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Fábián Janka: Emma évszázada 

  

A tizennégy éves, írói ambíciókat dédelgető Emma 1907 júliusában az 

Orient expresszen tér vissza Kanadából Budapestre az édesapjával. A 

fővárosból Balatonkörtvélyesre utaznak tovább, ahol a súlyosan beteg Vallay 

Zoltán egykori szerelmére, Kóthay Évára bízza lányát. Emma ebben az 

álomszép balatoni kisvárosban válik igazán felnőtté, itt tapasztalja meg 

mindazt, ami az életben a legfontosabb: a szerelmet, a megbocsátást és hogy 

néha súlyos áldozatokat kell hoznunk.  

 

Emma szerelme, Emma fiai, Emma lánya - Fábián Janka most Emma 

évszázada címen egy kötetben megjelenő regényciklusában lenyűgöző tablót 

tárul elénk egy különleges, erős asszonyról és családjáról 

 

Raktári jelzet:  F 10 

 

Borsa Brown: Az Arab lánya I – II kötet 

  

Az Arab lányának első kötetében egy kislány élete bontakozik ki, míg a 

legújabb, második kötetben immár a fiatal nővé cseperedett Annával élhetjük 

át az első szerelem boldogságát, miközben a család fogalma is átértékelődik. 

 

Borsa Brown különleges, szókimondó, ugyanakkor érzelmes és 

szenvedélyes, erotikában bővelkedő írásai az olvasók kedvenceivé váltak. Az 

írónő a már megszokott stílusban folytatja a történetet, mely ismét 

bővelkedik érzelmi magasságokban és mélységekben. 

 

Anna bint Gamal al-Szudairi a tizennyolcadik születésnapját ünnepli. 

Mindennapjait a szaúdi királyi család védelmében éli luxusban, titkok és 

tabuk között. De egyszer minden titokra fény derül, minden kérdésre válasz 

érkezik, és mindenki tisztába jön vele, hol is a helye a világban. Hiába a 

szigorú nevelés, a vér nem válik vízzé, és erre Anna is rájön.Vajon mi lesz 

erősebb és meghatározóbb a fiatal lány életében? A meglévő kötődése a 

hazájához és családjához, vagy az éledező vonzalma egy idegen világhoz, 

távoli rokonaihoz? Kaphat-e esélyt, hogy megtudja, ki is ő valójában? 

Megismerheti a gyökereit?  

 

Raktári jelzet: B 90 

 

Pataki Éva: Még egy nő 

  

Pataki Éva forgatókönyvíró, rendező, Mészáros Márta filmjeinek írója. A 

Még egy nő vérbeli nőregény. Férjek és volt férjek, szerelmek és volt 

szerelmek, saját és fogadott gyerekek, anyósok, nagyszülők, testvérek, 

kutyák, macskák részvételével zajlik három, harmincas éveiben járó barátnő 

Annamari, Mimi és Leona élete. Az unalmas hétköznapokat egy házassági 

válság, szeretők felbukkanása és eltűnése, egy életveszélyes baleset, és egy 

titokzatos zaklató forgatja fel. A sok humorral átszőtt könyv olyan sokat árul 

el a nőkről, hogy a férfiak is sokat "tanulhatnak" belőle. 

 

 

Raktári jelzet: P 42 

 



Susan Meissner:  Híd az óceán felett 

  

A háború bonyodalmai végzetesen összekötik három teljesen különböző nő 

életét 

1946. február. A második világháború már véget ért, ám a személyes 

tragédiákból való gyógyulás még csak most kezdődik Annaliese és Simone 

számára. Annaliese német származású balerina, aki kétségbeesetten menekül 

a múltja elől, Simone pedig a francia ellenállás egyik kémjének a lánya. A 

két nő csatlakozik a RMS Queen Mary óceánjáró fedélzetén utazó több száz 

európai katonafeleséghez, akik az Atlanti-óceánt átszelve ismét együtt 

szeretnének lenni a férjükkel. Az Annaliese-re és Simone-ra váró új élet 

Amerikában reményteli és hívogató, egészen addig, míg a féltve őrzött 

titkaik felszínre nem kerülnek. Mikor az utazás véget ér a New York-i 

kikötőben, csupán az egyikük hagyja el a hajót... 

Napjainkban. 

