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  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.)

1968
diáklázadások és globális tiltakozás
Norbert Frei
130 × 197 mm, 264 oldal, kartonált
Mi is volt ’68 voltaképpen? Norbert Frei, 
a Jénai Egyetem történészprofesszora sorra 
veszi az eseményeket, összefüggéseket.

rendelési 
leHetőségeK

AJáNdék könyv!

160 × 230 mm,
128 oldal, keménytábla
rendelési kód: as163
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 1850 Ft

Az álom az ember önisme-
retének nélkülözhetetlen 
forrása. Meglepően sokat 
elárul a tudat felszíne 
alatt kavargó érzésekről, 
érzelmekről, félelmekről, 
vágyakról. de csak akkor, 
ha minél pontosabban és 
részletesebben emlék-
szünk rá. Az álomnapló 
az aktuális és a régebbi 
álmok lejegyzésére és 
megőrzésére szolgál, 
az ágy közelében, az 
éjjeliszekrényen a helye. 
A lélek egyetlen pél-
dányban létező, kézzel 
írt, különleges könyve. 

álomnapló
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Király Levente
főszerkesztő

 A 
z idei év a fantasz-
tikusan jó regények 
éve lesz. Regényt írt 
például Bereményi 
Géza, aki fiatalon 
íróként kezdte, aztán 
Cseh Tamás szöveg-
írójaként, később 

filmrendezőként lett ismert 
– és most megírta Vadnai 
Bébi történetét, amely minden 
bizonnyal óriási siker lesz. 
Befejezte nagyprózai művét 
az erdélyi szerző, Vida Gábor 
is, aki a trianoni békekötés 
idején játszódó, sokszálú 
cselekménnyel elevenünkbe 
talál. kun árpád, akit eddig 
elsősorban költőként ismer-
tünk, egy remek regényt tett 
le az asztalra, és akkor még 
nem is beszéltünk Fehér Bé-
láról, aki szintén új könyvvel 
jelentkezik, miközben korábbi 
művéből, a Kossuthkifliből 
sorozatot forgat Rudolf Péter. 
Természetesen mindegyik, itt 
megemlített könyvről olvas-
hatnak ajánlókat, vagy éppen 
a szerzőt faggatjuk a műhely-
titkokról. A nagyinterjúban 
pedig Vass Virág mesél 
leg újabb alkotásáról – amely, 
kell-e mondanom, szintén egy 
regény.

Jó olvasást!

egy esős 
vasárnap délután
1962 legnépszerűbb 
magyar slágerei
rendelési kód: as164
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

1962. Micsoda év volt! Lezajlott a 
kubai rakétaválság, az Amerikai Fizikai 
Társaság bejelentette egy új elemi 
részecske, az éta-mezon felfedezését, 
megalakult a Beatles és az Omega 
együttes, elhunyt Marilyn Monroe 
és Herman Hesse, elindult a Magyar 

Televízióban az első Ki 
mit tud? és Magyarország 
csoportelsőként jutott a chilei 
foci-világbajnokság negyed-
döntőjébe. Nemcsak fontos 
eseményekben, hanem fontos 
slágerekben is gazdag esz-
tendő volt az 1962-es, hiszen 
olyan dalok születtek ekkor, 
mint a Gézengúz, a Néma 
cimborám, a Nehéz az 
igazit megtalálni vagy a Hold 
ragyog a Dunán. E dalok és 
tizennyolc további örökzöld 
szerepel az új lemezen.
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hamis legenda 
Suzanne Brockmann 
137 × 197 mm, 408 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as170
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A csinos és fiatal Alison Carter 
tanácsadóként dolgozik egy 
hollywoodi filmforgatáson. 
A készülő darab ismert vad-
nyugati históriát dolgoz fel. 
A lány a forgatáson találkozik 
a jóképű A. J. Gallagherrel, 
akinek egyetlen célja, hogy 
végre tisztára mossa családja 
becsületét, amelyet  hamis le-
genda árnyékol be. Alison és 
A. J. között azonnal felszikrázik 
a levegő.

ördögi csábító 
Sabrina Jeffries
137 × 197 mm, 344 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as171
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Bajban van egy kis vidéki 
sörfőzde. Az elbűvölő Annabel 
Lake kénytelen segítséget 
kérni a nagyhírű, londoni 
konkurenstől, de legnagyobb 
meglepetésére a híres válla-
latot a szerencsejátékos és 
nőcsábász múltjáról hírhedt, 
jóképű Lord Jarret Sharpe 
irányítja. A férfi érdeklődé-
sét azonnal felkelti a vonzó 
Annabel, és fogadást ajánl 
a nőnek…

olvasnivaló

három csók 
Madeline Hunter 
137 × 197 mm, 288 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as172
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Grayson Bridlington fele-
sége, Verity az esküvőjük 
napján eltűnik. A férfi két 
év kutatás után bukkan rá 
az asszonyra, aki szívesen 
lemondana az örökségéről 
pénzszűkében lévő férje 
javára, ha az visszaadja 
a szabadságát. A férfi üzletet 
ajánl az asszonynak: napi 
három csókért cserébe 
hajlandó megfontolni a há-
zasság érvénytelenítését.

kettős játék
Judith McNaught 
137 × 197 mm, 264 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as184
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Nick Sinclair, a jóképű 
vállalatigazgató szerelmes 
lesz Lauren dannerbe, 
a cég új alkalmazottjába. 
Úgy tűnik, a lány szép 
lassan viszonozza is az 
érzelmeit, de valójában 
Lauren kettős játékot űz. 
A titok, amelyet féltve őriz, 
véglegesen lerombolhatja 
a férfi törékeny bizalmát 
és a fiatal pár esélyét egy 
közös életre.

édes 
rabság
J. kenner
135 × 215 mm,
428 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as177
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

„damien Stark mindössze 
egyet akar: uralni a testem és 
lelkem. kívül-belül megtört, 
és én boldogan egyeztem 
bele, hogy kizárólag ennek a 
gyönyörű, titokzatos férfinak 
a tulajdona legyek. én is azt 
akarom, hogy teljesen az 
enyém legyen. de hiába az 
elsöprő szenvedély, mégis 
van benne valami sötét, meg-
foghatatlan, ami felébreszti 

bennem a ragadozót…” 
Jön az erotikus világ-
siker, a Stark-trilógia 
második része. Nikki, 
az egykori szépségki-
rálynő és damien Stark, 
a sportolóból lett mil-
liár dos végzetes, szen-
vedéllyel teli kapcsolata 
tovább bonyolódik; 
Nikki végre megtudja az 
igazságot damien sötét 
múltjáról, de ezzel olyan 
szörnyű és súlyos titkok 
birtokába jut, amelyek 
örökre damienhez lán-
colják. Ha csak a férfi 
másként nem dönt… 
A szürke ötven árnyalata 
rajongóinak, az erotikus 
és provokatív könyvek 
olvasóinak új kedvence. 

Sara Rattaro
135 × 215 mm,
176 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as178
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Egy regény 
az önfeláldozásról
Viola egy tavaszi hajnalon 
üzenetet kap férjétől, 
Carlótól. Lányukat, a ti-

zenhét éves Lucét szörnyű 
baleset érte, élet-halál 
között lebeg. Viola a tra-
gikus hírt éppen alkalmi 
szeretője karjaiban kapja. 
Az autóban a kórház felé 
robogva végigpergeti az 
elmúlt évek ese mé nyeit, 
házaséletük elrontott 
vagy éppen csodálatos 
pillanatait. Egy hazugsá-

gokkal, szenvedéllyel, 
megcsalással és bűn-
bánattal, haraggal és 
reménnyel teli időszak 
képei villannak fel. 
Hogyan jutottak ideáig 
Carlóval? A kórházban 
aztán kiderül, hogy a 
lánynak azonnali élet-
mentő szervátültetésre 
van szüksége, és csak 
egy donor jöhet szóba: 
Viola…   
A komoly témát feldol-
gozó, Jodi Picoult és 
Cecelia Ahern női kö-
zönségét célzó regény 
immár világsiker.

Forró rabság
J. kenner
135 × 215 mm,
400 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as372
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Egy férfi, aki mások szen-
vedélyével játszik… Egy nő, 
aki belemegy a játékba, de 
nagy árat kér érte… damien 
Stark sportolóból lett mil-
liárdos, akinek nem sokan 
mernek nemet mondani. 
Nikki Fairchild az egyetlen 
nő, aki felkorbácsolja 
a szenvedélyét. Milyen 
titkokat rejteget Nikki, az 
egykori szépségkirálynő?

a bába nyomában
Sabine Ebert
137 × 197 mm, 
528 oldal, keménytábla
rendelési kód: as185
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3620 Ft

Sabine Ebert regényfolya-
mában, A bába titkát 
követő második részben 
továbbolvashatjuk Marthe 
és Christian hányattatásait. 
A szerző hitelesen festi 
meg a kalandos esemé-
nyeket: szerelem, hűség és 
árulás izgalmas történetén 
keresztül mutatja be egy 
12. századi falu életét és 
a háttérben zajló udvari 
intrikákat.

csak Felnőtt 
olvasóknak!

Tiéd az éleTem
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manituk i–ii.
vigyázz, ha fúj a szél!
Lőrinc L. László
121 ×  200 mm,
680 oldal, kartonált
rendelési kód: as175
Bolti ár: 1995 Ft
klubár: 1850 Ft

Ross Candell régész megtalálja 
a koronás prérifarkasok sírját, 
elveszíti viszont károgó Varjút. 
Bell farmer a gabonakörök 
mellett hullákra lel, nem találja 
viszont Henderson teherau-
tóját. ki nyugszik a titokzatos 
sírban? Indiánok vagy akik 
előttük éltek Amerika földjén? 
Halálos fenyegetést áraszta-
nak a temetőt határoló hegyek. 
és közben feltámad a szél.

a villogó Fények 
kolostora i–ii.
Leslie L. Lawrence
115 × 180 mm,
640 oldal, kartonált
rendelési kód: as173
Bolti ár: 2399 Ft
klubár: 2230 Ft

Leslie L. Lawrence, azaz 
Blobzang rinpócse, a nepáli 
Ngagpa kolostorba érkezik, 
hogy régi kéziratokat tanul-
mányozzon. A kísértetjárta ko-
lostorban elszabadul a pokol: 
villogni kezd a titokzatos kék 
fény, vörös lángok ugrálnak az 
ablakokban. Aztán gyilkosság 
történik, majd még egy, és még 
egy… Leslie L. Lawrence nem 
retten meg: a gyilkos után ered.

ébredj velem!
Vavyan Fable
120 × 200 mm,
490 oldal, kartonált
rendelési kód: as174
Bolti ár: 1668 Ft
klubár: 1550 Ft

A Halkirálynő-sorozat ezen 
kötetét daniel Belloq, alias 
Mogorva meséli el, ugyanis 
denisa egy különös baleset 
következtében amnéziás lett. 
da niel igyekszik kideríteni 
a gá zo lós-robban tásos 
baleset következményeit, és 
egyéb ügyek megoldása is rá 
vár. Mind ezek mellett azon 
fáradozik, hogy visszakerüljön 
denisa emlékezetébe, hisz 
nászútjuk még véget sem ért.

rejtély 
Jonathan kellerman 
137 × 197 mm, 320 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as166
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Fauborg Hotel, Beverly Hills. 
Alex delaware pszichológus 
a bárban üldögélve egy magá-
nyos, gyönyörű fiatal nőre lesz 
figyelmes. két nappal később 
a rendőrség brutálisan meg-
gyilkolt ember holttestére 
bukkan. kiderül, hogy az áldo-
zat nem más, mint a hotelban 
látott lány. Alexet sokkolja 
a hír, ráadásul a rendőrség 
az ő szakvéleményét kéri a 
gyilkossággal kapcsolatban.

Forgószél 
Joseph R. Garber 
137 × 197 mm, 352 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as167
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Amikor az oroszok megka-
parintják a szupertitkos szer-
kezetet, az Egyesült államok 
kormánya nagy bajba kerül, 
és csak a volt CIA-sra, Charlie 
Mckenzie-re számíthat. 
A férfi számára az új bevetés 
során az a legfontosabb, 
hogy munkatársai nehogy 
megint hátba támadhassák. 
Az állambiztonságnál ugyanis 
személyes ellenségei vannak, 
akikre veszélyt jelent…

bombabiztos 
Michael Robotham 
137 × 197 mm, 296 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as168
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Sami Macbethet valaki más 
helyett csukták le. Mikor 
kiszabadul a börtönből, újra 
összedől a világ körülötte: 
bomba robban a londoni 
metróban. Sami kikászálódik 
a romok alól, csakhogy a 
rendőröknek feltűnik a fiú za-
vart viselkedése, és üldözőbe 
veszik. Erre Sami elkiáltja ma-
gát: „Bomba van nálam!” – és 
ezzel egy csapásra veszélyes 
terroristává lép elő…

olvadáspont 
Michael Ridpath 
137 × 197 mm, 320 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as169
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Egy internetes aktivista 
csoport harcosan kiáll 
azért, hogy a közel-keleten 
történt katonai atrocitások-
ról birtokukba jutott video-
felvételek nyilvánosságra 
kerüljenek. Főhadiszállá-
suknak Izlandot választ-
ják. A világ legnagyobb 
médiaháborúját akarják 
kirobbantani, ám ekkor 
egyik társukat váratlanul 
meggyilkolják.

a birodalom
Amanda Stevens
135 × 215 mm,
376 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as165
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Amanda Stevens paranor-
mális-romantikus sorozata, 
a Sírkertek királynője 
folytatódik. A halottlátó sír-
kő-restaurátor, Amelia Gray 
egy újabb megbízatást kap, 
ami majdnem az életébe 
kerül. Ezúttal ugyanis egy 

tó mélyére 
süllyedt ódon 
temető női kí-
sértetei kérik 
a segítségét, 
miközben 
a látszólag 
csendes 
kisvárosban 
feltűnik a 
Gonosz, és 
ördögi tervet 
eszel ki.... 

sírkertek királynője-sorozat

örök kísértés
Amanda Stevens
135 × 215 mm, 
368 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as373
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft 
A fiatal és titokzatos Amelia 
Gray sírkő-restaurátor, aki 
látja a halottak szellemét. 
John devlin detektívnek 
brutális gyilkosságok 
felderítésekor lesz szüksége 
Amelia segítségére. kide-
rül, hogy a férfit árnyékként 
követi elhunyt felesége és 
kislánya szelleme...
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 Minden regényed megírása 
előtt kutatómunkát végzel, ren
geteget olvasol a szükséges ihlet és 
a hitelesség megteremtése miatt is. 
Mennyiben inspirálják a saját is
merőseid, rokonaid, barátaid, kollé
gáid a konkrét karaktereket?

Nehéz megragadni, pontosan 
mi indít el az ember fejében egy 
történetet – egy hangulat, egy 
kép, akár egy mondat is… Aki 
sokat ír, az ösztönösen figyel. Ha 
valami megragadja a figyelmét, 
elraktározza, hátha jó lesz még 
valamire. Eddig úgy hozta az 
élet, hogy mindig volt a köze-
lemben egy erős személyiség, aki 
katalizálta egyik-másik regény-
hős formálódását. A szereplők 
megteremtéséhez szükségem is 
van arra az érzelmi többletre, 
amit az adott személy vagy em-
lék kivált belőlem.

 Nagyon fegyelmezett rend 
szerint dolgozol a könyveiden. 
Ugyanakkor több lapban is rendsze
resen publikálsz. Nem zökkent ki a 

regényírás folyamatából az újság
írás? Hogyan tudod összeegyeztetni 
ezeket az eltérő életvitelt kívánó 
tevékenységeket?

Az egyik a nyüzsgés, kifelé fi-
gyelés, extravertáltság időszaka, 
a másik a magányé. Nehezen 
lendülök egyik üzemmódból 
a másikba. Hónapokon át írok a 
dolgozószobámban, és amikor 
ennyire befelé fordult állapotban 
vagyok, szükségem van egy kis 
időre, míg nyitottá tudok válni 
egy másik emberre. Más fordu-
latszámon működik a két munka, 
de aki több mint húsz éven át új-
ságot írt, örökre újságíró marad. 
Amíg adódik egy szép feladat, 
találok majd időt az ilyen jellegű 
munkáknak. Egyébként is reme-
kül kiegészíti egymást a kettő, 
szerintem regényíróként sem árt 
a világ egyfajta dokumentarista 
megközelítése. 

 A legutóbbiaktól eltérően 
a Sohaférfi egy „jelenregény” lett: 
itt és most játszódik, olyan szerep

lőkkel, akik valahogy mintha mind 
az ismerőseink lennének.

Fontos volt ehhez a korhoz 
kötnöm a történetet, hisz az 
el nem köteleződés társadalmi 
szinten most lett sokakat érintő, 
hangsúlyos probléma. Nyilván 
volt ennek előzménye, hiszen 
már az előző generációval elkez-
dődött a szinglijelenség. Az én 
nemzedékem, amely közvetlenül 
a rendszerváltás után nőtt fel, 
nagyjából fele-fele arányban 
választott a családalapítás régi 
és jelenlegi módja, körülményei 
közül. Hihetetlen szakmai lehe-
tőségek adódtak akkor a huszon-
éves fiúknak és lányoknak, és ez 
befolyásolta a párkapcsolatok 
alakulását is. Másokban olyan 
erősen élt a szülői minta, hogy 
közvetlenül a tanulmányaik után 
megházasodtak. Ma már termé-
szetes, hogy a fiatalok életében 
van egy független életszakasz, 
nem egyik családból lépnek a 
másikba. Ez egyeseknél öt évig 
tart, másoknál akár húsz évig is. 

A férfiak és a nők életútja mind 
jobban szétcsúszik: a férfiak egy-
re tovább maradnak ebben a sza-
kaszban, míg a nők a társadalmi 
elvárások és a biológiai órájuk 
miatt nem lehetnek ennyire ru-
galmasak. 
  Ebben a regényben arra a férfi-
típusra voltam kíváncsi, amelyik 
úgy érzi, negyven felett is jó 
eséllyel vág majd neki a család-
alapításnak, nem késik le semmi-
ről, addig nem is akar megálla-
podni. Kíváncsi voltam, mi tartja 
őket vissza, mi az, ami hiányzik: 
mások szeretete és bizalma 
bennük? Önmaguk szeretete 
és az önbizalmuk? Bizalom a 
szeretetben és általában a jóban? 
Ádám, a történet főhőse afféle 
állatorvosi ló, csonka családban 
nőtt fel, mamadominanciában, 
jól működő kapcsolati minták 
nélkül. Nem is élete, inkább 
életstílusa van, jó munkája, jó 
lakása, jó autója. Jól elvan így, 
nem motiválja semmi a változta-
tásra. Olyan életet él, amit ez a 
kor számtalan módon támogat, 

Párizs, Bombay, Moszkva és Berlin után 
Vass Virág „hazatért” Budapestre, és egy 
jellegzetesen mai Ádám-Éva történettel 
lepte meg az olvasóit. A Sohaférfi című 
regény megjelenése kapcsán beszélget-
tünk az el nem köteleződés problémá-
járól, a kapcsolatfüggőség következmé-
nyeiről és az egyszer csak végessé váló 
„végtelen” lehetőségekről.

„Mi, magyar nők 
    a párkapcsolatunkon 
    keresztül határozzuk
   meg és értékeljük 
magunkat”



hiszen most minden arra biztat, 
hogy élj a mának. Az ő fő di-
lemmája: ha választok, kizárok 
minden más lehetőséget.
  Az elköteleződni képtelen férfi 
mellé nem véletlenül állítottam 
egy kapcsolatfüggő nőt: mind-
kettőnek változnia kell ahhoz, 
hogy jól érezzék magukat egy 
társas kapcsolatban.

 Nagyon érdekes és összetett 
ez az egész témakör. A könyvben 
például több módon is szóba hozod 
azt, hogy a harmincas nők általá
ban attól rettegnek, az élet elmegy 
mellettük és mindenről lecsúsznak. 
Közülük sajnos egyre többen van
nak, akik egyszer csak betöltik a 
negyvenet, és a helyzetük mit sem 
változott. Mi következhet ezután?

Nagyon sok ilyen korú barát-
nőm van, és én is megtapasztal-
tam ennek az időszaknak a sajá-
tosságait. A probléma súlyát és 
általánosságát talán az is mutatja, 
hogy egyetlen könyvemre sem 
érkezett még ennyi és ilyen sze-
mélyes visszajelzés. Részt vettem 
például egy vacsorán harcedzett 
üzletasszonyokkal, akik a téma 
felvetése után néhány perccel 
teljes metamorfózison estek 
át. Az este minden eleganciája, 
visszafogottsága odalett, mert 
a hölgyek egymás után mesélték 
el megdöbbentő őszinteséggel 
a saját történeteiket. 
  Amúgy fontos mozgatórugóm 
volt egy többször is megismételt 
kutatás. A világ 44 országában 
faggatták a nőket különböző 

kérdésekről, és ebből derült ki 
többek között az, hogy mi, ma-
gyar nők a párkapcsolatunkon 
keresztül határozzuk meg és ér-
tékeljük magunkat. Az élet más 
területein egyébként sikeres nő 
vesztesnek, gyengének, problé-
más személyiségnek, sőt beteg-
nek tartja magát, ha éppen nincs 
társa. Ez komoly csapdahelyzet, 
hiszen ha egyedülállóként nem 
érzi magát egésznek, nem látja 
meg az élet szépségeit, akkor 
olyan elvárásokkal, görccsel, 
kétségbeeséssel megy bele egy 
kapcsolatba, ami megnehezíti 
egy szimmetrikus, egészséges 
partneri viszony kialakulását. 
  Pedig az embernek teljesen 
hasznos, értelmes, másokra 
odafigyelő élete lehet akkor is, 
amikor éppen egyedül van. 
  A rendszerváltás óta ránk 
szakadt szabadság számtalan 
választási lehetőséget hozott és 
hoz a fiataloknak, viszont – „sor-
vezető” híján – maguknak kell 
megtalálniuk a saját útjukat és 
a saját válaszaikat. 

