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A tanév végével várjuk azt az időt, mikor módunk lesz a kikapcsoló-
dásra. Az aktív pihenés mellett tudom, hogy nyáron sem leszünk hűt-
lenek a betűhöz, az olvasáshoz. A mostani összeállításban érdekes és 
gazdag emberi tartalmakat hordozó könyveket ajánlunk.

Összetört szárnyak – Cserháti Zsuzsa élete
Sokan vagyunk, akik pályája kezdetétől szerették, tisztel-
ték. Könnyeket csalt szemünkbe az Édes kis� am, és örül-
tünk, ha minket invitált „rózsát szedni”. Sokan dúdoljuk 
Charlie-val közösen énekelt számát, a Száguldást, és nem 
feledjük, bármi is történt vele. A pályáról való eltűnésénél 
csak visszatérése volt talányosabb, s mi, rajongók azon-
nal tudtunk felhőtlenül örülni a rég hallott és új daloknak 
egyaránt. 

Az Összetört szárnyak című könyv krónika és szám-
vetés egyben. Szikár tények sorolása, a szerelmektől a 
tragédiákig, a végső erőfeszítésektől talán a feladásig. 
A Kovács Violetta – Sándor András szerzőpáros vissza-
fogott stílusban, a korrektséget végig megőrizve, mégis 
részletekbe menően rajzolja meg az énekesnő portréját. 
A történetet vastag betűs dalszövegrészletek teszik ár-
nyalttá, mint ahogy a pályatársak, barátok vallomásai is 
az egész kép megrajzolásának velejárói. Bradányi Iván 
szövegíró mellett olvashatjuk többek között Majsai Gábor, 
Krasznai László, Charlie, Horváth Attila és Somló Tamás 
gondolatait. A könyvet CD-melléklet és gazdag képanyag 
teszi teljessé. A 2007-ben megjelent könyv az alexandra.hu 
weboldalon jelenleg is megvásárolható. 

Schä� er Erzsébet – Pókfonálon
Kevés fér� társam vallja be, de szerintem ennél sokkal töb-
ben vagyunk, akik szívesen átlapozzák a Nők Lapját. Mit 
tegyünk, ez van! 

Éppen ezért örültem meg egyik karácsony előtt a Pók-
fonálon című könyvnek, mely a Nők Lapja Műhely ki-
adásában látott napvilágot és Schä� er Erzsébet írásait 
tartalmazza Pókfonálon – történetek útközben címmel. 
Persze nem klasszikus értelemben vett útikönyvről van 
szó. Emberi reakciók, viselkedés, szeretet és bánat, öröm 
és feloldódás, néha feloldozás – ez a sűrített tartalom. Mi 
ebben az egészben a különleges? Az, hogy bármelyik bár-
melyikünkkel megtörténhet. 

„Egy leselkedő kislány, egy utazóvekker kalandja, egy 
nagybácsi, aki soha nem ül le, egy pipa és a hozzá tarto-
zó nagypapa, hét szál dália vándorlása egy kiskertből – 
és mellettük az emberek.” (Részlet a fülszövegből) Hogy 
mindeközben az idő múlását is nyomon követjük, és 
valójában mindez az élet – szomorú, de elengedhetetlen 
– része? Ez csak a visszafogottságában is érzelemgazdag 
könyv értékét növeli. A könyv a bookline.hu oldalon vá-
sárolható meg.

George Clooney – Az utolsó � lmcsillag
Nincs mit tagadni, izgalmas � ckó. Elég a Vészhelyzet Ross 
dokijára gondolni, vagy éppen az Ocean’s � lmek sármos 
simlisének alakításait felidézni. Az idén megjelent port-
rékötetben Kimberly Potts tömegkultúra-szakértő végig-
követi Clooney életútját a kissrác kortól egészen napjaink 
sikeres színészének és producerének mindennapi életéig. 
A sikerért megdolgozott, tudatosan építette karrierjét, s 
az is természetes, hogy a sikeres „építkezés” a hőn áhított 
Oscar-szobrocskát is meghozta neki. És még valami. Höl-
gyeim! Clooney még mindig facér. Igazi kihívás lehet… 
A könyv a polc.hu weboldalon megvásárolható. 

Koncz Zsuzsa – Ha én zászló volnék…
A magyar könnyűzene nagyasszonya az elmúlt évek kon-
certterméséből válogatta össze nemrég kiadott DVD- és 
CD-anyagának dalait. A 18, illetve 14 dal reprezentálja 
mindazt, amit Koncz Zsuzsa élet� lozó� a szintjén képvi-
sel, s ami már most életében örök klasszikussá emeli őt. 
A régi versek (Vörös Rébék, Bolyongok) mellett hallható 
néhány dal a Duettek sikerlemezről, de felcsendülnek ré-
ges-régi dalok is, mint a Rohan az idő és a Mr. Alkohol. Így 
vallott az elkészült munkáról: „Rajta van a lényeg, min-
den, mi fontos belőlem, és a dalaimból.” Majd így folytat-
ta, mikor a stúdiómunkálatok befejeződtek: „Színpadon 
állni, sok ezer embernek énekelni nagy felelősség, ezért in-
kább csak érzem, mint tudom, hogy mi történik a nézőté-
ren, miközben énekelek. Míg dolgoztunk, napokon át hall-
gathattam, láthattam ezt. Nagyon jó érzés volt. Köszönöm 
mindenkinek, akit illet!”

A CD és DVD önfeledt szórakozást ígér, megvásárolha-
tó a http://partner.hungaroton.net weboldalon.
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