Új könyvek

Fiatal férfi ül a tévétorony kilátóteraszán. Nagyon úgy fest
a dolog, hogy le fog ugrani, de előbb még elmeséli az életét.
Amit tervez, nem öngyilkosság, hanem élete legnagyobb,
végső mutatványa, egyenes következménye mindannak,
amit megtanult és átélt. Mutatványainak tétje ugyanis a
tökéletes illúzió: a varázslat, amely magát a mágust is
elvarázsolja.
Az Én
és
Kaminski és A
világ
fölmérése című,
Magyarországon is példátlan sikert aratott regények
szerzője mindössze huszonkét évesen írta meg első könyvét,
Arthur Beerholm történetét, megmutatva bravúros
elbeszélői technikáját és fanyar humorát csakúgy, mint a
különös tehetséggel megvert és megáldott emberek iránti
vonzalmát.
(forrás:moly.hu)

A Jázmin éjszakák a második világháborúban kémnek
használt előadóművészek igaz történetén alapszik, mely
főként olyan egzotikus városokban játszódik, mint Kairó és
Isztambul. A fiatal Saba Tarcannak csodálatos hangja van.
Egyetlen reménye arra, hogy kitörjön a szürke angliai
hétköznapokból, ha megpróbálja kamatoztatni kivételes
tehetségét. A regény izgalmas fordulatot vesz, amikor Sabát,
aki hamarosan a legmagasabb körökbe is bejáratos, váratlan
és nemzetközi fontosságú feladattal keresi meg a brit
titkosszolgálat. A lány vállalja a kockázatot, és kettős
szerepét még szerelme előtt is titkolva vág neki a
küldetésének, amelyben nem csak a saját, de még sokak élete
forog kockán.
(forrás:moly.hu)

A tökéletes lány. A tökéletes barátnő. A tökéletes gyilkosság?
Jenna nagyon beteg. Minden reményét elvesztette egy új
szívre, amellyel tovább élhet. Már kihunyna belőle az élet,
amikor megkapja egy Callie nevű lány szívét.
Vajon ki volt a donor, és hogyan halt meg?
Jenna elhatározza, hogy utána jár a dolognak.
Minél közelebb kerül azokhoz, akik szerették Callie-t, annál
több kérdés merül fel a lány korai halálával kapcsolatban.
Valaki biztosan tudja, mi történt. Miért hallgatnak, miért nem
beszél
senki?
Jenna közel jár az igazság felderítéséhez, de cserébe
elveszítheti mindenét a szeretteit, a józan eszét, sőt az életét.
(forrás:moly.hu)

Thrawn főadmirális a Galaktikus Birodalom történelmének
egyik legravaszabb és legkegyetlenebb hadvezére. A kék
bőrű, vörös szemű stratégiai lángelme Timothy Zahn mára
már klasszikussá vált regényében, A Birodalom
örököseiben mutatkozott be először és hamar egyike lett a
Star Wars univerzum legkedveltebb karaktereinek. Ám
Thrawn korai éveit és felemelkedésének történetét
mindeddig homály fedte. Timothy Zahn új regénye ebbe az
időszakba kalauzol el bennünket. Miután birodalmi katonák
kiszabadítják
a
száműzetésből,
Thrawn
halálos
találékonysága és rendkívüli taktikai érzéke hamar felkelti a
császár figyelmét.
(forrás:moly.hu)

Nyáry Krisztián tizennégy kultúrtörténeti miniesszéje a
játék témakörében magyar írókról, művészekről,
szerencselovagokról, valamint egy CD Kováts Kriszta
dalaival, Fábri Péter dalszövegeivel.

(forrás:moly.hu)

Coco Chanelről sok könyv és film készült már. MarieDominique Leliévre nem a hagyományos úton indul el.
Miközben igyekszik lerántani a leplet az életrajz homályos
pontjairól, Chanelt mint társasági lényt mutatja be: nem
feledve, hogy az ember a kapcsolatai függvénye is. Beszél
a családjáról, fiatalkori szerelmi csalódásairól, művész- és
elitkörökkel való kapcsolatáról. Barátain, és főként
barátnőin keresztül ismerjük meg Cocót, aki nem öltöztette,
hanem megteremtette a nőt, elsőként demokratizálva az
öltözködés művészetét.

(forrás:moly.hu)

A Drónok kézikönyve alapmű mindazoknak, akik drónt
vásárolnak,
üzemeltetnek
vagy
építenek.
A gazdagon illusztrált könyv röviden ismerteti a pilóta
nélküli repülőgépek történetét, áttekinti a ma kapható
drónok széles választékát és azok felhasználási területeit.

(forrás:moly.hu)

Váltson olyan területre, ami célt, értelmet és nagy
megelégedettséget ad önnek!
A Szakmai önéletrajz haladóknak c. könyv 12 speciális
önismereti gyakorlattal segíti önt abban, hogy garantáltan
egyedi módon és hitelesen tudja bemutatni magát és az
eddig elért eredményeit. Olyan szakmai önismereti
háttéranyagot készíthet önmagáról, amire építve
győztesként kerülhet ki az állástalálás gyakran küzdelmes
színteréről. Szakmai önéletrajz-mintákból nyerhet
inspirációt, választ kaphat 30 gyakran ismételt kérdésre,
és önértékelő listával ellenőrizheti magát. Végül egy
átfogó álláskeresési stratégia segíti abban, hogyan tud
gyorsan visszakerülni az álláspiacra leépítést, átszervezést
vagy hosszabb karrierszünetet követően.
(forrás:moly.hu)

