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 Bármely boltunkban  Boltlistánk a www.lira.hu-n.

 Postán  líra könyvkluB, 1431 BudaPest, Pf.: 172. 

 (a megrendelőlap elküldésével)

 faxon  (1) 299 8000 (a megrendelőlap elküldésével)

 telefonon  (1) 33 77 333 (hétköznapokon 8–17 óráig) 

 helyi munkatársainkon keresztül  
 Keresse helyi munkatársainkat: rendeléséért házhoz mennek,  
 a kiválasztott könyveket pedig otthonába szállítják.   
 továBBi információ: (1) 33 77 333

   e-mailen  konyvkluB@lira.hu  

 (Kérjük, ügyeljen arra, hogy megrendelése tartalmazza a megrendelő  

 és a megrendelni kívánt termékek pontos adatait.)

 sms-ben  (06-20) 390-1831 

 

 ha ön még nem kluBtag: 
 lira.név.irányítószám.település.utca.házszám 

 (pl.: lira.szabokalman.1111.budapest.lombutca.32) 

 Ha megkapjuk sms-ét, munkatársunk telefonon megkeresi Önt. 

 ha ön kluBtag: lira.törzsvásárlóikártyaszám.rendelésikód.darabszám 

 (pl.: lira.1234567.A000.1) Több termék rendelése esetén megadhatja  

 a további rendelési  kódokat és darabszámokat, ponttal elválasztva.

@

Név/cégnév: .....................................................................................................

Kapcsolattartó (cég esetén): ............................................................................

irsz.       település .................................................................................. 

utca ......................................................... házszám ............ emelet, ajtó ............

telefon: 06-   -         e-mail: ................................................

Ha a számlát más néven kéri:

Számlázási név: ................................................................................................

Cím: ...................................................................................................................

Líra törzsvásárlói kártyaszám 

(csak törzsvásárlóknak/klubtagoknak):         

kedvezmények: Ha Ön Líra törzsvásárlói kártyával rendelkezik, akkor jogosult 
a klubárra. Ha Ön még nem klubtagunk, de rendelésének összértéke klubáron szá-
molva eléri az 5000 forintot, és X-et tett a fenti négyzetbe, akkor jogosult a klubárra. 
Amennyiben az Ön által fizetendő végösszeg eléri a 7000 forintot, akkor a csomagolás 
és a postázás 700 forintos költségét a Líra Könyvklub vállalja. 
A 7000 forint alatti rendelések esetén egységesen 700 forint csomagolási és postai 
költséget számítunk fel.

    év    hónap    nap           Aláírás: .......................................

Rendelési kód Könyv, DVD vagy CD címe  db  Összeg

Ha Ön még nem klubtagunk, és most 5000 forint feletti értékben vásárol (klubáron), 
akkor kérjük, tegyen X-et a négyzetbe:

 Kérem, hogy küldjenek a számomra törzsvásárlói kártyát, és elfogadom a Líra Könyv 
Zrt. garanciáját arra, hogy adataimat kizárólag a Líra Csoport céljaira használja. 

A Líra törzsvásárlói kártya 7% kedvezményre jogosítja a Líra könyvesboltokban történő 
vásárlásainál, valamint Kártyabirtokosként klubáron vásárolhat a Líra Könyvklubból, 
és ingyenesen megkapja a kéthavonta megjelenő Líra Könyvklub magazint. A Kártya-
birtokos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kártyatulajdonos hirdetési célból közvetlen 
levél, illetve egyéb úton értesítse a Kártyabirtokost a Kártyatulajdonos, illetve a har-
madik személy termékeiről, szolgáltatásairól. A Kártyabirtokos felhatalmazza a Kártya-
tulajdonost, hogy a reá vonatkozó adatokat a Kártyatulajdonos érdekkörébe tartozó 
egyéb cégek részére kiszolgáltassa. A kártya által biztosított további kedvezményekről 
és az elfogadóhelyekről a www.lira.hu oldalon tájékozódhat. (A Líra törzsvásárlói kártya 
vásárlási kötelezettséggel nem jár.)

  Összesen

ALuLíRoTT megReNDeLem A LíRA KÖNyVKLubTóL AZ ALábbi TeRméKeKeT. 
VáLLALom, Hogy A megReNDeLőLApoN SZeRepLő TeRméKeK VéTeLáRáT 
AZ áTVéTeLLeL egyiDejűLeg KiegyeNLíTem.

7000 Ft Feletti megrendelőinknek 
ajándékkönyvet küldünk. 
(Az ajánlat a postai és helyi munka-
társainkon keresztüli megrendelé- 
sekre  vonatkozik, és a készlet erejéig 
érvényes! Ha a meghirdetett könyv 
elfogyna, akkor ugyanilyen értékű 
könyvet küldünk helyette.)

michael phelps 
az úszócsoda
Bob Schaller
135× 215 mm,
256 oldal, kartonált
Egy bajnok igaz története exkluzív  
interjúkkal és fotókkal.

rendelési 
lehetőségek

Ajándék könyv!
pedagógus  
zsebkönyv
Borbély Borbála
165 × 216 mm, 
216 oldal, cérnafűzött
rendelési kód: aF111
Bolti ár: 980 Ft
klubár: 690 Ft 
A 2011/2012. tanév rendjéhez 
igazodó praktikus segítőtárs 
a tanév minden napjára pedagó-
gusoknak! Segítségével nincs több 
elfelejtett határidő és elmulasztott 
találkozó, illetve helyet kaphat 
benne minden bejegyzés, ami 
az osztálynaplóból kimaradt. 
Tartalma: a 2011/2012 tanévhez 
igazodó naptárbeosztás, havi és 
éves naptári tervező, órarend, 
10 osztálynyi névsor, osztályfőnöki 
bejegyzések, telefonregiszter, 
jegyzet, közérdekű tele fonszámok, 
tippek a szabadidő-tervezéshez.

könyvjelző

A matricával jelölt könyveket (7., 8., 9., 
10. oldal) csak megjelenésük után tudjuk 
kiszállítani. Ha a többi megrendelt könyvet 
előbb kéri, jelezze ügyfélszolgálatunkon!

Megjelenik

október 12-én!

szuper

ár!
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epes András 
a kereskedelmi 
televíziózás hős-
korának egyik leg-
nagyobb hatású 
személyisége volt, 
olyan műsorokkal, 
amelyek százez-
reket ültettek le 
a képernyők elé. 
S bár már több 

könyve is megjelent, regényt 
még sohasem írt, ám szerencsé-
re ez a pillanat is elkövetkezett: 
a Tövispusztáról mesél nekünk.

Ljudmila Ulickaja, a világ 
legismertebb orosz írónője is 
új, fantasztikusan izgalmas 
regénnyel jelentkezik, az Imá-
góval: ebből is olvashatnak egy 
kedvcsináló, rövid részletet.

A gyerekirodalom is 
fontos művel gyarapott, Varró 
dániel ugyanis befejezte az 
Akinek a lába hatos folytatását, 
az Akinek a foga kijött címmel, 
melyben a már kúszó-mászó 
kisgyerekek szülei számára írt 
korszerű, tréfás mondókákat.

Apropó tréfa: a szóviccek 
halhatatlan mesterei, a Besenyő 
család tagjai is megjelennek, 
ezúttal képregény formájában, 
hogy együttes erővel zsibbasz-
szák le fásult, renyhe agyteker-
vényeinket.

jó olvasást!

Király Levente
főszerkesztő

13

27

olvasnivaló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04
interjú 
kepes Andrással
„Eljött az ideje, hogy egy igazi  
könyvet tegyek le az asztalra ” . . . . . . .  06
olvasnivaló . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08
ajánló 
Házibuli fantasztikus figurákkal
Steiner kristóf: Lélekbonbon . . . . . . .  09 
mini interjúk 
Vége, egy korszak lezárult
Vámpírvadászat Velencében
Minimálkonyha – 4 hozzávaló . . . . .  10
ajánló 
A Besenyő család kalandjai
képregény  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11 
irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
részlet  
Népek barátsága
Részlet Ljudmila Ulickaja Imágó 
című regényéből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 
tárca  
Balla d. károly: Dárkszájd  . . . . . . . . . .  14
ismeretterjesztés  . . . . . . . . . . . . . . .  15
egészség – életmód – hit  . . . . .  16

babanaplók
Fiú
rendelési kód: aF112

lány 
rendelési kód: aF113 
A naplók jellemzői:
160 × 230 mm,
80 oldal/napló, kartonált
Bolti ár: 1790 Ft/napló
klubár: 1650 Ft/napló

A Babanapló arra vár, hogy szülők 
vagy nagyszülők kitöltsék olyan 
adatokkal, eseményekkel, képekkel, 
melyeket fontosnak tartanak megörö-
kíteni gyermekük, unokájuk életéből, 
születésétől egészen hat éves koráig. 
A kitöltést kérdésekkel, adatlapokkal, 
hasznos táblázatokkal segítő napló 
két változatban készül, az egyik a 
kislányok, a másik a kisfiúk számára. 

ajánló 
Fizika újrakezdőknek
Christoph drösser: Csábító erők  . . .  17
díszdobozok – ezotéria . . . . . . .  18 
gasztro – recept  . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 
szuperáras könyvek  . . . . . . . . . . .  20 
tanulást segítő kiadványok   23
egmont-könyvek  . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
ajánló 
Varró dániel: Akinek a foga kijött  . . .  25 
manóklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26
hupikék törpikék  . . . . . . . . . . . . . . . .  27
manóklub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
utazás – dvd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

főszerkesztő: Király Levente olvasószerkesztő: orosz Anett tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa szerkesztő: 
Vörösváczki Klára a szerkesztőség címe: 1086 budapest, Dankó utca 4–8. telefonszám: (1) 210 9900  
e-mail: konyvklub@lira.hu website: www.lira.hu  A meg nem rendelt kéz iratokért a szerkesztőség nem vállal 
felelősséget, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához, 
másodközléséhez a Kiadó engedélye szükséges. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. 
kiadja: Líra Könyv Zrt. 1086 budapest, Dankó u. 4--8. felelős kiadó: A Zrt. elnöke nyomdai előállítás: 
Théma Nyomda Kft. felelős vezető: Stubeczky péter ügyvezető klubtagság infovonal: (1) 33 77 333is
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jane vékony jégen
táncol
Rachel Gibson
135 × 215 mm, 
264 oldal, kartonált
rendelési kód: aF118
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft 
A kissé önbizalomhiányos 
jane Alcott a nagyvárosi 
szinglik táborát gyara  - 
pítja.

jane kettős életet él: 
nappal a belevaló Seattle 
Chinooks hokicsapatáról 
– elsősorban hírhedt ka-
pusukról, Luc Martineau-
ról – tudósít, éjszaka pedig 
erotikus történeteket ír. 
álnéven szövi „Cicamaca” 
botrányos kalandjait, 
amellyel igencsak beindítja 

a férfi olvasók fantá-
ziáját. Luc eközben 
éjjel-nappal edz, 
megszállottan küzd 
a sikerért. Még csak 
az kéne, hogy egy 
éles nyelvű, tenyér-
be mászó újságíró-
nő vájkálni kezdjen 
a múltjában, és 
feldúlja az életét! 
de amint a szürke 
kis nő lecseréli 
fekete ruháit egy 
lélegzetelállító 
vörös estélyire, 
Luc rájön, hogy 
jane-ben több 
rejlik, mint azt 
első látásra 
gondolta...

gyönyörű 
bajkeverő
Rebecca james
135 × 215 mm, 
280 oldal, kartonált
rendelési kód: ad115
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft 

katherine Patterson 
egyedül neveli kislányát. 
Még csak pár év telt el 
azóta, hogy középiskolás-
ként, a sajtó zaklatásai 

elől menekülve, 
nevet változtatott, 
s nagynénjéhez 
költözött. Az új is-
kolában Alice-szel 
elválaszthatatlan 
barátok lettek, és 
katherine felfedte 
neki a titkát. ám 
Alice nem csak 
nagylelkű és el-
bű völő tud lenni, 
hanem aljas, 
kegyetlen és 
bosszú szom- 
jas is. 

A barátság 
az életedbe 
kerülhet...

könyvjelző

könyvjelző

valaki vigyáz rám 2.
judith Mcnaught
137 × 197 mm, 280 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aF122
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft
judith Mcnaught kétkö-
tetes regényének főhőse, 
Leigh Manning, a gyönyörű, 
sikeres színésznő nyomasztó 
bűntény közepében találja 
magát. A Broadway ünnepelt 
csillaga férje halála után 
nem csupán a rendőrnyo-
mozók állandó zaklatásával 
és a pletykára éhes sajtó 
hadjáratával kénytelen 
szembenézni, de saját 
bizony talan emlékeivel is.

a legenda 
Fogságában
Cayla kluver
150 × 230 mm, 
456 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF114
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft
A trilógia első kötetében 
(A vérző Hold szerelmesei) 
Alera hercegnő – apja pa-
ran csára – feleségül megy 
Sel dor hoz, pedig annak esküdt 
ellenségébe, narianba szerel-
mes. A folytatásból megtud-
hatjuk, hogy Alera még mindig 
nariant szereti, de fény derül 
a cokyriaiak varázslatos erejé-
nek titkára is, és arra, hogy mi 
történt Alera testőrével. 

angel
katie Price
115 × 180 mm,
368 oldal, kartonált
rendelési kód: aF126
Bolti ár: 2298 Ft
klubár: 2150 Ft
Amikor Angelt felfedezi egy 
modellügynök, élete egy 
csapásra megváltozik, és 
ott találja magát a sztárok 
csillogó és dúsgazdag vilá-
gában. Szinte rögtön belefut 
Mickey-be, egy híres zenekar 
énekesébe, aki pont olyan 
ellenállhatatlan, mint amilyen 
veszélyes, és Angelnek meg 
kell tapasztalnia, hogy egy 
feltörő csillag milyen könnyen 
lehullhat…

örökség 
katherine Webb
137 × 197 mm,
472 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF124
Bolti ár: 3800 Ft
klubár: 3490 Ft
Erica és Beth Calcott egy 
fagyos téli napon visszatérnek 
abba a házba, ahol gyermek-
ként oly sok felejthetetlen 
nyarat töltöttek. Miközben 
Erica a nagyanyjuk által hátra-
hagyott örökséget rendezgeti, 
megrohanják az emlékek. 
Fokozatosan feltárul előttünk 
a két testvér gyermekkora, 
egészen addig a végzetes 
napig, amikor unokatestvérük, 
Henry, nyomtalanul eltűnt…

A kötetek jellemzői:
115 × 180 mm,
176 oldal/kötet, kartonált
rendelési kód: aF127
Bolti ár: 1700 Ft/2 kötet
klubár: 1580 Ft/2 kötet

2könyv 
egy 
csomagban!

griseldis álma
Alice grófnő titokzatos 
halála gyilkosság gyanújába 
keveri a köztiszteletben álló 
Treuenfels grófot. A gróf-
kisasszony új nevelőnője 
furcsa álmot lát. Griseldis 
elhatározza, hogy az álom 
útmutatása alapján fényt 
derít a gróf ártatlanságára.

aranyhajú 
boszorkány
Apja halála után juttát 
száműzi a nagyapja 
egy intézetbe. A szép, 
fiatal lánynak anyja bűne 
miatt kell vezekelnie, mert 
Ravenau grófja nem tudja 
megbocsátani a csalárd 
asszonynak fia halálát. 
jutta hazatérését mégsem 
odázhatja el örökre… 

Hedwig 
CourtHs-
MaHler
Felejthetetlen 
szerelmes regényei
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zavart elmék
Minette Walters
135 × 215 mm, 
432 oldal, kartonált
rendelési kód: aF116
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft 
Egy gyönyörű fiatal lány 
nyomtalanul 
eltűnik, egy 
idős asszonyt 
pedig brutálisan 
lemészárolnak. 
A néma kisvá-
ros, ahol csak 
félanalfabéták, 
lecsúszott 
alkoholisták 
és szenvedő, 
megalázott nők 
élnek, azonnal 
az újságok cím-
oldalára kerül. 
A rendőrség 
pillanatok alatt 
kézre keríti az 
elkövetőt, s a 
közvélemény 
megnyugszik. 
Húsz év után 
azonban 
felszakad 
a hazugságok 

varrja, és felizzik az alatta 
rejlő gyűlölet. Amíg a va-
lódi gyilkos él, senki sem 
aludhat nyugodtan.
A regényt Berta ádám 
fordította.

Clive Barker 
A kötetek jellemzői:
130 × 197 mm, kartonált
240 és 224 oldal/kötet
Bolti ár: 2790 Ft/kötet
klubár: 2590 Ft/kötet

szex, halál  
és csillagFény
rendelési kód: aF149
A Vérkönyvek-sorozat első 
kötete öt remek rémtörté-
netet tartalmaz, a műfaj 
igazi gyöngyszemeit, töb-
bek között az Éjféli etetést 
és A vér könyvét, amelyek 
megfilmesített változatát 
nemrég a hazai rajongók is 
megismerhették.

pokoli  
versenyFutás
rendelési kód: aF148
A szerző korai írásait be-
mutató Vérkönyvek-sorozat 
második kötete ismét öt 
remek rémtörténetet tar-
talmaz: a Pokoli verseny-
futás mellett a Rettegés, 
a Jaqueline Ess akarata 
és végső akarata, Az apák 
bőrei és A Morgue utcai 
újabb gyilkosságok címűt.

könyvjelző

könyvjelző

a szent tolvaj 
William Ryan
137 × 197 mm,
352 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF125
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft
kegyetlen gyilkosság történik 
Moszkvában, az 1930-as 
években. A helyszín egy 
pusztulásra ítélt templom, 
az áldozat pedig egy fiatal, 
külföldi lány. Alekszej koroljev, 
a milícia rangidős bűnügyi 
nyomozója a szörnyű tett 
elkövetőjének nyomába ered, 
miközben egyre veszélyesebb 
helyzetekbe keveredik. Az idő 
rohamosan fogy, az áldozatok 
száma pedig egyre nő…

közel a veszély 
Linwood Barclay
137 × 197 mm, 344 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aF119
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft
Lehet-e annál félelmetesebb 
helyzet, mint amikor meg-
gyilkolják a szomszédaidat? 
Talán csak az, amikor rájössz, 
hogy a gyilkos valószínűleg 
eltévesztette a házszámot. 
Minden családtagnak van 
valami titkolnivalója, de vajon 
melyik szolgálhat a gyilkos 
indítékául? nem kérdéses, 
hogy az elkövető újra lecsap, 
inkább csak az a kérdés, hogy 
mikor...

tiszta pénz
dick Francis–Felix Francis
137 × 197 mm, 230 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aF120
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft
ned Talbottal 24 óra alatt 
többször fordul meg a világ, 
mint előtte egész életében. 
A bukmékerek izgalmas, 
sokszor lenézett, nemegyszer 
veszélyes világában forgó 
fiatalember életébe hirtelen 
betoppan halottnak hitt apja, 
felbukkanásával egy szöve-
vényes bűnügy hajmeresztő 
fordulatait hozza magával: 
gyilkosságot, csalást és fe-
nyegetést...

a császár szeretője
kate Quinn 
137 × 197 mm,
568 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF121
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3590 Ft
A regényes szerelmi história 
a gladiátorok embertelen 
küzdelmeinek helyszínéül 
szolgáló Colosseumban, 
valamint a kegyetlen és 
paranoiás domitianus császár 
hálószobájában játszódik. 
kate Quinn izgalmas történel-
mi regénye az ókori Rómába, 
az 1. századba, a romlottság, 
az ármányok és a véres min-
dennapok világába kalauzolja 
el az olvasót.

caligula
douglas jackson
140 × 210 mm,
384 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF128
Bolti ár: 3199 Ft
klubár: 2980 Ft
Megváltoztathatja-e egy rab-
szolga a történelem menetét? 
douglas jackson bevezet 
minket Caligula – minden-
idők legtébolyultabb római 
császára – őrült, erőszakos 
világába, s eközben pontos 
képet ad ezrek életéről, akik 
nap mint nap törékeny, véres 
vonalon egyensúlyozva küz-
denek az életben maradásért. 
Lebilincselő történet az ókori 
Rómáról.

tibet szellemei
Eliot Pattison
140 × 205 mm,
427 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF129
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
Tibet távoli hegyei között rej-
télyes és kegyetlen gyilkosság 
történik, amely összefüg-
gésbe hozható a hihetetlen 
gazdagságú tibeti műkin-
csekkel, melyek után több 
bűnszövetkezet is kutat. Shan 
Tao Yun, az egykori pekingi 
nyomozó – amint szolgálatait 
a rég nem látott fiával ígért 
találkozással kizsarolják – 
nekilát, hogy a szövevényes 
ügyet felgöngyölítse…

vérkönyvek 
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„Eljött az ideje, hogy egy igazi 
könyvet tegyek le az asztalra”

ták már, hogy akár filmet is 
lehetne forgatni belôle, mert 
annyira filmszerûek a jelene
tei. De a megírás során nem 
gondoltam erre. Nagyon sokat 
segített egyébként ebben is a 
szerkesztôm, M. Nagy Miklós, 
aki igen szigorúan, de szeretet
tel kezelte a kéziratot. Hálás és 
tanulságos folyamat volt vele 
együtt munkálkodni a könyvön.

