
A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés kézhez
vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy futárszolgálattal megkül
di, 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 köny
vekre minőségi garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmentesen kicseréli.

A Líra Könyv Zrt. garanciát vállal arra, hogy a megrendelés során birtokába jutott 
adatokat csak a Líra Könyvklub használja, azokat 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 2012. szeptember 24ig 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: 20
1204
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KönnyeK Kapuja
Abraham Verghese
160 × 230 mm, 624 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: aL160
Bolti ár: 4490 Ft
KLubáR: 4180 Ft
Egy fiú ikerpár története, akik- 
nek fiatalságát meghatározza 
az 50’-es, ’60-as évek etióp 
diktatúrája és a kórház, ahol 
nevelőszüleik dolgoznak…

Mint az áRadó FoLyó
Paulo Coelho
115 × 195 mm, 256 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: aL161
Bolti ár: 3490 Ft
KLubáR: 3250 Ft
E kötet lapjain a népszerű író, 
Paulo Coelho élete folyójának 
egy-egy szakaszán folytatott 
elmélkedéseit osztja meg 
olvasóival. 

Szex a HoLdon
Ben Mezrich
135 × 215 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: aL162
Bolti ár: 3490 Ft
KLubáR: 3250 Ft
A Johnson Űrközpontban őrzött 
holdkövek elrablásának kitervelését 
és a rablók menekülésének izgalmas 
történetét írta meg a Véletlenül 
milliár dos című kötet szerzője.

aKi a KiRáLy Hangján SzóLt:  
CoLin FiRtH
Sandro Monetti
135 × 215 mm, füles kartonált,
272 oldal + 8 oldal színes melléklet
Rendelési kód: aL159
Bolti ár: 2990 Ft
KLubáR: 2780 Ft
Colin Firth az a karakter, akiben  
a nők a férfit imádják, az erősebb 
nem képviselői pedig a zseniális 
színészt tisztelik.

gyeRe Haza
Jodi Picoult
135 × 215 mm,
472 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: aL156
Bolti ár: 3490 Ft
KLubáR: 3250 Ft
Két nő őszinte szerelme, 
küzdelmük azért, hogy 
a társadalom családként 
tekintsen rájuk, s gyermekük 
születhessen. 
Letölthető zenei anyaggal!

nőneK Lenni, 
éS neM bediLizni
K. Miller–M. Pawluczuk
125 × 195 mm,
240 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: aL155
Bolti ár: 2990 Ft
KLubáR: 2780 Ft
11 nő, 6 nap, 1 szabad szájú tera peuta, 
és az örökké rejtélyes női lélek ezer oldala 
egyetlen kötetben! Valódi női könyv!

MindöRöKRe 
beHáLózva 
Melanie Gideon
125 × 195 mm, 
480 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: aL158
Bolti ár: 3490 Ft
KLubáR: 3250 Ft
A regény rávilágít, hogy az internet 
térhódításával egyre inkább elhanya-
goljuk azokat, akik igazán megérdemlik 
figyelmünket: a szeretteinket.

Az írek legtrendibb írónője

ceceliA Ahern
Az írek legtrendibb írónője

ceceliA Ahern

győRFFy áKoS
táRCája
győRFFy áKoS
táRCája

SiKeRKönyv
a SzüRKe  
50 áRnyaLata

SiKeRKönyv
a SzüRKe  
50 áRnyaLata

SzupeRáRaS 
nyáRi oLvaSMányoK
SzupeRáRaS 
nyáRi oLvaSMányoK

Nonek lenni 
és

nem bedilizni

Kapcsolj ki az Athenaeum könyveivel!

´́
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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.)

anonim vámpírok klubja
Catherine Jinks
135 × 213 mm, 
320 oldal, füles kartonált
Nina cserfes, tizenöt éves vámpírlány, 
aki körül felbolydul az élet, miután egyik 
vámpírtársát holtan találják...

rendelési 
lehetőségek

AJáNdék könyv!
elizabeth 1–2.
Anya Seton
137 × 197 mm, keménytábla

elizabeth 1.
552 oldal
rendelési kód: al254
Bolti ár: 3900 Ft 
klubár: 3590 Ft

elizabeth 2.
376 oldal 
rendelési kód: al255
Bolti ár: 3500 Ft 
klubár: 3250 Ft

A több évtizedet felölelő családre-
gény lenyűgöző történelmi tabló, 
amely az első észak-amerikai 
államokat megalapító angol és 
holland telepesek közel négyszáz 
évvel ezelőtti történetét kelti 
életre. A regény főhőse egy londoni 
patikus lánya, Elizabeth Fones, aki 
önálló gondolkodásával, termé-
szettudományos érdeklődésével 
már egészen fiatalon kiemelkedett 
a környezetéből.

könyvjelző
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 J 
imi Hendrix sokszor 
nyilatkozta, ő nem 
egyszerű földi halan-
dó, hanem a Vénusz 
nevű bolygóról jött – 
sokan kinevették 
akkor, de így utólag, 
a zenéjét hallgatva el 

kell ismernünk, hogy mégiscsak 
lehetett benne valami. Akárcsak 
Győrffy ákos kisfiának kije-
lentésében, aki elmagyarázza 
apukájának, hogy ha esetleg 
nem tudná, ő is a csillagokból 
jött, ami nem ugyanaz, mint az 
ég. Óriási különbség van a kettő 
között! Aki többet szeretne 
megtudni az égről, a természet-
ről, a csillagokról, az minden-
képpen olvassa el Győrffy szép 
tárcanovelláját.

Cecelia Ahern, az írek egykori 
üdvöskéje és nagy ígérete tartó-
san sikeres bestsellerszerzővé 
küzdötte fel magát, a pályakez-
déstől eltelt tíz év sikereiről és 
viszontagságairól mesél most 
nekünk a rá jellemző közvetlen-
séggel és őszinteséggel. 

Ebben a lapszámban a szo-
kásosnál kevesebb írást tudtunk 
csak közölni, de reméljük, a bő-
séges akciós nyári könyvkínálat 
kárpótolja Önöket.

Jó olvasást, kellemes nyári 
pihenés kívánunk! 

Király Levente
főszerkesztő

14

a–z angol
a teljes sorozat cd-vel
Az angol nyelvet tanulók számára nélkülöz-
hetetlen alapkönyveket a Corvina kiadó most 
egybecsomagolva, kedvezményes áron kínálja!

a–z angol nyelvtan
Lexikon   
kovács János–Lázár A. Péter– 
Marion Merrich

a–z angol kiejtés
tankönyv és gyakorLókönyv
kovács János–Siptár Péter

a–z angol 
gyakorlókönyv
Gráf Zoltán Benedek – 
kovács János–Vizi katalin

A kötetek jellemzői:
168 × 238 mm, kartonált
888 + 448 + 292 oldal/kötet,  
rendelési kód: al154
Bolti ár: 10 580 Ft/3 kötet
klubár: 8590 Ft/3 kötet

Az a–Z angol nyelvtan 
az eddig Magyaror-
szágon megjelent 
legnagyobb és legtel- 
jesebb angol nyelvtani kézikönyv, 
amely címszavakban, magyar nyelvű 
magyarázatokkal és bőséges angol 
nyelvű példaanyag segítségével az an-
gol nyelvtan minden lényeges kérdését 
taglalja. Az a–Z angol gyakorlókönyv 
sok száz nyelvtani feladatot tartalmazó 
feladatgyűjtemény, melyben hasznos 
gyakorlatokat találhat magának min-
den nyelvtanuló. Az a–Z angol kiejtés 
(Cd-vel) kötet szerzői a legkülönfélébb 
szintű nyelvtanulók igényeit kielégítő 
magyarázatokat, feladatokat és hang-
anyagot válogattak össze. A hagyo-
mányos kiejtési gyakorlatok mellett a 
könyvben az angol kiejtés és helyesírás 

közötti rendszerszerű kapcsolatok 
részletes bemutatása is helyet kapott. 
A tanulást nagymértékben megköny-
nyíti, s egyben élvezetesebbé is teszi 
a könyvhöz mellékelt audió Cd, amely 
tartalmazza a legfontosabb gyakorlato-
kat és hallás utáni teszteket.sz
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légikisasszonyok 
Bauer Barbara
140 × 200 mm,
304 oldal, kartonált
rendelési kód: al146
Bolti ár: 2940 Ft
klubár: 2690 Ft
Négy kezdő légiutas-kísérő 
örök barátságot fogad egy-
másnak: a Szende, a Szórako-
zott, a dög és a Meleg, vagyis 
Anna, Szonja, dia és dani. 
kalandjaik minket is magasra 
repítenek, ahol szexéhes piló-
ták, ármánykodó kolléganők, 
hatalmaskodó politikusok, 
megvadult focirajongók és 
könnyű hódításhoz szokott 
üzletemberek teszik próbára 
a személyzet türelmét.

lélektolvajok
Rachel Vincent
140 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
rendelési kód: al147
Bolti ár: 2940 Ft
klubár: 2690 Ft
kaylee megérzi, ha valaki 
a közelében meg fog halni, 
és amikor ez bekövetkezik, 
egy ellenállhatatlan erő arra 
kényszeríti, hogy sikítson, mint 
egy lidérc. A lány  szí ve sebben 
foglalkozna az iskola legjobb 
pasijával, de elég nehéz a ran-
dizásra koncentrálnia, amikor 
az iskolatársai látszólag 
min den ok nélkül sorra holtan 
esnek össze. Egyedül kaylee 
tudja, ki lesz a következő...

hóFehér  
és a vadász
Lily Blake
140 × 200 mm,
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: al143
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft
Tíz évvel ezelőtt, ez esküvője 
éjszakáján a gyönyörű, de 
gonosz Ravenna meggyilkolta 
férjét, a királyt. ám a királyság 
irányítása kezdi felemészteni 
erejét. Hogy szépsége és 
varázs ereje megmaradjon, egy 
fiatal, tiszta szívre van szüksé-
ge: a király lányának szívére. 
A rabságban tartott Hófehérre 
halál vár, hacsak a vadász 
harcost nem nevel belőle.

rózsák
Leila Meacham
140 × 210 mm,
608 oldal, kartonált
rendelési kód: al141
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft
Három család: a Toliverek, 
a Warwickok és a dumont-ok 
már nemzedékek óta rózsák 
formájában rendezik nézetel-
téréseiket: többek közt vörös 
rózsát adnak bocsánatkérés 
gyanánt, és fehér rózsával jel-
zik megbocsátásukat. klasszi-
kus családregény álmokról és 
átkokról, kötelességtudatról 
és hatalmi harcokról, az 
ősök tiszteletéről és a tiltott 
szenvedélyről…

toszkán rózsa
Belinda Alexandra
145 × 208 mm,
518 oldal, kartonált
rendelési kód: al142
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
„Farkas”, a titokzatos idegen 
egy csecsemőt hagy a Santo 
Spirito zárda apácáinál. A kis-
ded ruhái között apró ezüst-
kulcs rejtőzik, ami származá-
sának egyedüli bizonyítéka… 
Lenyűgöző regény áldozatról, 
jutalomról, szépségről és 
megváltásról. Egy ártatlan 
kislány nővé válásának törté-
nete, ugyanakkor lebilincselő 
portré a fasizmussal sújtott 
Olaszországról és lakóiról. 

árész-határozat
Robert Ludlum–kyle Mills
115 × 180 mm,
560 oldal, kartonált
rendelési kód: al140
Bolti ár: 3199 Ft
klubár: 2980 Ft
Uganda nyugati részén egy 
amerikai speciális osztagot 
lemészárolnak az egyéb-
ként békés földművesek. 
A Covert-One mikrobiológu-
sát, Jon Smith ezredest küldik 
a helyszínre, hogy szerezzen 
bizonyítékot egy évszázadok 
óta szunnyadó parazita létére, 
amely a gazdatestbe kerülve 
tébolyodottságot okoz. Töb-
ben is meg akarják szerezni 
ezt a biológiai fegyvert...

bárka
Boyd Morrison
140 × 200 mm,
496 oldal, kartonált
rendelési kód: al144
Bolti ár: 3299 Ft
klubár: 2990 Ft
dilara kenner, az ambiciózus 
régésznő apja rendkívüli titkot 
hagy a lányára: a legendás 
történelmi relikvia, Noé 
bárkájának pontos helyét 
jelölő térképet. Amikor dilara 
nekikezd a kutatásnak – az 
egykori hadmérnök, Tyler 
Locke segítségével –, baljós 
erők gyülekeznek a háttérben, 
halálos céllal és eltökéltség-
gel – mindenáron ők akarják 
rátenni a kezüket a műtárgyra. 

silver
egy kalóz története
Edward Chupack
140 × 220 mm,
354 oldal, keménytábla
rendelési kód: al145
Bolti ár: 2995 Ft
klubár: 2790 Ft
A regény lapjain Stevenson  
A kincses sziget című műve 
éled újra. Az eredeti szereplők 
jellemén változtatva, és újabb 
alakokat teremtve a kalóz 
elmeséli életét. Ugyanakkor 
Silver gondolkodásra sarkallja 
az olvasót: a történet sorai 
között elrejti a kincshez vezető 
utat, így a rejtvényeket meg-
fejtve olvasó és főhős együtt 
találnak rá a lelőhelyre.

túl  
az óperencián
Palotás Petra
140 × 200 mm,
200 oldal, kartonált
rendelési kód: al148
Bolti ár: 2940 Ft
klubár: 2690 Ft
keményffy katát hideg 
zuhanyként éri a hír, hogy 
szerelme mégsem vele 
képzeli el a jövőt. A lány 
csalódottságában másfél 

évre elszegődik egy óceán-
járó hajóra, ahol be kell 
illeszkednie egy sajátos 
kasztrendszerű világba. 
A nem ritkán nehéz vagy 
éppen bizarr pillanatokat 
átélő kata a legnagyobb 
segítséget pilóta apja 
leveleitől kapja, amelyek 
15 esztendővel korábban 
íródtak, egy leküzdhetetlen 
betegség utolsó hónap-

jaiban. A történet 
kapcsán bepillantha-
tunk dél-kelet ázsia 
titokzatos világába 
is, Bangkokba, 
Indiába, Madrasba. 
A könyvben újra és 
újra felbukkan egy 
külön szál, Zilah-val 
a 20 esztendős 
gyönyörű thai 
prostituálttal... 
Szerelem, utazás, 
szex, számtalan 
baklövés, őszinte 
érzelmek, szülő–
gyermek kapcso-
latok, sírás, de 
leginkább kacagás 
várja az olvasót...

könyvjelző
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nyári lak
Mary Nichols
137 × 197 mm, 
440 oldal, keménytábla
rendelési kód: al149
Bolti ár: 3800 Ft
klubár: 3490 Ft
Lady Helen szülei tanácsát 
követve 1918-ban hozzámegy 
Richardhoz. ám a katona 
levelei érzéketlen embert 
sejtetnek, ezért Helen más 
karjaiban keresi a boldogsá-
got. A félrelépés szívet tépő kö-
vetkezményeivel húsz év múlva 
kell szembenéznie. A háborús 
szerelmi regény két ember 
egymásra találásának, anya és 
lánya zaklatott kapcsolatának 
megindítóan szép története.

