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Intézet, kórház, szanatórium. A mu-

zsikus vándorcigánytól származó

anya egyedül neveli kislányát, aki

később állami gondozásba kerül. 

A kamaszok számára a nevelőtanárok

kegyetlenkedéseivel szemben a dro-

gok jelentik az egyetlen kapasz-

kodót.

Berta szerint a narkózás önis-

mereti tréning, az ingerszegény kör-

nyezetből egy színesebb világba repít.

Utána nehéz az ébredés, szürke a

valóság, és a szerek a szervezetet sem

kímélik, de ideig-óráig menedéket

nyújtanak. Ahogy a Beatrice rajon-

gótábora és csövesek kisebb-nagyobb

csoportjai is, amelyek azonban nem

igazi közösségek. Csak arra jók, hogy

az ember érezze, békén hagyják, akár

intézetis, akár tehetős szülők elha-

nyagolt gyereke. Ezek a fiatalok nem

akarnak semmit, mert „a semmi is

lehet cél”. Berta is ezért sodródik hoz-

zájuk. „Nem jövök sehonnan, ott

vagyok, és ott állok. Semmit sem

akarok. Borzasztó jó.”

A Vadnarancsok szociográfiai jel-

legű elbeszélései különböző élet-

utakat mutatnak be. A gyermekbán-

talmazás, az alkohol és a kábítószer, a

válások és az öngyilkossági kísérletek

visszatérő elemei a történeteknek.

Tibor disszidens apjától szeretne

különbözni, közben retteg, hogy

éppen az ő jellemét örökli.  A káder-

családból származó, elkényeztetett

Juli számtalan férfival való kapcsolata

után fedezi fel nőkhöz való von-

zalmát. Józsi impotens, házassága

tönkremegy. A Kádár-kor vége felé já-

runk, kevesen hisznek már az esz-

mében. A családok széthullnak, né-

melyik fiatal Istenhez vagy Jehovához

fordul.

A hétköznapi nyelven, gyermeki 

őszinteséggel vagy sokat megélt

emberek bölcsességével megszólaló

monológok a társadalom perifériá-

jára sodródott nők és férfiak életét

mesélik el. Nehéz titkokat cipelnek,

minden, ami bántja őket, tabu. 

A körülöttük lévő világ idegen, az

emberi kapcsolatokat a megszokás

tartja össze, vagy már az sem. 

A munka is csak kényszer, örömet

ritkán okoz. „Nem az emberek hibája,

hogy nem találnak olyan munkahe-

lyet, amit szeretnének, és ezért olyan

munkákba kényszerülnek bele, amit

nem szeretnek csinálni” – elmélkedik

Juli. A könyv ilyen egyszerű igazságok

gyűjteménye, és évtizedekkel a kor-

szak után is aktuális.

A cél
a semmi 

Géczi János
Vadnarancsok
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Dr. Joelle Adrien:
A jó alvás
Győzzük le az álmatlanságot!
A szerző szakszerűen bemutatja a különböző al-
vási mechanizmusok rejtelmeit, megtanulhatjuk, 
mikor és hogyan aludjunk. Legyőzhetjük termé-
szetes eszközökkel is az álmatlanságot. 
Fűzve, 194 oldal, 2500 Ft

Muriel 
Ighmouracéne:
A kisbabám 
szoptatása

150 kérdés és válasz
Útmutató, mely felöleli a csecsemő fejlődési 

fázisai szerint rendszerezve a várandósságtól az 
elválasztásig terjedő időszakot, a szerző 

pedig pontosan, elfogultság nélkül ad választ 
a felmerülő kérdésekre. Babát várok; Szülni fogok; 

Szoptatás a mindennapokban; Az elválasztás. 
Fűzve, 192 oldal, 

2500 Ft

Ilse Jung:
Első papírhajtogatós könyvem

4 éves kortól
Hajtogatás közben a kicsik megismerkednek 

a színekkel és a formákkal, és játékosan fejlő-
dik kitartásuk és koncentrációs képességük. 
A képek segítenek a hajtogatás lépéseiben 

és közben megismerhetik a kis tündér és 
a varázsló történetét. Kötve, 44 oldal, 1780 Ft

Hajo Blank:
Első kivágós könyvem
5 éves kortól
A kis kezek kezdhetik az egyszerű hajto-
gatással és vágással, a nagyobbacskák 
kipróbálhatják a többszörös vagy sorozatos 
hajtogatást. A könyv könnyen érthető utasí-
tásokkal, mókás képekkel, ábrákkal és fény-
képekkel segít. Kötve, 44 oldal, 1780 Ft

Giuseppe Sangiorgi Cellini – Annamaria Toti:
Cukormentes konyha olasz módra
Receptgyűjtemény cukorbetegeknek
A Gluténmentes konyha sikerén felbuzdulva 
a cukorbetegeknek jelentetünk meg recept-
gyűjteményt. A cukorbetegek táplálkozással 
kapcsolatos szokásait, diétáit nem a folytonos 
és gyötrelmes lemondásoknak és tiltásoknak 
kell megszabniuk, hanem az a hozzáállás fontos, 
hogy a normális étkezés szerezzen örömet. 
A szerzők változatos és kipróbált receptgyűjte-
ményt állítottak össze. Fűzve, 120 oldal, 2800 Ft

Maria-Regina Altmeyer és Michael Altmeyer:
Gyere el a szülinapi bulimra!

