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ajándék

 Bármely boltunkban  Boltlista: www.lira.hu

 Postán  líra KönyvKluB, 1431 BudaPest, Pf.: 172. 
 (a megrendelőlap elküldésével)

 faxon  (1) 299 8000 (a megrendelőlap elküldésével)

 telefonon  (1) 33 77 333 (hétköznapokon 8.30–17 óráig) 

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

   e-mailen  konyvklub@lira.hu  

 (Kérjük, ügyeljen arra, hogy megrendelése tartalmazza a megrendelő  
 és a megrendelni kívánt termékek pontos adatait.)

@

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

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

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

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

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

Ha a számlát más néven kéri:

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

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

Líra törzsvásárlói kártyaszám 

(csak törzsvásárlóknak/klubtagoknak):

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

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

Rendelési kód Könyv, DVD vagy CD címe  db    Összeg

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

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

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

  Összesen

ALuLíRott megReNDeLem A LíRA KÖNyVKLubtóL AZ ALábbi teRméKeKet. 
VáLLALom, Hogy A megReNDeLőLApoN SZeRepLő teRméKeK VéteLáRát 
AZ átVéteLLeL egyiDejűLeg KiegyeNLítem.

7000 Ft Feletti megrendelőinknek
ajándékkönyvet küldünk. 
(Az ajánlat a postai és helyi munkatársain kon keresztüli 
megrendelésekre vonatko zik, és a készlet erejéig érvé
nyes! Ha a meg hirdetett könyv elfogyna, akkor ugyanilyen 
értékű könyvet küldünk helyette.)

a halott szorítása
Peter James
137 × 197 mm, 320 oldal, füles, kartonált

Halálos baleset történik, melynek áldozatát 
rokoni szálak fűzték a New York-i maffiához. 
A karambolban érintett három kamionsofőr közül 
mindegyik elkövetett valamilyen szabálytalansá-
got. Kettejüket hamarosan holtan találják... 
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a minimum rendelési érték 1000 Ft!



z idei Könyvhét is rendben le-
zajlott, és ahogy az már lenni 
szokott, országszerte minden-
hol volt zápor, zivatar, jégverés, 
még ha nem is pont egyszerre – 
a nagy nyári, idén 87 éves köny-
ves ünnep képzeletbeli szobrát 
mindenképp a bőrig ázó olva-
sóról kéne mintázni (háttéralak:

nejlonfóliával hősiesen védekező könyvárus). 
Az írók örültek az olvasóknak, az olvasók örül-
tek az íróknak, Esterházy Péter pedig olyan 
csodálatos megnyitószöveget olvasott fel 
barátja, dés László segítségével a budapesti 
Vörösmarty téren, hogy úgy éreztük, minden-
képp ismerje meg az is, aki nem látta-hallotta 
élőben duettjüket, ezért közöljük a szövegét. 
Fontos megállapításokat tartalmaz az iroda-

lomról, a kultúráról és az országról, egy szóval: 
itt a helye… és természetesen közösen druk-
kolunk Esterházy Péternek a gyógyuláshoz.  
Ezt kívánjuk neki, Önöknek pedig jó olvasást!

Király Levente
főszerkesztő

főszerkesztő: Király Levente olvasószerkesztő: palczer-Aschenbrenner eti tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa 
szerkesztő: Rédai barbara a szerkesztőség címe: 1086 budapest, Dankó utca 4–8. telefonszám: (1) 210 9900  
e-mail: konyvklub@lira.hu Website: www.lira.hu A meg nem rendelt kéz iratokért a szerkesztőség nem vállal felelős-
séget, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához, másodközlésé-
hez a Kiadó engedélye szükséges. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Kiadja: Líra Könyv Zrt. 
1086 budapest, Dankó u. 4–8. felelős kiadó: A Zrt. elnöke nyomdai előállítás: oláh Nyomdaipari Kft. Website:  

www.olahnyomda.hu vezérigazgató: oláh miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333is
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hasnyálmirigynapló
Esterházy Péter
140 × 215 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj111
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Mi történik az „ontológiai 
derűvel”, amikor a halálos be-
tegség mindennapi gyakorlattá 
válik? Megírható-e szerelem-
ként a hasnyál mirigy rák? Nem 
egyszerű történet.

Egy piaci nap
Závada Pál
123 × 174 mm, 224 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj112
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

Mi vezet arra embereket, hogy 
csoportba verődve mások el len 
támadjanak? Závada Pál regé-
nye 1946-os magyarországi an-
tiszemita pogromok történetén 
keresztül keresi a választ.

JElmEzbál
Grecsó Krisztián
125 × 197 mm, 296 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj113
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Grecsó Krisztián új könyvé-
nek fejezetei önmagukban is 
kiadnak egy-egy képet. Az utak 
keresztezik egymást, és végül 
az összekeveredett darabkákból 
összeáll a nagy, drámai egész.

