Könyvajánló a 2011. májusi túrához
Auster, Paul: Holdpalota. Bp. Európa, 1993, 2010.
„Az erősen életrajzi jellegű műnek a főhőse homályos szimbólumok
közt éli sejtelmes életét, megtapasztalja a benne lakozó űrt, ám végül
kinyílik a szeme egy szabadabb, teljesebb létezésre. A történet 1969
nyarán kezdődik, amikor az ember először lépett a Holdra. A hős,
Marco Stanley Fogg, akinek mindhárom neve híres utazóra utal,
szintén az ismeretlen felfedezésére indul. Életútja más életekkel
fonódik össze: megismerkedik egy lánnyal, aki megmenti az
éhhaláltól; elszegődik egy mozgásképtelen, vak öregúrhoz, akinek
eltorzult tudatán át Fogg merőben más képet kap az emberekről és a
világról; megismerkedik valakivel, akiről véletlenek sorozatán át
kiderül, hogy nem más, mint az apja; és gyalogszerrel átkel a
sivatagon, Utahtól a Csendes-óceánig. Paul Auster egyedülálló
jelenség a mai amerikai irodalomban; semmiféle áramlattal, divattal
nem rokonítható. Hősei egyforma otthonossággal mozognak a
modern nagyvárosban és a lélek kietlen tájain. Helyét az amerikai
kritika a posztmodern utánra teszi „
(forrás: www.libri.hu)
Tóth Gábor, Varga Melitta: Édesítsünk okosan! : a
kristálycukortól a gyógyító édességekig : a biocsicsókasűrítmények orvosbiológiai jelentősége. Pilisvörösvár, Pilis-Vet,
2010.
„A könyv az egyik legizgalmasabb témába nyújt részletes
bepillantást: hogyan lehet egészségesen édesíteni a mai világban, és
léteznek-e egyáltalán egészségvédő, előnyös élettani hatású
"édességek". A könyv körbejárja a különféle édesítőszerek hatásait,
továbbá egy hazai tudományos termékfejlesztés kapcsán (Budapesti
Corvinus Egyetem, Központi Élelmiszeripari Kutatóintézet) elérhető
alternatívát is kínál. „
(forrás: www.naturwell.hu)
Brizendine, Louann: A női agy. Bp. Nyitott Kvműhely, 2010.
Brizendine, Louann: A férfi agy. Bp. Nyitott Kvműhely, 2010.
A Harvard neurobiológia és pszichiátria professzora, Louann
Brizendine ebben a két könyvében a női és a férfi agy különböző
életciklusaival ismerteti meg az olvasót. Életszerű példái és
személyes élményei a tudományos értekezést egy mindenki számára
érthető és átélhető kalanddá változtatják. Közérthető magyarázatai a
nemek közti különbségekről az agresszió levezetésében, a térbeli
tájékozódásban vagy az arckifejezések értelmezésében sokat
segíthetnek a szülőknek vagy a pszichológusoknak.
(Libri könyvismertetője alapján)
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