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A SCIENCE IN FICTION-sorozat
további kötetei:
IGNACY KARPOWICZ
Égiek és földiek
Vegyünk egy csipet Bulgakovot, egy leheletnyi Rabelais-t és egy egészséges adag Kunderát, máris közelebb kerültünk Karpowiczhoz.
A dolgok egyáltalán nem mennek valami fényesen a földön. Az
emberek elszigetelődtek, és már rég elvesztették a sorsuk jobbra fordulásába vetett reményüket, hitüket – egyik napról a másikra tengetik
fásult és unott életüket… De egyszer csak az Istenek a tettek mezejére lépnek. Földre szállnak. Vajon sikerül-e Nikének, Aphroditének,
Jézusnak, Ozirisznak, Lucifernek és a többieknek helyreállítani a
régi rendet? Egységbe forrnak-e még valaha is égiek és földiek a hit
erejében? Ignacy Karpowicz regénye briliánsan kidolgozott, ironikus
vizsgálódás a modernitásról. Egyszerre megdöbbentő és rémisztő.
Provokatív és blaszfémikus.

JACEK DUKAJ
Extensa
Regény az EPR-paradoxonra
„Az Extensa olyan regény, ahol az olvasó kiélvezheti a felfedezés örömét és izgalmát, ahogy lassan, elejtett utalásokból és félmondatokból
rajzolódik ki a teljes kép. És bár elsőre különösnek tűnhet a nyugodt,
időtlen vidéki világ, valójában egy igazi science fiction regénnyel van
dolgunk, ahol a sci-fi nem csak máz, és az emberi problémák mögött
megbújik a szerző ötlete, az egyszerre két hely – és két test – információit feldolgozó entitás képe. Dukaj nagyon okosan és szépen tárja elénk
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az egészet – igen, szépen, hiába furcsa ezt a szót sci-fi regény kapcsán
hallani, olvasni. Ugyanis a könyv szép, élvezet olvasni, és nem csak
a cselekmény – ami igazából lassan folydogál, hősünk egyenesen tart
eposzi végzete felé – vagy az ötlet miatt, hanem mert az író remekül ír.”
Acélpatkány, Blogspot

JACEK DUKAJ
Zuzanna és a világmindenség
A főhősnő a tizennyolc éves Zuzanna Klajn, aki békében és kényelemben él, amíg egy napon kap egy „csomagot a síron túlról”, régen el
hunyt apja örökségeként. A megörökölt dolgok és a kapott információk
mind azt sejtetik, hogy az apja nem halt meg, hanem eltűnt, és ennek
köze van annak a tudományos intézetnek a titokzatostevékenységéhez, amelynek apja dolgozott.

HARALD VOETMANN
Plinius szerint a világ
„A középpontban a megismerés lehetségességének és kérdésességének tematizálása áll. Ráadásul ezt a problémát egyszerre két szálon
vizsgálja, a mű egyszerre foglalkozik a pliniusi Természetrajzzal, illetve annak szerzőjével. A felvetés így nem csak arra irányul, hogy mit
kezdhetünk ezzel a hallatlanul érdekes ókori enciklopédiával, hanem
arra is, hogy milyen lehetőségeink vannak egy kétezer évvel ezelőtt
élt (kultúra- vagy tudomány-)történeti személy (magán)életének rekonstrukciójára?”
Somhegyi Zoltán, Élet és Irodalom
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JANUSZ LEON WISNIEWSKI
Intim relativitáselmélet
Nem kell bonyolult cselekményeket kiagyalni és egymáshoz illeszteni.
Elég meghallgatni, megfigyelni, elámulni, meghatódni, elgondolkodni,
vagy csak egyszerűen elhinni borzadva. Minden történet, amit ebben
a könyvben leírtam, igaz történet.
Az emberi lélek legintimebb mélységeiről szólnak e történetek, az
érző emberről, s egyszerre meglepő kapcsolatok tárulnak fel a biológia, a vegyészet és a pszichológia között. Mennyire kell a házassághoz
a nitrogén-oxid? Mitől érez megkönnyebbülést a férfi az első szerelmi vallomása után? Milyen hatással van a T4-limfocita a szerelemre?
Janusz Leon Wisniewski lengyel származású bestselleríró, aki halászember, számítástechnika-professzor és vegyész, most ezen összefüggésekre is magyarázatot ad nekünk, a tudomány megfoghatatlan
kódjait a posztmodern irodalom nyelvére fordítva.

JUDITH SCHALANSKY
Darwinregény
Milyen gyakran követelték már, hogy szülessék meg végre a fordulat
regénye, amely az „endékás” múltat a történelemkönyvek megállapításait meghaladva magyarázza meg. Sok író próbálta megírni ezt a könyvet, vannak azonban olyan szerzők, akik tartózkodnak az ilyesfajta
igazságkereséstől, akiket a történetek érdekelnek. Történetek, amelyekben emberek állnak a középpontban. Az NDK náluk szinte csak
háttér: nem feledhető, de nem is elengedhetetlen. Ezeknek a szerzőknek a történeteiben az emberiség igazán nagy kérdéseiről van szó. Így
van ez Judith Schalansky esetében is, aki 1980-ban az ottani Greifswaldban született. Jelenleg Berlinben él. A Darwinregénnyel elnyerte
A legszebb német könyvnek járó díjat és Német Könyvdíjra is jelölték.
Schalansky nem a történelemben, nem az NDK-s múltban keresi
az okokat. Nem azonosít vétkeseket: egy embert lát, aki nem a környezetétől való elszakadása miatt és nem is a külső körülmények kizárólagos hatására lett az, aki.
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DANYIIL HARMSZ
Esetek
Válogatott írások
Harmsz szövegei olyan időben születtek, amikor a világ különösen
értelmetlennek és ellenségesnek tűnt, amikor a realitás maga vált
abszurddá. Elméleteket gyártott, hogy megfogalmazza, mi az értelmetlenség, a semmi, a nulla, a végtelen. Az abszurd az abszurd
valóság egyetlen adekvát kifejezési formája. A valóság abszurditásának felismerése valóságábrázolás is, világértelmezés. Szigorú és
pontos logikával jutott el a logika felszámolásához. Kronologikus
eseménysorai nem logikusak. Filozófia és paródia borotvaélén táncol. Azért szedi szét a nyelvet, hogy új értelmet adjon neki. „Volt egy
vörös hajú ember, akinek nem volt se szeme, se füle. Nem volt neki
haja sem, úgyhogy vörös hajúnak is csak feltételesen nevezték. Beszélni nem tudott, mivel nem volt szája. Orra sem volt. Még keze
se, lába se volt neki. Hasa sem volt, háta sem volt, gerince sem volt,
és semmilyen belső szerve sem volt. Semmije se volt! Úgyhogy nem
is érthető, kiről is van szó. Jobb, ha nem is beszélünk róla többet.”
A kötetet a válogatást készítő és a szövegeket fordító Hetényi Zsuzsa előszava teszi teljessé.
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