VilágadaptEr
Tóth Krisztina
123 × 184 mm, 88 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj114
Bolti ár: 2690 Ft
klubár: 2490 Ft

Hét év után jelentkezik új ver-
seskötettel Tóth Krisztina. Ver-
sei nagyrészt az idő múlásáról, 
a távolodásról, az öregedésről 
szólnak a szerzőtől megszokott 
játékosan komoly nyelven.

taligás
darvasi László 
140 × 215 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborító
rendelési kód: bj115
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A könyvekkel kereskedő 
Taligást a boszorkányperre 
ké szü lő Szegedre küldik egy  
szá mára is titkos küldetéssel. 
A regény monumentális láto-
más az emberi szenvedélyről.

Egy szabad nő
erdős renée  
regényes élete
Menyhért Anna
125 × 189 mm,
228 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj116
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

az auschwitzi 
könyVElő
Oskar gröning pere
dr. Sándor Zsuzsa
130 × 197 mm, 192 + 16 ol
dal melléklet, füles, kartonált
rendelési kód: bj117
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

óda a sörhöz
irodalmi sörolvasókönyv
124 × 183 mm, 192 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj118
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 1850 Ft

A sör dicsérete versben  
és prózában.

instaVErs
Vers  i  képeslap  i  emlék
160 × 160 mm, 
112 + 20 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj119
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Kortárs magyar költők  
antológiája.

határtalan szErElEm 
párizsban – Egy magyar lány
és egy arab fiú nagy találkozása
Makai Rita
124 × 183 mm, 440 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj120
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

ünnepi könyvhét
TOP10
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olvasnivaló
hétköznapi csOdák
debbie Macomber
125 × 189 mm,
408 oldal, kartonált
rendelési kód: bj122
Bolti ár: 2900 Ft
klubár: 2690 Ft

Coco és Katie a középiskola 
óta barátnők, s azért térnek 
most vissza Cédrusligetbe, 
hogy részt vegyenek a tízéves 
osztálytalálkozójukon. Coco 
szívét itt törte össze az iskola 
nagymenője, Katie pedig 
első szerelmét utasította 
vissza, minden magyarázat 
nélkül. Egyiküknek bosszúra 
fáj a foga, másikuk egy újabb 
esélyt szeretne a sorstól és 
élete szerelmétől. A múlt hely-
színei még inkább felerősítik 
bennük azokat az érzéseket, 

amEricanah
Chimamanda Ngozi Adichie
110 × 190 mm,
551 oldal, kartonált
rendelési kód: bj126
Bolti ár: 4490 Ft
klubár: 4180 Ft

A szerelmespár a nigériai 
polgárháború után külföl-
dön próbál szerencsét. A fiú 
Ang liá ban, a lány az amerikai 
Princeton egyetemen. Tíz év 
múlva találkoznak ismét. A fiú 
milliomos vállalkozóként él 
immár Lagosban, a lány pedig 
sikeres blogger. A két fiatal 
keresi az elveszett szerelmet, 
otthont. A kötetet 2013-ban 
beválasztották a New York 
Times tíz legjobb könyve közé.

buJa fOrtélyOk
Lora Leigh
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
rendelési kód: bj124
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Caitlyn Rogue Walker otthagyja 
bostoni életét, hogy tanár 
legyen egy Kentucky állambeli 
kisvárosban. Minden álma 
darabokra törik, amikor bele-
keverik egy szexbotrányba, ám 
mégsem hajlandó elhagyni a 
várost. Zeke Mayes serif tudja, 
hogy több van a lányban, mint 
ami első pillantásra látszik. 
Hosszú küzdelemre készül, 
hogy Caitlynt megszerezze 
magának.

nO.1. női
nyOmOzóirOda
Alexander McCall Smith
125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
rendelési kód: bj125
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Precious Ramotswe, túladva 
atyai örökségén, megnyitja 
Botswana legjobb, egyszer-
smind egyetlen női magán-
nyomozó irodáját. Barátai 
– a széptevő autószerelő és a 
sikítós titkárnő – segítségével 
kell megoldania egy különös 
apa, egy pórul járt férj, egy 
elvesztett középsőujj és egy 
elrabolt fiú finom humorral 
átszőtt, rejtélyes esetét…

Egy éJszaka ígérEtE
Jodi Ellen Malpas
125 × 200 mm,
550 oldal, kartonált
rendelési kód: bj123
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Livynek azonnal feltűnik, amint 
besétál a kávézóba. Lélegzetel-
állítóan jóképű, olyan áthatóan 
kék tekintettel, hogy majdnem 
kiszolgálni is elfelejtik. Amikor 
kimegy az ajtón, Livy azt gon-
dolja, hogy soha többet nem 
fogja látni, de aztán megtalálja 
a szalvétára írt üzenetet. A férfi 
csupán egyetlen éjszakát akar, 
hogy kényeztesse őt, s Livy bár-
mennyire is igyekszik, képtelen 
ellenállni vágyainak...

kalandok
a léleknek
21 lépés, hogy 
megteremtsd az életet,
amire mindig is vágytál
Shannon Kaiser
138 × 205 mm,
305 oldal, kartonált
rendelési kód: bj129
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2999 Ft

Shannon Kaiser olyan ka-
landra hív, melybe ha bele-
vágsz, felfedezheted lelked 
rejtett zugait. Ez az útikalauz 
rávilágít a boldogságunkat 

gátló szokásainkra, és 
fel tárja az érzelmi fejlődés 
huszonegy forradalmian 
új útját, amely hozzásegít 
minket, hogy félelem nélkül 
fogadhassuk el legbensőbb 
vágyainkat.  
Ha követed a szerző taná-
csait, megszabadulhatsz 
a negatív mintáktól, céllal, 
szenvedéllyel élheted az 
életed, és a minden napjaid 
részévé teheted a boldog-
ságot.

amelyek
egy évtizede gúzsba kötik 
őket, és mindketten abban 
bízhatnak, hogy végre képesek 
lesznek kiszabadulni érzelmeik 
kalodájából. 
Hasonlóképp béklyóban érzi 
magát Jo Marie is, a Rózsa kikötő 
tulajdonosa, amióta Mark Taylor 
szerelmet vallott neki. 