túszdráma
John Gilstrap
137 × 197 mm, 384 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: al150
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft
Harvey Rodriguez, a több-
szörösen kitüntetett amerikai 
veterán tengerészgyalogos 
csalódottan kivonult a társa-
dalomból: a hobók magányos, 
de szabad életét éli. Amikor 
egy reggelen a sátra köze-
lében rátalál egy elkábított 
fiúra, akit sikerül visszahoznia 
az életbe, olyan események 
sodrába kerül, amelyek 
ellen eleinte kézzel-lábbal 
tiltakozik.

ellopott mágia
Mary Jo Putney
137 × 197 mm, 392 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: al152
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft
Simon Malmain, Falconer 
grófja egyike a mágikus 
hatalommal rendelkező 
Őrzőknek. Egy rutinküldetés 
során összetűzésbe kerül az 
áruló Lord draytonnal, aki 
varázslatot bocsát üldözőjére. 
Az átkot csupán maga Lord 
drayton oldhatja fel, vagy 
pedig Simonnak szembe kell 
néznie a halállal. A segítség 
egy rendkívüli lány, Meg 
személyében érkezik.

vágyálom
Sara Bennett
137 × 197 mm, 304 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: al151
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft
Marietta, a Greentree nő vérek 
legmerészebbike elhatároz-
za, hogy ő is anyja, a híres 
kurtizán, Aphrodité nyomdo-
kaiba lép. A leánynak először 
bizonyítania kell: el kell csábí-
tania a komor Max Vallandot. 
Miközben lassanként fény 
derül a múlt és a jelen 
titkaira, Marietta megismeri 
a testi örömök elképesztően 
sokszínű tárházát, és újra kell 
gondolnia korábbi terveit.

vissza hozzád
Nicholas Sparks
137 × 197 mm, 
312 oldal, keménytábla
rendelési kód: al153
Bolti ár: 2800 Ft 
klubár: 2590 Ft
A bűnöző családból származó 
dawson Cole és a gazdag 
szülőkkel büszkélkedő szőke 
szépség, Amanda Collins 
egymásba szeretnek a kö-
zépiskolában. A lány szülei 
azonban addig mesterkednek, 
amíg végül elszakítják őket 
egymástól. A két hajdanvolt 
szerelmes huszonnégy évvel 
később egy tragikus esemény 
kapcsán újra találkozik fiatal-
ságuk helyszínén. 

a szürke 
ötven árnyalata
E. L. James
125 × 200 mm, 
528 oldal, kartonált
rendelési kód: al111
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3720 Ft
Az erotikus, mulattató és mélyen megindító 
Ötven árnyalat trilógia olyan történet, amely 
hatalmába keríti és birtokba veszi olvasóját. 
Anastasia Steele, az irodalom szakos 
egyetemi hallgató interjút készít Christian 
Greyjel, az ifjú vállalkozóval. Gyönyörű, okos, 
s egyben ijesztő férfival találja szemben 
magát, így az ártatlan Ana megretten, amikor 
ráébred, hogy mindenképp meg akarja sze-
rezni őt. A tartózkodó Grey képtelen ellenáll-
ni Ana szépségének, független szellemének. 
Elismeri, hogy ő is akarja a lányt – de a saját 
feltételei szerint. Ana, akit egyszerre taszít és 
izgat a férfi szokatlan szexuális ízlése, habo-
zik. Greyt minden sikere – multinacionális 
vállalkozásai, hatalmas vagyona, szerető 
családja – ellenére dé mo nok gyötrik. Amikor 
a pár vakmerő, szenvedélyes viszonyba 
kezd, Ana fölfedezi a férfi titkait és egyben 
tulajdon, sötét vágyait.

leköt és élvezed

A könyv, 
Ami leveszi 
A nôket A lábukról 
szerte A világon
3 hónAp AlAtt 
20 millió elAdott példány

18
Ulpius 2-t fizet 
3-at vihet akció 
a LÍRA BOLTHáLÓZATáBAN

2012. augusztus 31-ig
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Marisa Mackle-nek adott 
interjújában elmondta, hálás 
mindazért, amit elsô regénye 
megjelenése óta elért. Mi-
után 21 évesen lediplomázott 
újságírásból és médiakom-
munikációból, nem volt se 
pénze, se munkája: „Most 
van karrierem, és idegen 
országokba utazom.” Sike-
rét a sorsnak tulajdonítja: 
szerinte mindennek oka van, 
hisz abban, hogy a dolgok 
okkal történnek meg az em-
berrel. Nem tervezte meg 
sem az életét, sem a karrier-
jét, de arra azért felkészült, 
hogy „egyszer lenn, másszor 
fenn”. 

A volt ír miniszterelnök 
  lányaként gyermekkora 

óta reflektorfényben él, bár 
sosem vágyott a nyilvános-
ság figyelmére. Ha valaki, 

hát ô jól megtanulhatta, 
hogy a közvéleményt az 
elôítéletek irányítják. Elsô 
regénye megjelenése után 
bôven kapott hideget és me-
leget is: „Olyasmiket mond-
tak rólam, hogy az apám 
miatt nem fogják elolvasni 
a könyveimet, vagy éppen 
azért vették meg, mert a volt 
kormányfô az apám.” 

A mikor Bertie Ahern és 
  Miriam Ahern elváltak, 

és édesapja új kapcsolatba 
kezdett, a sajtó állandóan 
velük foglalkozott. Amikor 
pedig megjelent elsô könyve, 
elszabadult a pokol: azt vág-
ták a fejéhez, hogy csak azért 
adták ki, mert az apja lánya, 
és azt terjesztették róla, hogy 
a könyvet tulajdonképpen 
Miriam írta. Felvetették azt 
is, hogy egy huszonéves lány 

egyáltalán írhat-e hitelesen 
a halálról. De Cecelia kitar-
tott, s aki interjút készített 
vele, mind megjegyezte, 
hogy leginkább akkor nyílt 
meg, amikor könyveirôl be-
szélhetett.

Manapság irodát bérel, 
ahol reggel 9-tôl este 

fél hatig, félelmetes tempót 
diktálva dolgozik. Az iroda 
fegyelemre tanította: „régen 
azt gondoltam, hogy képte-
lenség reggel 9-tôl este 5-ig 
kreatívnak lenni, de most azt 
tapasztalom, hogy besétálok 
az irodába, s máris ömlenek 
belôlem a szavak. Elôször 
kézzel írok, s aztán gépelem 
be a napi adagot.”

Cecelia nem szereti a szé-
pen elvarrott szálakat: 

„A leginkább akkor sikerül-

tek a figuráim, ha a hôsöm 
azzal az érzéssel ébred, 
hogy szembe tud nézni 
a következô nappal. Azt aka-
rom, hogy a meglévô emberi 
kapcsolataira támaszkodva 
húzza ki magát a bajból.” 

A z Ui.: Szeretlek címû 
  regényébôl készült filmet 

Hilary Swank és Gerard 
Butler fôszereplésével 
2007 decemberében ve-
títették a magyar mozik. 
A Girliegossipnak adott in-
terjújában, negyedik köny-
vének megírása után így 
beszélt elsô kiadott mûvérôl: 
„Rengeteg levelet kaptam 
olyanoktól, akik személyesen 
éltek át hasonló élményeket. 
A férjük vagy feleségük le-
veleket hagyott hátra, vagy 
halála elôtt virágot rendelt 
a párja születésnapjára, 

CeCelia 
ahern 
világa
A 2002-ben megjelenô Ui.: Szeretlek címû ro-
mantikus regénye, melyet mindössze 3 hónap 
alatt írt meg, egy éven át vezette az ír best seller 
listákat. Cecelia Ahern csillaga azóta is rendü-
letlenül ragyog: könyvei több mint negyven 
országban jelentek meg, összesen közel 13 mil-
lió példányban. Rajongói áradó mesélôkedvét, 
a fordulatos történeteket, a mese és valóság 
szórakoztató ötvözetét kedvelik regényeiben. 
Ehhez még hozzátehetjük a helyzetkomikum 
iránti fogékonyságát – például a Bennem élsz 
(2009) apafiguráját –, szelíd humorát, illetve 
azt, hogy minden szaván érezni: az írásban 
nagy örömét lelte. 
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lány 
a tükörben 
Cecelia Ahern
124 × 183 mm,
136 oldal, keménytábla 
védőborítóval
rendelési kód: al157
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
két megható novella.
Az első történet fősze-
replője Lila, aki éppen 
arra készül, hogy oltár 
elé lépjen. Az esküvői 
készülődés közben 
azonban fény derül egy 
családi titokra…
A második novella az 
Emlékek teremtője.  
Vannak, akik bármire 
képesek, hogy az első 
szerelem édes perceit 
ismét fel tudják idézni. 

a holnap titkai
Cecelia Ahern
135 × 215 mm,
384 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al194
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft
Az elkényeztetett Tamara 
élete fenekestül felfordul, 
mikor édesapja öngyilkos 
lesz, és hatalmas adós-
sághegyet hagy hátra. 
Anya és lánya eladja 
dublini házukat és a 
pa ra noiás nagybácsihoz 
költöznek. Tamara egy 
utazó könyvtár kínálatá-
ban látja meg a naplót, 
mely leírja, mi történik 
másnap. Beleveti magát 
az olvasásba, és hama-
rosan felfedezi a közeli 
kilsaney kastély rejtélyét. 

ajándék
135 × 215 mm,
296 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al196
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
A kevély üzletember, 
Lou Suffern folyama-
tosan küzd az idővel, 
családjának meg kell 
harcolnia minden 
vele töltött pil la na tért. 
Egy hideg téli reggel 
munkába menet Lou 
megismerkedik a hajlék-
talan Gabe-bel, és állást 
szerez a fiúnak a cégnél. 
Ez a ritka jócselekedet 
többszörösen megtérül: 
Gabe segítségével Lou 
elérheti, amit mindig is 
akart: végre egyszerre 
lehet két helyen! 

talált tárgyak 
országa
135 × 215 mm,
360 oldal, kartonált
rendelési kód: al198
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft
Sandy Shortt kényszer-
beteg. Amióta tízéves 
korában eltűnt a szom-
széd kislány, mániáku-
san keresgél, nem tudja 
feldolgozni, ha elvesznek 
a dolgai. kutatószenve-
délye annyira magával 
ragadja, hogy magán-
nyomozóként keres 
eltűnt személyeket. 
Mikor Jack Ruttle öccsét 
keresi, Sandy is eltűnik, 
és egy fura helyen köt 
ki, az eltűnt tárgyak és 
emberek birodalmában.

bennem élsz
135 × 215 mm,
400 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al197
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
Justin Hitchcock, a jó -
képű, elvált művészet-
történész egy anonim 
véradáson vesz részt. 
Joyce Conway, a rossz 
házasságban élő ír 
fiatalasszony balesetet 
szenved, és vérátöm-
lesztést kap. Amikor 
Joyce magához tér, úgy 
érzi, mintha valaki a 
testébe költözött volna: 
más álmait álmodja, 
más emlékeire emlék-
szik, egyre erősödő, 
megmagyarázhatatlan 
lelki kapocs köti össze az 
ismeretlen véradóval. 

ahol a szivár-
vány véget ér
135 × 215 mm,
448 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al195
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
Az írónő egyik legere-
detibb bestsellere: 
a hol felszínes, hol mély 
érzelmekről szóló, for-
dulatos, sodró történet 
kizárólag leveleken, 
elektronikus üzene-
teken és meghívókon 
keresztül tárul elénk. 
Rosie és Alex jóban-
rosszban kitartanak 
egymás mellett, és 
életre szóló véd- és 
dacszövetséget kötnek 
az iskola és a felnőttek 
zord világa ellen.

vagy a padláson rejtette el 
a másiknak szánt karácsonyi 
ajándékokat. Megható törté-
neteket olvastam olyanoktól, 
akik mélyen át tudták érezni 
Holly helyzetét. Volt, akinek 
a pszichológusa javasolta 
a könyvet. A célom is talán 
valami hasonló volt: egy 
megsemmisítô helyzetet, 
amellyel muszáj megbir-
kóznunk, szívet melengetô 
és felemelô érzésekkel töl-
teni meg. A könyveimet 
alapvetôen az érzések hatá-
rozzák meg. Ezzel a törté-
nettel a szeretett személyek 
elvesztésétôl való rettegése-
met írtam ki magamból.”

L egkedvesebb hôse a Bár- 
   csak láthatnál (2007) 

Ivanja: „Lenyûgöz a gyere-
kek viszonyulása a világhoz: 
abban hisznek, hogy bármi 
megtörténhet, s azzá válhat-
nak, akivé csak akarnak, hisz-
nek a láthatatlan barátokban 

és a varázslatban. Aztán fel-
nônek, cinikussá válnak, és 
megtanulják a kialakult sza-
bályok szerint élni az életü-
ket. Ez a történet arról szól, 
hogy Ivan, Luke és Elizabeth 
lerázzák magukról ezeknek 
a szabályoknak a nyûgét.”

A z Ahol a szivárvány véget ér 
  (2008) teljesen más stí-

lusban íródott: levelekbôl és 
e-mailekbôl áll. „Imádom az 
írott szavakat, mert örökre 
velünk maradnak. Gyerekko-
rom óta gyûjtöm a leveleket, 
a képeslapokat, és amikor 
beletúrok a cipôs dobozban 
tárolt emlékeim közé, új-
raolvashatom az életemet.” 
A könyv története a sokszor 
feltett „mi lett volna ha” 
kérdés mentén bontakozik 
ki: ráébreszti az olvasókat, 
az élet túl rövid ahhoz, hogy 
rossz döntéseket hozzunk, 
és arra bíztat, használjunk ki 
minden pillanatot.

L egújabb regényének (Nyo- 
   momban az Életem) 

fôhôse, Lucy Silchester 
nagyon nem hasonlít a szer-
zôre, a humoruk talán egye-
zik, de Lucyvel ellentétben 
Cecelia rengeteget beszél: 
„Ezzel megôrjítem a fér-
jemet. Viszont képtelen 
vagyok hazudni, így aztán 
remekül szórakoztam, mi-
közben megírtam Lucy fül-
lentéseit.”

P árjával, David Keoghan-
nel hosszú évek óta éltek 

együtt, amikor 2009 decem-
berében megérkezett Robin. 
A kislánya születését követô 
évben Cecelia szabadságot 
vett ki: végigolvasta Lee 
Child és Karin Slaughter 
mûveit, és mivel 21 éves kora 
óta folyamatosan dolgozik, 
végre végigvehette a ba-
kancslistáján szereplô téte-
leket: „…beiratkoztam egy 
sztepptánc-tanfolyamra… 

otthon pedig a konyhában 
táncolok, mert ott a leg-
hangosabb… és szeretnék 
eljutni egy Oscar-díjátadásra, 
s ott lenni, amint George 
Clooney kijön a mosdóból… 
és jó lenne újra írül tanulni.” 

A  2010 júniusában lezaj- 
  lott keresztelôre meg-

hívott vendégek egyúttal az 
esküvôjük tanúi is lehettek. 
Cecelia ugyanis hosszú ideig 
nem állt készen a házasságra: 
„Olyan ódivatú, nincs igazán 
helye a mai világban. Végül 
Robin érkezése változtatott 
meg. Hármasban sétáltunk 
az oltárhoz, s nem az édes-
apám adott át a vôlegénynek, 
hiszen sosem voltam a tulaj-
dona. Elôször David szülei 
sétáltak végig a padsorok 
között, aztán az én szüleim, 
ôket követte a nôvérem a 
gyerekekkel, s végül mi hár-
man érkeztünk az oltár elé.” 