Brette különleges képességgel rendelkezik, amelynek révén érzékeli a 

szellemek jelenlétét. Egy barátja kérésére ellátogat a mára már múzeumként 

üzemelő, legendás Queen Maryre. A hajó fedélzetén tapasztaltak arra 

ösztönzik, hogy egy régi tragédia nyomába eredjen, és közben bepillantást 

nyer a valaha a hajón utazó katonafeleségek fájdalmaiba és küzdelmeibe. 

Mindez végül hatással lesz a döntéseire is, hiszen fontolóra kell vennie, mit 

kell feláldoznia azért, hogy megkaphassa, amire a legjobban vágyik. 

 

Raktári jelzet:  M52 

 

Alex Rosenberg:  A krakkói lány 

  

A krakkói lány a harmincas évek Párizsán, a spanyol polgárháborún, 

Moszkván, Varsón és a náci Németország szívén átívelő, lenyűgöző történet, 

mely egy nő túlélésért folytatott küzdelmét követi végig, miközben egész 

nemzetek szakadnak szét, örökre megváltoztatva történelmünket. 

1935-ben Rita Feuerstahl nagy tervekkel érkezik a krakkói egyetemre, ám az 

élet más meglepetéseket tartogat számára – házasság, szerelmi viszony, 

gyermek, és mindez a közelgő háború árnyékában. Rita időközben olyan 

hatalmas titok birtokába jut, mely a szövetségesek győzelmét veszélyezteti, 

ugyanakkor a háború dúlta Európa káoszában talán ez az egyetlen dolog, ami 

erőt ad neki a túléléshez. 

Vajon a szenvedélye és az elszántsága elegendő ahhoz, hogy át tudja 

vészelni ezt a rettenetes időszakot, s az Európa által valaha látott legnagyobb 

gonoszt? 

 

Raktári jelzet: R 86 

 

Brendan O'Carroll:  Agnes Browne 

  

Agnes Browne bámulatos asszony. Nappal kofa: gyümölcsöt és zöldséget 

árul egy forgalmas dublini piacon. Este és éjjel Redser Browne felesége és 

hét rakoncátlan gyermekük anyja, dajkája, tanárnője és lélekgyógyásza. 

Aztán Redser meghal. 

Ez a hatvanas években játszódó megható regény emléket állít annak, ahogy 

Agnes az özvegyi sorssal birkózik, legjobb barátnője, Marion, valamint 

páratlan humorérzéke és a szerelmes természetű Pierre segítségével. Egy 

csodálatos asszonyi jellem és a dublini szegénynegyed világa kel életre 

ebben a nagyszerű regényben. 

 

Raktári jelzet: O 11 

 



Okváth Anna: Szonáta gordonkára és kávédarálóra 

  

Játszottak már az érzelmeid bűvös húrjain?  

 

Zsini fiatal, bohém lány, akinek mindene a csellózás. Eltökélten be akar 

kerülni a Zeneakadémiára, de a sors különös mentort ad mellé. A férfi csupa 

rejtély, ellentmondás, undokság, olyasvalaki, akibe nem ajánlott beleszeretni.  

Zsininek persze sikerül. De vajon tényleg ő az igazi? Vagy ez a szerelem 

csupán délibáb?  

Lehet, hogy tökéletes muzsikát nem a pontosság, hanem maga a szenvedély 

ad?  

Zsini keresi önmagát, az őszinte dallamokat, és az igazi, elsöprő szerelmet.  

Az élmények örvényében hűséges társa egy háromszáz éves cselló, egy 

gyerekkori barát, egy szálkás szőrű tacskó és a bosszúvágy, hogy a családját 

elhagyó apjának egyszer beolvashasson.  

Történet, melyben mindenki magára ismerhet, aki valaha remélt, álmodott és 

csalódott, de mert újrakezdeni.  

 

Lenyűgöző regény szenvedélyről és zenéről.  Add át magad a dallamának! 

 

 

Raktári jelzet: O 17 

 

Kyung-Sook Shin: Vigyázzatok Anyára! 

  

Amikor a 69 éves Szonjo (So-nyo) elszakad férjétől a szöuli metróállomás 

forgatagában, családja kétségbeesetten indul a keresésére. Mégis, ahogy a 

régóta lappangó titkok és a személyes sérelmek szépen lassan napvilágra 

kerülnek, mindenkiben felmerül a kérdés: vajon mennyire ismerik az 

asszonyt, akit anyjuknak neveznek?  

