
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
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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 
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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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volt, de amikor a Küldetésirányítás magyarázat nélkül elhallgat, 

Sullynak és társainak el kell gondolkozniuk azon, hogy hazatérnek-e 

valaha. 
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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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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 
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2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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A teljesség felé - Találd meg az igazi énedhez 

vezető utat 

 

ÚJ KÖNYVEINK  
Katona József Könyvtár 

Infotéka - Szakirodalom 
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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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
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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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"Amikor új szintre emeljük a tudatunkat, képesek leszünk hozzáférni lényünk 

egészének határtalan erejéhez, s mindannyian képessé válunk arra, hogy 

gyógyító és inspiráló csodákat vigyünk végbe. Könyvem, A csodák útja 

mindenkinek segítséget szeretne nyújtani abban, hogy kapcsolatba léphessen 

ezzel a mindenek feletti gyógyító erővel." - Dr. Mark Mincolla 

A LEGKISEBB CSODA IS MEGVÁLTOZTATHATJA AZ ÉLETÜNKET! 

Kár, hogy a legtöbben nem mindig ismerjük fel, amikor csodák történnek, hiszen 

analitikus elménk hajlamos következmények nélküli pillanatnyi történéseknek 

elkönyvelni őket. 

A csodák útja az elme és a szellem kalandos utazása, amely kibővíti az emberi 

gyógyulás lehetőségeit, és azzal az egyszerű feltevéssel indul, hogy a csodák 

nem véletlenszerűen történnek - mi hozzuk létre őket! 

Dr. Mark Mincolla könyvében különböző módszereket és technikákat mutat be, 

amelyekkel túlléphetünk az elfogadás útjában álló korlátainkon, egy mindent 

átfogó kognitív tudatosság, a csodák manifesztálására képes ébrenlét felé. 

A szerző, természetgyógyász, táplálkozásterapeuta, könyvében harminc éves 

holisztikus gyógyítói tapasztalatait osztja meg az olvasóval. Mark saját és 

páciensei gyógyulástörténeteinek bemutatásán keresztül olyan tapasztalatokat, 

tudományos kutatásokat és praktikus gyakorlatokat oszt meg az olvasóval, 

amelyek segítenek a tudatfeletti elme fejlesztésében és megmutatják miként 

kerülhetünk közelebb a bennünk rejlő isteni forrás megismeréséhez, amely képes 

megnyitni az utat a gyógyító és regeneráló csodák előtt. 

"A csodák útja a létezés alapállapotának és a tiszta tudatosságnak a végtelen 

lehetőségek terén történő felfedezése. Ez a teljes állapot minden gyógyulás 

alapja. Amikor egészek vagyunk, isteniek leszünk és meggyógyulunk. Mark 

Mincolla saját gyógyulásának története és a tudatállapotok, mint minden 

tapasztalat alapjai terén tanúsított szakértelme lenyűgöző. Ennek a könyvnek 

meg kell győznie arról, hogy az élet és a létezés egy csoda, a gyógyulás pedig azt 

jelenti, hogy visszatérünk az eredeti igazsághoz, a tudatossághoz és boldogság 

állapotához." 

Deepak Chopra 
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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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
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közötti érzelmi bonyodalomban bontakozik ki: Ferenczi analízisbe veszi a 
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Az idegen mester a tudatosság a természetesség és az egyszerűség egy tőről 

fakadó bölcsességével gondolkodni tanít! Sok-sok érzéssel, tisztán, szeretettel, 

derűvel. A gyógyító ember önismeretét is érintve. A könyvben lévő 14 lélek 

működését bemutató alaptörvény, tapasztalat és inspiráció egyszerre. A 

megismerésük irányt mutat a mai összekavarodott világunkban, hogy tudatosan 

beleszerethessünk a saját életünkbe! A lélek-szellem kapcsolat kerül fókuszba a 

könyvben, a kreativitást tükröző humorral együtt. Az öngyógyítás reményt adó 

erejének szándékával. Nincs csalódás, csak tapasztalás! Ez az élmény hatja át a 

könyvet. Mindenki felismerheti önmaga számára hogy: Saját maga teremti a 

maga valóságát, a maga világát. 

Ez egy szemléletváltásra késztető könyv. Hiánypótló, mert a lelki és a spirituális 

folyamatokat kapcsolja össze a hétköznapokkal, a fizikális valósággal. Feltárja a 

női gyógyító minőség szeretetteli erejének nyugalomteremtő szerepét. 

Megmutatja, hogy a tudatosság egyúttal a természet szeretete is. Lényegre törő 

egyszerűséggel vezeti be az olvasót a saját életébe, a jelene alapjainak színfalai 

mögé. Betekintést ad az élettörténéseink mögötti szándékok rendszerébe a 

tudományos pszichológiát, pszichoterápiát ötvözve a spirituális világ több 

évezredes tudásanyagával, hogy egymással harmonizálva, bölcsen mutassanak 

utat. 

A könyv a szerző közel 30 éves gyógyítói, tanítói és művészi tapasztalatára épül. 

21 fejezetben, 21 képpel. A spiritualitás hétköznapi, tudatos létjogosultsága 33 

élő történeten keresztül bontakozik ki. Sodró lendülettel, sokrétűen, mély 

szakmai tudással alátámasztva egy új látásmódot. 

Úgy íródott a könyv, ahogyan a pszichológus szerző dolgozik az emberekkel. 