Tracikievicz Zsófia

Az írónô eddig megjelent köteteibôl:
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a júdás- 
összeesküvés
Adam Blake
152 × 220 mm, 496 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: al239
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft
Rejtély, mítosz, gyilkosság 
és egy mindenre elszánt 
nyomozó páros. A Júdás-
összeesküvés, amelynek 
története egy látványos 
repülőszerencsétlenségtől egy 
londoni egyetemen történt 
brutális gyilkosságon át egy 
mexikói fantomvárosig vezet, 
a leglebilincselőbb és a leg-
több meglepetéssel szolgáló 
krimi A Da Vinci-kód óta.

ulysses
James Joyce
162 ×  235 mm, 688 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: al238
Bolti ár: 4500 Ft
klubár: 4190 Ft
James Joyce alkotása a világ-
irodalom örökérvényű klasz-
szikusa, minden irodalom-
kedvelő polcán ott a helye. 
Leopold Bloom történetében 
kortól és nemtől függetlenül 
mindenki megtalálja a maga 
útravaló üzenetét, mondan-
dóját. Az új magyar kiadás 
szövegében is új: Szentkuthy 
Miklós fordítását a Magyar 
James Joyce Műhely tagjai 
dolgozták át. 

a másik királynő
Philippa Gregory
155 × 220 mm, 464 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: al240
Bolti ár: 3300 Ft
klubár: 3050 Ft
Philippa Gregory neves tör-
té nész ként kezdett regények 
írásába. A másik királynő című 
bestsellere eddigi legizgal-
masabb írása. Stuart Mária, 
a skótok királynője, bízva uno-
katestvére, I. Erzsébet királynő 
jóindulatában, 1568-ban 
Angliába menekül a skótok 
felkelése elől, ám hamarosan 
itt is házi őrizetben találja ma-
gát. két királynő szenvedélyes 
hatalmi harca a trónért.

20 lépés előre
ki vagyok? 
hová megyek? kivel?
Jorge Bucay
130 × 189 mm, 164 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: al241
Bolti ár: 2500 Ft
klubár: 2290 Ft
Az argentin Jorge Bucay köny-
veiből emberek száz ezrei me-
rítenek erőt és böl csességet 
életproblémáik megoldásá-
hoz. A népszerű pszichológus 
egyik legolvasottabb könyve 
húsz rövid fejezetben húsz 
tanácsot fogalmaz meg, 
amelyeket követve harmoni-
kusabb, gazdagabb s talán 
boldogabb lehet az életünk. 

a nagy kvízválasztó
david Nicholls
124 × 200 mm,
416 oldal, kartonált
rendelési kód: al242
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft
A nagy sikerű Egy nap szer-
zőjének legújabb bestsellere 
az ifjúkori szerelmek világába 
vezeti vissza az olvasót. 
Az egyetemi kvízverseny köré 
rendeződő regény főhőse 
kitartóan próbálja megnyerni 
a kvízcsapat egy másik tagja, 
Alice szerelmét, aki félvállról 
veszi a gátlásos kamaszt. 
A rendkívüli humorral megírt 
történet a felnőtté válás örök 
témáját dolgozza fel.

levél egy idegentől
Barbara Taylor Bradford 
121 × 200 mm, 
492 oldal, kartonált
rendelési kód: al243
Bolti ár: 3200 Ft
klubár: 2980 Ft
Isztambul napsütötte, 
varázslatos világa, súlyos 
családi titkok, a második 
világháború legsötétebb 
napjai – hősies bátorság, 
gonosz előítéletek és termé-
szetesen sok-sok szerelem. 
Barbara Taylor Bradford 
szokása szerint mesterien 
bonyolítja a cselekmény 
szálait, népes szereplőgár-
dát mozgatva koldussze-
génytől dúsgazdagig.

lájFsztori 2.
privát evolúció, 
avagy válaszok a miértekre
Jávorkai Judit
137 × 205 mm,
400 oldal, kartonált
rendelési kód: al244
Bolti ár: 2699 Ft
klubár: 2490 Ft
A 2005-ben megjelent 
Lájfsztori folytatása tele van 
személyes élettapasztalattal.  
Az ironikus, utánozhatatlan 
humorú írások olykor kacajra 
fakasztanak, olykor pedig 
sírásra késztetnek. kemény, 
torzításmentes tükröt tartanak 
az olvasó elé, amelyben min-
denki a saját életét láthatja 
felvillanni.

hogyan legyek jó nő?
Takács Nóra
128 × 178 mm, 
144 oldal, keménytábla
rendelési kód: al245
Bolti ár: 1999 Ft
klubár: 1860 Ft
Tökéletes smink, ápolt 
megjelenés, trendi stílus – 
minden, amit a szépség-
ápolásról és az egészséges 
életvitelről tudni kell, 
egyetlen noteszbe sűrítve. 
Takács Nóra, a life.hu népsze-
rű szépségszakértője prakti-
kus tanácsokkal és könnyen 
megvalósítható tippekkel 
olyan kérdésekre adja meg a 
választ, amelyek minden nőt 
foglalkoztatnak.  

egy őrült rettenetes  
leszámolásra készül
James Patterson – Mark Sullivan
130 × 198 mm,
408 oldal, kartonált
rendelési kód: al237
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft
James Patterson, a világ egyik 
legjobban kereső írója, gyakran 
olyan nagyágyúkat utasít maga 
mögé, mint Stephenie Meyer, 
J. k. Rowling vagy Stephen king. 
Több mint 240 millió példány 
kelt el a könyveiből. A Guinness 
Világrekordok könyve szerint  
az ő nevéhez fűződik a legtöbb 
New York Times bestseller. 
Legújabb krimijében a Private, 
a világ legnevesebb nyomozóiro-
dája megbízást kap, hogy lássa 
el a 2012-es londoni olimpia 
biztonsági feladatait. Már csak 
órák vannak hátra a megnyitóig, 
amikor Peter knightot, a Private 
egyik vezető nyomozóját brutális 
gyilkosság helyszínére hívják. 
Az olimpiai játékok magas rangú 
szervezője az áldozat.
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Á  llatok útjait használom. Most döbbentem rá erre, ahogy jöttem 
   fölfelé a hegyen, a házhoz, ahol írni szoktam. Egy szeles, em- 
     berek által ritkán látogatott domb tetején áll ez az elhagya-

tott faház, amelyre úgy két éve bukkantam egy téli sétám során. 
Korábban feltörték már, az ajtó kiszakítva a helyébôl, odabent szét-
dobálva minden, gyerekholmik és evôeszközök, síléc és ágynemû 
nagy halomban a padlón. A betörés a ház megerôszakolása, a ház 
terének beszennyezése. A betörés a ház megrontása. Nem elég ki-
takarítani utána, valahogy helyre is kell állítani a megbillent egyen-
súlyt. Rendet tettem, az ártó szellemeket pipafüsttel elûztem, és 
kineveztem íróháznak, noha az itt töltött idôm nagy részében 
nem írok, csak ülök az ablak elôtt, és nézek kifelé. Valójában nem 
tudnám megmondani, mit nézek ilyenkor, mert ha azt felelném, 
hogy az ablak elôtti kôrisfákat és tölgyeket, hazudnék. Carl Gustav 
Jung írja önéletrajzi könyvében, hogy legkedvesebb idôtöltése az, 
amikor a kertjében tesz-vesz, fákat metsz, és közben nem gondol 
semmire. Mert közben a gondolatai a tudattalanban süllyednek el. 

Esetemben is valami hasonlóról lehet szó, mert az itt töltött 
idôrôl a legritkább esetben maradnak emlékeim. Mintha mindig 
álmomban járnék itt, ami bizonyos szempontból tényleg így is van. 
Hogy mi zajlik le ilyenkor bennem, nem tudnám megmondani. 
Homályos érzetek és benyomások, emlékfoszlányok, látszólag a 
semmibôl felbukkanó mondatok kavalkádja. Hátradôlök a hetve-
nes évekbôl itt maradt, kifejezetten ronda mûbôr 
fotelben, és hagyom, hogy lassan elöntse a tuda-
tomat ez a titokzatos folyó, amelynek éjsötét vize 
beláthatatlan mélységeket rejt. És talán az sem vé-
letlen, hogy ehhez a házhoz csak vadállatok által 
használt utakon juthatok el. Ki kell lépnem átme-
netileg az emberi minôségbôl, ha el akarok jutni 
mélyvilági életem helyszínére. 

Berepül egy lódarázs az ablakon. Megkerül és 
leszáll az ablakpárkányra. Nézzük egymást. Ha 
jobban belegondolok, én sem tudok többet róla, 
mint ô rólam. Egymás idegenségének meghitt 
aurá jában létezünk. De mire leírom ezt a monda-
tot, már vissza is repült a lombok közé. 

Egyszer felhoztam ide a fiamat, akit azonnal 
rabul ejtett a ház. Kijelentette, hogy itt fogunk 
aludni, sôt, többet inkább ne is menjünk haza, 
mostantól lakjunk inkább itt. Azt azért megje-
gyezte, hogy amennyire ô tudja, ez a ház igazából 
egy boszorkányé, aki most ugyan nincs itthon, de 
estére biztosan megérkezik, és ha akkor itt ta-
lál minket, abból nagy baj lesz. Mert ha itt talál 
minket, akkor magával visz az égbe. Mondtam 
neki, hogy nem is olyan rossz az szerintem, ha az 
égbe visz minket a boszorkány. De, nagyon rossz, 
mondta ô, mert aki az égben van, az meghalt, és az 
égbôl nem lehet visszajönni. Az égbôl nem, csak 
a csillagokból, tette még hozzá. Értetlenségemet 
látva elmagyarázta, hogy ha nem tudnám, ô maga 
is a csillagokból jött, de az nem ugyanaz, mint az 
ég. Már szürkült, amikor elindultunk a házból, ne-

hogy véletlenül találkoz-
zunk a boszorkánnyal. 

Azóta voltam már 
itt este, és be kell val-
lanom, olykor eszembe 
jutott a boszorkány. 
Hogy mi lesz, ha még-
is hazajön. 

Az égbe repítô boszorkány története nyilván 
egynémely mesék hatásának is betudható, de fiam monológjának 
a magja talán mégsem a mesekönyvek és a rajzfilmek világából 
ered. Sokszor megfigyeltem, hogy bizonyos helyek erôs hatással 
vannak rá. Ilyenkor elhallgat – ami egyáltalán nem jellemzô rá –, 
majd hirtelen furcsa dolgokat kezd mondani. És mintha nem is 
nekem mondaná ilyenkor, hanem saját magának. Vagy senkinek. 
A már emlegetett Jung is beszámol hasonló helyzetekrôl, amikor 
a tudattalan így nyilvánítja ki magát, rendhagyó monológok for-
májában. A gyerek kapcsolata sokkal elevenebb ezzel a világgal, 
mint a felnôtteké, és a nyelv, amit ennek a világnak a leírására 
használ, el kell hogy emelkedjen a hétköznapitól. Azt is lehetne 
mondani, hogy minden gyerek költô, amennyiben hírt ad arról a 
világról, amelybôl megformálódott, és ugyanígy minden felnôtt 
megôriz valamit a tiszta gyermeki létbôl, amennyiben nem sza-

kítja meg a kapcsolatot azzal a másik világgal. 
Amikor itt vagyok, nem tudom eldönteni, hol 

is vagyok tulajdonképpen. A gyerekkorom épp 
olyan jelenvaló, mint az elmúlt másodperc. Vagy 
épp annyira nem valóságos egyik sem. Sok olyan 
gyerekkori emlékem hívódott elô ennél az ablak-
nál ülve, amelyekrôl réges-rég megfeledkeztem 
már. 

Például a Dunával kapcsolatos elsô emlé keim. 
Állok a bokáig érô vízben, és nézem a hullámo-
kat, ahogy végtelen sorban futnak föl a kavicsos 
partra. Igazából arra az érzésre emlékeztem visz-
sza, amit ez a látvány akkor, talán három évesen 
elôhívott bennem. Hogy van ez a hatalmas erô, 
ami mozgatja a vizet, ami mozgatja odafönt a 
felhôket és a csillagokat – ahonnan állítása sze-
rint a fiam jött, így tehát valószínûleg én is –, és 
ami végsô soron engem is mozgat. Ebben az ér-
zésben benne volt mindez, és nem volt szükség 
arra, hogy meg is fogalmazzam. Erre csak most, 
sok évvel késôbb lenne szükség, de félek, hogy 
már lehetetlen. Ami az akkori és mostani énem 
közé ékelôdött, homályossá karistolta az egykor 
még ragyogóan tiszta tükröt, amiben elmosódó 
foltokon kívül egyebet már nemigen láthatok. 
Az egyetlen kijárat, az eredet fényének egyetlen 
látható forrása most már a fiam tekintete, amely-
ben még megpillanthatom azt, amit engedtem 
elkallódni az idôben. 

Vadállatok útjait járva találtam rá a kijáratra, 
amely kivezet majd az idôbôl.  

haza
Győrffy ákos
110 × 180 mm, 108 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: al163
Bolti ár: 2290 Ft
klubár: 2130 Ft
„Mintha egy végtelenül finom,  
de épp ezért áthatolhatatlan 
függöny választana el önmagam- 
tól és mindattól, ami a testem 
határain kívül fekszik. de már 
a testem is. Egyszerűen nem visz rá 
a lélek, hogy testemre a sajátom-
ként tekintsek. de akkor mégis kié,  
ha nem én birtoklom.” évezredes 
filozófiai kérdések mai nyelven. 
Megrendítő belső utazás és Haza-
találás.

Gyôrffy Ákos:

Kivezet majd
Utóhang a Haza címû könyvhöz
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bel ami,
a szépFiú
Guy de Maupassant
135 × 208 mm, 
336 oldal, kartonált
rendelési kód: al249
Bolti ár: 2699 Ft
klubár: 2490 Ft
Georges duroy leszerelt 
őrmester mindössze né-
hány frankkal a zsebében 

érkezik Párizsba. Egykori 
bajtársa szerez számára 
állást egy helyi lapnál. 
Ifjú hősünknek nincs 
különösebb tapasztalata 
a tollforgatás terén, ezért 
eleinte barátjának felesége 
segít rajta. ám nem ő 
az egyetlen nő, akinek 
Georges igénybe veszi 

a segítségét... 
Hamar felismeri 
ugyanis, hogy 
az érvényesülés 
legegyszerűbb 
útja Párizsban 
a női szalonokon 
– esetenként 
hálószobákon – 
keresztül vezet... 
A regényből 
készült legújabb 
filmváltozat 
az Alkonyat-
sagával ismert-
té vált Robert 
Pattinson 
főszereplésével 
készült, és 
egyes jelene-
teit Budapes-
ten forgatták.