 

A szívhez szóló hangokon, a lány, a fiú, a férj és az anya szemszögéből 

elmesélt történet egyszerre nyújt hiteles képet a mai Koreáról és egyetemes 

betekintést a családi szeretet témájába. 

 

 

Raktári jelzet: K 99 

Böszörményi Gyula: Leányrablás Budapesten 

  

Budapest, 1896. A város a millenniumi ünnepségek lázában ég. A békebeli 

Monarchia minden zugából tízezerszám tódulnak az emberek, hogy 

megcsodálják az ezeréves Magyarország egybehordott kincseit. Köztük van 

a Marosvásárhelyről érkezett, 16 éves Hangay Emma kisasszony is, akinek a 

rendezvények második napján nyoma vész. 

Négy évvel később titokzatos távirat érkezik az azóta is gyászoló, idős 

édesapa, Hangay Árpád címére: a különös üzenetet Emma, a rég halottnak 

hitt lány küldte! Az ekkor 17 éves Mili kisasszony, Emma húga azonnal a 

fővárosba utazik, hogy nővére keresésére induljon. 

A talpraesett, éles eszű lány nem sejti, hogy midőn felszáll a vonatra, 

rémálmokhoz hasonló kalandok sora veszi kezdetét, melyek kibogozásában 

egyetlen támasza a jó hírű, ám igen zord természetű mesterdetektív, 

Ambrózy Richárd báró lesz. 

 

Raktári jelzet: B 86 

 



Lisa Gonova:  Megmaradt Alice-nek 

  

A háromgyerekes, boldog házasságban élő harvardi professzorasszony, Alice 

a karrierje csúcsán van, amikor azt veszi észre, hogy egyre feledékenyebb. 

Az idő haladtával gondolatai is összekuszálódnak, memóriája egyre 

gyakrabban hagyja cserben. A diagnózis: Alzheimer-kór, korai stádiumban. 

A függetlenségére mindig büszke Alice összeszorított foggal igyekszik 

ugyanúgy élni az életét, mint korábban, és csak a jelennel foglalkozni, de a 

betegség lassan úrrá lesz rajta. Helyenként szívszorító, néhol felemelő, 

ugyanakkor ijesztő történet arról, milyen az, amikor valaki szó szerint 

elveszíti az eszét. 

 

 

Raktári jelzet: G 36 

 

Passuth László: Nápolyi Johanna 

  

A regény cselekménye Itáliában játszódik a 14. században, a reneszánsz 

kibontakozásának idején. Bölcs Róbert, Szicília és Jeruzsálem királyának 

halálával végrendeletileg unokájára, Johannára szállt a hatalom. Johanna 

megkoronázása ellentéteket váltott ki, a nápolyi udvar trónra sóvárgó főurai 

között, de a magyar király, Nagy Lajos visegrádi udvarában is. Nagy Lajos 

öccse, Endre tíz éve Nápolyban volt már Johanna férjeként és a trón 

várományosaként... Az író megbontja a hagyományos felfogást, Johannát 

nem tartja Endre meggyilkolása részesének, ennek igazolására részletesen 

rajzolja meg az itáliai trecsentót, a hatalomért küzdő főurak életét, de képet 

ad a virágzásnak induló művészetekről is 

 

Raktári jelzet: P 39 

 

Lawrence Hill:  Valaki ismeri a nevemet 

  

Ezek a felszabadítók azt mondják, azért hoztak engem Angliába, hogy 

segítsek megváltoztatni a történelem menetét. Nos, ezt majd meglátjuk. De 

ha ilyen sokáig éltem, kell, hogy legyen valami oka. 

Miután még gyerekként elrabolták Afrikából, hogy rabszolgaként Dél-

Karolinában dolgozzon, Aminata Diallo csak a szabadulására tudott gondolni 

és arra, hogyan juthatna vissza szülőfalujába. Először egy indigó-

kereskedőhöz került, aki felismerte a fiatal lány páratlan intelligenciáját. 

Később, már felnőtt nőként, elszakadt férjétől és gyermekétől és a 

Függetlenségi Háború káoszában találta magát. 

