
A Trivium Kiadó 25. születésnapját

ünnepelte március 11-én.  Működje-

nek még legalább 25-öt! Insallah, ami

törökül ennyit tesz: „ha isten is úgy

akarja, azaz úgy legyen”! Aztán ezzel a

török jókívánsággal mindjárt bele is

kezdhetünk az első könyv ajánlásába. 

A szultán lánya a „Szafije, a szultán

háremhölgye” folytatása. Ann Cham-

berlin a történet első részével már

elnyerte Franciaországban a legjobb

idegen nyelvű történelmi kaland-

regény díját. Nos, az írónő töretlen

kedvvel meséli tovább, hogyan is

alakul a két velencei ifjú sorsa az

Oszmán Birodalomban. A boldogta-

lan tengerész ifjú immár eunuch és

Abdullah névre hallgat. Őt Szokoli

Pasa feleségének veszik meg ajándék-

ba. A gőgös, gyönyörű és hatalom-

vágyó Sofia Baffo pedig a Nagy

Szulejmán unokájának az ágyasa lesz.

Innen indul a történet második része,

amit Abdullah mesél el egyes szám

első személyben.

Szegény srác, gondolhatja az

olvasó. És tényleg. Bár mintha nem is

lenne olyan nagyon rossz a törö-

köknél, arra Isztambul felé. Feltéve,

ha egy szultána heréltje vagy, illetve

új könyvpiac 2016/április28

ha egy herceg ágyasa. A 16. század

közepén fel lehetne emlegetni na-

gyobb sorscsapásokat is. 

Isztambul jó hely volt akkor is a

gazdagoknak. Feltéve, ha valaki jól

bírja a feszültséget. Annyi ármányt!

No és ki jár az élen? Hát a mi kis

Szófiánk, avagy az aranyágyas

Szafijénk, az okos és céltudatos, aki

Hürremhez hasonlóan a legmaga-

sabbra tör. Célja nemcsak Murád ágya-

sának lenni, hanem belőle szultánt

faragva befolyásos szultánává válni. 

A második rész, avagy A szultán
lányának cselekményét a főhősnő

mesterkedései szövik egybe, némi

kitérőkkel. Közben megelevenedik a

16. századi „valóság” éppen olyan szí-

nesen, élvezetesen, mint az első

részben. Van benne magyar szár-

mazású eunuch orgyilkos, szép szpáhi

kapitány, akinek az lesz a dolga, hogy

csábítson, tehát meg is teszi. És

közben dúl az Oszmán hatalmi harc, a

hódító Szulejmán halálával a trónért

a részeges, gyenge kezű apa, Szelim,

és fia, Murád között. Ez a könyv is biz-

tosan tetszeni fog a szerelmes

történetek, és a történelmi regények

kedvelőinek. A szultán lánya a

közkedvelt Szulejmán sorozat 7.
kötete. (Demet Altınyeleklioğlu:

Hürrem, Szulejmán ágyasa; Hürrem,

Szulejmán asszonya, Ibrahim és

Hatidzse 1–2; Fatima Melek: Hürrem

boszorkánya, illetve Ann Chamberlin:

Szafije, a szultán háremhölgye.) Nem

véletlenül, megérdemelten, hiszen a

Szulejmán könyvsorozat másfél éve

vezeti a sikerlistát és az olvasók ked-

vence. Könyvhétre készülődik a

Szulejmán szíve Fateima Melektől. 

Aztán, ha kiizgultuk magunkat,

akkor tekintetünket vessük keletre,

hátha ott egy percnyi nyugalmat lelünk.

*

Varga Csaba Béla: Varázslatos
Napkelet című útikönyve/naplója

alkalmat kínál erre. A szerzőt az a hal-

latlan szerencse érte, hogy öt évig

kiküldetésben élhetett arrafelé. És

mert nyilván a szellem embere, és nem

turistaként rohangált ott műemléktől

múzeumig, hanem volt ideje alaposan

elmélyedni a hétköznapokban ugyan-

úgy, mint az időtlenben, nem éppen

egy bedekkert olvasgatunk, ha e

kötetet a kezünkbe vesszük.

A szerző a Napkelet igazi arcából

mutat. „Két olyan nap van az évben,

Insallah! Sultz Sándor könyvajánlója



het, a jeles bölcselő, közgazdász és

üzletember nagyon is nyugati

személettel próbál jó tanácsokat adni

életünk viteléhez, no persze igen

gazdagon és csakis a legjobbaktól

idézve az ókortól globális napjainkig.

A szerző maga is inti az olvasót, ez a

könyv nem regény. Hasznos áttekin-

teni a tartalomjegyzéket, és mindig

csak ott felütni a kötetet, ahol éppen

bánatunkra keresünk vigaszt, lelki

bajra orvosságot, vagy erőt egy új vál-

lalkozáshoz.

Az idézettek között találunk

klasszikus filozófust, modern írót, si-

keres vállalkozót, tudóst és művészt,

például: Albert Einstein, Michel-

angelo, az Apple alapítója, Steve

Jobs, Henry Ford, Ciceró, Konfucius,

Goethe. Íme, a kínálat: Azok vagyunk,

amit gondolunk,  a céljaink határozzák

meg az életünket. Önbizalmat nyerni,

döntéseket hozni, szenvedélyből tanulni.

A személyiségünket fejleszteni, merni

újat tenni, meggyőzni és értékesíteni.

Meggazdagodni! Siker az összpontosítás

által. A lelkesedés ragályos. Bizalmat

adni és kapni, engedelmeskedni önma-

gunknak. Egészségesen gondolkodni és

élni. Ne féljünk a hibáktól! Megbirkózni a

problémákkal, korlátot szabni az aggo-

dalomnak. 

