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SSzzeerreettnnéémm,,  hhaa  mmáárr  aazz  eelleejjéénn  ttiisszzttáázznnáánnkk  vvaallaammiitt,,  kkeeddvveess

KKoonnyyhhaaii--SSvváább  ÚÚrr!!  AA  KKoonnyyhhaaii--SSvváább  nneemm  aa  vvaallóóddii  nneevvee..  IItttt

vvaann  eezz  aa  KKoonnyyhhaaii--SSvváább nnéévv..  EEzz  aa  bbeeccee--,,  eezz  aa  ccssúúff--;;  aazz

UUrraatt  mmoosstt  nneemm  eelleemmeezznnéémm..  ÖÖnn  eeggyy  ccssóóttáánnyy..  SSzzeerriinntteemm

nneemm  iiss  ssvváább..  

Az eredeti nevem Blatta orientalis. A Konyhai-Sváb nevet

az õseim vették fel, amikor a Kárpát-medencébe költöztek,

közvetlenül a kitelepítések után. Édesapámat egyébként

Közönséges Csótánynak hívták, és szaporodással foglalkozott.

AA  ccssóóttáánnyyookk  nneevveezziikk  „„eemmbbeerr””--nneekk  sseemmmmiirreekkeellllõõ,,  ppaarraazziittaa  ffaajjttáárrssaaii--

kkaatt??

Természetesen. Ha egy csótányt kiközösít a csótányok közössége,

akkor a legnagyobb sértés, ami érheti ezt a csótányt ha azt vágjuk a

fejéhez, hogy kétlábú. 

AA  hháázzrróóll  sszzeerreettnnéémm  kkéérrddeezznnii..  AA  hháázzrróóll,,  aahhoovváá  nnaappii  bbeejjáárráássaa  vvaann..  AA

hháázzbbaann  ééllõõkkrrõõll..    AA  sszzeerrzzõõrrõõll..  AA  sszzeerrzzõõ  öönntt  sszzáámmûûzzttee  aa  mmoossóóggéépp--

ddoobbbbaa..  MMaajjdd  eelliinnddííttoottttaa  aa  88--aass  pprrooggrraammoott..  EEzztt  nneevveezzhheettjjüükk  kkoonnfflliikk--

ttuussnnaakk..  HHooggyyaann  mméérrggeezzõõddöötttt  mmeegg  eennnnyyiirree  aa  kkaappccssoollaattuukk??  MMii  vveezzee--

tteetttt  aa  ddrráámmaaii  88--aass  pprrooggrraammiigg??

Pontosítanék, én és a családom generációk óta ebben a házban

élünk. Aznap reggel, amikor ez az ön által konfliktusnak nevezett

esett történt vízért indultam a II./13-ból. A csövek szárazak voltak,

senki sem mosogatott, vagy mosott és a mellékhelyiségeket sem

használták, ami ebben az idõpontban nem ritka jelenség, hiszen a

lakók többnyire dolgozni járnak. Kimásztam a lefolyóból a szerzõ la-

kásában, ahol nagy örömömre vizet találtam a kávéscsészéjében.

Ehhez próbáltam hozzáférni, amikor a szerzõ rámnyitotta a csapot

és átkergetett a mosógépdobba.  

EEnnnneekk  aa  GGeerrllóócczzyynnaakk  mmáássookkkkaall  iiss  ssookk  aa  bbaajjaa..  NNeemmccssaakk  aa  ccssóóttáá--

nnyyookkkkaall..  MMeezztteelleennccssiiggáákk,,  ggaallaammbbookk,,  ttrraannsszzvveesszzttiittáákk..  UUttóóbbbbiiaakkrróóll

aalliigg  lleepplleezzeetttt  cciinniizzmmuussssaall  íírr..  EEllõõbbbbiieekkeett  rrüühheellllii..  MMaaggaa  llááttjjaa,,  iissmmeerrii..

RRaasssszziissttaa??  EEggyy  rraasssszziissttaa  bbuunnkkóó??  

Nézze, nem gondolnám, hogy rasszista, én úgy fogalmaz-

tam, hogy nevetséges egy ember. Az volt a meggyõzõdé-

se, hogy jó lesz neki ebben a házban élni, hogy izgalmas

lesz számára ennek a nyomornak a megfigyelése, de az-

tán csalódnia kellett, mert ez a nyomor végtelenül nyo-

masztó egy ilyen kétlábúnak. Ugyanakkor nem gondolnám,

hogy bármivel több problémája lenne a transzvesztitával,

mint bárki mással a házban, ami pedig a galambot és a

meztelencsigát illeti, hát azzal kivételesen egyet tudok érteni. Semmi

keresnivalójuk itt. 

KKoommoollyyaann  nneemm  éérrtteemm,,  nnaapphhoosssszzaatt  eeggyy  llééttrraa  uuttáánn  sszzaallaaddggááll..  MMiiéérrtt

nneemm  kkéérr  aa  ggoonnddnnookkttóóll??  VVaallaammii  aakkaaddáássaa  lleehheett  sszzeerriinntteemm..  AAzz  íírróókk

mmiinndd  ggoollyyóóssaakk..

Világosan jelezte ennek a kisregénynek nevezett kirohanás elején,

hogy a gondnoktól nem hajlandó létrát kérni. Ez az õ döntése volt.

Azt hiszem tart a gondnoktól és a családjától, ami azért nem csoda.

A gondnok felesége súlyos beteg és kiszámíthatatlan. Gondolom,

félt attól, hogy kapcsolatba kerül velük, és az a rengeteg borzalom,

ami az életüket jelenti beszivárog a hétköznapjaiba. Ha elkéri tõle a

létrát akkor szívességet kér, és adósa lesz egy skizofrénnek.