Manhattan-ben Aminata segít a „Négerek könyvét” megírni, amely azon 

feketék nevének listája, akiknek szolgálataikért az angol király szabad 

elvonulást ígért Új-Skóciába. Amikor a brit rabszolga-felszabadítók új 

„kalandokat” keresve eljutnak Sierra Leone-ba, Aminata közreműködik 

abban, hogy 1200 új-skóciai fekete költözhessen vissza Afrikába. Aminata 

tevékenysége felnyitja a brit közvélemény szemét, ami nagyban segíti a 

felszabadítási törekvéseket. 

Ez a magával ragadó történet egy figyelemre méltó nő életéről hat évtizedet 

és három kontinenst ölel át és a történelem egy kegyetlen fejezetét eleveníti 

fel. 

Raktári jelzet: H 70 

 



Helen Fielding: Bridget Jones naplója 

  

Fogyókúrázni fogok (most már tényleg), hetente háromszor edzõterembe 

járok, leszokom a dohányzásról, a fényképeket albumba rakom, nem 

beszélek ki másokat a hátuk mögött, otthon is rendesen felöltözöm, 

megtanulom beprogramozni a videót, és végre rendes pasit kerítek 

magamnak. 

Ismerős? Ha Ön, kedves Olvasó, még sohasem tett ilyen vagy ezekhez 

hasonló újévi fogadalmakat, akkor Ön egy szent, vagy férfi. Ha viszont 

érezte már úgy, hogy gyökeresen változtatnia kellene az életén, akkor 

számos közös vonása lehet e könyv hősnőjével, Bridget Jonesszal, akinek 

naplójából élete egy évének történetét ismerhetjük meg.  

A könyv hihetetlen sikert aratott nem csak Angliában és Amerikában, hanem 

nálunk is, amit nem utolsósorban fergeteges humorának és a könyvből 

készült filmnek köszönhet. És valóban, Bridget naplóján minden nő szívből 

kacaghat – ki azért, mert ő nem ebben a cipőben jár, ki azért, mert nem csak 

ő jár ebben a cipőben. A férfiak is pompásan szórakozhatnak rajta, talán még 

tanulnak is belőle. 

 

Raktári jelzet: F 57 

 

Delphine de Vigan:  Semmi nem áll az éjszaka útjába 

  

A No és én című regénye miatt Magyarországon is jól ismert francia írónő 

ezúttal egy rendkívül személyes, érzékeny és őszinte szöveget nyújt az 

olvasónak: édesanyja öngyilkossága után zsigeri késztetést érez arra, hogy 

elmesélje a történetét, hogy választ keressen arra, miért alakult olyan 

fájdalmasan az élete, mitől vált mániás depresszióssá. Lucile-t a saját 

nézőpontjából, a túl gyorsan felnőni kényszerült gyermek szemével írja meg, 

megpróbálva megragadni azt a rejtélyt, amit az anyja − aki mindig egyszerre 

volt oly közeli és oly távoli − jelentett a számára. Ezt az önmagára kirótt 

feladatot olykor elviselhetetlenül nehéznek érzi, mégis hajtja az írás 

kényszere, egyre mélyebbre és mélyebbre merül a családi emlékezetben, 

ahol a sugárzóan fényes emlékek mellett (mögött) eltemetett titkok 

lappanganak. 

 

Raktári jelzet: V 85 

 

Elizabeth Gilbert: Eat, Pray, Love – Ízek, imák, szerelmek 

  
Elizabeth Gilbert önéletrajzi regénye spirituális utazásra hívja olvasóit, vele együtt 
tanulhatjuk meg, mit jelent megismerni, megszeretni, és ha kell, elengedni az 
embereket.  
Elizabeth harmincas, sikeres nő – volt. Gazdag férj, álomház, fényes karrier. Egyik 
pillanatról a másikra az élete mégis romokban hevert, látszólag ok nélkül. Egy 
szörnyű válás és az azt követő depresszió után, megmérgezett kapcsolatokkal a 
háta mögött nekivágott a nagyvilágnak, hogy végre rájöjjön, ki is ő, és mit akar az 
élettől. Zarándoklata Itáliába, Indiába és Indonéziába vezet, ahol olasz dzsigolók, 
indiai guruk, indonéz gyógyítók között bizonyítja, hogy mind a boldog pillanatokat 
keressük, akármelyik szegletében élünk is e világnak. Őszinte, humoros és mély 
érzelmű könyve mindannyiunknak szól, akik ébredtünk már úgy, hogy „ettől a 
naptól kezdve változtatok az életemen”. Egy nő, aki nem akart többé megfelelni. 
Egy nő, aki elengedte a jelenét, és megtalálta a boldogságát. Egy nő, akiben 
magunkra ismerhetünk. 
 