éjszaka történt
Büky Anna
145 × 216 mm,
212 oldal, keménytábla
rendelési kód: al248
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
„Egy sokévszázados múltra 
visszatekintő, egykor gaz-
dag földbirtokos magyar 
nemesi família letűnt 
világa, széthullásának 
huszadik századi története 

elevenedik meg e bátor 
könyv lapjain. Család-
regény, ha tetszik, noha 
nem szélesen hömpölygő 
elbeszélés. Inkább két női 
hangra írott lírai dialógus: 
mintha nagymama és 
unokája személyes nap-
lójegyzetei feleselnének 
egymásnak. A generációk 
közötti különös párbe-
szédben kelnek életre 

az Angyalffyak 
családi legen-
dáriumának szí- 
nes figurái. ám 
a sok-sok meg-
nyerő vagy bizarr 
alak és nagy 
kedvvel elbe-
szélt mulatságos 
eseménytöredék 
fölidézése köz-
ben a családi 
múlt és a nem-
zeti történelem 
öncsalásokkal 
és elhallgatá-
sokkal kísért 
szörnyű traumái 
sejlenek fel...” 
(Rényi András)

könyvjelző

könyvjelző

isten igájában
Nyirő József
142 × 197 mm, 
336 oldal, keménytábla
rendelési kód: al251
Bolti ár: 3200 Ft
klubár: 2980 Ft
Az önéletrajzi ihletésű re-
gény a kötelességtudatból 
pappá lett Hargithay József 
lelki metamorfózisának 
hiteles és megrendítő 
története. A lassanként 
magára eszmélő fiatalem-
ber végül nem az egyház, 
hanem a nép szolgálatá-
ban, az egyszerű emberek 
segítésében találja meg 
élete értelmét, földi 
küldetését.

uz bence
Nyirő József
142 × 197 mm, 
216 oldal, keménytábla
rendelési kód: al250
Bolti ár: 2600 Ft
klubár: 2390 Ft
A regény valamennyi fe-
jezete egy-egy epizód Uz 
Bence, a havasi pásztor, 
a székely nép sorsát 
megtestesítő hős néhol 
mulatságos, néhol meg-
indító kalandjaiból. A nép 
egyszerű, ám góbésan 
csavaros eszű gyermeke 
nevettető vagy éppen 
könnyes- érzelmes törté-
netei mind-mind adalékok 
a székelység képéhez.

óperencia 
pozsony, 907
Hanczár János
140 × 208 mm,
320 oldal, kartonált
rendelési kód: al247
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft
A beszédtanár-újságíró, a leg-
több Murphy-törvénykönyv 
hazai szerzője, majd hat évig 
dolgozott ezen a történeten, 
amely a magyarok honfogla-
lást lezáró, Pozsony mellett 
megvívott csatáját tárgyalja. 
A kötetből megismerhetjük 
a magyar történelem eme 
méltatlanul keveset emlege-
tett fejezetét. A műben nagy 
hangsúlyt kap a hazaszeretet. 

véres birodalom
William dietrich
137 × 197 mm, 
472 oldal, keménytábla
rendelési kód: al246
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3590 Ft
A második világháború elő-
esté jén, 1938-ban SS-expe-
díció indul Tibetbe, hogy egy 
titokzatos eltűnt királyság, 
a Shambala után nyomozzon. 
El is jutnak az elhagyatott 
városba, ahol az ókori 
részecskegyorsító működik. 
A nácik pusztító fegyverként 
kívánják bevetni a szerkezetet, 
ezért szeretnék hazavinni 
Németországba. Az amerikai 
titkosszolgálat közbelép.

az ősi küldött
Tormay Cécile
145 × 209 mm, 
560 oldal, keménytábla
rendelési kód: al252
Bolti ár: 3200 Ft
klubár: 2980 Ft
Tormay Cécile írásművészeté-
nek koronája ez az erősen át-
hallásos és rendkívül időszerű 
hatalmas trilógia, amelyben a 
tragikus magyar sors nagyre-
gényét írta meg. IV. Béla idején 
élt egy fiatal magyar vitéz, Ung, 
akinek a lelkében szerelmének 
tragikus elvesztése és a tatár-
pusztítás rémségei fölélesztik a 
kétségbeesés diktálta kö te les-
ség tu da tot. A férfi megpróbál 
mindent megtenni a hazáért.

találkozás 
alkonyatkor
Tormay Cécile
122 × 197 mm, 
232 oldal, keménytábla
rendelési kód: al253
Bolti ár: 2400 Ft
klubár: 2190 Ft
Tormay Cécile romantikus el-
beszéléseiből válogat a kötet. 
Az írónő rendkívül magával 
ragadóan írt a szerelemről 
és az asszonyi sorsokról: 
a szépségről és annak mu-
landóságáról, a szenvedély 
felizzásáról és elhamvadásá-
ról, a gyermek utáni vágyról, 
féltékenységről, hűségről és 
megcsalatásról, öregségről 
és halálról…
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reklám
vagy amit akartok
Szerkesztette: Hargitai Lilla
150 × 237 mm,
208 oldal, kartonált
rendelési kód: al167
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 3250 Ft
Reklám. Média. Magyar. Ere-
deti. Hamis. Elad. Megszólít.  
Tájékoztat. Elgondolkodtat. 
Megmozgat. Hirdet. Hirdet-
mény? Harmincnégy közéleti 
szereplő, reklám- és média- 
szakember, hirdető, tudós vé-
leménye a kortárs reklámról. 
Izgalmas szellemi vállalkozás 
arról, hová tart a kommuniká-
ciós iparág, és milyen szerepe 
van a reklámnak életünkben.

beszélő testek 
Robert Phipps
150 × 237 mm,
174 oldal, kartonált
rendelési kód: al168
Bolti ár: 3950 Ft
klubár: 3680 Ft
„Ez a könyv egy kincsesbánya! 
Elmondja, valójában mit is 
takar ez a gyakran félreértett 
téma. Tudom, hogy újra és 
újra ki fogom nyitni, hogy 
utánanézzek, a többi emberrel 
folytatott kommunikációban 
miként tudok a legszerencsé-
sebben eligazodni a rengeteg 
akadály közt. köszönöm, 
Robert! Régóta várunk 
erre a könyvre.” (Dr. Caryn 
Soloman, Investec Bank)

it-Frusztráció
hogyan küzdjük le 
és legyünk partnerei 
az informatikának
Susan Cramm
150 × 238 mm,
144 oldal, kartonált
rendelési kód: al166
Bolti ár: 3950 Ft
klubár: 3680 Ft
kinek a kezében van az irá-
nyí tás? Az informatika vagy 
a kreatív ötletek szabnak 
egymásnak határt? A könyv 
abban segít, hogy megkapjuk 
a technológiától azt, amit 
akarunk – miután túljutottunk 
a frusztráción, és új partneri 
viszonyt alakítottunk ki  
az informatikával.

melyiket 
válasszam?
helyes szóhasználat 
a németben
Lázár Györgyné
176 × 250 mm,
156 oldal, kartonált
rendelési kód: al172
Bolti ár: 2650 Ft
klubár: 2460 Ft
A kötet olyan szópárokat, 
szócsoportokat gyűjt össze, 
amelyek magyar jelentése 
hasonló vagy azonos, de nem 
mindegy, hogy különböző 
nyelvi helyzetekben melyiket 
használjuk. A könyv szófajok 
szerint csoportosítva, példa-
mondatok segítségével 
mutatja be a szópárokat.

telc – német nyelvvizsga 
gyakorlófeladatok 2012 
Új, átdolgozott, bővített kiadás
210 × 297 mm,
241 oldal, kartonált
rendelési kód: al171
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft 
Három B2-es feladatsorral 
bővített kiadás! A könyv B1 
szinten kettő, B2 szinten pedig 
hét teljes vizsgafeladatsort vo-
nultat fel. Ezen kívül tartalmaz 
egy B2-es mintafeladatlapot, 
az önellenőrzéshez megoldá-
sokat és mintaleveleket, vala-
mint a hallás utáni feladatok 
szövegének átiratát. két audio 
Cd-vel, valamint az úgyneve-
zett virtuális melléklettel.

Fülszöveg
német hallás utáni 
szövegértés feladatok b1
Szűcs Melinda
176 × 250 mm,
96 oldal, kartonált 
rendelési kód: al173
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
A könyv arra ösztönzi a nyelv-
tanulót, hogy „füleljen”, figyel-
jen, értse meg a szövegek 
tartalmát és lényegét, szűrjön 
ki belőlük információkat, 
rendszerezze azokat, illessze 
táblázatba, alkosson belőlük 
válaszokat.
A feladatokhoz a hanganyag 
mellett megoldókulcs és 
szövegkönyv is tartozik.

bluebird 
reader’s 
academy
sorozat
Magyar nyelvtanulóknak írt 
angol nyelvű könnyített olvas-
mányok három tudásszinten:
•  nyelvvizsgára, érettségire 

készülőknek,
•  kikapcsolódásra vágyó 

nyelvtanulóknak,
• átfogó szószedettel.

eating around 
britain
recipes for all levels
Audrey V. Rouse
Andrew C. Rouse
117 × 207 mm,
91 oldal, kartonált
rendelési kód: al170
Bolti ár: 1500 Ft
klubár: 1390 Ft

the british pub
Andrew C. Rouse
117 × 207 mm,
78 oldal, kartonált
rendelési kód: al169
Bolti ár: 990 Ft
klubár: 920 Ft

the tragedy 
oF man
with images from 
the animated film adaptation 
by marcell jankovics 
Imre Madách
229 × 235 mm,
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: al164
Bolti ár: 5900 Ft
klubár: 5490 Ft
Madách Imre Az ember 
tragédiája Jankovics Marcell 
animációs filmváltozatának 
képeivel. Az angol nyelvű 
kiadás alapjául szolgáló 
fordítás C. P. Sanger munkája, 
amely eredetileg Leonard és 
Virginia Woolf gondozásában 
jelent meg.
The most quoted classical 
Hungarian tragedy in 
C. P. Sanger’s translation, 
originally published by 
Leonard and Virgina Woolf, 
with illustrations by Hungary’s 
leading graphic artist.

az ember 
tragédiája
jankovics marcell animációs 
filmváltozatának képeivel
Madách Imre
229 × 235 mm,
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: al165
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4650 Ft
A szemet gyönyörködtető 
kiadvány az elmúlt másfél 
évszázad Tragédia-kiadásai 
előtt tiszteleg, különleges 
módon, Jankovics Marcell 
animációs filmváltozatának 
képeivel illusztrálva. A szöveg 
és a színenként különböző tech-
nikával készült 135 szí nes kép 
egyedülálló módon kapcsolódik 
össze és hat egymásra. A kötet 
már angol nyelven is elérhető.
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A katalógusban szereplő termékeket 
a készlet erejéig, de legkésőbb a követke-
ző katalógus megjelenéséig, azaz 2012. 
szeptember 24-ig lehet megrendelni.

A Líra bolthálózatában az akció 2012. 
augusztus 31-ig, illetve a készlet erejéig 
tart. Az akciós készlet boltonként változó.

Az akciós oldalakon szereplő köny-
vekből az egyszeri rendelési érték  
minimum 1000 forint!

könyvvásár 

200 
forinttól! 

a magyar nemes 
vitézsége
Bánó Attila
165 × 235 mm, 
560 oldal, keménytábla
rendelési kód: al299
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 800 Ft
Bánó Attila e köteté-
ben – az árpád-házi 
királyok uralkodásá-
tól az 1848–49-es 
szabadságharcig tartó 
időszakot felölelően – 
azokat a nemeseket 
és főnemeseket 
mutatja be, akiknek 
vitézi cselekedeteiről, 
háborúkban, csaták-
ban, portyázásokban, 
párviadalokban való 
részvételéről hitelt 
érdemlő feljegyzések, 
adatok maradtak fenn.

miért lettem 
antipatikus?
egy egészségügyi 
miniszter feljegyzései
dr. Molnár Lajos
150 × 230 mm,
304 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al314
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 200 Ft
Molnár Lajos szóki-
mondó stílusban ír 
a bársonyszékben 
töltött hónapokról, az 
egészségügyi reform 
szükségességéről és 
arról, milyen érdekek 
mozgatták a változások 
ellenzőit, a miniszter 
politikai ellenlábasait. 
Izgalmas, nemegyszer 
botrányos részleteket, 
kulisszatitkokat árul el  
a háttéreseményekből.

van egy hely, 
a színpad…
beszélgetések 
a színészmesterségről
dömötör Adrienne 
130 × 197 mm,
308 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al336
Bolti ár: 2690 Ft
klubár: 500 Ft
„…A szövegek együt-
teséből összerakódó 
kép lényegesen többet 
nyújt, mint a tíz színész 
gondolkodásmódjának 
egyenkénti összefogla-
lása, hiszen a számtalan 
alkalommal összefutó 
pályák érdekes szín-
háztörténeti vonalakat 
is kirajzolnak, amelyek 
későbbi korok emléke-
zete számára is fontossá 
válhatnak….” 

heath ledger 
élete
Janet Fife-Yeomans
155 × 235 mm, 
320 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al307
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 500 Ft
Az egész világ meg döb-
bent, amikor 2008. 
január 22-én a mind-
össze 28 éves ausztrál 
szupersztár, nők milliói-
nak kedvence életét 
veszítette. Ez a könyv 
páratlan részletességgel 
mutatja be azt, hogyan 
vált az összetartó, 
nyugat-ausztráliai 
iparoscsaládból szár-
mazó fiú korának igazi 
popkult ikonjává, és azt 
is, milyen feszültségek 
tették tönkre a családot. 

kalóznapló 
Alexander Exquemelin
216 × 279 mm,
192 oldal, keménytábla 
védőborítóval 
rendelési kód: al308
Bolti ár: 5990 Ft
klubár: 1500 Ft
Sir Henry Morgan 
kalóz kapitány tetteiről 
elsősorban Alexander 
Exque melin hajóorvos 
élménybeszámolóiból 
van tudomásunk. Ezt 
egészítette ki informá-
ciókkal Terry Breverton 
kutató a kalózhajók ere-
detéről, a kalózok stra-
tégiáiról és fegy vereiről, 
az általuk alkal mazott 
kínzásokról, a korabeli 
orvoslás módszereiről 
és a 17. századi életről 
a karib-tengeren.

kísérteties!
riportkönyv 
a szellemvilágról
Mary Roach
135 × 215 mm,
262 oldal, keménytábla
rendelési kód: al313
Bolti ár: 2290 Ft
klubár: 800 Ft
Az írónő új kötetében 
a lélek halál utáni 
létét mutatja be csípős 
humorral átitatva, 
rendkívül szórakoztató 
formában. Szakisme-
retét, kíváncsiságát és 
szkepticizmusát egész-
séges arányban vegyítve 
a tudomány és a hit fur-
csa keverékét tárja elénk 
törté ne tei ben – nagy 
ravaszsággal vezetve 
keresztül bennünket 
a szellemvilágon.

az elveszett 
Frigyláda
a legendás ereklye 
nyomában 
Tudor Parfitt
150 × 230 mm,
264 oldal + 2 × 8 oldal 
színes képmelléklet, 
füles kartonált
rendelési kód: al300
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 500 Ft
Az elveszett frigyláda 
fordulatos történet, 
olyan, mint egy izgalmas 
detektívregény. Az elis-
mert tudós-kalandor, 
Tudor Parfitt húsz éven 
keresztül járta a világot 
a szent tárgyat keresve, 
és kalandos kutatá-
sa végén rálelt egy 
múzeumban porosodó 
tárgyra… 

hasítás
magyar rockantológia
Huszonhat rocknovella
180 × 180 mm,
304 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: al339
Bolti ár: 2690 Ft
klubár: 800 Ft
kortárs magyar írók 
(többek között Békés 
Pál, dragomán György, 
Garaczi László, Grecsó 
krisztián, Háy János, 
Hazai Attila, kemény 
István, Podmaniczky 
Szilárd, Tóth krisztina, 
Vámos Miklós) novellái 
a rockkal kapcsolatos 
személyes élményeikről. 
Ezekben a remeklé-
sekben a téma lehet 
akár egy lemez, szám, 
koncert, együttes, vagy 
csupán egy emlékezetes 
pillanat is. 

a haverok 
avagy a vörös 
arisztokrácia 
tündöklése 
és nyomorúsága
Obersovszky Péter
139 × 200 mm,
224 oldal, kartonált
rendelési kód: al344
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 200 Ft
Csak koccintanak. Már 
a kISZ tábor óta tudják 
– maguk között vannak. 
Az egykori kommunista 
elit tagjai. Azé az arisz-
tokráciáé, amely a 40 
évi kommunizmusban 
gyökeredzik, és onnan 
hagyományozódott 
át a mába. Ha bűnt 
követnek el, akkor sem 
lesznek a tett súlyával 
arányosan bűnösök, 
mint más közönséges 
halandó…

így látunk mi 
37 kép, 37 történet
Eszéki Erzsébet 
beszélgetései 
művészekkel, 
közismert emberekkel
164 × 178 mm,
152 oldal, keménytábla
rendelési kód: al326
Bolti ár: 2500 Ft
klubár: 400 Ft
Az ismert újságírónő  
37 tudóst, művészt, 
közéleti embert kért 
fel, hogy írjon, illetve 
beszéljen kedvenc ké-
péről. A válaszadók fo-
tóival és a szóba került 
művek reprodukcióival 
illusztrált beszélgetések 
lényegében üdítően 
egyéni képelemzé-
sek, a műalkotás és 
„fogyasztója”, a néző 
viszonyának újszerű 
felmutatása...