 A kapunyitási és a kapuzárási 
pánik időszaka mintha kezdene ösz
szeérni, már alig van a kettő között 
átmenet. Mire egy fiatal elég ta
pasztalatot szerez ahhoz, hogy érett 
felnőttként cselekedhessen, és meg
fontolt, önálló döntéseket hozhasson, 
addigra esetleg már késő – és máris 
jön a kétségbeesés.

Tovább nehezíti a helyzetet a 
környezetünkben állandósuló, 
a társadalom minden szintjén 

érzékelhető bizonytalanság, 
kiszámíthatatlanság. Régebben 
a családi példa valódi mintakép 
volt, és nem csak egy lehető-
ség. A házasságok hosszú távra 
köttettek, az alkalmazkodás, 
a kompromisszumkészség sokkal 
meghatározóbb volt, mint az 
önérvényesítés vagy az önmeg-
valósítás. Azóta a tartósság mint 
érték az élet valamennyi terü-
letéből eltűnt, minden gyorsan 
elévül vagy érvényét veszti, napi 
élményünk, hogy csak rövid táv-
ra lehet tervezni. 

 A külső körülmények valóban 
rendkívül változékonyak, éppen 
ezért felértékelődnek az emberi 
kapcsolatok. Ugyanakkor ez nem 
vezethet a partner végeláthatatlan 
mentegetéshez, amely a történetben 
többször is hangsúlyt kap. A nők 
ugyanis elképesztő önámításokra 
képesek, ha nem akarják beismer
ni, hogy rossz kapcsolatban élnek, 
és nem mernek azon változtatni. 
Közben meg telnek az évek…

A mentegetés, a halogatás vég-
telenül emberi dolog. Egy ideig. 
Mert végső soron mindenki 
felelős a saját életéért és a saját 
döntéseiért. Ha egy nő a kapcso-
latain keresztül definiálja önma-
gát, különösen hajlamos olyan 
kompromisszumokat is vállalni, 
amiket már nem volna szabad. 
Nem könnyű szembenézni az-
zal, hogy egy viszony mögött 
már nincs is valós kapcsolat. Aki 
kívülre helyezi az igazodási pon-
tokat, másoknak akar megfelelni, 

és ezért nem mer egyedülálló 
lenni, az könnyen bennreked-
het egy bezápult kapcsolatban. 
A nők azzal, hogy nem őszinték 
– sem magukkal, sem a társukkal 
szemben – a saját esélyüket ront-
ják arra, hogy megtapasztalják, 
mennyi erőt és boldogságot 
adhat egy szép, mindkét fél szá-
mára fontos kapcsolat. 
  A Sohaférfiban éppen ezért 
elég fontos szerepet kap az idő, 
a végesség fogalma. Mert amire 
a húszas éveinkben képesek va-
gyunk, nem biztos, hogy később 
is elérhető lesz számunkra. Azt 
látom, hogy életük legenergiku-
sabb, legjobb, legsűrűbb éveit 
tékozolják el azok a fiatalok, akik 
a társadalom által is támogatot-
tan csak a mának élnek. Pedig 
éppen ekkor kellene elindítaniuk 
a saját életüket. 

 Ádám, a Sohaférfi karaktere 
rendkívül valóságos lett. Hogyan 
sikerült ennyire „férfivá válnod”?

Ó, hát ezt nagyon élveztem! 
Rengeteg férfiblogot olvastam 
a világ minden tájáról, illetve a 
férjem, aki az első olvasóm, és 
Huszti Gergely szerkesztő is 
sokat segített. Próbáltam megér-
teni az ő gondolkodásmódjukat, 
és a megismerés folyamata köz-
ben meg is szerettem. Korábban 
mindig a „másik oldalként” ér-
zékeltem a férfiakat, most, hogy 
kezdtem megérteni az észjárásu-
kat, nagyon élveztem – sőt, talán 
a bájára is sikerült ráéreznem… 

Szél Felícia

ringass, amadeus!
Vass Virág 
125 × 200 mm,
416 oldal, keménytábla
rendelési kód: as181
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Mit lehetne elmondani Jonas és Bori 
szerelméről? Hogy szinte gyerekek 
voltak még 1989-ben? Hogy Jonas 
átment stoppal a berlini falon, és Bori 
az egész világot felforgatta dühében? 
Hogy meg volt írva előre: szeretni, 
ismerni és siratni fogják egymást? 
Bori és Jonas húsz évvel később 
egyszerre lépnek egy berlini szálloda 
forgóajtajához. Felismerik egymást? 
A múltból felvillanó kamaszszerelem 
különös megvilágításában egy férfi, 
egy nő és a hozzájuk tartozó emberek 
kapcsolatának rejtett dimenziói tárul-
nak fel. Egy szerelmi történet, amely 
több évtizeddel a hősök születése előtt 
kezdődik...

sohaFérFi 
Vass Virág 
125 × 200 mm,
368 oldal, kartonált
rendelési kód: as180
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

„különleges nőt keresek. Olyat, aki 
talán sohasem válaszolna erre a 
hirdetésre. Ízig-vérig nőt, aki attraktív, 
intelligens, gondoskodó, érzékeny és 
őszinte. keresek egy lányt, aki egyedül 
is boldog és sikeres, érzelmileg felnőtt. 
Úgy 27 és 37 közötti, és alig várja, 
hogy végre megtapasztalja, milyen 
egy érzéki, intellektuális, harmonikus 
párkapcsolatban élni.” Ezzel a pár sor-
ral indul ádám, a Sohaférfi története. 
ádám a kígyó utcai legénylakásában 
éli felhőtlen vadászéletét, míg egyszer 
csak betoppan éva. évának esze ágá-
ban sincs elcsábítani ádámot. Egyikük 
sem akar rabja lenni az érzéseinek...

ÚJ!
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olvasnivaló

megállíthatatlan
a cselekvő hit 
fantasztikus ereje 
Nick Vujicic 
139 × 200 mm,
350 oldal, kartonált  
rendelési kód: as190
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Nick Vujicic, a végtagok 
nélkül született fiatalember 
a saját példáján keresztül 
szembesíti az embereket 
azzal, hogy vannak, akik va-
lóban komoly problémákkal 
küzdenek, mégsem adják fel. 
Az erő forrása nem lehet más, 
mint a hit. Ha ez a hit létezik, 
csupán annyit kell tennünk, 
hogy cselekvővé változtassuk.

a pokol jegyese
Alexandra Adornetto
145 × 208 mm,
430 oldal, kartonált
rendelési kód: as188
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Bethany Church egy angyal, 
akit azért küldenek a Földre, 
hogy féken tartsa a sötét 
erőket. Szerelmes lesz – 
közte és halandó barátja, 
Xavier Woods közt őszinte, 
erős kötődés alakul ki. 
A pokolban Beth – Xavier 
életéért cserébe – kénytelen 
olyan alkut kötni Jake-kel, 
a démonnal, amely örökre 
megváltoztathatja az életét.

lázadó
Alexandra Adornetto
145 × 208 mm,
432 oldal, kartonált
rendelési kód: as189
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A mennyország három an-
gyalt küld a Földre – Gábrielt, 
a harcost, Ivyt, a gyógyítót és 
Bethanyt, a legfiatalabbat 
és legemberibbet –, hogy 
jót cselekedjenek a sötétség 
hatása alá került világban. 
Bethany találkozik Xavier 
Woodsszal. Vajon elpusztítja 
vagy megmenti a szerelem 
a legfiatalabb angyalt?

halo-trilógia
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Hedwig 
CourtHs-
MaHler
Felejthetetlen 
szerelmes regényei

A kötetek jellemzői:
115 × 180 mm,
176 és 192 oldal, kartonált
rendelési kód: as176
Bolti ár: 1700 Ft/2 kötet
klubár: 1580 Ft/2 kötet

2könyv 
egy 
csomagban!

siddy nászútja
Egy féltékeny asszony 
bosszúja összetöri Siddy 
boldogságát az esküvője 
napján. Csalódottan és 
megalázva bár, de büsz-
keségét megőrizve indul 
nászútra Frank oldalán…

harc 
a boldogságért
Rodenau kastélyának új ura 
beleszeret az elszegényedett 
grófkisasszonyba. ám hogy 
a kevély grófnő akarata elle-
nére a szépséges Adelheidis 
közelébe férkőzhessen, 
cselhez kell folyamodnia…

Gilles Legardinier 
140 × 210 mm,
348 oldal, kartonált
rendelési kód: as196
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 3250 Ft

„– Mondd, Julie, mi volt 
a legkreténebb dolog, amit 
valaha csináltál?
A kérdés olyan volt, mint 
egy pofon. Eltökéltem, 
hogy őszinte választ adok, 
nem köntörfalazok. Világgá 
kürtölöm, hogy mi volt a 
legnagyobb őrültség, amit 
valaha is elkövettem.” 
A 28 éves Julie nem 
végezte el az egyetemet, 
banki alkalmazott, utálja 
a munkáját. Ugyanabban 
a városban, ugyanazon a 
környéken él, mint gyerek-
korában. két évig húzódó 
rettenetes párkapcsolaton 
van túl; a fiú egy tehet-
ségtelen, lusta, parazita 

rockzenész volt, aki 
csúnyán elbánt vele. Julie 
ingatag lelkiállapotában 
szerelemre lobban egy 
új szomszéd iránt, akiről 
csak annyit tud, hogy a 
neve: Ricardo Patatraz. 
de ennyi bőven elég, hogy 
elkövesse azt a bizonyos 
„legnagyobb őrültséget”… 

Olvasók a könyvről:
 
„álmomban sem gon-
doltam volna, hogy ilyen 
remek női szórakoztató 
könyv kerülhet ki egy 
férfi kezei közül. Sokszor 
hangosan visítottam 
a röhögéstől!"

 „Humor, izgalom, ro man-
tika, Párizs. kell ennél 
több? Hát nekem nem 
kellett: elég volt pár oldal, 
hogy fülig szerelmes 
legyek."

Gilles Legardinier 
1965-ben született, 
15 éves korától pirotech-
nikusként dolgozott angol 
és amerikai forgatásokon. 
később reklámfilmek 
producere, forgatókönyv-
író. 2009 óta ír könyveket, 
két év alatt három ifjúsági 
regénye és két krimije 
jelent meg. Ezeket követte 
az Állítsd le magad, Julie!, 
amelyet franciaországi 
zajos sikerét követően több 
tucat nyelvre lefordítottak.

Állítsd le magad, Julie!



az ulpius-ház erotikus kínálatából

Én, 
a szexmániás
Szepesi Nikolett 
125 × 200 mm,
352 oldal, kartonált
rendelési kód: as192
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

dokumentumregény? Vagy erotikus 
iromány? Esetleg önéletrajz? Szepesi 
Nikolett olimpikon zavarba ejtő botrány-

könyvében nem csak a főhős valóságos 
személy, hanem mindenki más is. 
Csábítások és elcsábulások. Mámoros 
orgiák és megalázó pofonok. Szerelmek 
és tragédiák. Az olimpikon megdöbbentő 
őszinteséggel ír a sztársportolók világáról, 
arról a közegről, amelyet az átlagember 
eddig csak kívülről és kellő áhítattal figyelt. 
Több ez, mint egyszerű életrajz – inkább 
valamiféle korrajz, a mai huszonévesek 
zaklatott, felszínes örömökkel és kapcsola-
tokkal teli világáról. Sokkoló valóság. 
Egy 26 éves lány útkeresése.

Orgazmus-
pontok 
Szepesi Nikolett 
125 × 200 mm,
352 oldal, kartonált
rendelési kód: as193
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

„Szex United. Ez a mi kedvenc csapatunk neve. Ennek a hatalmas szurkolótábor-
nak vagyunk mi a tagjai, ha kell, minden nap és minden éjjel ennek a rajongásnak 
a jegyében élünk és cselekszünk. Bármikor készen állunk a kalandra, tabuk és 
gátlások nélkül.” Szepesi Nikolett első regényében a főhős veszi át az önéletrajzi 
kötetben megismert úszónő szerepét. Pikánsabbnál pikánsabb élethelyzetekbe 
kerül: Swinger klubba látogat, orosz milliárdost kényeztet, újságírót aláz meg, 
ismeretlen fiúkkal és lányokkal 
bújik össze. Vicces és drámai 
jelenetek főszereplője lesz, 
miközben találkozik a pes-
ti éjszaka nélkülözhetetlen 
kellékeivel – pénz, kábítószer, 
bűnözés. Az Orgazmuspontok 
a heteken át a toplistákat vezető 
Én, a szexmániás című könyv 
hangulatát idézi, a szerző hasonló 
stílusban, ismét megbotrán-
koztató nyelvezettel ír a nyári 
szexhadjáratról. 

Esztelen 
S. C. Stephens 
125 × 200 mm,
624 oldal, kartonált
rendelési kód: as194
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

kiera és denny már majd’ két éve járnak. 
denny megtestesíti mindazt, amit a lány kíván: 
gyengéd, kedves és határtalanul imádja őt. 
Amikor másik városba költöznek – denny 
megkapta álmai állását, kiera pedig egy kiváló 

egyetemen tanul tovább –, minden tökéletes-
nek tűnik. ám egy nem várt körülmény miatt 
a párnak el kell válnia.
A magányos, zavart, vigasztalan kiera a helyi 
rocksztárban, kellan kyle-ban lel támaszra. 
Eleinte csupán barátként tekint kellanra,  
ám a lány magányosságának mélyülésével 
a kapcsolatuk is egyre elmélyültebbé válik.
Egy este azonban minden megváltozik, és töb-
bé már egyikük sem lesz ugyanaz az ember…

9

csak

Felnőtt
olvasóknak!
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Azt beszélik, hogy a kovácsot, aki Caterina Sforza harci viseletét 
készítette, a hölgy hálószobájába is behívták, hogy egyetlen ponton 
se tévedhessen. Bárki, aki látta Caterinán, egyetértett abban, hogy a 
vésett mellvért rendkívül szépen simul rá nőies testére. Azt is beszélik, 
hogy néha a mellvért alatt csak selyem alsószoknyát visel, és ahogy el-
halad a lőrések mellett, a szoknyáját felfújja a szél. Ezt az utolsó tényt 
különös magabiztossággal állítják, mert közismert a történet, hogy 
tíz évvel ezelőtt, amikor Forlì városa fellázadt az úrnő hatalma ellen, 
meggyilkolva férjét, és foglyul ejtette őt magát, valamint gyermekeit, 
Caterinának sikerült megszöknie és bejutnia az erődbe, ahol ott sétafi-
kált a várfokon, felemelte a szoknyáját és lekiabált az összeesküvőknek.

– Azt hiszitek, érdekel, mit műveltek velük? Nézzétek – van még 
mivel többet csinálni!

Akkor huszonhat éves volt, de már hírhedt. A katona Frances-
co Sforza törvénytelen unokájaként kiváló célpont volt a házasságra 
bármelyik nagy család részére. Caterina tizenkilenc éves volt, amikor 
VI. Szixtusz pápa halála mészárlás-hullámot indított el Rómában, 
melynek célpontja nagyrészt Caterina új férje, a pápa unokafivére volt. 
Ahogy a csőcselék megtámadta palotájukat, felnyergelt egy lovat, és 
hét hónapos terhesen ellovagolt a lázadásban égő utcákon át, végig 
a hídon, hogy elfoglalja a Castel Sant’Angelót, és tartsa, amíg a férje 
vissza nem érkezik a városba. Emiatt, és számos más kaland miatt ér-
demelte ki a virago becenevet. A legtöbb nő számára ez sértés lenne, 
de Caterina  Sforza örül neki. Soha nem volt az a pirulós vagy mes-
terkélten mosolygós fajta: hamarosan rájött, hogy ha egy nő uralkodik 
a férfiakon, akkor jobb, ha félnek tőle, és nem körüludvariaskodják.

Harminchat évesen eltemette három férjét, és kilenc gyermeknek 
adott életet – az utolsó még csecsemő. Túlélt több lázadást, és bosszú-
vágya legendás. Amikor első férjének gyilkosai megszöktek a városból, 
helyettük nyolcvanéves apjukat büntette meg. Kegyetlenül élénk képze-
lőerejétől hajtva a beteg öregembert egy deszkára köttette egy ló mögé 
úgy, hogy az öreg feje szabadon lógott. Majd körbeküldte a lovat vágtá-
ban a város macskaköves főterén. Azonban míg könyörtelenül bánik az 
ellene fellázadókkal, azt mesélik, hogy amikor a megfelelő férfi vágyik 
rá, olyan csábító tud lenni, akár egy szirén: hangja doromboló, bőre 
pedig puha, akár a cobolyprém. Az ilyen szépség, mondják, a természet 
sötét erőivel való praktizálásból fakad: kenőcsök, olajok és pasztillák a 
segédei, melyekkel kenegeti magát, és titkait éjszakára egy könyvben 
a párnája alá helyezi. A sötét bőrt 
világossá, a fekete hajat szőkévé 
varázsolja, és a legfeketébb fogat 
is kifehéríti az őrölt márványból 
és szénből készült pasztával. Van-
nak receptúrái arra, miként lehet 
gyermeket foganni és arra is, hogy 
miként lehet a meglévőt elhajtani. 
Azt mondák, a polcain sorakozó 
üvegcsékben vágyfokozók, mér-
gek és illatszerek vannak, de csak 
ő tudja, melyiket lehet biztonság-
gal használni, és melyik halálos, 
mivel címke nincs rajtuk. Mesélik, 
hogy amikor Caterina valaki szá-
mára elkezdi előkészíteni a halált, 
a férfin vagy nőn, akivel végezni 
óhajt, borzalmas hidegrázás fut át, 
mintha már megérintette volna 
őket a kripta hidege.

Vagy legalábbis ezt beszélik.
Sok mindent pletykálnak Ca-

te rina Sforzáról. De amíg azt 

hinnénk, hogy a legjobb móka a rossz asszonyokról pletykákat kitalál-
ni, a legcsodálatosabb mégis az, hogy nagyjából igaz, amit beszélnek. 

November második hetében, amikor a Sixtus-kápolna otthont ad a 
bíborosoknak, diplomatáknak és nemes római családoknak, akik nya-
kukat nyújtogatva szemlélik a nagy eseményt, a pápa szeretett unoká-
jának megkeresztelését, Imola és Forlì viragója (aki természetesen nem 
szerepel a vendéglistán) éppen egy levelet diktál, melyet városának 
legnevesebb lakosai fognak aláírni.

– De úrnőm, ez a levél petíció, melyben mindkét városának meg-
adását ajánlja fel a Szentatyának, a pápának!

– Bravó, Signor Naldi. Mindig is tudtam, hogy tud olvasni, de most 
az aláírását szeretném megkapni – mondja Caterina mézédesen.

Amikor minden aláírás megvan, amire szüksége van, a pergament 
beviszi a titkos méregkeverő-szobájába, és egy tűvel több tucat, szinte 
láthatatlan finomságú, apró lyukat váj a felszínére. Majd kesztyűt húz, 
és egy bőrerszényből krémszínű muszlinanyagot vesz elő, melyet apró 
foltok és pecsétek borítanak. Levendulaesszenciát hint rá, hogy ellen-
súlyozza a szagát, majd rányomja a pergament, óvatosan felgöngyölíti 
az anyagban, amíg teljesen be nem fedi. A csomagot egy nádcsőbe 
helyezi, és visszatér tanácstermébe.

A pápai keresztelőre ugyan késve érkezik a levél, de Caterina Sforza 
ajándéka nem a gyermeknek szól.

– Esküszöm, éreztem valamit: a keresztelő estéjén történt. Mély 
borzongás fogott el egész testemben – inkább reszketés. Burchard 
ott állt mellettem. Azt mondja, a bőröm krétafehér volt, és a szemem 
elhomályosult. Arrébb küldte az embereket, hogy egy kis levegőhöz 
jussak. Lehet, hogy kis időre nem is voltam magamnál. Akkor készít-
hette el.

– Lehet, hogy kifáradtál az ünnepségek miatt.
Cesare, akinek a csodákra és a boszorkányságra egyformán kevés 

ideje van, elnyomja saját kimerültségét. Bolognán kívül ütött tábort, 
többnapi járóföldre Imolától, amikor az apja elleni merénylet híre el-
jutott hozzá. Ő és Michelotto két nap, két éjszaka lovagoltak, hogy 
eljussanak Rómába, inkognitóban érkeztek a városba, és titokban ve-
zették őket a pápa magánlakosztályába. Ez aligha az a diadalmas haza-
jövetel, amit ilyen hosszú út után elképzelt.

