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Történelmi kalandok című kétkötetes

történelmi olvasókönyvében ezúttal a

fiatalabb korosztályok olvasóit hívja izgal-

mas időutazásra a magyarság legendás,

hősies tettekkel övezett múltjába. 

A szerző felnőtteknek szóló versei és

prózai munkái mellett korábban már

számos kötettel kedveskedett a gyere-

keknek, illetve a tizenéves korosztálynak,

akik közül bizonyára sokan jutottak fe-

lejthetetlen olvasmányélményekhez az

író nem egyértelműen ifjúságinak szánt

történelmi-életrajzi regényei által is. Ez

utóbbiakban – akárcsak legújabb köny-

veiben – a történelem és a kultúrtörténet

ismert fejezeteinek kevésbé köztudott

elemeit, rejtett összefüggéseit világítot-

ta meg. Gyárfás Endre ezúttal – a

Napraforgó Kiadó gondozásában megje-

lent – könyveiben a magyar történelem

néhány sorsfordító epizódján kíséri végig

fiatal olvasóit, az államalapítástól kezd-

ve a dualizmus koráig. 

A küllemében is impozáns kötetek

legnagyobb erénye az író korábbi írá-

saiból jól ismert olvasmányos, izgalmas

meseszövése, mely garantáltan köze-

lebb hozza a gyerekekhez a történelmet,

mely ezúttal nem száraz tényeken és

adatokon keresztül, hanem fordulatos

történeteken, a sorsdöntő pillanatok és a

történelmi erők mögött húzódó emberi-

lelki tényezők összefüggésében nyílik

meg előttük. Az elbeszélések történel-

münk kiemelt fejezeteit idézik meg, ám

az eseményeket nem a történelem-

könyvekből ismert nézőpontokból, ill.

tárgyilagos megközelítésben láttatva,

sokkal inkább a szereplők – gyakorta

egy-egy mellékszereplő – sajátos látó-

szögén és személyes élményein keresz-

tül.  A könnyed elbeszélésmód mind-

amellett széleskörű ismeretanyaggal

párosul, politikai, gazdasági, kultúr-

történeti, sőt nemzetközi helyzetképet is

fölvillantó tudásanyaggal, melyet a

gyerekek szinte észrevétlenül sajátíthat-

nak el a kalandos, szórakoztató történe-

tek olvasása közben.

Az első kötet öt elbeszélése az állam-

alapítástól a török hódoltságig tartó

időszakot fogja át, és olyan meghatározó

momentumokat ismerhetünk meg

belőle, mint például a pogány Búvár

Kund legendáját, aki hőstettével megóv-

ta hazáját, a keresztény Magyarországot

a német császár túlerőben lévő hadihajó-

val szemben. Vagy a céhek ellenállását

leküzdő, német származású nyomdász,

Hess András történetét, akinek az első

magyar nyomdát köszönhetjük. De –

többek között – fény derül arra is, hogy

miként kerültek a mámai harangok a

Balaton fenekére, ellenállva a török

szultán parancsának. 

A kötet második része a felvilágoso-

dástól a dualizmus koráig kalauzolja

végig olvasóit. Elsőként a magyar isko-

laügyért, s a kolozsvári akadémiáért utol-

só leheletig küzdő tudós tanító, Apáczai

Csere János krónikáját ismerhetjük meg,

majd bepillanthatunk az ónodi ország-

gyűlésbe, ahol, túl azon, hogy kiderül

ismert szólásunk – Eb ura fakó! – eredete,

napvilágra kerülnek az eseményeket

mozgató érdekellentétek is. Kultúránk

alapzatának megteremtői közül Apáczai

Csere János mellett olvashatunk Kármán

Józsefről, s vele együtt a hírlapindítás és a

honi színjátszás kezdeti nehézségeiről,

valamint Irinyi Jánosról, a tudós kémi-

kusról, „a tűz csiholójáról”, az ő króni-

kájából az is kiderül, hogy magyar földön

bizony küzdelmes út vezetett a találmá-

nyok meghonosításáért. És azt is elbe-

széli a kötet, miként született meg,

hogyan alakult Pest-Buda egyesítésével

„európai nagyvárossá” fővárosunk mai

arculata.

A kiadványt Jankovszky Iván, a

szöveggel egyenértékű, gyönyörű grafi-

kái teszik teljessé. 
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Mr Mercedes – Stephen King – 2605 Ft
Egy pangó közép-nyugati kisvárosban a fagyos kora hajnali órákban munkanélküliek százai állnak sorban az
állásközvetítõ elõtt. Egy kegyetlen, pszichopata ámokfutó, Brady Hartsfield egy lopott Mercedes volánjánál ülve
részvét és minden látható indok nélkül belehajt egy állásbörze elõtt várakozó védtelen tömegbe, és nyolc embert
(köztük egy csecsemõt) megöl, további tizenötöt pedig megsebesít. Brady Hartfield alkoholista anyjával él a szülõi
házban. Vágyik a mámorra, amit a Mercedes volánja mögött a halálosztó szerepében érzett, ezért újabb, még ördögibb
merényletre készül. William Hodges, az ügy kinyomozásában anno kudarcot vallott, nyugdíjas napjait azóta idióta
tévémûsorok bámulásával tölti.Lassan, de biztosan elhatalmasodó depressziója sikertelen távol tartásával küzdõ
exzsaru levelet kap „Mr. Mercedes”-tõl, aki kéjes, provokatív részletességgel mesél neki a tömeggyilkosság gyomor-
forgató részleteirõl. Hodges – ahelyett, hogy bûntudata õrületbe és öngyilkosságba kergetné – megrázza magát, tal-
pra áll, és elhatározza, hogy szembe száll az elmebeteggel.

