Német stand és német elsıregényes szerzı a Könyvfesztiválon,
Goethe-kalendárium a világhálón
A budapesti Goethe Intézet vendégeként a 23 éves Benedict Wells, a Diogenes Kiadó legfiatalabb szerzıje
képviseli idén 2009-ben Németországot az Európai Elsıkönyvesek Fesztiválján. Idén is lesz német stand a
Könyvfesztiválon, itt a német könyvpiac legfrissebb termését lehet majd kézbe venni.
Az 1984-ben született Benedict Wells érettségi után nyomban nekilátott elsı regénye megírásának. Az
eredmény a Becks letzter Sommer (Beck utolsó nyara) címő mő lett, mely egyszerre mővészregény és
roadmovie, igazi Odüsszeia a középszerőség és a zsenialitás párharca közepette. Fıszerepben a zene, a
szerelem és az élet – sok viccel, humorral, bölcsességgel és érzelemmel.
Az ifjú szerzı április 22-én az Egri Könyvtárban, április 26-án pedig Eckermann Kávéházban olvas fel
regényébıl. Április 24-én délelıtt közös reggelin cserél tapasztalatot fiatal magyar kollégáival: Dunajcsik
Mátyással, Krusovszky Dénessel és Gerıcs Péterrel. A Könyvfesztiválon április 25-én lehet találkozni az ifjú
tehetséggel: itt 13 órakor a német standon dedikál, majd 14.30-kor pódiumbeszélgetésen vesz részt.
Benedict Wells regényébıl magyarul is olvashatók részletek az Elsıregényes Fesztivál antológiájában.
Hamarosan a teljes mő is megjelenik a Geopen Kiadónál: mégpedig nem más, mint az idei elsıregényes
magyar író, Vincze Ferenc fordításában.
A hagyományokhoz híven ismét lesz német stand a Könyvfesztiválon: április 23. és 26. között naponta a
teljes nyitvatartási idıben böngészhetnek az érdeklıdık az elmúlt egy esztendı könyvterméseinek a legjobb
darabjai között. A Goethe Intézet által mőködtetett standon a már több mint 10 éve sikeres német nyelvő
könyvajánlónk, a Bücher, über die man spricht (Könyvek, amelyekrıl beszélnek) valamennyi kötete is ott
lesz eredetiben. Emellett természetesen számos más információ is rendelkezésre áll mind a németországi
könyvpiacról, mind a Goethe Intézetrıl. A szegedi Universum Idegen Nyelvő Könyvesbolt jóvoltából pedig
a kiállított könyvek megvásárolhatók vagy megrendelhetık – köztük Benedict Wells regénye is.
2009 áprilisára teljessé vált a Goethe Intézet 20. születésnapja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia
Könyvtárával és a Magyar Goethe Társasággal közösen szerkesztett Digitális Goethe-kalendárium: egy
teljes éven át havonta töltöttük fel a világ egyik leghíresebb Goethe-győjteményébıl a weimari
költıfejedelem eredeti kéziratait, rajzait, leveleit és a Goethe-kultusz korabeli dokumentumait. 2008 májusa
óta közel húszezren látták már ezt a különleges honlapot: www.goethe.de/goethekabinett
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BENEDICT WELLS nyilvános programjai Magyarországon
2009. április 22. 16.00 Felolvasás és beszélgetés német nyelven.
Moderátor: René Kegelmann lektor
Eger, Bródy Sándor Megyei Könyvtár (Eger, Kossuth L. u. 16):
2009. április 25. 13.00-14.00 Dedikálás, 14.30-16.30 Pódiumbeszélgetés
Budapest, Millenáris Park, Német stand (P6) ill. Lázár Ervin terem
2009. április 26. 11.00 Közös német nyelvő felolvasás és beszélgetés
Reinhard Kaiser-Mühlecker osztrák és Knud Romer dán elsıregényes szerzıkkel.
Moderátor: Lányi Dániel, Eckermann Kávéház (1092 Budapest, Ráday u. 58.)