– Bármi is volt, a virago meg akart ölni. Ezt a pimaszságot! Meg-
próbálni megmérgezni a pápát! – Most, hogy biztonságban van, Sán-

dor inkább élvezi a drámát.
– Kétségbeesés ez, apám, nem 

pimaszság. Még ha ez az úgyne-
vezett orgyilkos el is hozta volna 
a petíciót, amúgy sem te magad 
nyitottad volna ki. Az egyik titkár 
kezébe került volna.

– De aztán nekem adták volna 
oda. A méreg még hatott volna. 
Talán kétségbeesett ez a nő, de 
soha nem volt bolond.

Minden bizonnyal okos ötlet 
volt: egy város petícióját olyan 
anyagba csavarni, amit egy pes-
tisben elhunyt ember szemföde-
léből vágtak ki, és még tele van 
izzadsággal és testnedvekkel. 
Ha a pápa kezébe került volna, 
döbbenetesen hatott volna: nincs 
szájhabzás, nincs tűz a torokban 
vagy égető bélcsavarodás: sem-
mi nem árulta volna el Caterina 
Sforzát...

részlet

a borgiák bosszúja
Sarah dunant
135 × 215 mm,
656 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as191
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

A15. század végi Róma a világ szemé-
ben a művészet és kultúra fellegvára, 
miközben a vallási kegyetlenkedés és 
a politikai korrupció belülről emészti az 
örök várost. Rodrigo Borgia VI. Sándor 
néven bevásárolja magát a pápaság-
ba, de törvénytelen gyermekei iránt 
érzett olthatatlan szerelme, esztelen 
gazdagsága és spanyol származása 
bosszúra készteti a várost irányító 
olasz főméltóságokat. Az idegen pápa 
legerősebb fegyvere fia, a lelketlen 
gyilkológép, Cesare, de a fontos 
politikai szövetségek záloga mégis a 
tizenkét esztendős szűzlány, a későbbi 
hírhedt méregkeverő, Lucrezia Borgia, 
aki három rosszul sikerült házasság 
és rengeteg fájdalom után maga lép 
a politika véráztatta színpadára… 
Az reneszánsz olasz nagyregények 
koronázatlan királynője ezúttal a 
világtörténelem és a tévésorozatok 
kedvelt méregkeverőiről, a Borgiákról 
festett lélegzetelállító, fordulatos és 
pontos képet. Ahogyan még sohasem 
láttuk őket.

Részlet Sarah Dunant azonos című regényéből,  
mely az Athenaeum Kiadó gondozásában jelent meg.
Fordította Márton Andrea.

bosszúja
a borgiák
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részlet irodalom

„borba van 
a kedvmag vetve” 
350 esztendő borversei 
tinóditól gárdonyiig
124 × 184 mm, 
208 oldal, keménytábla
rendelési kód: as197
Bolti ár: 2980 Ft
klubár: 2770 Ft

A borital titkairól, misztériumá-
ról mesélnek a kötet „boros” 
versei, klasszikus költőink 
finoman hangolt eszközeivel. 
A grafikákkal gondosan illuszt-
rált, szép imperiál vászonba 
kötött könyv tökéletes ajándék 
borszerető és verskedvelő 
szeretteinknek így szüret táján 
vagy akár karácsonyra is. 
Egészségünkre!

íme, az emberek!
Nyirő József
142 × 197 mm,
304 oldal, keménytábla
rendelési kód: as200
Bolti ár: 3200 Ft
klubár: 2980 Ft

„Íme, az ember!” – mondja 
Pilátus János evangéliumában, 
felkínálván a megkínzott Jézust 
az embereknek, hogy azok 
megtartsák a földi életnek. 
„Íme, az emberek!” – mutat rá 
Nyirő kortársaira, s gesztu-
sában nyomasztóan több a 
reménytelenség, a lemondás 
és a keserűség, mint Pilátu-
séban. Regénye egy maroknyi 
magyar menekült háború utáni 
kálváriájának állít emléket.

elnémult harangok
Rákosi Viktor
145 × 209 mm,
264 oldal, keménytábla
rendelési kód: as199
Bolti ár: 2700 Ft
klubár: 2490 Ft

Szerelmi történetként, 
messziről indul a cselekmény. 
Az erdélyi református teoló-
gus, a tehetséges Simándy 
Pál kitűnő bizonyítványokkal, 
ám megtört szívvel tér haza 
Utrechtből kolozsvárra. Püs-
pökétől azt kéri, hogy az elha-
gyottak támasza, a szenvedők 
vigasztalója lehessen. Így 
kerül a görgényi havasok közé, 
a nyomorultul tengődő havasi 
faluba, Magyargarabóra…

Somogyváry Gyula
145 × 209 mm,
304 oldal, keménytábla 
rendelési kód: as198
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Somogyváry Gyula 
legnépszerűbb művei 
közé tartozik ismert 
regény trilógiája 
– Virágzik a man-
dula…,  Ne sárgulj, 
fűzfa!, És Mihály 
harcolt… – egy 
szo ciog rá fiai 
megfigyelésekben 
gazdag élmény-
regény-folyam, 
amely az első 
világháború 
kezdetétől a Ta-
nácsköztársaság 
bukásáig mutat-
ja be a magyar 
történelem 
viharos és tragi-
kus korszakát. 
A  nyitó darab, 
a Virágzik a 
mandula… 
főhőse, Fűzfa 

– aki maga az író, és aki 
szintén hazafias érzé-
sektől vezérelve önként 
jelentkezett a frontra – 
hűen festi le a katonaélet 
szépségeit, de a gyilkos 
olasz front és a híres 
Bruszilov-offenzíva miatt 
a keleti front nem kevésbé 
rettenetes harcait is.

virágzik a mandula...

mozart 
utolsó áriája 
Matt Rees 
142 × 197 mm, 312 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: as186
Bolti ár: 3570 Ft
klubár: 3320 Ft

Vajon sejt-e valamit 
Nannerl Mozart, amikor 
öccse halálhírére Bécsbe 
utazik? Betegség gyötörte-e 
Wolfgangot vagy gyilkosság 
áldozata lett? Milyen titkokat 
rejt Mozart utolsó operája, 
A varázsfuvola? Az olvasó 
a zseniális zeneszerző életé-
nek utolsó éveibe és rejtélyes 
halálának körülményeibe 
nyer betekintést.

a táltos keresztje
Rozsnyai János
135 × 200 mm,
432 oldal, kartonált
rendelési kód: as182
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Rozsnyai János történelmi 
műve egy izgalmasan modern 
és mégis meghökkentően 
korhű, a 13. századi magyar 
életet egy teleobjektív 
élességével a mai olvasó 
szeme elé varázsoló regény 
a magyar keresztesekről, 
a kereszténység és a táltoshit 
együttéléséről, vaksorsról, 
háborúról és szerelemről, 
az ismeretlen, csodákkal teli 
magyar középkorról. 

a burgess Fiúk
Elizabeth Strout 
137 × 197 mm, 
376 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as209
Bolti ár: 3000 Ft
klubár: 2790 Ft

Újabb izgalmas regény  
a Pulitzer-díjas szerzőtől! 
A Burgess fivérek New York-
ban élnek, húguk, Susan 
maradt egyedül a szülővá-
rosukban. Miután az asszony 
fia, a kamasz Zach egy véres 
disznófejet gurít be ramadán 
idején a kisváros bevándorlók 
által alapított mecsetébe, 
még a két távolban élő fivér 
élete is gyökerestül megvál-
tozik.

kevin Powers
135 × 215 mm,
224 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as179
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A huszonéves Bartle és 
a tizennyolc esztendős 
Murphy alakulata véres 
bevetésre indul az iraki 
homok tenger 
északi részén álló 
Al Tafar városért. 
Bartle a kiképzés 
során életre szóló 
barátságot köt 
Murphfel, és meg-
ígéri a fiú aggódó 
anyjának, hogy az 
álmait dédelgető, 
a háború bruta-
litására teljesen 
felkészületlen 
srácot épségben 
hazaviszi. Akkor 
még egyikük sem 
sejti, hogy a fizi-
kai kimerültség, 
az ellenséges 
golyózápor és az 

őrjítő forróság minden 
szempontból kikezdi a 
bevetésen lévő katonákat. 
A fiatal Murph állapota ag-
gasztóra fordul, és Bartle 
sorsdöntő lépésre szánja el 
magát, amiért sokszorosan 
megbűnhődik.
díjnyertes háborús tény-
irodalom és lírai vallomás. 

sivatagi madarak
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interjú

Fehér Béla
140 × 215 mm, 192 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as201
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

„Elteszi a manit, nyugtát nem ad, 
megcsináljuk okosba, világos?” 
Neve: Ecsedi Gyula. Státusza: 
hazatelepült disszidens. Foglalkozása: 
vakondűző. Lakókocsijával járja az 
országot, rendelésre kifüstöli a gyep 
alól a mindent felásó kártevőket. 
Ötvenedik születésnapjához közeledve 
szeretne végre révbe érni. Fehér Béla 
formabontó szerkezetű regénye múlt 
és jelen közt ugrálva villantja fel azokat 
a pontokat, melyeket összekötve kiraj-
zolódik Ecsedi Gyula kalandos élete.

Eddigi könyveid rendszerint 
a múltban játszódtak – mi volt 
ennek az oka? És hogyhogy most 
jelenkori témát választottál?

Van, amelyik a múltban ját-
szódik, van köztük időtlen, 
de van mai is, például a rend-
szerváltás utóhatásairól szóló 
bohózatregény, az Alszik a doki 
Betlehemben. Valójában soha 
nem a kor izgat, az csak a kö-
zeg, a táptalaj, ahol kellő rálátás 
birtokában kibontható a mon-
dandó. A Kossuthkifli esetében 
a politikai fanatizmus, a nép 
tájékozatlansága, a megosztott-
ság, amely átszövi az egész ma-
gyar történelmet. A Filkó a vak 
szerelemről szól, a Vakondűző a 
gyökértelenségről, arról, hogy az 
ember könnyen olyan helyzetbe 
hozhatja magát – vagy a körül-
mények őt –, amikor elfogy min-
den kapaszkodó, és nincs többé 
jó döntés. Az is kérdés, hogy ezt 
valaki mikor ismeri fel, s addig 
hányszor megy el az életét egye-
nesbe kormányzó lehetőségek 
mellett. Ebben nagyobb szerepe 
van az ösztönöknek, mint a tu-
datosságnak. Csakhogy az ösztö-
neink már régen rosszak. Hová 
lettek az egészséges ösztöneink?

Hogyan pattant ki a fejedből 
a főhős, Ecsedi alakja?  
Ki ő valójában? És valóban  
léteznek vakondűzők?

A regény nálam úgy születik, 
hogy hosszú ideig, fejben dolgo-
zom rajta. Jeleneteket játszok le, 
kigondolom a fontos részleteket, 
nagyjából felépítem a történet 
gerincét, sokat jegyzetelek. Ha 
beindul a láncreakció, a tör-
ténettel kelek-fekszem, aztán 
eljön a nap, amikor nekilátok 

az írásnak. Izgalmas pillanat, 
olyan, mint egy sakkparti első 
lépése. Ecsedi Gyula figurája 
kezdettől fogva megvolt, annyira 
akartam vele találkozni, hogy 
egyszer csak ott állt előttem kék 
overálban, és mesélni kezdte 
az életét. Összebarátkoztunk, 
a bizalmába fogadott. Addig 
én se tudtam, hogy léteznek 
vakondűző szakemberek.

Ezt a félillegális-számlanemadós, 
vagány-dumás „szakivilágot” na-
gyon jól ismered. Honnan szed-
ted ezt a sok hús-vér szereplőt?

Elköltöztem Budapestről, igaz, 
nem messzire, a szerencsétle-
nül bukdácsoló, egyre kevésbé 
rokonszenves Fótra, de mégis 
csak vidéken élek. Sok embert 
ismerek, szeretek velük beszél-
getni, izgat a sorsuk, érdekel, mi 
foglalkoztatja őket. Meg akarom 
érteni a gondjaikat, kíváncsi 
vagyok, hogyan élik meg, és 
főleg hogyan látják ezt a mai, az 
én nemzedékem számára zavaros 
értékrendű világot. Vevő vagyok 

mindenre, a pálinkafőzéstől 
a kútásásig. És a találékonyság, 
az ügyeskedés! Szép feladat 
volna megírni a magyar simli 
regényét! 

A nők elég rendesen megkapják 
a magukét ebben a könyvben, 
szinte mindig kitolnak a fér-
fiak kal. Tényleg ilyen pénzéhes 
repedtsarkúak?

Nem, dehogy! A nők széppé 
teszik az életet! Jelentkezzen, aki 
az ellenkezőjét tapasztalta!

Remek párizsi jeleneteket olvas-
hatunk a könyvben, Ecsedi több 
évig ott dolgozott, igaz, nem fut 
be fényes karriert: kukásautót 
vezet. Honnan ismered ilyen jól 
Párizst?

Volt szerencsém ifjú koromban 
több alkalommal is huzamosabb 
időt Párizsban tölteni. Akko-
riban varázslatos atmoszférájú 
város volt, tényleg vándorünnep, 
miként Hemingway írta, de ma 
már nem az. Nem is vágyom 

vissza. Tavaly ősszel úgy érez-
tem, hogy a regény miatt muszáj 
bejárnom a régi helyszíneket, 
de rájöttem, hogy azok már csak 
bennem léteznek, végül itthon 
maradtam.

Aki korábbi könyveidet olvasta, 
nem fog meglepődni, hogy a 
Görbekertiek itt is felbukkannak, 
sőt Filkó (korábbi regényed fő-
hőse) is kap egy kisebb „cameo” 
szerepet. Ez csak játék, finom 
trükk, vagy van valami komo-
lyabb célja is?

A Görbekerti családról, és ezzel 
együtt a magyar lélek útvesz tői-
ről valamikor regényfolyamot 
terveztem. Hét-nyolc, vagy 
több regényt. Balzaci csúcsokat 
óhajtottam ostromolni! Három 
kötet elkészült, a többiből nem 
lett semmi. Feladtam, de óriási 
veszteségként élem meg. Munka 
mellett, egzisztenciális kényszer 
alatt képtelenség egy ekkora vál-
lalkozást sikerre vinni. Azóta a 
szereplők ráuntak a várakozásra, 
szétszéledtek, itt-ott felbukkan-
nak. Békétlen, kóbor lelkek. Sok 
a bajom velük. Ha megneszelik, 
hogy regényt írok, betolakodnak 
a történetbe.

Előző regényedből, a Kossuth
kifliből épp most forgatnak hat-
részes tévéfilm-sorozatot Rudolf 
Péter vezetésével. Te is részt 
vettél az előkészítésben, hagytak 
beleszólni a forgatókönyvbe? 

Eleinte személyesen, majd tele-
fonon sokat konzultáltunk, de 
hivatalosan nem vettem részt az 
előkészítésében, ugyanis éjjel-
nappal a Vakondűzőn dolgoztam. 
Ha regényben vagyok, nem 
tudok mással foglalkozni. De 
nem is volt rám szükség. Rudolf 
Péter nagyon szereti a regényt, 
igyekszik minden árnyalatot, 
iróniát, finomságot átmente-
ni. Négy alkalommal voltam 
a forgatáson, sőt, egymondatos 
szerepet is kaptam, bocskoros 
jobbágyot alakítok. Jó volt látni, 
hogy a színészek mennyire élve-
zik a munkát, pedig sokszor nincs 
könnyű dolguk. Láttam Nagy-
Kálózy Esztert, Haumann Pétert, 
Scherer Pétert ruhástól úszni 
a fóti Károlyi kastély tavában, 
miközben Lengyel Tamás mint 
vérző hulla, lebegett a víz tetején. 

Király Levente

„Sok embert ismerek, 
izgat a sorsuk, érdekel, 
mi foglalkoztatja őket.”

Fehér Béla tavaly megjelent nagysikerű történelmi regénye, a Kossuthkifli 
után itt az új, friss, a jelenben és a közelmúltban játszódó könyve,  
a Jelenetek egy vakondűző életéből. Írásról, nőkről, Párizsról, filmforgatásról 
és a könyvekbe betolakodó Görbekertiekről beszélgettünk vele. 

JELEnEtEk Egy VAkondűző éLEtéBőL
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irodalom – ajánló

vadnai 
bébi
Bereményi Géza
123 × 184 mm, 304 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as203
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A hetvenes évek Buda-
pestjén, ahol egyetlen nap 
maga az örökkévalóság, 
dobrovics, a pályakezdő író, 
miután felvetődik, hogy egyik 
barátjával talán testvérek, 
nyomozni kezd az illető apja 
után. Újabb és újabb titkok 
derülnek ki. A negyvenes 
évek Budapestjén, ahol 
csak egy nap az élet, és 
egyre közelebb van a háború, 
az aranyifjak körülrajongják 
a lenyűgöző szépségű Vadnai 
Bébit. Vajon a titkok mélyére 
tud-e pillantani dobrovics? 
és ha igen, akkor mit lát meg 
ott? Szerelem és gyűlölet 
hogyan váltakozik újra 
meg újra? A Vadnai Bébi 
egyszerre történelmi regény, 
amely érzékletesen idézi fel 
a régi Budapest egykorvolt 
figuráit-helyeit és kegyetlen 
érdességgel mutatja, hogyan 
működnek az emberek hábo-
rúban; továbbá az érzelmek 
iskolája, amely a szerelem 
irracionalitását, a vágy 
gyűlöletté izzását, az anya- 
és apakeresés kétségbe-
esett mozdulatait démoni 
erővel teszi szóvá. Hogyan 
ismételjük vonzásainkkal és 
választásainkkal elődeink 
sorsát? A lüktetően izgalmas 
regény, melynek nagyfokú 
a valóságalapja, nemcsak 
ezekre a kérdésekre ad szen-
zációsan érdekes választ. 

zsebtükör
Válogatott írások
Rubin Szilárd
110 × 180 mm, 380 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as204
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Rubin Szilárd életművének 
újrafelfedezése az utóbbi tíz év 
egyik legnagyobb szenzáció-
ja. Az Aprószentek hosszú 
évtizedeken át elfelejtett 
szerzője immár elfoglalta az őt 
megillető helyet az 1945 utáni 
magyar irodalomban. A kisebb 
írásai ugyanakkor mind ez 
idáig elérhetetlenek voltak 
a közönség számára. E kötet 
ezt a hiányt igyekszik pótolni.

sátántangó
krasznahorkai László
145 × 240 mm,
220 oldal, keménytábla 
rendelési kód: as195
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A Sátántangó 1985-ben 
jelent meg, s a rendkívüli 
kritikai elismerés és olvasói 
érdeklődés rögtön a kortárs 
magyar próza egyik alapmű-
vévé avatta. A regény nem 
vesztett aktualitásából: ezt 
bizonyítják újabb hazai kiadá-
sai, megfilmesítése, külföldi 
fordításai. A történet egyszer-
re létfenntartó hazugságaink 
leleplezése és becsapottsá-
gunk dokumentuma. 

álmodtam neked
Spiró György
123 × 184 mm, 348 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as205
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Spiró György elbeszélései 
kisepikai mesterdara-
bok, amelyekben éppen 
annyi információt közöl, 
mint amennyit elhallgat. 
A lényeget formálja. közben 
azonban az önéletrajzi háttér, 
az erős személyes jelenlét 
regényszerűvé is tágítja a no-
vellák kompozícióba illesztett 
együttesét. Látjuk a képet. 
Fejbe csap minket. Végzetes. 
Velünk marad.

hajnali 3
Varga Mátyás
135 × 197 mm, 80 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as206
Bolti ár: 2290 Ft
klubár: 2130 Ft

Varga Mátyás legújabb 
kötetében hangokat hallunk: 
emberek szólítják, szólon-
gatják egymást. Szavaikban 
félelmek, emlékek és vágyak 
fogalmazódnak meg, s hol 
kétségbeesetten, hol meg 
beletörődéssel, szinte derűvel 
kutatják az események 
értelmét, építik szabadsá-
gukat és tanulják a felejtést. 
Megszólalásuk terét a sorsok 
illeszkedése képezi. 

Itt van a város, 
vagyunk lakói
„Azt mondd meg nékem, hol lesz majd lakóhelyünk? 
Maradunk itt, vagy egyszer majd továbbmegyünk?” 
Énekelte Cseh Tamás és Másik János a Levél nővérem
nek című lemez első számában, a Budapestben. Maradni 
vagy elmenni? Tulajdonképpen a kérdés máig megvá-
laszolatlan maradt.

Bereményi Géza a hetvenes évektől kezdve nap-
jain kig óriási hatást fejtett ki a kultúra különféle terü-
letein. Kifejezetten ritkaság, hogy valaki több művé-
szeti ágban is ilyen sikeres legyen. A hatvanas években 
kezdett publikálni, az egyik legígéretesebb fiatal író-
ként tartották számon, több novelláskötete, regénye és 
drámája is megjelent. Hamar forgatókönyvíróként is 
sikeres lett, a nevéhez fűződik például a Veri az ördög a 
feleségét vagy a Megáll az idő című filmek megírása. Ál-
lítólag később elege lett abból, hogy hiába a remek öt-
letei, ha a babérokat a rendezők aratják le, ezért aztán 
beült a „főnöki székbe”, és nem hazudtolta meg önma-
gát, ezzel is nagyot dobott: A tanítványok és az Eldorádó 
(első és második filmje) a nyolcvanas évek máig kulti-
kus alkotásai közé tartoznak. És ez még nem minden! 
Pályakezdésekor Cseh Tamással közös albérlői voltak 
egy Vízivárosi lakásnak, és az átbeszélgetett-átmula-
tott éjszakák közös gyümölcsei lettek azok a lemezek 
és előadások, melyek olyan érzékletesen festették le a 
hatvanas-hetvenes és nyolcvanas éveket. Teljesen sza-
bálytalan, mégis fantasztikus sorok születtek Beremé-
nyi tollából, és teljesen szabálytalan, mégis zseniális 
dalok kúsztak elő Cseh Tamás gitárjából és torkából. 
A kor talán legautentikusabb és legkreatívabb alkotó-
párosává váltak, és szerencsére kapcsolatukat később 
sem árnyékolták be személyes vagy politikai ellentétek.

