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Egy éjjel, amikor mindenki olvas

Itt van az ősz, ami egy ideje nem az iskolát

jelenti nekünk, hanem mondjuk az Olvasás

éjszakáját – most már ötödik éve. Az az egy

este persze csak a jéghegy csúcsa, mert a

legnagyobb kánikulában találjuk ki a prog-

ramokat, és kérjük fel a szerzőket, hogy

azon az estén valami olyasmit mutassanak

meg magukból, amit ritkán szoktak.

Lehetetlen?! Nem!

Berg Judit és Szabó Bori például felnőtt

szövegeikbe engedi bekukkantani azokat,

akik a Magvető Caféba látogatnak szep-

tember 16-án este. Ha már a hely adott,

ideje beszerezni pár pletykát a Magvető

Kiadó történelméből – reméljük Turi Tímea

és Szegő János valóban mesélős kedvében

lesz, és még az is lehet, hogy az utánuk fel-

lépő Parti Nagy Lajosról, vagy Kemény

Istvánról is előkerül valami sosem hallott

anekdota. Meg azt is megtudhatjuk, hogy

miért nem harap, csak megkóstol Szulák

Andrea.  Kíváncsi vagyok Pataki Éva törté-

neteire Törőcsik Marival és Mészáros

Mártával közös beszélgetőkönyvükről,

meg aztán arra is, hogyan lehet regényeket

hírként tálalni – a friss könyves Pachmann

Péter majd megmutatja. De nem csak vele

vetélkedhetünk, hanem szavazhatunk

Balázsy Pannával is, hogy vajon a film

vagy a regény a jobb, vagy a Fókusz

Könyváruházban is várja többek közt

Puzsér Róbert, Oláh Andre és, Hatala

Csenge a játékos kedvűeket. 

Akik első olvasáséjszakázók, azoknak

muszáj felhívnunk a figyelmét, hogy a Líra

programjai bár két helyszínen futnak – a

Magvető caféban, és a Fókusz Könyv-

áruházban, de mivel egy folyosó összeköti

a két részt, pillanatok alatt át lehet érni az

egyikből a másikba, és így akár ingázni is

tudnak. vagy épp át lehet rohanni dedikál-

tatnivalóért. Érdemes is átnézni, hogy bele-

hallgassanak Szurovecz Kitti poliamóriáról

szóló regényének bemutatásába, vagy

Horváth Gergely előadásába, esetleg ta-

nuljunk egy kicsit Görög Ibolyától. vagy,

hogy megtudjuk mi is az a punkpróza. 

Vannak, amikhez ragaszkodunk –

ilyen az Olvasás Éjszakája Band, azaz a

Bánó Attilából, Bíró Szabolcsból, Mucha

Attilából és Toroczkay Andrásból álló író-

együttes. 

Az a helyzet, hogy már felsorolni sem

tudom az érdekes programokat, kényte-

len lesz mindenki eljönni és maga eldön-

teni, hogy melyik a legérdekesebb. Sőt,

még egy dolgot lehet helyettem megten-

ni (sajnos): megnyerni egy welness hét-

végét!

Nem vicc – ez KEMÉNY lesz!
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