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IRODALMI VACSORA TIMUR VERMES ÍRÓVAL | 2014. MÁJUS 28. SZERDA 

 

A Brody Studiosban május 28-án, szerdán rendezik meg Apponyi Rosie negyedik nemzetközi irodalmi vacsoráját, amely az elmúlt 

évek legvitatottabb könyve köré fonódik majd: Timur Vermes – Nézd ki van itt. 

 

Berlin, 2011 nyara. Adolf Hitler a szabad ég alatt találja magát, él és virul. Ám a dolgok megváltoztak: se Eva Braun, se náci párt, se 

háború. Hitler alig ismeri fel imádott szülőhazáját, mely egy bevándolókkal teli, nő által kormányzott országgá vált. 

 

Az emberek ugyan felismerik őt, de inkább afféle hibátlan imitátornak nézik, aki még nem akar kizökkenni a szerepéből. Az 

elképzelhetetlen és elkerülhetetlen azonban megtörténik, és a hencegő Hitler vírusként terjed el: Youtube sztár lesz, saját TV show-t 

kap és az emberek hallgatni kezdenek rá. A Führernek azonban más terve van, egy sokkal magasabb rendű cél elérése: visszaállítani a 

rendet és fegyelmet az országban, amelyben találta magát. 

 

A ‘Nézd ki van itt’ a média által megvezetett, modern társadalmunkat lefestő sötét és brilliáns szatíra, mely 1,5 millió német olvasót 

kápráztatott el napjaink központi tabu témáját feszegető, szókimondó hangnemével. Naív, de éleslátó, visszataszító, mégis furcsán 

rokonszenves – a feltámadt Hitler kétségtelenül egy energiával teli jelenség. 

 

Timur Vermes 1967-ben született Nürnbergben, német édesanyától és magyar édesapától, aki 1956-ban menekült el hazánkból. 

Történelmet és politikát tanult, később pedig újságírónak állt. Különböző magazinok mellett az Abendzeitung-nak és a Cologne 

Expressnek írt. 2007 óta szellemíróként több könyvet is megjelentetett. Ez az első regénye, melyet eddig 38 nyelvre fordítottak le. 

 

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

Adolf kedvenc burgonyasalátájával – 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. 

 

“Kínos kérdéseket vet fel” – The Guardian 

“Harsányan humoros” – Stern 

”Vermes könyve ijesztően valóságosnak tűnő képet fest le” – The Telegraph  

  

http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/books/reviews/look-whos-back-by-timur-vermes-trans-jamie-bulloch-book-review-9236022.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Timur_Vermes
http://en.wikipedia.org/wiki/Abendzeitung
https://www.facebook.com/BrodyStudios?fref=ts
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******** 

‘NÉZD KI VAN ITT’ VACSORA MENÜ 

  

Aperitif 

Rebarbarás Bellini 

(rebarbara, cukor, prosecco) 

  

Canapé 

Virslis, savanyú káposztás hasé 

Padlizsánkrém rozskenyéren 

   

Előétel 

Tejfölös, pácolt hering almával és hagymával 

Sült cékla & vízitorma saláta 

 

Főétel 

Bécsi szelet burgonya salátával és kapros uborkasalátával 

Spätzle vargányával és lilakáposztával (v)  

 

Desszert 

Almás rétes vaníliasodóval 

 

 

 

******** 

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

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. 

Minden hónap utolsó szerdai napján kerül sor a rendezvényre a Brody Studiosban (1064 Budapest, Vörösmarty utca 38.) 

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