álOmgyár kiadó

fi
gy

El
Em

 k
ia

dó

árnyOldal
P. C. Harris 
130 × 197mm, 432 oldal, kartonált 
rendelési kód: bj127
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Rachelle, az angol főiskolás lány 
találkozik a gazdag és jóképű david 
Wishsel. david a tizenhét évvel ez-
előtt meggyilkolt apja gyilkosát ku-
tatva utazik az Egyesült Királyságba. 
Nyomozása során nem várt titokra 
bukkan, ami kettejük szerelmébe, 
vagy akár a lány életébe is kerülhet.

kEEp calm &
nyOmás lOndOn
Szaniszló ági
130 × 197 mm,
224 oldal, kartonált 
rendelési kód: bj128
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Londonba költöznél? 
Szaniszló ági több mint tíz 
éve megtette, hogy kipróbálja 
magát angol nyelvterületen 
is. Könyvében azoknak próbál segíteni, akiknek már 
csak egy utolsó ösz tönző szó hiányzik, hogy bele-
vágjanak életük legizgalmasabb kalandjába. Ha ezt 
magaddal viszed, te is sikerrel járhatsz!

a nyár

legForróbb

bestsellere
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nincs mEnEkVés
Linwood Barclay
137 × 197 mm, 408 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj130
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

A lázadó kamasz lány, Grace az éjszaka köze-
pén felhívja apját, Terry Archert, és arra kéri, 
azonnal menjen érte, mert valami borzalmas 
dolog történt... Időközben a városban két nyug-
díjas tanárt kegyetlen módon megölnek az ott-
ho nukban, majd nem sokkal később a rend-
őrök egy fiatal férfi holttestére bukkannak...

a fOrradalOm gyErmEkEi
Peter Robinson
137 × 197 mm, 416 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj131
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Egy vézna férfi fekszik az egykori vasúti nyom-
vonalon, a híd alatt, egy isten háta mögötti 
helyen. Halott. Vajon maga vetett véget az 
életének? Netán baleset történt? Vagy gyil-
kosság? és miért lapul a zsebében ötezer 
font?

nászéJszaka
donna MacMeans
137 × 197 mm, 
336 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj135
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

donna MacMeans szenvedélyes 
és egyben szellemes regényének 
szereplői, az újgazdag amerikai 
örökösnő és a konzervatív angol 
herceg első ránézésre nem is 
különbözhetnének jobban egy-
mástól. Minél több időt töltenek 
azonban együtt, annál inkább 
rájönnek, hogy közelebb állnak 
egymáshoz, mint először gon-
dolták.

fEkEtE hOrizOnt
James Grippando
137 × 197 mm, 336 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj132
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Jack Swyteck épp a nászútját tölti a felesé-
gével, Andie-vel, amikor az amerikai és kubai 
partok között működő olajfúró torony felrob-
ban. Mi lehetett a katasztrófa oka? Andie egy 
nemzetközi nyomozásba csöppen az FBI be-
épített ügynökeként, Jacket pedig elrabolják...

bEcsapódás
douglas Preston
137 × 197 mm, 344 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj133
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Wyman Fordot, a CIA egykori ügynökét Kam-
bodzsába küldik, hogy járjon utána egy titok-
zatos, mézszínű kőnek, amely nemrég tűnt 
fel az illegális drágakőpiacon. A gyönyörű kő 
halálos veszedelmet hordoz, és terroristák 
kezébe kerülve könnyen veszélyes fegyverré 
válhat...

kiVégzés
Chris Carter
137 × 197 mm, 356 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj134
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Robert Hunter és Carlos Garcia nyomozókat 
vérben ázó oltár fogadja a templomban, és 
egy holttest reverendában, kutyafejjel a nya-
kán. A nyomozópáros egy brutális sorozatgyil-
kos nyomába ered...

a VipEra
Monica McCarty
137 × 197 mm, 392 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj136
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Lachlan McRuairi – vagy ahogy harcostársai 
nevezik, a Vipera – kegyetlen, erőszakos, 
köpönyeg forgató férfi hírében áll, aki az er-
szényén kívül senkihez sem hűséges. Egy 
nap váratlan feladattal bízzák meg: vigye el 
biztonságban Isabella Macduffot a király 
megkoronázására. Lachlan maga sem tudja, 
mekkora fába vágja a fejszéjét – a büszke, érzé-
kien szép grófné ugyanis megbabonázza őt…

fEkEtE özVEgy
Mary Jo Putney
137 × 197 mm, 280 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj137
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

daniel Herbert egy londoni estélyen pillantja 
meg Jessie Kelhamet. A koromfekete, vissza-
fogott báli ruha ellenére Jessie pillantásában 
valami sokat sejtetőt és valami ismerőset vél 
felfedezni. Találkoztak már vajon korábban 
is? Putney regénye érzékenyen ábrázolja azt, 
hogy két óvatos, a múltban sokat szenvedett 
ember is képes az újrakezdésre.

