
Hercsel Adél

ÚJ KÖNYVPIAC 2013, JANUÁR–FEBRUÁR

Varázshegyen 
innen – 

varázshegyen túl 
A Neonradír egy nonszensz. Kis színes

lámpákat gyújt a sötétben, és a neon fé-

nye amint kigyúlt, egyre csak erõsödik.

Belenézel, és soha többé nem leszel az,

aki voltál, mert láttad, amit láttál: föltárult

elõtted a sötétség, megnyílt alattad a

föld. A neonradír fénye vezetett, ami hegyes fogakkal vicsorgó bo-

hócokkal, billiárdozó patkányokkal, tangózó majmokkal, éhes démo-

nokkal, félig emberi, félig állati torzalakokkal, a szürreál-cirkusz bi-

zarr szereplõivel, egysejtû kezdet- és véglényekkel rajzolta tele a

tárna föld alatti falait. A nenonradír kétélû fegyver, mert ha az önma-

ga írta varázskört kitörli, kiszabadulnak a lények, és a démonok föl-

zabálnak maguk körül minden szépet, tisztát, igazat és jót. 

Kiss Tibi, a Qumiby együttes frontembere 1989-ben fogta elõször

kezébe a neonradírt. Eleinte csak ártatlan kísérleteket végzett vele,

talán nem is volt tudatában, hogy elsõ rajzait, arc- és testtanulmá-

nyait, tus-tollrajz versillusztrációit, kezdeti graffiti és képregény-váz-

latait neonradírral teremti a semmibõl. Az 1989 és 1999 közti idõ-

szak útkeresõ éveiben a neonradír egyre több sötét, beteg képet

csalt elõ a lázadó kamasz fiúból, aki mindeközben átadta magát a

ventilátor blues és a panelpunk életérzésnek. A neonradír hivatást

és álmokat adott neki, és nem hagyta cserben, amikor szüksége

volt rá, és segített neki bejutni a Képzõmûvészeti Egyetemre. 

Azonban a neonradír szolgálataiért cserébe 1991 és 1997 kö-

zött áldozatokat követelt: a van Gogh-i alkotás szent õrületében

tobzódó gazdáján eluralkodott a sötétség, a drog- és az alkohol-

függõség.

A tomboló mûvészetbõl végül semmi más nem maradt, mint az ön-

maga körül görcsbe ránduló vonal és a gyûrött papír. 2000 és 2003

között, a teljes szétesés idõszakában a papír, a toll és a tollat moz-

gató erõ intim pillanataiból szinte semmi sem marad. Míg végül

2004 és 2012 között eljött a gyógyulás, és a neonradír ismét Kiss Ti-

bi kezébe és uralma alá kerül, akinek parancsoló szavára újból

megszelídültek a démonok, és visszaállt helyes ritmusába a majom-

tangó. A Neonradír címû kötet Kiss Tibi lírai naplója saját, eddig

szinte soha nem látott festményeivel, rajzaival, képeivel. A zenész,

az író, a festõ most egy tipográfiailag lenyûgözõ albumban mondja

el, hogyan vezetett élete útja az alkotáshoz, majd a drogok miatt a

halálhoz, onnan vissza az életbe és a mûvészetbe a rehabilitáción

és a feltámadáson keresztül. Mert „a nihil nem idilli állapot” – mond-

ja, énekli, festi, rajzolja, firkálja, mutatja Kiss Tibi. (Kiss Tibor: Neon-

radír, képeskönyv. Bookline, 2012, 144 oldal, 4999 Ft)



Argo – Antonio Mendez – 3450 Ft
Az 1979-es teheráni túszdráma idején végrehajtott amerikai mentõakció történetét dolgozza fel a
könyv. A forradalmisták az Egyesült Államok teheráni nagykövetségérõl túszul ejtenek 52 diplomatát.
Döbbenetes sorsuk, hosszú ideig tartó raboskodásuk híre az egész világot bejárták, kivéve egy nagyon
fontos információt. Hat amerikainak valahogy sikerült kitörnie a követségen zajló káoszból. Jól tudják,
már csak napok kérdése és az ellenség úgyis rájuk talál. A CIA szakértõje, Tony Mendez úgy véli, hogy
egy speciális akció keretében megmenthetik az Iránban bujkálók életét, mindez persze elsõre
képtelenségnek tûnik. A csavaros történetébõl Ben Affleck készített döbbenetes thrillert , amely elnyerte
az idei Golden Globe-díjat is a legjobb drámai alkotás kategóriában.