Egyértelmû, hogy ez a história 
nagyon kikívánkozott, szinte 
kiáramlott belôled. Ugyanakkor 
ahhoz képest, hogy ez az elsô igazi 
regényed, elképesztôek a távlatai, 
hiszen a könyv közel száz évet ölel 
fel. Hatalmas és bátor vállalkozás. 
A kötet vége felé ráadásul kissé 
filozofikusabb hangnemre váltasz. 

Hatvan fölött az ember már kicsit 
filozofikussá válik. Megéltem 
néhány történelmi sorsfordulót, 
bejártam a világot, házasságok, 
barátságok, szerelmek, sikerek, 
kudarcok, kiábrándulások, renge
teg élmény tanulsága gyûlt össze 
bennem. Aztán mindez egyszerre 
elôtört, mint egy vulkán. De 
ami legalább ilyen fontos volt 
számomra, hogy úgy gondolom, 
az országunkban azért nincs igazi 
párbeszéd, mert nem tudjuk úgy 
elmesélni a történeteinket, hogy 
az a mások számára is elfogadha
tó legyen. Rengeteg értékrend, 
hazugság, sérelem, ideológia 
formálta a gondolkodásunkat. 
Még a legjobb családregényekre 
is jellemzô, hogy csak az adott 
família nézôpontját ismerhetjük 
meg belôle. Ezért választottam 
három nagyon különbözô szo
ciális helyzetû és világnézetû 
családot ehhez a regényhez, és 
igyekeztem az eltérô szemponto
kat is megmutatni.

Remélem, nem veszed sértésnek,  
de a korábbi köteteidtôl eltérôen 
a Tövispuszta egy igazi szépiro
dalmi mû lett. Miért pont most 
írtad meg az elsô regényed?

Kamaszkorom óta író szerettem 
volna lenni, de ehhez túlságo
san szégyenlôs voltam, és úgy 
gondoltam, hogy a nagyokhoz 
hasonlóan kezdésként újságíró 
leszek egy átmeneti idôszakra, 
és aztán ott ragadtam. Így ez 
az átmeneti idôszak több mint 
negyven évig tartott. Most vi
szont már nem televíziózom, 
úgyhogy eljött az ideje a régi 
álom megvalósításának. Per
sze ebben nagy szerepe van 
a kiadómnak, személy szerint 
Kepets Andrásnak is, aki immár 
tíz éve fûz, hogy a könyveimet 
az Ulpiusnál jelentessem meg. 
Egy beszélgetés alkalmával fény 
derült erre a régi ambíciómra, és 
ennek hatására szó szerint rábe
szélt a regényírásra. 

Mindemellett még az is ben
nem volt, hogy most vagy soha: 
ha hatvanévesen nem publikálom 
az elsô „korai zsengéimet”, akkor 

erre késôbb talán már nem lesz 
lehetôségem. Nagyon megbán
tam volna, hogy egyszer sem 
próbálom ki, milyen egy igazi 
könyvet letenni az asztalra. 

Negyven évnyi rákészülés után 
mennyi idôre volt szükséged 
a Tövispusztához? Beleértve 
a bátorsággyûjtési fázist is, hiszen 
mégiscsak ez az elsô regényed…

Tudatosan kerestem azt 
a mûfajt, ami nekem jól állna, 
és amiben szívesen írnék. Egy 
barátom egyszer megjegyezte, 
hogy két dologban vagyok kime
ríthetetlen: a történetmesélésben 
és a gyerekcsinálásban. Mivel 
én valóban anekdotákban és 
történetekben látom a világot, 
nem volt nehéz mûfajt választa
ni. Úgy gondoltam, hogy ennyi 
idôsen van már annyi történe
tem, amit érdemes megosztani. 

Azt is akartam, hogy a könyv 
fontos témákról szóljon, mégis 
olvasmányos és sodró lendületû 
legyen, emberközeli, tele szemé
lyes kapcsolatokkal, válságokkal, 
szerelemmel, gyilkossággal, 

izgalmas, szórakoztató és vérbô 
figurákkal.

És végül el kellett jutnom 
odáig, hogy ne érdekeljen, mit 
szólnak hozzá. Azt éreztem, 
hogy ezt nekem mindenképp el 
kell mesélnem, meg kell írnom, 
függetlenül mások véleményétôl. 

A leírt események megtörténtnek 
hatnak, ugyanakkor pedig már 
a településnevekbôl sejthetô, hogy 
mégis mind kitaláció. Mennyi 
a valóság a mese mögött?

Sok személyes élményem van 
benne, köztük a gyerekkori falun 
szerzett tapasztalataim. Városi 
gyerekként minden nyáron 
hónapokat töltöttem a tanyasi 
világban, ahol olyan dolgokat 
láttam, olyan embereket ismer
tem meg, amire sehol máshol 
nem lett volna módom. Az in
nen ôrzött nagyon is élô emlék
képeim adják a regény magját, 
kiindulási pontját – természete
sen alapos átformálás után. 

Innen származik akkor a libafröccs 
is – amirôl képes voltál úgy írni, 
hogy az embernek kedve támad 
kipróbálni, noha valószínûleg igen 
rémes íze lehet. 

Igen, annak a kocsmának az 
eredetije egyértelmûen az emlé
keimbôl való. Akkoriban még 
nem volt limonádé vagy egyéb 
üdítô, és a gyerekek ezt a cukro
zott, ecetes vizet itták helyette.

A könyvnek nagyon jó a ritmusa, 
gyorsul, lassul, gyorsul, lassul – így 
bár a tartalom súlyos, mégis köny
nyen olvasható. 

Igyekeztem úgy megírni, hogy 
fogyasztható legyen. Mond

Bármibe is kezd, az mindig izgalmas és jelentôs érdeklôdést vált ki.  
Mindegy, hogy kamera elôtt vagy katedrán áll elénk, érdemes figyelni rá.  
Most azonban még saját magához képest is újat mutat. Kepes Andrással  
Tövispuszta címû regénye kapcsán beszélgettünk íróvá válásának kalandos 
folyamatáról, a többszempontúság fontosságáról és hiányáról, a történet
mesélés kényszerítô erejérôl és a fel nem dolgozott sérelmek pusztító hatalmáról. 
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tövispuszta
kepes András
125 × 200 mm, 
432 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF130
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

kávéfoltos levelekből, megsárgult, 
tépett szélű dokumentumok ból, 
elrongyolódott naplókból és feles-
leges tárgyak szagából pró bálom 
összerakni ezt a történetet. Mindent 
én gyűjtöttem a behívó parancstól 
a kitelepítési határozatig és az egy-
másnak ellentmondó önéletrajzokig, 
a koronás ezüstkanáltól a tulipános 
ládáig, a chanuka gyertyatartótól 
a vásári krisztus- képig és a felfújható 
Buddháig. Ahogy elnézem, jó mocs-
kos kis történet lesz, tele vicsorral és 
könnyes röhögéssel, szerelemmel, 
gyilkossággal, barátsággal és árulás-
sal, fordulatokkal és köz helyekkel. 
Akár egy szappanopera. Vagy mint 
a történelmünk. de, azt gondoltam, 
valakinek el kell mesélnie.

Azért ez nem egyszerû. Már csak 
azért sem, mert a családok története 
folyamatosan keveredik, együtt 
formálódik. Hogyan sikerült úgy 
egyensúlyt teremtened a három 
család között, hogy közben az ered
mény ne egy megcsinált, agyonírt 
történet legyen?

Igyekeztem úgy megírni az 
egészet, ahogy egyébként is 
zajlik az élet: mindenki éli az 
életét, ami idôközben találko
zik, keveredik másokéval. Sze
relmek, barátságok szövôdnek, 
tisztességesek és tisztesség
telenek, hétköznapi hôsök és 
áldozatok vagyunk valameny
nyien. Próbáltam az egészet 
kicsit felülrôl is, belülrôl is 
nézni. Minden figurámat 
igyekeztem megszeretni, de 
legalábbis megérteni. 

Valóban: kicsit mintha minden 
szereplôd a védelmedet élvezné, 
akármit is követnek el. Végülis az 
általad kínált legvégsô tanulság 
is ez: mindenkit meg lehet érteni, 
csak mellé kell feküdni a szônyegre. 
Ott van például Jófej Matyi, aki 
szerintem mindenki számára 
kínosan ismerôs lesz, hiszen egyre 
többen élik át azt, amit ô. Mit 

gondolsz, hová tûnik az emberekbôl 
a „jófejség”?

Az emberekben megvan 
a jószándék, és eredendôen 
tisztességesen szeretnének 

viselkedni. Néha azonban min
den jószándék ellenére rosszul 
sülnek el a dolgok, mert a kö
rülmények úgy alakulnak, hogy 
még a legjobb akarattal is olyan 
szélsôségek felé sodródhat az 

ember, amelyeknek végül belát
hatatlanok a következményei. Ez 
így volt régen és most is, és így 
is lesz egészen addig, amíg nem 
vagyunk képesek ezt tudatosíta
ni, és felülemelkedni a saját és a 
családi sérelmeinken. Amíg nem 
leszünk képesek megérteni a má
sik szempontjait, addig kudarcra 
vagyunk ítélve. A múltat fel kell 
dolgozni, és aztán elôre kell néz
ni, mert az örökös körforgásból 
csak így keveredhetünk ki.

Jó ideje nem vagy már képernyôn, 
és szinte csak a tanításnak élsz. 
Mennyire kívánsz újra reflek
torfénybe kerülni a Tövispuszta 
révén?

Azt szeretném, ha a könyvet 
olvasnák sokan, és nem én, 
hanem a regény lenne a közép
pontban. Nem akarok felhajtást, 
nem is azért írtam. Az ilyesmi 
sosem volt rám jellemzô. Azt 
szeretném, ha a könyvemrôl 
szólna a fáma, és arról, amit az 
olvasókból kivált. Persze vála
szolok minden egyéb kérdésre is, 
de legszívesebben most is csak 
a történeteimrôl beszélgetnék – 
ahogy eddig is.

Szél Felícia

A megrendeléseket csak október 
12-e után tudjuk kiszállítani.  
Ha a többi megrendelt könyvet 
előbb kéri, jelezze ügyfélszolgála-
tunkon!

könyvjelző

Megjelenik

október 12-én!
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emma lánya
Fábián janka
125 × 200 mm, 
512 oldal, kartonált
rendelési kód: aF131
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft
A váratlan fordulatokban 
bővelkedő történet befejező 
része a háromkötetes család-
regénynek, amely egészen 
a 20. század végéig követi 
nyomon a kóthay család 
több nemzedékének életét. 
Emmának végre lánya születik. 
A szépséges éva színésznőnek 
készül, ám közbeszól a háború, 
majd a kommunista diktatúra. 
évát és családját osztályellen-
ségnek minősítik, kitelepítik.

a bűnös
Tess Gerritsen
125 × 200 mm, 
480 oldal, kartonált
rendelési kód: aF132
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft
Egy zord téli hajnalon vérbe 
fagyott apácát találnak a new 
England-i zárda kápolná-
jában. A brutális támadás 
indítéka ismeretlen, a klast-
rom lakói pedig titokzatos 
hallgatásba burkolóznak. 
A halott apáca boncolása 
megdöbbentő eredményt hoz: 
a huszonnégy éves Camille 
nővér nem sokkal meggyilko-
lása előtt gyermeket hozott 
a világra…

ojabun
T. O. Teas (Tótisz András)
125 × 200 mm, 
348 oldal, kartonált
rendelési kód: aF133
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft
Arakaga ojabun japán egyik 
legnagyobb jakuza család-
jának a feje. Több tízezer fa-
natikus jakuza dolgozik neki, 
ugyanakkor legális, milliárdos 
cégek elegáns tulajdono-
saként a japán társadalom 
egyik legelismertebb és nagy 
tiszteletnek örvendő alakja. 
Amikor kaliforniában tanuló 
lányát megerőszakolják, érzi, 
hogy ez a személyes  hadüze-
net igazából neki szól.

dél királynője
Arturo Pérez-Reverte
125 × 200 mm, 
512 oldal, kartonált
rendelési kód: aF134
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft
Teresa, az ártatlan mexikói 
lány a dél-spanyol Alge ci-
ras ban köt ki, ahol új életet 
kezd. Pincérkedik, majd az új 
szeretőjével drogszállítmányo-
kat közvetítenek Marokkóba. 
Teresa eszével, szorgalmával, 
szervezőképességével és bá-
torságával az egyik legnagyobb 
drogkereskedő társaság fejévé 
válik és egyben a spanyol 
társadalom legtitokzatosabb 
nagyasszonyává.

a vízköpő
Andrew davidson
125 × 200 mm, 
568 oldal, kartonált
rendelési kód: aF135
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft
kívánatos, szexi, unott és 
cinikus férfi volt. Autó-
balese tekor testét majd-
nem teljesen elemésztette 
a tűz. Egy kórteremben 
elzárva várja a biztos halált, 
amikor az angyali külsejű, 
bár démoni szobrásznő, 
Marianne Engel jelenik meg 
az ágyánál, és fülébe súgja: 
„egyszer már megégetett 
a tűz, amikor szeretők 
voltunk a középkorban”.

agatha raisin  
és a spenótos 
halálpite
rendelési kód: aF136
Agatha Raisin, az egyedül-
álló, célratörő reklámügynök 
eladja cégét, felszámolja 
londoni életét és leköltözik 
a mesés nyugalmú, festői 
Cotswoldsba. ám a vágyott 
életről hamarosan kiderül, 
hogy borzalmasan unalmas. 
Agatha, hogy megtörje az egy-
hangúságot, benevez a helyi 
pitesütő versenyre.…

agatha raisin  
és a parázna  
lódoktor
rendelési kód: aF137
A kellemes, de Agatha ízlé-
séhez képest kissé unalmas 
falucskában az új állatorvos 
megérkezése egészen felvil-
lanyozza Agathát. Abban re-
ménykedik, hogy véget érnek 
a férfiínséges évek. ám még 
mielőtt bármi történhetne, 
a jóképű dr. Paul Bladen egy 
véletlen balesetben meghal. 
de valóban baleset történt?...

A kötetek jellemzői: 
125 × 200 mm, 
344 és 288 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft/kötet
klubár: 3250 Ft/kötet

M. C. Beaton 
Agatha Raisin szülőanyja, Marion Chesney (szerzői álne-
vén M. C. Beaton) skót írónő. Először történelmi román-
cokat írt, majd átnyergelt a krimikre – főhőse, az ener-
gikus, ötvenes Agatha Raisin. Mindkét kötet – csakúgy, 
mint a többi Agatha Raisin-könyv – pompás krimi és 
egyben nagyszerű szatíra a londoni, valamint az angol  
vidé ki életről, remek karakterekkel és pergő, fordulatos 
cselekménnyel. Az amatőr detektív szeretetre méltó figu-
ráját a kritikusok és a rajongók egyaránt szívükbe zárták, 
a sorozat már a 21. kötetnél tart.

izgalMas kriMijei

Megjelenik

október 12-én!
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Steiner Kristóf elsô 
könyve, a Gumimatrac 
a Gangeszen a szerzô 
szándéka szerint azt 
mesélte el, hogyan ke
rült ide, ki ô és merre 
tart. Az új Lélekbonbon 
viszont már „nem csak 
rólam szól, hanem 
mindannyiunkról.” 

Steiner Kristóf bátor ember. 
Igazi önmegvalósító alkat, 
akire akkor is figyelnünk kell, 

ha nem szimpatikus, amit csinál. 
Tehetséges, de elsôsorban nem 
„valamihez” ért, azaz nem író, 
tévés vagy operaénekes, hanem in
kább hangsúlyosan jelen tud lenni 
bárhol és bármikor. Lehet, hogy 
vannak nála tehetségesebbek az 
adott területen, de ô mégis olyan 
természetességgel tud mozogni 
éppen aktuális közegében, hogy 
azt gondolhatjuk: született zseni!

A Viva TVn kezdte, és 
már ott kitûnt abból a mûlaza, 
mûmájer környezetbôl, mert ô 
tényleg laza volt, és minden bosz
szantó manírja ellenére lehetett 
kedvelni. Képernyôre termett 
srác, ezt lehetett rá mondani. 
Persze rögtön beszippantotta 
a celebvilág, legyintettünk is, hogy 
na, ennyi volt, haknimûvésszé 
válik még egy fiatal, aztán eltûnik 
a süllyesztôben, kit érdekel? Sze
rencsére idôben otthagyta a zene
tévét, azóta is sokszor felbukkan 
ittott, de mindig máshol: vagyis 
nem sikerült begyömöszölni 
egyetlen dobozba sem. Na, de 
most ôszintén: ki számított arra, 
hogy egyszer majd íróként talál
kozunk vele? És hogy ráadásul ez 
már a második könyve?

Így kezdôdik a Lélekbonbon 
története: „Nagyjából egy évvel 
ezelôtt beküldtem egy novellát az 
Élet és Irodalom szerkesztôségébe, 
Grecsó Krisztiánnak. Az írás 
esztendôkkel ezelôtt született 
meg, amikor épp teljesen rá vol
tam kattanva Virginia Woolfra és 
Sylvia Plathre, és mindenáron úgy 
akartam írni, mint ôk: igyekez

tem Kovács Ákos dalszövegeket 
megszégyenítô furaságokat egy
más mellé hordani, néhol húsba
vágóan nyersen, máshol rémesen 
romantikusan, és képtelen voltam 
leállni a hosszú és fárasztó allegó
riák használatával. 

A lap szerkesztôségébôl 
a következô választ kaptam: 

„Kedves Kristóf, rendkívül egyedi 
újságíró munkásságát ismerem, és 
olvastam remek interjúit, láttam iga
zán jó adásokat, melyeket ön vezetett. 
De ez most más. Ez a szöveg nagyon 
vegyes, gondozatlan, átgondolatlan. 
(…) Ez csak mázas felszín, ráadásul, 
és ezért, meg ne haragudjon, de ke
vés. Miért nem magáról beszél, miért 
nem alanyibb, ôszintébb? Megértését 
és türelmét köszönöm.

