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a hangja, hanem szinte
nem is e világi' amit hallha_
tunk tőle. Generációja
egyik legnagyobb tehetsé-
ge: enný idős, iĘn tehet_
séges és szép lányt nem na-
gyon tudtam volna találni
mást' Tudtam azt is, hogy
színészként is megálţa a

Atlantisz
Két sáľkányt, egy vám-
píľt és egy véľfaľkast
is meghívott a Sárkiĺny-
véľ címiĺ konyvének
bemutatdára Chaľles
T. Nýtľai' polgáľi nevén
Nyitľď Kiíľoly, akinek
első ľegényét a napokban
mutatta be Budapesten
Nemeľe István, a miifaj
hazai doyenje.

Nemeľe a mai koľosz-
tályľa jellemző eredeti
szóhasználatéľt dicséľte
a mindossze 22 eszten-
dtĺs szeľzcĺt, aki a Vérkti_
telék saga című regény_
folyamát nyolc kĺitetes-
ľe tervezi. A Sáľkányvér
az elscĺ világháboru kitö-
rése előtti hónapok ese_

heĘét' hisz ezt bizonýtotta
akkor is, amikoľ a Saturday
Night Live háziasszonya
volt - mondta Antin. - Cheľ
is egyéľtelÍnű volt, mivel
nagyszeľú színésznőt akar-
tam, aki énekelni és táncol_
ni is tud. Sok időbe telt
meggyőznöm, hogy vállaţa
a szeľepet - tette hozzá.

A ľendező egy hatďmas
szobát ľendezett be képek-
kel' storyboardold<al és jel-
mezekkel, hogy meg tudja
mutatrri, milyen a burleszk
világa' szeńnte. Ennek je-
gyében a klubot is a lehető
legautentikusabb megjele-
nésiinek Szerette volna lát-
ru.

- Rezekkel sokat játszot-
tunk a filmben. A nýtójele_
netben, amikoľ Chľistina
a lépcsőn lesétál, az Álice
Csodaországbant szelettem
volna megidézni - Stanley
Tucci pedig kalapban
jelenik meg, hogy a Kala-
posľa emlékeztessen - ava-
tott be Antin, aki elégedett
volt Aguileľávď.

- Błĺľmit megtett, amire
kéľtem, nagyon együtľmú-
k<jdő volt, de ez igaz a tob'
biekre is. Első filmes ľende-
zóként ez hatalmas dolog
volt számomľa - lelkende-
zett. O XREZTNGER szoNtA

ményeiľŐl szól, a folyta_
tások is valós töľténelmi
eseményeket dolgoznak
fel, Nemeľe szerint hite-
lesnek ható fantázia-
köľnyezetben.

Nemeľe ez alkalom-
mal mutatta be a Baľtók
Béla úti Âlexandľa kciny-
vesboltban tilian H. Âgi-
Vega Második Atlantisz
című első regényét is.
A kĺinyv íľóját, Agivegát,
a magyaľ fanfi ction-ľaj-
ongók már ezen a néven
ismerték meg, és sike-
reiľe jellemző, hogy in-
ternetes fanfiction_ mű-
veinek némelýkét már
kínai nyelwe is lefordĹ
tották. Igazi neve egyéb-
ként Hartman Ágnes,
és egyelőľe,,mindössze''
háromkötetesre tervezi
a maga soľozatát. Mind-
két tehetséges fiatal fan_
tasyszeľző első könyve
az Aba Konyvkiadó gon_
dozásában jelent meg.
olMEľRoPoL

Tárlat Budapest

cD-đáiilô;

HIM: SWRMXS

A furcsa cĺmű lemezen
H lM-datok meglepő remixe_
inek sorát hatlhatjuk - sok-
szor ének nélkü[, valóban
magukból teţesen kifor_
dulva kcivetik a dalok egy-
mást. Különleges kĺsérlet
az elektronikus zene műfaja
felé totni ezeket a szerze-
ményeket, de mégis műkö-
dik, érdemes egy próbát
tenni.
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Töriilt dÍi
Haidu '
filmiének

Szabó Ákos tárlata a Forrásban
Már csak ezen a héten csütörtökig tekinthető meg Szabó Ákos kiátlítása B
pesten' a Forrás Galériában, a Teréz körút 9. szám-alatt. Juhász Ferenc k<ilt
korábban, a művész_ tárlatának megnyitóján a következőket monáta: ,,SzalAţos.19syo1 szereti az életet. ľvlert aź élĂt a tisztaság és a mocsoŕszent k
réke! Varázslat, bűvölet, titok, rejtély, mélység és ma-gasság. És łýan tünd
ţes9.n.szén-1ég_is, mint'az az almafa, amit-Szabó Áłoíĺs teíestett.työnytir
és áhjtat. Titokfa, tündérfa, az Éden emberiséget-teremtő szeniatmaĺeja.
Dicsősé9, tündöklet, halhatattan gyümtilcsfa. Ćsoda-csoda_csoaa termđ
remény, a Mindenség Tündérfája: ŕemény, Sugárzás, oröktét-magány.',OTI

A töľök filmkľitikusok
díját nyerte el Hajdu
Szabolcs filmje, a Bib-
liothéque Pascď az an-
kaľai fiImfesztiválon.
-A mű német-magyaľ
kopľodukcióban ké-
szrĺlt és elĺryeľte a Ma-
$laľ Filmszemle fődí-
ját' majd sikert aľatott
a beľlini fiĹmfesztivá-
lon is. Jelenleg Ma5laľ-
ország oscaľ-nevezé_
seként versenyez az
Ameľikai Filmakadé-
mia jelölésééľt a leg-
jobb idegen nyelvű
film kategóľiában
- áll a Magyaľ Filmunió
kozleményében.
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Vásároljon bármilyen t
decembeř ĺ5 és 3ĺ. k

a wurw.bookeÍ.hu ol
tüntesse Íel a megjeç

rovatban a címlapon ta
kuponkódot és

25o/okedvezmény
minden kötetřé.

'A kedvezmény nem éryényes I
lexik0noł, tankönyvek, hangzói
hangoskönwek, nyelUkönyvek vás

book,


