
Purisaca Golenya Ágnes:  

Az aranyasszony útja; Az aranykapu; A perui papnő 

 

„… tévutak nincsenek. Legfeljebb még nem érted, miért léptél rájuk és nem 

látod, hova vezetnek. Vannak főútvonalak, egyirányú utcák és zsákutcák. 

Aki valóban tudja, hová kell eljutnia, előbb – utóbb addig kanyarog, amíg 

megérkezik.” (Az aranykapu. Kristály Könyvtár, 2016) 

 

Az idézet csupán egyike azon gondolatoknak, amelyek a kalandos történet 

olvasása közben beeszik magukat az elmédbe, és arra késztetnek, hogy 

más szemszögből tekints saját életedre. 

 

A regénytrilógia ismertetését ezúttal nem vállalom magamra, mert nem 

tudnék sokat hozzátenni ahhoz, amelyet az írónő honlapján olvashattok. 

Ezért inkább beillesztem ide azt a három linket, ahol a három kötet rövid 

tartalmát találjátok (Mielőtt rákattintotok, olvassátok tovább az ajánlót!) 

 

https://golenya-agnes.hu/konyvek/430-az-aranyasszony-utja 

https://golenya-agnes.hu/konyvek/431-az-aranykapu 

https://golenya-agnes.hu/konyvek/433-a-perui-papno 

https://golenya-agnes.hu/konyvek/430-az-aranyasszony-utja
https://golenya-agnes.hu/konyvek/431-az-aranykapu
https://golenya-agnes.hu/konyvek/433-a-perui-papno


Ha azonban olyan olvasók közé tartozok, akik nem szeretik, ha bármit is 

előre lelepleznek a történetből, akkor ugorjátok át a fenti linkeket és 

fussátok végig az alábbi listát.  

- szerelem (váratlan fordulatokkal) 

- távoli kultúra (Dél-Amerika, Andok) 

- ősi gyógymódok 

- ősmagyar történelem (amelyről talán még sosem hallottál) 

- tudomány, kvantumfizika 

- hitrendszerek, filozófia 

- sci-fi (?) 

 

Különös elegy, ugye? De ha még ez sem csigázná fel az érdeklődésed, akkor 

is érdemes belelapoznod a könyvbe, aztán pedig ne lepődj meg, hogy 

egyhuzamban végigolvasod mindhárom kötetet. Még a rágósabb részeket 

is olyan történetszálak szövik át, amelyek fenntartják kíváncsiságod, és 

nem fogod letenni a regényt csak azért, mert bizonyos gondolatokkal 

esetleg nem tudsz mit kezdeni. 

Az írónő fokozatosan vezet el a romantikától a mélyebb tartalomig. Akár 

hihető számodra a főhősök „kalandja”, akár nem, hatással lesz eddigi 

világlátásodra. Ha úgy érzed, egyes mondatok neked szólnak, nos, az nem 

a véltelen műve. Annak a jele, hogy ébredezel, nyiladozol létezésed 

finomabb rétegei irányába. 

A fenti idézetet hadd egészítsem ki még három röviddel Az aranykapu 

kötetből:  

„… minden csoda megmagyarázható, csak adj magadnak egy esélyt és egy 

kis időt. Légy nyitott, és eleinte érthetetlen szálak egy csodás és világos 

képpé állnak össze.” (Kristály Könyvtár, 2016) 

 

„… sokkal több a felébredt ember, mint hinnéd. De alig van, aki veszi a 

bátorságot és fáradtságot, hogy végig is menjen az úton.” (Kristály 

Könyvtár, 2016) 

 

„ … Nekem itt kellett várnom téged … és a tanítvány, ha az útján van, 

megérkezik a mesterhez.” (Kristály Könyvtár, 2016) 
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