Üdvözlettel, Grecsó Krisztián” 

A levelet olvasva egyfajta fur
csa megkönnyebbülés lett úrrá 
rajtam, és nagyon hálás voltam 
Krisztiánnak, amiért nem akarta 
leközölni az írásomat. A szívemrôl 
leesô nagy kôvel együtt pedig 
mindenfajta hasonulni vágyás 
távozott az elmémbôl. Lehetséges 
volna, hogy nem kell választa
nom, vajon Carrie Bradshaw, 
vagy Virginia Woolf akaroke 
lenni, mert akár önmagam is lehe
tek?” – áll a nyitó írásban. Ismét 
az jutott eszembe, milyen bátor 
és vagány ez a srác, hogy rögtön 

egy kudarccal, egy kudarcélmény
nyel indít! S hogy aztán nem 
volt rest levonni a tanulságot, 
és tanult a hibáiból. Összekapva 
magát így folytatja: „a következô 
évben jóval többet írtam, mint 
amennyit olvastam: figyeltem 
a saját hangomra, és akárhányszor 
megszólalt, elôrántottam egy 
papírfecnit – legyen szó zsepirôl, 
egy parti szórólapjáról, vagy épp 
valamelyik londoni lakótársam 
cigipapírjáról –, és a rettenetes 
kézírásommal körmölni kezdtem. 
Hamarosan a ház összes termei 
megteltek efféle dokumentumok
kal, még a hûtôszekrényünkön 
lévô betûmágneseket is a szolgá
latomba állítottam. Amikor pedig 
befejeztem a kultúraírás kurzust 
a Goldsmith Egyetemen, és ismét 
a KözelKelet felé vettük az irányt 
a párommal és a barátaimmal, 
igazi sátoros cigányként csak 
a legfontosabbakat pakoltam fel: 
a táskák mélyén rejtôzködô, a ra
diátor alatt megbúvó, a fürdôkád 
mellett heverô, az ablak pár ká
nyokra felszögezett, pöndörödött 
szélû, kókadozó papírokat.”

Most már tudjuk, mi hívta 
életre a Lélekbonbont, de sokkal 
fontosabb ennél is, hogy milyen 
lett? Szerintem egy színes, izgal
mas, néhol lazán tereferélô, néhol 
pedig egészen mélyre merészkedô 
könyv. Sok a spirituális élettel 

kapcsolatos meglátás, ezek talán 
a kevésbé izgalmas részek, és 
néhol nagyon jó történeteket 
kapunk. Az egyik legszebb például 
Az Éneklô Biciklistáról szóló kis 
írás, melynek fôhôse egy telavivi 
rejtélyes figura, aki gyönyörûen 
énekel biciklizés közben, és a 
városban bármikor, bárhol felbuk
kanhat áriázás közben – a legtöbb 
városnak vannak ilyen legendás 
figurái, például a hetvenes évek 
Pestjének Füttyös Gyurija. Mit 
tenne egy szemlélôdô, elvonult 
író ezzel a figu rával? Kitalálna egy 
szép mesét, és megírná novellában 
az éneklô biciklista történetét. 
S ehelyett mit csinál Steiner Kris
tóf? Amikor a háza elôtt elhalad 
a rejtélyes idegen, leüvölt neki az 
erkélyrôl, hogy „te vagy az éneklô 
biciklista!”, s nem sokkal késôbb 
mi történik? Átadom a szót az író
nak: „Azóta nem telt el hét, hogy 
Raz ne játszana a nappalinkban, 
gyertyafénybe és vízipipafüstbe 
burkolózva, miközben vacsoraven
dégeink a vörös perzsaszônyegen 
heverve nézik ôt – izgatottan, el
lazulva, hálásan, keserédesen mo
solyogva… vagy egyszerûen csak 
megszeppenve… hiszen mégiscsak 
a híresneves TelAvivi Éneklô 
Biciklista ad nekünk magán
koncertet.” Vagyis Steiner maga 
köré gyûjti azokat a figurákat, 
akikrôl mi, átlagos emberek csak 
hallottunk, vagy legfeljebb álmo
dozni mertünk. Így aztán olyan 
ez a könyv, mintha egy hatalmas, 
több napig tartó kerti mulatságba 
csöppentünk volna, ahol mindenki 
olyan, mint egy mesehôs. És az 
író beszélteti ôket, persze közben 
ô is beszél. Néha elereszt néhány 
buddhistakabbalistaszúfi bölcses
séget, amit már ugyan hallottunk 
másoktól is, de sebaj: jól esik a 
hideg, bódító koktél, akarom mon
dani lélekbonbon mellé.

Mihály Estella

Házibuli fantasztikus figurákkal

lélekbonbon
Steiner kristóf
125 × 200 mm, 
276 oldal, kartonált
rendelési kód: aF138
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft
Steiner kristóf második könyve 
leginkább egy doboz szellemi 
csokoládéhoz hasonlatos: 
bárhol felnyithatjuk, és szemez-
gethetünk a hetvenkét történet, 
emlék, gondolat, álláspont, 
vagy szokatlan párbeszéd 
között. A „buddhista család-
ban nevelkedett, Izraelben 
élő vegán, meleg kabbalista 
celebritás” a ráaggatott 
címkéket olykor leszaggatva 
vagy azokra önironikusan 
ráerősítve hol viccesen 
profán, hol szándékosan 
gejl, hol meglepően mély, 
és ezúttal édesen kesernyés 
„lélekbonbonokkal” kínálja 
meg azokat az olvasókat, 

akik a szerzővel együtt hisznek ben-
ne: miként az étel, a boldogság is 
csak akkor igazán finom, csak akkor 
valódi, ha megosztjuk valakivel.

könyvjelző

Megjelenik

október 19-én!

Fotó: Archív
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a visszatért erdély
Ablonczy Balázs
140 × 210 mm,
264 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF139
Bolti ár: 3150 Ft
klubár: 2890 Ft

VégE,  
egy korszak lezárult
 
A Trianon-legendák után  
ezúttal A visszatért Erdélyrôl 
írt könyvet Ablonczy Balázs, 
arról az idôszakról, amikor 
az 1940es bécsi döntés  
értel mében ÉszakErdély  
ötven hónapra megint  
Magyarország része lett. 

Mi ennek az ötven hónapnak  
a tanulsága a mai olvasó számára?

A határon túliak számára az, 
hogy vége, egy korszak lezárult. 
A két háború között minden
ki azt gondolta, Trianon olyan 
rettenetes igazságtalanság volt, 
hogy egyszerûen nem maradhat 
így. A helyzetet mindenki egy 
kicsit átmenetinek fogta fel, és 
az 1940es visszacsatolás részben 
igazolta ôket: látjátok, kivártuk, 
visszaszereztük! Ebben a négy 
évben lezajlott egy sor olyan 
infra strukturális fejlesztés, intéz
ményépítés, amelynek a hozo
mányai hosszú évekig eltartottak. 
Például azok az értelmiségiek, 
akiket az új kolozsvári egyetem 
képzett ki, évtizedekig aktívak 
voltak az erdélyi közéletben. Még 
a kommunizmus alatt is lehetett 
azt mondani, a helyzet annyira 
szembemegy a józan ésszel, hogy 
majd megint meg fog változni, 

ahogyan 1940ben is megválto
zott. Aztán eljött 1990, véget ért 
a kommunizmus, és most azt lát
juk, hogy ilyen változás már biz
tosan nem lesz, Erdély nem fog 
visszakerülni Magyarországhoz. 
Az ott élôknek tehát valamiféle új 
életstratégiát kell felépíteniük. 
Magyarország számára szintén 
tapasztalat, hogy ez egy lezárult 
korszak. Nagyon sok esetben azt 
látom, hogy ahogyan ma gon
dolkodunk Erdélyrôl, az igazán 
ebben a négy évben gyökerezik. 
Akkor a magyar kormányzat iszo
nyatos pénzeket ölt abba, hogy 
a magyarországiakat elvigye Er
délybe, afféle kötelezô zarán
doklat volt ez, és az erdélyieket 
elhozza Magyarországra. Ma is 
a magyar turista jellemzôen a 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Szé
kelyföld, Csíkszereda útvonalon 
közlekedik, ahogyan az akkori 
turisztikai propaganda alakította 
ki az emberek képét Erdélyrôl. 

Abban a négy évben annyi úti
könyv jelent meg Erdélyrôl, 
amennyi az 1788 óta eltelt 200 
évben összesen, akkora piaca volt 
a témának. 

Vámpírvadászat  
Velencében
Unod az Alkonyatot és a hoz 
zá hasonló, tinédzsereknek  
szánt vámpírkönyveket? Akkor  
éppen neked való Jon Courtenay 
Grimwood legújabb regénye, 
a Pusztító angyal.

Hogyan írná le a Pusztító angyalt?

Alapvetôen szerelmi történet, hi
szen valamennyi regényem az. 
Itt a szerelmespár egyik tagja egy 
lány, akinek meg kellene ölnie a 
leendô férjét, és egy farkasszürke 
hajú rabszolga, akinek néha a 
legfurcsább dolgokra támad ét
vágya. A könyv az elsô európai 
vámpír története, és az Othello 
elsô felének sztoriját dolgozza fel, 
de az is élvezheti, aki nem ismeri 
a Shakespearedarabot. Sötét és 
kíméletlen, de azért nem túlsá
gosan. Egy háromkötetes sorozat 
elsô része, amely Velencében ját
szódik, fôszereplôi pedig a Tycho 
és a Millioni család.

Önt elsôsorban scifi íróként ismerik, 
akinek kedvenc módszere kiválasz
tani egy valós  történelmi eseményt, 

és arra építeni fel a regényt. Miért 
választotta most a fantasy mûfaját?

Azért írtam meg a Pusztító an
gyalt, mert el akartam mesélni 
Tycho történetét, és tudtam, 
hogy ehhez legalább három kö
tetre lesz szükségem. A három 
regény egy alternatív 15. századi 
Velencében játszódik, fôszereplôi 
pedig egy vámpír (ha minden 
igaz), egy vérfarkas és több alki
mista. Ettôl nevezhetjük a tör
ténetet fantasynak. A legfôbb 
problémát az jelentette, hogy fel 
tudjam idézni képzeletben a 15. 
századi Velencét, és hogy eldönt
sem, vajon mekkora történelmi 
tudással rendelkeznek az olvasók. 
Ettôl eltekintve azonban nagyon 
élveztem írni, és a szereplôk a 
mai napig ott élnek a fejemben.

a pusztító angyal
a bérgyilkosok trilógia első része
jon Courtenay Grimwood
140 × 210 mm,
388 oldal, kartonált
rendelési kód: aF140
Bolti ár: 2940 Ft
klubár: 2690 Ft

Kim McCosker és Rachel 
Bermingham kötete több 
mint 340 gyors, könnyû és 
ízletes receptet tartalmaz – 
mindössze négy hozzávalóból.

Atyaég, mit fogok fôzni ma va
csorára? Hogy tudnék kevesebb 
pénzt költeni a boltban, keve
sebb idôt tölteni a konyhában 
és több idôt a gyerekeimmel? 
Hogyan lehet kevésbé stresszes 
és jobban szervezett az életem? 
Ez a szakácskönyv azoknak szól, 
akikben valaha felmerültek már 

ezek a kérdések. A tévébôl is 
jól ismert két ausztrál anyuka, 
Rachael és Kim bebizonyítja: 
mindössze négy hozzávalóból is 
remekmûveket lehet készíteni, és 
ez az életstílus igenis mûködik! 

A két barátnô csak Ausztráli
ában és ÚjZélandon több mint 
egymillió példányban elkelt köny
ve már magyarul is olvasható. Ro
hanó világunk léptékére összeál
lított szakácskönyvükben minden 
recepthez négy vagy annál keve
sebb hozzávaló kell, amelyeket 
akár a magyar szupermarketekbôl 
és piacokról is be lehet szerezni.

minimál- 
konyha

kim McCosker–
Rachael Bermingham
140 × 210 mm,
225 oldal, kartonált

rendelési kód: 
aF141
Bolti ár: 2940 Ft
klubár: 2690 Ft

4 hozzávaló

Megjelenik

október 20-án!
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A népszerû Besenyô családdal mindig 
történik valami, és ehhez még csak 
menniük sem kell sehova. Na, most 
képzeljék el, amikor ennek ellenére 
mégis mennek! Például az állatkertbe 
vagy nyaralni a dorogi szénbányába… 
Vagy kulturáltan kikapcsolódni a házuk 
földszintjén lévô hentesboltba.  
Persze olyan is van, amikor nem ôk 
mennek, hanem értük jönnek!  
Mondjuk, sajnos, pont az ufók… 

Besenyôék  
az állat- 
kertben

a besenyő 
család 
kalandjai
Szászi Móni
185 × 235 mm,
120 oldal, kartonált
rendelési kód: aF142
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft 
Besenyő Pista bácsi, 
a felesége, Margit, vala  - 
melyikük apja, Anti bá- 
csi, nagyfogú kislányuk, 

Besenyő Zigóta, és a szexis 
szomszédasszony, kan-
cácska legújabb kaland jai-
ról olvashat az első Bese-
nyő család képregényben 
a nyel vi lelemények és az 
emberi gyarlóság iránt 
fogékony olvasó. A kötet 
szerzője az idén 25 éves 
L’art pour l’art Társulat 
tagja, „a Besenyő család 
édesanyja”, Szászi Móni, 
a nagyszerű rajzok Ilauszky 
Tamás képzőművész keze 
munkáját dicsérik.
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tucatnyi 
Félrevezetés 
novelláskötet 
jeffrey Archer
137 × 197 mm,
320 oldal, keménytábla 
rendelési kód: aF143
Bolti ár: 3200 Ft
klubár: 2980 Ft
Egy emberölésért elítélt 
férfi biztos benne, hogy a neki 
tulajdonított gyilkosság áldo-
zata nagyon is életben van… 
Ijesztő kinézetű férfi üldöz egy 
nőt az autópályán… A fiatal 
festőművész balesetet szen-
ved kiállításmegnyitójának 
napján… Egy gyönyörű nő 
kétségbeesetten keresi a töké-
letes születésnapi ajándékot… 

„borba van 
a kedvmag vetve” 
350 esztendő borversei 
tinóditól gárdonyiig
124 × 184 mm, 
208 oldal, vászonkötés
rendelési kód: aF292
Bolti ár: 2980 Ft
klubár: 2780 Ft
A borital titkairól, misztériumá-
ról mesélnek a kötet „boros” 
versei, klasszikus költőink 
finoman hangolt eszközeivel. 
A grafikákkal gondosan illuszt-
rált, szép imperiál vászonba 
kötött könyv tökéletes ajándék 
borszerető és verskedvelő 
barátainknak, szeretteinknek, 
így most szüret táján vagy akár 
karácsonyra is.

a lombard kastély 
Passuth László
135 × 215 mm, 400 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aF144
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft
A regény főhőse egy tehetsé-
ges fiatal művészettörténész, 
aki itáliai tanulmányútján 
képhamisítási bonyodalomba 
keveredik. A lombard kastélyt, 
mely 1941-ben jelent meg 
először, nemcsak a művé-
szettörténeti „rejtvényfejtés” 
logikája és izgalma teszi ér-
dekessé, hanem a tudomány 
becsületét és a saját jövőjét 
kockáztató főhős vívódása és 
belső drámája is.

magyarmesék
Mosonyi Aliz
140 × 210 mm, 196 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aF145
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft
Mosonyi Aliz ironikus 
meséiben mindenki magára 
ismerhet, és közben persze 
nevethet egy kicsit saját 
magán. Medve Zsuzsi bájos-
bizarr rajzai tökéletesen 
illeszkednek a szövegekhez. 
A magyarmesék egyszerre 
elgondolkodtatók és mu-
lattatók. Megengedik, hogy 
azon szórakozzunk, hogy saját 
erényeinken és hibáinkon 
gondolkodunk.

mentés másként
kertész Imre
123 × 174 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aF146
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
A kötet lapjain a legszemélye-
sebb életkérdésekhez szer-
vesen kapcsolódnak korunk 
irodalmi, filozófiai problémái. 
Igazi titkos könyv. A 2001 és 
2003 között vezetett naplóból 
kiderül hogyan élte meg 
kertész Imre a nobel-díj körüli 
világszenzációt, mi a vélemé-
nye az ezredforduló politikai 
káoszáról, és hogy miképpen 
menthető másként a szabad-
ság és a személyiség.

a pokol színei
útvesztő
isten komédiásai
színes pokol
Popper Péter
120 × 200 mm, 
328 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF147
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft
A kötet a Színes pokol című 
tanulmány mellett két drámát 
is tartalmaz. Az Útvesztő 
(játék két részben) álkrimibe 
rejtett lélektani dráma, 
az Isten komédiásai (játék 
két részben) pedig egy örök 
kérdés, a művész és a polgár 
szerelmének szakadékait 
és konfliktusait tárja fel.

shirley
Charlotte Brontë 
122 × 197 mm, 
576 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF251
Bolti ár: 3600 Ft
klubár: 3350 Ft
Charlotte Brontë első regénye, 
a Jane Eyre óriási sikere után 
otthona, Yorkshire tájain bo-
nyolítja a két párhuzamosan 
futó romantikus szerelem 
szálait. Míg a bátor, éles eszű 
Emily figurája a szerző húgát 
személyesíti meg, addig a má-
sik lány, Caroline, jórészt ön-
életrajzi elemekből kel életre. 
A valóságtól eltérően azonban 
a regényben a sok küszködés 
után minden jóra fordul. 

önteltség 
és önámítás
julia Barrett
122 × 197 mm, 
264 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF150
Bolti ár: 2500 Ft
klubár: 2290 Ft
Ünnep lehet e könyv mindazok 
számára, akik valaha is elme-
rengtek azon, hogy „csak még 
egy-két órát” eltölthetnének 
jane Austen bájos figuráinak, 
Bennetéknek, darcyéknak 
vagy a de Bourghoknak 
a társaságában. Most a Büsz-
keség és balítélet sziporkázó 
folytatásában mindannyiukkal 
találkozhatunk, de néhány új 
arc is feltűnik a történetben.

uz bence
nyirő józsef
142 × 197 mm, 
216 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF151
Bolti ár: 2600 Ft
klubár: 2390 Ft
A regény valamennyi fejezete 
egy-egy epizód Uz Bence hét-
köznapiságukban is különös 
kalandjaiból. A nép egyszerű, 
ám góbésan csavaros eszű 
gyermeke csendőrrel és 
turis tákkal, vadász urakkal és 
adóvégrehajtóval megesett 
nevettető esetei, illetve 
az elesett emberekkel való 
könnyes-érzelmes történetei 
mind-mind adalékok a szé-
kelység népkarakteri képéhez. 

schindler listája
Thomas keneally 
142 × 197 mm, 
408 oldal, keménytábla
rendelési kód: aF152
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft
A regény egy ellentmondásos 
hős története, aki bebizo-
nyítja, hogy egyetlen ember 
is képes lehet arra, hogy 
a körülmények ellenére meg-
változtassa a dolgok menetét. 
Oskar Schindler gyártulajdo-
nos némi korrupcióval elintézi 
a német hatóságoknál, hogy 
üzemét  a munkásokkal együtt 
áttelepíthesse Brinnlitzbe. 
Ezzel a nála dolgozó 1100 
zsidó életét mentette meg.
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Ezerkilencszázötvenhét volt. Egész Moszkva a Világifjúsági Ta
lálkozó lázában égett, amelynek megnyitója már éppen küszö
bön állt. A végzôs középiskolások a felvételikre készültek. Mi

közben egyszerû fiatalokból éppen az egyetemisták kasztjába léptek 
át, az oktatás nyújtotta javakon kívül felmentést kaptak a katonai 
szolgálat alól is. Reggeltôl estig magoltak, Viktor Juljevics pedig 
mindennap az érettségizôkkel foglalkozott. A magántanítványaihoz 
hozzácsapott néhány diákot a „sajátjai” közül is, ingyen. 

