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A Libri megalapítása óta kiemelten fontos-

nak tartja, hogy minél közvetlenebb kapcso-

latot teremtsen a szerzők és olvasóik között,

hogy minél közelebb hozza egy-máshoz a

magyar szórakoztató, tény- és szépirodalom

legjobbjait már meglévő és jövőbeni közön-

ségükhöz. Erre kiváló lehetőséget nyújt az

Olvasás Éjszakája, amely immár hatodik

éve jelent biztos pontot a könyvszeretők

számára az ország kulturális programkíná-

latában.

Az idei eseménysorozatra a Libri több

helyszínen is izgalmas programokkal készül.

Könyvbemutatókkal, beszélgetésekkel és

előadásokkal próbáljuk még színesebbé

tenni ezt a különleges estét.

A budapesti Libri Könyvpalotában ven-

dégünk lesz Tompa Andrea, akinek Omerta

című regénye idén elnyerte a Libri irodalmi

díjat; Cserna-Szabó András, Nógrády

Gergely és Kemény István, akikkel új

könyveikről beszélgetünk; Závada Péter,

akinek Je suis Amphitryon című, májusban

bemutatott drámája nemrég nyomtatásban

is megjelent; valamint Háy János író és Beck

Zoltán, a 30Y zenekar frontembere, akik egy

különleges, sok humorral fűszerezett zenés-

irodalmi pódiumesttel készülnek.

Igazi inyencségek
A Libri és a Bookline programjai

Sándor Gabriella programajánlója

Olvasás Éjszakája – Egy éjjel, amikor mindenki olvas

A Libri Kecskemét Könyvesboltba ellá-

togat Varró Dani, akivel rendhagyó, Aki

szépen butáskodik című apanaplójáról be-

szélgetünk; Sándor Anikó, a Házasságsirató,

a Tévúton, a Megbukott bűvészinasok és a

Thaiföldi feleség című sikerkönyvek szerzője;

Bauer Barbara, aki Az élet hangja című új

könyvét mutatja be nekünk; Lugosi Viktória,

az Ajvé és a Vándorhomár írója; valamint

Lakatos Levente, a Szigor-sorozat szerzője.

Reméljük, hogy sokszínű programjaink

idén is sok olvasót győznek meg arról, hogy

érdemes együtt belevetnünk magunkat Ma-

gyarország ezerarcú irodalmi szcénájába.

A legaktuálisabb könyvek és témák mellett

ellenállhatatlan kávékkal és süteményekkel

várja vendégeit a Bookline Móricz Zsig-

mond körtéri könyvesboltja és kávézója.  Itt

garantáltan senki nem fog elbóbiskolni az

Olvasás Éjszakáján!

Milyen titkokat rejthetnek egy család

már-már feledésbe merült legendái, és

milyen sorsfordító hatással lehet a múlt

saját életünkre? Az Olvasás Éjszakájához

idén első ízben csatlakozó Bookline Móricz

Zsigmond körtér 2. alatt található könyves-

boltjában és kávézójában a már megszokott

kávék és finomságok mellett beszél-

getésekkel, izgalmas témákkal és nem utol-

sósorban könyvújdonságokkal várnak az est

házigazdái!

17 órától Mörk Leonóra mesél Porcelán-

lány című új regényéről, majd ezt követően

Az 50 elszánt magyar nő című könyv kapcsán

a kötet egyik szerzője, Neset Adrienn és

Makai Erika szumóbajnok, a könyv egyik

hőse beszélget a múlt és a jelen elfeledett

női hőseiről.

19 órától Al Ghaoui Hesna haditudósító,

immár kétgyermekes riporter frissen megje-

lent gyermekkönyve, a Holli, a hős kapcsán

mesél a félelem működéséről, és arról,

miként meríthetünk erőt a félelemből. 

Este 8-tól Szél Dávid a Túl a parán című

könyv alkotója, az Apapara blog szerzője,

pszichológus új könyve kapcsán beszél a

szülői kihívások nehézségeiről és örömeiről, a

szülői szerepekről. Kezdő apáknak kötelező!

Kilenctől a játszóterek titokzatos, saját

törvényekkel teli világába Maros András

szerző vezeti be a közönségét Játszótéri pil-

lanatok című új könyve kapcsán.

Az est zárásaként este 10-től Margaret

Atwood hátborzongató regényéről, a siker-

könyv titkairól és szépségeiről Nádor Zsófia,

a hazai kiadás szerkesztője, Szentesi Éva író

és Ruff Orsolya, a Könyvesblog szerzője

beszélgetnek.

Libri – izgalmas programokkal készülünk
az Olvasás Éjszakájára!

Bookline – meg sem próbálunk
ellenállni ennyi ínyencségnek!


