
Fred Paronuzzi, í ró , gimná ziumi iródálóm- é s ángóltáná r 
á Látitudés kó nyvésbólt véndé gé vólt má rcius 4-é n, szóm-

bátón, áhól Lá szló  
Kingá, á kó nyvésbólt 
munkátá rsá ké rdé sé-
iré félélt. Elmésé lté, 
mikór é s hógyán 
kézdétt él régé nyé-
két í rni, májd bészé lt 
élsó , „10 áns ét ¾” 
cí mu , ó né létrájzi 
régé nyé ró l. Arró l is 

mésé lt á kó zó nsé gnék, mié rt fóntósák szá má rá áz ólyán 
hu sbává gó  é s néhé z té má k, mint áz émigrá ció , á bévá n-
dórlá s, á rásszizmus, á hómószéxuálitá s, á hómófó biá vágy 
á hálá lbu ntété s. Béáváttá á kó zó nsé gét ámérikái hálá lráí -
té ltékkél fólytátótt lévélézé sé bé, mégmutátótt né há ny 
lévélét is. Vé gu l ké t régé nyé bó l (Un cárgó póur Bérlin, 
Món pé ré ést ámé ricáin) ré szlétékét ólvásótt fél. 

 

Má rcius 25-é n, szómbátón, á budápésti Fránciá Inté zét 
nyí lt nápjá n „Já tsszunk á kó nyvékkél” cí mmél Philippe 
Brasseur éló ádá sá t 
hállháttá á kó zó nsé g á 
Látitudés kó nyvés-
bóltbán. Philippé 
Brásséur, í ró , illuszt-
rá tór, é s áhógy mágá t 
szí vésén névézi 
„ó tlétéló ”, szá mós 
kó nyv szérzó jé, mint 
áz „1001 áctivité s áutóur du livré”, „Mánuél dé pénsé é 
gé niálé” é s áz „Eurék’árt”, mélyék mégtálá lhátó k á 
Látitudés kó nyvésbóltbán. 

 

Armel Job, fránciá nyélvu  bélgá szérzó  má rcius 30-á n, áz 
Egy kó nyv – égy bór cí mu  prógrám kérété bén lá tógátótt él 
á Látitudés kó nyvésbóltbá. 
Armél Jób hósszásán mésé lt 
Bélgiumró l, á gyérmékkórá ró l, 
é s ázókró l á té má kró l, ámé-
lyékbó l régé nyéi tá plá lkóznák. 
Légjéléntó sébb régé nyéi: „Tu 
né jugérás póint”, ámély 2011-
bén élnyérté á bélgiumi gimná-
zistá k iródálmi dí já t, „Lóin dés 
mósqué és, „Et jé sérái tóujóurs ávéc tói”, „Dé régréttáblés 
incidénts”. Erré áz álkálómrá á Góurmét dé Bórdéáux 
í nyéncbólt vá lásztá sá égy 2009-és é vjá rátu  Cástillón Có tés 
dé Bórdéáux, Chá téáu Róchérs Béllévué bór vólt. 

Nina Yargekov á prilis 13-á n ésté, áz Egy kó nyv- égy bór 
cí mu  prógrám kérété bén tisztélté még jélénlé té vél á 
Látitudés kó nyvésbólt munkátá rsáit é s véndé géit. Niná 
Yárgékóv légutó bbi, „Dóublé nátiónálité ” (Kéttó s á llám-
pólgá rsá g) cí mu  régé nyé ró l mésé lt á kó zó nsé gnék, é s vá -
lászólt Oszkó  Ediná, á kó nyvésbólt munkátá rsá ké rdé séi-
ré. A régé ny humórósán é s mé lyréhátó án bészé l á kéttó s 
idéntitá s, kéttó s kultu rá é s á ké tnyélvu sé g ké rdé sé ró l, 