Egyszóval van egy író-drámaíró-forgatókönyvíró-
dramaturg-rendező-szövegírónk, aki az utóbbi évti-
zedekben kissé elhanyagolta az írást, ám most, várat-
lanul, és óriási szerencsénkre, előrántott a köpönyege 
alól egy regényt. Egy regényt arról a korról, amit olyan 
jól ismer, és amit annyiféleképp „megénekelt már”, de 
így még talán soha. A negyvenes évektől a hetvenes 
évekig tart a cselekmény, szereplői a kor szerethető és 
extravagáns figurái, akik, mint a naprendszer bolygói 
a Nap körül, a lenyűgöző és titokzatos Vadnai Bébi 
körül keringenek mint férjek, szeretők, elsőszülöttek 
vagy távoli rajongók. 

Bereményi tökéletesen otthon érzi magát ebben a 
közegben, a regény biztos ecsetvonásokkal festi meg 
a törékeny, mégis nosztalgiával emlegetett úri világot, 
amelyben az idősebb generáció olyan jól érezte magát, 
és persze lelepleződik ennek a világnak a hamissága is. 
Egészen mások az emberek és a kulisszák a hatvanas 
években, de a fiatal főhős és barátai mindent megtesznek, 
hogy megtalálják függetlenségüket és szabadságukat, 
annak ellenére, hogy mindenhol rendőrök és besúgók 
zaklatják és figyelik őket. Az otthontalanság és az ottho-
nosság egyszerre fejti ki hatását mindenkire, éppen ezért 
passzol ide az írás elején emlegetett sor a Levél nővérem
nek lemezről. Bereményi ennek az életérzésnek a leghí-
vebb megszólaltatója – és újabb csodás művet alkotott.

Á. I.   
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irodalom

Tuomas kyrö
132 × 190 mm, 304 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as208
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

„A koldus, a maffiózó, 
az államfő és a vadnyúl.”
Hogyan lesz egy román 
koldus Finnországban 

előbb celeb, aztán minisz-
terelnök, ráadásul teljesen 
akarata ellenére? Hogyan 
győzhetjük le az orosz maf-
fiát egy sebesült vadnyúl 
segítségével? Hogyan 
segíti a finn politikát Jézus 
Mähönen? Tuomas kyrö 
jellegzetesen fanyar északi 
humorral eleveníti fel és 

teszi aktuálissá a vi-
lágszerte ismert A nyúl 
éve című (szintén finn) 
kultuszregény kulcs-
motívumait. Beván-
dorlók, nacionalisták, 
orosz maffiózók, 
korrupt politikusok 
az egyik, békét és 
nyugalmat kereső 
(kis)polgárok, 
boldogulni igyekvő 
nincstelenek és 
egy rémült nyúl 
a másik oldalon. 
A világ már nem az 
a nyugodt, békés 
hely, mint egykor 
volt, ám a dolgok 
attól még jóra 
fordulhatnak.

petőFi album 
A „Pesti Napló” kiadása
230 × 300 mm,
140 oldal, keménytábla 
rendelési kód: as212
Bolti ár: 12800 Ft
klubár: 11890 Ft

díszkiadás, mely korhű doku-
mentumok alapján mutatja 
be Petőfi Sándor gyerekkorát, 
iskolás éveit, a szerelmes 
ifjút, a lángoló lelkű költőt és 
a szenvedélyes hazafit, aki 
utolsó leheletéig harcolt a 
szabadságért és a hazáért. 
A kötetben megemlékeznek 
Jászai Mari, krúdy Gyula, 
Ferenczy Zoltán, Pekár Gyula, 
Bihari Mór, déri Gyula a kor 
legendás hírű kiválóságai. 

az üstökös i–ii.
petőfi életének regénye 
két kötetben
Harsányi Zsolt 
124 × 183 mm,
248 + 240 oldal, keménytábla, 
aranyfólia nyomással
rendelési kód: as210
Bolti ár: 7900 Ft
klubár: 7350 Ft

könyvünk 1932-ben jelent 
meg a Singer és Wolfner Iro-
dalmi Intézet gondozásában. 
Petőfi Sándor életét mutatja 
be születésétől haláláig ol-
vasmányos formában. A kötet 
műfaját tekintve regény, de 
az életmű feldolgozása az író 
rendelkezésére álló korhű 
dokumentumokon alapszik. 

kossuth breviárium
koroda Miklós 
124 × 183 mm,
264 oldal, keménytábla, 
aranyfólia nyomással
rendelési kód: as213
Bolti ár: 4800 Ft
klubár: 4460 Ft

A kötet kossuth Lajos, 
a nagy gondolkodó eszméit 
igyekszik mindenki számára 
elérhetővé tenni. A bölcs 
politikus és hazafi monda-
nivalója nem csak a magyar 
népnek szól, beszédeiben 
kossuth a dunamenti 
nemzetek felemelkedéséért, 
szabadságáért és szükség-
szerű együttműködéséért is 
felemeli a szavát.

magyar kuriózumok
Ráth-Végh István 
133 × 198 mm,
228 + 8 oldal melléklet, 
színes ofszetnyomással
rendelési kód: as211
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3620 Ft

A szerző jogásznak készült, 
dolgozott is törvényszéki bíró-
ként és ügyvédként, írt drámá-
kat és jogtudományi munkát, 
de vérbeli „ráth-véghi” műfaja 
a kultúrtörténet, jelesül a kul-
túrtörténeti érdekesség. Első 
ilyen témájú könyvében, az 
1934-ben megjelent Magyar 
kuriózumokban is érdekessé-
geket gyűjtött össze, és persze 
egyben értékelte is őket.

anyakép, 
amerikai keretben
Vajda Miklós
123 × 184 mm,
208 oldal, keménytábla
rendelési kód: as183
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

A bensőséges életregény egy 
bonyolult anya–fiú kapcsolat 
sokrétű ábrázolása. Hogyan 
cseperedik fel nevelőnője 
mellett egy budapesti nagy-
polgárcsalád óvott kisfia a 
harmincas években, miköz-
ben anyja a felső tízezer egyik 
ünnepelt dámája. Hogyan 
alakul a sorsuk a zsidó apa 
elvesztése után, majd a Rá-
kosi-korszak kezdetén. 

Felszámolás
kertész Imre
130 × 180 mm, 168 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as404
Bolti ár: 1890 Ft 
klubár: 945 Ft

keserű, az irodalmi szer-
kesztő, megpróbálja felku-
tatni íróbarátja, B. utolsó, 
eltűntnek hitt regényét. 
Annál is inkább, mert B. 
1990-ben öngyilkosságot 
követ el. keserű mániáku-
san igyekszik megérteni B. 
sorsát. A Felszámolás tehát 
„nyomkeresés” is: nyomozás 
egy eltűnt kézirat és tűnő 
félben lévő életek után.

k. dosszié
önéletrajz két hangra
kertész Imre
128 × 180 mm, 264 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as405
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 1245 Ft

A kötetben kertész pár-
be szédes formában ír az 
őt érintő legfontosabb 
kérdésekről. élet és iro-
dalom: kiderül, hogy e két 
dolog szétválasztása nem is 
olyan egyértelmű. Meddig 
valóság, és honnan fikció? 
Szolgálhat-e az irodalom 
tárgyául az egyénileg megélt 
borzalom és boldogság? 

Kertész Imre születésnapja alkalmából

az angyal napja 
Irina Muravjova 
142 × 197 mm, 432 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: as187
Bolti ár: 3970 Ft
klubár: 3690 Ft

A kortárs írónő regénye a 
nagy orosz klasszikusok és 
Ulickaja egyedi prózájának 
hagyományait követi. Három 
főszereplőn keresztül az orosz 
emigránsok sorsát mutatja be 
különböző korokban: a 30-as 
évek sztálini Oroszországá-
ban, az 50-es évek Párizsá-
ban és napjainkban. Három 
nemzedék, három kor eleve-
nedik meg előttünk, egyéni 
sorsok kibontakozásában.

Hasonmás 

dÍSZkIAdáS

A koldus és a nyúl
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Kun Árpád, hogy is mondjam, 
mágikus realista. Művei azon a 
mezsgyén mozognak, ahol a va-
lóság összeér az ismeretlennel, a 
napok konok egymásutánja a mi-
tikussal. Olyan világokat teremt 
műveiben, ahol ez a kettő – a va-
lóság és a valóságfölötti – nincs 
elválasztva egymástól, szabadon 
folyik át egyik a másikba. Az így 
megalkotott világ utánozhatatlan, 
költői terében mozgott Kun Ár-
pád eddig, és hasonlóképp teszi új 
regényében, a Boldog Északban is. 

Az új regény olyan vidékek-
re kalauzolja az olvasót, amelyek 
valószínűleg kevesek számára is-
mertek. „Vidékek” alatt nem ki-
zárólag a regénybeli helyszíneket 
értem – bár azok is elég rendha-
gyóak –, hanem a belső, lelki tájak 
különös térképlapjait is. A Boldog  
Észak nagyrészt egy nyugat-afrikai 
országban, Beninben játszódik, 
egy olyan helyen tehát, amelyről 
legtöbbünknek igencsak gyér is-
meretei lehetnek. Itt él a regény 
elbeszélője, Aimé Billion. Benin-
ben megelevenedik minden, ami 

Kun Árpád műveiben eddig is je-
len volt. Benin ugyanis a valóság-
ban olyan, mintha a mítoszok vi-
lágából került volna elő. Mindent 
átitat az ártó vagy éppen jóságos 
szellemek jelenléte, a halottak 
együtt élnek az élőkkel, a túlvilág 
a mi világunkkal. Ebben a szá-
munkra különös atmoszférában 
nő föl Aimé, aki származása miatt 
idegen is meg nem is szülőföldjén. 
Ereiben francia és vietnámi vér is 
csörgedezik. Aimé apa nélkül nő 
fel, illetve a családtól távol, Fran-
ciaországban élő apa hiánya az, 
ami főként meghatározza gyerek-
éveit. Az otthontalanság áthatja 
Beninben töltött éveit, kórházi 
ápolóként dolgozik, de folyama-
tosan elvágyódik, Franciaországba 
készül, de az utazás csak nem akar 
összejönni. Apja a távolból sokáig 
hitegeti azzal, hogy segít neki be-
jutni a bordeaux-i orvosi egyetem-
re, de ez csak ábránd marad. Élete 
valójában nagyapja és nagyanyja 
árnyékában telik, főként a nagy-
apa különös árnyéka az, ami nagy-
ban meghatározza Aimé világlátá-

sát. A hajdani, szépreményű dip-
lomata, aki önszántából lemond 
a karrier hívságairól, és gyógyító, 
javasember lesz belőle egy kunyhó 
mélyén. És a nagyanya, aki szin-
tén különös képességekkel bírt, és 
aki egy túlvilági harcban hal meg, 
de a szelleme azért persze sűrűn 
visszajár a nagyapához. 

Aimé tudása a világról nem 
hétköznapi, a tapasztalatai sem 
azok. Egy olyan világból jön, amit 
az európai ember sztereotípiái ál-
talában a betegség, éhség, háború 
címszavak mentén írnak le. A re-
gény Afrika-képe ezzel szemben 
rendkívül szerteágazó és finoman 
árnyalt, nem is tudom, van-e 
regény a magyar irodalomban, 
amely ilyen behatóan foglalkozna 
Afrikával. 

Aztán Bordeaux-ba érve Aimé 
már csak apja hagyatékával szem-
besülhet. S mivel addigi életében 
szoros kapcsolatban állt a Norvég 
Evangélikus Egyház benini misz-
sziójával, útra kel Norvégiába, 
hogy ott találja meg, amit keres. 

Kun Árpád írt egy nagysze-
rű regényt, olyan nagyszerűt, 
amilyet jómagam már elég rég 
olvastam kortárs magyar szerző 

tollából. A Boldog Észak magába 
szippantja az olvasót, és aztán so-
káig nem ereszti. Erre pedig csak 
az igazán jó könyvek képesek.        

Győrffy Ákos

ajánló

boldog észak 
kun árpád 
140 × 215 mm, 440 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as202
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A Boldog Észak egy hamisítatlan 
nagyregény, amely ismeretlen vilá-
gokat tesz szívfájdítóan otthonossá 
a magyar olvasók számára.

ahol az ő lelke
Vida Gábor
120 × 185 mm, 312 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as207
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Werner Sándor egykori honvédtiszt 
meggazdagodni indul az Újvilágba az 
első világháború kitörése előtt. Fiát, 
Lukácsot pedig a kalandvágy Afrikába 
viszi. 1919-ben kolozsváron találkoz-
nak újra kifosztva, csalódottan. Milyen 
volt az a világ, ahonnan elindultak, 
és milyen az, ahova megérkeznek? 
S vajon mi lett az otthon maradt, 
hátrahagyott nők sorsa?

trianonról
egészen másképp
„Nem tudom, kezdődhet-e az-
zal egy történet, hogy 1918. 
december 24-én őfelsége Ferdi-
nánd román király (Viktor Albert 
Mein hardt von Hohhenzollern-
Sig ma ringen) rosszul felszerelt, 
toprongyos hadserege ellenállást 
nem tapasztalva bevonult a leg-
nagyobb magyar király szülővá-
rosába, Kolozsvárra, és a románok 
azóta is bent vannak. A mondat 
első része bizonytalanság, a máso-
dik ma már történelem, a harma-
dikat megszoktuk. Királyok pedig 
nincsenek. 

Vérrel szereztek-e maguknak 
országot a románok vagy ügyeske-
déssel? Nekik szolgáltatott volna 
igazságot a történelem? Ma már 
alig számít. És bár nem felada-
tom választ adni a kérdésre, hogy 
miért történhetett ez meg, pon-
tosabban: miért hagytuk elveszni 
Erdélyt, a félreértések elkerülése 
végett röviden kijelentem, hogy 
nem volt rá szükségünk, és azért 
nem kapjuk vissza soha többé, 
mert úgysem tudnánk mihez 

kezdeni vele. Mi, magyarok, így, 
többes szám első személyben.” 
Ezekkel a mondatokkal kezdi az 
erdélyi magyar író, Vida Gábor 
új, Ahol az ő lelke című regényét. 
Sokkoló megállapítások ezek, ér-
demes rajtuk elgondolkodni. Gya-
nakodhatunk azon is, hogy nem 
egyszerű provokáció ez? Kíváncsi-
an merülünk hát el a szövegben. 
Ám hamar rá kell jönnünk, hogy a 
folytatás egészen más, és hogy ez 
nem Trianon-regény. Vagyis az, 
de nem úgy. 

A háttérben éppen zajlik az 
első világháború, a Monarchia 
szétbomlása, a Tanácsköztársaság, 
a román megszállás, főhősünk ke-
resztbe-kasul utazza az országot, 
eljut még Afrikába is, miközben 
az édesapja Amerikában, majd 
a háborúban próbál szerencsét, 
de mégsem a kalandozás és a 
(mi szemszögünkből) történelmi 
események a fontosak, hanem a 
boldogulás. Van-e esélyünk élni, 
úgy isten igazából? – ez a regény 
fő kérdése. Ugyan a haza megta-
lálása is fontos, nagyon is az, de 
ennél sokkal fontosabb arra rájön-
ni, hogy hol vagyunk otthon: az 
afrikai szavannán, a vonzó nagy-

városban, Budapesten, esetleg a 
Havasokban, netán Kolozsváron. 
Sőt, ami még ennél is fontosabb: 
meg kell találnunk végre a saját 
apánkat és anyánkat, mert bár az 
egyik ott van a közelünkben, még-
is rejtőzködő, hallgatag ember 
(pedig igyekszik, nagyon is igyek-
szik jó emberré nevelni a fiát), a 
másik viszont eltűnt, és nehéz a 
nyomára bukkanni. Ami viszont 
tényleg mindennél fontosabb, az 
a szerelem megtalálása és megőr-
zése, amihez, ki tudja, lehet, hogy 
egy élet sem elég.

Vida Gábor azt tűzte ki célul, 
hogy egyszerre írjon a huszadik 
századi magyar történelem egyik 
legnagyobb traumájáról, köz-
ben ne csak a Kárpát-medencét 
lássuk, hanem messze vidékeket 
is, emellett legyen aparegény, 
anyaregény és szerelmi történet 
is. Sikerülhet-e mindez? Szeren-
cséjére a könyv nyelve olyan gaz-
dag, a történet olyan izgalmas és 
érdekes, a szereplői pedig olyan 
életszerűek és valósak, hogy Vida 
Gábor minden megcélzott fel-
adatát beteljesíti. Igazi nagyre-
gény születésének lehetünk tanúi.            

Ármos Imre 

Vudu ÉS FJORDOK
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nem ért engem a világ!
petőFi sándor
Füveskönyve 
112 × 197 mm, 
168 oldal, keménytábla
rendelési kód: as221
Bolti ár: 1890 Ft
klubár: 460 Ft

„Nem ért engem a 
világ!”– üzeni a mai ol-
vasónak Petőfi Sándor 
füveskönyvében, mely-
nek több száz idézete 
bizonyítja, hogy a költő 
izgalmas egyénisége 
mellett életfilozófiája, 
a valósághoz, a világ-
hoz való viszonya miatt 
is a legnagyobbak és a 
legmodernebbek közé 
tartozik.

a rátóti 
legényanya
Schwajda György
122 × 197 mm,
160 oldal, kartonált
rendelési kód: as222
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 460 Ft

Mi ként a cím is e l á rul-
ja, a cse lek mény egy 
„ rá tó ti a san” kép te len 
a lap öt let ből bon ta ko zik 
ki: egy meg e sett if jú, 
a fa lu ap ra já nak- nagy-
já nak egy em ber ként 
va ló til ta ko zá sa el le né re 
sem haj lan dó el ve tet ni 
mag za tát, sőt a rá tó ti ak 
sze mé be vág ja: te gye-
nek bár mit, ő min den 
kö rül mé nyek kö zött 
vi lág ra hoz za gyer me két.

a halál 
árnyalatai
Michael Cordy
135 × 215 mm,
528 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as223
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 990 Ft

Egy nő ketrecbe zárt tiné-
dzser lányok megmen-
tésére siet. Az újságírók 
által „Jane doe”-nak 
keresztelt megmentő hal-
lucinációktól gyötörten az 
ifjú Nathan Fox pszichiá-
terhez kerül, és ketten 
próbálják megfejteni, ki 
is a lány valójában. A brit 
sikerszerző thrillerében 
a gyilkos elme veszedel-
mesen pengeéles képét 
rajzolja meg.

könnyek kapuja
Abraham Verghese
160 × 230 mm,
624 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: as374
Bolti ár: 4490 Ft
klubár: 990 Ft

1947-ben a fiatal és 
csodaszép apácát 
Afrikába küldik, hogy egy 
kórházban teljesítsen 
szolgálatot. A viharos 
hajóút alatt a végkime-
rülésig ápol egy angol 
sebészt, Stone doktort, 
majd elválnak útjaik. Né-
hány évvel később újra 
találkoznak. Az apáca 
és dr. Stone rövid életű 
szerelmének következ-
ményei életre szólnak… 

a tengerben 
élnek krokodilok
enaiatollah akbari 
igaz története
Fabio Geda
125 × 195 mm,
272 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as375
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 990 Ft

Egy reggel Enaiatollah 
Akbari, a tízéves kisfiú 
arra ébred, hogy miután 
édesanyja kimenekítette 
őt Af ga nisz tánból, ma-
gára hagyta. Akbari egy 
igazi mesélő: humorral 
és iróniával fűszerezve 
számol be arról az öt 
évről, amit gyermekként 
alkalmi munkákból ten-
gődve az utcán töltött.

méhecske
egy kislány hazát keres
Chris Cleave
135 × 215 mm,
320 oldal, füles kartonált
rendelési kód: as376
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 990 Ft

Andrew és Sarah, a kö-
zépkorú brit házaspár 
Nigériába utazik, hogy 
megmentse széteső 
házasságukat. Itt 
találkoznak egy bájos 
kislánnyal, Méhecskével 
és nővérével. Az ásványi 
kincsekért folytatott 
véres konfliktus a küszö-
bön áll, így Andrew-nak 
döntenie kell: hajlandó-e 
áldozatot hozni a lányok 
megmentéséért... 

heathcliFF 
visszatér 
Lin Haire-Sargeant
122 × 197 mm,
288 oldal, keménytábla
rendelési kód: as217
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 560 Ft

Haire-Sargeant a 
Brontë nővérek jó 
ismerője. Regényéből 
annak az időszaknak 
a történetét tudjuk 
meg, ami az Üvöltő 
szelekből kimaradt: 
mi történt Heathcliff-
fel miután elszökik az 
Earnshaw-birtokról, 
majd évek múlva visz-
szatér, hogy magának 
követelje Catherine-t.

