
L’Istituto Italiano di Cultura di Budapest e l’Editore Medicina
hanno il piacere di invitare la S.V.

all’incontro con 

FFAABBRRIIZZIIOO SSPPAARRTTAA
che presenterà il suo romanzo 

UUnn’’eessttaattee  ccoonn  iill  mmoossttrroo
VViivveerree,,  ppiiaannggeerree  ee  rriiddeerree  ccoonn  llaa  sscclleerroossii  mmuullttiippllaa

(Il Filo, 2008)

MMaarrtteeddìì  11  ggiiuuggnnoo  22001100,,  oorree  1188..0000
Istituto Italiano di Cultura di Budapest

(1088 Budapest, Bródy S. u. 8. tel.: 483-2040) 

All’evento saranno presenti: SSAALLVVAATTOORREE EETTTTOORRRREE, Direttore
dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, FFAABBRRIIZZIIOO SSPPAARRTTAA, autore
del volume, DDOOMMIITTIILLLLAA AANNTTIILLIICCII, protagonista del libro, RRIITTAA FFAARRAAGGÓÓ,
Direttore Radioinform, JJUUDDIITT MMÁÁTTÉÉ, traduttrice del volume, FFRRIIGGYYEESSNNÉÉ

FFAARRKKAASSVVÖÖLLGGYYII, Direttore Editore Medicina e IISSTTVVÁÁNN HHIIRRTTLLIINNGG, attore.

Due ragazzi che si amano, una malattia, un paese, una speranza. Un’estate con il mostro. Vivere,
piangere e ridere con la sclerosi multipla è una storia semplice, tratta da una vita vissuta tutti
i giorni, è il racconto di chi a una malattia terribile come la sclerosi multipla ci vive accanto, assi-
stendo una persona che ama profondamente. È una storia d’amore condita dalla sofferenza nello
scoprire il “mostro” e nel doverci convivere, portando avanti la vita quotidiana tra lavoro, amicizie,
piccole avventure, spensieratezza. Il tutto narrato con una leggera ironia e con il sorriso e la sereni-
tà di chi ha speranza. È la speranza che ha portato i protagonisti di questa storia a superare quel-
la prima fase di depressione dopo l’incontro con la malattia, per aprirsi poi, nuovamente, alla vita.

Seguirà cocktail.



Az Olasz Kultúrintézet és a Medicina Kiadó tisztelettel meghívja Önt a 

FFAABBRRIIZZIIOO SSPPAARRTTAA

író részvételével megrendezésre kerülõ találkozóra,
melyen az olasz író bemutatja az

EEggyy  nnyyáárr  aa  sszzöörrnnnnyyeell  
ÉÉllnnii,,  ssíírrnnii,,  nneevveettnnii  aa  sscclleerroossiiss  mmuullttiipplleexxsszzeell

címû regényét (Medicina Kiadó, 2010)

22001100..  jjúúnniiuuss  11..,,  kkeedddd,,  1188..0000  óórraa
Olasz Kultúrintézet

(1088 Budapest, Bródy S. u. 8. tel.: 483-2040) 

A könyvbemutatón részt vesz: SSAALLVVAATTOORREE EETTTTOORRRREE, az Olasz
Kultúrintézet igazgatója, FFAABBRRIIZZIIOO SSPPAARRTTAA, a könyv szerzõje, DDOOMMIITTIILLLLAA

AANNTTIILLIICCII, a könyv fõszereplõje, FFAARRAAGGÓÓ RRIITTAA, a Radio-inform fõszer-
kesztõje, MMÁÁTTÉÉ JJUUDDIITT, a kötet fordítója, FFAARRKKAASSVVÖÖLLGGYYII FFRRIIGGYYEESSNNÉÉ, a Me-
dicina Kiadó vezérigazgatója és HHIIRRTTLLIINNGG IISSTTVVÁÁNN,,  színmûvész. 

Két szerelmes fiatal, egy város, egy betegség... a remény. Az „Egy nyár a szörnnyel – Élni, sírni, nevet-
ni a sclerosis multiplexszel” egyszerû történet a hétköznapokból, valakirõl, akit megtámadott a ször-
nyû kór, a sclerosis multiplex, és arról, aki nagyon mélyen szereti a beteget, mellette él, és segíti nap
mint nap. Egy szerelem története, amit a „szörny” felfedezésének fájdalma fûszerez, amellyel együtt kell
élni, folytatni a hétköznapokat munka, barátság, kalandok, gondtalanság közepette. Mindez enyhe iró-
niával elbeszélve, derûsen, mosolyogva, tudva, hogy van remény. A remény vezette a fõszereplõket a be-
tegség felfedezésének elsõ fázisától a depressziótól addig, amíg újra megtalálták az élethez vezetõ utat.

A rendezvényt fogadás követi.


