Ebben a könyvben megfejtett, megfejtésre váró, és talán örökre megfejthetetlen
tényekről lesz szó, mégis saját gondolataimat osztom meg Önnel. Ebben a kötetben
látható először magyar kiadású könyvben Cardano zseniális találmánya, amely fél
évezrede mindennapjaink nélkülözhetetlen részévé vált. Ugyanígy megláthatja a
kedves Olvasó Bolyai János valódi arcát, aki majd száz éve könyvekben, bélyegeken, újságokban, sőt a telefonkártyákon is, egy másik arc mögé bújtatva járta
be az egész világot. E kötetben több mint száz eredeti ókori és középkori illusztráció kíséretében a klasszikus titkosítás különös szemüvegén át, a múlt meghatározó
ténypilléreire próbálok hidat építeni, amelyeken keresztül átjárhatóvá válik a jelen,
és megpillanthatjuk a híd túlsó végén a jövőt is.
Talán ehhez járul hozzá e kötet, amikor először közli azt a listát, amely három
hónappal a 2001. szeptember 11-i terrortámadás előtt azokat a szavakat, fogalmakat, rövidítéseket tartalmazta, amelyek alapján az egész Földet behálózó kémműholdas lehallgató rendszer dolgozott, és „védte az emberiséget a terrortámadások
ellen”. Mindezekhez kíván rejTényekben gazdag, kellemes olvasást
a Szerző
„Boldog vagyok, hogy még Karácsony előtt rátaláltam a Kódtörő ABC-re, mert így nem
csak magamnak, de családomnak is igazán jó, titkokban gazdag meglepetést okoztam.
Különösen érdekes a titok, titkosítás, titokfejtés sokoldalú megközelítése és megdöbbentőek
a legegyszerűbbtől, az egész bonyolult módszerekig való népszerű, érthető bevezetés. Meglátogattam a www.titoktan.hu honlapot is, ami látványban és tartalomban is méltóképpen
egészíti ki a kötetet. Köszönöm a Szerzőnek és nagyon várom a folytatást!”
Kovács Árpád – 2002.12.24.

T. Dénes Tamás a magyar könyvpiacon egyedi szín-

foltot jelentõ Kódtörõ ABC (a TitokTan Trilógia elsõ kötete)
és a Titkos-számítógép-történet szerzõje. Munkásságának
jelentõs részét foglalja le a titkosítással kapcsolatos klaszszikus és újabb keletû rejtett tények és összefüggések
közreadása, különös tekintettel arra, hogy mindez a XXI.
század információs társadalmának létfontosságú kérdése.
Kötetei egy TitokTan kisenciklopédiává állnak össze, melynek ez a kötet is nélkülözhetetlen mozaikja.
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TitokTan Trilógia
T. Dénes Tamás: TitokTan Trilógia – Klasszikus RejTények

Mit is jelent a könyv főcíme, RejTények? Talán sikerült e különös szóösszetétellel kifejeznem azt az egész emberiséget végigkísérő örök kettősséget (nevezhetjük
nyugodtan titoknak), amely a rejtélyek és tények, a rejtett tények, a megfejtésre
váró ismeretlen és a már felhalmozott ismeretek között feszül. A kettősséget, amely
mindenhova „elkísér”, amelyet csak egy egyszerű, közönséges T köt össze, mégis
oly erősen egybeolvadt, hogy egy fogalom, egy szó lett belőle: RejTények.
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