ébredés 
kate Chopin
122 × 197 mm,
208 oldal, keménytábla
rendelési kód: as216
Bolti ár: 2500 Ft
klubár: 560 Ft

Edna Pontellier kétgyer-
mekes, előkelő nő  
a 19. század végi Ame-
rikában. Vibráló, művelt 
szellemét a korabeli 
nők számára kiszabott 
korlátok miatt vissza kell 
fognia. Egy tengerparti 
nyár azonban ráéb-
reszti arra, hogy többre, 
másra vágyik. A mű 
kendőzetlenül és mély 
együttérzéssel szól a női 
szabadságvágyról.

büszkeség 
és ártatlanság 
George Eliot
122 × 197 mm, 
584 oldal, keménytábla
rendelési kód: as220
Bolti ár: 3800 Ft
klubár: 699 Ft

A George Eliot álnév 
valójában írónőt takar: 
Mary Ann Evanst. 
Legfőbb írói erényei: 
intellektualizmusa és 
kiváló jellemábrázoló 
képessége megmutat-
koznak ebben a szép és 
megindító regényében 
is, amelyből Büszkeség 
és ártatlanság címmel 
sodró lendületű, roman-
tikus film is készült.

sylvia 
szerelmei 
Elizabeth Gaskell
122 × 197 mm,
480 oldal, keménytábla
rendelési kód: as215
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 699 Ft

A kelet-angliai gazdál-
kodó család gyönyörű 
lánya, Sylvia gondtalan 
életét hirtelen sötét 
titkok által övezett tragé-
diák dúlják fel, melyek 
teljesen más irányt szab-
nak sorsának. Szerelem, 
hűség, vezeklés és meg-
bocsátás mélyen emberi 
drámája bontakozik ki 
Elizabeth Gaskell újabb 
remekművéből.

vétkek 
és vezeklések 
Elizabeth Gaskell 
122 × 197 mm,
392 oldal, keménytábla 
rendelési kód: as219
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 699 Ft

Ruth Hiltont, az egyszerű 
gazdálkodók szépséges 
árváját elragadja a sze-
relem, de románca egy 
jellemtelen férfival 
megpecsételi sorsát. Et-
től a naptól kezdve csak 
azon buzgólkodik, hogy 
jóvátegye leánykori 
botlását. életét mások 
szolgálatába állítja, 
így hamarosan elnyeri 
környezete elismerését.

két Feleség 
Bródy Sándor
122 × 197 mm,
184 oldal, keménytábla
rendelési kód: as218
Bolti ár: 2200 Ft
klubár: 560 Ft

A soha nem múló szere-
lem drámája bontakozik 
ki Bródy Sándor két 
kisregényéből. A kiváló 
író magánéletében sem 
volt ismeretlen a két asz-
szonyhoz való tartozás: 
míg a Hófehérkét fele-
sége, Fehér Judit, addig 
a Két feleség öntudatos 
női alakját az ünnepelt 
kolozsvári színésznő, 
Hunyady Margit, az író 
titkos szerelme ihlette. 
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szuperáras könyvvásár

a világ 
története 
az őskortól napjainkig
Alex Wolf 
210 × 300 mm,
384 oldal, keménytábla
rendelési kód: as224
Bolti ár: 5900 Ft
klubár: 2950 Ft

A kötet közel félezer il-
lusztrációjával valóságos 
vizuális kényeztetést 
jelent. Minden oldalpár 
egy-egy tárgykörre össz-
pontosít, felvonultatva 
egy áttekinthető kro-
nológiát, így ideális, ha 
gyorsan utána akarunk 
nézni valaminek, de akkor 
is, ha el akarunk mélyülni 
benne. A világtörténelem 
korszakaiba belehelyezve 
mutatja be a magyar 
történelem eseményeit.

kína 
Edward L. Shaughnessy 
170 × 230 mm, 
256 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: as226
Bolti ár: 5900 Ft
klubár: 2950 Ft

könyvünk hiteles és 
közérthető kalauz, segít-
ségével felfedezhetjük az 
elmúlt négyezer év kínai 
történelmét és kultúrá-
ját, az ókor hajnalától 
a császárság korának 
végéig. Gyönyörűen 
illusztrált kiadvány, mely 
izgalmasan mutatja be 
ezt a lenyűgöző kultúrát, 
kiemelve és elemezve 
kína történelmi, vallási, 
filozófiai és művészeti 
hagyományának legfon-
tosabb jellemzőit. 

atlantisz 
és más elveszett 
világok
Frank Joseph 
176 × 250 mm,
220 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: as228
Bolti ár: 3300 Ft
klubár: 1650 Ft

A kötet választ ad 
arra, hogy hol lehetett 
igazából Atlantisz, illetve 
hogyan és mikor pusztult 
el. Lemuria elsüllyedt 
citadelláját találta-e 
meg Japán vezető geo-
lógusa? Atlantisz romjait 
találták-e meg az orosz 
kutatók? Milyen aggasz-
tó párhuzamok vannak 
Atlantisz és korunk 
között? Több mint száz 
érdekes illusztráció! 

a görög és 
római mitológia 
lexikona 
Jean-Claude Belfiore 
200 × 280 mm,
712 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: as227
Bolti ár: 12500 Ft
klubár: 6250 Ft

Jean-Claude Belfiore 
2500-nál több szócikket 
tartalmazó görög-római 
mitológiai lexikona a 
mai napig a legteljesebb 
alkotás a maga műfajá-
ban. külön irodalmi an-
tológia a lexikonon belül 
a szócikkekhez csatolt 
több mint 250 idézet a 
görög és római irodalom 
nagyjaitól. Több mint 
350 illusztráció (rajzok, 
fényképek, térképek).

nostradamus
próféták és látnokok
Joe durden Smith 
176 × 250 mm,
220 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: as229
Bolti ár: 3300 Ft
klubár: 1650 Ft

Ez a gazdagon illusztrált 
könyv a civilizáció 
hajnalától kezdődően 
részletesen foglal-
kozik a legfontosabb 
jósokkal és látnokokkal. 
Nostradamus élete és a 
próféciái képezik a könyv 
magvát. Választ keres 
arra a kérdésre, vajon 
valóban létezik-e titkos 
tudás, vizsgálja az aszt-
rológia, az alkímia és a 
jóslásban felhasznált 
egyéb tudás szerepét.

a csillagok 
és a bolygók 
nyelve 
Geoffrey Cornelius– 
Paul devereux
130 × 210 mm,
366 oldal, keménytábla 
rendelési kód: as244
Bolti ár: 4500 Ft
klubár: 2250 Ft

Ez a könyv egyesíti az 
asztrológiát, a csilla-
gászatot, a régészetet, 
a mitológiát és a szim-
bolikát. A lebilincselően 
izgalmas rajzok és fotók 
segítségével felfedezhet-
jük a Nap, a Hold, a csil-
lagok, a csillagképek és 
a bolygók jelképrend-
szerét. Megismerhetjük, 
hányféle jelentést tulaj-
donított az emberiség 
az égitesteknek. 

a véletlen 
hatalma 
a szinkronicitás 
titokzatos szerepe 
életünk alakításában
Frank Joseph 
160 × 210 mm, 260 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as225
Bolti ár: 3300 Ft
klubár: 990 Ft

Mindannyian átéltünk 
már megmagyarázhatat-
lan véletleneket – például 
egy régi barátunkra gon-
doltunk éppen, amikor 
megszólalt a telefon és 
az a régi barátunk hívott. 
A kötet arra világít rá, 
hogy az ilyen események 
nem találomra történnek.

csillagképek 
kézikönyve
Geoffrey Cornelius
165 × 235 mm,
176 oldal, keménytábla
rendelési kód: as247
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 1400 Ft

kézikönyvünk eligazítja 
az olvasót az éjszakai 
égbolton, miközben 
lenyűgöző ismereteket 
közöl az égitestekhez 
fűződő mítoszokról 
és jelképrendszerről. 
Színes rajzolt csillagtér-
képek 88 csillagképről. 
Betűrendes felosztás. 
Több mint 80 színes 
fénykép a csillagképek 
kultúrtörténetéből.

a jóslás 
enciklopédiája 
Michael Johnstone 
160 × 210 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: as246
Bolti ár: 3300 Ft
klubár: 990 Ft

A kötet felvilágosít a 
jóslások helyes hasz-
nálatáról. Feltárja, hogy 
mit árulhat el a jóslás a 
jósoltató egyéniségéről, 
jelleméről, jövőjéről. 
Elemzi a jóslás több 
népszerű formáját: 
nyugati asztrológia, kínai 
asztrológia, Ji king, ta-
rot, kártya, tenyérjóslás, 
kristálygömb, számjós-
lás, tealevél-jóslás.

együttélés 
és társadalmi 
terápia
bírjuk ki egymást!
Charles Rojzman 
135 × 205 mm,
204 oldal, kartonált
rendelési kód: as231
Bolti ár: 2500 Ft
klubár: 1250 Ft

depresszió, elszigetelt-
ség, bizonytalanság, 
erőszakos indulatok – 
azaz, amit mi is érzünk, 
vagy amivel találkozunk 
másoknál. A szerző ezek 
ellen a jelenségek ellen 
teremtette meg a társa-
dalmi terápiát, a mód-
szert a pszichológia és a 
szociológia között. 

nők a harmadik 
évezredben
Mohás Lívia 
125 × 205 mm,
292 oldal, keménytábla
rendelési kód: as232
Bolti ár: 2500 Ft
klubár: 1250 Ft

A kötet bővített változata 
új esettanulmányokat 
is tartalmaz: Alma 
Mahlerről, a szépséges 
kreatív nőről, Hedda 
Gablerről, Ibsen drámá-
jából, Fráter Erzsébetről, 
Madách Imre feleségé-
ről, valamint a tragikus 
sorsú költőnőről, 
Sylvia Plathról. külön 
tanulmányt írt a szerző 
kalkuttai Terézről.

boldogság 
és keserűség 
a szexben
Lux Elvira
130 × 200 mm,
176 oldal, kartonált
rendelési kód: as230
Bolti ár: 1680 Ft
klubár: 505 Ft

dr. Lux Elvira szexuál-
pszichológus 40 év 
tapasztalatával nyújt 
támaszt a hozzá forduló 
tanácstalanoknak.  
Az internetes kérdezz-
felelek során beérkező 
legérdekesebb, gyakran 
felmerülő, sokszor 
intim kérdésekből és 
a rá adott válaszokból 
válogattunk. 
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ismeretterjesztés

A NAgy HoNvéd 
Az elfogott piros ulti
Rózsaligeti László 
210 × 295 mm,
224 oldal, keménytábla
rendelési kód: As234
Bolti ár: 6995 Ft
Klubár: 6490 Ft

A magyar foci aranykorának 
története sokkal szórakoz-
tatóbb, mint a korszakról 
gyártott hamis legendák. 
Sebes Gusztáv szövetségi ka-
pitány a kispesti bajnokcsapat 
bázisán, Honvéd fedőnéven 
alakította ki az Aranycsapatot. 
A Nagy Honvéd játékosaival 
készült interjúkat, számos 
soha nem publikált képet és 
CD mellékletet is tartalmaz 
a kötet.

Az 1848/49-es 
ForrAdAlom és 
szAbAdságHArc 
emléKHelyei
i. események és helyszínek
Katona Tamás–Ráday Mihály
190 ×  235 mm,
212 oldal, keménytábla
rendelési kód: As239
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Tizennégy éven át jelentkezett 
a televízió képernyőjén Ráday 
Mihály és Katona Tamás 
műsora, hogy megismertesse 
1848/49 történetét, hőseit. 
A több könyvre tervezett mű 
bemutatja az emlékhelyek 
sokaságát, valamint a kor 
legnagyobb alakjainak életét.

HáborúbAN 
bizáNccAl
magyarország és a balkán 
a 11–12. században
B. Szabó János
110 × 180 mm,
248 oldal, keménytábla
rendelési kód: As240
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

Bizánc. Fényűzés, sötét ármá-
nyok, vérre menő teológiai vi-
ták, kifinomult művészet – egy 
birodalom ezeréves története 
sűrűsödik össze ebben a szó-
ban. E könyv a 11–12. századi 
magyar–bizánci küzdelmek 
történetét idézi fel, végigkö-
vetve Árpád-házi királyaink 
dinasztikus politikáját.

ÖrméNyeK, 
tÖrÖKÖK, KurdoK
Az 1915-ös örmény kataszt-
rófa és a mai törökország
Flesch István
130 × 197 mm,
536 oldal, kartonált
rendelési kód: As235
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Törökországban lehetővé vált, 
hogy kutatók kendőzetlenül 
napvilágra hozzák a kisebb-
ségeket ért súlyos sérelmek 
és véres megtorlások tényeit. 
Flesch István könyve révén 
a magyar olvasóközönség az 
eddiginél részletesebben tá-
jékozódhat Törökország belső 
társadalmi mozgásáról.

A mAgyAr gAzdAság 
útjA Az Adósság-
válságbA – 1945–2013
Mihályi Péter
130 × 197 mm,
208 oldal, kartonált
rendelési kód: As237
Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2490 Ft

A külső eladósodás végig-
kísérte Magyarországot a 
20. században: kétszer volt 
deklarált államcsőd és jó né-
hányszor csőd közeli helyzet. 
Az ország mostani eladó-
sodása egy 40 éve, vagyis 
körülbelül az 1973/74-es 
nemzetközi olajválság óta 
követett gazdaságpolitikai 
pálya végállomása. 

A NAgy politiKAi AFFér 
A rajk–brankov ügy
Zinner Tibor
176 × 250 mm,
560 oldal, keménytábla
rendelési kód: As241
Bolti ár: 6900 Ft
Klubár: 6390 Ft

A könyv a Rajk–Brankov per 
fennmaradt jegyzőkönyvét 
idézi fel. Az előzményeknél utal 
a sztálini birodalmi politika 
konstruált perekhez vezető 
jellegzetességeire. Bemutatja, 
miként alakult a nemzetközi 
helyzet a Kominform buka-
resti értekezletéig, feltárva 
a szovjet–jugoszláv konflik-
tust. Részletesen leírja Rajk 
letartóztatását.

vér és reméNy
Auschwitz poklától 
a sikerek csúcsáig
Samuel Pisar
130 × 197 mm, kartonált
272 oldal + melléklet
rendelési kód: As236
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Amikor a nácik a lengyelor-
szági Białystokból elhurcolják 
a zsidókat, a 13 éves Samuel 
Pisar is köztük van, ám sikerül 
életben maradnia. 1979-ben 
írta meg ezt a világsikerű köny-
vet, amelynek az első harmada 
ér véget a felszabaduláskor, 
a következő kétharmad annak 
története, hogyan vált Samuel 
sikeres világpolgárrá. 

A buddHA FüvesKÖNyve
erény és bölcsesség 
112 × 197 mm, 
128 oldal, keménytábla
rendelési kód: As233
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

„Nézd, a világ olyan, mint 
egy tarka királyi díszkocsi.
A balga felborul vele, 
okos ember nem ül bele.”

„A haragot szelídséggel, 
a rosszat jóval győzd le, 
a fösvényt bőkezűséggel, 
igaz szóval a hazugot.”

„A csatornát alakítja az építész; 
Alakítja a nyilat a fegyver kovács;
Alakítja a fát az asztalos;
Alakítja saját magát a bölcs.”

A serdülőKor 
Ranschburg Jenő 
130 × 200 mm, 380 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: As243
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4180 Ft

A kötet tanulmányai a serdü-
lőkori érzelmek alakulásáról, 
a tehetségről és a párkap-
csolatokról valamint komoly 
magatartási zavarokkal 
küzdő serdülők problémáiról 
szól. A szerző fontosnak 
tartotta, hogy a szülők és 
nevelők megismerkedjenek 
azokkal a családi, biológiai 
és személyiségjellemzőkkel, 
amelyek veszélyt jelenthetnek 
a serdülők életére.

A vAdászAt 
KéziKÖNyve 
Bruno Hespeler
135 × 210 mm,
264 oldal, keménytábla
rendelési kód: As242
Bolti ár: 3980 Ft
Klubár: 3690 Ft

Az első és második fejezet 
a vadon élő vadászható és 
fontos, ám nem vadászható 
vadfajokról szól. Önálló fejeze-
tek foglalkoznak a vadászku-
tyákkal, a természetvédelem-
mel, a vadászpuskákkal és 
a vadászati hagyományokkal, 
végül értelmező szakszótár 
zárja a kötetet. Az egyedül-
álló könyv  tartalmazza a 
magyar jogszabályokat is.

cd
melléKlette

l
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AjáNló

A betegségeK 
KorA lejárt
Dr. David B. Agus
150 × 230 mm,
388 oldal, kartonált 
rendelési kód: As377
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1745 Ft

Izgalmas történetmesélés, 
mérföldköveket jelentő 
felfedezések és provokatív 
ötletek különleges tárházát 
találjuk egy tudományosan 
olvasmányos kötetben. 
Dr. Agus, a hozzáértő, 
ugyanakkor egyedi látás-
móddal megáldott orvos 
megdöbbentő képet fest az 
emberi testről és működé-
séről.

Azt Hittem, 
bArátoK vAgyuNK!
mit tegyünk, ha a barátunk 
elárul, megbánt vagy elhagy 
minket
Dr. Jan Yager
150 × 230 mm,
304 oldal, kartonált 
rendelési kód: As378
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1495 Ft

A kötetben rengeteg megtör-
tént, tanulságos eset várja 
az olvasót, aki megtudhatja, 
hogyan ismerheti fel a rosszul 
működő barátságok huszon-
egy típusát, hogyan kerülheti 
el a munkahelyi kapcsolatok 
buktatóit, és hogyan találhat 
ideális barátokra.

ricHArd WAgNer
bayreuth varázslója
Barry Millington 
165 × 240 mm,
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: As248
Bolti ár: 6900 Ft
Klubár: 6390 Ft

Richard Wagner (1813–1883) 
a nyugat-európai zenetörténet 
egyik legnagyobb hatású és 
legellentmondásosabb alak-
ja. A színes illusztrációkban 
és korabeli dokumentumok 
széles köréből vett idézetek-
ben gazdag kötet felvilla-
nyozó szellemi élményt ígér 
nemcsak a Wagner-rajongók, 
hanem a klasszikus zene és 
a 19. század iránt érdeklődő 
szélesebb nagyközönség 
számára egyaránt. 

Az álmoK 
eNciKlopédiájA 
Pamela Ball 
165 × 235 mm,
360 oldal, keménytábla
rendelési kód: As245
Bolti ár: 6900 Ft
Klubár: 2070 Ft

Pamela Ball enciklopédiája 
a legátfogóbb irányadó mű 
az álomfejtés világában. 
Több mint 30 tematikus 
fejezet ismerteti az álmok há-
rom különböző – általános, 
pszichológiai és spirituális 
– értelmezését. A kötetben 
közel tízezer álomszimbólum, 
és azok magyarázata találha-
tó, és egy átfogó tárgymu-
tató, amely segíti a könnyű 
eligazodást.

szuper

ár!

szuper

ár!

A cseNd zeNéje
Andrea Bocelli
142 × 202 mm,
300 oldal, keménytábla
rendelési kód: As249
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Andrea Bocelli napjaink leg-
népszerűbb tenorja, lemezei 
több mint 80 millió példány-
ban keltek el. Az örökletes 
szürke hályoggal született éne-
kes, aki tizenkét éves korában 
vesztette el teljesen a látását, 
regénybe illő életutat járt be, 
amíg eljutott a világsikerhez. 
Ezt a regényt szerencsére nem 
kellett senkivel megíratni, 
mert maga Bocelli írta meg. 
Szenvedélyes őszinteségével 
és lefegyverző szeretetteljes-
ségével valósággal kézen fogja 
olvasóját, és megosztja vele 
saját – oly gazdag, sebezhető 
és összetett – szellemi univer-
zumát, ami a könyv minden 
szavában tükröződik. 

T  oszkána, 1970, kora nyár. Amos, a gyen
gén látó tizenkét éves kisfiú a bará tai

val focizik a bentlakásos iskola udvarán. 
A pineák árnyékában harapni lehet a hő
séget. Tétmeccs. Az iskolai olimpia győ
zelme múlik azon, hogy nyere a csapat. 
Mivel a kapus beteg, Amos áll be védeni. 
Az ellenfél támad, néhány passz után a 
labda a középcsatárhoz kerül, aki teljes 
erejéből lő. A labda Amos jobb szemébe 
csapódik, abba a szemébe, amely lehetővé 
tette számára, hogy lássa legalább a fényt 
és a színeket. 

A fiú örökre elveszíti látását, mégis 
úgy dönt, teljes életet fog élni. A gim
názium után elvégzi a jogi egyetemet, éli 
az olasz egyetemisták hetvenes évekbeli 
mindennapjait, baloldali diáktüntetések
ben vesz részt, bulikba jár, élvezi az életet. 
Amos persze nem egy átlagos egyetemis
ta, pontosabban szólva csak egyetemista
ként átlagos. Olyan tenorhanggal és zenei 
érzékkel áldotta meg a sors, amely csak 
kevesek sajátja. Zenészéként mégsem tud 
érvényesülni, kisebb bárokban zongorá
zik éjjelente, olykor esküvőkön énekel. 
Egy nap megtörténik a csoda. 

