
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, 
hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Infotéka - Szakirodalom 

Magyar kincsek, ereklyék című kötetünkben a magyarsághoz 
fűződő értékes, múltidéző tárgyi emlékeket szedtük csokorba, 
felidézve a hozzájuk kapcsolódó, fordulatos históriákat és 
érdekes életeket. E mesélő tárgyak többé nem múzeumok, 
kincstárak vitrinjében raboskodó néma emlékek csupán, hanem 
"ők" maguk a megelevenedett történelem - finoman egymásba 
sodorják a múltbeli eseményeket és az emberi sorsok fonalát. 
Koronázási kincsek, írott emlékek, kultikus tisztelettel övezett 
tárgyak és pompás ötvösremekek - egy kötetben. Kizárólag 
olyan ma is meglévő kincsek kerültek bele a gyönyörűen 
illusztrált válogatásba, amelyek egyediségüknél, a hozzájuk 
fűződő történésekből és érzelmekből kifolyólag mindenekelőtt 
nekünk, magyaroknak jelentenek kiemelt értéket - magukba 

sűrítik népünk múltját, mintegy összefoglalva a honfoglalástól 
eltelt több mint 1100 esztendőt. 
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"Te is Jóbarátok rajongó vagy. Láttad az összes epizódot (többször is). 
Ismered az összes belsős viccet, ami elhangzik a sorozatban. Még azt is 

tudod, hogyan készült AZ A BIZONYOS hálaadási desszert. Nos, ezzel a 
jópofa szakácskönyvvel még egy lépéssel 

közelebb kerülhetsz a kedvenceidhez: elkészítheted azokat a mennyei 
ételeket, amelyeket az 1990-es évek-beli sorozatnak a szereplői a 
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Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget 
tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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erőszak az Álomgyárban 
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Infotéka - Szakirodalom 

Egy hírhedt hollywoodi producer szexuális zaklatásainak, és az ellene 
folyó nyomozásnak a története ez a könyv. A korlátlan hatalommal 

rendelkező milliárdos évtizedeken keresztül zaklatta és erőszakolta meg a 

környezetében felbukkanó nőket: karrierről álmodó asszisztenseket, 
feltörekvő modelleket, olykor Oscar-díjas színésznőket is. Gátlástalansága 

nem ismert akadályt: fenyegetésekkel, az áldozatok lejáratásával, 
titoktartási szerződésekkel hosszú időn keresztül elérte, hogy semmi baja 

nem származott mindebből, pedig a szakmában nyílt titok volt, hogy a 
nőknek érdemes vigyázniuk vele. Befolyásos ügyvédek, újságírók és 

politikusok simították el zűrös ügyeit, mígnem 2017-ben Ronan Farrow 

oknyomozó újságcikkei feltárták az igazságot, és áldozatok tucatjai 
vállalták névvel és arccal, hogy elmeséljék: hogyan bánt el velük a 

filmmogul.&nbsp;Ritka, hogy egy újságíró tényleg meg tudja változtatni a 
világot, de Ronan Farrow-nak ez mégis sikerült: nélküle nem született 

volna meg a #meetoo mozgalom, és a szexuális ragadozók világszerte a 
lebukás veszélye nélkül folytathatták volna áldozataik becserkészését. 
2020-ban pedig Hollywood csúcsragadozóját 23 év börtönbüntetésre 

ítélték. 
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Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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20. század sem volt képes megcáfolni. Az Osztrák-Magyar Monarchia is 
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történelmünkben, kultúránkban. A névsor lenyűgöző: Arany János, Blaha 
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Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Infotéka - Szakirodalom 
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Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Katona József Könyvtár 

Infotéka - Szakirodalom 

A világon ötből egy személy születik szuperérzékenynek. A 
hiperérzékeny, vagy HSP személyek általában arra vágynak, hogy 

környezetük elfogadja különbözőségüket. Amennyiben azt élik meg, hogy 
érzékenységük normális és pozitív visszajelzéseket kapna róla, teljesen 

megkönnyebbülnek és virágzásnak indulnak: hatalmat éreznek arra, hogy 
az egyedi tulajdonságaikat, együttérzésüket, megértésüket, kreativitásukat 

és gyógyító képességeiket megosszak a világgal. E könyv rendkívüli 
fontosságú az intuitív érzékenység témájában, illetve annak az emberi 
tudat fejlődésével való kapcsolata terén. Részletesen és praktikusan 
szemlélteti e roppant tárgykört és gyakori kísérőjelenségeit, hasznos 
eszközöket ismertet meg az olvasóval. A téma iránt érdeklődőknek 

kötelező olvasmány. 
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Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
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valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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legsikeresebb sportja mennyire nincsen lejegyezve. Miután az ember nem 

halhatatlan, versenyt futunk az idővel. Tesszük ezt azért, mert a sport 
nagyjai közül sokan már nem lehetnek velünk, és a ma élő legendák közül 

is sokan szépkorúak. Nem kisebb feladatra vállalkoztam, mint hogy a 
feledésnek indult fogathajtó-történelmet, a magyar hajtóstílust, a szinte 

hungarikummá váló Széchényi szárat, a hagyományokat, a virtuozitást, az 
eredményeket, a történeteket dokumentálom, és megőrzöm. Segítségül 
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valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
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valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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,,Az utolsók között mentem el, és az elsok között jöttem haza - hirdette 

magáról Zwack Péter. Kíváncsi voltam a történetre, az emberre. De 

kíváncsi voltam Pick Tamásra is, akinek nem sikerült megmentenie a 
család számára a szalámigyártást. Hosszú pályám során megadatott 

beszélnem Schweitzer Józseffel, a Széchenyi-díjas tudóssal és országos 
forabbival, de Ádám Antallal, Makovecz Imrével, Méhes Károllyal, 

