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Június 25-én, a Brody Studiosban sor kerül Apponyi Rosie ötödik nemzetközi irodalmi vacsorájára, melynek témáját Fischer Tibor “A 

béka segge alatt“ című, Magyarországról szóló könyve adja, mely az utóbbi évek nemzetközileg egyik legelismertebb írása. 

  

Egy tragikomikus kalandregény a kosárlabdázásról, valamint a létfenntartás, a szex és a kaland örökös hajhászásáról… “A béka segge 

alatt” két magyar kosárlabdázó kalandjait követi nyomon a második világháború vége és az 1956-os forradalom közötti zűrzavaros 

időszakban. Ebben a diktatúra elleni, merész vádiratban a két vitatható hős, Pataki és Gyuri körbeutazzák Magyarországot étel, 

szállás és női társaság reményében. 

  

Tibor Fischer magyar szülők gyermekeként született 1959-ben, Stockportban. Dél-Londonban nevelkedett, a Cambridgen tanult, és 

újságíróként is dolgozott. “A béka segge alatt” című könyvét Booker-díjra jelölték, valamint megnyerte a Betty Trask-díjat; Tibort a 

Granta magazin a legjobb fiatal brit regényírók közé választotta. 

  

Az est középpontjában a szerzői beszélgetés áll, melyet végigkísér egy háromfogásos, a könyv által inspirált klasszikus magyaros 

menü, úgy mint a Tokaji csirkemáj pástétom és a vaníliás túrópuding kakukkfüves meggyel – s mindez fenséges magyar borokkal 

kísérve. 

 

A londoni Guardian „Budapest menő epicentruma”-ként definiálta a Brody Studios-t, a Telegraph pedig a következőképp vélekedett 

Rosie irodalmi estjeiről: „Finom ételek, rengeteg jó bor és fergeteges hangulat”. Rosie estjei és a Brody Studios izgalmas 

együttműködése egy kivételes élményt tartogat az olvasást kedvelők és a vacsorázni vágyók számára; a menü magáért beszél, 

csakúgy, mint a könyvbarátok találkozása az irodalmi szupersztárokkal. 

 

    

“Eredeti és lenyűgöző… kiélezett, vicces és megható” – Independent  

 

“Ez egy diadalmenet… fájdalmasan megindító, és egyben sziporkázóan humoros” – The Guardian 

  

“Pajkoskodás vicces, szlenges, tragikus, s ártatlan módon... faragókaszák, partnerkeresők, opportunisták és mindenekelőtt az 

elnyomás túlélőinek hiteles felsorakoztatása“ – Independent on Sunday 

 

 

******** 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tibor_Fischer
http://www.nytimes.com/1994/08/28/books/a-pest-in-budapest.html
http://www.nytimes.com/1994/08/28/books/a-pest-in-budapest.html
https://www.facebook.com/BrodyStudios?fref=ts


 

 

VACSORA MENÜ 

  

Aperitif 

The Mad Hungarian 

(gin, édes vermouth, unicum) 

  

Canapé 

Tokaji csirkemáj pástétom mazsolával 

Snidlinges-juhtúrós kőrözött (v) 

 

Előétel 

Füstölt pisztráng almás tormával 

Hideg töltött paprika (v) 

 

Főétel 

Lecsós marhapofa mangalicaszalonnás tarhonyával 

Zöldborsós gersli rizottó friss gomolyasajttal (v) 

  

Desszert 

Vaníliás túrópuding kakukkfüves meggyel 

 

 

 

******** 

A jegyeket kizárólag elővételben lehet megvásárolni – további információért keressék fel Rosie-t, a ra@brodyhouse.com e-mail 

címen. 

Tagoknak 9.000 HUF | nem tagoknak 12.500 HUF per fő 

Az összeg tartalmazza az aperitifet, a háromfogásos menüt, valamint a szerzői beszélgetésen való részvételt. 

Dedikált könyv az este folyamán vásárolható a helyszínen. 

Az aperitif 19:00-tól, a szerzői beszélgetés pedig 19:45-kor kezdődik. 

 

mailto:ra@brodyhouse.com