A világhírű olasz popsztár, Zucchero 
úgy dönt, hogy duettet fog énekelni 
Luciano Pavarottival, s ehhez szüksége 
van valakire, aki a dal demófelvételén a 
tenor szólamot énekli. Amosra ráragyog 
a szerencse. Amikor Pavarotti megkap
ja a felvételt, Zuccherónak azt írja: nem 
érti, miért van rá szükség, ha ilyen hang 
énekel a demólemezen. Zuccherónak 
persze nemcsak Pavarotti hangja kell, 
hanem a neve is, az európai koncerttur

néra azonban nem tud elmenni az isteni 
Luciano. Amosra kerül tehát a sor, hogy 
a lehengerlő Zucchero–Pavarotti duett 
tenorszólamát énekelje városról városra, 
stadionról stadionra. Amos bársonyos te
norját a teljes öreg kontinens megismeri, 
és azonnal rajongani kezd érte. Egy évvel 
később Amos indul a Sanremói fesztivá
lon, ahol az „új felfedezettek” kategóriá
ban nyer, s az olasz tévéképernyők előtt 
ülő sok millió néző egy életre a szívébe 
zárja. Közben családot alapít, gyermeke 
születik, akit Andreának nevez. Karrierje 
szárnyalni kezd.

A történet regénybe illik, s valóban 
regénnyé is vált, jóllehet minden ízében 
valóságos. Főhőse nem Amos, hanem 
Andrea. Andrea Bocelli, aki első gyerme
két Amosnak keresztelte. A regényt pedig 
nemcsak megélte, hanem meg is írta, így 
a földkerekség legnépszerűbb tenorhang
jának birtokosa, aki az elmúlt évek során 
több mint 80 millió lemezt adott el, nem
csak népszerű operaáriákon keresztül szól 
immár közönségéhez, hanem saját hang
ján is. A kötet, amelyet számos nyelvre 
lefordítottak már, szeptember végétől 
magyarul is olvasható lesz. A csend zené-
je – így szól a könyv címe, mert Bocelli 
tudja, hogy ha szavakban nem vagyunk 
képesek kifejezni magunkat, s már a zene 
sem segít, még mindig segítségünkre lehet 
a csend, ha van hozzá fülünk és van hoz
zá kitartásunk. Bocelli története a fül és a 
kitartás története, s ekként a csendé, azé 
a csendé, amelyben közelebb kerülhetünk 
szeretteinkhez, és a legközelebb önma
gunkhoz.                             Fazekas Gergely

A csend énekese
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A Hvg KiAdó KíNálAtából

Ben Gilliland
225 × 290 mm,
128 oldal, keménytábla
rendelési kód: As379
Bolti ár: 3200 Ft
Klubár: 2980 Ft

Ki a világ legnagyobb 
hódítója? Ki csinált a 
majomból embert? Kinek 
köszönhetjük a Legót? Kik 
formálták a történelmet?

Miről híres Marco Polo, 
Albert Einstein, Mahátma 
Gandhi vagy Steve Jobs?
Fantasztikus felfedezők, 
fifikás feltalálók, nagy ve-
zetők és kreatív koponyák. 
Ismerd meg a hősöket, 
akik által más lett a világ, 
mert gondolataikkal, rend-
kívüli tetteikkel valóban 
maradandót alkottak!

állásKeresőK és 
pályAmódosítóK 
KéziKÖNyve 
Richard N.  Bolles
160 × 235 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: As385
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3620 Ft

A világ legnépszerűbb 
álláskereső könyve 
40 éve, évente 
aktualizálva, lépésről 
lépésre mutatja be, 
mit kell tennünk, 
hogy megtaláljuk 
a nekünk való állást. 
A magyar kiadás 
rengeteg hazai vo-
natkozású tanáccsal 
és hasznos linkkel 
szolgál ehhez. „Ne 
csak elfoglalni akard 
magadat, hanem célt 
és értelmet is kell 
adnod az életednek. 
A könyvem nem inst-
rukciók gyűjteménye, 
hanem a lehetősé-

gek és a remény könyve; 
nemcsak a munkához, 
hanem az egész élethez.” – 
vallja Bolles, aki több mint 
40 éve foglalkozik karrier-
tanácsadással. 
 „A Karrieriránytű állás-
keresésről és pályamó-
dosításról szól, és arról, 
hogy kik vagyunk, és mit 
akarunk az élettől.” (Time)

Ne dolgozzuNK 
másoK Helyett!
A túlmenedzselés csapdái
J. Keith Murnighan 
160 × 235 mm, 204 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: As250
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3620 Ft

Vezetőként rettenetes nyo más 
nehezedik ránk, úgy gondol-
juk, mindenért minket terhel a 
felelősség. Hagyjuk a munkát, 
irányítsunk inkább; a jó kar-
mester nem játszik zenészei 
helyett. A szerző tanácsadói 
módszerei és hasznos taná-
csai azoknak szólnak, akik 
valóban el akarják kerülni a 
túlmenedzselés csapdáit.

sviNdlereK
elcsalt milliárdok, világra-
szóló szélhámosságok 
Kari Nars
145 × 210 mm, 304 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: As380
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3620 Ft

Ki hinné, hogy volt, aki eladta 
az Eiffel-tornyot ócska vasként? 
Vagy azt, hogy Bernard Madoff 
65 milliárd dollárt csalt ki 
áldozataitól piramisjátékkal. 
A könyv figyelmeztet bennünket, 
hogy ne feledkezzünk meg az 
aranyszabályról: ami túl szép-
nek látszik, hogy igaz legyen, 
az valószínűleg tényleg túl szép 
is ahhoz, hogy igaz legyen.

tévedHetsz
Kalandozások a hiba határán
Kathryn Schulz
145 × 210 mm,
536 oldal, kartonált
rendelési kód: As381
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3620 Ft

A könyvben fény derül 
tévedéseink megfoghatatlan 
lélektanára. Kathryn Schulz 
a legkülönbözőbb gondol-
kodóktól merítve rámutat: 
a tévedés egyszerre hajlam 
és ajándék, amely megvál-
toztathatja világnézetünket 
és kapcsolatainkat. A szerző 
gazdag eszmefuttatása sokkal 
inkább a tévedés védelme, 
mint védelem a tévedés ellen.

csAK egyszerűeN! 
Alan Siegel–Irene Etzkorn
145 × 210 mm, 264 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: As382
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3620 Ft

Nap mint nap találkozunk 
megfejthetetlen szám lákkal, 
szerződések kel és termékek-
kel. A túlbo nyolítás rabolja 
az időnket, pénzünket és az 
optimizmusunkat, pedig az 
egyszerűség kulcsfontosságú 
az üzleti sikerekhez. A könyv 
bemutatja, hogyan profitál-
hatunk az empátiára és a 
lényegre törekedve a márkák 
világában, az állami szférában 
és a hétköznapokban. 

miért buKNAK el 
NemzeteK?
A hatalom, a jólét 
és a szegénység eredete
D. Acemoglu–J. A. Robinson
145 × 210 mm,
520 oldal, kartonált
rendelési kód: As383
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft

A történelmet, a politikatudo-
mányt és a közgazdaságtant 
remekül ötvöző alapműben a 
szerzők rendkívül sok példával 
érvelnek a mellett, hogy a 
világ egyenlőtlen fejlődése, 
a nemzetek társadalmi-gazda-
sági jóléte vagy elszegényedé-
se elsősorban az intézményi, 
hatalmi struktúrától függ.

tÖltődj Fel!
10 motiváló elem, 
amely energiát ad  
Brendon Burchard
145 × 210 mm,
296 oldal, kartonált 
rendelési kód: As384
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3620 Ft

Az emberek stresszesek, 
kimerültek, mindig többre 
vágynak és ritkán élik át azt az 
elégedettséget és lelkesedést, 
amitől boldognak éreznék 
magukat. A szerző módszerei-
vel aktiválhatjuk a tíz alapvető 
motiváló elemet, hogy ne 
pusztán leéljük a napjainkat, 
hanem egy tudatosabb és el-
hivatottabb életet élhessünk.

KArrierIRÁNYTű

100 reNdKívüli ember 
világrAszóló tette
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Az AKAdémiAi KiAdó KíNálAtából

Karen Seneca–Jim Lyngvild
227 × 300 mm,
292 oldal, keménytábla
rendelési kód: As251
Bolti ár: 8950 Ft
Klubár: 8290 Ft

Az Akadémiai Kiadó egy 
igen exkluzív albummal 
szeretne tisztelegni Vilmos 
herceg és Katalin hercegné 
első gyermekének érke-
zése előtt. A különösen 
igényes kiadványban 
a brit koronahercegné 
mellett bepillantást 
nyerhetünk Spanyol-
ország és a skandináv 
országok herceg-
néinek varázslatos 
mindennapjaiba, 
megismerhetjük 
származásuk törté-
netét, és azt is, hogy 
hogyan kerültek be 
a királyi családok-
ba. Sokan közülük 
igazi ikonná váltak 
országukban, vagy 
akár a világon. 
Hölgyek milliói 
figyelik öltözkö-

désüket, családi életüket 
és munkájukat. Az Európa 
koronahercegnéi című 
könyvvel mi is közelebb 
kerülhetünk az igazi her-
cegnők világához! A kötet 
a legfrissebb tartalommal 
mutatja be a hercegnék 
és családtagjaik életének 
jelentősebb eseményeit, 
gyermekeiket és felme-
nőiket, mindezt gyönyörű 
képekkel illusztrálva.

európA 
KoroNAHercegNéi

Német–mAgyAr 
Kéziszótár 
FüggeléKKel + Net
880 oldal
rendelési kód: As257
Bővített, on-line szótár 
a legújabb német helyesírási 
reform változásaival és új 
szócikkekkel, jelentésekkel.

mAgyAr–Német 
Kéziszótár 
FüggeléKKel + Net
1036 oldal
rendelési kód: As258
Új on-line helyesírással.

A kötetek jellemzői:
Halász Előd–Földes Csaba– 
Uzonyi Pál
176 × 250 mm, 
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 7450 Ft/kötet
Klubár: 6890 Ft/KÖtet

pep guArdiolA
Ahogyan nem győzött  
még senki
Sir Alex Ferguson előszavával
Guillem Balague
153 × 234 mm, 416 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: As252
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3890 Ft

A futballistaként is legendás 
Pep Guardiola játékos-
pályafutása legnagyobb 
részét az FC Barcelonában 
töltötte. Visszavonulása 
után nem sokkal a Barca 
vezetőedzőjévé nevezték ki, 
és a rákövetkező négy évben 
trófeák tömegét nyerte el 
a sokak szerint a világ legjobb 
csapatává formált együttesé-
vel. Guillem Balague spanyol 
újságíró, amellett, hogy 
bemutatja az edzőzsenit, és 
sorra veszi a négyéves diadal-
menet állomásait, elsősorban 
az ezek mögött álló emberre 
összpontosít.

játsszuNK még!
Alessandro Del Piero
123 × 192 mm, 164 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: As253
Bolti ár: 2900 Ft
Klubár: 2690 Ft

„Mi leszek, ha nagy leszek?” 
A venetói kissrác túl félénk 
volt ahhoz, hogy reális választ 
adjon a kérdésre. Pedig tudta, 
hogy tehetséges, és azt is 
tudta, hogy mivé szeretne 
válni. Innen indul az utazás, 
ami rengeteg nagy meccset, 
nagy győzelmet érint. Alex 
arról mesél nekünk, miként 
élte meg a sikert, a kudarcot, 
a sérüléseket, a doppingváda-
kat, a magánéleti tragédiákat. 
Egyik pillanatban egy padovai 
kamasz áll szemben a ha-
tal mas Milan ificsapatával 
(akiket az ő két góljával 
győznek le), a másikban egy 
családapa öleli magához 
feleségét és gyermekeit.  
Nem prédikál: mesél. 

FülszÖveg 
Német hallás utáni 
szövegértés feladatok b2
Szűcs Melinda
176 × 250 mm,
135 oldal, kartonált 
rendelési kód: As255
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

A hallás utáni szövegértés 
mérése valamennyi nyelvvizs-
gán szerepel. Sok nyelvtanuló 

nehéznek találja ezt a 
feladatot, számukra a szöveg-
értési készség fejlesztéséhez 
nem elegendő a tanórai, 
tanfolyami gyakorlás vagy 
azok a feladatok, amelyek 
a tankönyvekben találhatók. 
Kiadványunkkal elsősorban 
nekik szeretnénk segítséget 
nyújtani, illetve mindenkinek, 
aki középfokú szóbeli nyelv-
vizsgára vagy emelt szintű 
érettségire készül.

cd
melléKlette

l

etNomAteK
matematikai játékok és fej-
törők a világ minden tájáról
Claudia Zaslavsky
279 × 215 mm,
156 oldal, kartonált
rendelési kód: As256
Bolti ár: 2650 Ft
Klubár: 2460 Ft

Világkörüli utazásra és egy kis 
matekozásra, agytornára hív-
juk olvasóinkat! A könyvben 
bemutatott játékok, fejtörők 
és egyéb érdekességek a világ 
különböző tájairól, Afrikából, 
Ázsiából, Európából, valamint 
Hawaiiról, a Fülöp-szigetekről 

és Új-Zéland-
ról származ-
nak. Rajtuk 
keresztül 
megismerhet-
jük az e játé-
kokat játszó, 
a feladványo-
kat megoldó 
népeket és 
szokásaikat. 
A játékok és 
fejtörők lényege elsősorban  
az agytorna, a logikus gon-
dolkodásmód fejlesztése, 
s nem a matematikai vagy 
geometriai műveletek gyako-
roltatása. A szerző buzdít a 

feladványok újragondolá-
sára és átalakítására oly 
módon, hogy tág teret ad 
a játékosok fantáziájának és 
kreativitásának kibontakoz-
tatására. 

FereNc pápA
Küldetése
út a tangótól a vatikánig
Matthew E. Bunson
142 × 202 mm, 236 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: As254
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft

2013-ban a katolikus egyház 
olyan eseményeket élt meg, 
amelyeknek jelentőségét 
egyelőre nem tudjuk még

felmérni: idős korára való 
tekintettel első ízben mondott 
le pápa, első alkalommal 
választottak latin-amerikai 
bíborost, aki (első jezsuita 
pápaként) elsőként vette fel 
a Ferenc nevet. A történések 
a közvélemény figyelmének 
középpontjába kerültek. 
Az amerikai szerző közérthető 
nyelven megírt kötete alapos 
hittani és „vatikáni” isme-
retekkel felvértezve mutatja 
be nem csak a sorsfordító 
hónapok történéseit és az új 

pápa személyét, 
de azt a katolikus 
egyházat is, amely 
most új vezetőt 
nyert Ferenc 
személyében.  
Jó szívvel ajánl-
hatjuk írását 
mindazoknak, 
akik érdeklődés-
sel figyelték az új 
pápa megvá-
lasztását, első 
hónapjait, de 
azoknak is, akik 
nyitottak a kato-
likus egyház jobb 
megismerésére – 
bizonnyal számos 
kérdésükre választ 
kapnak. 
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életmód

mi Az élet étterme?
étel- és életreceptek 
Popper Péter 
140 × 210 mm,
250 oldal, keménytábla
rendelési kód: As261
Bolti ár: 2980 Ft
Klubár: 2690 Ft

A könyv Popper Péter szelle-
mes, beszélgetős szakács-
könyve, „kétségekkel fűszere-
zett” étel és életreceptjei, az 
ajurvéda ősi indiai hagyomá-
nyai alapján. A receptleírá-
soknál bőségesen merített 
indiai úti tapasztalataiból. 
Elgondolkodhatunk az élet-
ritmusunkról, a meditációról, 
egészségről és betegségről, 
gyógynövényekről és kövekről.

Az AromAterápiA 
NÖvéNyei 
90 illatos növény felis-
merése és felhasználása
Gudrun és Peter Germann
148 × 210 mm, keménytábla
108 oldal, színes rajzokkal 
rendelési kód: As266
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft

A növények illóolajai a testre 
és a szellemre egyaránt 
gyógyító hatást fejtenek ki. 
Ha megismerjük ezeket a nö-
vényeket, jobban megbecsül-
jük hatásuk értékét. A könyv 
tartalmazza a legfontosabb 
alapismereteket, valamint 
90 aromás növény leírását és 
felhasználásuk receptjét.

így szólott sAlAmoN
A kapcsolatteremtésről
Dr. Eric Pearl–
Frederick Ponzlov
135 × 205 mm,
242 oldal, keménytábla
rendelési kód: As260
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3060 Ft

„Azért jöttem, hogy segítsek 
emlékezni arra, aki vagy… 
Arra a nagyszerűségre, aki 
vagy…” – írja Salamon. 
Dr. Pearl és szerzőtársa, 
Frede rick Ponzlov könyvének 
olvasása során rákénysze-
rülsz, hogy mindent újragon-
dolj, amit eddig a gyógyításról 
és a négydimenziós, földi 
létezésünkről tudni véltél. 

A csodáK tANításA
125 × 202 mm,
1444 oldal, kartonált
rendelési kód: As259
Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6490 Ft

Ismerd meg te is a könyvet, 
amely több millió ember 
életét változtatta meg!  
Ez a három részből álló könyv 
– törzsszöveg, a munkafüzet 
és a tanítók munkáját segítő 
kézikönyv – egy 1965-ben 
kezdődött belső diktálás 
során érkezett a Columbia 
Egyetem egyik pszichológu-
sához. A könyv célja, hogy 
megmutasson egy utat, 
amelyet követve rátalálhatunk 
saját Belső Tanítónkra.  

meditáció 
és tudAtosság
teremtsen jobb életet 
a gondolkodás erejével 
Tara Ward 
170 × 240 mm, kartonált,
128 oldal, színes rajzokkal
rendelési kód: As262
Bolti ár: 2980 Ft
Klubár: 2690 Ft

A múlt történelem, a jövő 
rejtély, a most ajándék.
A meditáció és a tudatosság 
segít elfogadni és élvezni 
életünkben minden pillanatot, 
valamint megtanít érzékelni 
és átértékelni a jelenben min-
denkit és mindent. Lehetővé 
teszi, hogy felfedezzük valós 
spirituális énünket, harmóniá-
ban éljünk önmagunkkal és a 
mindenséggel.

látHAtAtlAN 
eNergiáK 
pszichikus jelenségek 
Tara Ward 
170 × 240 mm, kartonált,
128 oldal, színes rajzokkal
rendelési kód: As263
Bolti ár: 2980 Ft
Klubár: 2690 Ft

Összpontosítsa energiáit, 
hogy jobban megértse önma-
gát és másokat – erre tanít 
Tara Ward könyve, mely segít 
felfedezni a bennünk lévő 
médiumot. Hogyan tudato-
sítsuk csakráinkat, hogyan 
kapcsolódnak auránkhoz, 
mely rétegekben veszi körül 
testünket? A könyv kitér a 
karma és a reinkarnáció jelen-
ségére, gyakorlatokat ajánl az 
egyén pszichikus fejlődéséhez.

A kötetek jellemzői:
123 × 162 mm, kartonált,
128 oldal, színes rajzokkal
Bolti ár: 1480 Ft/kötet
Klubár: 1380 Ft/KÖtet

A FoKHAgymA titKAi 
Bernard Montelh
rendelési kód: As267

A méz titKAi 
Elisabeth Andréani 
rendelési kód: As268

Az olívAolAj titKAi
Francoise Maitre 
rendelési kód: As269

Mindhárom könyv két részre 
tagolódik. Az első rész a 
fokhagyma, a méz, illetve 
az olíva kultúrtörténetével, 
vegyi összetételével, élettani 
hatásaival és alkalmazásaival 
foglalkozik, míg a második 
rész egyszerűen elkészíthető, 
olcsó és egészséges recepte-
ket tartalmaz.
 

miNdeNNApi titKoK
A fokhagymáról szóló könyv-
ből megtudhatjuk, hogy ezt 
a kultúrnövényt nemcsak a 
konyhában használhatjuk, 
hanem kiváló tulajdonságai 
miatt az egészségvédelem-
ben, sőt még a kertünkben is 
különleges szerepet kaphat.
A második könyvből meg-
ismerjük a méz különböző 
változatait és származékait: 
a méhpempőt, a propoliszt, 
a pollent és a viaszt. 
A harmadik, az olíváról szóló 
kötet pedig olyan természetes 
anyaggal ismertet meg, ame-
lyet a ráncok és a száraz bőr 
elleni harcban vethetünk be.