A Trianon tagjait nem fenyegette a hadsereg réme. Iljának olyan 
lúdtalpa volt, hogy szinte már gágogott, Miha rövidlátó volt, Szanya 
pedig a nyomorék ujjaival szintén nem felelt meg lövésznek. Egy
szóval mindannyiuknak volt valami kis testi hibája, amely felmen
tette ôket a hadkötelesség alól. Ilja hanyagul tanult, Szanya pedig, 
aki a nagyanyja tanácsára az Idegen Nyelvek Fôiskolájára adta be a 
jelentkezését, egyáltalán nem tanult, csak heverészett a díványon, 
zenét hallgatott, és könyveket olvasott, még külföldieket is. Miha 
volt a legrosszabb helyzetben: zsidókat a bölcsészkarra nem vettek 
fel, ô viszont véglegesen és visszafordíthatatlanul döntött – csak és 
kizárólag oda akart menni. Mindezen kívül ô volt az egyetlen, aki 
komolyan számított az ösztöndíjra is. A rokonok csak a középiskola 
elvégzéséig ígértek neki támogatást. Végsô esetben természetesen 
lehetett volna esti tagozatra is járnia, de annyira szeretett volna igazi 
egyetemista életet élni.

– Egyáltalán nem értem ezt a bölcsészszenvedélyt. Egy dolog 
könyveket olvasni, megérteni, mit írnak, gyönyörködni bennük, de 
minek ebbôl az élvezetbôl szakmát csinálni? – Ilja lenézte a filológi
át, és saját, különbejáratú döntést hozott: jelentkezett a Leningrádi 
Filmmûvészeti Fôiskolára.

Leningrádból elôkerült egy nagybátyja, aki nem 
sokkal Ilja apjának halála után felkereste. Hívta, 
hogy a felvételiig költözzön oda hozzá. Úgyhogy 
Ilja, miután megkapta az érettségi bizonyítványát, 
rögtön el is utazott Leningrádba. Nem éppen tisz
tességes úton összeszedett egy hatalmas összeget, 
másfélezer rubelt, vagyis az anyja fizetésének há
romszorosát. A felvételi vizsgán túl azt is tervbe 
vette, hogy kirúg a hámból.

Abban az évben a moszkvai VIT miatt az egye
temi felvételik idôpontját összevissza elpakolták, 
hogy a felvételizôk ne gyûljenek össze a fôvárosban, 
és ne zavarják az ünnepi eseményt.

Iljának nagyon tetszett a filmmûvészeti fôiskola. 
Jefim Szemjonovics, a nagybátyja azt mesélte neki, 
hogy a háború elôtt az apja ott dolgozott, és mind a 
mai napig maradt még ott néhány ember, aki emlék
szik rá. Úgyhogy el is kezdett hívogatni mindenféle 
telefonszámokat, de sajnos, azokat, akik emlékeztek 
Iszaj Szemjonovicsra, nem találta, akiket pedig ott 
talált, nem emlékeztek rá. 

Ilja azon a napon lépett le Leningrádból, amikor 
megtudta, hogy a felvételi vizsgák kezdete egybe
esik az ifjúsági fesztivál megnyitójával. Márpedig 
ezt a nagy eseményt nem akarta elszalasztani. Fogta 
a fényképezôgépét, és visszament Moszkvába, ke
zében szorongatva a személyazonosságiját, ame
lyet attól a pillanattól kezdve, hogy a moszkvai 
pályaudvaron megvette a visszaútra a jegyet, addig, 

míg a házukhoz ért, ötször kellett felmutatnia: a rendôröknek, az 
ellenôröknek, a biztonságiaknak, és egyáltalán, bárkinek, aki bele 
akart pillantani az irataiba. Moszkvába csak a moszkvaiakat enged
ték be. 

Ilja felugrott Mihához. Kiderült, hogy Miha mégis egyetemis
ta lett. Igaz, nem az egyetem bölcsészkarán, hanem egy szerény 
tanárképzô fôiskolán, ahol – kész röhej – nyolc lányra két fiú jutott, 
az egyik sánta, a másik vak. Egy magára valamit is adó fiatalember, 
hacsak nem volt nyomorék, nem törekedett tanárképzôbe. 

Mihát könnyen felvették. Elônyös neme és jó felkészültsége el
lensúlyozta gyanús nemzeti hovatartozását. Az örömébe azonban 
üröm is vegyült: azon a napon, amikor megtalálta a nevét a felvettek 
listáján, tüdôgyulladásban meghalt a szegény Minna, akit még csak 
meg sem látogatott a kórházban. Minna évente háromszor kapott 
tüdôgyulladást, úgyhogy nem lehetett elôre látni, hogy a betegsége 
ezúttal végzetes lesz.

Most aztán Miha magára maradt azzal a szörnyû titokkal és a 
nehéz lelkiismeretével, hogy az a bizonyos szégyenletes teher most 
már élete végéig a vállán marad. A gyengeelméjû Minna ugyanis 
szerelmes volt belé, ô pedig szép fokozatosan furcsa szexuális vi
szonyba keveredett vele – másnak nem nagyon lehetett ezt nevezni, 
habár mindazt, ami köztük zajlott, a szó szoros értelmében szexnek 
szintén nem lehetett volna mondani. Minna kileste ôt a folyosó vak 
zugában, a vécé mellett, beszorította a sarokba, hozzányomta meleg 
és puha testrészeit, amíg ô könnyedén ki nem szabadította magát, 
belevörösödve, reszketve, de teljes elégedettséggel. Legszívesebben 
végzett volna magával egyegy ilyen rettenetes nyomakodás után, és 

megesküdött rá, hogy legközelebb ellöki magától 
és elfut, de csak nem tudta megtenni. A lány kedves 
volt, puha, ittott izgatóan szôrös, és persze teljesen 
hebegô, ami kizárta, hogy elfecsegje a dolgot. 

Egyszerûen halálra vált a bûntudattól meg az 
undortól, a tudatában, valahol egészen hátul, min
dig ott mocorgott benne az öngyilkosság gondo
lata. A tudatalattiról akkoriban még csak meg se 
mukkantak. 

Ilja ebben a siralmas állapotban találta Mihát. 
Kérdezôsködni nem kezdett, ellenben kicibálta az 
utcára – levegôzni egyet.

M oszkva szokatlanul tiszta és viszonylag kihalt 
volt. Az ifjúsági találkozó másnap kez dôdött. 
A kihalt városban, különféle irányokban 

személykocsikból, zárt és nyitott teherkocsikból, 
régi ZISZekbôl meg PAZokból és magyar Ikarus 
buszokból álló konvojok húztak el. 

Mindenhová zászlókat és hatalmas papírvirá
gokat aggattak ki, a lányok pedig azon a nyáron 
tarka, bô ruhát hordtak, amelyeket mintha csak 
esernyôkre, vastag alsószoknyára húztak fel, a dere
kukra vastag övet kötöttek, a hajukat pedig magasra 
feltupírozták.

Miután a srácok túljutottak két könnyebb torla
szon, kijutottak a Nagyszínház melletti kis parkhoz. 
Itt már meglehetôsen nagy tömeg gyûlt össze. Ilja 
megmutatott Mihának két zavarban lévô és nem túl 
szép lányt: gyerünk, kapjuk el ôket!

imágó
Ljudmila Ulickaja 
140 × 215 mm, 632 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aF153
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft
Ljudmila Ulickaja legújabb regé-
nyében három jó barát – egy 
zenész, egy költő és egy fotográ-
fus  – életén keresztül mutatja be 
a Sztálin halálától a Gorbacsov-
féle „peresztrojkáig” terjedő idő-
szak, az „olvadás” és a „pangás” 
korszakának hétköznapjait. 
Az Imágó Ljudmila Ulickaja 
alighanem legkomolyabb, egyben 
legmulatságosabb könyve.

Népek barátsága Részlet Ljudmila Ulickaja Imágó 
címû regényébôl, amely a Magvetô 
kiadó gondozásában jelent meg. 
Fordította Goretity József.
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N 
em tudott kel
lemetlenebb 
hangot elkép
zelni, mint azt 
a csattogást. 
Talán egy ver
gôdô madár 
keltette zajhoz 

hasonlított a leginkább, a szárnyak reménytelen csapódásaihoz. De 
nem a kilátástalanság és nem is a vég nélküli ismétlôdés tette elvi
selhetetlenné, hanem az, hogy a zaj kettôs jelleget öltött, egyszerre 
volt a készülék felôl érkezô egyszerû mechanikus zörej és a szekrény 
tetejére tett két hangszóróból érkezô sztereó rezgés. A kettô úgy 
erôsítette egymást, hogy ha az egyik szabadon hagyta volna a lelket, 
akkor a másik feltétlenül gúzsba kötötte. És bár alig is szûrôdött át 
a félig nyitott ajtón, ô mégis fülsiketítônek találta, hangosabbnak, 
mint a zenét, amely után bekövetkezett. Közben persze azt is tudta, 
nem maga a zaj zavarja igazán, hanem az, hogy neki reagálnia kell 
rá, és ha ezt nem teszi meg azonnal, jó esélye van rá, hogy indulatos 
férfihang emlékeztesse kötelességére.

Nemcsak a csattogást, a töredezett ebonit orsókat is gyûlölte, azt, 
hogy mindig letekeredett róluk a szakadozó szalag; persze ragaszt
gatnia is neki kellett ôket, sôt, a ragasztót is maga készítette úgy, 
ahogy apja fiatalkorában kikísérletezte: nincs jobb, mint az aceton
ban feloldott pingponglabda.

A magnó üzemeltetése az ô feladata a papa agyvérzése óta, neki 
kell a szalagot befûznie reggelente, s aztán mindannyiszor, ahány
szor csak a kíméletlen csattogás felhangzik. 

Ennek akart véget vetni ajándékával.
És hol van ezen a Pink Floydgomb? Ezt az apja 

kérdezi tôle, amikor nehezen engedelmeskedô ujjai 
között forgatja a tenyérnyi lejátszót. Megmutatja 
neki az indítógombot.

Korábban azért rádiózott néha az öreg, de a 
mama halála óta nem érdekelte a mûsor. A Dárk
szájdot kapcsold be, lányom, mondta minden áldott 
reggel. Te még meg sem születtél, amikor az ösz
szes albumukat felvettem, büszkélkedett. Ô meg 
csecsemô korától ezeket a számokat hallja, min
den akkord a fülébe fészkelt. Hát hadd szóljon to
vábbra is ez, csak ne arról az ócskaságról. Itt az új 
szerkentyû, rajta az összes lemez, egy gombnyomás 
és már szól a The Dark Side of the Moon, ha pedig 
elfogy a zene, akkor sem kezdi az elszabadult sza
lagvég verdesni a vevôfejet. Ha ô dolgozni megy, 
úgysem lesz, aki a szalagot befûzné.

Talán még ott, a Hold sötét oldalán is világosabb 
van, mint ebben a kivilágítatlan központban így 
hajnaltájt, gondolja az ünnepek utáni elsô mun
kanapján. A közvilágítást éjfélkor lekapcsolják, az 
ég csillagtalan, a karácsonyi hó rég elolvadt, mint 
éhes torkok, nyílnak a fekete utcák, sehol egy lélek, 
egyedül ô lépked a posta ívelt saroképülete felé. Fél 
óra múlva akár szabadulhat. Neki, mint tartalékos 
kézbesítônek csak akkor kell vállára vennie a tömött 
táskát, ha valaki nem áll munkába a mûszakból, de 
erre alig van példa, betegen is bejárnak a kollégák. 

Teleköhögik az elosztót, rátüsszögnek a levelekre, aztán személye
sen kézbesítik a cseppfertôzést.

Ma nincs szerencséje, hiányos a létszám. A várnegyedet kapja. 
Nem igazán szereti azt a környéket. Hiába sorakozik ott a sok szép 
régi épület, hiába pompázik a kéttornyú katedrális és a püspöki palo
ta, hiába ül a dombtetôn magasztosan az ódon vár, és hiába hangula
tosak a macskaköves utcák, ha a nevük bizonytalan. Postásnak ellen
sége minden rendszerváltás, mert az átkeresztelt utcák megkeserítik 
az életét. Leginkább már csak az öregek leveleznek, ôk pedig nem 
veszik a fáradságot, hogy az új neveket megtanulják, a régi rögzült 
beléjük, ô meg hiába lesi a névtáblákat. Akad, aki nem is az egy, 
hanem a két rendszerrel korábbira emlékszik, kanyarítja büszkén a 
sosem hallott, térképeken rég nem szereplô latin betûs nevet, hát 
hogy igazodjon el ô, aki csak a mostaniakat ismeri, ô, aki már ebben 
a cirill betûs világban született, s tizenkilenc éve mögött nem áll ôrt 
a város múltja.

Az öreg Pfeifer, az tud mindent. Ha épp mûszakos, indulás elôtt 
meg szokta neki mutatni a gyanús címzéseket. Kapja is az eliga
zítást, csak gyôzze megjegyezni. A nyugdíjból visszajáró szakinak 
ilyenkor megremeg a kiugró álla, szenteltvíztartóhoz hasonlatos 
száján ömleni kezd a történelem. De ma nem mosolygott rá a 
melegedôben, így a várnegyed térképe sem tekeredik vissza a régi 
idôkbe. No majd holnap kikérdezi, ha ma visszamaradna nála pár 
kézbesíthetetlen levél.

De másnap nem errôl szól az okítás.
Gázspray nélkül el ne induljon nyugdíjat kihordani a lakótelep

re, aranyoskám, mit csinál, ha megtámadják, figyelmezteti önkén
tes mentora, amikor kiderül, ôrá, a tartalékosra hárul ez a bizalmi 

feladat. Pedig azt remélte, ma azonnal szabadul
hat. Az apja éjszaka rosszul lett, rátört az asztmás 
roham, az inhalátor sem segített. Még szerencse, 
hogy be tudja adni neki az injekciót, nem kell a 
mentôkre várniuk. Reggelre jobban lett, épp csak 
a láza ment fel, ezért  rossz érzéssel hagyta otthon 
egyedül.

De hát hol szerezzen gázsprayt, értetlenkedik. 
Holhol, hát a Részegpiacon. Van ott minden, még 
Leninrendjelet is vehet, aranyoskám.

Siet a nagy útkeresztezôdéshez, ahol a széles jár
dákról kínálják portékáikat az árusok. Az egész vá
rosban itt a legolcsóbb a vodka, talán vehetne egyet 
a papának, ne a szomszéd kotyvalékát igya, pláne 
lázasan. Na, megvan az önvédelmi fegyver, indul
hat a nyugdíjakkal a kültelki lakótelepre. 

A harmadik hajnalon apja hosszan kérleli, hadd 
hallgathassa a régi magnóját. Nem rossz ez az új 
kütyü, de a jó öreg masina mégis szebben szól. 
Álmos ahhoz, hogy leálljon vitatkozni, szó nélkül 
befûzi a szalagot.

Aznap nincs szükség a tartalékosra, amint a tel
jes mûszak munkába állt, ô mehet is haza. Épp osz
ladozik a reggeli sötétség, amikorra házukhoz ér. 
Már az ajtóban meghallja a madárszárny tehetetlen 
csapkodását. A szobába lépve apját holtan találja a 
tolószékében, arca lila a fulladásos görcstôl. Mel
lette az üres vodkásüveg, kezében a gázspray. 

Megtalálta rajta a Dark Sidegombot.

tejmozi 
Balla d. károly
110 × 180 mm, 216 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aF154
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft 
Egyszerre „apa- és anyaregény”. 
kettős le- és elszámolás Balla d. 
károly finomra csiszolt, gazdag és 
egyben mégis takarékos nyelven 
megírt könyve, fájdalmas tanul-
ságokkal, kibeszéletlenül maradt, 
ennél fogva feloldozhatatlan 
feszültségekkel.

Balla D. Károly

DárkszájdDárkszájd

Fotó: Archív
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a történelem 
rettegett asszonyai 
jan Stradling
185 × 230 mm,
472 oldal, kartonált
rendelési kód: aF157
Bolti ár: 3800 Ft
klubár: 3500 Ft
Rettenthetetlen hadvezér, hatalom-
vágyból a családját is félreállítani 
képes uralkodó, kegyetlen zsarnok, 
kalóz, agyafúrt szélhámos, terrorista: 
valószínűleg mindnyájan férfiként 
jelennek meg a képzeletünkben. 
kevesen gondolnánk, hogy bizony 
a „gyengébb” nem számos képviselő-
jét is megtalálhatjuk közöttük...

ősi kultúra a jelenben
a turul népe
Riznerné Gáspár Erika
176 × 250 mm, 172 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aF155
Bolti ár: 6300 Ft
klubár: 5860 Ft
Ősi szimbólumaink, jelképeink erede-
te. A turul és az oroszlán. égi anya és 
a meteorit kultusz. életfa ábrázolások. 
A komló. Ősi orvoslás. kaptárkövek 
üzenete. Elfeledett kultúránk nyomá-
ban. Őskori sziklavárak, alagútrend-
szerek, földvárak, nyelv, népzene. 
Megannyi érdekes, izgalmas téma 
színes képekkel gazdagítva.

a kecskeméti művész-
telep (1909–1944)
Sümegi György
168 × 238 mm
172 oldal, kartonált
rendelési kód: aF156
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4590 Ft
A Művészcsoportok-sorozat második 
kötete a kecskeméti Művésztelepet 
mutatja be. A 20. század tízes éveiben 
megalakuló, majd a negyvenes évekig 
fennálló kolónia képzőművészeti tevé-
kenységét többek között olyan alkotók 
neve fémjelzi, mint Iványi Grünwald 
Béla, kmetty jános, Perlrott Csaba 
Vilmos, Szőnyi István, Révész Imre. 

híres művészek  
titkos élete
Elizabeth Lunday
156 × 195 mm,
336 oldal, kartonált
rendelési kód: aF158
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3600 Ft
A szórakoztató mendemondák és 
meghökkentő igaz történetek alapján 
egyben egészen biztosak lehetünk: 
a művészek túlnyomó többségét nem 
az unalom tette a sírba. Sokan közülük 
a káosz és az őrület szélén táncolva 
élték le az életüket – ott, ahol az 
igazán zseniális, rendkívüli alkotások 
születnek.

el sicario
egy mexikói bérgyilkos igaz története
Molly Molloy–Charles Bowden 
145 × 210 mm,
220 oldal, kartonált
rendelési kód: aF159
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3600 Ft
A könyv „főhőse” egy bérgyilkos, aki 
parancsnokként szolgált a mexikói 
rendőrség kötelékében, és aki húsz 
éven át rabolta el, kínozta és ölte 
meg a mexikói drogkartell kiszemelt 
áldozatait. A kartell vérdíjat tűzött ki 
a fejére. Menekülése közben mondta el 
nekünk élettörténetét egy példátlan és 
hátborzongató monológ formájában. 