–30% kedvezmény • szuperáras könyvek • –75% kedvezmény • szuperáras könyvek   
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titeuF
a zélet célja
Zep
210 × 285 mm,
48 oldal, keménytábla
rendelési kód: al318
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 400 Ft
Ha a Zélet célja ott 
van az orrunk előtt, 
a hozzá vezető út vajon 
mér a matekdogákon, 
a suliúszáson, az iskolai 
szívatásokon és bűzlő 
öltözőkön keresztül 
vezet? én aszondom, 
a Zélet célját elérni tökre 
nem egyszerű... 
Titeuf-öt a franciák job-
ban csípték, mint Harry 
Pottert, ezt könyvről 
könyvre kétmillióan 
állítják.

esterházy 
egy házy nyúl 
csodálatos élete
Irene dische–Hans 
Magnus Enzensberger–
Michael Sowa
225 × 275 mm,
32 oldal, keménytábla
rendelési kód: al338
Bolti ár: 2290 Ft
klubár: 1000 Ft
Hogyan szólhat egy 
mese egyszerre az Ester-
házyakról és egy kedves 
húsvéti nyusziról? 
Minderre választ kap 
az olvasó a felnőttek-
nek (is) tanulságos 
történetből. A humoros, 
áthallásokkal teli, csava-
ros képeskönyv fordítója 
pedig ki más is lehetne, 
mint esterházy Péter.

jános vitéz 
Petőfi Sándor
péreli zsuzsa 
akvarelljeivel
200 × 280 mm,
80 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: al340
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 1500 Ft
Hogyan lesz kukorica 
Jancsiból János vitéz, 
miképp győzi le a zsivá-
nyokat, boszorkányokat, 
óriásokat? és hogyan 
találja meg elvesztett 
Iluskáját és nyeri el az 
örök boldogságot? A Já-
nos vitéz már több mint 
százötven esztendeje 
az egyik legkedvesebb 
olvasmánya gyerekek-
nek, felnőtteknek.

A Saxum kiadó ezzel a sorozattal, a pszichológia 
kiváló tudósai (Bácskai Júlia,  Cziegler Orsolya, 
Fischer Eszter, Lux Elvira, Mohás Lívia, Oláh Gábor, 
Jeanette Stark-Stadele, Gertrud Teusen, Varga 
Zoltán) segítségével közelebb hoz, könnyebbé tesz 
olvasói számára egy-egy komolyabb, de mindenkit 
érzékenyen érintő témát – az élet dolgaiból.

A kötetek jellemzői: 
115 × 175 mm,
152–202 oldal/kötet, 
kartonált
Bolti ár: 1480 Ft/kötet
klubár: 1180 Ft/kötet

mit tudsz 
önmagadról?
rendelési kód: al285

egymás Felé 
Szexualitásról 
fiataloknak 
rendelési kód: al286

akit a kalapból 
kihúztál 
A párkapcsolatok 
pszichológiája
rendelési kód: al288

együttélősdi
rendelési kód: al289

meleg 
a gyerekem?
Nádasdy ádám 
előszavával
rendelési kód: al287

egyedül 
nevelem…
rendelési kód: al290

baj van a 
gyerekemmel?
rendelési kód: al291

hupikék törpikék
asztronautörp
140 × 210 mm,
32 oldal, kartonált
rendelési kód: al341
Bolti ár: 1490 Ft
klubár: 500 Ft
Asztronautörp hatalmas 
űrhajót épít, a jármű 
azonban rakoncátlan-
kodik. Még szerencse, 
hogy Törpapának zse-
niá lis ötlete támad. Per-
sze a csillagközi zöldikék 
is besegítenek... 

A Hupikék törpikék 49 
éve varázsolják el világ-
szerte a gyermekeket. 
Generációk nõttek fel a 
nagy sikerû tévésoroza-
ton, és most már nyom-
tatott formában is talál-
kozhatnak a törpökkel és 
Hókuszpókkal. 

hupikék törpikék 
Foglalkoztató 
kicsiknek 
210 × 297 mm,
16 oldal, irkafűzött 
rendelési kód: al342 
Bolti ár: 490 Ft
klubár: 300 Ft 

Rejtvények, vidám fel - 
ada tok, kifesteni való 
képek várják a kicsiket.

hupikék törpikék 
ügyi 
Foglalkoztatója
205 × 295 mm,
16 oldal, tűzött
rendelési kód: al343
Bolti ár: 499 Ft
klubár: 300 Ft 

Segíts ügyinek! Együtt 
hihetetlen ma si nákat 
szerelhettek össze.

az élet dolgai 
könyvsorozat

én? te? – mi!
Gyerekekről szülőknek
rendelési kód: al292

a gyermek- 
nevelésről 
Iskoláskorig
rendelési kód: al294

iskolai 
ártalmak
Vekerdy Tamás 
előszavával
rendelési kód: al296

diagnózis után 
A benned lakó mágus
rendelési kód: al293

hogyan 
segítsünk idős 
szüleinknek?
rendelési kód: al295

4–8
éveseknek

4–8
éveseknek

4–8
éveseknek

8–12
éveseknek

8–12
éveseknek

Hupikék 
törpikék

8–12
éveseknek
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vétkek 
és vezeklések
ruth története
Elizabeth Gaskell
122 × 197 mm, 
392 oldal, keménytábla
rendelési kód: al280
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 1499 Ft
Ruth Hiltont, a szépséges 
árvát elragadja a szerelem, 
de románca egy jellemte-
len férfival megpecsételi 
sorsát. Ettől kezdve az a 
lány célja, hogy feledtesse 
botlását: életét mások szol-
gálatába állítja. Története 
az újrakezdés romantikus 
históriája a 18–19. századi 
Anglia díszletei között.

kis dorrit
Charles dickens 
142 × 197 mm, 
856 oldal, keménytábla
rendelési kód: al281
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 1499 Ft
Anyja halála után Amy dorrit 
odaadóan gondoskodik 
testvéreiről, mivel apjuk az 
adósok börtönében rabos-
kodik. Egy napon találkozik 
a jómódú Arthur Clennammel, 
aki saját családjának titka 
után nyomozva rájön, hogy az 
a dorrit család tragédiájával 
áll összefüggésben. A férfi 
mindent megtesz, hogy segít-
sen Amyn, mert  elbűvöli őt a 
lány áldozatossága és jósága.

végzetes 
vonzalom
Erdős Renée
122 × 197 mm, 
304 oldal, keménytábla
rendelési kód: al282
Bolti ár: 2500 Ft
klubár: 999 Ft
Clarissz bárónőben egy 
napon leküzdhetetlen 
szenvedély ébred Szergej, 
a kevés beszédű, titokzatos 
múltú orosz férfi iránt. Szergej 
már hosszú évek óta dolgozik 
a Herzfeld családnál mint 
intéző, és titkon régóta epe-
kedik Clarissz után. kettejük 
számtalan bonyodalommal 
tarkított viszonya tragikus 
folyamatok elindítója lesz…

reménytelen 
szerelem
válogatott írások
karinthy Frigyes
122 × 197 mm, 
208 oldal, keménytábla
rendelési kód: al283
Bolti ár: 2400 Ft
klubár: 999 Ft
karinthy Frigyes nőkkel 
kapcsolatos, asszonyokról, 
szerelemről, házasságról, 
házasságtörésről, a férfi és 
a nő viszonyáról szóló írá sai-
ból tartalmaz egy csokorra 
valót a kötet. A válogatás 
nemcsak szórakozást nyújt, 
hanem hiteles képet ad 
karinthy nőképéről is, amely 
meglehetősen összetett. 

a csókok 
éjszakája
elbeszélések
Molnár Ferenc
122 × 197 mm, 
192 oldal, keménytábla
rendelési kód: al284
Bolti ár: 2400 Ft
klubár: 999 Ft
Molnár Ferenc elbeszélés-
kötete a szerelem létélmé-
nyének megannyi változatát 
rendezi csokorba. A törté-
netek, mint megannyi szere-
lemmozaik, a féltékenység, 
a reménytelen vágyakozás, 
az ifjúkor érzelmi ébredése, 
a csalódás, a magány, az 
érzelmi útkeresés és az izzó 
vágy őstípusait villantják föl.

én, charlotte 
simmons
Tom Wolfe
143 × 221 mm,
624 oldal, keménytábla 
védőborítóval
rendelési kód: al302
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 1000 Ft
Egy világvégi kisvárosból a 
doupont Egyetemre érkező 
gyönyörű és okos Charlotte 
Simmons, válaszút elé érke-
zik: hasonul-e az egyetemi 
világhoz, vagy kibontakoz-
tatja saját erejét - ártat-
lanságát és a többiektől 
eltérő világfelfogását. Vajon 
egyetlen lány megválthat-
ja-e az egyetemi világot?

gólyára várva
Harmat Anett
135 × 215 mm,
280 oldal, kartonált
rendelési kód: al303
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 500 Ft
Három és fél év kegyet - 
len, de végül nem hiába-
való küzdelmének igaz 
története bontakozik ki a 
szívszorító, bár humorral 
is fűszerezett naplóból.  
Az olvasó hónapról hó-
napra követheti nyomon 
nemcsak a teherbe esésért 
vívott harc stádiumait, 
hanem a leendő édesanya 
lelki csatáját is környezeté-
vel és önmagával szemben.

házasságom 
története
egy boldog évünk 
a hullámvölgyben 
Melanie Gideon
125 × 195 mm, 
240 oldal, kartonált
rendelési kód: al306
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 500 Ft
Melanie Gideon egy év apró-
cseprő eseményei kapcsán 
mesél a gondjairól, a félel-
meiről, és a minden mögött 
ott bujkáló boldogságról és 
örömről. Egy furcsa év 12 hó-
napja 12 történetben. Fura, 
keserédes pillanatokat örökít 
meg, mindannyiunk által átélt 
érzésekről.

spagetti 
és húsgombóc
avagy szerelem olasz módra
Susan Volland
135 × 200 mm,
256 oldal, kartonált
rendelési kód: al317
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 500 Ft
A regény hősnője Jo Cerbone, 
a harmincas éveiben járó, 
egyedülálló nő, aki nem kevés 
öniróniával fűszerezve tárja 
elénk életének történetét, va-
lamint a családi összetartozás 
fontosságát. Az események 
középpontjában látszólag 
a családi vállalkozás, Louie 
Olasz étterme áll, amit egy 
régi ismerős tönkre akar tenni.

házasság céljából 
Robert Goolrick
135 × 215 mm,
368 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al305
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 500 Ft
Ralph Truitt, a város 
leggazdagabb emberének 
házassági hirdetésére 
Catherine Land jelentke-
zett. Vajon a nő is egyszerű 
vidéki életre vágyik, egy 
tisztességes férfi oldalán, 
hogy aztán majd együtt 
öregedjenek meg? Ha igen, 
akkor miért van a zsebében 
egy arzénes fiola? Feszült 
és borzongató, kés élén 
táncoló, felkavaró regény.
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sárkánytekercs
I. J. Parker
135 × 215 mm,
352 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al316
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 500 Ft
A regény a 11. századi Japán-
ba kalauzolja el az olvasót, 
eleven metszetét adva a 
korabeli japán társadalom-
nak. Feltűnnek benne tudós 
nemesek, buddhista papok, 
császári hivatalnokok, kato-
nák, koldusok, házalóárusok, 
harcművészek és prostituál-
tak, kisstílű bűnözők, valamint 
egy különleges nő, aki éppoly 
kemény harcos, mint bárme-
lyik férfi.

katalin leányai
Nina Stein
125 × 195 mm,
256 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al309
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 500 Ft
A fiatal történészhallgató, 
Mira, házi dolgozata írása 
során egy rejtélyes mintá-
zatú terítőt lát meg egy régi 
újság fényképén. Barátjával, 
a művészettörténész Berdissel 
próbálja megfejteni a furcsa 
szimbólumok jelentését. 
A nyomok egy titokzatos 
társasághoz vezetnek, akik 
a 18. század végén Tirpében 
próbálták elrejteni értékes 
tudásukat a nyilvánosság elől.

az ördög 
temploma
Frank Schätzing 
140 × 220 mm, 480 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: al301
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 800 Ft
Jacop, a Róka egy este meglá-
togatja a kölni érsek tiltott 
almafáit, az újonnan épülő 
dóm, a „szent mű” tőszom-
szédságában. Szemtanúja 
lesz, amint Gerhard Morartot, 
a zseniális építőmestert 
egy sötét árny letaszítja az 
állványzatról. Szerencsétlen-
ségére a gyilkos észreveszi őt, 
és megkezdődik az élet-halál 
hajsza… 

hangtalan
Frank Schätzing 
140 × 220 mm,
624 oldal, keménytábla
rendelési kód: al304
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 600 Ft
Schätzing kiváló politikai 
krimijében a feszültség 
úgy nő oldalról oldalra, 
mintha csak egy klasszikus 
thrillert néznénk. A könyv 
egyik nagy erénye, hogy 
minden szereplő motivá-
cióját alaposan megis-
merjük és megértjük, ezen 
kívül bepillanthatunk a 
globalizált média és politi-
ka működésének kulisszái 
mögé is.

rejtett világ
Sam Revell
140 × 220 mm, 
400 oldal, kartonált
rendelési kód: al315
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 700 Ft
Rose Redgrave egy autó-
balesetben majdnem életét 
veszti, ám visszahozzák 
a klinikai halál állapotából, 
cserébe egy titkos társaság 
tagjaként a Föld meg-
mentéséért kell küzdenie, 
nem éppen válogatott 
eszközökkel. Legelőször is 
egy elitkommandós kép-
zőre hasonlító iskolát kell 
elvégeznie, hogy kitanulja 
az ölés művészetét.

kemény üzlet
szerelem és más drogok
Jamie Reidy
135 × 215 mm,
336 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al311
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 700 Ft
A Kemény üzlet bennfentes 
beszámoló a gyógyszeripar 
sötét bugyraiból, hiszen 
a szerző belülről figyelhette 
meg az orvosi rendelők, 
nővérek és orvoslátogatók 
mindennapi munkáját, nem 
is olyan önzetlen módszereit. 
Reidy saját magából és az 
egész iparágból is gúnyt űz, 
de nem tesz úgy, mint aki 
változtatni tudna a világon. 