a VEszély VOnzásában
Karen Hawkins
137 × 197 mm, 240 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj138
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Robert Hurst már évek óta üldöz egy nőt, és 
hiába veszti szem elől, újra és újra a keresé-
sére indul. Ez az asszony Moira MacAllister – 
vagy ki tudja, éppen milyen néven éli az életét. 
Moira nem mindennapi teremtés: vörös hajú, 
igéző szépség. Robert először a Brit Biroda-
lom ügynökeként szegődött a nyomába, de 
a mostani indokai már inkább személyesek...

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!
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esterházy péter könyvheti megnyitóbeszéde

„ElEgánsan olvasni, 
nagylElkűEn”

Esterházy Péter nyitotta meg 
az idei Könyvhetet egy zseniális 
és szívbemarkoló beszéddel. 
Szokásunktól eltérően a cím-
lapos szerzővel most nem interjút 
készítettünk, hanem közöljük ezt 
a fontos gondolatokat tartalmazó 
megnyitó szöveget.

6

Végre egy szöveg, melyet nem a 
hasnyálmirigy szóval kezdek. Bár 
attól tartok, én magam vagyok az, 
akkor is, ha egy szót sem szólnék, 
csak itt álldigálnék, aki minder-
re, arra, emlékeztet. De hát ezen 
nem lehet változtatni. Borítsunk 
hát fátylat rám. A fátyol miatt 
ilyen rekedtes a hangom, mintha 
egy maffiafilm szinkronhangja 
lennék.

Fölhívom a tűzön-vízen át 
kormányhű olvasók figyelmét, 
hogy ebből az is következik, hogy 
a film nem magyar, tehát semmi 
áthallás. Hacsak nem magyarról 
magyarra szinkronizálunk, ami 
ugyan elsőre értelmetlennek tű-
nik, bár időnként szükségünk 
volna rá. Haza, hűség, hagyo-
mány, Európa, Real Madrid – 
mintha más nyelvet beszélnénk.

Két hangot ígértem, de egyik 
sem az enyém, és egyik sem a Dés 
Lászlóé.

A szaxofon  
beszél kicsit.

A szaxofon fog beszélni, és én 
pedig mintegy lefordítom, amit 
hallunk. Mintegy.

Szaxofon:  
„Vágyom egy nő után”

Szeretlek? De ki kicsodát, és 
mi köze ennek a könyvhéthez? 
Biztosak a szerelmesek a szerel-
mükben, mégis újra meg újra ki 
kell mondani az erre vonatko-
zó közhelyeket. Hiába triviális, 
mégis ki kell mondani, hogy 
vannak könyvek. És hogy ez mi-
lyen fantasztikus, milyen nagy 
dolog.

Szaxofon újra:  
„Vágyom egy nő után”

Polgármesterfő? Ez hogy jön ide?

Szaxofon: 
recseg-ropog.

Ezt így nem fordítom.

Szaxofon,
sóhajtásnyi.

Hogy hagyjuk a neveket? Az 
egyik lebegtet, a másik par ko-
lódzik, a harmadik bi zott sá gol, 
a negyedik fát vág, az ötödik meg-
oldja. Az Icipici meg mind meget-
te. Igen, és a Magyar Művészeti 
Akadémia teljes erővel em emá zik. 

Ememázni, honfoglalás kori, tős-
gyökeres ősi szavunk, mondhatni, 
egyidős a magyarsággal, jelenté-
se... van neki jelentése, de most 
nem jut eszembe.

A szaxofon boldogan 
trillázik.

Ez az! A számból vetted ki. 
Mindenesetre tény, nézzünk kö-
rül, a téren könyvek parkolnak, 
és nem autók. Ki a kicsit nem 
becsüli, a nagyot nem érdem-
li. A jövő zenéjét illetően pedig 
hallgat jó szaxofonunk. Akkor 
beszéljünk inkább a könyvekről. 
Mennyi munka van egy könyv 
mögött! Gépírók, korrektorok, 
tördelők, grafikusok, szerkesz-
tők, főszerkesztők, kiadóvezetők, 
hol névtelen, hol nevesíthető, de 
mindenképp áldozatos munkája. 
Ritkán gondolunk rájuk a hét-
köznapokban, legyen ez hangsú-
lyosan az ő ünnepük is. És akkor a 
könyvek. Szívesen beszélnék egy 
könyv szagáról, a könyvszagról, 
a tapintásáról, vagyis a testéről, 
csak nem szívesen emlegetem a 
testet, mert mostanság mindig 
ugyanaz jut róla az eszembe, és 

nem terhelnék evvel senkit, mi-
közben, úgy látom, majdnem 
mindenkit terhelek vele.

