
 

 

 

Allison Winn Scotch : Talált vágyak osztálya  

 

Az írónő, aki már a siker csúcsát jelentő New 

York Times bestseller listájára is felkerült  egy 

nagyon érzékeny témát szokatlan, de roppant 

szórakoztató módon dolgoz fel. A Talált vágyak 

osztálya főszereplője a 30 éves Natalie Miller, aki 

a befolyásos New York-i szenátornő 

főtanácsadójaként keményen dolgozik, és a 

munkája minden percét élvezi. Aztán elhanyagolt 

barátja egyszer csak bejelenti, hogy részéről ennyi 

volt - és ez még csak a kezdet. Az orvosa 

mellrákot állapít meg nála - és az ellen nem elég a 

nyers ambíció meg a kőkemény elszántság. 

Natalie-nak a választók élete helyett most a 

sajátját kell megváltoztatnia. Itt az ideje 

elgondolkodnia azon, hogy eddig milyen 

döntéseket hozott. Miközben visszatér a múltba, 

talán új lehetőségek nyílnak előtte - és esetleg arra 

is rájön, hogy az életen nemcsak átszáguldani 

lehet, hanem élni is. Elgondolkodtató, könnyes 

olvasmány, bár az írónő állítása szerint nem akarta 

megríkatni közönségét.  

 Szeghalmi Lőrincz: Levelek az 
árnyékvilágból 
 
A regénynek igen találó a címe, mert első blikkre 
borzongást kelt az olvasóban, és ráveszi arra, 
hogy csak azért is leemelje a művet a polcról. Ha 
idáig még csak szemeztél ezzel a 
könyvújdonsággal, akkor itt az ideje, hogy 
alaposan megismerd a teljes történetet. Furcsa 
események helyszíne Ung vármegye 1839-ben, 
amelyekről első kézből, egy orvos levelezéséből 
értesülhetünk. Szeghalmi Lőrinczet kollégái 
szokatlan kóresethez hívják egy fiatalasszonyhoz, 
akit borzalmas görcsök gyötörnek, ám ha beveszi 
a helyi varázsoló gyógyító porát, megkönnyebbül, 
ám igen furcsa módon: eleven varangyos békákat 
kezd szülni. Az esettel a tekintélyes szakmai lap, az 
Orvosi Tár is foglalkozik, Szeghalmi doktor pedig 
egyre inkább belebonyolódik a nyomozásba. 
Borzalmas gyilkosságok, megelevenedő halottak 
és bosszúálló szellemek között kell küzdenie az 
életben maradásért és a rejtély megoldásáért. 
Szerencséjére segítői is akadnak: többek között a 
titokzatos és szép nemes hölgy, Endrődy Ilona, 
akibe az orvos beleszeret, és akit szintén halálos 
veszély fenyeget. A történetben immár kettejük 
boldogsága a tét. 

Jon Courtenay Grimwood: Száműzött angyal 

 

Ha szereted a fordulatos történelmi témájú regényeket, akkor Jon Courtenay Grimwood, a 

többszörösen díjazott regényíró Assassini-trilógiájának második kötetében nem fogsz csalódni. 

A regényben tovább bonyolódik a középkori Velence titkos történelme. Miközben a bizánci és 

a német-római császár egymással hadakozik a városállam birtoklásáért, Velence sorsa három 

ember kezében van. A frissen lovaggá ütött Sir Tychóéban, aki legyőzte ugyan a mameluk 

támadókat, de nem tudja elérni, hogy a nő, akit szeret, viszontszeresse. A gazdag és 

elkényeztetett Lady Giuliettáéban, Tycho szíve hölgyének kezében, aki tizenhat évesen 

megözvegyült egy kisgyerekkel. Végül egy kolduslányéban, aki a sírból tért vissza, és Sir 

Tychóhoz hasonlóan nem bírja a napfényt... Ez a  shakespeare-i szálakban is igen gazdag 

történet egyszerűen letehetetlen! 