 
Raktári jelzet: G 46 

 



Szabó Magda: Für Elise 

  
Az élet kilencedik évtizedében elkerülhetetlen a múló idővel való szembenézés: az 
író makacsul kitért minden, kamasz, majd fiatal felnőtt életére irányuló kérdés elől. 
Most feltöri a hallgatás pecsétjét, elég öreg már ahhoz, hogy ne szégyelljen 
semmit, ami vele és övéivel valaha megesett: egyetlen tanúja önmagának, 
családját behörpölték a temetők, senki érzékenységét nem bánthatja már 
nyíltságával, még felnevelő iskolája, az államosításból visszanyert és részleteiben 
rekonstruált Dóczy is csak épületében emlékeztet hajdani önmagára, a 
kisasszonygyár megszűnt, emlékeit őrzik csak, akik még ismerték olyannak, amilyen 
volt. Az író szomorúan szabaddá vált ahhoz, hogy végre elkezdje kétrészes életrajzi 
regénye megírását, az olvasó most az első részt kapja kézhez. 
 
 
Raktári jelzet: Sz 19  

Szendrey Júlia: „Naponként árvább…” -  Szendrey Júlia naplója 

 

  

 

A kötet a magyar irodalom talán legemblematikusabb figurája, Petőfi Sándor 
feleségének a naplóját tartalmazza, melyet leánykorától haláláig vezetett, leírva 
benne házasságainak történetét és megrendítő személyes sorsát. A kiadás a 
fennmaradt saját kezű kéziratok alapján készült el, korabeli fényképekkel 
illusztrálva. 
 
 
Raktári jelzet: Sz 60 

Gárdonyi Géza: Ida regénye 

  
A félárva, zárdában nevelkedett Idának az apja, Ó Péter borkereskedő gazdag 
hozománnyal, hirdetés útján keres férjet: sürgősen szabadulni akar leányától, hogy 
továbbra is szabados életmódjának hódolhasson. A leendő férjnek életmentő a 
pénz, hisz tehermentesítheti vele nővére birtokát, s jómagának is alkalma nyílik 
festői ambíciói megvalósítására. Az esküvő előtt Balogh Csaba és Ó Ida megfogadja 
egymásnak: üzleti alapú és szigorúan formális házasságukat egy esztendő múltán 
felbontják… 
 
 
Raktári jelzet:  G 25 

 

 

Wass Albert: A funtineli boszorkány 

  
 
Erdély, havasok alja, vadászatok, pásztorok és prepegyitok világa bontakozik ki 
Wass Albert leghíresebb regénytrilógiájában. Főhőse, Nuca a zord világ 
ellentéteként maga a lelki szépség: a természet hűséges leánya. Látóasszonyi 
képessége személyes akaratán túli végzetszerűsége mintegy isteni törvény 
megtestesítőjévé teszi. 
 
 
Raktári jelzet:  W  
 
 

 



Paula Hawkins: A lány a vonaton 

  

Rachel ingázó, minden reggel felszáll ugyanarra a vonatra. Tudja, hogy 

minden alkalommal várakozni szoktak ugyanannál a fénysorompónál, 

ahonnan egy sor hátsó udvarra nyílik rálátás. Már-már kezdi úgy érezni, 

hogy ismeri az egyik ház lakóit. Jess és Jason, így nevezi őket. A pár élete 

tökéletesnek tűnik, és Rachel sóvárogva gondol a boldogságukra.  

És aztán lát valami megdöbbentőt. Csak egyetlen pillanatig, ahogy a vonat 

tovahalad, de ennyi elég. 

A pillanat mindent megváltoztat. Rachel immár részese az életüknek, melyet 

eddig csak messziről szemlélt. 

Meglátják; sokkal több ő, mint egy lány a vonaton! 

 

2015 elején Paula Hawkins regénye berobbant az angolszász piacokra. 

Ahogy Stephen King fogalmazott, ebben a történetben csak fokozódik és 

fokozódik a feszültség. Nem véletlenül hasonlítják Hitchkockhoz és Agatha 

Christie-hez az írót, a Gone girlhez a történetet. 

