
Promóciós nyereményjáték szabályzat 

 

 

A Promóciós nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Líra Könyv Zrt. (a 

továbbiakban: Líra) által szervezett promóciós nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék). 

 

 

1. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel 

rendelkezik (továbbiakban: Játékos). A játékban való részvétel feltétele, hogy a Líra könyvesbolthálózatában 

(www.lira.hu/hu/bolthalozat) vagy a lira.hu webáruházból vásároljon (továbbiakban: Boltok), a regisztrációs 

űrlapot kitöltse, a játékfelhívásban ismertetett módon fotót készítsen és azt nyilvános bejegyzésként Facebook 

profilján megossza, valamint a vásárlást igazoló számlát, nyugtát (továbbiakban: Blokk) a nyeremény átvételéig 

megőrizze, és ott bemutassa. A Játékban való részvétellel a Játékos hozzájárul, hogy a Líra Könyv Zrt. a 

regisztráció során megadott adatait a 9. pontban meghatározottaknak megfelelően kezelje. Amennyiben a nyertes 

cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény 

átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében 

kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: 

• a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói; 
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. 

  
 
2. A Játék menete 

 
FONTOS! Kérjük a vásárlást igazoló blokkot megőrizni, mert azt a nyeremény átvételénél be kell mutatni! 
 

A Líra könyvesboltok pénztárainál kihelyezett displayről a Játékos 2019. november 1. és december 15. között 

elvehet egy promóciós könyvjelzőt és a könyvjelzőn leírt lépéseket követve a lira.hu/azenkivansagom oldalon 

regisztrálva sorsoláson vesz részt. A sorsolásban való részvételhez szükséges lépések: 

1. lépés 

A Játékos a könyvjelzőt helyezze be a Boltban egy kiválasztott könyvbe úgy, hogy az eltérő színű, 

#azenkivansagom hashtaget tartalmazó rész kilógjon. 

2. lépés 
Játékos fotózza le a könyvet úgy, hogy a képen jól látható legyen maga a könyv és a hashtag (#azenkivansagom) 
is. 
3. lépés 
A Játékos vásároljon bármilyen terméket bármely Líra, Líra-Móra vagy Rózsavölgyi és Társa üzletben és a 
vásárláskor kapott blokkot őrizze meg! 
4. lépés 
A Játékos ossza meg az így készült fotót Facebook profilján egy nyilvános bejegyzésben #azenkivansagom 
hashtaggel. 
5. lépés 
A Játékos regisztráljon a lira.hu/azenkivansagom oldalon, ahol a név, e-mail cím, telefonszám és a vásárlás AP 
kódja mellett fel kell töltenie a nyilvánosan megosztott Facebook bejegyzés hivatkozását is! Miután a Játékos 
kitölti a regisztrációs űrlapot (név, e-mail cím, telefonszám, számla/nyugta bizonylatszáma, Facebook bejegyzés 
linkje), jelentkezik a játékra és elfogadja a játékszabályzatot és az adatkezelési szabályzatot.  
 
A regisztrációs űrlap kitöltésével a Játékos visszavonhatatlanul kijelenti és elismeri, hogy a Játékszabályzatot 
teljes körűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja. 
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy 
azzal kapcsolatban kifogást emel, automatikusan kizárja magát a játékból. 

 

Az űrlap kitöltésére december 15-ig van lehetőség. 
 

A regisztráció után a Játékos kap egy visszaigazoló e-mailt, amely a nyeremények leírásán és a sorsolással, 

eredményhirdetéssel kapcsolatos információkon túl egy kedvezményes kuponkódot is kap, amely 15% 

kedvezményt biztosít bolti vásárlás esetén egyszeri alkalommal 2020. január 1. és február 29. között. 

 
A sorsolás menete: 
1. lépés 

http://www.lira.hu/hu/bolthalozat


A beérkezett online regisztrációs űrlapok egyedi sorszámot kapnak, és a nyereménysorsoláson ezek a sorszámok 
vesznek részt. 
 
2. lépés 
A sorsolást a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program végzi. A sorsolás nem nyilvános, 
közjegyző jelenlétében történik. A nyertesek sorsolásának időpontja: 2020. január 13. (hétfő), délelőtt 11 óra 
A nyertesek sorsolása a nyeremények sorrendjében történik. A nyeremények sorrendjét a Játékszabályzat 6. 
pontja tartalmazza. Minden nyereményhez 3 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek kihúzásuk 
sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben 
előttük levő tartaléknyertes a jelen szabályzat 1. pontjában leírtaknak nem felel meg, vagy a nyertes értesítése 
után a rendelkezésre álló határidőn belül nem jelentkezik a nyereményért. 
Amennyiben egy személy a játék időtartama alatt több regisztrációs űrlapot töltött ki, akkor az adott e-mail 
címhez tartozó első űrlap vesz részt a játékban. 
 