Nem fogok elemezni, nem 
törekszem teljességre, fölemle-
getek néhány könyvet, kissé vé-
letlenszerűen, elfogultan. Nincs 
ugyan rajta a könyvheti listán, 
de mindenképp szóba hozom az 
új Dante-fordítást, jegyzetekkel, 
tudós előszóval: Nádasdy Ádám 
heroikus munkája. Felelős szer-
kesztő Turi Tímea. Legcélsze-
rűbb a Magvető-sátorban keres-
ni. A hátlapon ez áll: Kedves Ol-
vasó! Jöjjön velünk a Túlvilágra, 
és nézze meg, mi vár önre. Nem 
lesz fenékig tejfel!

Vidám 
szaxofonfutamok.

Nem, arról most nem, noha el-
ismerem, fontos kérdés, hogy mi 
a különbség és összefüggés a tej-
fel (nekem tejföl) és a kefir közt. 
Hanem akkor rögtön egy másik 
heroizmusról, Márton László 
Faust-fordítása a Kal lig ramnál je-
lent meg. Istenkísértő vállalkozás, 
mondanám, ha még értenénk ezt 
a szót. Hosszútávfutónak gondo-
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harmOnia caElEstis
Esterházy Péter
130 × 210 mm, 712 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj139
Bolti ár: 3990 Ft • 
A szerző ötvenedik születésnapjára jelent meg 
a kötet, s elnyerte az első alkalommal odaítélt 
Magyar Irodalmi díjat, melyet Göncz árpád 
adott át az írónak.

Egy nő
Esterházy Péter
130 × 187 mm, 173 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj140
Bolti ár: 2490 Ft •
„A mű rólunk van írva. A testről. A test árulkodá-
sairól. Kapcsolataink kusza egyszerűségéről.”

JaVítOtt kiadás
melléklet a harmonia caelestishez
Esterházy Péter
110 × 200 mm, 281 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bj141
Bolti ár: 1490 Ft •
Esterházy a Harmonia Caelestis-ben édesapjá-
nak állít emléket. A kézirat befejezése után tudta 
meg, hogy édesapja III/III-as ügynök volt. Ezután 
kezdte írni a Javított kiadást.

utazás  a tizEnhatOs mélyérE
Esterházy Péter
130 × 210 mm, 148 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bj143
Bolti ár: 1990 Ft •
Egy hajdanvolt kisfutballista végigjárja a régi 
meccsek helyszíneit, Csillaghegytől Hartháig. 
Hősünk nem más, mint az Író, aki új könyvében 
a világról, a „mindenről” szól.

EgyszErű történEt VEssző 
száz Oldal – a márk-változat
Esterházy Péter
140 × 215 mm, 124 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj142
Bolti ár: 2490 Ft •
Az Egyszerű történet vessző száz oldal második 
könyve az istentelen 20. század közepének regénye, 
melynek szereplői bár egyetlen szobában élnek, 
mégis elválasztva egymástól. Mindegyikük magá-
nyos. Az Isten is: a Mennyben, a kereszten, a károm-
ló szavakban, az imákban és a saját történetében. 

klubár: 3690 Ft

klubár: 1390 Ft

klubár: 2290 Ft

klubár: 1850 Ft

klubár: 2290 Ft

az éVEk iszkOlása
Esterházy péter és  
marianna d. birnbaum beszélget
Esterházy Péter
140 × 215 mm, 152 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj144
Bolti ár: 2690 Ft •
Amit tudni akarsz Esterházy Péterről, de sosem 
merted megkérdezni, azt most megtette he-
lyetted Marianna d. Birnbaum a szerző hatvan-
ötödik születésnapja alkalmából.

klubár: 2490 Ft

lom Németh Gábor Egy mormo-
ta nyara című könyvét, jó sorsot 
remélek neki, ez is Kalligram-
könyv, felelős szerkesztő Mé-
száros Sándor, szerkesztő Tóth-
Czifra Júlia. Radikális és jól ol-
vasható regény, ritka elegy. Van 
új Nádas is, az mindig kalandos, 
kedves olvasó, Az élet sója, For-
gách András-rajzokkal. A Jelen-
kornak hívott Jelenkor jelentette 
meg, hogy homályosan utaljak a 
kiadói körtáncra, finoman szólva 
dinamikára, erősebben szólva az 
újrarendezési szándékokra. Más 
lett és egyre másabb lesz a kiadói 
tájkép. Van új Oravecz is, kiről, 
hogy bevált fordulatommal él-
jek, bármikor tudok himnikusan 
beszélni, nekem az egyik legfon-
tosabb kortárs szerző. És akkor 
a Rakovszky-versek, a szépséges 
Tóth Krisztinák, tör ténelem 
Závada-alulnézetből, bra vúros 
kiszámíthatatlanságok Té rey től. 
Szívem szerint, más testrészt 
most már nem említek, szóba 
hoznám a saját könyveimet is, 
de inkább a szerénység hamis ál-
orcájába burkolózom, Magvető 
Kiadó.

Szaxofon...

