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Kati Hiekkapelto tanár,
emberjogi aktivista, a
menekültügyek sza-
kértője Finnországban
és 10 éve főállású író.
Kolibri című regényét
eddig majd’ tucatnyi
nyelvre fordították le,
köztük nemrégiben
magyarul is megjelent
az Athenaeum Kiadó
gondozásában. Egy vil-
lámlátogatáson adott

exkluzív interjút lapunknak.  A legújabb skandináv krimi
érdekessége, hogy  főhőse egy Finnországban élő,
Vajdaságból származó, Magyarkanizsán élő nő, Fekete
Anna, a könyv pedig többek között olyan társadalmi és szo-
ciális problémákkal foglalkozik, mint a bevándorlók
helyzete, a faji megkülönböztetés, az anyanyelvvesztés
stb. A művet a Maxine Clarke blogger emlékére alapított
Petrona-díjra jelölték, amelyet az általuk legjobbnak vélt
skandináv kriminek adnak. A regény tavaly év végén került
a könyvesboltok polcaira Finnországban, megkapta a
legjobb finn kriminek járó elismerést, valamint jelölték a
2015-ös Üvegkulcs-díjra is, amely már szakmai elismerést
jelent.

Miért lett író?
Mindig is éreztem magamban a művészlelket, szerettem

volna festeni, de rájöttem, hogy nem nekem való.

Mi a különbség a festés és az írás között?
Mindkettő művészet. De amíg az írás egy verbális kommu-

nikáció, addig a festészet nem verbális. De a festészet is egy

kommunikációs eszköz, csak szavak nélkül. Mindkettőben

megvan a struktúra, valami megfoghatatlan, valami

emberi. Vannak benne azonosságok és különbségek.  Az írás

pedig onnan jött, hogy az egyetemen elvégeztem egy

fakultánst, ami a diszlexiás gyerekek beilleszkedését, ta-

nulását segíti. Amíg tanítottam és a problémás gyerekekkel

is foglalkoztam, sajnos háttérbe szorult a művészet és úgy

éreztem, hogy ez már nemcsak hobby, hanem komolyan

szeretném csinálni. Megtaláltam egy gyerekkori naplómat,

amiben rengeteg feljegyzés volt az akkori életemről, utazá-

sokról, és rájöttem, tudok írni. Most is. Akkor is.

Ráeszméltem, hogy imádok írni és ezzel kell, hogy

foglalkozzam. 10 éve történt mindez, és már akkor éreztem

a tüzet és a szenvedélyt, hogy az írás az egyetlen dolog, amit

csinálni akarok. Bár falakba ütköztem a kezdetekben,

mostanra kiderült, hogy a világ sok részén kíváncsiak a

regényeimre.

Most már sikeres, nemzetközileg jegyzett író lett.
Most már. Rengeteg időbe telt .

Mik a közeli jövő tervei ?
Immár a harmadik  könyvemet írom, ami jövő márciusban

jelenik meg Finnországban. Az első kettő sikere miatt sokat

kell utaznom, és ez jó is, de abból a szempontból rossz, hogy

elvezi az időt az írástól, ami a mostani munkám. Szeretnék

haladni, de tudom, hogy fontosak a könyvbemutatók, a fesz-

tiválok is, de legszívesebben éjjel-nappal írnék. Viszont

fontos, az is, hogy találkozzak más emberekkel, más

kultúrákkal és nyilvánvalóan az olvasóimmal is. Ez egy csoda

és az is hogy az egykori naplóíró kislányból felnőtt író lett.

Fejes Imre

Krimiszenzáció magyarul

A Felsőmagyarország Kiadó karácsonyi ajánlata

Ószabó István
Megsiratott versek
A Megsiratott versek Ó-
szabó István közel öt
évtized legjellemzőbb, e-
gyéni hangú opusainak
válogatott gyűjteménye.