Születésnap 3-8 éveseknek
Az előkészületekhez a számtalan gyakorlatias 

ötlet mellett rengeteg játékot találunk, feltüntet-
ve a korcsoportot, az időtartamot és a szükséges 

eszközöket. A sokoldalú kreatív és dekorációs 
ötletek, a különleges receptek könnyen megva-

lósíthatók, így a születésnapi buli előkészítése és 
kivitelezése igazi szórakozás lesz az egész család 

számára. Fűzve, 160 oldal, 2500 Ft

Könyveink megrendelhetők közvetlenül a kiadótól a honlapon (www.saxumkiado.hu), telefonon (06/1-237-0659) 
vagy e-mailen (info@saxumkiado.hu). Minden megrendelésre 20% kedvezményt adunk.

A Saxum és Sziget Kiadó ajánlata
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English File 3E Beginner Student's Book With Itutor 6500 Ft
English File 3E Upper-Int Student's Book With Itutor 6500 Ft
English File 3E Inter Student's Book With Itutor 6500 Ft
English File 3E Elementary Student's Book With Itutor 6500 Ft

Az egyik legnépszerűbb középiskolai és nyelviskolai sorozat teljességében megújult.
Könnyed, humoros hangvétel, változatos feladattípusok, szórakoztató és sokszínű lec-
kék, rugalmas tananyag jellemzi  sok-sok kiegészítővel. A nyelvtan, a szókincs, a kiejtés
és a készségek fejlesztésének tökéletes egyensúlya biztosít kiváló alapot a magabiztos
szóbeli nyelvhasználathoz. A könyv fiatal felnőttek számára készült, így a nyelviskolás
és középiskolás korosztály figyelmét is lekötik a friss, érdekes témák.  Ezáltal könnyű
őket bevonni a különböző készségű feladatok gyakorlásába, a kiejtés folyamatos
fejlesztésébe, a fonetikus jelek gyakoroltatásába  vagy az íráskészség kialakításába. Az
új kiadásban még hangsúlyosabb a tanultak rendszeres ismétlése:   minden lecke végén
találunk egy kétoldalas Revise & Check( ismétlő és ellenőrző) részt, amelyből kiderül,
hogy mi az, amit esetleg még egyszer át kell nézni az adott leckéből. A könyv végén  lel-
hető nyelvtani összefoglaló  leckénként két oldalas további gyakorlási lehetőséget biz-
tosít, a szógyűjtemény  pedig a leckék témakörei köré csoportosítja, képekkel, rajzokkal
gazdagon illusztrálja a könyv szóanyagát, segíti az önálló szótanulást.
Rendkívül motiválóak lehetnek az English File Student's Site által felkínált, a sorozat
különböző szintjeihez kapcsolódó gyakorlatok: Grammar Activities, Vocabulary
Activities, Practical English Activities, Audio Words, Pronunciation Bank, Games,
Weblinks. Minden egyes nyelvi gyakorlatot játéknak álcáztak a szerzők, így aztán, ha a
diákok csak kipróbálni szeretnék az összes létező játékot, akkor is órákat tölthetnek
észrevétlenül nyelvgyakorlással.

Az Oxford University Press 
ajánlata:

A könyvek megvásárolhatók:Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel: 254-0273
Fax: 257-7472

e-mail: books@librotrade.hu
www.librotrade.hu 

Bookshop Kft.
1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. 

Tel: 318-8633
e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.

Tel: 349-3656
Fax: 288-0769

e-mail: famulus@chello.hu
www.famuluskonyv.hu

New English File Culture Link: Workbook CD and DVD Pack 3990 Ft

A New English File Culture Link segítségével könnyedén integrálhatunk kulturális és
országismereti tartalmakat a tanóra anyagába középhaladó szintű csoportokban. A
jellemző témákat a New English File-ból ismert szerkezetű feladatokon keresztül dol-
gozhatjuk fel. Mind a négy alapkészség fejlesztése megjelenik a leckékben, emellett
kiváló lehetőséget biztosít a személyes vélemények kifejtésére. A könyvhöz tartozó
DVD-n hét témában találunk videóanyagot, a CD pedig a kötet hanganyagát tartalmaz-
za. A tankönyv bármely más intermediate szintű tankönyv kiegészítéseként is jól
használható, de önállóan is alkalmazható rövid kurzusokon.