a kaméleon 
árnyéka
Minette Walters
135 × 215 mm,
400 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al297
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 500 Ft
Aki csak egy pillantást vet 
Charles Acland hadnagy 
szétroncsolt arcára, megérti, 
hogy sérülése maradandó 
nyomokat hagyott a lelkében 
is. Mikor megpróbálja újra 
felépíteni az életét, menekülni 
kényszerül, mert Londonban 
egy sorozatgyilkos szedi 
áldozatait, és Charles katonai 
múltja, valamint sérülése 
miatt gyanúba keveredik.

a legközelebbi 
vészkijárat
Olen Steinhauer
135 × 215 mm,
384 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al298
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 500 Ft
Milo Weaver különleges ügy-
nök újra a terepen dolgozik: 
New York, London, Berlin, 
Zürich, München és Budapest 
között ingázik. A trilógia máso-
dik kötete ennek a túlfeszített 
időszaknak az izgalmas 
története. Bár Weavert mun-
kája egyre inkább eltávolítja 
családjától, reménykedjünk 
benne, hogy a kémtörténet  
hőse egyszer hazatalál...

kegyetlen kötelék
Boston Teran
125 × 195 mm,
240 oldal, füles kartonált
rendelési kód: al310
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 500 Ft
Az amerikai-mexikói határon 
a bűnöző, Csontésbőr meg-
szerez egy rakomány fegyvert. 
Elfogják, és szabadságát úgy 
válthatja meg, ha részt vesz 
egy titkos kormányakcióban, 
amelynek során a fegyvere-
ket a mexikói olajmezőkre 
szállítják. Veszélyes útjára a 
fiatal kormányügynök, John 
Lourdes kíséri, aki nem más, 
mint saját, évekkel ezelőtt 
elhagyott fia...

kezek és Fogak 
erdeje
Carrie Ryan 
135 × 215 mm,
304 oldal, kartonált
rendelési kód: al312
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 700 Ft
Mary világában egyszerű 
szabályok uralkodnak. Ha élni 
szeretnél, nem hagyod el a fa-
ludat és nem lépsz be a kezek 
és Fogak Erdejébe, a zombik 
közé… A falu lakói életüket 
a közösségnek szentelik: elfo-
gadják a Nővérek irányítását, 
buzgón szolgálják Istent, és 
családot alapítanak. A Föld 
utolsó túlélőiként kötelessé-
gük elfogadni sorsukat.
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A gasztronómiai paletta 
minden színét felöleli 
a Corvina kiadó sorozata, 

amelynek szerzője Frank 
Júlia, a Magyarországon 
és külföldön is jól ismert 
szakíró. Az egyes kötetek 
receptjei egy-egy fő alko-
tóelemre épülnek, és szó 
szerint százfélekép pen va-
riál nak egy-egy témát. közös 
jellemzője a recepteknek, 
hogy egyaránt megfelelnek 

sütemények
édes és sós sütemények
rendelési kód: al320

„… Számtalan süteményes 
könyvet találni a könyves-
boltok polcain, de az, amelyet 
most a kezében tart, kissé 
különbözik a többitől. Egyrészt 
abban, hogy ennek a recept-
könyvnek a lapjain csupa 
kipróbált, házi sütemény 
receptje olvasható, másrészt 
sok különleges, kevéssé 
ismert van közöttük.” 

nyalánkságok
gyümölcsös nyalánkságok
rendelési kód: al323

„A kötetben található desz-
szertek minden szempont-
ból könnyűek, azaz egyrészt 
könnyű őket elkészíteni, 
másrészt a gyomrot sem 
terhelik meg. Vannak közöt-
tük hidegek, sőt jegesek, pl. 
parfé, szorbet, fagylalt, és 
jócskán találni meleget is: 
pl. sok gyümölccsel készült 
felfújtakat, finom likőrök-
kel megbolondított sült 
finomságokat, különleges 
gyümölcssalátákat. és nem 
hiányozhatnak a tejszínes 
gyümölcskrém-csodák, 
gyümölcshabok sem.” 

halak, vadak
halból és vadhúsból 
készült ételek
rendelési kód: al324

A kötetben szereplő ételek 
nagy része ünnepi alkal-
makra tartogatott recept, de 
található köztük hétköznapra 
való ízletes, és egyszerűen 
készíthető fogás is. 

szárnyasok
szárnyasételek 
csirkéből, pulykából, 
kacsából és libából 
rendelési kód: al332

„A magyar étkezési kultúrá-
ban előkelő helyet foglalnak 
el a szárnyasok, ezek között 
is vezet a csirke, a pulyka, 
a kacsa és a liba. A különféle 
módokon elkészített baromfi-
húsok mind táplálkozástudo-
mányi, mind konyhaművészeti 
szempontból a legmagasabb 
igényeknek is megfelelnek, 
mert fehérjében gazdag, 
ízletes, nagyon változatos 
és viszonylag olcsó ételek 
főzhetők belőlük...”

húsok
húsételek sertésből, 
marhából, birkából 
és nyúlból
rendelési kód: al325

„A könyvemben található 
receptek mindegyike kiállta 
a próbát, többségük saját 
magam kedvence, családom 
és barátaim kedvelt fogása. 
Számos étel teljesen új kí-
sér letezésem eredménye, és 
biztosíthatom a kedves olva-
sót, nem fogja megbánni, ha 
kipróbálja őket. A recepteket 
úgy igyekeztem leírni, hogy 
még az is el tudja készíteni 
őket, aki eddig életében nem 
fogott a kezébe fakanalat…”

a hagyományos tematikai elvá-
rásoknak és a mai egészséges 
étkezés követelményeinek. 
Frank Júlia konyhája frisses-
ségének, modernségének 
és kreativitásának igyekszik 
megfelelni a sorozat újszerű, 
fiatalos designja is, amelynek 
kialakításánál az is szempont 
volt, hogy a könyv mindig 
kéznél lehessen a konyhában, 
és főzés közben könnyen 
használható legyen.

konyhája 

A kötetek jellemzői:
130 × 197 mm,
72 oldal/kötet, spirálkötés 
Bolti ár: 1600 Ft/kötet
klubár: 490 Ft/kötet

levesek 
rendelési kód: al328

Magyar konyha leves nélkül 
nem létezik! A magyar 
ember eszik leggyakrabban 
levest a világon. Ebben a 
kötetben 100 ínycsiklandó 
leves receptje található 
meg. 

tészták
tészták sütve, főzve
rendelési kód: al334

Habár az élelmiszerárak 
az égbe szöktek, a tészta  
még abban az esetben
is olcsó nyersanyagnak 
számít, ha valamilyen egyéb 
élelmiszerrel összekeverjük, 
vagy ha raguval tálaljuk, 
mártással öntözzük. 

kötetenként
100 recept
bombaáron
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A kötetek jellemzői:
130 × 197 mm,
48-56 oldal/kötet, 
spirálkötés
Bolti ár: 990 Ft/kötet
klubár: 400 Ft/kötet

tapas
mininyársak, tésztakosár-
kák, tortillák és gazpachók 
Spanyol ínyencfalatok 
Carlos Herrera
210 × 210 mm,
120 oldal, keménytábla
rendelési kód: al333
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 1000 Ft
Carlos Herrera Spanyol-
ország egyik legnagyobb 
tekintélyű gasztronómusa, 
a La Alacena de Carlos 
Herrera klub alapítója, aki 
kiváló sherryket és fenséges 
olívaolajat termel, no meg 
pompás házi felvágottakat 
készít. Ebben a könyvében 
több mint száz hagyományos 
spanyol tapas receptjét adja 
közre – Magyarországon 
is beszerezhető hozzáva-
lókkal –, nagyszerű fotók 
kíséretében. 

európa konyhája
Frank Júlia
164 × 178 mm,
80 oldal, keménytábla
rendelési kód: al321
Bolti ár: 1950 Ft
klubár: 1000 Ft
Frank Júlia szakácskönyve 
körbekalauzol az Európai 
Unióban, és megismertet a 
régiók és tagállamok kony-
hájának jellegzetességeivel. 
A receptekből teljes nemzeti 
ételsorok állíthatók össze, 
s a hozzávalók csupa olyan 
alapanyagot tartalmaznak, 
amelyek Magyarországon is 
beszerezhetők. 

utálok Főzni!
...de szeretek enni 
és enni adni
Schiffer Anna
130 × 197 mm,
80 oldal, kartonált
rendelési kód: al335
Bolti ár: 1600 Ft
klubár: 800 Ft
A szerző, Schiffer Anna 
nem hivatásos szakács. 
Lelkes anya, nagymama, 
aki újszerű szakácskönyvé-
vel azoknak szeretne segí-
teni, akiknek sem idejük, 
sem kedvük nincs a napi 
konyhai rutinhoz, viszont 
örömüket lelik abban, ha 
finom falatokkal lephetik 
meg szeretteiket.

vegás lettem...
muszájból!
Schiffer Anna
130 × 197 mm,
88 oldal, spirálkötés
rendelési kód: al337
Bolti ár: 1600 Ft
klubár: 500 Ft
Schiffer Anna élete úgy 
hozta, hogy egy komoly 
műtét után kénytelen volt 
áttérni a vegetáriánus élet-
módra. Friss receptjeivel a 
kezdő, még egyáltalán nem 
meggyőződéses vegásoknak 
szeretne segíteni, hogy elke-
rüljék a kezdeti kudarcokat, 
ha akár egészségügyi, akár 
más okból változtatni akar-
nak étkezési szokásaikon.

beFőzés
lekvárok, savanyúságok, 
mártások, italok
rendelési kód: al319

„A könyvben szereplő 
összes befőtt, lekvár és 
savanyúság már bizonyí-
tott, hiszen egy részük a 
nagymamám féltve őrzött 
régi receptje, más részük 
pedig újfajta, modern, de 
kipróbált készítmények 
receptje, sokuk a saját kí-
sérletezésem eredménye.” 

sajt, gomba
sajtos és gombás ételek
rendelési kód: al331

A sajt és gomba – együtt 
vagy külön – a hagyomá-
nyos és az ínyenc ételek 
elengedhetetlen alap-
anyaga „A receptek majd 
mindegyike egészen új étel, 
amelyeket az utóbbi évben 
kísérleteztem ki. Igyekeztem 
olyan fogásokat alkotni, 
amelyek nem igényelnek 
sok munkát. Természetesen 
találnak majd bonyolultab-
bakat is, de ha pontosan 
követik a leírásomat, nem 
fogják megbánni, erre 
szavamat adom.” 
 

grill-
parti
rendelési kód: al322

Grillezéskor beszélgetés-iszo-
gatás közben a társaság tagjai 
együtt sütnek. A sült húsok 
kellemes kiegészítői a zöldsé-
gek, a köretek, a desszertek 
és a grillmártások.

pizzaparti
rendelési kód: al330

A hagyományos és olasz 
pizzák mellett, Frank 
Júlia fantáziája szülte ízes, 
fűszeres tésztaköltemények, 
pizzamártások és pizzafeltétek 
találhatók a kötetben.palacsinta-

parti
rendelési kód: al329

Ebben a könyvben különle-
gesebb palacsinták találha-
tók: töltött, összegöngyölt, 
serpenyős, tepsis variációk, 
a rakott palacsintától a rán-
tott formáig mindenféle.

lángosparti
rendelési kód: al327

A lángos a lehető legolcsóbb 
kínálnivaló, és egyszerre nagy 
mennyiségben süthető. 

Akár magában, akár 
sajttal, tejföllel vagy 
valami „feltéttel”, már-
togatni való szósszal 
kiváló.

forró partiHangulat
frank Júlia

remek receptJeivel

nemzetek 
konyhái
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végh sándor
Lőwenberg Dániel
140 × 190 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aL210
Bolti ár: 3990 Ft
KLubár: 3690 ft
Száz esztendeje született a 
20. század egyik legkiemel-
kedőbb magyar muzsikusa, 
Végh Sándor, aki egy sze-
mélyben volt hegedűművész, 
kvartettprimárius, karmester 
és pedagógus. A kötet 
ismerteti a művész életraj-
zát, de a hangsúlyt szakmai 
tevékenységére és zenei örök-
ségére helyezi. Számos eddig 
publikálatlan adatot, tényt, 
dokumentumot tartalmaz.

budapest 
a diKtatúráK 
árnyéKában
titkos helyszínek, szimboli-
kus terek és emlékhelyek
Ungváry Krisztián– 
Tabajdi Gábor
140 × 200 mm, 
250 oldal, kartonált
rendelési kód: aL212
Bolti ár: 3150 Ft
KLubár: 2890 ft
A szerzőpáros rendhagyó útika-
lauza a totalitárius rendszerek 
szűkebb kontextusában veszi 
lajstromba Budapest azon 
em lé keit, amelyek isme retl e nek 
a turisták előtt, a városlakók 
számára pedig a történeti 
félmúlt homályába vesznek.

bunda
futball és szervezett bűnözés
Declan Hill
140 × 220 mm, 
380 oldal, kartonált
rendelési kód: aL209
Bolti ár: 1990 Ft
KLubár: 1850 ft
Napjaink profi sportjának, 
a futballnak legfőbb mételye 
a fogadási csalás. A bundázá-
sokat immár az egész világot 
behálózó maffiacsoportok 
irányítják. Ezekről a bűn-
bandákról rántja le a leplet 
Declan Hill világsikerű könyve. 
Több, mint krimi, ez maga 
a valóság! Leleplező könyv 
a futballról és a szervezett 
bűnözésről.

fegyencedzés 2. 
Paul Wade
165 × 235 mm, 
330 oldal, kartonált
rendelési kód: aL213
Bolti ár: 3990 Ft
KLubár: 3690 ft
A Fegyencedzés teljes egészé-
ben az erő alaprendszeréről 
szólt: a mesterhatos mozdula-
tairól, fokozatairól. A második 
kötetben a magasabb szintű 
erőgyakorlatokat gyűjtötte 
össze a szerző. A valódi, egész 
testre kiterjedő fejlődés a már 
megtanult – egész testet meg-
dolgoztató – alapgyakorlatok 
következetes, fegyelmezett 
és progresszív gyakorlásával 
érhető el. 

50 meghöKKentő 
eLméLet 
a viLágvégérőL
 Alok Jha
156 × 195 mm, 
416 oldal, kartonált
rendelési kód: aL208
Bolti ár: 3500 Ft
KLubár: 3250 ft
Mai világunk hemzseg az 
apokaliptikus vízióktól. Sok 
közülük ismerősen hangzik 
– terrorizmus, halálos vírusok, 
globális felmelegedés, há-
borúk –, de vannak közöttük 
olyanok is, amelyeket elkép-
zelni sem tudunk. Tényleg itt 
van a világvége a nyakunkon? 
A szerző 50 meghökkentő 
elméletet foglal össze.