 

Raktári jelzet: H 45 

 

Paulo Coelho: Veronicka meg akar halni 

  

 

A huszonnégy éves Veronikának látszólag mindene megvan, mégis úgy dönt 

egy reggel, megöli magát. Egy szanatóriumban tér magához a sikertelen 

kísérlet után, ahol barátokra talál, és egy skizofrén fiúban igazi társra lel.  

A Veronika meg akar halni a világ egyik legnépszerűbb brazil szerzője által 

írt trilógia második része: A Piedra folyó partján ültem, és sírtam, valamint 

Az ördög és Prym kisasszony című regényekkel alkot kerek egészet. 

 

 

Raktári jelzet: C 24 

Szabó Magda: Az ajtó 

  

„Ez a könyv, pontosabban mostani új kiadása, több okból kivételes állomás 

írói életutamon: elsősorban amiatt, hogy míg készült, szüntelenül azt 

éreztem, hasztalan tettem papírra, senkit nem fog érdekelni Szeredás 

Emerenc, még kevésbé az én nem is valami vonzó arcképemet rögzítő 

gyónás, mely összetört tükörcserepekből egybetákolt keretbe szorítja az írót 

és a megsérthetetlen, mégis megsértett igazságot. A mindig is mitológiai 

személyiségnek érzékelt Emerenc aztán megtette első csodáját: az első 

kiadás megjelenése utáni héten már nem volt kapható története, a könyv 

üzenetét, amelynél magánabb magánügy igazán nem volt elképzelhető, 

személyes ügyüknek vállalták fel azok, akik az írót élete minden buktatóján 

átsegítették: az olvasók. […] Testi anyámnak, Jablonczay Lenkének 

megépítettem a síremlékét a Régimódi történetben, negyedszázad eltelte után 

nem hittem volna, hogy lesz még egy kifizetetlen adósságom. De lett, s 

ennek kiegyenlítése Az ajtó: halott anyám kezéből Emerenc munkától 

elformátlanodott ujjai vették át legjobb önmagam irányítását. Mindent értett 

bennem, jobban eltájékozódott életem zilált szálai között, mint én magam. 

Becstelen adósa volnék, ha én el nem mondtam volna róla azt, amit meg én 

tudtam.” ( a szerző) 

 

Raktári jelzet: Sz 19 

 



Margaret Atwood: A szolgálólány meséje 

  

A regény – egy orwelli ihletésű disztópia – egy jövőbeli, vallási 

fundamentalista államban játszódik, ahol a főhősnőt csupán azért tartják 

becsben, mert azon kevesek egyike, akinek termékenysége az atomerőművek 

által okozott sugárszennyezést követően is megmaradt. Az ultrakonzervatív 

Gileád Köztársaság – a jövő Amerikája? – szigorú törvények szerint él. A 

megmaradt kevéske termékeny nőnek átnevelő táborba kell vonulnia, hogy 

az ott beléjük vert regula szerint hozzák világra az uralkodó osztály 

gyermekeit. Fredének is csupán egy rendeltetése van az idősödő Serena Joy 

és pártvezér férje házánál: hogy megtermékenyüljön. Ha letér erről az útról, 

mint minden eltévelyedettet, őt is felakasztják a Falra, vagy kiűzik a 

Telepekre, hogy ott haljon meg sugárbetegségben. Ám egy ilyen elnyomó 

állam sem tudja elnyomni a vágyat – sem Fredéét, sem a két férfiét, akiktől a 

jövője függ…  

 

A regényt 1986-ban Nebula-díjra és Booker-díjra jelölték, 1987-ben pedig 

megnyerte az első Arthur C. Clarke-díjat. 

 

Raktári jelzet: A 94 

 

Nathaniel Hawthorne: A skarlát betű 

  

Még a legszigorúbb irodalmkritikusok is úgy tartják, hogy Nathaniel 

Hawthorne a XIX. század amerikai irodalmának egyik legnagyobb alakja. 46 

éves korában készült el az első, ám azonnal nagyhatású regénye, A skarlát 

betű. A rendkívül komor hangvételű regény egy házasságtörés története, 

amelyben az erkölcs és az álszentség keveredik a bűntudat mardosásával és a 

bosszúvággyal. Hősnője Hester Prynne, akit hűtlenség vádjával elítélnek. 