A sorsolást követően a nyerteseket a Líra Könyv Zrt. értesíti, és gondoskodik a nyeremények átadásáról. 
 

 

3. A Játék időtartama 

 

A Játék időtartama: 2019. november 1 – 2019. december 15. között 

A regisztrációra határideje: 2019. december 15. 23 óra 59 perc 

A sorsolás időpontja: 2020. január 13. (hétfő), délelőtt 11 óra 

 

4. Jelentkezés a Játékra 

 

A Játékra a promóciós nyereményjáték szabályzat 2. pontjában leírtak szerint lehet jelentkezni. 

 
FONTOS SZABÁLY: egy e-mail címhez kapcsolódó adatlap és vásárlást igazoló bizonylat csak 
egyszer vehet részt a játékban. 

 

5. Nyeremény 

 

Nyeremények listája: 

 
1. 300 000 Ft értékű utazási utalvány a VISTA utazási iroda támogatásával 

2. 2 éjszaka / 2 fő Bükfürdői wellness szállóban all inclusive ellátással a Danubius Hotels Group 

támogatásával 

3. 2 éjszaka / 2 fő Bükfürdői wellness szállóban all inclusive ellátással a Danubius Hotels Group 

támogatásával 

4. 1 db Roamer márkájú női karóra az It's Time Shop támogatásával 

5. 1 db Roamer márkájú női karóra az It's Time Shop támogatásával 

6. 1 db Roamer márkájú férfi karóra az It's Time Shop támogatásával 

7. 1 db Roamer márkájú férfi karóra az It's Time Shop támogatásával 

8. 4 fős főző kurzus a Chefparade támogatásával 

9. 4 fős főző kurzus a Chefparade támogatásával 

10. 4 fős főző kurzus a Chefparade támogatásával 

11. 4 fős főző kurzus a Chefparade támogatásával 

12. 4 fős főző kurzus a Chefparade támogatásával 

13. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 

14. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 

15. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 

16. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 

17. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 

18. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 



19. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 

20. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 

21. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 

22. Marquard Media éves előfizetés a Joy, Éva magazin, Apa magazin és Gyereklélek kiadványokra 

a Marquard Media támogatásával 

23. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

24. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

25. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

26. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

27. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

28. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

29. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

30. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

31. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

32. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

33. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

34. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

35. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

36. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

37. 1 db parfümcsomag, ami 1 db Calvin Klein Eternity for Men EDT 50ml és 1 db Calvin Klein 

Eternity for Women EDP 50ml parfümöt tartalmaz 

38. 1 db 50.000 Ft értékű könyvcsomag a Líra Csoport újdonságaiból 

39. 1 db 50.000 Ft értékű könyvcsomag a Líra Csoport újdonságaiból 

 

A nyeremények részletes leírását az 1 sz. melléklet tartalmazza. A hirdetésekben látható képek csak a 

nyeremények illusztrációi! 

 
A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 

A Líra vállalja, hogy nyeremények utáni adókötelezettségeket megfizeti, de egyéb esetlegesen felmerülő 

költségek a Játékost terhelik (pl. a nyeremény átvételekor az utazási költség). 

6. Sorsolás 

A sorsolás időpontja: 2020. január 13. (hétfő), délelőtt 11 óra 

A nyertesek sorsolása a nyeremények sorrendjében történik. Minden nyereményhez 3 tartaléknyertes kerül 

kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az 

esetben, ha a nyertes, vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen szabályzat 1. pontjában leírtaknak 

nem felel meg, vagy a nyertes értesítése után a rendelkezésre álló határidőn belül nem jelentkezik a 

nyereményért. 



7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása 

A nyerteseket minden esetben e-mailben értesítjük, az adatlapon megadott, a Líra által tárolt címen, a nyertesek 

nevét a lira.hu weboldalon közzétesszük. Ha az e-mail útján tett értesítésre a nyertes 5 munkanap elteltével nem 

válaszol, az értesítést a Líra megismétli e-mail útján, és a regisztrációnál megadott telefonszámon. Ha a nyertes a 

megismételt értesítésre sem válaszol 5 munkanapon belül, a Líra az értesítést sikertelennek tekinti. 

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül nem jelentkezik, akkor a tartaléknyertesek kerülnek kiértesítésre a 

sorsolásuk sorrendjének megfelelően. 