KertészKedés 
KényeLmesen
Brigitte Kleinod
170 × 230 mm, 
128 oldal, keménytábla
rendelési kód: aL218
Bolti ár: 2500 Ft
KLubár: 2290 ft
Egy szép kert sok gondozást 
igényel, és ez idős korunk-
ban már nehezebben megy. 
A könyv bemutatja, milyen 
módszerekkel alakíthatjuk úgy 
kertünket, hogy kívánságaink-
nak megfeleljen, ugyanakkor 
pedig könnyen gondozható 
legyen. A munkát tippek, 
útmutatások könnyítik a nö-
vények kiválasztásáról, utak, 
pihenőhelyek kialakításáról.

miLyen rovar ez?
90 × 170 mm, 
128 oldal, kartonált
rendelési kód: aL211
Bolti ár: 1480 Ft
KLubár: 1380 ft
Zsebméretű praktikus határo-
zó. Előnye, hogy kis mérete és 
súlya lehetővé teszi, hogy ma-
gunkkal vigyük a természet-
ben tett baran go lá sainkra. 
A könyv az Európában 
elő for duló 170 legismertebb, 
leggyakoribb rovar részletes 
leírását tartalmazza, minden 
fajról látványos, színes 
fotóval. A különböző rovarok 
meghatározását színkód és 
a legfőbb jellemzők pontos 
leírása segíti.

A színes kis könyvek egy-egy 
egészségügyi problémával fog-
lalkoznak, tanácsokat adnak 
a könnyítésre, elkerülésre vagy 
éppen segítséget nyújtanak.
A kötetek jellemzői: 
130 × 200 mm, kartonált
154, 188, 176, 210 oldal
Bolti ár: 1780 Ft/kötet
KLubár: 1650 ft/Kötet

50 tanács 
a migrén eLLen
Keith Souter
rendelési kód: aL216
A szerző ismerteti, hogyan 
okozhatnak étkezési, lélektani 
és környezeti tényezők mig-
rént. Gyakorlati tanácsokkal 
látja el az olvasót,  étkezési 
változtatásokkal és „csináld 
magad” gyógy mó dok kal segít 
enyhíteni vagy meggyógyítani 
a migrén rohamait.

50 tanács, 
amit már ma 
megtehetsz 
a hátfájás eLLen
Keith Souter
rendelési kód: aL215
A szerző megismertet a hát-
fájás különböző típusaival és 

gyakorlati tanácsokat kínál 
ellenük. Áttekinti az életmód, 
az étrend megváltoztatásának 
módjait és az öntevékeny 
kiegészítő terápiákat.

50 tanács, 
amiveL napjainKban 
a szorongás 
eLKerüLhető
Wendy Green
rendelési kód: aL214
Az olvasmányos könyv gya-
korlati tanácsokat ad, hogyan 
győzhetjük le sikeresen a szo-
rongásos tüneteket. Kiemeli a 
jótékony hatású élelmiszereket 
és étrendkiegészítőket, vala-
mint a kiegészítő terápiákat, 
mint az akupresszúra, masz-
százs, virágterápia stb. 

50 tanács, 
amit megfogadhatsz, 
ha babát aKarsz 
Sally Lewis
rendelési kód: aL217
A könyvben sok értékes javas-
lat szerepel azoknak a párok-
nak, akik a gyermekáldásban 
bíznak. A stresszkezelés 
mellett kiegészítő terápiákat, 
táplálékkiegészítőket javasol.  

50 tanács…Megjelenik

AUGUSZTUS 

21-én!
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történeLmi sétáK
A füzetek jellemző:
168 × 238 mm,
32 oldal/kötet, irkafűzött
60 színes képpel köteten-
ként
Bolti ár: 1680 Ft/kötet
KLubár: 1560 ft/Kötet

a régi budapesti 
zsidónegyed
N. Kósa Judit
rendelési kód: aL221
A VII. kerület egy jól 
körülhatárolható részén 
terült el a 19. század 
második felétől Budapest 

zsidónegyede, ahol a lakó-
házakon kívül zsinagóga, 
rituális fürdő, kóser boltok, 
műhelyek voltak. A füzet 
az épületeken kívül a zsidó 
szokásokról is képet ad.

a budai 
várnegyed
Száraz György
rendelési kód: aL220
A leglátogatottabb buda-
pesti idegenforgalmi 
negyeden kalauzol végig 
Száraz György irodalmi 
igényű szövege.

KönyvjeLző

barceLona
rendelési kód: aL174

tenerife
rendelési kód: aL175
Naprakész információk, új 
fejezetek: zene, klubok, mű-
vészet és építészet, kulturális 
élet és étkezési szokások. 
Minden fejezet végén takaré-
kos ajánlat. Hasznos internet 
oldalak, interaktív térképek, 
telefonszámok és e-mail címek.
A kötetek jellemzői:
106 × 190 mm,
148 és 144 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KLubár: 2290 ft/Kötet

budapest fürdői
téLen-nyáron
Meleghy Péter
168 × 238 mm,
32 oldal, fűzött
rendelési kód: aL219
Bolti ár: 1680 Ft
KLubár: 1560 ft
Budapest mintegy 120 for - 
rása és kútja összesen 
17 gyógy vizes termálfürdőt lát 
el. Ezek közül háromban nap-
pali kórházat és ivócsarnokot 
is magában foglaló orvosi 
részleg működik. A magyar 
főváros területén található 
Európa leggazdagabb termál-
vízkincse – Budapest pedig a 
világ legnagyobb fürdővárosa. 
A kötet magyar, angol és 
német nyelven is kapható!

marco poLo 
úti- 
Köny- 
veK

bori a strandon 
rendelési kód: aL178
Bori a nyári szünidőben zöld 
gumikrokodiljával a strandra 
készül. A tenger azonban 
nagyon veszélyes hely egy 
krokodil számára...

Locs-pocs  
járgányoK
Pancsolós könyvek, ame-
lyekkel neked is  jó móka lesz 
a fürdés!
A kötetek jellemzői:
8 oldal/kötet
Bolti ár: 1290 Ft/kötet
KLubár: 1190 ft/Kötet

traKtor viKtor
rendelési kód: aL189

autó artúr
rendelési kód: aL188

nyári mondóKáK
Gábor Emese rajzaival
230 × 160 mm, leporelló
8 oldal, keménytábla
rendelési kód: aL207
Bolti ár: 690 Ft
KLubár: 640 ft

Cinkemadár, mikor lesz nyár? 
Majd, ha apád aratni jár. 
Cserebogár, mikor lesz nyár? 
Pünkösd táján, vasárnap, 
Mikor a fák virágoznak,  
A madarak tollászkodnak.

barátnőm, 

 bori 
Liane Schneider és  
Eva Wenzel-Bürger sorozata

A kötetek jellemzői:
192 × 192 mm,
24 oldal/kötet, irkafűzött
Bolti ár: 690 Ft/kötet
KLubár: 640 ft/Kötet

bori isKoLába megy 
rendelési kód: aL176
Végre elérkezett a nap: Bori 
iskolába megy! De míg egy 
óvodásból igazi iskolás lesz, 
még annyi izgalmas dolog vár 
rá, és rengeteg új holmira is 
szüksége van.

bori óvodába megy
rendelési kód: aL177 
Bori hároméves lett, s most 
már ő is óvodás lehet. De 
vajon hogyan telik a kislány 
első napja az oviban? Mi lesz 
a jele? Kikkel fog játszani?

3–6
éveseKneK

1–3
éveseKneK

2–5
éveseKneK

3–4
éveseKneK

6–7
éveseKneK

meséLj 
neKem… 
17.  oKosoKróL  

és baLgáKróL
rendelési kód: aL184

18.  titKoKróL és  
varázsLatoKróL

rendelési kód: aL185

A 18 részes Mesélj nekem-
sorozat utolsó két kötete.
A sorozat tematikusan 
válogatott könyvein keresz-
tül magyar népmeséket, 
valamint Benedek Elek, 
Grimm, Andersen és más 
klasszikus mesemondók 
történeteit élvezheti a csa-
lád, unokától nagymamáig. 

KönyvjeLző

A sorozatról bővebb információ a
www.meseljnekem.manokonyvek.hu 
weboldalon található.

3–6
éveseKneK

az én csaLádfám
202 × 295 mm, 
24 oldal, kartonált
rendelési kód: aL256
Bolti ár: 890 Ft
KLubár: 830 ft
Ennek a színes fog lal koz tató 
füzetnek a segítségével feltér-
képezheted saját családfádat.

A kötetek jellemzői:
185 × 265 mm, keménytábla
64 oldal/kötet
Bolti ár: 1290 Ft/kötet
KLubár: 1190 ft/Kötet

6–10
éveseKneK
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a Leopárd Karma
David Miller
135 × 205 mm,
290 oldal, kartonált
rendelési kód: aL179
Bolti ár: 2999 Ft
KLubár: 2790 ft
Hanna, Ned és Jik ismét 
Borneón találják magukat, 
ahol az édesapjukat halálra 
ítélik gyilkosság vádjával, 
édesanyjukat pedig börtönbe 
zárják. Egyedül kelnek útra, 
hogy az apjuk ártatlanságát 
bizonyítsák. A nyomozás 
során barátságot kötnek Mini-
vel, megismerik a vérgyűjtők 
legendáját, megmenekülnek 
egy fegyveres férfi fogságából, 
és újra felbukkan Datuk is...

Kis tudósoK 
szóKincstára
évszaKoK 
Friderike Rave–Lucia Fischer 
185 × 265 mm,
64 oldal, keménytábla
rendelési kód: aL180
Bolti ár: 2490 Ft
KLubár: 2290 ft
Tudj meg mindent az év sza-
kok ról! Olvasás közben játszva 
bővítheted a szókincsedet, va-
lamint megtanulhatod, melyik 
évszakban hogyan viselkednek 
az állatok, hogyan fejlődnek 
a növények, milyen munkákat 
kell elvégezni a földeken és 
a ház körül. Sőt megismer-
heted az egyes ünnepekhez 
kapcsolódó szokásokat is.

boLdog 
szüLetésnapot!
Andreas H. Schmachtl
150 × 150 mm, 
32 oldal, keménytábla
rendelési kód: aL181
Bolti ár: 1600 Ft
KLubár: 1490 ft
Nyuszinak éppen szülinapja 
van. Ezt mindenképpen 
meg kell ünnepelni!
Izgatottan várja a barátait, 
a legfontosabb dologról 
azonban megfeledkezett! 
Szerencsére Alma Magdi 
mindig jókor érkezik, és 
gondoskodik arról, hogy 
ez a nap igazán emlékeze-
tes maradjon kis barátja 
számára…

A gyerekek a sorozat segít sé-
gé vel még jobban elsajátíthat-
ják a kisbetűket és a nagybetű-
ket, a magyar nyelv rejtelmeit, 
valamint tovább mélyíthetik 
tudásukat matematikából. 
A sorozat 14 részét óvodás kor-
tól 4. osztályos korig ajánljuk.

A kötetek jellemzői: 
202 × 295 mm,
72 oldal/füzet, tűzött
Bolti ár: 699 Ft/füzet
KLubár: 650 ft/füzet

Írás, oLvasás 
fogLaLKoztató 
óvodásoKnaK
rendelési kód: aL190

KisbetűK 
1. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL191

nagybetűK 
1. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL192

sorozat

tinga tinga 
meséK
Claudia Lloyd
A Tinga Tinga 
meséket a hagyományos 
afrikai állatmesék és a tan-
zániai tingatinga művészet 
ihlette.

A kötetek jellemzői:
250 × 250 mm, 
32 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 2000 Ft/kötet
KLubár: 1850 ft/Kötet

miért van 
eLefántnaK 
ormánya?
rendelési kód: aL183
Volt idő, amikor Elefánt-
nak még nem volt orra. 

Nagy, koszos és rettentően 
büdös állat hírében állt. 
Vajon mi történhetett, ami-
kor Elefánt mély álomba 
zuhant a vízparton?

hogyan LetteK 
LeopárdnaK 
foLtjai?
rendelési kód: aL182
Valamikor rég Leopárdnak 
még egyszínű volt a bundá-
ja. Ráadásul félénk állatnak 
ismerték. Vajon mi történt, 
miután Leopárd megmen-
tette Puffogó Viperát, aki 
hálából elénekelt neki egy 
tingatinga altatódalt?

KönyvjeLző

3–5
éveseKneK

4–8
éveseKneK

if
jú

sá
gi

 K
ön

yv

matematiKa 
1. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL200

matematiKa 
2. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL201

matematiKa 
3. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL202

matematiKa 
4. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL203

szöveges feLada-
toK matematiKábóL 
1. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL193

szöveges feLada-
toK matematiKábóL 
2. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL186

szöveges feLada-
toK matematiKábóL 
3. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL187

szöveges feLada-
toK matematiKábóL 
4. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL199

magyar nyeLv 
2. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL204

magyar nyeLv 
3. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL205

magyar nyeLv 
4. osztáLyosoKnaK
rendelési kód: aL206

Most légy okos!
játéKos fogLaLKoztatóK nyárra
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cin city veszéLyben
szuperhősök 1.
Geronimo Stilton 
145 × 195 mm,
192 oldal, kartonált
rendelési kód: aL233
Bolti ár: 1799 Ft
KLubár: 1680 ft
Geronimo Stilton az egyik 
legnépszerűbb gyermekkönyv-
sorozat szerzője. Fordulatok-
kal és vidám illusztrációkkal 
teli történetei, szerethető 
hősei hasznos, ám szórakoz-
tató kikapcsolódást kínálnak. 
Legújabb könyvében Cin 
City be kalauzolja el a kis olva-
sókat, ahol négy szuperegér 
küzd, hogy megvédje a várost 
a csatornatöltelék bandájától.

a temető Kincse
Bat Pat
147 × 191 mm,
128 oldal, keménytábla
rendelési kód: aL234
Bolti ár: 1799 Ft
KLubár: 1680 ft
Egy nem mindennapi 
denevér kis barátaival 
hátborzongató rejtélyek 
után nyomoz. A kötet ol-
dalain a kísértethistóriák 
izgalmasabbnál izgalma-
sabb elemei bukkannak 
fel. Azok a gyerekek, akik 
szeretik Geronimo Stilton 
vagy Tea Stilton köny-
veit, minden bizonnyal 
rajongani fognak a Bat 
Pat-történetekért is.

póKpániK
c.s.a.t.t. 1.
Ali Sparkes–Ross Collins
129 × 198 mm,
136 oldal, kartonált
rendelési kód: aL235
Bolti ár: 999 Ft
KLubár: 930 ft
Egy ikerpár varázslatos ven-
dé geskedése a soklábúak 
világában! Josh imádja a bo-
garakat, Danny viszont gyűlöli 
őket. Miután összeakadnak 
a szomszédban lakó őrült 
tudóssal, Bolonda Bagatell-lel 
és az ő egyik különleges szé-
rumával, az ikrek hirtelen azon 
kapják magukat, hogy nyolc 
lábuk van, és a hátsó felükkel 
hálót tudnak szőni.

cyboria
galeno ébredése
Pierdomenico Baccalario
147 × 216 mm, 312 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: aL236
Bolti ár: 2699 Ft
KLubár: 2490 ft
Baccalario napjaink egyik leg-
sikeresebb fantasyírója. Műveit 
tizennyolc nyelvre fordították 
le, és jelentős irodalmi díjakkal 
is jutalmazták. A magyar olva-
sók az Ulysses Moore sorozat 
révén ismerhették meg a ne-
vét. A Cyboria fordulatokkal teli 
történetében beszélő robotok 
kelnek életre, számrejtvények, 
kódolt térképek okoznak fejtö-
rést a főszereplőknek.

earLy engLish 
gyermekdalos könyv
peggy-vel és peekkel 
M. Sangl–J. Channon–W. Jensen
298 × 237 mm, 
48 oldal, keménytábla
rendelési kód: aL232
Bolti ár: 2799 Ft
KLubár: 2590 ft
Örömteli angoltanulás fülbe - 
mászó dalokkal! A kötet se- 
 gít ségével a gyermekek 
a ko ruknak megfelelő, vidám 
összeállításban ismerked-
hetnek az angol nyelvvel, 
a mozgással, rajzolással, 
szituációs játékokkal kísért 
dalok révén pedig észrevétle-
nül tanulják meg a szavakat, 
kifejezéseket.

