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A TYPOTEX VILÁGIRODALOM-SOROZAT KÖTETEIBŐL:
JENS JOHLER

A világ hangolása
Bach ifjúsága
Johann Sebastian Bach 1700-ban, tizenötödik születésnapján önállósága kezdetét ünnepli. Családjától elszakadva ösztöndíjasként indul világot látni. Már ekkor az foglalkoztatja, hogy vajon az orgonát, egy ilyen isteni hangszert miért nem lehet úgy hangolni,
hogy minden hangnemben lehessen játszani rajta? Talán a teremtett világ tökéletlen?
Szerencséje és kitartása révén megismerkedik Andreas Werckmeisterrel, a hangolás elméletének mesterével, aki megtalálja az alkalmas hangolási technikát.

CECILIE ENGER

Anyám ajándékai
Ez a regény egy norvég középosztálybeli család története a századfordulótól napjainkig:
Cecilie Enger családjáé. Szerető közelségben, mégis ironikus távolságtartással mutatja
be őket. Az édesanyán elhatalmasodott az Alzheimer-kór, ezért a család felszámolja a
családi otthont. Egy gondosan összekészített papírköteg kerül elő közben – anya karácsonyi ajándéklistái, melyekből kibontakozik a családi saga. Pontosan részletezi bennük,
hogy mit vásárolt, mit készített, kinek mit adott és kitől mit kapott a család, ily módon
lesznek a listák a szülők, testvérek, nagynénik közötti családi saga vezérfonalává. A listákat követve megismerjük anya útját, szeretett személyiségének drámai felmorzsolódását
a betegség évei alatt, a bánatot és keserűséget, melyet mindennek a feldolgozása hozott
magával, hogy végül ez a nagyon személyes regény megszülethessen.

ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN

Hildegard I.
A ﬁatal dán írónő ﬁlmszerűen láttatja velünk a középkori környezetet, és drámai hatással számol be Hildegard különleges életútjáról, vízióiról, illetve a férﬁak által uralt egyházba való beilleszkedésről. S hogy vajon Isten avagy a sátán inspirálja látnoki képességét, az a történet 2016 őszére várható folytatásában fog az olvasó elé tárulni.
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ERIK WAHLSTRÖM

Isten
Isten, ha rátekint Erik Wahlström könyvére, azt mondhatja: ez így jó. Hisz ő nemcsak
Ábrahám, Izsák és Jákob istene, hanem Wahlströmé is. Végtelen humorérzékével pedig
még remekül is szórakozik, amiképp mi is, egyszerű olvasók, a magunk istenképével.
A hatalmas lendülettel – hisz magával a teremtés aktusával – induló könyv kiemelkedő
értéke, hogy sosem ül le, sőt még a befejezés is meglepően csattanós.

POLONA GLAVAN

Éjszaka Európában
„Romantikus történet a ﬁatalságról és az utazásról.” Polona Glavan így jellemezte debütáló regényét, mely szerkezetében leginkább Jim Jarmusch Éjszaka a Földön című
ﬁlmjéhez hasonlítható. Csak éppen a taxikat a Párizs és Amszterdam közötti éjszakai
vasútjárat kabinjai helyettesítik. Ezeknek az egymáshoz kapcsolt, együtt suhanó, de
mégis különálló világoknak a főszereplői interrail jeggyel utazó ﬁatalok, akik az éjszakában a ﬁatalság naiv gondtalansága és az egyre inkább közelgő, ám még korántsem
időszerű felnőttkor közötti légüres térben lebegnek. Ez a senkiföldje kitűnő alkalom
arra, hogy számot vessenek eddigi életük ügyes-bajos dolgaival, hogy kapcsolataik és
saját érzéseik komolyságát mérlegre tegyék, s ha úgy ítélik meg, az esetleges vakvágányokról letérve új irányokat vegyenek.

LEENA KROHN

Hotel Sapiens
Valahol a nem túl távoli, posztapokaliptikus jövőben, amikor már számítógépes algoritmusok uralják a világot, létezik egy hely, mely egyszerre börtöne, múzeuma, elmegyógyintézete, iskolája és mindenekelőtt menedéke a kihalóban lévő életformáknak, az
embereknek. A Hotel Sapiens lakóit érzelemmentes, kibernetikus apácák felügyelik, és
egyetlen szórakozásként híres ﬁlozófusok és tudósok újraprogramozott hologramjai tartanak számukra különös szemináriumokat. Az egymással feleselő, kaleidoszkópszerű
elbeszélésekből többek között megismerhetjük a bámészkodót, aki a felhők helyett immár a vegyszercsíkokat tanulmányozza; az embert, aki önmaga árnyéka; a statisztikust,
aki szeretett volna megszelídíteni egy Gauss-görbét; a pszichiátert, aki a saját betegévé
változott; a mindenkori átlagot képviselő Hétköznapi Embert.
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