A nyeremények átadása személyesen történik a Líra bolthálózatában a nyertessel (tartalék nyertessel) folytatott 

telefonos egyeztetés alapján, vagy kérés szerint futárszolgálattal a megadott címre. 

 

9. Adatkezelés 

A Játékosok a játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail 

cím, telefonszám) a Líra, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Líra minden további engedély és 

ellenszolgáltatás nélkül marketing célokra használja, termékeivel és szolgáltatásaival közvetlenül a felhasználót 

megkeresse abból a célból, hogy a felhasználó igényeit – azok magasabb szintű kielégítése érdekében – 

felmérhesse. A Líra az így kezelt adatokat harmadik fél részére nem adhatja át, és az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 

Amennyiben a Játékos adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, nevének, e-mail címének és 

lakcímének megadásával írásban postai úton, vagy elektronikus levélben kérheti adatai törlését a Lírától, a 

nyertesek kötelező adatkezelésén túlmenően.  

A Líra a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott 

felhatalmazások keretei között. 

A Líra Könyv Zrt. adatkezelési szabályzatának elérhetősége: http://www.lira.hu/hu/adatvedelem 

 

10. Felelősségkizárás 

Az adatlapok hiányosságáért, téves adatközlésért (névelírás, téves hivatkozás feltöltése, kevesebb válasz stb.) a 

Líra nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi 

következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a 

Lírának nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden jogi és anyagi következmény 

kizárólag a Játékosokat terheli. 

A Líra nem vállal felelősséget a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a 

a Lírának fel nem róható technikai hiba, akadály miatt, ha a regisztráció késedelmet szenved, vagy nem valósul 

meg. 

A Líra fenntartja a játékszabály, és a nyeremények megváltoztatásának jogát. A Líra kizárja felelősségét a 

Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 

A Líra a nyeremények hibáiért nem vállalja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok 

kifejezett rendelkezéssel tiltják. 

A Líra kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a 

Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy 

ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

11. Egyéb 

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel nélküli 

beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével), 

valamint a nyereményátadásról esetlegesen készített fénykép esetén a fényképét a Líra a lira.hu weboldalán, 

facebook oldalán nyilvánosságra hozza. A Játékos szavatolja, hogy amennyiben a fényképen a Játékoson kívül 

más is szerepel, vagy a fénykép közzététele egyéb okból harmadik fél hozzájárulásához kötött, rendelkezik-e a 

személyek közzétételhez való hozzájárulásával. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a 

valóságnak. 

http://www.lira.hu/hu/adatvedelem


A nyereményjátékszabályzat változtatásának jogát fenntartjuk. 

Budapest, 2019. október 8. 

Líra Könyv Zrt. 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

Nyeremények leírása 

 

1. VISTA utazási iroda 

Egyediségével és újító képességeivel a Vista a magyar turisztikai piac meghatározó szereplője. A 

szokványos utazási irodákhoz képest a lehetséges utazási szolgáltatások teljes körét vállalja fel, 

azaz kivételesen komplex szolgáltatást képes kínálni. A Vista utazásszervezői a világ bármely táján 

és városában tudnak szállást foglalni és autót bérelni, továbbá online kapcsolatban állnak az 

összes nagy szállodalánccal, számos önálló szállodával és partnerirodával, s valamennyi 

jelentősebb légitársasággal. Így az ügyfeleknek a publikált áraknál jóval kedvezőbb, speciális áron 

értékesítik ezeket a szolgáltatásokat. Az utazni vágyó ügyfelek számára egyedi igény szerint is 

készítenek útitervet a világ bármely szegletébe. 

 

2-3. Danubius Hotel 

A Danubius Hotel Bük wellness hotel több mint három évtizede fogadja a pihenni érkező 
családokat, a romantikus kikapcsolódásra vágyó párokat és a gyógyulni vágyó nyugdíjasokat. Mint 
gyerekbarát wellness hotel a gyerekek saját fürdőrészlegben pancsolhatnak, a játszótermek és 
animációs programok pedig nemcsak a gyerekek szórakozását biztosítják, de a szülők 
kikapcsolódását is. Hogy még kényelmesebbé tegyék pihenését, a szálloda all inclusive ellátással 
működik. Így már azoknak is ideális választás, akik a fürdő lehetőségei mellett a korlátlan 
fogyasztást és a kitűnő konyhát is előnyben részesítik. 
 