Teljes odafordulással, szeretettel, derűvel, bizalommal az élet egyediségét 

tisztelve, de mégis a racionalitás, a logika törvényeit betartva. Ezért ez egy 

gyógyító szöveg lett. Hatása átélhető, élményszerűen érzékelhető. Élőbeszéd, a 

szóbeliség finom szövete. Élőszó módján hat, mintha a szerző személyesen 

szólna hozzánk. Bensőséges kapcsolatot teremt az olvasójával. Ez egy gyógyító 

könyv. Miközben olvassák közben is gyógyít. Rétegei vannak, emésztgetni kell, 

érdemes többször elolvasni, belénk hatol, érzéseket vált ki. Minél többször 

olvassák vagy hallgatják, annál inkább kibontakozik az ereje, a rétegei, gyógyító 

változást hozóan, jótékonyan, bátor szeretettel támogatóan. 

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/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
 

 

Kölcsönzési igény bejelentése >> 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kölcsönzési ablak 

 

 

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. 

Kölcsönzési ablak 

 

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. 

Kölcsönzési ablak 

 

David M. Rubenstein 

 

Mitől leszel jó vezető? - A világ legfontosabb 

cégvezetőinek, tulajdonosainak és úttörő 

gondolkodóinak bölcsessége 

 

ÚJ KÖNYVEINK  
Katona József Könyvtár 

Infotéka - Szakirodalom 

A világ legfontosabb cégvezetőinek, tulajdonosainak és úttörő gondolkodóinak 

bölcsessége 

New York Times Bestseller 

#1 Wall Street Journal Bestseller 

Nincs két egyforma vezető. Bill Gates, Jeff Bezos, Ruth Bader Ginsburg, Warren Buffett, 

Oprah Winfrey elveit és hozzáállását ismerjük meg ebből az alapkönyvből. 

Az elmúlt öt évben David M. Rubenstein a világ legjobb teljesítményt nyújtó vezetőit 

kérdezte arról, kik ők, és hogyan váltak sikeressé. A Hogyan vezessünk nélkülözhetetlen 

vezetői kézikönyv: a pénzügyi világ (Warren Buffett, Jamie Dimon, Christine Lagarde, 

Ken Griffin), az informatika (Jeff Bezos, Bill Gates, Eric Schmidt, Tim Cook), a 

szórakoztatóipar (Oprah Winfrey, Lorne Michaels, Renee Fleming, Yo-Yo Ma), a sport 

(Jack Nicklaus, Adam Silver, Coach K, Phil Knight) és az államigazgatás (Bill Clinton és 

George W. Bush amerikai elnökök, Ruth Bader Ginsburg, Nancy Pelosi) legnagyobb 

elméinek tanácsait gyűjti egybe. 

Jeff Bezos a kóborlásból begyűjthető energiákat zabolázza meg - úgy gondolja, legjobb 

döntéseit szívből, intuitív alapon hozta meg, nem elemzés révén. 

Richard Branson soha nem azért kezd dolgozni valamin, hogy hasznot termeljen. A 

legjobb megoldást akarja nyújtani az adott területen. 

Phil Knight úgy tekint a Nike-ra, mint egy marketingcégre, amelynek legfontosabb 

marketingeszköze a Nike termék. 

Marillyn Hewson négy testvérével apa nélkül nőtt fel Kansasben, és gyorsan megtanulta, 

hogy csak magára számíthat, és hogy mi a pénz értéke. 

Hogyan hoztak döntéseket, hogyan viszonyultak az innovációhoz, a változáshoz és a 

válsághoz ezek az úttörő személyiségek? Évtizedes tapasztalatokról számolnak be, 
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figyelemre méltó életük és karrierjük. 

David M. Rubenstein - a The American Story című könyv szerzője, The Carlyle Group 
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és a tudománynak végső soron ugyanaz a szerepe: lehetővé teszi, hogy az 

emberi lény, aki minden ízében ennek az univerzumnak a része, megértse 

helyét. Ezért kísérik a fizikai leírásokat filozófiai, művészeti és irodalmi 
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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. 

Kecskemét,  

Piaristák tere 8. 
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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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ÚJ KÖNYVEINK  
Katona József Könyvtár 

Infotéka - Szakirodalom 

Frankl auschwitzi beszámolója olvasók millióit rendítette meg. De vajon 

milyen volt az élete előtte és utána? Ki az ember a könyvek mögött? 

Önéletírásában a világhírű pszichológus azokról a tapasztalatokról is 

mesél, amelyek a rezilienciakutatás előfutárává és az értékközpontú 

pszichoterápia megalapozójává tették: a zsidó szülői házról, Sigmund 

Freudhoz és Alfred Adlerhez fűződő fiatalkori kapcsolatairól, az 

öngyilkosság által fenyegetett fiatalok körében végzett munkájáról, a 

nácik eutanáziaprogramjával szemben kifejtett ellenállásáról, politikai 

üldöztetéséről, deportálásáról, majd hazatéréséről Bécsbe, ahol majd egész 

életét leélte. Frankl visszaemlékezéseit az elszenvedett veszteségek és 

szenvedések ellenére mélységes emberszeretet hatja át. Visszaemlékezését 

a családi archívumból származó képek egészítik ki. 

 

"Segített megbirkóznom a fájdalmaimmal" 

Edith Eva Eger 
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