GGöömmbbvviilllláámm,,  LLuuffii,,  BBeeaattrriixx  ––  ÖÖnn  kkiitt  sszzeerreett  lleeggjjoobbbbaann  kköözzüüllüükk??

Lufi a szerzõ szomszédja, egy kedves, magányos asszony. Nála

gyakran idõzöm, mert erdélyi lévén nagyon finom, változatos és há-

zias konyhát visz, ellentétben a szerzõvel, aki nem táplálkozik a la-

kásában, következésképpen kevés a szerves hulladék a szemetes-

kukájában. 

MMeeggiissmmeerrii  aa  pprrooppooxxuurr  sszzaaggáátt??  AA  pprrooppooxxuurr  aa  ccssóóttáánnyyiirrttóókk  hhaattóó--

aannyyaaggaa,,  bboorrzzaallmmaass  sszzaaggaa  vvaann,,  aazz  eemmbbeerreekknneekk  kkéétt  nnaappiigg  ffáájj  aa  ffeejjüükk

ttõõllee..

Most provokál? Persze, hogy megismerem, bár én inkább felismerni

szoktam. Ha megismerném, most nem tudnánk egymással beszél-

getni. 

Kimászni a lefolyóból
KKoonnyyhhaaii--SSvváább  SStteeffáánnnnaall,, aa  LLééttrraa ccíímmûû  rreeggéénnyy  sszzeerreeppllõõjjéévveell  ééss  sszzóóvviivvõõjjéévveell  SSzzaabbóó  TTiibboorr  BBeennjjáámmiinn  bbeesszzééllggeett

((kköözzrreeaaddjjaa  GGeerrllóócczzyy  MMáárrttoonn  ééss  SSzzTTBB))



Inferno – Dan Brown – 5010 Ft
A könyv fõhõse a korábbi Dan Brown-regényekbõl megismert Robert Langdon, a Harvard egyetem
professzora, aki a történet kezdetén egy olaszországi kórházban ébred fel, véráztatta ruhában. Nem tudja,
hogyan került oda, mit keres hatezer kilométerre otthonától, Massachusettstõl. Ablaka elõtt pedig egy nõ vár rá,
fegyverrel. A történetben egyfajta szerelmi szál is szerepel, miközben az író többek között Firenze és Velence
történelmi helyszíneire kalauzolja el olvasóit, Dante soraira utaló rejtélyes kódokkal fûszerezve írását. Az új
könyv A Da Vinci-kódhoz hasonlóan a nyugati civilizáció egy ikonikus mestermûvét állítja a középpontba, a
Mona Lisa után Dante Isteni színjátékának Poklát.

Manuscript Found In Accra – Paulo Coelho – 3500 Ft
1099. július 14. Jeruzsálem a keresztesek támadására készült, amikor egy görög férfi, akit Koptnak hívtak, összegyûjtötte a
város lakóit arra a térre, ahol Pilátus döntött Jézus sorsa felõl. A tömegben keresztények, moszlimok és zsidók lesték a Kopt
szavait, melyektõl azt várták, hogy felkészíthetik õket az elkerülhetetlen harcra. De a Kopt, az idõs bölcs nem a harcról beszélt,
hanem a mindennapok nehézségeiben rejtõzõ tudásra irányította figyelmüket. Míg az ellenség a falak alatt gyülekezett,
az emberek a valódi ellenségrõl, a veszteségrõl és a magányról kérdezték. A Kopt pedig megosztotta velük
tudását a harcról, a változásról, a bölcsességrõl, a félelemrõl, a szépségrõl, a szerelemrõl és a hûségrõl.
Szavaiból egy évezreddel késõbb is ugyanolyan tisztán árad a tudás és a bölcsesség.

A Delicate Truth – John Le Carré – 2940Ft
A történet 2008-ban kezdõdik, és idõben három évet ölel fel. Egy brit állami hivatalnokot Gibraltárra
küldenek, ahol éppen a Futótûz kódnevû terrorelhárító mûvelet veszi kezdetét. A cél: elfogni egy dzsihádista
fegyverkereskedõt. A hivatalnok feladata rendkívüli diszkréciót igényel: A mûveletet látszólag minden gond
nélkül elvégzik. Vagy mégsem? Három évvel késõbb egy lefokozott, halottnak hitt katona a Különleges
Erõktõl életjelet ad magáról, miszerint olyan információkkal jelentkezik, amik romba dönthetik a brit
külügyminisztériumot. A Futótûz-akció valóban az a diadal volt, amiként beszámoltak róla, vagy egy
könyörtelenül elfojtott, tragikus fiaskó?

Safe Haven – Nicolas Sparks – 2800 Ft
Katie, a fiatal nõ 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?

I've Got Your Number – Sophie Kinsella – 2145 Ft
Poppy Wyatt élete legboldogabb napjára készül, alig egy hét van hátra az esküvõjéig, amikor barátnõivel
pezsgõzni megy egy elegáns szállodába. De az álomból hirtelen rémálom lesz, amikor egy tûzriadó miatti
kavarodásban a gyûrû eltûnik, majd Poppy telefonját is ellopják. Pánikba esve járkál fel-alá a szálloda
halljában, amikor váratlanul eldobott mobiltelefont pillant meg a szemetesben. Hurrá, mégis van
telefonszáma, amit meghagyhat a szálloda személyzetének arra az esetre, ha megtalálnák a gyûrûjét!
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