Feltalálósdi 
100 tudományos felfedezés,
ahogy valójában történt
justin Pollard
145 × 210 mm,
392 oldal, kartonált
rendelési kód: aF160
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3600 Ft
ki gondolná, hogy tizenegy ember 
vallotta magát a gőzgép feltalálójá-
nak, hogy az első website fából ké-
szült, és százhatvan centi átmé rőjű 
volt, hogy niels Bohr aligha kezd 
el kvantumelmélettel foglalkozni, 
ha nincs az a bizonyos, kissé bizarr 
focimeccs.

elegáns megoldások 
nyomában 
miért azok a legjobb ötletek,  
amelyekből hiányzik valami
Matthew E. May
145 × 210 mm,
248 oldal, kartonált
rendelési kód: aF161
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3600 Ft
Mitől lett a Maffiózók befejező része a 
televíziózás történetének egyik legna-
gyobb visszhangot kiváltó eseménye? 
Miért okoz függőséget a sudoku, és 
miért olyan pokolian ellenállhatatlan 
az iPhone? Az ok egy szóban kifejezve 
az elegancia.

mesh vállalkozások 
miért a megosztásra épülő 
üzleteké a jövő?
Lisa Gansky
145 × 210 mm,
304 oldal, kartonált
rendelési kód: aF162
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3600 Ft
Lisa Gansky bemutatja, 
hogyan lehet jó pénzt keresni, 
valamint megbízható márká-
kat és szilárd közösségeket 
létrehozni azzal, hogy segítünk 
ügyfeleinknek kevesebb min-
dent venni, de több mindent 
használni.
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lovak 
gazdiképző kisokos
148 × 209 mm,
64 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF165
Bolti ár: 1499 Ft
klubáR: 1390 Ft
A sorozat ezen kötetében a lovakkal 
kapcsolatos alapvető információkat 
gyűjtöttük össze azok számára, akik 
lovakkal kívánnak foglalkozni, lovat 
szándékoznak venni, vagy esetleg 
már van is lovuk. A könyv valameny-
nyi fontos témával foglalkozik, mint 
például hogyan tartsuk, gondozzuk, 
tenyésszük, hasznosítsuk lovunkat, és 
számos gyakorlati tanácsot is ad.

boldogságReceptek 
Cs. F. Nemes Márta
148 × 210 mm, 
175 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF168
Bolti ár: 4200 Ft
klubáR: 3890 Ft 
A pár szimbiózisáról, családi neve-
lésről való tudás nem más, mint az 
egészségünk, boldogságunk, fennma-
radásunk titka. Párkeresés, párkap-
csolat, szerelmi szex, családtervezés, 
konfliktus és problémamegoldás. 
Teremtsünk új mintát a képességek és 
tudásörökség átadásával. Önértéke-
lés, szeretetképesség, szerepjátékok 
gyakorlata. 

pio atya világa 1.
134 × 190 mm,
235 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF167
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 2780 Ft
Pio atya misztikus élete kimeríthe-
tetlen téma. Sok mindent tudunk 
életéről, és mégis oly kevéssé 
ismerjük őt. A Pio atya világa című 
sorozat életének eddig kevéssé ismert 
történéseinek közzétételével igyekszik 
jobban megismertetni őt az olvasók-
kal. A kötet utolsó fejezetében Karol 
Woytila (a későbbi II. János Pál pápa) 
és Pio atya misztikus barátságába is 
betekinthetünk.

páduai szent antal 
a csodák könyve
134 × 190 mm,
160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF166
Bolti ár: 1990 Ft
klubáR: 1850 Ft
Páduai Szent Antal – akit a keresz-
tény történelem egyik legnépszerűbb 
szentjének tartanak – cselekedeteinek 
csodákban bővelkedő gyűjteménye 
méltán kerülhetett bele a Sugárzó 
életek könyvsorozatba. E történetcso-
kor egyszerre misztikus és felemelő 
írás és egyben a mai kor emberének 
szóló gyönyörű üzenet: emberségről, 
szeretetről, együttérzésről. 

a szétHasadt káRpit 
Írások a hitről és a vallásról
Popper Péter
150 × 205 mm, 472 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: aF164
Bolti ár: 3950 Ft
klubáR: 3680 Ft
A kötet a pszichológus-író valláslélek-
tani tanulmányait gyűjtötte csokorba. 
Az Égre néző ember című sorozatban 
megjelent öt könyv szerkesztett anya-
gát (Van ott valaki? – Az önmagába térő 
ösvény – 666. A sátán a XXI.században 
– Az Istennel sakkozás kockázata – Út 
az istenektől Istenhez) és a témá-
hoz kapcsolódó írásokat tartalmaz. 

iskolás a gyeRekeM
Ranschburg Jenő
130 × 200 mm, 
164 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF163
Bolti ár: 1680 Ft
klubáR: 1560 Ft
A korábbi sikeres Honlap-könyvek 
után ezúttal az iskoláskorú gyerekek 
szüleinek kérdéseire válaszol a szerző. 
Az iskoláskor rengeteg változással járó 
fejlődési periódus a gyermekek életé-
ben. Nemcsak szigorú teljesítményel-
várásoknak kell megfelelniük, hanem 
a kortárskapcsolatok szövevényében 
is meg kell találni a helyüket a család 
biztonságos világán kívül. 

szÍvünk egészségééRt
Lothar Schwarz–Marcus Schwarz
140 × 200 mm, 
94 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF169
Bolti ár: 2500 Ft
klubáR: 2290 Ft
A könyvből reális képet kaphatunk 
szívünk elöregedésének mértékéről, 
jelenlegi állapotáról. Utána gyakorlati 
tanácsokat olvashatunk arról, hogyan 
erősítsük szívünket, hogyan őrizzük 
meg az egészséget idős korunkban 
is. Ezen kívül célirányos, gondosan 
felépített mozgástréninget csinál-
hatunk végig, mely kivédhet számos 
rizikófaktort.

Fitneszgépek ottHon  
és az edzőteReMben
Roberto Maccadanza
Rendelési kód: aF170
Minden sporteszköz ismertetéséhez 
több gyakorlat leírása is tartozik, így 
a kötet tankönyvként is használható.

Feszes Has  
HáRoM Hét alatt
Rendelési kód: aF171
A könyv segítségével először megis-
merkedünk a helyes táplálkozással, 
majd a három hétre tervezett edzés-
programmal, ami lényegében egy 
tornával összekötött fogyókúra külön 
a férfiak és külön a nők számára.

A kötetek jellemzői:
140 × 200 mm, 
94 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 2250 Ft/kötet
klubáR: 2090 Ft/kötet

új
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A  német Christoph Drösser a 
matematika után a fizika rej- 

télyes világába kalauzolja el ka-
landra éhes olvasóit új könyvé-
ben. És a kalandregény párhuzam 
tényleg nem túlzás: a természet-
tudományoktól alapból irtózó 
szerzônk a könyv elolvasása óta 
képleteket magol, üres lapokra 
függvényeket rajzol, számol és 
lelkesedik.

Töredelmesen bevallom, hogy 
érettségi után megfogadtam: a 
matek-fizika-kémia Bermuda-há-
romszögbôl örök életre kikeve-
redek, tankönyveimet rituálisan 
felgyújtom, és soha, de soha meg 
nem oldok egyetlen egy képletet 
sem. Érthetô, milyen fenntartá-
sokkal, de mondhatom akár azt 
is, nem túl lelkesen vettem kézbe 
Christoph Drösser Csábító erôk 
címû könyvét – ehhez képest 
bizony elôkaptam a papírt-ceru-
zát, és lelkesen számoltam, azóta 
pedig elolvastam a könyv testvér-
öccsét, a Csábító számokat is. Az a 
matematikát, ez, az újabb pedig 
a fizikát igyekszik testközelbe hoz-
ni, meglehetôs sikerrel.

Újra meg újra rá kell döbben-
nünk, hogy nincs unalmas tan-
tárgy – minden az elôadás mód-
ján múlik. Ha egy ilyen Drösser-
típusú figura lett volna a tanárom 
általános iskolában, biztosan 
ma is érdekelne a káoszelmé-
let, és elmélyülten olvasgatnám 
a kvantummechanika legújabb 
felfedezéseirôl szóló tudományos 
cikkeket. Kémia órán is csak az 
érdekelt, amikor a tanegér bele-
dobta a nátriumot a vízbe, és az 
szépen, pattogva, sisteregve el-
égett.

Ez a könyv viszont azért fan-
tasztikus, mert az életbôl hoz pél-
dákat. Például, hogy miért védi 
meg a fagytól a jég a szôlôt, vagy 
hogy miért ér le egy kövérebb 
ember hamarabb a sípályán… 
Ugye, milyen hihetetlen? Olyan 
alapvetéseket is tisztáz a szerzô, 
amit sokszor látunk például mo-
zifilmekben, és mégsem igazak. 
Például szokás, hogy amikor egy 
sci-fiben felrobban egy ûrhajó, 
akkor halljuk a robbanást és bele 
is rázkódunk a nagy nyomásba – 

ebbôl természetesen semmi sem 
igaz, hiszen a hang, vagy a ráz-
kódást elôidézô lökéshullámok 
is csak hordozó közegben (értsd: 
levegô, víz stb.) terjednek, és az 
ûrben nincs levegô. Hasonlókép-
pen csak a látványt erôsíti, hogy 
ha valakit lelônek mondjuk egy 
puskával, akkor az hatalmasat 
repül hátra – a szerzô megemlíti: 
ne feledjük, hogy a hatás-ellen-
hatás elve szerint akkor annak 
is hanyatt kéne esnie, aki a pus-
kával lôtt, ezt viszont sohasem 
látjuk. Életmentô lehet viszont 
az a tudás, ha megjegyezzük: egy 
égô autó nem robban fel. Állító-
lag sokakat ez tart vissza, hogy 
kimentsék a sérülteket a lángoló 
kocsiból, mert ugye a filmekben 
jó nagyot robbannak az autók. 
Az sem igaz, hogy cigarettával 
begyújthatjuk a benzintócsát, hi-
szen eleve elég nehéz meggyújta-
ni a benzint, a cigaretta parazsa 
pláne nem elég hozzá. Aki mégis 
erre hivatkozva rágyújtana a ben-
zinkúton, azt nyugodtan vágjuk 
kupán, mert a benzingôz sokkal 
veszélyesebb! Nagyot ne vettem 
azon is, hogy a hangtom pítós 
pisztolyok a filmekben olyan 
halkan pukkannak, ahogy az 
óvatos duhajok nyitnak ki egy 
pezsgôsüveget, nehogy szétspric-
celjen a drága folyadék a még 
drágább perzsaszônyegre. Halkít 
valamennyit a lövésen a hang-

tompító, de olyan hangos marad, 
hogy attól még összeszaladnak 
a szomszédok a durrogtatásra.

A virslifizika címû fejezetben 
egyik kedvenc témám kerül terí-
tékre, és ez pedig a kajafizika. So-
kat kísérleteztem, hogyan me legíti 
a mikró a levest, a fagyit, a húst, 
hogyan lehet egyszerre hideg és 
meleg krémeket elôállítani – és 
ez a könyv, mintegy mellékesen, 
megemlíti, hogyan kell jó virslit 
fôzni. Olyan egyszerû, mint a 
rajzszög: elég 90 fokosra melegí-
teni a vizet, és akkor nem reped 
szét a héja (ugyanis 100 fok körül 
a virsliben is felforr a víz, és a gôz 
szétrepeszti a héját), illetve hogy 
kell egy „virsliáldozat” is. Egy 
virslit apró darabokra felvágva 
megfôzünk, és ebbe a lébe tesz-
szük bele a többit. Ugyanis az oz-
mózis-elv miatt, ha az üres vízbe 
beledobjuk a virsliket, a bennük 
lévô sók és ásványi anyagok kiol-
dódnak a vízbe, és így íztelenebb 
lesz a virslink, a virsliáldozat  
miatt viszont nem. Kipróbáltam, 
tökéletesen mûködik – a szétfôtt 
maradékot meg belekeverhetjük 
a macska vagy a kutya kajájába; 
bár a Mircink nem volt éppen 
határtalanul lelkes, de hát ô elég 
finnyás jószág.

Emellett még olyan tévhite-
ket is eloszlat a szerzô, amelyek 
erôsen rögzültek az emberek 
fejében. Én például simán elhit-

tem, hogy az északi féltekén az 
óramutató járásával mindig el-
lentétesen, a déli féltekén pedig 
azzal megegyezô irányba „forog” 
a csapban lecsorgó víz. Könnyû 
kísérletekkel bebizonyítani, hogy 
ez nem így van – annak ellenére, 
hogy létezik az a hatás, amely el-
térítené a víz folyásirányát, csak 
elképesztôen kicsi, vagyis a mi 
kádunkban sok más erô befolyá-
solja a vizet, éppen ezért foroghat 
jobbra vagy balra is. Próbálják ki 
nyugodtan!

A legszórakoztatóbb viszont a 
részeg borász története, aki jég-
gel óvta meg szôlôtôkéit a fagy-
tól, persze véletlenül. A toszkánai 
borász, Luigi este jól berúgott, 
ezért egész éjjel bekapcsolva 
maradt az öntözôrendszere, és 
a hirtelen jött hajnali fagy miatt 
jégpáncél vonta be az érzékeny 
rügyeket, amit aztán a nap fel-
olvasztott – és a szôlôjének, láss 
csodát, nem lett semmi a baja. 
A többiek viszont, akik rohantak 
kikapcsolni az öntözôgépeket, 
pórul jártak: az ô rügyeik meg-
fagytak. És Drösser szépen, las-
san, nyugodtan elmagyarázza, 
miért menti meg a jég a fagytól 
a rügyeket, ami pedig elsôre egé-
szen nonszensz, nem igaz?

Ja, és még azt is megtudhat-
juk, hogy miért fagy meg hama-
rabb a forró víz. De ezt most már 
nem árulom el, maradjon egy kis 
titok is a végére!

Ármos Imre

csábÍtÓ eRők
avagy a mindennapok fizikája
Christoph Drösser
135 × 215 mm, 200 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: aF172
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 2780 Ft
A Csábító számok szellemében 
született könyv ezúttal a fizika 
rejtelmeibe vezeti be az olvasót. 
Szórakoztató történetek segít-
ségével szeretne néhány fizikai 
fogalmat az olvasó számára 
érthetővé tenni, vagy felelevení-
teni. A Csábító számokhoz  
hasonlóan, a szerző most is 
a hétköznapi emberek számára 
is érthető fizikai alapkérdé-
seket boncolgat, rengeteg 
humorral, és megdöbben  tően 
egyszerű megoldásokkal.

könyvjelző

FizikA újRa- 
kezdőknek
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a HáboRú kutyái 
Leo Kessler háborús regényei 
126 × 173 mm,
250 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 7995 Ft/díszdoboz
klubáR: 7450 Ft/dÍszdoboz

1–10. kötet díszdobozban
Rendelési kód: aF359

11–20. kötet díszdobozban
Rendelési kód: aF117

Leo Kessler (alias Charles 
Whiting) a II. világháború végén 
haditudósítóként végigjárta 
Franciaországot, Belgiumot, 
Hollandiát, Németországot. 
A fronton megélt tapasztalatait 
írta meg lélegzetelállítóan izgal-
mas háborús regényeiben.

wass albeRt 
Regényei 
dÍszkiadásban 
1–10. kötet
145 × 205 mm,
280 oldal/kötet, keménytábla
Rendelési kód: aF177
Bolti ár: 14 900 Ft
klubáR: 13 850 Ft
Wass Albert 2005-ben A Nagy 
Könyv elnevezésű magyaror-
szági felmérésben az egyik 
legkedveltebb magyar írónak 
bizonyult.  
A díszdobozban szereplő 
kötetek: Adjátok vissza a he-
gyeimet; Tizenhárom almafa; 
Elvásik a veres csillag; Kard 
és kasza I–IV.; Mire a fák meg-
nőnek; A kastély árnyékában; 
A funtineli boszorkány I.

MaRia tReben 
előadásai 1–12. 
Díszdoboz
130 × 200 mm,
130 oldal/kötet, kartonált
Rendelési kód: aF176
Bolti ár: 9995 Ft
klubáR: 9290 Ft
Ez a díszdoboz most beteg-
ségek szerint csoportosítva 
gyűjti össze „Isten pati-
káriusának” 12 előadását. 
Az olvasó mindent megtud-
hat belőlük a gyógynövények 
gyűjtésétől, tárolásától kezdve 
a különböző gyógykeverékek 
előállításáig, s hasznos útmu-
tatásokat kap a betegségek 
megelőzéséről, a természetes 
életmódról.

dÍszdobozos   kiadványok
A nagy sikerű sorozat közread-
ja az összes magyar király és 
fejedelem történetét – még-
hozzá könnyed, olvasmányos 
stílusban –, és igyekszik 
bemutatni egész korukat is: 
azokat a viszonyokat, amelyek 
között éltek – a mai ember 
számára sokszor nehezen 
elképzelhető szokásokat, 
életmódot. 

az áRpád-Ház
díszdoboz i. – 1–9. kötet
Tihanyi István–Vitéz Miklós
Rendelési kód: aF173

az anjouktÓl  
a HabsbuRgokig
díszdoboz ii. – 10–18. kötet
Vitéz Miklós–Kiss-Béry Miklós
Rendelési kód: aF174

az eRdélyi 
FejedelMek és 
a HabsbuRgok
díszdoboz iii. – 19–27. kötet
Kiss-Béry Miklós– 
Kovács Gergely István
Rendelési kód: aF175

A díszdobozok jellemzői:
220 × 295 mm,
9 kötet/díszdoboz
90–96 oldal/kötet, 
keménytábla
Bolti ár: 13 560 Ft/díszdoboz
klubáR: 
12 590 Ft/dÍszdoboz

MagyaR kiRályok és uRalkodÓk  

új

új

új

belépés  
a vonzás  
öRvényébe
Vezetett meditációs CD 
és útmutató könyv
Esther és Jerry Hicks
143 × 164 mm, 
160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF178
Bolti ár: 3290 Ft
klubáR: 2290 Ft
Ha jobb közérzetre vágysz, 
tulajdonképpen csak egy vala-
mit kell tenned: összhangba 
kerülni Forrásod Energiájával. 
Ha szeretnél azzá az örömteli 
lénnyé válni, akinek születtél, 
tudatos kapcsolatot kell 
kialakítanod Nem-Fizikai 
részeddel. Abraham ezt az 
összehangolódást nevezi úgy, 
hogy elmerülés az Örvényben. 
Ennek érdekében szeretet-
teljes és részletes útmutatást 

nyújt egy újszerű és értékes 
eszköz létrehozásához.
A CD hatékony irányított napi 
meditációkat tartalmaz, éle-
ted négy alapvető fontosságú 
területén: általános jóllét, 
anyagi bőség, testi jóllét és 
kapcsolatok. 

életünk  
titkos teRve
Ruediger Schache
135 × 175 mm, 265 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: aF179
Bolti ár: 3990 Ft
klubáR: 3690 Ft
Minden ember saját, egyéni 
sorssal rendelkezik, követke-
zésképpen mindenkinek más 
az életfeladata. Ami az egyik 
embernek álmai netovábbját 
jelenti, az a másik számára 
tökéletesen közömbös lehet. 
Amit az egyik mindennél 
jobban szeret, az a másikban 
elutasítást kelthet. Hogy 
boldogságban, szeretetben 
és beteljesülésben van-e 
részünk, az attól függ, követ-
jük-e a lelkünk tervét. A lélek 
terve minden embernél 
különböző. A te lelkednek mi 
a feladata, és miben találha-
tod meg a boldogságodat?
Ruediger Schache eb-
ben a könyvében a lélek 
feladatainak jelentőségét 
mutatja meg, és hogy miként 
ismerhetjük meg saját, egyéni 
élettervünket.

Abraham tanításai®  

a vonzás örvényéről

Honnan? Hová? Miért?

ezotéRia
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yzabcdeFgasztRopQRstuvxy

nagyi és nati  
szakácskönyve
ősi igazság, mai valóság
Kövesdi Natália 
145 × 200 mm,
160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF180
Bolti ár: 2490 Ft
klubáR: 2290 Ft
A makrobiotika magyar 
ízléshez és étkezési hagyo-
mányokhoz igazított gazdag 
ízvilágát kínálja a szerző, aki 
családjával együtt évek óta 
e táplálkozási rend szerint él, 
és főzőtanfolyamain hallgatói 
ezreit győzte meg előnyeiről. 
Receptgyűjteményében több 
mint kétszáz olcsó fogást ír le. 