Igen, ez így nem fog menni, 
egyre gyorsabban hadarom a 
neveket, Zoltán Gábor, Darvasi 
és Bartók Imre, Kemény István, 
Lator és Sándor Iván, Szakonyi 
és Háy és Grecsó és Marno és 
Győrffy Ákos. Szilágyi Márton 
és Szirák Péter. Szegedy-Maszák. 
És, ez a listák természete, majd-
nem kihagytam Bán Zsófit, az ő 
könyve szépséges címéből kiin-
dulva, Turul és dínó, az összes ’90 
utáni könyvhétmegnyitó abszol-
válható volna.

 Olvasó, nem leszek vezér-
lő csillagod, igazodj el magad e 
gyönyörű gazdagságban. Lehet, 
hogy egy ilyen alkalmat, a min-
denféle figyelmeket, eleve élesen 
a szakma belső és külső problé-
mainak elemzésére kell kihasz-
nálni. Ezeket épphogy érintet-
tem.

Szaxofon sértetten
közbekottyant.

Igazad van, te kicsit kuruco-
sabban. De én, alkatomnak meg-
felelően, inkább az öröm felé 
taszigatnám a nagyérdeműt. Az 
úgynevezett könyvöröm felé. 
És nem ég az orcám itt ezred-
szer is beidézni Márai sorait az 

olvasásról. Idézni nem lustaság, 
hanem belépés a tradíció ban, 
nem hagyománytisztelet, hanem 
hagyományhasználat, ami a tisz-
telet maga. Szóval akkor jöjjön a 
csontig leidézett Márai: „Erővel 
olvasni. Néha nagyobb erővel 
olvasni, mint amilyen erővel az 
írás készült, melyet olvasol. Áhí-
tattal, szenvedéllyel, figyelemmel 
és kérlelhetetlenül olvasni. Az 
író fecseghet; de te olvass szűk-
szavúan. Minden szót, egymás 
után, előre és hátra hallgatódzva 
a könyvben, látva a nyomokat, 
melyek a sűrűbe vezetnek, figyel-
ni a titkos jeladásokra, melyeket 
a könyv írója talán elmulasztott 
észlelni, mikor előrehaladt műve 
rengetegében. Soha nem olvasni 
fitymálva, mellékesen, mint akit 
egy isteni lakomára hívtak, s csak 
a villa hegyével turkál az ételek-
ben. Elegánsan olvasni, nagylel-
kűen. Úgy olvasni, mintha a si-
ralomházban olvasnád az utolsó 
könyvet, melyet még beadott cel-
ládba a porkoláb. Életre-halálra 
olvasni, mert ez a legnagyobb, az 
emberi ajándék. Gondold meg, 
hogy csak az ember olvas.”

 És hogy tovább segítsük ma-
gunkat a hagyomány által, ne 
feledkezzünk meg arról, hogy 
noha a Trabant útfekvése kitű-
nő, és gyorsulása kifogástalan, 
ez azonban nem szabad, hogy 
könnyelműségre csábítson. Így 
kanyarodom vissza a Kis Magyar 
Pornográfia: A regény című pasz-
szusához: szóval a főhős, dön-
tötte el, az a férfi, aki „áll az út 
szélén, nézi az autók áradatát, és 
hidegen, fájdalmasan, rémülten 
és egy kicsit vidáman azt kérdi: 
Meddig mehet ez így?”

 
A könyvhetet megnyitottam, 

a könyvhét megnyílt.

Szaxofon, hidegen,
fájdalmasan, rezig-
náltan, rémülten és  
egy kicsit vidáman.

 
A szöveg szíve az előadók szán-

déka szerint a szaxofonszó. Így az 
olvasó csak csökkentett habzású 
élményhez juthat, amit mondott 
előadók fájlalnak ugyan, de nem 
egészen őszintén. Viszont a re-
mények szerint talán dobogni az 
egész szöveg dobog.

Esterházy Péter
 

(Elhangzott 2016. június 9-én 
a budapesti Vörösmarty téren.)
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a trivium kiadó és a i.a.t. kiadó ajánlata

az EmbEr, aki bOldOg 
akart lEnni
Laurent Gounelle
125 × 200 mm,
200 oldal, kartonált
rendelési kód: bj146
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Bali, napsütés, pálmafák, 
tenger – maga a boldogság, 
ám hősünk nem az. A sziget 
bölcs gyógyítójának segítsé-
gével olyan kérdések kerülnek 
előtérbe, melyek ráébresztik 
élete értelmére. Felismeri, mik 
azok az okok, melyek megaka-
dályozzák, hogy boldog legyen. 
Ráébred, hogy a gondolatok-
nak teremtő erejük van, és 
amiben hiszünk, az valósággá 
válhat.

              ibrahim
       és hatidzsE
     titkok, részletek…  
és ami a tV sorozatból 
kimaradt – 1. rész
demet Altınyeleklioğlu
155 × 240 mm,
384 oldal, keménytábla

Hatidzse szultána, a leendő 
szultán, Szulejmán húga. 
Pargali Ibrahim a rabszol-
gából lett pasa, Szulej-
mán bizalmasa. A végzet 
egymásnak szánta őket.  
Szörnyű kínok és bánat kí-

ibrahim és hatidzsE 
2. rész
demet Altınyeleklioğlu
155 × 240 mm,
312 oldal, keménytábla