gázdágsá gá ró l é s áz ólykór ébbó l fákádó  frusztrá ció ró l. 
Niná Yárgékóv élmésé lté, hógyán vá ltózótt á régé nyé áz 
álátt á tí z é v álátt, áméddig ké szu lt, hógy mié rt dó ntó tt áz 
égyés szá m má sódik szémé lyu  élbészé ló  méllétt, é s bé-
szé lt sájá t kéttó s, mágyár-fránciá idéntitá sá ró l, é s árró l, 
mié rt kó ltó zó tt Budápéstré. A szérzó  ké ré sé ré mágyár 
vó ró sbórt kó stólhátótt á kó zó nsé g: á Góurmét dé Bórdéá-
ux í nyéncbólt égy 2008-ás é vjá rátu  Syráh-t vá lásztótt áz 
égri Attilá Pincé bó l. 

A 6. Kis Könyves Éj á prilis 21-é n, pé ntékén vólt. Erré áz 
álkálómrá á Látitudés kó nyvésbólt ké t szérzó t hí vótt még. 

Vincent Cuvellier, ifju sá gi kó nyv szérzó , áki némré g pub-
liká ltá ké t utó bbi régé nyé t („Jé né suis pás un áutéur 

jéunéssé” ,„Món fils”) Lá szló  
Kingá ké rdé séiré félélt. Mégtud-
háttuk, hógy Vincént Cuvélliér 
kó nyvésbóltót nyitótt Bru sszél-
bén, á Lés grós móts-t, áhóvá  
í ró kát, illusztrá tórókát hí v még. 
Elmésé lté, milyén nágy hátá st 
gyákórólták rá  á mágyár illuszt-
rá tórók, ku ló nó sén Réich Ká -
róly, ákinék szá mós kó nyvé t 
bészérézté budápésti ántikvá ri-
umókbán. Aktuálitá ské nt szó bá 
kéru lt á „Lés pré sidénts dé lá 
Ré publiqué” (Kó ztá rsásá gi él-
nó kó k) cí mu  tó rté nélmi, dé égy-

bén nágyón is szémé lyés hángvé télu , humórós é s ólvás-
má nyós kó nyvé is. Vincént Cuvélliér áz í rá s méllétt rénd-
kí vu l fóntósnák tártjá á kó nyvké szí té s tó bbi ré szé t is, u gy, 
mint áz illusztrá ció t, á bórí tó t, ázáz á kó nyvét, mint tá r-
gyát. Májd szá mós ré szlétét ólvásótt fél légutó bbi kó nyvé -
bó l, á „Món fils” („Fiám”) cí mu  régé nybó l. 

Tavaszi irodalmi programok a Latitudes Könyvesboltban  

A Latitudes könyvesbolt nyári nyitva tartása 
 
A Latitudes kö nyvesbölt ege sz nya rön nyitva tart. Ju lius 17-tö l 
augusztus 20-ig keddtö l pe ntekig, 10 ö ra tö l 18 ö ra ig tartunk 
nyitva (he tfö nke nt e s szömbatönke nt a kö nyvesbölt za rva lesz). 



Vincént Cuvélliér, ákinék budápésti lá tógátá sá t á Látitudés 
kó nyvésbólt szérvézté é s á Céntré Nátiónál du Livré tá mó-

gátá sá vál á kó ltsé géit á lltá, éllá tógátótt á budápésti fránciá 
iskólá bá is. 

 

A bészé lgété s utá n á ré sztvévó k á 
Góurmét dé Bórdéáux á ltál ké szí -
tétt zó ldsé gkré més, pá sté tómós é s 
szá rázkólbá szós fálátókát é s á 
Látitudés kó nyvésbólt munkátá r-
sái pógá csá já t kó stólháttá k még. 

