a levelezésükön 

keresztül, most a szakmai életükbe és barát-
ságaikba láthatunk bele. A két házaspár, négy 
alkotó az 1950-es évektől levelezett egymással. 
Tudósítottak mindennapjaikról, írással kapcsola-
tos vívódásaikról. Az utazásokról, társas esemé-
nyekről szóló leírások és a könnyed beszámolók 
mellett súlyos magánéleti és elvi konfl iktusok 
is felbukkannak a sorok között. Szakmai és 
magánéletüket egyaránt erősen meghatározta 
a korszak politikai berendezkedése és ideoló-
giája. A levelek mellett fényképek, dokumen-
tumok, a négy alkotó művei is megtalálhatók 
a kötetben, mindez jegyzetekkel ellátva.

�  Jelenkor Kiadó, 2021

CECILIE ENGER: 
LÉLEGEZZ

PRESSER GÁBOR: 
PRESSER KÖNYVE 2. 

SZORONGATOTT IDILL 
– NEMES NAGY ÁGNES, 
LENGYEL BALÁZS, 
POLCZ ALAINE, 
MÉSZÖLY MIKLÓS 
LEVELEZÉSE 1955–1997 

ERNEST HEMINGWAY: 
A MI IDŐNKBEN 
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Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
Egyéniségek összhangban 1853 óta

2021. november 10., szerda, 19:30

Ünnepi Nagykoncert,
Müpa

műsor: 
Kovács Zoltán: ludus luminis (ősbemutató)
Ravel: g-dúr zongoraverseny
Bernstein: szimfonikus táncok
a west side storyból
Gershwin: egy amerikai párizsban

vezényel: Rico Saccani, Kovács Zoltán

közreműködik: Fejérvári Zoltán zongoraművész,
valamint a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara

az est házigazdája: Becze Szilvia

jegyárak: 4990, 5990, 6990 Ft
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