úJ, SzUPERáRAS SzAKáCSKÖNyV-SoRozATA 
Egy csomagban 5 kötet, mindössze 995 Ft-ért!

A kötetek jellemzői:
140 × 200 mm,
80 oldal/kötet, kartonált
szupeRáR: 995 Ft/5 kötet

a legFinoMabb... 
MagyaRos ételek
olcsÓ ételek 
sütik
FogyÓkúRás ételek
saláták

1. CSoMAG  Rendelési kód: aF181

a legFinoMabb... 
levesek
ünnepi ételek
buRgonyás ételek
palacsinták
ételek cukoRbetegeknek

4. CSoMAG  Rendelési kód: aF184

a legFinoMabb... 
zöldséges ételek (neM vegásoknak)
káposztás ételek
gyüMölcsös ételek
csokoládés édességek és MuFFinok
söRös-boRos Receptek

5. CSoMAG  Rendelési kód: aF185

a legFinoMabb... 
egytálételek
neMzetközi Fogások
vegetáRiánus ételek
vendégváRÓ Falatkák
beFőttek és lekváRok 

3. CSoMAG  Rendelési kód: aF183

a legFinoMabb... 
száRnyas ételek
ételek seRtésHúsbÓl
Halételek
köRetek és Főzelékek
Főtt tészták

2. CSoMAG   Rendelési kód: aF182  

új

új

Hozzávalók: 
1 nagy ponty apróléka
    (fej, farok, uszony,
    ikra, tej), 
3 dl vörösbor, 
2 dl tejföl, 
2 fej vöröshagyma, 
1 sárgarépa, 
1 petrezselyemgyökér, 
1 darabka zeller, 
3 evôkanál olaj, 
2 evôkanál liszt, 
1 babérlevél, 
ízlés szerint citromlé, 
só, bors.

Elôkészítése:
A hal apró lé kot 1 liter 
vízzel a tûzre teszem. 

Adok bele sót, borsot, 
babérlevelet, 1 evô-
kanálnyi citromlevet és 
1 fej karikákra vágott 
hagymát. 25 percig 
fôzöm, aztán a levét 
átszûröm. A másik fej 
hagymát finomra vágom, 
a zöldségeket tisztítás 
után felaprítom.

Elkészítése: 
Az olajon a lisztet barná-
ra pirítom, majd a tûzrôl 
lehúzom, belekeverem a 
finomra vágott hagymát, 
és feleresztem 2 dl hal-
lével. Kevergetés közben 
simára, csomómentesre 
fôzöm, és hozzáadom 
a zöldségeket. Felöntöm 

a többi levessel, és puhá-
ra fôzöm. A darabokra 
tördelt ikrát hozzáadom. 
Beleöntöm a bort, meg-
sózom, megborsozom, 
kevés citromhéjat is 
teszek bele, és 5 percig 
forralom. Végül a tejföl-
lel egy pillanatra ismét 
felforralom. 

Vörös-
boros 
halleVes
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öRök FéRj
Fjodor Mihailovics 
Dosztojevszkij
122 × 197 mm, 
188 oldal, 
keménytábla
Rendelési kód: aF210
Bolti ár: 2000 Ft 
klubáR: 990 Ft
Az örök férj lehet 
egészen okos, tehet-
séges ember, de ez 
mind nem lényeges. 
Ő semmi egyéb, 
mint feleségének 
a férje, aki soha 
egy pillanatig sem 
szereti viszont, sőt 
megcsalja minden 
lelkiismeret-furdalás 
nélkül, mert ez az 
örök férj sorsa.

székely 
apokalipszis
142 × 197 mm, 
232 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF213
Bolti ár: 2200 Ft 
klubáR: 890 Ft 
A válogatás erdélyi 
születésű vagy erdé-
lyivé lett írók novelláit 
tartalmazza. Az írások 
a hitről szólnak, 
az erdélyi néphittől, 
hiedelemvilágtól 
kezdve, a természeti 
vallásokon, mitológiá-
kon át a vallásos hitig.  
A történetek a három 
nemzet és négy vallás 
egyenjogúságán fel-
épült Erdély történelmi 
keretébe illeszkednek.

a köd 
biRodalMa
Arthur Conan Doyle
130 × 197 mm, 
256 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF208
Bolti ár: 2200 Ft  
klubáR: 990 Ft 
A köd birodalmában 
Challenger professzor az 
okkult tudományokban 
mélyül el. A kötet a cím-
adó regényen kívül még 
két elbeszélést is tar-
talmaz. A dezintegrátor 
egy korszakalkotó 
találmány sorsáról szól, 
az Amikor a világ sikol-
tottban pedig Challenger 
professzor bizonyítani 
igyekszik, hogy a Föld 
egy élő organizmus.

Mina lauRy
Charlotte Brontë 
122 × 197 mm, 
184 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF211
Bolti ár: 1800 Ft 
klubáR: 790 Ft
Charlotte Brontë két 
kisregénye, a Napi ese-
mények és a Mina Laury 
szereplői ismerősek 
már a szerző Stancliffe-
fogadó, Henry Hastings 
kapitány, és Caroline 
Vernon című írásainak 
olvasói számára. Mina 
Laury minden áldozatra 
kész szerelme az arra 
érdemtelen zamorna 
iránt kitűnő alkalmat ad 
a szerzőnek a női lélek 
finom ábrázolására.

szeReleM 
és gyötReleM
Elizabeth Gaskell
122 × 197 mm, 
432 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF209
Bolti ár: 3500 Ft 
klubáR: 1400 Ft
Mary Barton a félárva 
munkáslány egy előnyös 
házasságban látja 
a nyomorból való kitörés 
egyetlen lehetőségét. 
Elbűvölő szépségének 
nem is tud ellenállni 
a gyártulajdonos fia, 
Henry. A ta pasz talatlan 
lányt elkápráztatja 
a fényes jövő ábrándja, 
ezért visszautasítja 
a munkásfiú, Jem 
udvarlását. 

baRbibébi
Lakatos Levente                 
125 × 210 mm, 
568 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF207
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 1999 Ft
Magyarország  legnép-
szerűbb popsztárja 
kidobja aktuális barátnő-
jét. Barbi a szakítás után 
egyre mélyebbre süllyed, 
végül egy hétvégi buli 
után szándékosan el gá - 
zolják. Lakatos Levente 
gossip- és ifjúsági 
új ság író ként közvetlen 
közelről ismeri a sztárok 
csillogó és gyakran sötét 
világát. Első regénye 
arcpirítóan szókimondó, 
merész és megindító.

a Fekete angyal
John Connolly
125 × 205 mm, 
654 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF195
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 999 Ft
New yorkban nyomtala-
nul eltűnt egy fiatal nő. 
Azt hitte senki sem fog-
ja keresni. De Charlie 
Parker magánnyomozó 
már a nyomában van, 
ahogy egy gyilkos is, aki 
érzi a vér szagát. Tény-
leg létezik a legendás 
fekete angyal, a gonosz 
által évszázadok óta 
áhított préda? Ami 
lélegzik, álmodik, él. 
És nem csak az ember 
szeretné megkaparin-
tani magának…

a HaRMadik 
titok
Steve Berry
125 × 200 mm, 
536 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF197
Bolti ár: 3999 Ft
klubáR: 999 Ft
Három jelenés, három 
kinyilatkoztatás, 
három évszázados titok. 
Portugáliában, 1917-
ben a Szűzanya testet 
öltött, és súlyos titkokat 
bízott egy kislányra. Két 
titokra azóta már fény 
derült, de a legsúlyo-
sabb, az egyház és a 
világ sorsára vonatkozó 
üzenetet a vatikáni 
levéltár őrizte hét lakat 
alatt, mindmáig. 

a FúRia
Chelsea Cain
125 × 200 mm, 
464 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF196
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 999 Ft 
Portland festői városát 
egy őrült sorozatgyil-
kos tartja rettegésben, 
aki gimnazista lányok 
kilúgozott tetemét rejti 
el a város különböző 
pontjain. A rendőrség 
tehetetlen, a gyilkos 
újra és újra lecsap, így 
Sheridan nyomozó-
nak nem marad más 
segítsége, aki nyomra 
vezethetné, csupán 
Gretchen, a szigorú 
őrizet alatt tartott 
kéjgyilkos...

a kaMRa
Lisa Gardner
125 × 205 mm, 
512 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF198
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 999 Ft
Bobby ujja a ravaszon. 
Puskájának célkeresztjé-
ben az a fegyveres férfi, 
aki bostoni lakásában 
saját családját ejtette 
túszul. Nincs idő, a férfi 
bármelyik pillanatban 
ölhet. Bobby tüzet nyit, 
és egy életre megbánja 
tettét. Szenvedély és 
szenvedés. A gyilkos 
pedig úgy mozgatja a 
szálakat, hogy mindenki 
gyanús, mindenki retteg, 
a félelem úgy zár magá-
ba, akár egy sötétkamra.

a nagy 
szabadÍtás
Elizabeth George
125 × 205 mm,
504 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF199
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 999 Ft
A nagy szabadítás nem 
véletlenül lett Agatha-
díjas első regény, hiszen 
egy olyan írónő jegyzi, 
akit méltán tartanak 
Agatha Christie utódjá-
nak. Elizabeth George 
szinte valamennyi regé-
nye sikerlistás a világ 
számos országában, 
Lynley felügyelő figurája 
valóban Poirot és Miss 
Marple lenyűgöző karak-
tereinek sorába illik.

Hideg gRánit
Stuart MacBride
125 × 205 mm, 
528 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF202
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 999 Ft
Logan McRae nyomozó 
hosszú lábadozás után 
újra szolgálatba lép. 
Szinte azonnal egy 
véres bűncselekménybe 
botlik, amelyben az 
áldozat egy rituálisan 
meggyilkolt kisgyermek. 
A szadista gyilkos mód-
szere még a legedzet-
tebb rendőrök idegeit 
is kikezdi. Huszonnégy 
órán belül egy újabb kis-
gyermek tűnik el nyom-
talanul, és megindul az 
elkeseredett hajsza.
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Mindent 
anyánkRÓl
Freya North
125 × 200 mm, 
560 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF203
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 999 Ft
Az önfeledtnek induló 
családi partin váratlanul 
feltárul a múlt gondosan 
őrzött titka. Sérelmek és 
csalódások törnek elő, 
miközben a legmeg-
döbbentőbb hír még 
hátravan…
Freya North szerelem-
mel és szeretettel teli 
könyveinek világszerte 
vannak rajongói. 
Az írónő immár tizedik 
bestsellerén dolgozik.

szeRelMi 
titkok
Freya North
125 × 205 mm, 
608 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF204
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 999 Ft
Gyönyörű tengerparti 
ház, jól fizető állás. Joe 
elégedett a sorsával. 
Már csak egy megbíz-
ható személyre van 
szüksége, aki gyakori 
távollétei alatt gondját 
viseli a háznak. Tess 
jelentkezik a hirdetésre, 
de Joe egyáltalán nem 
biztos benne, hogy ő a 
megfelelő. Honnan, mi 
elől menekül? Milyen 
titkot őriz?

FRanciadRazsé
Vass Virág
125 × 200 mm, 
368 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF200
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 1499 Ft
Réka egy párizsi mé-
diabirodalomban tölti 
szakmai gyakorlatát, 
ahol belehabarodik 
a művészeti vezetőbe. 
Egy furcsa szerelmi 
háromszög krónikája, 
amely hitelesen rögzíti 
a nőiesség modern és 
örök érvényű szabályait. 
Hogyan küzdünk, ho-
gyan szeretünk, hogyan 
szenvedünk, hogyan 
békülünk. És mindebből 
mit vesz észre a férfi…

sokszoR 
csÓkol, india!
vulevu 2
...a történet folytatódik
Vass Virág
125 × 205 mm, 
230 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF201
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 1499 Ft
Török Szonját, a kedves, 
bár néha kicsit elveszett 
tévés újságírónőt hihe-
tetlen kaland várja: 
egy dokumentumfilm 
forgatására Indiába 
utazik és meglátogatja 
Bombayben Nonitát, 
az ottani tévé „arcát”. 
Az elkészült film pedig 
fordulópontot jelent 
a tévés karrierjében…

száz boldog 
esküvőM
Katie Fforde
125 × 200 mm, 
536 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF205
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 2499 Ft
Sarah sok száz nagy-
szerű esküvőn van túl, de 
egyiken sem ő mondta ki 
a boldogító igent. Sarah 
ugyanis profi esküvő-
szervező, aki mellesleg 
nem hisz a szerelemben. 
Egy óvatlan pillanatban 
két menyegzőt vállal el 
egy napra: egy bonyodal-
makat ígérő sztáresküvőt 
és egy családi lagzit. 
Ráadásul őt magát is 
utoléri a szerelem...

tökéletes 
ajánlat
Katie Fforde 
115 × 205 mm, 
480 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF206
Bolti ár: 3499 Ft
klubáR: 2499 Ft
Sophie Apperlyt, a fia- 
tal angol lányt nyo-
masztja, hogy rendkí vül 
intellektuális, ám annál 
szegényebb csa lád tagjai 
lekezelően bánnak vele. 
Amikor legjobb barát-
nője meghívja magához 
New yorkba, megörül 
a lehetőségnek. 
Hamarosan úgy érzi, 
mintha egy romantikus 
kalandfilm közepébe 
csöppent volna...

dRáMa 
az őseRdőben
Molnár Gábor
142 × 197 mm, 
216 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF212
Bolti ár: 2500 Ft 
klubáR: 990 Ft 
Molnár Gábor születésé-
nek századik évforduló-
járól emlékezik meg ez 
a kötet, amely válogatás 
a korabeli újságokban 
megjelent vagy kézirat-
ban maradt, ám kötetbe 
nem rendezett brazíliai 
vadászkalandjaiból, 
útleírásaiból. Molnár Gá-
bor, akinek könyvein ge-
nerációk nőttek fel, nagy 
képzelőerővel festette le 
kedves Amazóniáját.

keRti növények
Angelika Throll
170 × 240 mm, 
450 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF186
Bolti ár: 5500 Ft
klubáR: 4950 Ft
Ez a növénykalauz 
segít abban, hogy milyen 
növényeket válasszunk 
a kertünkbe. Tájékoztat 
arról, mire figyeljünk 
a vásárláskor és be-
mu tatja az egyes fajok 
tulajdonságait. Ezer 
kerti növény (fák, cserjék, 
rózsák, kúszónövények, 
évelők, egynyári növé-
nyek, fűfélék, páfrányok, 
gyógynövények, erkély- 
és dézsanövények, 
vízinövények) képét, 
leírását tartalmazza.

gyÓgy- és 
FűszeRnövények
Franz-Xaver Treml
130 × 200 mm, 
320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF187
Bolti ár: 4500 Ft
klubáR: 4050 Ft
500 gyógy- és fűszernö-
vény képekkel illusztrált 
bemutatása, és taná  - 
csok a kiválasztáshoz, 
az el he lyezéshez, a gon-
dozáshoz, szaporításhoz, 
betakarításhoz és a kony-
hai felhasználáshoz.
Tartalom: Konyhakerti 
növények – Fűszernövé-
nyek – Gyógynövények – 
ázsiai fűszernövények – 
Ritkaságok – Vadon 
termő gyógynövények.

szÍnHázi 
kalauz
Kékesi Kun árpád
145 × 205 mm, 
720 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
Rendelési kód: aF188
Bolti ár: 4900 Ft
klubáR: 3920 Ft
A színházlátogatók tájé-
kozódását segítő kötet 
közel 370 olyan műről 
ad részletes ismertetést, 
melyek rendre feltűnnek 
a hazai színpadokon. 
Köztük operettek, 
musicalek, sőt nívósabb 
bulvárdarabok is 
helyet kaptak. A tárgyalt 
darabok főszereplőiről 
készült közel 100 fotó 
Koncz zsuzsa munkája.

opeRakalauz
Kertész Iván
150 × 210 mm
520 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
Rendelési kód: aF192
Bolti ár: 3500 Ft
klubáR: 2800 Ft
Kertész Iván operaka-
lauza kétszáz zeneszer-
ző több mint félezer 
operáját ismerteti. 
Megtalálhatók benne 
a legnépszerűbb zenés 
színpadi alkotások 
éppúgy, mint az igen 
ritkán játszott opera-
külön leges sé gek, 
valamint a 2005 má-
jusáig az operaházban 
bemutatott új magyar 
színpadi művek is.

216 este  
az opeRában
válogatott kritikák  
a Magyar állami 
operaház előadásairól 
1963–2006
Kertész Iván
140 × 210 mm, 
472 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
Rendelési kód: aF194
Bolti ár: 3500 Ft
klubáR: 2800 Ft
Kertész Iván válogatott 
kritikái végig kísérik a 
Magyar állami operaház 
elmúlt több mint negy-
ven évének történetét. 
A kritikus nemcsak az 
előadásokat bírálja, de 
az operákhoz zenetörté-
neti hátteret is ad.
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zongoRa-
Művek

Pándi Marianne
140 × 210 mm, 

536 oldal, 
keménytábla, 
védőborítóval

Rendelési kód: aF190
Bolti ár: 3500 Ft

klubáR: 2800 Ft

balettek 
könyve
F. Molnár Márta–
Vályi Rózsa
150 × 210 mm, 
432 oldal, keménytábla

Rendelési kód: aF193
Bolti ár: 3500 Ft
klubáR: 2800 Ft

A kötetben több mint 
félszáz balett részletes 
ismertetője – koreog-
ráfusa, zeneszerzője, 
keletkezése és leírása – 
található. A nemzetközi, 
illetve a hazai balett-
művészet legjelentéke-
nyebb alkotásait F. Mol-
nár Márta élvezetes 
zenei és tánctörténeti 
ismereteket is adó, 
értő tolmácsolásában 
érthetjük és kedvelhet-
jük meg.

HangveRseny-
kalauzok
A megújult Hangversenykalauzok a kiadó reménye 
szerint segítségére lesznek mindazoknak, akik 
a koncert előtt, után – vagy éppen a zene hallgatá-
sa közben – olvassák el mindazt, amivel teljeseb-
bé tehetik a muzsika által nyújtott élményt.
Az eredeti köteteket Könyves Klaudia egészítette 
ki az időközben született új művekkel, illetve 
azokkal, melyek iránt korábban nem mutatkozott 
érdeklődés. 

foglalkoztatók
képregények

veRseny- 
Művek
Pándi Marianne
140 × 210 mm, 
304 oldal, 
keménytábla, 
védőborítóval
Rendelési kód: aF189
Bolti ár: 3000 Ft
klubáR: 2400 Ft

kaMaRa-
Művek
Pándi Marianne
140 × 210 mm, 
464 oldal, 
keménytábla, 
védőborítóval
Rendelési kód: aF191
Bolti ár: 3500 Ft
klubáR: 2800 Ft

glatoRian i.
Rendelési kód: aF302

glatoRian ii.
Rendelési kód: aF303

A kötetek jellemzői:
205 × 290 mm,
32 oldal/kötet, 
irkafűzött
Bolti ár: 990 Ft/kötet
klubáR: 300 Ft/kötet
Bara Magna száraz, 
sivatagos világában 
mindennap harcolni kell 
a túlélésért. A falusiak 
– hogy elkerüljék a 
háború pusztítását – 
a Glatorianok nevű harci 
robotokkal vívják meg 
harcaikat.

bionicle-soRozat
• Ismertetők
• Képregények
• Gyűjtők kártyái

A kötetek jellemzői:
205 × 290 mm,
16 oldal/kötet, irkafűzve, 
Bolti ár: 790 Ft/kötet
klubáR: 300 Ft/kötet
LEGo CITy olyan város, 
ahol mindig történik 
valami váratlan ese- 
mény. Ismerd meg azokat 
az embereket, akik 
a mindennapok bizton-

ságáért és kényelméért 
dolgoznak, és tanuld 
meg a foglalkozásukhoz 
kapcsolódó érdekessé-
geket! A nyelvi játékok 
segítségével könnyen az 
emlékezetedbe vésheted 
a legfontosabb infor-
mációkat, a matricákat 
pedig kedved szerint 
ragaszthatod bárhová. 

lego city kvÍz
vészHelyzet
Rendelési kód: aF293

lego city kvÍz
Hajsza
Rendelési kód: aF294

lego city-
Foglal-
koz-
tatÓk 

A kötetek jellemzői:
205 × 290 mm,
16+1 oldal/kötet, 
irkafűzött
Bolti ár: 690 Ft/kötet
klubáR: 300 Ft/kötet

Ezekből a foglalkoztató 
füzetekből megismerhe-
tik a gyerekek a tűzoltó-
kat, az építőipari munká-
sokat, a rendőröket és 
a reptéri dolgozókat. 