Horváth Dezső
Bölénykantáta. Tárcák
A kötet szerzője elsősor-
ban a gyökereit keresi, azt
igyekszik betűbe foglalnia,
miből lett a „cserebogár”.

Rónay László
A kor szorításában
Rónay László szerkesz-
tésében közreadott ta-
nulmányok azt példáz-
zák, hogy a szellem, a
hit akkor is ellenáll a dik-
tatúrák nyomásának, ha
megszűntetik a nyilvános-
sággal való kapcsolat-
teremtés lehetőségeit.
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Oxford Discover 2 Student Book – Koustaff/Rivers – 5140 Ft
Oxford Discover 2 Workbook – Koustaff/Rivers – 3990 Ft
Oxford Discover sorozat egy igazi 21. századi tankönyvsorozat olyan általános iskolás
diákoknak, akik nem félnek a kihívásoktól: kéttannyelvű osztályokban vagy emelt szin-
ten tanulnak angolt. A gyermekek kíváncsiságára alapozó témák felkeltik érdek-
lődésüket és természetes úton késztetik kommunikációra, tanulásra őket. A sorozat
legfőbb erénye a tantárgy-köziség: a témák sokfélesége nemcsak angol szókincsüket és
nyelvtudásukat fejleszti, de nagymértékben bővíti ismereteiket az őket körülvevő világ-
ról. A modern nyelvtanítást modern eszközökkel segíti: a hagyományos tankönyv,
munkafüzet, tanári kézikönyv, hanganyag olyan további anyagokkal egészül ki, mint:
online tanári és szülői website, ITool, DVD és CD-ROM.

Cambridge English: 
First Certificate Masterclass Student’s Book with Online (B2) – 7450 Ft

A Magyarországon is ismert, megbízható és sikeres Cambridge nyelvvizsgákra felkészítő kurzus
új kiadása a 2015 Cambridge English: First (FCE) vizsga legmegfelelőbb felkészítő anyaga,
mely csoportos tanórai vagy otthoni egyéni felkészüléshez egyaránt ajánlott. A tankönyv élet-
szerű és motiváló feladatokon keresztül készít fel a vizsgán előforduló minden feladattípusra.
A kiadó felületén elérhető (Online Practice) anyaggal, plusz gyakorló feladatokkal segíti a ta-
nulókat a vizsga feladatok sikeres teljesítéséhez szükséges biztos tudás megszerzését.

Cambridge English: 
First Result Students Book with Online (B2) – 7990 Ft
A 2015 Cambridge English: First (FCE) középfokú vizsga felkészítő tankönyve, mely B2
nyelvvizsgára készít fel. A tankönyv a vizsga minden részterületére, bőséges felkészülést biz-
tosít.  Modern, életszerű témák és feladatok fenntartják a tanuló motivációját. Ez az új kiadás
megismerteti a tanulókat a mai mindennapi életben használatos korszerű szavakkal és kife-
jezésekkel, nyelvtani fordulatokkal, melyek a vizsga sikeréhez elengedhetetlenek. A kiadó
felületén elérhető (Online Practice) anyaggal lehetőség nyílik további tanórán kívüli gyakorlásra.