4-7. Roamer of Switzerland 

A svájci óramárka tavaly ünnepelte 130 éves évfordulóját. Ezalatt a több mint egy évszázad alatt 
neve egybeforrt a klasszikus svájci órakészítéssel. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az első 
kezdeti modellje a Searock a mai napig megtalálható a kollekcióban. Nemesacél, zafírkristály, 
automata és quartz szerkezetek, kézzel készített bőrszíj mind a „swiss made” égisze alatt alkotnak 
egy tökéletes elegyet. Mindegyik Roamer karóra megbízható időmérőként kíséri el tulajdonosát, 
ellátva funkcióit és hozzáadva a minőségi időt az élet minden értékes pillanatához. 
 

8-12. Chefparade főzőkurzus 5 db 4 fő részére szóló utalvány 

A Chefparade egy ’hands-on’ jellegű főzőiskola, ami azt jelenti, hogy minden vendégünk aktívan 

részt vesz a főzésben, természetesen szakácsaink szakértő tanácsait követve. Sokak előtt nyitva áll 



a kapu, amelyen átlépve könnyen megtanulhatják, megszerethetik addig ismeretlennek vagy 

idegennek tűnő fűszerek, összetevők felhasználását. Büszkén valljuk magunkról, hogy a 

Chefparade egy tudásközpont, mely a világ gasztro-kultúrájának hétköznapi követe. Célunk az, 

hogy az együtt-főzés élményét hiteles szakemberekkel, élvezetes módon adjuk át és receptjeink 

otthon is működjenek. 

 
13-22. Marquard Media előfizetés 

A Marquard Media Magyarország Kft. piacvezető prémium életmódmagazinok kiadója és 

prémium tartalomszolgáltató, többek között a JOY, Éva, Apa, és Gyereklélek márkákkal van jelen 

olvasói életében. Az 1998-ban a magyar piacra lépő JOY hosszú évek óta hazánk piacvezető női 

magazinja, A saját fejlesztésű, saját koncepciójú ÉVA magazin azokhoz a 30-as, 40-es nőkhöz szól, 

akik már megalapozták az életüket. Az Apa magazin őszintén és szórakoztatóan mutatja be a 

modern apaság örömeit és kihívásait, inspirációt adva ezzel a leendő és gyakorló apáknak. A 

Gyereklélek magazin pszichológiai, nevelési és oktatási témákat dolgoz fel, könnyen érthető, 

szerethető formában. 

23-37. Parfüm 

Az Eternity nevében hordozza sorsát, hiszen hosszú-hosszú évek óta töretlen népszerűséggel 

hirdeti az örökkévalóság értékeit. Az illat alkotója Sophia Grojsman, akit a romantika és a sosem 

múló szerelem inspirált. Erős, virágos illat a Calvin Klein Eternity női parfüm, amely az egyszerű és 

elegáns megjelenésével főként a romantikus, odaadó és nőies hölgyek örök kedvence. Az Eternity 

For Men egy friss, férfias illat, a férfinak, aki könnyed magával szemben és a kapcsolataiban. 

Fejillat: zöld növények. Szívillat: zsálya. Alapillat: cédrusfa. 

38-39. Könyvcsomag a Líra Csoport újdonságaiból 

A könyvcsomag tartalma: 

Soren Sveistrup: A gesztenyeember (Partvonal Kiadó, 2019, 456 oldal) 

Francesco Totti; Paolo Condo: A kapitány (Partvonal Kiadó, 2019, 400 oldal) 

Linwood Barclay: Huszonhárom (General Press, 2019, 400 oldal) 

Amanda Prowse: Egyszemélyes karácsony (General Press, 2019, 304 oldal) 

Debbie Macomber: Alaszkai vakáció (General Press, 2019, 228 oldal) 

Vámos Miklós: Jánoska és a Farkas (Athenaeum, 2019, 400 oldal) 

Szurovecz Kitti: Az egyetlen ismerős arc (Athenaeum, 2019, 280 oldal) 

J. R. R. Tolkien: Karácsonyi levelek - A szerző illusztrációival (Magvető, 2019, 192 oldal) 

Boldizsár Ildikó szerkesztésében: Mesék a csodakertről - Az egyetlen Földért (Magvető, 2019, 

320 oldal) 

Katty Kay - Claire Shipman: Az önbizalom kódja lányoknak (Menő Könyvek Kiadó, 2019, 312 

oldal) 

Tony Wolf: Mesél az erdő - Az állatokról (Manó Könyvek Kiadó, 2019, 88 oldal) 

Tony Wolf: Kedvenc meséim (Manó Könyvek Kiadó, 2019, 248 oldal) 

Nyáry Krisztián: Életemnél is jobban - 115 újabb szerelmes levél és történet (Corvina Kiadó, 2019, 

340 oldal) 