 

 

Olivier Bourdeaut, á „Mérré já rsz, Bójánglés” cí mu  ré-
gé ny szérzó jé Fránciáórszá gót ké pvisélté á Budápésti él-
só kó nyvésék fésztivá ljá n. Régé nyé éddig 300.000 pé l-
dá nybán kélt él. A bészé lgété st á régé ny mágyár fórdí tó já, 
Tó tfálusi A gnés vézétté, áki éló szó r is á régé ny nágy siké-
ré ró l, í ró i térvéiró l é s 
é ppén ké szu ló  régé nyé -
ró l ké rdézté. Oliviér 
Bóurdéáut hósszásán 
mésé lt á régé ny mégjé-
léné sé éló tti néhé zsé gé-
iró l, égy kórá bbi régé -
nyé ró l, ámélynék ném 
sikéru lt kiádó t tálá lniá, 
májd á „Mérré já rsz, 
Bójánglés?” í rá sá ró l, 
ámély váló já bán á má -
sódik régé nyé. A bészé l-
gété s vé gé n á szérzó  
ré szlétékét ólvásótt fél 
régé nyé bó l, májd vá lá-
szólt á kó zó nsé g ké rdé -
séiré, é s é jfé lig dédiká l-
tá kó nyvé t. 

A vilá gón á léghí résébb mágá nyós cówbóy ébbén áz é vbén 
u nnépli 70. szu lété snápjá t. Ebbó l áz álkálómbó l á Lucky 
Luké sórózát utólsó  szá má nák, Az í gé rét fó ldjé nék szérzó -
jé, Jul vólt á Látitudés Kó nyvésbólt méghí vóttjá á má jus 

11-i Egy kó nyv – égy bór prógrám kérété bén. Jul kí nái 
tó rté nélmét tání tótt é s illusztrá tórké nt is dólgózótt. Elsó  
ké prégé nyé, „Il fáut tuér Jósé  Bóvé ” (O lju k még Jósé  Bóvé -
t), ámély 2005-bén jélént még, nágy sikér létt, é ppu gy, 
mint á kó vétkézó  álbumái, „Lá cróisádé s’ámusé”, „Lé 
guidé du Móutárd póur survivré á  9 móis dé grósséssé”. 
Erré áz álkálómrá á Góurmét dé Bórdéáux í nyéncbólt vá -
lásztá sá égy 2014-és é vjá rátu  Sáint-Mónt Hát-Trick vólt. 

A következő hetekben már készülünk a  
szeptemberi iskolai és irodalmi évkezdésre 
 
 

Évkezdés – Budapesti Gustave Eiffel francia 
gimnázium 
Mint minden e vben, minden ju lius 14-e elö tt leadött, 100.000 
Ft feletti gimna ziumi tankö nyvrendele sre 15% kedvezme nyt 
adunk, 100.000 Ft alatti rendele s esete n pedig 10% ked-
vezme nyt. Amint a gimna zium nyilva nössa gra hözza tankö -
nyvlista ja t,a  Latitudes kö nyvesbölt hönlapja rö l letö lthetö  lesz 
a tankö nyvrendele shez szu kse ges megrendelö lap. 
 
 

Évkezdés –francia nyelvkönyvek 
Amennyiben tankö nyveit na lunk rendeli meg a kö vetkezö  
tane vre ju lius 14 elö tt, e s megfelel, högy augusztus 20. uta n 
vegye a t azökat, 100.000 ft feletti rendele s esete n 20% ked-
vezme nyt biztösí tunk! A 100.000 ft alatti rendele sekre (csak 
tankö nyv) 15% kedvezme nyt adunk. 
A kedvezme nnyel rendelt kö nyvekre az ingyenes kisza llí ta s 
nem vönatközik. 
 
 

Őszi irodalmi újdonságok 
2016 ő szé n tő bb mint 650 ú j régé ny jélént még Fran-
ciaörsza gban. A Latitudes Kö nyvesbölt csapata göndösan ki-
va lasztött rege nyekkel e s essze kkel va rta va sa rlö it, amelyek 
kö zu l azö ta tö bb is neves irödalmi dí jat nyert. A francia kö nyv-
kiadö k egyelö re me g nem hözta k nyilva nössa gra a 2017 ö sze n 
megjelenö  u jdönsa gaikat, de a nya r fölyama n szí vesen 
fögadjuk va sa rlö ink kí va nsa gait (az egye ni kö nyvrendele st 
nem ja r extra kö ltse ggel). 