Somló Tamással is. Érdekelt az emberi agy, és csak most vettem észre, 
hogy többekkel beszéltem, akik a titkait kutatják. És foglalkoztatott az 
emberi lélek, így ha velem tartanak, találkozhatnak többek között tudós 

papokkal is. És civilekkel, persze, egészen egyszeru sorból érkezokkel, és 
olyanokkal, akiket elkényeztetett az élet. Föllelnek majd nagyon népszeru 
embereket és csöndes heroizmusban dolgozókat."Sz. Koncz István eddig 
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folyóiratban jelentek meg, a Jelenkor irodalmi és muvészeti folyóirat 
munkatársa. Aranylemezt éro dalszövegeket írt Demjén Ferencnek, 
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Baranya megye figyelemre méltó személyiségeivel, és szelíd, kitartó 

faggatózása hatására még a legnehezebb és legzárkózottabb 
interjúalanyok is készségessé válnak és megnyílnak. A 43 beszélgetés - 

Demjén Ferenctol Vitray Tamásig lapjain jelenünk és közelmúltunk híres, 
elismert - vagy egyszeruen csak izgalmas - alakjai tárulkoznak ki, és 

mesélnek magukról, a saját korukról és mindannyiunk jelenéről. 
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Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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Lily Brooks-Dalton 

Az éjféli égbolt 

ÚJ KÖNYVEINK  
a Katona József 

Könyvtárban 

Augustine-t, a zseniális, idős asztronómust csak a csillagok érdeklik. A 
tudós évek óta elszigetelt kutatóállomásokon él, és az eget tanulmányozza, hogy felderítse az univerzum létrejöttét. A mostani állomásán, egy sarkvidéki kutatóbázison viszont katasztrofális eseményről kapnak hírt, és evakuálják a dolgozókat, ám Augustine 
makacsul megtagadja a munkája félbehagyását. Nem sokkal a többiek távozása után felfedez egy rejtélyes gyermeket, Irist, és észreveszi, hogy a rádiófrekvenciák elnémultak. Magukra maradtak. Ugyanebben az időben Sullivan éppen az Aether fedélzetén repül 
hazafelé a Jupitertől. Ő és a csapata többi tagja az első olyan űrhajósok, akik ilyen mélyen merészkedtek az űrbe, és Sully már megbékélt az áldozatokkal, amelyeket ez megkövetelt tőle: a lánya hátrahagyásával és a házassága felbomlásával. Az útjuk eddig sikeres volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. Miközben Augustine és Sully embertelen, de gyönyörű környezetben néznek szembe bizonytalan jövőjükkel, a történetük fokozatosan összefonódik, egy megrázó végkifejlet felé tartva. Lily Brooks-Dalton regénye a legfontosabb kérdéseket teszi fel kristálytiszta prózájával: mi éli túl a világvégét? Hogyan adjunk értelmet az életünknek?  
2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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A fa ezer arca  

ÚJ KÖNYVEINK  
Katona József Könyvtár 

Infotéka - Szakirodalom 

A könyv bemutatja az élő fa és az erdő nem anyagi szolgáltatásait, melyek 

elengedhetetlenek mind a környezetvédelem, mind a lakosság 

életminőségének szempontjából. Tájkép formáló szerepén túl 
megtudhatjuk, hogy milyen pozitív hatásai vannak a negatív ionoknak, 

amelyek az erdő levegőjében felszaporodnak és mi az „erdőfürdőzés”, 
milyen lombkorona házak, hotelek és éttermek vannak, mi az 

élőfaszobrászat, milyen gyógyhatásai vannak a faölelésnek, a fák 

leveleiből és virágaiból készített teáknak, krémeknek, fürdőknek, és 

melyik fa termése mire jó, valamint a fák nedvei milyen kincseket 

rejtenek. Megismerhetjük mennyiféle alapanyag készíthető testéből, hogy 

miért a jövő nyersanyaga a fa, hogyan ihlette meg Gauidit egy nyírfasor a 

kőkatedrális megalkotásánál, milyen előnyei vannak a fából való 

építkezésnek, hogy a fatermékekben megkötött CO2 van és ha minél több 

fát ültetünk és használunk fel, annál többet teszünk klímánk védelméért. 
Rácsodálkozhatunk mennyi féle formában és színben jelenik meg 

tárgyainkban, hogyan szolgálja kikapcsolódásunk, szellemi, fizikai 

feltöltődésünk és mindennapi életünk szebbé, barátságosabbá tételét, 
milyen kreatív ötletek születtek különleges felhasználásuk során, és mi 

mindent rejt magában vegyi felhasználása. 

Kölcsönzési ablak 

 

http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/
http://web.kjmk.hu/kjmk/kolcsIgeny/

