
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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 
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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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edzőinek bemutatása 
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Látványos hőtérképekkel, amelyek megmutatják, merre mozognak a 
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Hogyan küzdjünk meg a városi élet kihívásaival? Akár nagyvárosba 

születtünk, akár csak később költöztünk oda, sokszor a városi élet 

negatívumaira fókuszálunk. Várakozás a dugóban, zajszennyezés, idegen 

arcok, drága éttermek. Pedig az urbánus lét másik oldala - a sokszínű 

gasztronómiai, kulturális kínálat, a vibráló energia, a soha nem múló 

érzés, hogy a lehetőségek száma végtelen - igazán varázslatos. Minél 

inkább elmerülünk benne, annál valószínűbb, hogy rátalálunk azokra a 

helyekre, ahol jól érezzük magunkat, és önmagunk lehetünk. A kötet nem 

tankönyv vagy útikalauz, sokkal inkább egyfajta kézikönyv. A 

formatervezéssel, építészettel és urbanisztikával foglalkozó újságíró, 

Hugo Macdonald nemcsak abban segít, hogyan küzdjünk meg a 

nagyvárosi lét kihívásaival, de abban is, hogy miként tehetjük élhetőbbé a 

várost. HUGO MACDONALD Londonban elő, várostervezéssel, 

építészettel és dizájnnal foglalkozó kritikus és szakmai tanácsadó. Mielőtt 

a fővárosba költözött, a Cambridge-i Egyetemen arabisztikát és modern 

kori történelmet hallgatott. Eddigi pályafutása során volt már a 

Wallpaper* magazin weboldalának főszerkesztő-helyettese, majd a 

Monocle magazin dizájnszerkesztője, ahol heti rendszerességgel 

jelentkezett a Monocle rádió dizájnnal és építészettel foglalkozó 

műsorának, a ,,D szekciónak" műsorvezetőjeként. Miután rövid kitérőt tett 

Ilse Crawford dizájntanácsadó cégénél, a Studioilsenél 

márkaigazgatóként, saját céget alapított. Írásai jelentek meg többek között 

a Financial Times, a Guardian, a Modern Design Review es a Journal of 

the London Society hasábjain is.  
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Szabad szerelem - Az új nemi erkölcsről 

 

ÚJ KÖNYVEINK  
Katona József Könyvtár 

Infotéka - Szakirodalom 

Olyan korban élünk, amikor az Egyházat mintha ólomsúllyal rántanák a 

mélybe - állítja a könyv szerzője. - Nem először történik ez az Egyház 

hajójával. Mikor Szent Pál hajója Kréta szigete előtt veszélybe került, "a 

hajósok másnap a tengerbe szórták a rakományt, harmadnap pedig saját 

kezükkel dobálták ki a hajó fölszerelését" (ApCsel 27,18-19). Erre a 

történetre kellett gondolnom, mikor az "új nemi erkölcsöt" szemügyre 

vettem, melyet a "szinódusi út" tár elénk mint olyan intézkedést, amely 

képes megmenteni az Egyházat. Olyasmit dobnak itt a tengerbe, amelyet 

koloncnak vélnek az Egyház nyakán: a régi nemi erkölcsöt, amely 

állítólag megnyomorítja az embereket.  
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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,  
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"Jobb, ha te választasz, mint ha téged választanak! - ezzel biztatja női 

olvasóit az amerikai randiguru. Birger szerint ideje tudomásul venni, hogy 

a romantikus minták az utóbbi években eltűnőben vannak, és a nőkre vár 

az új szokások kialakítása. Az internetes társkereső oldalak és a 

mobilalkalmazások ugyanis megváltoztatták a párkapcsolatok 

születésének dinamikáját, a randipiacon több az iskolázott, független nő, 

mint a hasonló férfi, s ez utóbbiak a #MeToo mozgalom óta végképp 

elbizonytalanodtak azzal kapcsolatban, hogyan is közeledhetnek félre nem 

értelmezhetően egy nőhöz, így azután gyakran egyáltalán nem mernek 

közeledni. 

Nincs más hátra, a nőknek kell megtenniük az első lépést! Miért is ne? 

Elvégre az Y és a Z generáció lánytagjai az élet minden területén tisztában 

vannak vele, hogy mit - és kit - akarnak. Jól teljesítenek az iskolában, 

gyakran kerülnek vezető pozícióba a munkahelyükön, miért ne 

viselkedhetnének hát hasonló merészséggel a szerelemben? Miért kellene 

ölbe tett kézzel várniuk, hogy rájuk találjon az igazi? 

A szerző új, bátor stratégiákat ajánl a társkeresésben, szórakoztatóan és 

meggyőzően kombinálva a tudományos kutatási eredményeket a valós 

életből vett sztorikkal. Konkrét tanácsokat ad, hogyan viselkedjünk a 

különféle helyzetekben, hogyan kerüljük el az online ismerkedés csapdáit, 

és egyáltalán, miért randizzunk idegenek helyett inkább olyasvalakivel, 

aki az ismerőseink közül kerül ki. A kötet nélkülözhetetlen kézikönyv 

minden olyan nő számára, aki másképpen akar társat keresni (és találni), 

mint eddig tette, csak nem tudja, hogyan lásson hozzá. 

JON BIRGER amerikai újságíró, a Fortune magazin munkatársa. Írásai a 

Barron's, a Bloomberg Businessweek, a New York Magazine, a Time, a 

Daily Mail, a New York Post és a Washington Post hasábjain is 

megjelentek, ő maga gyakran vendégeskedik vezető nemzetközi 

tévécsatornák és rádióállomások műsoraiban." 
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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 
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2020-ban George Clooney készített belőle filmet a Netflixre, ráadásul 

ő játssza főszerepben Augustine karakterét. 
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2020. március 27-én Ferenc pápa az üres, esőtől áztatott Szent Péter téren 

állva szólt ahhoz a sok millió emberhez, akik karanténjuk magányából 

figyelték szavait: ,,A viharban az Úr arra hív, hogy ébredjünk fel, hívjuk 

életre a szolidaritást és a reményt, mert ezek adnak tartást és nyújtanak 

támaszt ezekben az órákban, amikor látszólag minden elsüllyed 

körülöttünk." A Covid-19-járvány pusztítása közepette Ferenc pápa nem 

csupán a hívő embereknek nyújtott reményt és megnyugvást, hanem a 

betegségtől szenvedőknek, illetve a betegek életéért kétségbeesett 

küzdelmet vívóknak is. Egy évvel híres beszéde után a pápa a neves olasz 

újságíró, Domenico Agasso kérdéseire válaszolva osztja meg gondolatait: 

közvetlen, meleg szavakkal arra biztat, hogy vegyük fel a harcot a közöny 

és az egoizmus futótűzszerűen terjedő vírusával, mely az összeomlás 

szélére sodorta a világot. Bátor, egyben megvilágító erejű gondolatai 

eligazodást kínálnak azokban a nehéz időkben, amikor mind egyéni, mind 

társadalmi szinten tennünk kell azért, hogy élettel töltsük meg a jövőt.  
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