Írni, olvasni és számolni  igenis 
egyszerű, ha játékosan fogunk 
hozzá – különösen akkor, ha 
ebben a kedvenc Disney-me-
sehősök is segítenek. 
A sorozat készítői a tananya-
got szórakoztató történetek-
kel, matricákkal, kivágható 
könyvecskékkel teszik sze - 
ret hetővé, hisz a kutatások  
azt bizonyítják, hogy a vál-
tozatos feladatok ösztönzik 
a gyerekeket, és megkönnyítik 
számukra a tanulást. 

A kötetek jellemzői: 
210 × 297 mm,
78 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 1800 Ft/kötet
KLubár: 1680 ft/Kötet

5–6 éveseKneK:

tigrisztiKus 
betűKaLand 
rendelési kód: aL223

mesés mateK 
micKey-veL 
rendelési kód: aL224

4–6
éveseKneK

8–10
éveseKneK

8–10
éveseKneK

9–12
éveseKneK

9–12
éveseKneK

cd
meLLéKLette

L

6–7 éveseKneK:

hogy Írjam Le? 
Hercegnők
rendelési kód: aL225

hogy Írjam Le? 
Verdák
rendelési kód: aL226

Ki oLvas veLem? 
Hercegnők 
rendelési kód: aL227

Ki oLvas veLem? 
Verdák
rendelési kód: aL228

7–8 éveseKneK:

nyeLvtanóra 
tündérrévben 
rendelési kód: aL229

oLvasásbóL jeLes! 
rendelési kód: aL230

csingiLing  
és a számoK 
rendelési kód: aL222

a nagy számoK 
rejtéLye 
rendelési kód: aL231

5–6
éveseKneK

6–7
éveseKneK

Indul a sulIbusz
j át é Ko s  ta n u L á s  a  n yá r i  n a p o Ko n

7–8
éveseKneK

6–7
éveseKneK

7–8
éveseKneK

7–8
éveseKneK

7–8
éveseKneK
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menő csajoK 
1000 matricája
240 × 320 mm,
48 + 16 oldal, keménytábla
rendelési kód: aL112
Bolti ár: 2490 Ft
KLubár: 2290 ft
Ez az album a kislányoknak 
nyújt segítséget eligazodni 
a nagylánnyá válás útvesztő-
jében.

titKos 
mágiKus napLó
135 × 180 mm, 90 oldal, 
különleges gumiborító
rendelési kód: aL113
Bolti ár: 3490 Ft
KLubár: 2440 ft
A naplóként és jegyzetfüzetként 
is használható könyv különleges 
gumiborítója garantáltan távol 
tartja a kíváncsiskodókat.

Képes atLasz gyermeKeKneK
áLLatoK és éLőheLyeK
260 × 340 mm,
48 oldal, keménytábla 
rendelési kód: aL114
Bolti ár: 2990 Ft
KLubár: 2780 ft
Ebben a könyvben a gyerekek 
felfedezhetik Földünk megany-
nyi élőhelyét és megtud-
hatják, hogy az ott honos 
állatvilág miként alkalmazko-
dott a változatos környezeti 
viszonyokhoz, létfeltételekhez.

szuper ragaszd 
és szÍnezd
Rengeteg állat, növény és 
tárgy rajzát színezhetik ki 
a gyerekek ezekben a szuper 
kifestőkben, melyekben 
a matricák is hasznos segít-
séget nyújtanak.
A füzetek jellemzői:
195 × 250 mm, 
irkafűzött, 64 oldal + 
8 oldal matrica/füzet
Bolti ár: 1390 Ft/füzet
KLubár: 1290 ft/füzet

oroszLán
rendelési kód: aL134

bohóc
rendelési kód: aL135

teherautóK 
matricáKKaL
rendelési kód: aL136

munKagépeK 
matricáKKaL
rendelési kód: aL137
A füzetek jellemzői:
215 × 270 mm, 
irkafűzött, 16 oldal + 
2 oldal matrica/füzet
Bolti ár: 990 Ft/füzet
KLubár: 920 ft/füzet
A matricák ragasztgatása 
közben játékos feladatokat 
is megoldhatnak a gyerekek, 
hogy jobban megismerjék 
ezeket a csodálatos, ember 
alkotta tárgyakat.

szuper

ár!

hercegnős 
öLtöztetőK
A füzetekből ollóval lehet 
kivágni a babákat és ruháikat, 
így a hősnők mindig a megfe-
lelő ruhában indulhatnak az 
újabb kalandokra.
A füzetek jellemzői:
215 × 270 mm,
16 oldal/füzet, irkafűzött
Bolti ár: 990 Ft/füzet
KLubár: 920 ft/füzet

hamupipőKe
rendelési kód: aL115

csipKerózsiKa
rendelési kód: aL116 

jázmin
rendelési kód: aL117

beLLe
rendelési kód: aL118

2 KLassziKus mese
A sorozat négy kötetének 
gyönyörűen illusztrált oldalain 
két-két meseklasszikussal 
találkozhatnak a gyerekek.
A kötetek jellemzői:
210 × 210 mm, 
30 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 1390 Ft/kötet
KLubár: 1290 ft/Kötet

eLső Könyvtáram
A kötetek jellemzői:
130 × 170 mm,
252 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 1890 Ft/kötet
KLubár: 1750 ft/Kötet

250 érdeKesség 
az áLLatoKróL
rendelési kód: aL129

az erdő Legendái
tündéreK, sárKányoK, 
manóK és társaiK
rendelési kód: aL130

egyetemes meséK
rendelési kód: aL131

fantasztiKus meséK
rendelési kód: aL132

szótár
magyar–angoL
rendelési kód: aL133

épÍtsd meg!
A kötetek egyszerre adják 
a gyerekeknek az olvasás és 
a kreatív alkotás élményét, 
hiszen a mellékletben 
megtalálhatók a történetek 
helyszínei és a figurák is 
kiemelhetők és három dimen-
zióban felépíthetők.
A kötetek jellemzői: 
220 × 280 mm,
20 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KLubár: 1740 ft/Kötet

csipKerózsiKa
rendelési kód: aL138

a három KismaLac 
rendelési kód: aL139

térbeLi matricás 
füzeteK
A füzetekben hat jellemző 
helyszín várja, hogy a lehúz-
ható matricák segítségével a 
gyerekek újra és újra benépe-
sítsék őket.
A füzetek jellemzői:
210 × 285 mm,
irkafűzött, 16 oldal + 
2 oldal matrica/füzet
Bolti ár: 1390 Ft/füzet
KLubár: 1290 ft/füzet

szuper

ár!

bambi
csipKerózsiKa
rendelési kód: aL125

hamupipőKe
a dzsungeL Könyve
rendelési kód: aL126

pinoKKió
a három KismaLac
rendelési kód: aL127

szépség és 
a szörnyeteg
hófehérKe
rendelési kód: aL128

az óKori egyiptom
rendelési kód: aL119

tűzoLtóK
rendelési kód: aL120

dinoszauruszoK
rendelési kód: aL121

az őserdő áLLatai
rendelési kód: aL122

vÍzi áLLatoK
rendelési kód: aL123

áLLatKöLyKöK
rendelési kód: aL124

2–6
éveseKneK

5–8
éveseKneK

8–10
éveseKneK

8–10
éveseKneK

4–8
éveseKneK

3–6
éveseKneK

4–8
éveseKneK

4–8
éveseKneK

4–8
éveseKneK

4–8
éveseKneK
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vipo
Állatos világjáró 
mesekönyv.
A kötetek jellemzői:
200 × 280 mm,
32 oldal/füzet, irkafűzött
Bolti ár: 990 Ft/füzet
KLubár: 333 ft/füzet
Minimum rendelési érték: 
1000 ft, illetve 3 db.

a KiráLynő 
nyomában
rendelési kód: aL261
az eiffeL-
torony KaLózai
rendelési kód: aL262

az oLimpiai 
Láng
rendelési kód: aL263
az óriás 
csizma
rendelési kód: aL264
biLLy 
győzni fog
rendelési kód: aL265
én vagyoK 
vipo – gyere és 
repüLj veLem!
rendelési kód: aL266
henry, a Leg-
jobb barátom
rendelési kód: aL267
megtöriK a jég
rendelési kód: aL268

nessy éLetet 
ment!
rendelési kód: aL269
vészheLyzet 
az aLpoKban
rendelési kód: aL270
vipo és 
a postagaLamb
rendelési kód: aL271

szuper

ár!

4–8
éveseKneK

a Kis wombat
Mese kifesthető részekkel.
A kötetek jellemzői:
200 × 200 mm,
32 oldal/füzet, irkafűzött
Bolti ár: 990 Ft/füzet
KLubár: 333 ft/füzet
Minimum rendelési érték: 
1000 ft, illetve 3 db.

a Kis wombat 
bújócsKáziK
rendelési kód: aL257
a Kis wombat 
eLKöLtöziK
rendelési kód: aL258
a Kis wombat 
úszni tanuL
rendelési kód: aL259
mit szeret 
a Kis wombat?
rendelési kód: aL260

mi LeszeL, ha 
nagy LeszeL?
Sorozat a mesterségek-
ről, foglalkoztatóval. 
A kötetek jellemzői:
220 × 260 mm,
32 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 1690 Ft/kötet
KLubár:  
1190 ft/Kötet

áLLatorvos
rendelési kód: aL272
piLóta
rendelési kód: aL273
táncos
rendelési kód: aL274
tűzoLtó
rendelési kód: aL275

tanuLj játszva!
Matricás, kifestős 
foglalkoztató.
A kötetek jellemzői:
200 × 280 mm,
32 oldal/kötet, keménytábla
KLubár:  
1190 ft/Kötet

számoK
rendelési kód: aL276
a tenger
rendelési kód: aL277
vadáLLatoK
rendelési kód: aL278
a mi házunK
rendelési kód: aL2795–8

éveseKneK

5–7
éveseKneK

3–5
éveseKneK

a haLáL Két arca
rendelési kód: aL345

KaLand 
mexiKóban
rendelési kód: aL346

időbanditáK
rendelési kód: aL347

sharpe 1.
sharpe lövészei 
rendelési kód: aL349

a nyaKigLáb 
cica
maigret-sorozat 
rendelési kód: aL350

a dresden 
aKtáK 
1. évad, 1. dvd
rendelési kód: aL363

torchwood
az idegenvadászok 1.
rendelési kód: aL364

winnetou
Karl may-sorozat 1. 
rendelési kód: aL348

horseLand 1.
a lovasklub 
rendelési kód: aL354

őshaver
rendelési kód: aL357

sKyLand 2. 
az új világ
rendelési kód: aL361

winx KLub 
1. évad, 2. dvd
rendelési kód: aL362

szuper- 
áras
fiLmeK

Kippi Kutyus 
KaLandjai 2.
rendelési kód: aL355

miLo 1.
rendelési kód: aL356

pitt és Kantrop 
Kőbunkók 2.
rendelési kód: aL358

pufóK ufóK 1. 
saját bolygót 
mindenkinek!
rendelési kód: aL359

repüLő bocsoK 1. 
rendelési kód: aL360

bogLárKa rét 
LaKói 1.
rendelési kód: aL351

eperKe  
és barátai 1. 
ismerd meg eperkét! 
rendelési kód: aL352

féLix cica és 
barátai 1. 
rendelési kód: aL353

4 dvd 

1000 

forintért 

Bolti ár: 990 Ft/DVD
KLubár: 250 ft/dvd

Minimum rendelési érték:
1000 Ft, illetve 4 db film.



A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés kézhez
vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy futárszolgálattal megkül
di, 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 köny
vekre minőségi garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmentesen kicseréli.

A Líra Könyv Zrt. garanciát vállal arra, hogy a megrendelés során birtokába jutott 
adatokat csak a Líra Könyvklub használja, azokat 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 2012. szeptember 24ig 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.
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KönnyeK Kapuja
Abraham Verghese
160 × 230 mm, 624 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: aL160
Bolti ár: 4490 Ft
KLubáR: 4180 Ft
Egy fiú ikerpár története, akik- 
nek fiatalságát meghatározza 
az 50’-es, ’60-as évek etióp 
diktatúrája és a kórház, ahol 
nevelőszüleik dolgoznak…

Mint az áRadó FoLyó
Paulo Coelho
115 × 195 mm, 256 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: aL161
Bolti ár: 3490 Ft
KLubáR: 3250 Ft
E kötet lapjain a népszerű író, 
Paulo Coelho élete folyójának 
egy-egy szakaszán folytatott 
elmélkedéseit osztja meg 
olvasóival. 

Szex a HoLdon
Ben Mezrich
135 × 215 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: aL162
Bolti ár: 3490 Ft
KLubáR: 3250 Ft
A Johnson Űrközpontban őrzött 
holdkövek elrablásának kitervelését 
és a rablók menekülésének izgalmas 
történetét írta meg a Véletlenül 
milliár dos című kötet szerzője.

aKi a KiRáLy Hangján SzóLt:  
CoLin FiRtH
Sandro Monetti
135 × 215 mm, füles kartonált,
272 oldal + 8 oldal színes melléklet
Rendelési kód: aL159
Bolti ár: 2990 Ft
KLubáR: 2780 Ft
Colin Firth az a karakter, akiben  
a nők a férfit imádják, az erősebb 
nem képviselői pedig a zseniális 
színészt tisztelik.

gyeRe Haza
Jodi Picoult
135 × 215 mm,
472 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: aL156
Bolti ár: 3490 Ft
KLubáR: 3250 Ft
Két nő őszinte szerelme, 
küzdelmük azért, hogy 
a társadalom családként 
tekintsen rájuk, s gyermekük 
születhessen. 
Letölthető zenei anyaggal!

nőneK Lenni, 
éS neM bediLizni
K. Miller–M. Pawluczuk
125 × 195 mm,
240 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: aL155
Bolti ár: 2990 Ft
KLubáR: 2780 Ft
11 nő, 6 nap, 1 szabad szájú tera peuta, 
és az örökké rejtélyes női lélek ezer oldala 
egyetlen kötetben! Valódi női könyv!

MindöRöKRe 
beHáLózva 
Melanie Gideon
125 × 195 mm, 
480 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: aL158
Bolti ár: 3490 Ft
KLubáR: 3250 Ft
A regény rávilágít, hogy az internet 
térhódításával egyre inkább elhanya-
goljuk azokat, akik igazán megérdemlik 
figyelmünket: a szeretteinket.

Az írek legtrendibb írónője

ceceliA Ahern
Az írek legtrendibb írónője

ceceliA Ahern

győRFFy áKoS
táRCája
győRFFy áKoS
táRCája

SiKeRKönyv
a SzüRKe  
50 áRnyaLata

SiKeRKönyv
a SzüRKe  
50 áRnyaLata

SzupeRáRaS 
nyáRi oLvaSMányoK
SzupeRáRaS 
nyáRi oLvaSMányoK

Nonek lenni 
és

nem bedilizni

Kapcsolj ki az Athenaeum könyveivel!
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