Tüzes vassal megbélyegzik, és a vörös A betűt (adultery=házasságtörés) 

ruháin is hordania kell. Az új-angliai szélsőséges puritanizmus 

megnyilvánulásaként ez a büntetési forma valóban elterjedt volt a puritánok 

között. Hester azonban emelt fővel vállalja a megbélyegzést, és gyöngéd 

szeretettel neveli gyermekét. Hawthorne azokat a hőseit ábrázolja 

rokonszenvesnek, akik saját belső erkölcsi törvényeik irányítása alatt felül 

tudnak emelkedni a bigott kötöttségeken. Közéjük tartozik Hester Prynne is.  

 

Raktári jelzet: H 45 

 

Jane Austen: Emma 

  

Emma Woodhouse szellemes és gyönyörű hajadon, aki előszeretettel játsza a 

kerítő szerepét, ő maga azonban elszántan szembeszegül a házassággal. S bár 

apjának megfogadja, hogy felhagy a házasságszerzéssel, szeleburdi 

természete nem engedi, hogy lemondjon erről a kitűnő társasági 

szórakozásról. Ám ahogy egyre újabb délceg ifjak legyeskednek körülötte, 

mintha a minden lében kanál lányban is felcsapna a vágy – de vajon kihez 

vonzódik leginkább: a romantikus Mr. Eltonhoz? Netán a kalandor Mr. 

Churchillhez? És vajon a környékbeli lányokon kívül Emma számára is 

tartogat a sors szerelmet? 

 

A Büszkeség és balítélet és megannyi világraszóló sikerkönyv írónője ebben 

a máig friss és humoros regényben ismét bebizonyítja, hogy a női lélek 

rejtelmeinek, és a társasági élet praktikáinak legjobb ismerője. 

 

Raktári jelzet: A 97 

 



Lev Tolsztoj: Anna Karenina 

  

Sok regény szól a házasságtörésről, mind közül a leghatalmasabb Tolsztoj 

Anna Kareniná-ja. Karenina szerelmét és megsanyargatását egy évszázad 

múltán is közel érezheti magához az olvasó, noha az Anna körül zsibongó 

nagyvilági társaság elegáns könyörtelenségének rajza immár csak híradás az 

elsüllyedt történelemből. „A világirodalom legnagyobb társadalmi regénye” 

– Thomas Mann méltatta így az Anna Kareniná-t – egyszerre volt Tolsztoj 

művészi búcsúja a szerelemtől és gondolati előkészülete a prófétaszerepre. 

Egy kötetben szinte két regény: Annáéban Tolsztoj elmondhatta mindazt, 

amit az érzéki rajongásról egyáltalán tudott, és amit csak művészi alakban 

mondhatott el, Levinében pedig megfestette önarcképét, a helyzetével 

erkölcsileg meghasonlott földesúrét, akinek önvizsgálatát és felismeréseit 

később már csak röpiratok nyelvén vagy a gondolatnak szigorúan alárendelt 

szépprózában tudta megfogalmazni. 

 

 

Raktári jelzet: T 62 

 

B. A. Paris Zárt ajtók mögött 

  

 

Mindenki ismer olyan párokat, mint Jack és Grace. Jack jóképű és gazdag, 

Grace bájos és elegáns. Kedveljük őket, még ha nem is áll szándékunkban.  

És szeretnénk Grace-t jobban is megismerni. 

Csakhogy ez nem is olyan egyszerű, ugyanis Jack és Grace 

elválaszthatatlanok.  

Van, aki ezt igaz szerelemnek nevezné. Mások talán feltennék a kérdést, 

hogy Grace miért nem veszi fel soha a telefont. Vagy miért nem lehet vele 

beülni valahova egy kávéra, jóllehet nem dolgozik. És hogy marad olyan 

sovány, noha rafinált fogások sorát főzi? És vajon miért van rács az egyik 

hálószoba ablakon? 

 

 

Raktári jelzet: P  38 

 

 

Rácz Zsuzsa: Állítsátok meg Terézanyut! 