Beteljesülhet-e a nagyravágyó 
Ibrahim és a birodalomért életét 
feláldozni sem habozó Hatidzse 
szerelme? A helyzetet bonyolítja 
Szulejmán ágyasa és egyetlen 
fiának édesanyja, Gülbahar, va-
lamint a hárembe érkezett orosz 
szépség, Hürrem viaskodása.

séri életüket, s boldogtalan 
szívükben a gyűlölet tüze 
ég. Míg végül Szulejmán 
közbenjárásával útjaik egy 
nap találkoznak…

a két kötet kedvezményes csomagára: 6990 ft
klubár: 6500 Ft/2 kötet

rendelési kód: bJ150

naVarra
trilógia i–iii.

a láthatatlan 
őrző
dolores Redondo
135 × 200 mm,
336 oldal, kartonált
rendelési kód: bj147
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Egy navarrai város-
ban kamaszlány 
holttestére találnak. 
A nyomok misztikus, 
rituális gyilkosságra 
vallanak… 

a csOntOk 
örökségE
dolores Redondo
135 × 200 mm,
452 oldal, kartonált
rendelési kód: bj148
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3430 Ft

Salazar felügyelőnő 
a „basajaun-bűn-
tettek” miértjére 
ismét a mágia 
világában keresi 
a választ.

áldOzat  
a Viharnak
dolores Redondo
135 × 200 mm,
432 oldal, kartonált
rendelési kód: bj149
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3430 Ft

Navarrában rend-
kívül magas a böl-
csőhalálok száma. 
Ezúttal az FBI mellett 
az Opus dei is hadba 
száll.

Redondo új műfajt teremtett, mely ötvözi a pszichológiai 
thriller, a bűnügyi történet és a mitológia elemeit. Mindvégig 
izgalomban tartja az olvasót, a fergeteges finálé pedig min-

den várakozást felülmúl.
a naVarra trilógia kötetei alapján már forgatják a filmet!

1 millió

eladott példány csak 

Spanyolországban!

Czifra Yvett
125 × 210  mm, 208 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bj152
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

,,Erős könyv, félelmetes és félelem nélküli. 
Csak nők képesek ennyire erősnek látsza-
ni, ilyen félelmetesen félelem nélkülinek.”

KUKORELLY ENDRE

Mezsgye
Ne lazítsd a hurkot
nyakamon, mert elfutok,
amint tudok, s Lótként
vissza nem fordulok.
Rajzold testemre tűvel
a határt. Karczold, vésd,
még nagyon fáj.
S azon túl is; tovább!
Meggyűrűzött, szárnyaló lelkem
földjét jelöld ki! Mindegy;
börtön, odú vagy
nők legszebb álma. Hisz’
másképp mutat a Világ térden állva. 18
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nEm hagylak 
EgyEdül 
Colleen Oakley
130 × 197 mm,
440 oldal, 
füles, kartonált
rendelési kód: bj151
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

daisy Richmond gyermekkora óta tudja, hogyan 
szervezze az életét, még a mellrák sem zökkentheti 
ki. Tennivalói listájára a heti bevásárlás és a szak-
dolgozat megírása mellé újabb tétel kerül: új felesé-
get keresni férje, Jack számára, hogy a tehetséges 
állatorvos, ám olykor gyermekien tehetetlen férfi 
boldogsága biztosítva legyen. Persze ez korántsem 
olyan egyszerű, és a 27 éves nő kénytelen újragon-
dolni, mit is jelent az elengedés, és kinek a boldog-
sága a (leg)fontosabb.

A  szakdolgozatom. Még mindig nem válasz-
tottam témát. A mesterképzés második fél-
évében járok társadalom- és szervezetpszi-
chológia szakra, és szakdolgoza tomhoz már 
vagy hat különböző témát választottam ki, 
kutattam, majd ejtettem.

– Dioráma! – üvölti Jack, s ezzel kizök-
kent a gondolataimból.

Ahogy leesik, mit is mondott, rászege-
zem a tekintetem.

Megkönnyebbülés lesz úrrá rajtam, és 
átmenetileg elfelejtem mindazt, ami eddig 
nyomasztott, a fodros kelt, a rákot, a szak-
dolgozatot.

– Igen! – válaszolom.
Rám villantja mosolyát, én meg aszim-

metrikus felső fogsorára koncentrálok. Ez 
volt az első dolog, ami feltűnt vele kapcso-
latban, és ezt a szépséghibát megsemmisí-
tően csábosnak találtam. Innen tudhattam, 
hogy bajban vagyok, hiszen ha nem lett vol-
na szimpatikus, egyszerűen csak azt gondol-
tam volna, hogy ferdék a fogai.

Jack bólint, közben még mindig moso-
lyog, szemlátomást büszke magára, hogy 
eszébe jutott a szó, melyet sehogy sem ta-
láltunk három napja, mikor a tévécsatornák 
közt kapcsolgattunk és végül kikötöttünk 
a Jurassic Parknál.

„Istenem, ez a legjobb film!”, mondta.
„A legjobb”, helyeseltem.
„Annyira tetszett, hogy ezt használtam az 

ötödikes biológiaprojektemhez…”, „…ami-
ben azt elemezted, vajon a szúnyog-DNS 
felhasználásával a valóságban is lehetséges-e 
a halottaiból feltámasztani egy dinoszauruszt.

