
Reg ge li a csa lád dal, de Babiczkynak nem
sok ide je ma rad az evés re, dél elõtt a szer kesz tõ je,
Ki rály Le ven te vár ja õt a Mag ve tõ Könyvki adó
Dankó ut cai szék há zá ban.

A nyom dá ban kül dés elõt ti
pil la na tok, Ki rály Le ven te de rûs,
nyu godt – Babiczky még most
is na gyon dol go zik.

Dó ra, Bo ri, Luj za – ki
kendõben, ki ti a rá ban. Luj za egy
zsem lé vel küzd na gyon, Bo rit
job ban ér dek li a ka me ra.

A Ma gas ten ger utol só
kor rek tú rá zá sa. Sok kü lön le ges
whiskyt iszik a re gény nyomo-
zója. Név el len õr zés. 

Írók a vá ros fö lött. Babiczky
Ti bor és Dunajcsik Má tyás a Libri
fõ ha di szál lá sa te te jén, a Nyu ga -
ti té ren.
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AA ZZ   ÍÍ RRÓÓ   EE GGY   N APJ A
Babiczky már haj nal ban a

gép elõtt ül – de épp nem kri mit
ír. Mé dia fi gye lõ ként is dol go zik,
elem zé se ket ké szít. 

Babiczky Ti bor köl tõ, író, az or szág ta lán leg -
is mer tebb kri mi szak ér tõ je. Négy ver ses kö tet után
idén ja nu ár ban bûn re gén  nyel je lent ke zett. A könyv
cí me: Ma gas ten ger        



A Ma gas ten ger egyik helyszíne egy ben Babiczky
törzs he lye is. Skan zen Club, az egyik utol só kocs ma,
ahol még en ge dik a do hány zást. Nem is iga zi kocs ma,
ha nem do hány- és dohányzástörténeti gyûj te mény.

Ko ra dél után Dés And -
rás sal már a könyvbe mu ta tó
fel ada ta it egyez te tik. Po zso nyi
Kisvendéglõ.

A do hány zás a Ma gas ten ger egyik fon tos me ta-
fo rá ja. Babiczky egy (ma rend õr ként dol go zó) gye rek -
ko ri ba rát já tól ta nul ta meg, ho gyan tör té nik a rend õr -
sé gi ri asz tás, a hely szí ne lés.

Két évig, éj sza kán ként
ír ta el sõ re gé nyét. Napközben
dol go zott. Be val lá sa szerint most
már elég gé ál mos.

Ott hon, csa lád, kö zös
va cso ra. Az utób bi idõ ben
ilyen kor kez dõ dött csak az
iga zi mun ka. De ma nem.
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AZ   ÍRÓ   E GGYY   NNAA PPJJ AA
Babiczky Ti bor he te di kes ko rá ban ol vas ta éle te

el sõ kri mi jét, Az ABC-gyilkosságok cí mû Agatha
Christie-klasszikust. A Libri Ki adó fõ szer kesz tõ jé vel
in kább mai köny vek rõl be szél get nek.