KismAmAjógA
egészséges mama –
egészséges baba
Gyakorlatok szülés előtt 
és szülés után
Miriam Wessels–Heike Oellerich
160 × 230 mm, katonált,
128 oldal, színes rajzokkal
rendelési kód: As265
Bolti ár: 2980 Ft
Klubár: 2690 Ft

A könyv segítségével a kisma-
ma megtanulja a speciálisan 
összeállított légző-, bemelegítő, 
lazító és meditációs gyakorlato-
kat, amelyek a várandóssággal 
járó panaszokat enyhítik. A me-
dence stabilizálását, illetve a 
szülés megkönnyítését szolgáló 
ászanák (kitartott testhelyze-
tek) gyakorlása felkészítik a 
kismamát a nagy eseményre.
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Házi gyógymódoK
Az egész csAládNAK 
Cosima Bellersen Qurini
170 × 240 mm,
144 oldal, keménytábla
rendelési kód: As270
Bolti ár: 2950 Ft
Klubár: 2750 Ft

Ha a családban valakinek va-
lamije csíp, csöpög, viszket és 
fáj, akkor az édesanya vagy a 
nagymama rögtön tud rá vala-
milyen gyógymódot. A könyv a 
feledésbe merült, régi és egy-
szerű gyógymódokat ismer-
teti, pontos útmutatásokkal. 
A kötet felépítése praktikus, 
így könnyen megkereshetjük 
a panaszok alapján azt, amire 
szükségünk van.

teáK 
gyógyNÖvéNyeKből 
és gyümÖlcsÖKből 
gyűjtés, elkészítés és fogyasztás 
Rudi Beiser 
130 × 200 mm,
174 oldal, keménytábla
rendelési kód: As271
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft

A könyv segítségével elsa-
játíthatjuk a gyógynövények 
gyűjtésének, szárításának és 
keverésének alapjait. Taná-
csokat kapunk 68 féle gyógy-
növénytea elkészítéséhez, 
az ízekhez és a hatásokhoz. 
Ezenkívül a kötet ötletekkel 
szolgál a gyógynövényes 
kiskertek kialakításához is.

33 cupcAKe
lépésről lépésre
Liptai Zoltán - Csigó László
200 × 250 mm,
64 oldal, kartonált
rendelési kód: As275
Bolti ár: 1399 Ft
Klubár: 1290 Ft

Nem mindennapi szakács-
könyvet tart kezében a sütés-
főzést, no és a hasát kedvelő 
olvasó. Munka közben lestük 
meg mesterszakácsunkat, 
hogy Ön lépésről lépésre, vele 
együtt haladva készíthesse 
el a finomabbnál finomabb 
fogásokat. Az ételek leírását 
több hasznos információval 
egészítettük ki, így biztosan 
nem marad megválaszolatlan 
kérdés, melyiket készítsük el.

burgoNyás 
szAKácsKÖNyv 
Matthias F. Mangold 
210 × 210 mm,
138 oldal, keménytábla
rendelési kód: As273
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 1950 Ft

Ebben a szakácskönyvben 
minden alkalomra találunk 
recepteket a gyors, egyszerű 
ételektől a különleges ínyenc-
ségekig. Mindegyiknek az 
alapja a burgonya, ami mindig 
jelen van az életünkben 
a levestől a süteményig. Az ér-
dekes, izgalmas, de általában 
könnyen elkészíthető receptek 
mellett hasznos tanácsokat 
kapunk a megfelelő krumpli 
kiválasztásához, a helyes 
főzés alapjaihoz, az ízletes és 
változatos elkészítéshez.

egyszemélyes 
íNyeNcKoNyHA
Kreatív főzés egyedül élőknek
Hildegard Möller 
210 × 210 mm,
144 oldal, keménytábla
rendelési kód: As274
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 1950 Ft

A kötet megmutatja, hogyan 
főzhet viszonylag kis erőfe-
szítéssel változatosan – akár 
rohan éppen, akár van ideje 
egy kis kényeztetésre. Nem 
kell többet maradékon élnie, 
napokon keresztül ugyanazt 
ennie! Hildegard Möller 
kifejezetten az egyszemélyes 
háztartások igényeihez igazí-
totta receptjeit. Számos tippet 
ad arra is, mit készíthetünk 
a maradék hozzávalókból a 
következő napokon.

szuper

ár!

Szakácskönyv a túlélésért
Lichtenwörth, 1944 –1945
Sajtó alá rendezte: Czingel Szilvia

Kolozsvári rakott káposzta, diós stangli, krumplifánk, 
mogyorós habcsók, tüdős hurka, karfiol palacsinta
tésztában, rostonsült borjúhús, kocsonya, narancsrúd, 
Gerbeaudszelet, hamis velő tojással, töltött liba
nyak… egykor közismert ételfinomságok. A fogások 
elsőre a II. világháborút megelőző korszak polgári 
konyhájának világát idézik, az ételleírásokban mégis 
van valami egészen rendkívüli és megrázó. A szóban 
forgó szakácskönyvet ugyanis az egykori lichtenwörthi 
koncentrációs tábor női barakkjának foglyai, öt buda
pesti deportált írta a halál árnyékában. A hatvankét 
év után, véletlen folytán előkerült recepteket a könyv 
írói nak egyetlen túlélője őrizte meg az utókor számára.

2007ben egy Károly körúti bérház második eme
letén flódnit sütöttek épp, amikor a süteményrecep
tes könyvből elsárgult kis papírdarabok hullottak ki a 
földre. 149 ételrecept, amelyeket emlékezetből, pár 
milliméteres grafitceruza hegyével, majd később szén
darabbal írt levelezőlapra öt különböző korosztályból 
és élethelyzetből kiragadott zsidó nő, akik 1944 no
vem be rében gyalogmenetben indultak el az óbudai 
téglagyárból Ausztria felé, Lichtenwörthbe. Ott aztán 
a halál árnyékában, flekktífusztól, bolháktól és tetvek
től szenvedve, az éhségtől csontsoványra fogyva meg

írták az „emlékezet” szakácskönyvét, hogy ne felejtsék 
el az egykor megélt otthoni jobb időket.

És hogy miként is kezdődött a szakácskönyv törté
nete? Erről így mesél a túlélő Endrei néni: 

„Mi öten, asszonyok, akikkel egymásra találtunk, tu-
lajdonképpen mind háziasszonyok voltunk, és rendszeresen 
főztünk. Lichtenwörthben már nagyon éhesek voltunk, foly-
ton ennivalóról beszélgettünk. (…) Mindegyikünk dik tált 
egyszerű recepteket, olyanokat, amiket már otthon megcsi-
náltak, mennyi liszt, mennyi ez, mennyi az kell. (…) Ezt 
a könyvet naponta írtuk. Nagyon apró betűkkel, hogy több 
férjen a papírra.”

Ha részletesen áttanulmányozzuk a receptes köny
vet, három nagyon feltűnő dolgot figyelhetünk meg. 
Nincs leves és főzelék az ételleírások között, ugyan
akkor meglepően magas az édességek, az édes süte
mények aránya. Harmadszor pedig semmi nem utal a 
zsidó kóser konyha alapszabályára, ami tiltja a disznó
hús és zsír evését. Ez egyáltalán nem véletlen – a szer
zők Lichtenwörthben szinte csak levest kaptak enni, 
és úgy megundorodtak tőle, hogy eszükbe sem jutott 
levesrecepteket írni. 

Az öt nő 1945. április 2án, az utolsó percben me
nekült meg, amikor a szovjet hadsereg fölszabadította 
a tábort. Aki tudott, elindult hazafelé, útközben kö
zülük hárman flekktífuszt kaptak, végül ketten érkez
tek haza. A receptes könyv pedig mindvégig ott lapult 
egyikük zsebében – eredetijét ma már a Washingtoni 
Holokauszt Múzeum őrzi.

szAKácsKÖNyv  
A túlélésért
lichtenwörth, 1944–45
130 × 197 mm,
152 oldal, kartonált 
rendelési kód: As272
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

Különleges dokumentum ez 
a nemrégiben véletlenül elő-
került „receptkönyv”, melynek 
kiadását terjedelmes életút-
interjú teszi teljessé. Endrei 
néni, a lichtenwörthi lágerben 
lejegyzett ételrecepteket 
megőrző asszony meséli el 
ez alkalommal egy jellegzetes 
budapesti zsidó kispolgár-
család több generációjának 
20. századi történetét.

Receptes könyv a halál torkából

23
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tANulást segítő KiAdváNyoK

A kötetek jellemzői:
Nagyné Malicsek Ágnes
195 × 255 mm, irkafűzött,
32, 38, 40, 42 és 44 oldal
Bolti ár: 682 Ft/kötet
Klubár: 630 Ft/KÖtet

A hiánypótló rejtvényfüzetek 
játékos formában segítenek 
rendszerezni és felfrissíteni a 
11–14 éves gyerekek isme-
reteit. A füzetek az irodalom 
és a történelem tantárgy 
egy-egy évfolyamra szóló 
teljes anyagát feldolgozza, 
könnyebbé téve az új anyagré-
szek elsajátítását, rögzülését 
a tanév folyamán.  A füzeteket 
az igazán érdekes feladatok 
és a humoros illusztrációk 
teszik vonzóvá.

olvAsótANoNc (11)
rendelési kód: As276

olvAsópróbA (12)
rendelési kód: As386

olvAsóbArát (13)
rendelési kód: As387

literA-túrA (14)
rendelési kód: As388

időutAzó (11)
rendelési kód: As389

időváNdor (12)
rendelési kód: As390

múlt idő (13)
rendelési kód: As391

múltKor (14)
rendelési kód: As392

BINGÓ
FüzeteK
Török Ágnes
A kötetek jellemzői:
210 × 297 mm, irakfűzött,
32, 34, 36 és 64 oldal
Bolti ár: 792 Ft/kötet
Klubár: 740 Ft/KÖtet

Nyelvi, matematikai, 
vizuális és praktikus 
intelligenciát fejlesztő 
feladatok, játékos tesztek.

oKosKodom – 
oKosodom!
rendelési kód: As400

észteKergető 
rendelési kód: As401

játéKos 
egyszeregy – 
KiráNdulás 
A szorzópArKbA 
rendelési kód: As402

számtAlAN számos 
KeresztrejtvéNy 
és egyéb FejtÖrő 
rendelési kód: As403

irodAlmi és tÖrtéNelmi 
rejtvéNyFüzeteK

A kötetek jellemzői:
Bazsáné Lehrmann Teréz 
195 × 255 mm, irkafűzött,
36, 52 és 56 oldal
Bolti ár: 682 Ft/kötet
Klubár: 630 Ft/KÖtet

Az általános műveltséghez 
tatozó ismeretek, tudnivalók, 
érdekességek hazánkról, híres 
szülötteinkről alsó és felső 
tagozatosoknak egyaránt.

FeltAlálóK
rendelési kód: As393

íróK, KÖltőK
rendelési kód: As394

műemléKeK, 
látNivAlóK
rendelési kód: As395

Híres mAgyAr NőK
rendelési kód: As396

NéprAjz
rendelési kód: As397

múzeumoK
rendelési kód: As398

zeNe, táNc, dAl
rendelési kód: As399
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utAzás – iFjúsági KÖNyveK
!

mArco 
polo 
ú t i K Ö N y v e K
A kötetek jellemzői:
106 × 190 mm,
136 és 156 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/KÖtet

erdély legszebb 
túrAútvoNAlAi
túrázók nagykönyve
Szilágyi Palkó Pál
145 × 205 mm,
528 oldal, kartonált 
rendelési kód: As279
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft

Az Erdély legszebb túraútvona-
lai legalább annyi csodát rejt, 
mint sorozatunk első tagja, 
a Magyarország legszebb 
túraútvonalai. A kötet célja, 
hogy átfogó képet nyújtson 
az erdélyi és Erdély környéki 
hegyvonulatokról, mégpedig 
a legszínesebb és legjellegze-
tesebb útvonalak, helyszínek 
ismertetésével. Találunk benne 
könnyed kirándulásokat, 
keményebb csillagtúrákat, vad 
szurdoktúrákat és többnapos 
trekkingeket is. 

Naprakész információk, 
bárhová utazunk! Kalandok 
és élmények 24 órába sűrítve. 
Ötletek és javaslatok, hogy 
kevés pénzből hogyan érezzük 
jól magunkat és hová men-
jünk vásárolni. Minden fejezet 
végén takarékos ajánlat.  

Új fejezetek: zene, klubok, 
művészet és építészet, 
kulturális élet és étkezési 
szokások, minden fontos ese-
mény, dátum és cím! Hasznos 
internet oldalak, interaktív 
térképek, telefonszámok és 
e-mail címek.

drezdA – szász-svájc
rendelési kód: As277

útra-

v
alÓ

crystAl
Joss Stirling
135 × 216 mm,
258 oldal, kartonált 
rendelési kód: As280
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Crystal Brook a család fe-
kete bárányának számított; 
senki sem vette észre, hogy 
neki is savant képességei 
vannak. Eddig...  Mikor 
nővérével, Diamonddal 
Denverbe utaznak, egy 
véletlen folytán megis-
merkednek a Benedict 

testvérekkel. Diamond egy 
pillanat alatt fülig szerel-
mes lesz, és hamarosan 
jegygyűrű csillog az ujján. 
Crystal viszont  úgy érzi, Xav 
Benedictnél idegesítőbb 
fickóval még soha életében 
nem találkozott. Diamond 
esküvőjét Velencében 
tartják; itt gyűlik össze a 
két család. Közös ellen-
ségük végre elérkezettnek 
látja az időt a támadásra. 
Crystalnak és Xavnek össze 
kell fognia, ha meg akarják 
védeni szeretteiket...

megjelent A trilógiA 
befejező része!

A 
tr

ilógiA 

K Ö t e t e3.

léleKtársAK

Éld át 
a szikrázó 
szenvedélyt!

sKy
Joss Stirling
135 × 216 mm,
352 oldal, kartonált
rendelési kód: As406
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

pHoeNix
Joss Stirling
135 × 216 mm,
352 oldal, kartonált
rendelési kód: As407
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Beth Reekles
135 × 216 mm,
304 oldal, kartonált 
rendelési kód: As281
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Amikor az iskola tavaszi 
karneválján Elle csóksátrat 
nyit, úgy hozza a sors, hogy 
az ajka összeforr Noah-éval, 
és ettől Elle élete fenekes-
től felfordul. Románcuk 
azonban korántsem mesébe 
illő, és Elle joggal tart attól, 
hogy előbb-utóbb összetörik 
a szívét… Vajon elnyeri végül 
Elle a boldogságát? 

A Kissing Booth a legnagyobb 
szenzáció a Wattpaden: 
eddig 19 millióan olvasták, 
és 40 ezren szóltak hozzá. 

A könyv elnyerte a legnép-
szerűbb tini regénynek járó 
Watty Award-díjat. 

„Stephenie Meyer 17 éves utódja” 
(velvet.hu)

szeNt jAKAb-út
spANyolország
rendelési kód: As278

új
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mANóKlub

A könyv segítségével bárki sa-
ját lovardát építhet magának, 
a kipattintható és felállítható 
lovak, kis figurák, az akadály-
pálya és a karámok mind 
arra várnak, hogy játsszanak 
velük! Kivágható serlegek, 
nyergek és egyéb tárgyak, 
sok-sok színes matrica talál-

ható még a könyvben! Építs 
saját pónifarmot! Pattintsd 
ki, vágd körbe, színezd ki a 
figurákat, ragaszd fel rájuk a 
matricákat! Aztán kezdődhet 
a móka! A kalandos történe-
teket magad találhatod ki a 
barátaiddal. A fantáziátokra 
van bízva minden!

Négy évszAK 
Az Öreg tÖlgyÖN
Anne-Marie Frisque
235 × 315 mm,
10 oldal, keménytábla
rendelési kód: As290
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

Ezen az életteli, öreg tölgyön 
nyomon követhetjük az évsza-
kok váltakozását. Az ott lakó 
Bagoly néne és Bagoly bácsi, 
a Mókus és Tapsifüles család 
életében mindig történik vala-
mi érdekes. Ez a kis képekkel 
tűzdelt történet arra hív, hogy 
együtt olvassunk és keresgél-
jünk, hisz a sok papírfülecske 
oldalról oldalra megannyi 
meglepetést is rejt. 

építKezés 
Tina Beutner 
237 × 280 mm,
24 oldal, kartonált
rendelési kód: As295
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

A vidám képekkel és kihajt-
ható lapokkal gazdagon 
illusztrált kötetben egy családi 
építkezést kísérhetünk figye-
lemmel: a tervtől egészen a 
házavatóig. Megismerkedünk 
a kőművesekkel, az ácsokkal, 
a fűtés- és a villanyszerelőkkel. 

repülőtér 
Sabine Schuck
237 × 280 mm,
24 oldal, kartonált
rendelési kód: As296
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

A kis olvasó 
megismerkedhet a repülőtér 
és a hangár működésével, be-
pillanthat egy pilótakabinba, 
és kiderül hogyan tanul meg 
repülőt vezetni egy pilóta. 

FelFedezőútoN 
A természetbeN
erdőN, mezőN, tópArtoN 
Sabine Stauber
237 × 280 mm,
26 oldal, kartonált
rendelési kód: As294
Bolti ár: 3590 Ft
Klubár: 3290 Ft

Ez a könyv igazi állat- és 
növényhatározó a kicsiknek: 
magukkal vihetik a kirándu-
lásra a kártyákat, így beazo-
nosíthatják a látottakat.

európA 
puzzle-KÖNyv
238 × 328 mm,
12 oldal, keménytábla 
rendelési kód: As289
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Fedezd fel Európa országait 
a színes puzzle-térképek 
segítségével! Miközben játszol 
és kirakod a képeket, könnyen 
megtanulod, hol helyezkednek 
el az egyes országok Európá-
ban. Sok érdekes tudnivalón 
kívül a 47 ország fővárosát is 
megismered majd.

48 részes

kirakóval5db

KAlANdoK A póNiFArmoN

KAlANdoK 
A póNiFArmoN
355 × 230 mm,
20 oldal, spirálozott 
rendelési kód: As286
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Nyisd Ki 
és játssz!

Steve Luck
168 × 188 mm, 
208 oldal, keménytábla
rendelési kód: As282
Bolti ár: 2980 Ft
Klubár: 1490 Ft

Napjainkban járványként terjed 
a pókerezés, és egyre több kár-
tyaklub nyílik. Kötetünk mintegy 
száz időt álló társasjátékot 
mutat be, a táblás játé koktól 
a kártyáig, a kocka játékoktól az 
akciójáté kokig több változatban.

101 KlAssziKus ottHoNi játéK

HűvÖsvÖlgyi 
suli 1.
Maros Edit
122 × 200 mm,
384 oldal, kartonált
rendelési kód: As283
Bolti ár: 2899 Ft
Klubár: 2690 Ft

Kamasznak lenni nem 
könnyű. Először is ott vannak 
a felnőttek, akik azt hiszik, 
hogy mindent jobban tudnak. 
Aztán az igazi ellenségek, a 
pattanások, na és akkor még 
nem beszéltünk a sze  re-
lemnek nevezett izéről, ami 
végképp kiborító. A túlélés-
ben sokat segít, ha az ember 
elérhető a Facebookon és 
sokszor jól jön egy ikertesó is. 

HűvÖsvÖlgyi 
suli 2. 
Maros Edit
122 × 200 mm,
390 oldal, kartonált
rendelési kód: As284
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft

Kamasznak, ráadásul 
szerelmes kamasznak lenni 
továbbra sem könnyű. Mi-
kortól kezdve jelenthetjük ki, 
hogy akkor mi most járunk? 
Az első kézfogástól? A Hű-
vösvölgyi suli ikrei betöltik 
a tizenötöt, és ezzel együtt 
a kamaszkor egy újabb 
lépcsőjéhez érkeznek: ezen 
a szinten már valódi szerelem 
és végtelenül összeguban-
colódott szálak várják őket.

12–15
éveseKNeK

12–15
éveseKNeK

KA
m

As
zo

KN
AK

4–8
éveseKNeK

7–10
éveseKNeK

5–8
éveseKNeK

2–5
éveseKNeK

Játékok minden korból, minden korosztály számára.

szuper

ár!



27Rendeljen november 18-ig!              www.lira.hu        (1) 33 77 333        (1) 299 80 00

A szegéNy ember 
KáposztájA
Gárdonyi Géza
202 × 285 mm, 
112 oldal, keménytábla
rendelési kód: As285
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

Gárdonyi meséi önfeledt szó-
rakozást nyújtanak kicsiknek 
és nagyoknak. Történetei 
olyanok, mint a népmesék, 
s egy nyúlfarknyit gazdagab-
bak. A mesék varázsát a 19. 
századi falusi élet valóságával 
hihetővé változtató mókás, 
furfangos történetek példát 
mutatnak emberségből, be-
csületből – kacagtató, kedves 
humorral elmesélve.

195 × 154 mm,
rendelési kód: As288
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Két könyvet és egy 36 
da rabos memória játékot 
tartalmaz ez a kis rózsaszín 
fém bőrönd.  

Kedvenc rózsaszín kincseid-
ről szól mindkét könyvecske: 
az egyik a mindennapi élet 
fontosabb szavait sorolja fel, 
a másik rímekbe szedett ver-
sekkel tanít számolni 1-től 
10-ig. A memóriajátékot 
pedig együtt játszhatjátok 
a barátaiddal.Az éN csillogó 

mAtricás tásKám
215 × 280 mm, 56 oldal, 
kartonborított, ragasztott 
rendelési kód: As287
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

Ez a bájos matricás táska 
számtalan játékos feladatot 
és több mint 1000 matricát 
rejt. A csillogó, színes olda-
lakon a gyerekek kedvükre 
színezhetnek és díszíthetik 
a képeket. Hol egy születés-
napi bulira kell finom tortát 
készíteni és az ajándékokat 
becsomagolni, hol a tündérek 
kertjében a virágokat gon-
dozni. A kivehető matricás 
oldalakon sok olyan kép is 
található, amelyet bárhová 
felragaszthatnak a gyerekek. 