Nos, aki ebből a kínálatból nem

talál magának hasznos tanácsot, az

vagy nagyon sikeres ember, vagy

nagyon nem az, de nem is bánja. Bár

Goethét idézve: „Nem elég tudni,

használni is kell, nem elég akarni,

tenni is kell.” 

És akkor nincs más hátra, mint

azt kívánni: Mashallah, vagyis

isten így akarta, hogy ez a három

kötet megszületett, és ajánlhattuk

önöknek.

amikor nem tehetsz semmit sem. Ez a

tegnap és a holnap. A ma viszont

nagyon is alkalmas arra, hogy szeress,

higgy, és mindenekelőtt, hogy boldog

legyél!” Mondotta volt Őszentsége, a

Dalai Láma. Ez azért egy elég fontos

üzenet ahhoz, hogy idézzük. Ezt

belátva elmerülhetünk az indiai utcák

és bazárok szemkápráztató for-

gatagában. Bepillantunk azoknak a

templomoknak és a romoknak a

kapuján, amelyeket csak ritkán nyit-

nak ki a kívülállók előtt. Feltárul előt-

tünk az indiai titkos társaságok és kul-

tuszok múltja és jelene. A múltba

nézve tanúi lehetünk a gyilkos thagik

tündöklésének és bukásának, a halott-

égető ghátokon megnézzük a félel-

metes aghóri szádhuk szertartásait,

és a három nagy indiai boszorkány-

testvériség tagjait. Az Aranytemplom

árnyékában megtudjuk, hogy hogyan

készültek egy új világkorszak érke-

zésére a fehér szikhek. A pandzsábi

síkságról az ösvény a Himalája hegy-

csúcsai között vezet tovább. Kínában

egy újabb titokzatos világot fedezhe-

tünk fel. Megismerhetjük a félelme-

tesnek tűnő, gyakran félreértett

kínai titkos társaságok titkait.

Megtudjuk, milyen buddhista és

taoista hagyományok határozzák

meg ma is a sok százmillió kínai

életét.

Élményekben fürösztő utazás ez

még olvasva is. Noha kétségtelennek

tűnik néha, hogy „A világ illúzió” – ez

Aghóri bölcsesség is.

*

Ezen kissé szomorkásan eltűnődve

vehetjük a kezünkbe a következő

kötetet, Dr. Rainer Zitelmann: A siker
szavai, aforizmák és jó mondások

gyűjteményét. Már a címből is kitűn-

25 éves
a Trivium Kiadó!

A Zádor Zsolt és Zádorné Szaniszló
Julianna alapította Trivium Kiadó 25 éve
tevékenykedik a magyar könyvkiadásban.
A kiadó legfőbb jellemzője a könyv
szeretete, amely mindenkor hittel, kitartás-
sal, kreativitással, intuícióval, merész-
séggel és sok-sok munkával párosul. 

A 25 éves kiadó széles palettáján a
szórakoztató irodalomtól a kultúrtörténeten
át a pszichológiáig minden megtalálható.
A kiadó fő irányvonala: a távol-keleti kultúra
és irodalom, a nyugati és keleti filozófia
könyveinek kiadása (Dalai Láma könyvek,
a kultusz könyvvé vált Egy Gésa emlék-
iratai és a Gésa könyvek, Mars és Vénusz
sorozat 13 kötete). Az arculat megha-
tározásában igyekezett a kor kihívását
követni, krimivel, thrillerrel, számos üzleti
könyvvel – Robin Sharma és Brian Tracy –,
vagy éppen a népszerű török Szulejmán
sorozat köteteivel bővíteni a kiadó
kínálatát. A kiadó célja, hogy értékes
könyveket, színvonalas választékot kínál-
jon az olvasók széles rétegei számára.

Minőség és elkötelezettség = 25 év!
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1112 Budapest, Menyecske u. 3. 10/59. 

Tel.: (1)248-1263
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Dolores Redondo: Navarra trilógia
33 országban megjelent nemzetközi best-
seller, 29 kiadás csak Spanyolországban!
A „Legjobb spanyol regény” díj nyertese. 
A trilógiából már készül a film P. Nadermann
(A tetovált lány) és a Constantin Film (A par-
füm) közreműködésével.
„Redondo megteremtette a detektívregény új
típusát, mely ötvözi a pszichológiai thriller, a
bűnügyi történet és a legenda elemeit.”
„Felrázza és mindvégig izgalomban tartja az
olvasót, a fergeteges finálé minden várakozást
felülmúl.”

A láthatatlan őrző
Egy navarrai városban kamaszlány holttestére
találnak. A nyomok misztikus, rituális gyilkosság-
ra vallanak… Salazar felügyelőnő egy jósaltot
beteljesítve érkezik vissza szülőfalujába, hogy
harcba szálljon a sorozatgyilkossal és szem-
benézzen saját gyermekkori tragédiájának
félelmeivel is.

A csontok öröksége
Salazar felügyelőnő a "basajaun-bűntettek”
elkövetésével vádolt Jasón Medina perét kíséri
figyelemmel, ám a férfi öngyilkossága miatt az
ügyet lezárják. Amaia a vádlott neki címzett bú-
csúüzenete nyomán, mely egy szó: Tarttalo,
ismét a mitológia, a kereszténység és a mágia
világában keresi a választ.

A III. kötet Áldozat a viharnak címmel 
2016 júniusában jelenik meg.

Várjuk a Könyvfesztiválon a B54-es standon!


