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Tartalom
Akik követik az Új Könyvpiac fejlődését, azok
valószínűleg nem nagyon csodálkoznak,
amikor kézbe veszik idei első lapszámunkat.
Az immár huszonhárom éve megjelenő, és
azóta is folyamatosan piacvezető könyves
lap időről időre megrázza magát, fiatalabbá
válik, hogy még frissebb tartalmakkal, még
korszerűbb köntösben mutathassa be
olvasóinak a könyvkultúra alkotóit, könyveit
és kiadóit.
Bornemissza Ádám tervezte az új grafikai
arculatunkat. A külcsín mögötti tartalmakat
is alaposan átszerveztük, újragondoltuk.
Minden érdekel bennünket, ami az olvasót
is érdekelheti. Milyen újdonságokra
érdemes figyelni a könyvesboltokban?
Hogyan él egy író? Befolyásolhatja az alkotó
egészsége a létrehozott művet? Mit olvas a
rocksztár a turnébuszban? Ezekre a
kérdésekre mind választ kaphatnak februári
számunkból. De két megjelenés között sem
hagyjuk magukra olvasóinkat – napi fris-
sítésű honlapunk, az ujkonyvpiac.hu együtt
kel, együtt fekszik a könyves világgal.
Frissek vagyunk, fiatalok, és olvasóinkat
szolgáljuk minden erőnkkel.

Armida kertjéből

Legendás növények –
híres könyvekből
A középkorban úgy tartották, aki
meghallja a mandragóra sikolyát,
meghal.

Az író egy napja
Babiczky Tibor
„A Magas tengert éjszaka írtam, két
évig – úgyhogy most már nagyon
álmos vagyok.”

Pax Corporis

Írók a testről
Czapáry Veronikát, Csobánka Zsuzsát,
Gracsó Krisztiánt, Hevesi Juditot és
Kalapos Évát kérdeztük a fájdalom és
az alkotás kapcsolatáról. „A fájdalom
kiemel a valóságból, és abba a köztes
térbe visz át, ahol az alkotás is
születik.” (Kalapos Éva)

A hónap kalandja.
Író az indiánok földjén

Borbáth Tibor: Két
nap az Ixil-három-
szögben
A 36 éven át (1960-1996) tartó guate-
malai polgárháború ezt a területet
érintette a legintenzívebben. A pol-
gárháború után pár évvel a hegyek-
ben évtizedeken át ellenálló veterá-
nok alapítottak egy túraszervező, tú-
ravezető központot.

Sztárinterjú Likó Marcell (Vad
Fruttik) zenésszel
Nézegetni a lét hibáit
Az erkélyünkön építettem ki egy
bázist, és a zseblámpás technika
alkalmazásával olvastam el Verne
Gyulától az Utazás a Föld középpont-
ja felét. Az volt az első nagy flash.
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Üdvözlet
az Olvasónak!
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