Aliz KAlANdjAi 
csodAországbAN 
és A tüKÖr 
másiK oldAláN 
Lewis Carroll
210 × 300 mm,
256 oldal, keménytábla
rendelési kód: As293
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 2450 Ft

Mindkét közkedvelt klasszikus 
mese új fordításban, Varró 
Dániel és Varró Zsuzsa átülte-
tésében szerepel a könyvben. 
A kötet további érdekessége, 
hogy Sir John Tenniel a könyv 
1864-es első kiadásához 
készült illusztrációi val jelenik 
meg exkluzív kivitelben, érté-
kes karácsonyi ajándékként.

szuper

ár!

számFogócsKA
20-as számkör – 1. rész
170 × 230 mm,
16 kártyalap, kartonált
rendelési kód: As297
Bolti ár: 1400 Ft
Klubár: 1290 Ft

A feladatkártyák rávezetik 
a gyerekeket a számsorok, 
a számszomszédok, a kisebb/
nagyobb relációk felismerésére.
A feladatkártyák csak
logico piccolo Keret-
tel együtt használhatók.
rendelési kód:  As408
Bolti ár: 3360 Ft
Klubár: 3190 Ft

A LOGIKO Piccolo fejlesztő-
csomaghoz tartozó keret 10 
színes korongjának tologatá-
sával jelölhetők be a feladatok 
megoldásai. Így a kártyalapok 
újra és újra felhasználhatók.
A kerethez többféle témakör-
ben kaphatók foglaltoztató 
kártyák.

george 
A KutyAKiállításoN
A bajkeverő majom 4.

152 × 228 mm,
24 oldal, irkafűzött
rendelési kód: As292
Bolti ár: 690 Ft
Klubár: 640 Ft

George ezúttal arra kíván-
csi, mi minden történik egy 
kutyakiállításon. Végignéz 

george 
A diNoszAurusz 
NyomábAN 
A bajkeverő majom 3.

152 × 228 mm,
24 oldal, irkafűzött
rendelési kód: As291
Bolti ár: 690 Ft
Klubár: 640 Ft

A tévénéző gyere-
kek körében is igen 
népszerű rajzfilmhős, 
George, a bajkeverő 
majom újabb kaland-
jaival ismerkedhetnek 
a kis olvasók. George 
elhatározza, hogy 
lefényképezi az erdei 
állatok lábnyomát.  
Egyik sétája során na-
gyon különös nyomokra 
bukkan a tóhoz vezető 
úton. Úgy gondolja, 
igazi dinoszaurusz járja 
a környéket. A nyomokat 
követve azonban kiderül: 
dinoszaurusz helyett egy 
teljesen más lényt köve-
tett kezdettől fogva!

egy bemutatót, és annyira 
megkedveli az ott szereplő 
kutyákat, hogy meghívja őket 
a Sárgakalapos férfi házába. 
Ügyes tervet eszel ki, hogyan 
tudná megszámolni, hány 
kutya vendégeskedik a la-
kásban. Ez a kedves történet 
nemcsak szórakoztató, de 
egyben számolni is tanítja 
a gyerekeket. 

tÖKéletes 
KiNcsesládA 

Az én rózsaszín kis bőröndöm
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bArátom, berci  *  bArátNőm, bori

bori julcsiéKNál 
AlsziK
Liane Schneider–
Annette Steinhauer
192 × 192 mm,
24 oldal, irkafűzött
rendelési kód: As299
Bolti ár: 690 Ft
Klubár: 640 Ft

Bori a hátizsákjába pizsamát, 
papucsot, fogkefét pakol, 
na meg Teddyt, a mackóját. 
A kislány most először alszik 
a barátnőjénél. Julcsiéknál 
kicsit olyan, mint otthon, de 
mégis minden annyira más. 
Vajon el tud aludni Bori Anya 
jó éjt puszija és Apa esti 
meséje nélkül?

bori 
A FogorvosNál
Liane Schneider–
Eva Wenzel-Bürger
192 × 192 mm,
24 oldal, irkafűzött
rendelési kód: As300
Bolti ár: 690 Ft
Klubár: 640 Ft

bori eltéved
Liane Schneider–

Annette Steinhauer
192 × 192 mm,

24 oldal, irkafűzött
rendelési kód: As301
Bolti ár: 690 Ft
Klubár: 640 Ft
Bori nagyon izgatott. Anyával 
a városba mennek vásárol-
ni. A nagy áruház közepén 
azonban egy pillanat alatt 
megtörténik a baj: Bori nem 
találja Anyát! Vajon örökre 
az áruházban marad? 
Szerencsére a boltban mű-
ködik a hangosbemondó...

bori 
születésNApjA
Liane Schneider–
Eva Wenzel-Bürger
192 × 192 mm,
24 oldal, irkafűzött
rendelési kód: As302
Bolti ár: 690 Ft
Klubár: 640 Ft

Isten éltessen, Bori! Vég-
re elérkezett a te nagy na-
pod! A kislány kibonthatja 
a születésnapi ajándékait, 
és Anya a kedvenc ételeit 
főzi neki. De Bori a legjob-
ban azt várja, hogy minden 
barátja eljöjjön a zsúrra, és 
együtt ünnepelhessék meg 
az ötödik születésnapját. 

berci 
világbAjNoK lesz
Christian Tielmann–
Sabine Kraushaar
192 × 192 mm,
24 oldal, irkafűzött
rendelési kód: As298
Bolti ár: 690 Ft
Klubár: 640 Ft

Egyik este Bori felfedezett 
egy apró, barna pöttyöt az 
egyik fogán. Anya szerint ez-
zel fogorvoshoz kell menni. 
Ez bizony nem hangzott jól... 
Ráadásul az óvodában Misi 
azt mesélte a kislánynak, 
hogy a fogorvosnál a lyukas 
fogakat igazi fúróval fúrják 
ki. De szerencsére Anya is 
elkíséri Borit, és a végén 

kiderül: a fogorvosnál 
tett látogatás nem is fé-
lelmetes, hanem inkább 

izgalmas dolog...

Berci és Rozi a kertben fociznak. 
– Gól! – kiált fel Berci. – Világbajnokok leszünk! (...)
– Köhög a bolha! – mondta Tomi, a szomszéd fiú. 

Neki volt a legnagyobb szája a környéken. – Jancsi, 
Andris és én tízszer jobbak vagyunk nálatok! Különben 
is, aki lányokkal edz, abból sose lesz világbajnok. A lá-
nyoknak halvány fogalmuk sincs a fociról.

– Tudod, kinek nincs fogalma róla?! – kiáltotta Rozi, 
miközben mutatóujjával megkocogtatta a halántékát.

– Majd meglátjuk, ki lesz a világbajnok! – szólt visz-
sza Berci is mérgesen. Szombaton, a focipályán. Három 
a három ellen!

Tomi gonoszul elvigyorodott. – Rendben!

Vajon ki nyeri meg 
a meccset?Barátom, Berci

3–6
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Az egmoNt KiAdó KíNálAtából

Disney Repcsik
208 × 285 mm,
80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: As306
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Propellerfürdő szorgalmas 
permetezőgépének, Rozs-
dásnak van egy nagy álma. 
A kis repcsi mindenáron sze-
retné megnyerni a Szárnyalj 
a Föld körül bajnokságot.  
Ezzel persze nincsen egye-
dül, sőt Ripslinger, az ádáz 
repcsi mindent megtesz 
azért, hogy kiebrudalja Rozs-
dást a versenyből. Szárnyalj 
együtt a repcsikkel!

Disney Repcsik 
RAjongói  
kézikönyv
195 × 255 mm,
64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: As304 
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Ismerd meg a kis repcsi 
barátait, edzőjét és verseny-
társait, és tudd meg, milyen 
kihívások vártak a verseny 
résztvevőire! Olvasd el, 
hogyan küzdötte le félelmét 
az elszánt permetezőgép, 
és mit gondolnak róla a 
cimborái és az ellenfelei. 
Szárnyalásra fel!

Disney Repcsik  
Mesekönyv 
A RAjzFilM AlApján
197 × 197 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: As307
Bolti ár: 1799 Ft
klubár: 1670 Ft

Vajon teljesül  a kis perme-
tezőgépnek, Rozsdásnak 
a nagy álma? Eljut a híres 
Szárnyalj a Föld körül baj-
nokságra, hogy ő is próbára 
tehesse magát a többi híres 
és népszerű nagy repülővel? 
Éld át az izgalmasabbnál 
izgalmasabb kalandokat 
Rozsdással!

Disney Repcsik  
A Fellegek Felett 
FoglAlkoztAtókönyv 
MAtRicákkAl
197 × 283 mm,
12 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: As305 
Bolti ár: 1199 Ft
klubár: 1120 Ft

Vedd elő a legszebb színes 
ceruzáidat, és színezd 
ki a mókás képeket! 
Ragaszd fel a matricákat, 
és gyönyörködj kedvenc 
repcsijeidben!

Disney Repcsik  
pöpec Repcsik 
FoglAlkoztAtókönyv 
ceRuzákkAl
197 × 283 mm,
12 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: As303
Bolti ár: 1299 Ft
klubár: 1200 Ft

Szárnyalj együtt a rep - 
csikkel! Az ajándék 
színes ceruzákkal színezd 
ki a vidám képeket, 
és rajzold le a kedvenc 
szereplőidet!

Repcsik kiadványok
a mozifilm alapján!
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NAprAForgó

HercegNő 
A bArátNőm
230 × 255 mm,
160 oldal, keménytábla
rendelési kód: As308
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

Minden kislányban lakozik 
egy hercegnő! A kötetben 
szereplő hercegnők pontosan 
ugyanazokkal a problémákkal 
küzdenek, mint bármelyik gyer-
mek. A történetek segí te nek, 
hogy a hétköznapok hercegnői 
is megtalálják a helyüket.

titKos NAplóm
170 × 205 mm,
96 oldal, keménytábla
rendelési kód: As311
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

Ez a szupertitkos napló 
minden lány álma! Egyrészt 
lejegyezhetik gondolataikat, 
másrészt rengeteg tanácsot 
találhatnak barátságokhoz, 
bulikhoz, szépséghez, sütik-
hez, fiúkhoz… A titkok megőr-
zését a kis lakat garantálja!

meNtsüK meg 
A pANdáKAt!
rendelési kód: As309

KeressüK meg 
mAtlANtiszt!
rendelési kód: As310
A sorozat köteteiben található 
társasjáték kártyáinak kérdé-
seire a könyv elolvasása után 
tudnak válaszolni a gyerekek, 
így rögtön hasznosíthatják 
újonnan szerzett ismereteiket. 

KirAKósKÖNyv
A szAmurájoKról
rendelési kód: As313

KirAKósKÖNyv
A tANyáról
rendelési kód: As314

KirAKósKÖNyv
A trAKtoroKról
rendelési kód: As316

KirAKósKÖNyv
A sárKáNyoKról
rendelési kód: As317

KirAKósKÖNyv
A KAlózoKról
rendelési kód: As318

miNdeNtudó-sorozAt
A kötetek jellemzői:
195 × 245 mm,
136 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
Klubár: 2780 Ft/KÖtet

Képes olvAsóKÖNyv 
mAtricáKKAl
A kötetek jellemzői:
240 × 320 mm,
24 + 6 oldal, kartonált
Bolti ár: 1890 Ft/kötet
Klubár: 1760 Ft/KÖtet

mesés  zsebKÖNyveK
A kötetek jellemzői:
110 × 110 mm,
18 oldal, kartonált
Bolti ár: 1190 Ft/kötet
Klubár: 1100 Ft/KÖtet

desigN your dress 
245 × 260 mm, 58 oldal, 
mappában, sablonokkal, 
matricákkal, anyagokkal
rendelési kód: As328
Bolti ár: 3990 Ft/kötet
Klubár: 3690 Ft/KÖtet

FAsHioN purse 
290 × 295 mm, 64 oldal, 
sablonokkal, matricákkal, 
anyagokkal
rendelési kód: As329
Bolti ár: 3690 Ft/kötet
Klubár: 3390 Ft/KÖtet

olvAssuNK 
A diNóKról!
rendelési kód: As322

olvAssuNK 
A tANyáról!
rendelési kód: As323
A sorozat első albumában 
dinók népesítik be az olda-
lakat, a  másodikban pedig 
egy tanyára kalauzoljuk kis 
olvasóinkat. Mindkettőben 
a helyükre kell ragasztani 
a hiányzó matricákat.

bAmbi
rendelési kód: As324

A Három KismAlAc
rendelési kód: As325

A Hét KecsKegidA
rendelési kód: As326

A rút KisKAcsA
rendelési kód: As327
Ezek a babakézbe illő, strapa-
bíró zsebkönyvek a klasszikus 
meséket hozzák közel a kicsik-
hez. Az örökzöld történeteket 
bájos képek illusztrálják.

Az állAtoK 
Képes eNciKlopédiájA
rendelési kód: As319

mAgyAr–ANgol 
gyereKszótár 
rendelési kód: As320

Az emberi test 
Képes eNciKlopédiájA
rendelési kód: As321

olvAss és játssz!
A kötetek jellemzői:
205 × 270 mm,
16 oldal, társasjátékkal
Bolti ár: 3290 Ft/kötet
Klubár: 2990 Ft/KÖtet

priNcess top 
A sorozat füzeteiben számta-
lan sablon, matrica, kivágható 
ruhadarab, mintás papír áll a 
kis tervezőnők rendelkezésére.

my House
250 × 330 mm,
24 + 8 oldal, matricákkal
rendelési kód: As330
Bolti ár: 2390 Ft/kötet
Klubár: 2190 Ft/KÖtet

my style
270 × 270 mm, 64 oldal, 
kivágható elemekkel, matricákkal
rendelési kód: As331
Bolti ár: 2190 Ft/kötet
Klubár: 1990 Ft/KÖtet

my t-sHirts
200 × 240 mm, 48 oldal, 
sablonokkal, matricákkal
rendelési kód: As332
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/KÖtet

pocKet desigN
110 × 165 mm,
106 oldal, matricákkal
rendelési kód: As333
Bolti ár: 890 Ft/kötet
Klubár: 830 Ft/KÖtet

A kötetek jellemzői:
220 × 270 mm,
12 oldal, 5 kirakóval
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/KÖtet

Képes szótár és kirakósjáték 
egyben! Bűbájos gyurmafi-
gurák népesítik be a sorozat 
köteteit, illetve gyönyörű 
rajzok segítik a kirakójáté-
kokat.

NAgy KirAKósKÖNyveK

ÚJ!
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mirAx dvd

Az élet egy csodA
rendelési kód: As336

belmoNdo
szAbAdláboN 
veleNcébeN
rendelési kód: As345

cHApliN
rendelési kód: As346

geNgsztereK 
KlubjA
rendelési kód: As358

isteN NAgy, 
éN Kicsi vAgyoK
rendelési kód: As360

KiNg KoNg
rendelési kód: As361

lopott szépség
rendelési kód: As362

scHWArzeNegger – 
emléKmás
rendelési kód: As363

scHWArzeNegger – 
piszKos AlKu
rendelési kód: As364

scHWArzeNegger –
termiNátor 2. 
Az ítélet NApjA
rendelési kód: As365

stepHeN KiNg – 
mAcsKAszem
rendelési kód: As366

sviNdlereK
rendelési kód: As367

zűrÖs mANus
rendelési kód: As369

FitNess – erősítő 
edzésprogrAm
rendelési kód: As354

FitNess – KicK-box 
edzésprogrAm
rendelési kód: As355

FitNess – pilAtes 
moderN FelFogásbAN
rendelési kód: As356

FitNess – zsírégető 
edzésprogrAm
rendelési kód: As357

mirAx
őszi dvd AjáNlAtA

Bolti ár: 999 Ft 
Klubár: 930 Ft

játéK-
FilmeK

Bolti ár: 999 Ft 
Klubár: 930 Ft

FitNesz

bbc
természet-

FilmeK

gyere-
KeKNeK

bbc – eleFáNt – gNú
rendelési kód: As334
Bolti ár: 699 Ft
Klubár: 650 Ft 

ANimAl plANet –
corWiN 
Küldetése 1.
rendelési kód: As335
Bolti ár: 999 Ft
Klubár: 930 Ft 

bbc – Az élet 
megpróbáltAtásAi 4.
rendelési kód: As337
Bolti ár: 999 Ft
Klubár: 930 Ft 

bbc – Az élet 
megpróbáltAtásAi 5.
rendelési kód: As338
Bolti ár: 999 Ft
Klubár: 930 Ft 

bbc – Az élet 
megpróbáltAtásAi 
díszdoboz
rendelési kód: As339
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4650 Ft 

csodAbogArAK 1.
rendelési kód: As347
Bolti ár: 699 Ft 
Klubár: 650 Ft

csodAbogArAK 2.
rendelési kód: As348
Bolti ár: 699 Ft 
Klubár: 650 Ft

csodAbogArAK 3.
rendelési kód: As349
Bolti ár: 699 Ft 
Klubár: 650 Ft

csodAbogArAK 4.
rendelési kód: As350
Bolti ár: 699 Ft 
Klubár: 650 Ft

csodAbogArAK 5.
rendelési kód: As351
Bolti ár: 699 Ft 
Klubár: 650 Ft

csodAbogArAK 6.
rendelési kód: As352
Bolti ár: 699 Ft 
Klubár: 650 Ft

Az erdő KApitáNyA
rendelési kód: As353
Bolti ár: 999 Ft 
Klubár: 930 Ft

szAFFi
rendelési kód: As368
Bolti ár: 999 Ft 
Klubár: 930 Ft

Horror 
díszdoboz
AlvAjáró
idéző
ideglelés 2.
rendelési kód: 
As359
Bolti ár: 2799 Ft 
Klubár: 2590 Ft

3 dvd

4 dvd

6 dvd

bbc – Az első élet 1.
rendelési kód: As340
Bolti ár: 999 Ft
Klubár: 930 Ft 

bbc – 
cseNdes-óceáN 
A mélység titKAi
rendelési kód: As341
Bolti ár: 699 Ft
Klubár: 650 Ft 

bbc – élet 
A NÖvéNyeK KÖzt 1.
rendelési kód: As342
Bolti ár: 999 Ft
Klubár: 930 Ft 

bbc – emlősÖK 
élete díszdoboz
rendelési kód: As343
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft 

bbc – mAdArAK 
élete 1.
rendelési kód: As344
Bolti ár: 999 Ft
Klubár: 930 Ft 



A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés 
kézhez vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy fu
társzolgálattal megküldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel 
kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen feltételekkel csak magyarországi címre 
vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgá
latunknál! 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 birto
kába jutott adatokat csak a Líra 
Könyvklub használja, azokat más
nak nem adja át.  

Ajánlatunk a készlet erejéig 
ér vényes. Amennyiben valamely 
termék a nagy érdeklődés miatt 

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk. 

A jelen katalógusban foglalt termékekre 2013. november 18ig veszünk 
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munka
napon 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 vissza
szolgáltatását követő 30 napon 
belül visszatéríti. Elállás esetén 
kérjük az árut a Líra Könyv Zrt., 
1086 Budapest, Dankó u. 4–8. 
címre küldeni.Ára: 198 Ft

KlubtagoKnaK ingyenes

Az ön helyi munkatársa:

Életed regÉnye
Cecelia Ahern

135 × 215 mm, 396 oldal, 
füles kartonált

rendelési kód: AS370
Bolti ár: 3490 Ft

Klubár: 3250 Ft

Kitty Logan újságírónő karrierjét egy csúnya botrány 
kettétöri, ráadásul legjobb barátnője épp akkor tudja 
meg, hogy halálos beteg. Constance utolsó kívánsá
ga, hogy Kitty írja meg helyette élete regényét, amire 

már nem maradt ideje. Az egyetlen sorvezető, amit 
Constance hátrahagy, egy 100 nevet tartalmazó lista, 

semmi több. Kik ezek az em
berek? Milyen kapcsolatban  

állnak egymással, és mi lehetett  
a sztori, amit Constance hét

pecsétes titokként őrzött? Kitty 
elindul, hogy beteljesítse barát
nője végakaratát, és a rejtélyek

kel teli, fordulatokban gazdag 
nyomozás során nem csak annak 

a száz embernek a meglepő 
történetét érti meg, akik a listán 

szerepelnek, de saját életében is 
pozitív fordulat áll be.

utóirAt: 
SzeretleK!
Cecelia Ahern
135 × 215 mm, 440 oldal, 
füles kartonált
rendelési kód: AS371
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

A szerző első nagy sikere végre újra 
kapható! Holly Kennedy hét éve él boldog 
házasságban Gerryvel. Egy nap azonban 
a férfi fejfájása elviselhetetlenné válik, és 

az orvosok agydaganatot állapítanak meg 
nála. Vane élet Gerry után? Vannake 
hétköznapok nélküle? A lánynak ezekkel a 
kérdésekkel kell szembenéznie. Holly Gerry 
halála után pár hónappal meglepő módon 
üzenetet kap férjétől, amelyben egykori 
szerelme őrangyalként vezeti át a lányt az 
új élete felé… Sikerüle nemcsak túlélnie 
az életet, hanem megélni is azt az üzenetek
nek köszönhetően? Kivételes tehetséggel 
megírt regény gyászról, barátságról és 
az elveszett majd megtalált szerelemről. 
Egyszerre megindító és felemelő.

CeCelia 
ahern

legújabb világsikere és 
első sikerkönyvének új kiadása
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