A matricák segítségével 
megtanulhatják, hogy 
a foglalkozásukhoz 
milyen felszerelésre, 
járműre, szerszámra van 
szükségük…

tűzoltÓság
Rendelési kód: aF299

RendőRség
Rendelési kód: aF296

épÍtkezés
Rendelési kód: aF298

RepülőtéR
Rendelési kód: aF295

lego duplo 
kiFestők
A kötetek jellemzői:
205 × 290 mm,
16 oldal/kötet, 
irkafűzött
Bolti ár: 490 Ft/kötet
klubáR: 300 Ft/kötet

Ezekből a csodálatos, 
szórakoztató kifestő-
könyvekből megismer-
hetik a gyerekek, hogyan 
élnek az emberek 
vidéken, milyen állatok 

laknak az állatkertben 
és hogyan él a család 
a házban. Miközben 
színeznek, játszva meg-
tanulhatják, hogyan telik 
a napjuk az állatkert 
lakóinak, mi minden 
van egy tanyán, mire 
használhatók a könyvből 
megismert gépek, mit 
esznek az állatok és mi 
jellemző rájuk, valamint 
mit szoktak tevékeny-
kedni a családtagok, 
és kinek mi a kedvenc 
elfoglaltsága.

vidéken
Rendelési kód: aF301

az állatkeRtben
Rendelési kód: aF297

ottHon
Rendelési kód: aF300

mat-

r icáS

mat-

r icáS
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olasz–MagyaR 
teMatikus 
nyelvvizsgaszÓtáR
148 × 210 mm,
120 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF216
Bolti ár: 1950 Ft
klubáR: 1790 Ft

MateMatika
Felvételi felkészítő 
a 4 és 5 évfolyamos 
középiskolába készülőknek
Siposs András
175 × 250 mm,
168 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF220
Bolti ár: 1790 Ft
klubáR: 1660 Ft
A kötet 15 általános és 5 tehet-
séggondozó feladatsort tartalmaz, 
felölelve általuk a teljes általános 
iskolai tananyagot. Ajánljuk tanórai 
és tanórán kívüli gyakorlásra, éles 
helyzetet modellező próbafelvéte-
liként.

HuMán szakosok 
gyakoRlati kézikönyve
Feuer Mária–Nagy Krisztina
148 × 210 mm,
498  oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF219
Bolti ár: 4200 Ft
klubáR: 3890 Ft
A könyvet nemcsak hallgatóknak, 
de az őket irányító szakemberek-
nek is ajánljuk. S természetesen 
nem csupán szociális munkások, 
szociálpedagógusok, hanem 
pszichológusok, pszichiáterek, 
gyógypedagógusok, óvónők, tanárok, 
szociális asszisztensek is haszonnal 
forgathatják.

spanyol–MagyaR 
teMatikus 
nyelvvizsgaszÓtáR
148 × 210 mm,
108 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF217
Bolti ár: 1950 Ft
klubáR: 1790 Ft

Hogyan győzzük le 
a száMolási 
neHézségeket?
Ronit Bird
204 × 290 mm,
156 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF218
Bolti ár: 1990 Ft
klubáR: 1850 Ft
Segítség a diszkalkuliával, matema-
tikai nehézségekkel küzdő diákoknak 
9-től egészen 16 éves korig. Hogyan? 
Kis lépésekben, saját tapasztalat-
szerzésre építve, 40-féle játék alkal-
mazásával, illetve különböző tanítási 
módszerek bemutatásával.

MagyaR nyelv
Felvételi felkészítő 
a  4 és 5 évfolyamos 
középiskolába készülőknek
Szívósné Vásárhelyi zsuzsannna
175 × 250 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF221
Bolti ár: 1790 Ft
klubáR: 1660 Ft
A kötet felöleli és a nyelvi kom-
petenciákat fejlesztve átismétli 
az általános iskolai nyelvtan 
tananyagot. Ajánljuk tanórai és 
tanórán kívüli gyakorlásra, éles 
helyzetet modellező próbafel-
vételiként.

Mindkét nyelvvizsgaszótár kezdő 
szinttől egészen haladó szintig nyújt 
nélkülözhetetlen segítséget 14 téma-
kör feldolgozásával. 

Érettségire, egy- és kétnyelvű, vala-
mint szóbeli és írásbeli nyelvvizsgára 
való felkészülésnél egyaránt használ-
hatóak a kötetek.

teMatikus nyelvvizsgaszÓtáRak

angol–MagyaR 
kéziszÓtáR
Rendelési kód: aF214

MagyaR–angol 
kéziszÓtáR
Rendelési kód: aF215

A kötetek jellemzői:
országh László–Magay Tamás
165 × 238 mm,
1356 és 1328 oldal, keménytábla
Bolti ár: 7490 Ft/kötet
klubáR: 6950 Ft/kötet
61 500 szócikk, 40 000 kifejezés. 
új tipográfia: a kifejezések, a példa-
mondatok, a jelentésváltozatok szá-
mai, a nyelvtani információk, valamint 
a nyelvi tanácsok piros kiemeléssel 
szerepelnek a szótárban. új szóanyag: 
új kifejezések az EU, informatika, 
szleng, telekommunikáció, média, 
gazdasági nyelv, földrajzi nevek, brit 
és amerikai angol területéről. Nyelvi 
tanácsok hívják fel a szótárhasználó 
figyelmét a helyes szóhasználatra. 
A www.szotar.net weboldalon regiszt-
ráció után a szótár teljes anyaga egy 
kattintással elérhető. Eredeti brit kiej-
tés a címszavakhoz a www.szotar.net 
weboldalon. A kiejtés a címszó mellett 
található ikonra kattintva hallható.

új
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Heni 
és a HajMeResztő 
teRv 
Lackfi János
295 × 210 mm, 
24 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF282
Bolti ár: 2499 Ft
klubáR: 2290 Ft
Van valamerre, ha máshol 
nem, hát ebben a könyv-
ben, egy kisváros, a neve 
ozsonnád. Akad itt iskola, 
kocsma, templom, kerekes 
kút és Jolánbusz, no meg 
Mámori-tó és Hencegi-
erdő. Aztán van ám itt két 
ovis, Beni és Szabi, no 
meg két komoly iskolás 

lány is, Heni és ági. Első 
hajmeresztő kalandjukat 
közösen olvashatják már 
olvasni tudó kicsik és velük 
együtt olvasó nagyok.

könyvjelző

balettMesék 
képeskönyve
cd-vel
216 × 276 mm, 
64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF284
Bolti ár: 3699 Ft
klubáR: 3440 Ft
Fedezd fel a balett varázslatát 
ebben a lenyűgöző könyvben, 
amelyben a gyönyörűen 
illusztrált történetek leírása 
mellett a hozzájuk illő zenét 
is megtalálod! Tudj meg 
mindent a balettról és közben 
hallgasd az öt klasszikus mű 
legnépszerűbb dallamait: 
Csipkerózsika, Giselle, 
Coppélia, A hattyúk tava, 
A Diótörő. 

glee
a kezdetek
Hivatalos regény
132 × 192 mm, 
200 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF288
Bolti ár: 1999 Ft
klubáR: 1860 Ft
Minden nagy előadás előtt 
fontos a bemelegítés. Kuk-
kants be te is a McKinley 
gimibe még a kezdetek 
előtti időkbe. Tudd meg, mikor 
döntött úgy Rachel, hogy Finn 
több egy fafejű sportolónál? 
Mikor kezdődött Quinn és 
Puck titkos viszonya? És ho-
gyan működött rettenthetetlen 
vezetője nélkül a kezdőkből 
álló Glee klub?

akit egy angyal 
MegcsÓkolt
angyali szerelem 1.
Elizabeth Chandler
135 × 200 mm, 
184 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF290
Bolti ár: 1999 Ft
klubáR: 1860 Ft
Ivy nehéz időszakot él át: any-
ja újra férjhez megy, és a lány 
nem érzi magát otthon az új 
családban. Aztán megismeri 
Tristant, akiben megtalálni 
véli élete szerelmét. Mikor 
a fiú tragikus balesetben 
meghal, a lány elveszti hitét 
az angyalokban. Ez alaposan 
megnehezíti Tristan védőan-
gyali tevékenykedését.

MiciMackÓ
bújócskázni csudijó!
Mesék a barátságról 1.
210 × 285 mm, 
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF287
Bolti ár: 2199 Ft
klubáR: 2050 Ft
Micimackó és barátai egy 
fergeteges bújócskát szer-
veznek, amelyben elsőként 
Micimackó a hunyó. A kis 
mackó minden kedvenc 
helyét átkutatja, de hiába.
Vajon hová rejtőzhettek 
a barátai? Micimackó úgy 
érzi, kifogyott az ötletek-
ből, ám később rájön, 
hogy olykor egészen más 
szemszögből kell nézni 
a dolgokat.

MadaRak
első enciklopédiám
kérdések és válaszok 
210 × 285 mm, 
96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF286
Bolti ár: 2999 Ft
klubáR: 2790 Ft
Minden madárnak van tolla? 
Hogyan repülnek a madarak? 
A kacsa miért nem lesz vizes? 
Tudja a papagáj, hogy mit 
mond? Miért kopasz a kese-
lyű? Tudd meg a választ ezek-
re és még sok más, izgalmas 
kérdésre ebből a gazdagon 
illusztrált könyvből! A Disney 
Első Enciklopédiám-sorozat 
minden kötete csodálatos fo-
tókkal, rajzokkal, tanulságos 
és érdekes tényekkel van tele. 

asteRix galliai 
köRutazása
asterix 5. – képregény
R. Goscinny–A. Uderzo
215 × 287 mm, 
48 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF289
Bolti ár: 2199 Ft
klubáR: 2050 Ft
új római főfelügyelő érkezik 
Almáriumba. Mivel csatával 
nem tudja legyőzni a gallokat, 
úgy határoz, elszigeteli őket 
a külvilágtól. Próbálkozása 
hiábavalóságát bizonyítandó 
Asterix fogadást ajánl neki: 
obelixszel együtt körbejárják 
az országot, és minden város-
ból hoznak egy helyi specia-
litást. A rómaiak igyekeznek 
meghiúsítani az utazást...
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Hallgasd, majd olvasd 
te is a mesét!

együtt olvasni jó! 

Formára vágott, táska alakú, 
kartonált csomag
Rendelési kód: aF283
Bolti ár: 2999 Ft
klubáR: 2790 Ft
Tervezz Barbie-nak divatos 
ruhákat! A csomagban talál-

ható sablonok, kiemelhető 
ruhák segítségével készíts 
fantasztikus összeállításokat 
különböző alkalmakra! 
A matricás íven lévő csodás 
kiegészítőkkel feldobhatod 
a hatást! 

dÓRa nagytesÓ lesz 
dóra vidám meséi 5.
210 × 285 mm, 
24 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF285
Bolti ár: 1999 Ft
klubáR: 1860 Ft
új családtag érkezik 
Dóráékhoz. Ez a valaki böl-
csőben alszik, cumisüvegből 
iszik, pelenkázni kell, és úgy 
alszik el, ha ringatjuk. Kitalál-
játok, ki lehet az?

baRbie
divattervező 

estélyi 
ruhák
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akinek  
a Foga kijött
Még korszerűbb mondókák  
kevésbé kis babáknak 
Varró Dániel
Maros Krisztina illusztrációival 
195 × 195 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF222
Bolti ár: 1990 Ft
klubáR: 1850 Ft
Az Akinek a lába hatos páratlan 
sikere után (Szép Magyar Könyv-
díj, 2010) itt a folytatás: tréfás 
mondókák azoknak a szülőknek, 
akiknek már nem kisbabája, 
hanem kúszó-mászó, gügyörésző 
csemetéje van.

 

akinek  
a lába Hatos
Korszerű mondókák  
kisbabáknak
Varró Dániel
Maros Krisztina illusztrációival
195 × 195 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF360
Bolti ár: 1990 Ft
klubáR: 1850 Ft

vaRRÓ dániel
legújabb MondÓkái kis babáknak

új
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MoRRis, 
a titkos 
ügynök
az öreg szélmalom titka
Jan Brick
210 × 270 mm,
48 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: aF223
Bolti ár: 2800 Ft
klubáR: 2590 Ft
Morrisnak, a kutyavilág 007-es 
ügynökének lélegzetelállítóan

iRka-
FiRka 6.
Játékos képrejtvények
202 × 285  mm, 
80 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF358
Bolti ár: 1200 Ft
klubáR: 1120 Ft
Mit csinált a kínai herceg- 
nő? Kinek a fagyiskocsija

lapozHatÓ 
diaMesék!
A Diafilmgyártó Kft. majd’ 60 
éves tevékenysége során több 
mint ezer mesét jelentetett meg 
diafilmen, melyek illusztrációit 
neves magyar képzőművészek 
készítették. A rendkívül gazdag 
képanyag ezúttal nyomtatás-
ban is megjelenik.
A kötetek jellemzői: 
210 × 243 mm, 
32, 32 és 48 oldal/kötet, 
keménytábla
Bolti ár: 1890 Ft/kötet
klubáR:  1750 Ft/kötet

őszi MondÓkák
Leporelló
230 × 160 mm, 
8 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF224
Bolti ár: 690 Ft
klubáR: 640 Ft
„Alacsonyan száll a varjú / Már nem károg, bere-
kedt. / Irigyli a cserép alatt / Melegedő verebet.”

baRátnőM, 
boRi-soRozat
A kötetek jellemzői:
192 × 192 mm,
24 oldal/kötet, tűzött
Bolti ár: 690 Ft/kötet
klubáR: 640 Ft/kötet

boRi, a baleRina 
Rendelési kód: aF229
Bori balettórára jár, sőt 
még egy igazi színpadon is 
felléphet.

boRi a FogoRvosnál 
Rendelési kód: aF230
Bori rájön, hogy a fogorvosnál 
tett látogatás nem is félelme-
tes, inkább izgalmas dolog...

boRi születésnapja 
Rendelési kód: aF231
Bori a legjobb barátaival ün-
nepli ötödik születésnapját.

3–6
éveseknek

3–6
éveseknek

Rendelési kód: aF232
Bolti ár: 2070 Ft/3 kötet
klubáR: 1500 Ft/3 kötet

boRi-csoMag 
szupeRáRon

      
      

3 könyv 

egy

csoMagban

izgalmas kalandjai! Morris 
már volt vadászkutya, 
szánhúzó kutya, mentőkutya, 
mielőtt világhírű rendőrkutya 
lett belőle. 
A nagy humorral illusztrált 
krimi-képeskönyv telis-
tele van megoldásra váró 
rejtélyekkel! Szívből ajánljuk 
az ötéves kor feletti gyere-
keknek, és szüleiknek, akik 
a közös olvasáskalandok 
örömére vágynak!

zuhan, és hova? Láttál 
már dinócsapatot focizás 
közben? Itt igazán szükség 
lesz a fantáziádra! Számos 
elkezdett kép vár arra, hogy 
befejezd. Mindegyik képhez 
tartozik egy rövid javaslat. 
A képek továbbrajzolása 
fejleszti a krea ti vi tást, 
és nem utolsósorban jó 
szórakozás!

5–10
éveseknek

bogi baRi
böbe boci
Rendelési kód: aF225

Matyi Malac
pali paci
Rendelési kód: aF226
A kötetek jellemzői:
120 × 120 mm, 
10 oldal/kötet, 
keménytábla

állati jÓ baRátok- és 
guRulÓ pajtások-
soRozat

Rímekkel teli könyvecskék
Bolti ár: 1180 Ft/2 kötet
klubáR: 990 Ft/2 kötet

autÓ aRtúR
MaRkolÓ MaRci
Rendelési kód: aF227

tRaktoR viktoR
tűzoltÓ töHötöM
Rendelési kód: aF228
A kötetek jellemzői:
110 × 130 mm, 
10 oldal/kötet, 
keménytábla

      
      

2 könyv 

egy

csoMagban

      
      

2 könyv 

egy

csoMagban

      
      

2 könyv 

egy

csoMagban

      
      

2 könyv 

egy

csoMagban

a dideRgő kiRály
Móra Ferenc meséje alapján 
Rajzolta: Kádár Katalin
Rendelési kód: aF233

a kis Mukk 
töRténete
Wilhelm Hauff meséje alapján 
Rajzolta: Gondos Mária
Rendelési kód: aF234

diÓtöRő
E.T.A. Hoffmann meséje 
alapján 
Rajzolta: Rogán Miklósné
Rendelési kód: aF235

2–3
éveseknek
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FantöRpikus 
kaland
200 × 200 mm,
24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: aF236
Bolti ár: 790 Ft
klubáR: 730 Ft
Aprajafalván minden törp 
izgatottan várja az év 
legtörpösebb éjszakáját, 
a Hupihold ünnepét. ám 
amint feljön a Hupihold, meg-
jelenik a faluban Hókuszpók, 
a gonosz varázsló, és elüldözi 
Törpapát, Ügyifogyit, okoskát, 
Vitézt, Dulifulit és Törpillát 
egy átjárón keresztül egy 
olyan világba, ahol törp még 
sohasem járt. Vajon sikerül  
elkészíteniük a Hupihold va-
rázsitalt, hogy visszajussanak 
a falujukba?

ügyiFogyi Meséje
150 × 230 mm,
32 oldal, kartonált
Rendelési kód: aF237
Bolti ár: 990 Ft
klubáR: 920 Ft
A csúf, gonosz Hókuszpók 
New yorkig kergeti a tör-
pöket. Ügyifogyi megpró-
bálja épségben hazajut-
tatni Törpapát, Törpillát és 
a többieket Aprajafalvába. 
Vajon Ügyifogyi tényleg olyan 
ügyetlen? Vagy végre sikerül 
megmutatnia, hogy belőle is 
lehet hős?

a nagy töRpkaland
165 × 230 mm, 
80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF238
Bolti ár: 1990 Ft
klubáR: 1850 Ft
Hókuszpók nem adja fel régi 
tervét, kézre akarja keríteni ősi 
ellenségeit, és egy sajnálatos 
balesetnek köszönhetően 
a nyomukra is jut. A törpcsapat 
csapdába kerül, és csak egy 
váratlanul megnyíló vészkijára-
ton keresztül menekülhet. ám 
az a járat egy ismeretlen, távoli 
világba vezet: New yorkba…

évszakos böngésző 
Rendelési kód: aF354

kalandos böngésző 
Rendelési kód: aF355
A kötetek jellemzői:
205 × 270 mm,
16 oldal/füzet, irkafűzött
Bolti ár: 690 Ft/füzet
klubáR: 640 Ft/Füzet

Hupikék töRpikék
tRéFás szÍnező
Rendelési kód: aF357
205 × 295 mm,
16 oldal/füzet, irkafűzött
Bolti ár: 499 Ft/füzet
klubáR: 460 Ft/Füzet

      
      

3 könyv 

egy

csoMagban

Hupikék törpénetek 
a mozifilm alapján

Hupikék töRpikék 
böngészők
Minden oldalon számos 
érdekes tárgyat és mókás 
törpöt rejtettünk el, hogy 
ezek megkeresésével jól 
szórakozhassanak a gyerekek. 
Törpböngészésre fel!