Personal – Lee Child – 2275 Ft
Jack Reacher magányos farkas. Amióta elhagyta a hadsereget, egyedül járja az országot, amíg egyik nap
hirdetést nem lát az újságban: Reacher hívja fel Rick Shoemakert.�  A hadsereg visszavárja... A külügy-
minisztérium és a CIA az õ segítségére számít. Egy ismeretlen merénylõ ugyanis rálõtt a francia elnökre
Párizsban, ám a golyóálló üvegnek köszönhetõen a politikus sértetlenül távozhatott a helyszínrõl. Ám
ami igencsak figyelemfelkeltõ az eset kapcsán, az a távolság, ahonnan a lövést leadták. 1300 méter. Ilyen
messzirõl ennyire pontosan csakis a legképzettebb mesterlövészek képesek pontos találatot elérni. Õket
pedig név szerint ismeri a titkosszolgálat, meg kell nézni, melyiküknek állhatott érdekében, hogy eltegye
láb alól a franciák elsõ emberét... Egyikük John Kott, aki épp most szabadult tizenöt évnyi börtön után,
amit  egyetlen embernek köszönhetett, Jack Reachernek. Miközben a lehetséges merénylõ a G8-as
találkozóra tart, hogy beteljesítse küldetését, Reacher a nyomába ered. Üldözõt és üldözöttet egyetlen
dolog hajt: a bosszúvágy...

How to be Both – Ali Smith – 3270 Ft
Az írónõ hatodik regénye meghökkentõ, kettõs narratívájával azonnal felkerült a neves Man Booker díj jelöltjei közé.
Egy George nevû tinédzser lánynak anyja halála után  érzelmileg kell egyenesbe jönnie öccsét is segítve. A másik
szálon megismerkedünk a reneszánsz festõvel, Francesco del Cossával, aki számos kitûnõ freskót szignált a ferrarai
Palazzo Schifanoiában. A két történet úgy fonódik össze, távolodik el, majd megint közelít, mint két életteli szõlõin-
da. Például George utolsó kirándulása édesanyjával Ferrarába vezetett, ahol megtekintették a híres freskókat, míg
Francescot furcsa látomások gyötrik, amikben feltûnik egy fiatal lány, aki egy „fogadalmi táblát” tart az ég fele,
pont, ahogy a pap a szertartáson felajánlja a kenyeret. Az olvasó persze tudja, hogy egy Ipad-rõl van szó, ez csak
egyike azon tréfás ötleteknek, amikkel Smith fûszerezi regényét. A szövegek, a verstöredékek valóságos tükör
labirintusba csalják az olvasót, ahol semmi sem biztos. Lehet, hogy a Francesco történet csak George teljes
beleéléssel megalkotott iskolai projektje, aminek címe Empátia?

Eleanor and Park – Rainbow Rowel – 2490 Ft
Park Sheridan úgy gondolja, ha senki sem látja, senki sem fogja zavarni. Ha belevész a szürkeségbe,
mindenki békén hagyja majd. Eleanor Douglas éppen az ellentéte, akkor sem lenne képes eltûnni, ha
megpróbálná. Minden feltûnõ rajta, õrült vörös haja, fantasztikus ruhái, a szokatlan bolondságok, amik
elhagyják a száját. Mikor Eleanor feltûnik Park iskolabuszán, a fiú nem tudja eldönteni, hogy bátor-e,
vagy kész öngyilkosság, amit csinál. De képtelen kiverni a fejébõl a hozzá hasonlóan mindig különc lányt.
Két rossz csillagzat alatt született fiatal története ez, akik elég okosak, hogy tudják, az elsõ szerelem szinte
sohasem tart örökké, de elég bátrak és elszántak, hogy mégis megpróbálják.

All the Bright Places – Jennifer Niven – 3035 Ft
Violet a nõvére tragikus balesete óta csak arra tud gondolni, hogy valahogy túlélje a következõ napot nélküle. Eleanor,
a legjobb barátnõje és segítõje is volt, a lány most úgy érzi, teljesen egyedül maradt, és már semmi, sem köti le a
figyelmét. Maga se tudja mi viszi arra, hogy felmásszon az iskola harangtornyába, és ki tudja mi történik, ha nincs
ott Theodore Finch, az iskola ügyeletes fura sráca, aki nem hagyja, hogy valami butaságot kövessen el. Finch amúgy
szinte megszállottan foglalkozik a halál gondolatával, s nem zavarja, hogy az iskolában úgy gondolják, Violet
beszélte õt le arról az ugrásról ott a toronyban… Úgyis mindenki lükének, deviánsnak tartja és messzire kerülik, mert
híres a hirtelen haragjáról. A fiú új célt talál magának: megmutatni Violetnek, hogy az élet szép, érdemes élni, még
Indianában is. Közös munkával kell földrajzra feltérképezniük államuk látványosságait. A fiatalok nekivágnak, hogy
megnézzék a fura, egyedi helyeket, s errõl egy iskolai beszámolót készítsenek. Közben pedig feltérképezik egymás
titkait is. Vagy mégsem?
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