Cambridge English:
Advanced Result Students Book with Online(C1) – 7990 Ft

A 2015 Cambridge English: Advanced (CAE) a felsőfokú vizsga felkészítő tankönyve. A
tankönyv a vizsga minden részterületére, bőséges felkészülést biztosít. A modern, életszerű
témák és feladatok fenntartják a tanuló motivációját. Ezzel észrevétlenül tanulnak, gyakorolnak
be C1 szintű vizsgakövetelménynek megfelelő szintű szavakat kifejezéseket, nyelvtani fordula-
tokat. Ezen felül a tankönyvhöz tartoznak a kiadó felületén elérhető (Online Practice) anyagok
melyek lehetőséget biztosítanak a tanórán kívüli gyakorlásra.
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The Girl In The Spider's Web – Lagercrantz David – 5765 Ft
A tetovált lány újratöltve. Lisbeth Salander újra a rossz fiúk nyomába ered. A regényben természete-
sen feltűnik Mikael Blomkvist, a Millennium főszerkesztője is. Az akciódús cselekményben kulcssze-
repet kap egy különös képességű kisfiú is. A svéd kiadó kérte fel a közismert írót, David
Lagercrantzot, hogy írja meg Millenium sorozat folytatását Stieg Larsson halála után, mert az ő
stílusát tartották legméltóbbnak a feladatra. Lisbeth tehát csatlakozik a világirodalom legnagyobbjai
közé, azon regényalakok, akik túlélték teremtőjüket, mint Sherlock Holmes, Jason Bourne vagy
James Bond.

A Walk In The Woods – Bill Bryson – 3270 Ft
20 angliai év és megannyi bestseller után az amerikai szerző visszatér szülőföldjére.
A fizikai és spirituális hazatérés legjobb módjának azt találta ki, hogy legjobb barátjá-
val végigjárja a világ leghosszabb gyalogtúráját, a csaknem 3500 km-es Appalache
hegységen végigkanyargó gyalogösvényt. A 14 államon keresztül vezető csavargásban
békét és nyugalmat remélő szerzőnek szöges ellentéte társa, aki a kalandot inkább a
törvény kijátszásában kereste egész életében, és most is a tartozások előli menekülés
miatt vág bele a több hónapos túrába. A két teljesen különböző egyéniség meg találja-e,
amit keres? 
2015 filmszenzációja e regény alapján készült Robert Redford és Nick Nolte főszerep-
lésével.

Never Always Sometimes – Alsaid Adi – 3990 Ft
Never – soha ne randizz a legjobb barátoddal. Always – mindig légy eredeti. Sometimes – néha a
törvények azért vannak, hogy megszegjük őket. Dave és Julia megfogadták, hogy soha nem lesznek
átlagos főiskolások. Listát is írtak a soha-soha meg nem teendőkről. Van olyan, amit könnyű betar-
tani, mint pl. az 5. számú vagyis „ ne fesd a hajad szivárványszínűre” vagy a 7. számú, miszerint
„soha ne ess bele a tanárodba. De a tizedik arról szól, hogy „soha ne járj a legjobb bará-
toddal”, de Dave azóta szereti Juliát mióta csak az eszét tudja.

Grey:Fifty Shades of Grey As Told By Christian – James E.L – 3035 Ft
EL James új változatot írt bestselleréből, méghozzá a férfi főszereplője, az ezüst-
nyakkendős Christian Grey nézőpontjából. Az első oldalon James azoknak a rajongók-
nak ajánlja a könyvet, akik olvasták a sorozatot. A regényből kiderül, hogy mivel kavar-
ta fel Anastasia Steel a mindig fegyelmezett és mindent kontrolláló férfit. A könyv épp
olyan meggyőző mint az előzőek. Az erotikus, mulattató és mélyen megindító Ötven
árnyalat-trilógia olyan történet, amely hatalmába keríti és birtokba veszi olvasóját, azután
mindig vele marad.

The Martian – Weir Andy – 2470 Ft
Hat nappal ezelött Mark Watney az első ember lett, aki a Marsra lépett. Most nagyon úgy tűnik, hogy
egyúttal az első, aki ott is fog meghalni. Egy homokviharban megsérül, társai halottnak hiszik és a
bolygón hagyják. Mikor Watney magához tér, egyedül találja magát az ismeretlen, ellenséges
bolygón. Harca a túlélésért, találékonysága és intelligenciája az ember legjobb tulajdonságainak
apoteózisa. A Földön az egész világ összefog, hogy megmentse a Marson ragadt embert, a NASA
egy igazán eszement, csaknem lehetetlen mentőakciót dolgoz ki a hazajuttatására.
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