Hupikék töRpikék
MÓkás szÍnező
Rendelési kód: aF356

újúj
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winnie takaRÍt
Rendelési kód: aF252
Winnie boszi mindenre felké-
szül: zsémbes nagynénikre, 
ijesztő iskolatitkárokra, levél-
szellemekre, vagy mosásban 
összement ruhákra... 

gondolkodj! 
száMolj! gyakoRolj! 1.
Rendelési kód: aF242

gondolkodj! 
száMolj! gyakoRolj! 2. 
Rendelési kód: aF243

gondolkodj! 
száMolj! gyakoRolj! 3. 
Rendelési kód: aF244

gondolkodj! 
száMolj! gyakoRolj! 4. 
Rendelési kód: aF245

210 × 297 mm,  
32 oldal/füzet, tűzött
Bolti ár: 760 Ft/füzet
klubáR: 690 Ft/Füzet

Minden egyes füzet egy-egy 
évfolyam számára készült.  
Színes rajzok segítenek  
a sikeres megoldásokhoz.  
Önellenőrzés a miniLÜK ki-
rakókészlet segítségével. 

winnie 
boszi 
kalandjai 
Laura Owen 
tollából, 
Korky Paul  
illusztrációival

winnie 
és a Fényképek
Rendelési kód: aF253
Winnie boszi imádja a kihívá-
sokat! Megbirkózik egy zsém-
bes fogtündérrel, játszik egy 
zenekarban, bolhákat keres, 
vagy teljesen átváltozik... 

A kötetek jellemzői:
129 × 198 mm, 
96 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 899 Ft/kötet
klubáR: 840 Ft/kötet

6–10
éveseknek

6–10
éveseknek

baRátságFüzet
Nagyné Malicsek ágnes
148 × 210 mm, 
36 oldal, tűzött
Rendelési kód: aF239
Bolti ár: 540 Ft
klubáR: 490 Ft
A füzetet majd a gyerekek töl-
tik meg tartalommal, de azért 
találhatók benne érdekes 
praktikák szörpök, potpouri és 
talizmánok készítéséhez, sőt a 
szerzők „legényfogó receptet” 
is belerejtettek.

öko
környezet tudatos életvitel
Bazsáné Lehrmann Terézia
210 × 297 mm,
60 oldal, tűzött
Rendelési kód: aF240
Bolti ár: 760 Ft
klubáR: 690 Ft
Játékos ismeretterjesztő 
feladat gyűjtemény. A kiadvány 
borítóján környezetvédelmi 
társasjáték is található!

eszed tokja
játékos házi feladat füzet 
érdekes tudnivalókkal, 
rejtvényekkel
142 × 220 mm, 
92 oldal, cérnafűzött
Rendelési kód: aF241
Bolti ár: 590 Ft
klubáR: 550 Ft
24 hétre szóló vidám, játékos 
házi feladat füzet.

FoglalkoztatÓk 1–4.

olvasÓkönyv
...benedek elek 
Műveiből
Rendelési kód: aF246

...gáRdonyi géza 
Műveiből
Rendelési kód: aF247

...jÓkai MÓR  
Műveiből
Rendelési kód: aF248

...kRúdy gyula 
Műveiből
Rendelési kód: aF249

A kötetek jellemzői:
205 × 270 mm, 
80 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 1300 Ft/kötet
klubáR: 1190 Ft/kötet

Klasszikus szerzők leg-
szebb meséit, történeteit 
találhatjuk meg a sorozat 
köteteiben 7–12 éves 
gyermekek számára, színes 
rajzokkal illusztrálva.

általános iskolai 
gyakoRlÓFüzetek 
MateMatika
1. osztály
Kalatovicsné Süle Gyöngyi
HelyesÍRás 1.
ly–j
Sára Bernadett–Tulics Mónika
Rendelési kód: aF250
A kötetek jellemzői:
210 × 297 mm, kartonált
64 és 44 oldal/füzet
Bolti ár: 996 Ft/2 füzet
klubáR: 920 Ft/2 Füzet
Az iskolai foglalkoztatófüzet- 
sorozat alsó tagozatos 

kisdiákoknak készült, 
azzal a céllal, hogy a tan-
anyagot könnyedebben, 
játékosabban adja át. 
A munkafüzeteket gyakorló 
tanárok, tanítók írták: 
olyan pedagógusok, akik 
a gyakorlatból tudják, 
hogy a tananyagban hol 
van szükség egy kis plusz 
információra, vagy kicsivel 
több játékos gyakorlásra.  
A kiadványok a Nem-
zeti Alaptanterv szerint 
készültek.

könyvjelző

könyvjelző

MateMatikai 

      
      

2 Füzet 

egy

csoMagban

8–13
éveseknek

8–10
éveseknek

8–10
éveseknek

7–12
éveseknek
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2 Füzet 

egy

csoMagban

      
      

2 Füzet 

egy

csoMagban

töRténelMi  
kalandok  
a MagyaRság  
Múltjában
Gyárfás Endre 
245 × 285 mm,
104 oldal, bélelt borító
Rendelési kód: aF268
Bolti ár: 3990 Ft
klubáR: 3690 Ft
A mű öt sorsfordító korszak-
hoz kapcsolódó történetet 
mutat be a magyarság múltjá-
ból. Történelem ez a javából, 
mely a lényeget hozza köze-
lebb a fiatal olvasókhoz: azt, 
hogy miként éli át az ember 
kora változásait, mi mozgatja 
a fontos döntéseket, hogyan 
befolyásolja a mindennapi 
kapcsolatokat egy-egy törté-
nelmi pillanat.

sissi, 
ausztRia császáRnéja  
és MagyaRoRszág  
kiRálynéja
240 × 285 mm,
48 oldal, bélelt borító
Rendelési kód: aF269
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 2780 Ft
Minden kislány arról álmodo-
zik, hogy egy nap eljön érte 
a herceg…  Sissinek valóra 
váltak az álmai, és a sza-
badságszerető, romantikus, 
gyönyörű leány egyik napról a 
másikra császárné és királyné 
lett. Erzsébet királyné kultusza 
a mai napig sem csökkent, 
Sissi a magyarok iránt érzett 
szeretetével, mélyről fakadó 
igazságérzetével belopta 
magát a szívünkbe.

az eRdő • a levegő
Rendelési kód: aF261
215 × 260 mm,
16 + 2 oldal/füzet, fűzött
Bolti ár: 1780 Ft/2 füzet
klubáR: 1650 Ft/2 Füzet

szÍnek és FoRMák
vonalak
Rendelési kód: aF264
215 × 300 mm,
16 + 2 oldal/füzet, fűzött
Bolti ár: 1580 Ft/2 füzet
klubáR: 1470 Ft/2 Füzet
A sorozat olyan alapfogalmak-
kal ismerteti meg a gyermeke-
ket, amelyekkel nap mint nap 
találkoznak majd az iskolában.

csillagok
viRágkoszoRú
Rendelési kód: aF259
215 × 270 mm,
16 oldal/füzet, fűzött
Bolti ár: 1380 Ft/2 füzet
klubáR: 1280 Ft/2 Füzet
A négy varázslatos kifestő 
színezése közben, a képek 
segítségével izgalmas 
tör té neteket találhatnak ki 
a gyerekek a főszereplőkről.

MásolÓ szÍnezők
MajoM 
Maci
Rendelési kód: aF262
200 × 280 mm,
24 oldal/füzet, puhafedeles
Bolti ár: 1180 Ft/2 füzet
klubáR: 1100 Ft/2 Füzet
Ezekben a füzetekben remek 
szórakozás várja a rajzolni 
vágyó gyerekeket. Nincs 
más dolguk, mint számolni 
a négyzeteket és biztosan 
sikerül újrateremteniük akár 
a legbonyolultabb ábrákat is.

a szépség  
és a szöRnyeteg
baMbi • a HáRoM kisMalac
Rendelési kód: aF254

pán péteR
pinokkiÓ 
 a dzsungel könyve
Rendelési kód: aF255

HaMupipőke
a kis Hableány  
piRoska és a FaRkas
Rendelési kód: aF256

HÓFeHéRke
alice csodaoRszágban 
a Hét kecskegida
Rendelési kód: aF257
205 × 260 mm,
46 oldal/kötet, puhafedeles
Bolti ár: 790 Ft/kötet
klubáR: 730 Ft/kötet

3–7
éveseknek

8–12
éveseknek

8–12
éveseknek

pÓnis 
kiRakÓskönyv 
220 × 280 mm,
20 oldal, keménytábla
Rendelési kód: aF267
Bolti ár: 2490 Ft
klubáR: 2290 Ft
A lótartás és a lógondozás 
feladataiba nyerhetnek 
betekintést az olvasók ebben 
a kötetben. Megismerhe-
tik a lovasélet szépségeit 
is, miközben a történetet 
kiegészítő kirakók biztosítják 
a szórakozást.

jáRMűvek
Rendelési kód: aF265

Munkagépek
Rendelési kód: aF266
165 × 165 mm,
12 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 1490 Ft/kötet
klubáR: 1390 Ft/kötet
Ezeket a könyveket egészen 
pici gyermekeknek ajánljuk, 
akiket már érdekel az utcán 
látható sok izgalmas dolog, 
illetve szeretnek mindent 
szétszedni és úgy szemügyre 
venni. A csupa izgalmas 
dolgot ábrázoló kirakók négy 
darabból állnak, a kirakók 
elemei pedig épp akkorák, 
hogy a kicsi kezek is meg 
tudják ragadni. 

a száMok vonata
Rendelési kód: aF270

a szÍnek vonata
Rendelési kód: aF271
210 × 205 mm,
10 oldal/kötet, stancolt, 
habosított oldalakkal
Bolti ár: 1890 Ft/kötet
klubáR: 1760 Ft/kötet
Ezekben a vidám kötetekben 
a kis olvasók a kedves versek 
kíséretével megtanulhatják 
a számokat és a színeket, 
sőt, a lapokban megbújó 
kirakós elemek segítségével 
maguk is összeállíthatják  
a számok és a színek vonatát.

4–4
kirakóval

8 db

kirakóval

kirakós 

elemekkel

kiRakÓs-
könyvek

az őseRdő • a vÍz
Rendelési kód: aF260

2–4
éveseknek

4–5
éveseknek

3–4
éveseknek

5–7
éveseknek

5–7
éveseknek

szÍnezz lovakat 
és pÓnikat!-soRozat

itatás • vágta
Rendelési kód: aF258

      
      

2 Füzet 

egy

csoMagban

      
      

2 Füzet 

egy

csoMagban

MatRicák és 
játékos Felad- 
ványok-soRozat

játssz és tanulj!-
soRozat

állatok • szavak
Rendelési kód: aF263

      
      

2 Füzet 

egy

csoMagban

5–7
éveseknek

      
      

2 Füzet 

egy

csoMagban

      
      

2 Füzet 

egy

csoMagban
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1 nap szentendRén
1 nap 
a szentendRei-
szigeten
Rendelési kód: aF272
A kötetek jellemzői:
125 × 175 mm,
200 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 4000 Ft/2 kötet
klubáR: 2000 Ft/2 kötet
Ismerje meg jobban Szent-
endrét és a Szentendrei-szi-
getet a Szentendrei Könyvklub 
zsebkönyveiből. Kötetenként 
400 db színes fotóval és 
térképekkel illusztrálva.

a jÓ pápa i–ii.
xxiii. jános pápa élete
Játékidő: 191 perc
Rendelési kód: aF273
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 2780 Ft
A 2001-ben boldoggá avatott 
XXIII. János pápa élete.

szent ágoston i–ii.
Játékidő: 200 perc
Rendelési kód: aF275
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 2780 Ft
Szent ágoston, a kiváló 
keresztény gondolkodó meg-
térésének története.

teRéz,  
egy közülünk 
Két dokumentumfilm Lisieux-i 
Szent Terézről
Játékidő: 60 + 40 perc
Rendelési kód: aF278
Bolti ár: 2490 Ft
klubáR: 2290 Ft

MáRia-jelenések
Játékidő: 55 perc 
Rendelési kód: aF279
Bolti ár: 2490 Ft
klubáR: 2320 Ft
A filmben két fontos Mária-
jelenés helyszínéről láthatunk 
különleges riportokat.

a szeRetet gyÓgyÍt i–ii.
Játékidő: 2 × 100 perc
Rendelési kód: aF274
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 2780 Ft
Giuseppe Moscati, a 20. szá- 
zad elején Nápolyban élt 
orvos története.

albeRt scHweitzeR
Játékidő: 109 + 69 perc
Rendelési kód: aF276
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 2780 Ft
A film a Nobel-békedíjas or-
vos élettörténetét mutatja be. 
Különleges extrákkal.

éjszakai nap
Játékidő: 112 perc
Rendelési kód: aF277
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 2780 Ft
Lev Tolsztoj híres regényéből 
készült ez a gyönyörű és 
megrázó film.

sziddHáRtHa
Játékidő: 86 perc
Rendelési kód: aF280
Bolti ár: 990 Ft
klubáR: 920 Ft
Hermann Hesse örökérvényű 
klasszikus regényéből készült 
Conrad Rooks filmje.

2 dvd 2 dvd

2 dvd 2 dvd
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1066 
kiRályok HáboRúja 
Rendelési kód: aF304

a csendes-Óceán
a mélység titkai
Rendelési kód: aF305

a Második 
világHáboRú
zárt ajtók mögött 
dvd 1
Rendelési kód: aF306
dvd 2 
Rendelési kód: aF307
dvd 3
Rendelési kód: aF308

kéMek  
az állatvilágban 
a medve –  az oroszlán
Rendelési kód: aF309
az elefánt – a gnú 
Rendelési kód: aF313

a teRMészet  
nagy eseMényei 
Háromlemezes gyűjtemény
Rendelési kód: aF310
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 1990 Ft

az állatvilág
csodái 
dvd 1
Rendelési kód: aF311
dvd 2 
Rendelési kód: aF312

colosseuM
 a halál arénája 
Rendelési kód: aF314

dzsingisz kán 
Rendelési kód: aF315

Feketeszakáll
 a karib-tenger kalóza
Rendelési kód: aF316

galápagos
Rendelési kód: aF317

Ha HÍv a kötelesség
Rendelési kód: aF318

HaRcosok 
attila, a Hun
Rendelési kód: (aF319

coRtez 
Rendelési kód: aF320

napoleon
Rendelési kód: aF321

oRoszlánszÍvű 
RicHáRd
Rendelési kód: aF322

spaRtacus 
Rendelési kód: aF323

Hősök és legendák 
nyoMában 
dvd 1
Rendelési kód: aF324
dvd 2 
Rendelési kód: aF325

kék éden 
dvd 2
Rendelési kód: aF326

Megölni HitleRt
Rendelési kód: aF327

nagy sándoR  
nyoMában 
dvd 1
Rendelési kód: aF328
dvd 2 
Rendelési kód: aF329

naRnia kRÓnikái 
az oroszlán, a boszorkány  
és a ruhásszekrény
Rendelési kód: aF330
caspian herceg 
Rendelési kód: aF331

Óceánok 
dvd 1
Rendelési kód: aF332
dvd 2 
Rendelési kód: aF333
dvd 3 
Rendelési kód: aF334
dvd 4 
Rendelési kód: aF335

legendás göRög 
Hősök
Rendelési kód: aF336

poMpeii végnapjai 
Rendelési kód: aF337

RégMúlt idők  
elveszett váRosai 
Rendelési kód: aF338

sHeRlock HolMes 
és a selyeM- 
HaRisnya esete 
Rendelési kód: aF339

vad aFRika
Háromlemezes gyűjtemény
Rendelési kód: aF340
Bolti ár: 2990 Ft
klubáR: 1990 Ft

vad ausztRália 
dvd 1
Rendelési kód: aF341

vad dél-aMeRika
az andoktól az amazonasig
dvd 1 
Rendelési kód: aF342
dvd 2
Rendelési kód: aF343

vad euRÓpa 
dvd 1
Rendelési kód: aF344

vad kaRib-tengeR 
dvd 1 
Rendelési kód: aF345
dvd 2 
Rendelési kód: aF346

vad kÍna
dvd 1 
Rendelési kód: aF347

vadvilág-soRozat 
a goRilla 
Rendelési kód: aF348

a gyilkos bálna 
Rendelési kód: aF349

a nagy FeHéR cápa 
Rendelési kód: aF350

intelligens cápák 
Rendelési kód: aF351

viHaRok viHaRa 
Rendelési kód: aF352

viii. HenRik
egy zsarnok elméje
2 lemezes kiadás
Rendelési kód: aF353
Bolti ár: 1990 Ft
klubáR: 1390 Ft

bbc filmek
30% kedvezménnyel

Bolti ár: 990 Ft/DVD
klubáR 690 Ft/dvd

(Az ettől eltérő árakat  
a DVD-k címe alatt j 
elezzük!)



A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés kézhez
vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy futárszolgálattal meg
küldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel kell kifizetni. A Líra Könyvklub 
jelen feltételekkel csak magyarországi címre vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről 
rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál! A Líra Könyv Zrt. a katalógusban talál
ható könyvekre minőségi garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmente
sen kicseréli.

A Líra Könyv Zrt. garanciát vállal arra, hogy a megrendelés során birtokába jutott 
adatokat csak a Líra Könyvklub használja, másnak nem adja át.  

Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. Amennyiben valamely termék a nagy ér
deklődés miatt huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb 
kártérítési kötelezettséget nem vállalunk. 

A jelen katalógusban foglalt termékekre 2011. november 7ig veszünk fel meg
rendelést.

Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül 
elállhat. Elállási jogát azonban csak abban az esetben gyakorolhatja, ha a termék 

esetleges gyári csomagolását nem bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen 
használta. Elállása esetén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. 
Az áru vételárát az eladó az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül vissza
téríti. Elállás esetén kérjük az árut a Líra Könyv Zrt., 1086 Budapest, Dankó u. 4–8. 
címre küldeni.

Az ön helyi munkatársa:

Cowboyok  
és űrlények
Joan D. Vinge
Fordította: Speier Dávid 
135 × 215 mm, 
328 oldal, füles kartonált
rendelési kód: AF281
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Új-Mexikói terület, 1873. Egy idegen 
támolyog be a sivatagi kisvárosba, 
Absolutionba: a sivatag közepén ébredt, 
és semmire sem emlékszik a múltjából. 
Az egyetlen nyom egy rejtélyes bilincs 
a csuklóján. Hamarosan rájön, a város-
ka lakói nem szívelik az idegeneket, és 
amíg parancsot nem kapnak a vasöklű 
Dolarhyde ezredestől, egy lépést sem 
mernek tenni. A város rettegésben él.  
Absolution azonban csak akkor tudja 
meg, mi az igazi rettegés, amikor 
szörnyek törnek rá az égből. Hirtelen 
a körözött idegen lesz a városka lakóinak 
egyetlen reménye. A szikár és remény-
vesztett martalóc lassacskán emlékezni 
kezd, és rájön, hogy a birtokában van egy 
titoknak, amely esélyt adhat a városnak 
a földönkívüliek ellen... 

A Vasember rendezőjének  
új filmje az idei nyár 
moziszenzációja. 
2011. augusztus 25-től  
már a mozikban!
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