The Blood Spilt – Asa Larsson – 2145 Ft
A messzi északon júliusban szinte sohasem bukik le a nap. E különleges napok egyikén lesz brutális
gyilkosság áldozata egy lelkésznõ. Halála az egész közösséget mélyen érinti, ám nem mindenki gyászolja õt. A
férfiak között ugyanis bõven vannak olyanok, akik egyenesen gyûlölték. Csaknem két éve már, hogy Rebecka
Martinsson ügyvédnõ visszatért szülõvárosába, a svédországi Kirunába, hogy végére járjon egy kísértetiesen
hasonló esetnek. Az új ügy, amelyen már dolgozik egy elkötelezett nyomozónõ, most ismét itt találja. Rebecka
lelkére mázsás teherként nehezedik a világ, amelyet megismer: a fájdalmas lelki sebek, a bûn és a
testi szerelem világa, és mindenekelõtt a szörnyû gyilkosságé. Az ügy újabb áldozatot is követel.

The Sins of the Father – Jeffrey Archer – 2145 Ft
Jeffrey Archer folytatja a Clifton-saga történetét. Harry Clifton a családi titkait leplezendõ, kénytelen
elfogadni a tényt, hogy nem veheti feleségül Emma Brightont, Tengerésznek jelentkezik egy
kereskedelmi hajóra, mely elsüllyed az Atlanti-óceánban. Szinte az egész legénység belefullad a
tengerbe. Pár embert megmentenek, köztük az amerikai nevû Tom Bradshawt is, aki még aznap éjjel
meghal. Harry él a lehetõséggel, hogy múltjától megszabaduljon, és az elhunyt Bradshawnak adja ki
magát New Yorkban a kikötésükkor. Hamar rádöbben, hogy hibát követett el, mikor rájön, hogy mi vár
Bradshawra New Yorkban. A rossznak gondolt múltja még mindig jobb lett volna a rá váró sötét jövõnél.
Vajon sikerül bizonyítani eredeti személyazonosságát?

Safe Haven – Nicolas Sparks – 2800 Ft
A történet egy Katie nevû fiatal nõrõl szól, aki hátrahagyja maga mögött szörnyû múltját, és új reményektõl
vezérelve Southportba utazik. Kezdetben megpróbál mindenkitõl távol maradni, hogy titkai biztonságban legyenek,
ám mikor találkozik Alexszel, aki iránt gyengéd érzelmeket kezd táplálni, jobban kinyílik az emberek felé. Egy
barát is megjelenik az életében a szomszédasszonya, Jo személyében, ám a múlt továbbra is kísérti. Vajon a
szerelem és a barátság elég erõs lesz ahhoz, hogy menedéket nyújtsanak a lány számára?

The Bro Code for Parents – Barney Stinson – 3500 Ft
Ha király vagy, jöhet a trónörökös! Csak nem gyereked lesz? Ideje feltenned magadnak pár fontos
kérdést: Jó szülõ leszek? Bírom én ezt anyagilag? Nos, a válasz ezekre a kérdésekre egy-egy
kõkemény nem! Ezért írtam ezt a könyvet, hogy tutimuttit vagy fatergetes aput neveljek belõled!
Ezeket kínálja a Tesó kódex szülõknek: Segít olyan nevet választani a csemetédnek, ami miatt nem
fogják a szekrénybe zárni a gimiben, segít beújítani egy irtó dögös bébiszittert… Színpompás ábráival,
interaktív feladataival a könyv minden olyan eszközt megad neked, ami ahhoz kellhet, hogy a
gyerekedbõl király arcot nevelj.
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