
The Economist
A világ számokban
B/6 256 oldal, 
Eredeti ár: 2990 Ft, Webshop ár: 2240 Ft

„Minden benne van, amit egy fotelvilágjárónak 
tudnia kell a világról.” (Daily Telegraph)
Világunk a puszta tények és adatok tükrében: 
földrajz, népesség, demográfia, üzlet, pénzügy, 
gazdaság, közlekedés, turizmus, környezetvéde

lem, társadalom, kultúra, bűnözés – az adatok lenyűgöző arany
bányája ez. 

Peter Haggett
Geográfia – 

Globális szintézis
B/4, 836 oldal, 

Eredeti ár: 9800 Ft, Akciós ár: 4000 Ft

Egy könyv, mely min den földi dol gok 
föld raj zi össze fog la ló ja. Szem lé let
mód ja szo kat lan a ma gyar ol va sók 
szá má ra, mert an gol szász jel le gű, 
de talán épp ezért kí ván csi vá tesz 
tu dóst, di á kot és az egy sze rű földi 
ha lan dót is.

Bjorn Lomborg
Cool it – Hidegvér!
A szkeptikus környezetvédő útika-
lauza a globális felmelegedéshez
A/5, 232 oldal, 
Eredeti ár: 2500 Ft, Webshop ár: 1875 Ft

Lomborg azt állítja, hogy a globális fel
melegedést megállítani kívánó körül
ményes és sok billió dolláros mentő
akciók inkább alapulnak érzelmi, mint 
szigorúan tudományos feltételezése

ken, és a hatásuk az elkövetkezendő évszázadokat tekintve telje
sen elenyésző lesz. 

Jeremy Leggett
A fele elfogyott

Olaj, gáz, forró levegő  
és a globális energiaválság

B/5, 297 oldal, 
Eredeti ár: 3200 Ft, Webshop ár: 2400 Ft

„Megdöbbentő olvasmány…  A szer
ző olyan erővel és szenvedéllyel tárja 
elénk érveit, hogy állításai a kritikus 
olvasó számára is kikerülhetetlenek. 
Leggett nem Cassandra, hanem évti
zedes tapasztalatokkal rendelkező kutató. Jövőnkre vonatkozó ja
vaslatai remélhetőleg elindítják a már szinte beköszöntött globális 
energiaválság megoldására vonatkozó cselekvést is.” 

(Independent)

David J. C. MacKay könyve az energia, az energetika kapcsán mindenekelőtt 
világossá teszi, hogy erről a témáról nem lehet számok nélkül érthetően, 
alkotóan, előremutatóan beszélgetni, még kevésbé vitatkozni. Miután jól is
mert, hogy e tárgykörben a számokat gyakran jelzőkkel helyettesítik, a szerző 
már az első oldalakon rámutat, hogy a jelzők elsősorban arra szolgálnak, hogy 
az érdeklődőben érzelmeket keltsenek. Ez pedig aligha juttatja el a kevésbé 
hozzáértőket ahhoz, hogy bizonyos tényeket, tendenciákat bizonyítva lássa
nak. Ehhez ugyanis valóban számok kellenek, hiszen az óriásit a hatalmas
sal nehéz összehasonlítani. Nem véletlen ezért, hogy a könyv első részének 
címe: „Jelzők helyett számok”.

Az egyes energiaforrások által adott lehetőségek és a felhasználók igé
nyeinek számszerű és szemléletes összehasonlítását követően a második 
részben („Tegyünk különbséget!”) a Szerző  arra keresi a választ, vane, lesze 
elegendő energiánk, főképp, ha csupán a megújuló forrásokra kívánunk tá
maszkodni.

A számszerű összevetéshez MacKay bevezeti a kWh/fő/nap mértékegy
séget, amely lehetővé teszi, hogy – némi fáradsággal, hiszen a könyv a brit 
viszonyok alapul vételével készült – bárki személyesen, vagy valamely ország 
sajátos viszonyai, adatai alapján jól érthető, érzékelhető képet alkothasson 
családja és országa energetikai lehetőségeiről. 

A kötet végén a témában jobban elmélyedni vágyók is kapnak muníci
ót („Technikai fejezetek”), valamint hasznos adatokkal is szolgál a szerző. A 
magyar fordítás Both Előd kiváló munkáját dicséri; a kötet kiadását a Typotex 
Kiadó és a Vertis Zrt. gondozta. A könyvet a hazai tudományos élet több, jól 
ismert képviselője, köztük Láng István akadémikus is méltatja. Csak ajánlani 
lehet a kötete az energetika iránt komolyan érdeklődőknek.
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Webshop ár: 5175 Ft