  

Közel másfél éves elszánt állás- és pasikeresés hiteles történetét tartod a 

kezedben. Szokásos péntek esti portyáin főhősnőnk, Kéki Kata hol 

Zöldmezőszárnya Királyfival, hol a gyönyörű Perzsa herceggel, hol Daviddel 

a Csokoládészeművel és még sok-sok más Micimacsóval fut össze. A 

fennmaradó időben biznisztündérnek öltözve már-már hivatásszerűen 

állásinterjúkra jár a Henteshez, a Hajóskapitányhoz, a Vajákos fejvadászhoz, 

és kis híján kiállítási tárgy is lesz belőle az emberi erőforrás-kiállításon. 

Ráadásul Katának ez még nem elég: Teréz anya módjára kényszeresen meg 

is akar menteni minden útjába kerülő, elsősorban férfit…  

Lehet rajta nevetni, és kicsit sírni is, és kölcsön lehet adni a Pasinak, aki 

Fontos. Persze ha meg Pasi vagy, meg lehet vele lepni a Nőt. Egy igazi 

történet, egy igazi lánytól, aki az Igazit keresi, mindig, mindenhol, 

mindenkiben. És meg is találja. (Mindenkiben.) 

 

 

Raktári jelzet: R 15 

 

 



 

Ljudmila Ulickaja: Életművésznők 

  

 

Zsenya olyan nő, aki első látásra bizalmat ébreszt az emberekben. És 

nőtársai szinte gondolkodás nélkül elmesélik neki az életük történetét, a 

szerelmeiket, a családi drámákat, a szerencsés fordulatokat. A nyaralás 

közben megismert Irene azt mondja el, hogyan vesztette el négy gyerekét. A 

szomszéd kislány egy ufóról mesél, a távoli rokon kamaszlány arról, hogy 

szenvedélyes szerelmi viszonyt folytat a nagybátyjával. A Svájcban dolgozó 

orosz prostituált a nehéz gyerekkorát mondja el, és hogy egy érett férfi, egy 

bankár, végre elveszi feleségül. Zsenya felnőtt életének különböző 

szakaszaiban találkozik ezekkel a történetekkel. Hol éppen elvált az első 

férjétől, hol egy új szerelem tűnik fel a láthatáron, hol újra összeköltözik a 

második férjével. És mindig megrendül, amikor kiderül, hogy a lányok-

asszonyok meséi – mesék. Hazugságok, ábrándok, vágyálmok. De ezeket is 

meg kell értenie, ha a saját életében rendet akar teremteni, ha meg akarja 

tanulni az élet hétköznapi művészetét. Persze, ha van ilyen egyáltalán… 

Ljudmila Ulickaja könyve hat történetből áll, mondhatni: hat este, hat nem is 

olyan könnyű darab, amelyeket lebilincselő elbeszélésmód, nagy-nagy 

életismeret és finom, szomorkás irónia jellemez. Ahogy a nagy orosz íróktól 

megszoktuk. 

 

Raktári jelzet: U 55 

 

Jodi Picoult: Vezeklés 

  

 

Sage Singer egy pékségben dolgozva próbálja elfelejteni édesanyja tragikus 

halálát és saját boldogtalan magányát. Egy önsegítő csoportban 

megismerkedik Josef Weberrel, akivel életre szóló barátságot köt. De egy 

nap az idős Weber szörnyű titkot árul el a múltjából, és olyan szívességet kér 

Singertől, ami komoly erkölcsi dilemmába taszítja a nőt. Ki ez az ember, akit 

barátjának hitt, hol van a határ bűn és bűnhődés, megbocsájtás és kegyelem 

között? Hogyan védjük meg a családunkat, és miként léphetünk ki az ördögi 

körből, hogy végre ne a múlt diktálja a jövőt? 

 

 

Raktári Jelzet: P 69 

 

 

Sofi Oksanen: Tisztogatás 

  

A magány békéjében éldegélő idős észt asszony, Aliide Truu életét váratlan 

esemény kavarja fel: eszméletét vesztett orosz lányt talál a háza udvarán. A 

fiatal Zarával való találkozás feleleveníti Aliidéban a múltat: tragikus 

szerelmi történetét és azokat a döntéseket, amelyek megpecsételték a hozzá 

legközelebb állók és a saját maga sorsát. A kétségbeesett lépésekre 

kényszerült Zara helyzete rávilágít, hogy az üldöztetések a megváltozott 

körülmények ellenére sem értek véget – csupán formájuk változott.  

 

A könyv témája a nők elleni erőszak, és a második világháborút követő 

szovjet megszállás traumája. 

 

 

Raktári jelzet: O 16 

 


