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macskany Tatyjana Tolsztaja Hent PDF Ketszaz evvel a Robbanas utan azon a helyen, ahol Moszkva allt
egykor, eldegel egy kozosseg a maga primitiv, mokas es gyakran brutalis szabalyai szerint. Az egyszeru
emberek szamara az eger a minden: abbol fozik a levest, abbol keszul a ruhajuk, es azt hasznaljak a

cserekereskedelemben is. A regi konyvek birtoklasat betiltotta az uralkodojuk, Fjodor Kuzmics (aldassek a
neve), aki plagizalja a regi mestereket, s o nepenek egyetlen iroja. A zsarnok egyik irnoka meseli el nekunk a
varoska eletet es sajat paratlan karrierjenek tortenetet. Benedikt valosaggal szerelmes a konyvekbe, de hiaba
olvas el mindent, ami a keze ugyebe kerul, keptelen barmifele erkolcsi tanulsagot levonni olvasmanyaibol.
Az egyszeru, jolelku irnokbol a zsarnok kegyetlen kiszolgaloja lesz, s az o torz nezopontjabol latjuk mindazt
a kegyetlenseget, onzest es tudatlansagot, mely pusztulassal fenyegeti Fjodor-Kuzmicsszk varosat...A regeny

korabban mas kiadonal Kssz! cimmel jelent meg.Tatyjana Tolsztaja varazsvizzel meglocsolta a regeny
eltemetett es elsiratott mufajat, hazahozta Amerikabol, es kiderult, hogy tokeletesen eleven. Olyan izletesen
van megirva ez a regeny, hogy szeretnenk cuppogva es kejesen morogva megenni minden mondatat.quote
(Borisz Akunyin)A macskany-ban benne van szinte minden: egyszerre brutalis es nagylelku, kulonleges es
univerzalis, sotet es vidam, klasszikus es tokeletesen uj.quote (Jonathan Safran Foer)Keptelenseg szavakat
talalni Tolsztaja prozajanak tulcsordulo gazdagsagara es remuletes lelemenyessegere.quote (John Banville)
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