És első helyezést értél el Branton megye 
természettudományos versenyén”, fejeztem 
be helyette, s közben játékosan forgattam a 
szemem. „Már hallottam.”

De a férjemet nem lehetett elrettenteni 
attól, hogy újraélje okostojás korszakának 
dicsőséges napjait.

„A legjobb az egészben mégis az az izé 
volt, amit azokkal a miniatűr dinoszauru-
szokkal építettem. A csudába, hogy is hív-
jak? Istenem, évekig megvolt! Vajon apám 
megtartotta?”

„Terrárium?”
„Nem, abban igazi növények vannak, 

meg minden. Ez pedig az a cipődobozos 
dolog volt, belenézel az egyik végen…”

„Tudom, miről beszélsz. De egyszerűen 
nem jut eszembe, várj csak, cikloráma? Ja, 
nem, az kör alakú…”

„Itt van a nyelvem hegyén…”
És ez így ment percekig, de egyikünknek 

sem jutott eszébe a szó.

Egész mostanáig.
– Dioráma – ismétlem mosolyogva.
És ez a vigyor nem abból a felszabadult-

ságból fakad, hogy az elfelejtett szó végre 
valahára beugrott. Jack az oka. A férjem, aki 
csütörtök reggel képes kontextus nélkül, csak 
úgy szavakat bedobni a konyha közepén. És 
én csak álmélkodom és elönt az elégedettség, 
amit a kettőnk közti kapcsolat miatt érzek. 
Gondolom, egy ponton minden pár érez 
így, hogy a köztük lévő érzelmi kapocs a leg-
különlegesebb, a legerősebb, Minden Idők 
Legnagyobb Szerelme. Nem egyfolytában, 
persze, csak azokban a nagyon ritka és kivé-
teles pillanatokban, amikor ránézel a másik-
ra, és azt gondolod: Igen. Te vagy az igazi.

Ez most egy ilyen pillanat. Melegséget 
érzek.

– Miért iszod még mindig ezeket? – kérdi 
Jack, és házi készítésű turmixomat mérege-
ti. Már a pult tetején ül, szemben velem, és 
épp egy kanálnyi tejben áztatott lehetetlen 
színű kukoricapehely-karikát szürcsöl egy 
hatalmas, műanyag müzlis tálból. Imádja a 
kukoricapelyhet.

Képes lenne szó szerint minden étke-
zesre ezt enni. – Már négy éve, hogy rákod 
volt. Szeretném a szokásos választ adni, 
amit olyankorra tartogatok, mikor megkér-
dőjelezi unalmas, csak bio-antioxidánssal 
teli-minden-feldolgozott-bármitől-mentes 
étrendemet: És nem akarom, hogy kiújul-
jon – de ma nem tudom ezt mondani.

Ma el kell neki mondanom a titkot, me-
lyet mar csaknem huszonnégy órája tartoga-

tok, azóta, hogy dr. Saundersszel befejeztem 
a telefonbeszélgetést, mert fizikailag képtelen 
voltam kimondani azokat a bizonyos szavakat.

Torkomon akadtak, akárcsak a pattoga-
tott kukorica héja, amely olyan idegesí tően 
kaparja a nyelőcsövem, hogy könnyezni 
kezdek tőle.

Kutatok az agyam rejtett zugaiban, mi-
ként is lehetne ezt elmondani.

Megjött a szövettani eredmény. És nem 
túl biztató.

Szóval, a rákjelző értékeim magasak. Ebé-
deljünk együtt valahol?

Emlékszel a bulira, amit tavaly február-
ban rendeztünk, hogy megünnepeljük a rák-
mentességem harmadik évfordulóját a hat 
hónaponkénti vérképem után? Oppácska... 
szívás!

De inkább az egyszerű megoldás mellett 
döntök: a kemény, hűvös igazságot mon-
dom. Mert bárhogy is igyekezett az orvos 
enyhíteni a csapást ilyesmikkel, hogy „csak 
el kell végeznünk még egy pár vizsgálatot” 
és „ne essünk pánikba, míg nem látjuk vilá-
gosan, mivel állunk szemben”, pontosan tu-
dom, hogy amire valójában gondol, az ször-
nyűséges, borzalmas, egyáltalán nem jó, sőt 
nagyon rossz. Megköszörülöm a torkom. – 
Szóval, dr. Saunders telefonalt tegnap.

Háttal állok neki, de a konyhában néma 
csend lett, és jól tudom, mit látnék, ha most 
megfordulnék: kanala megállt a szája és a 
müzlis tál közt félúton a levegőben, mintha 
csak egy filmen enné azt a kukoricapelyhet, és 
valaki megállította volna a lejátszást, hogy fel- 
vegye a telefont vagy elmenjen vécére.

– És? – kérdezi.
Épp időben fordulok meg, hogy lássam, 

ahogy a kanalat leereszti a még mindig félig 
teli tálba. Jack olyan most, mint egy lassított 
felvétel. Vagy én vagyok olyan.

– Visszajött – mondom, és ugyanebben 
a pillanatban a tál kicsúszik Jack kezéből, 
s tej- és lehetetlen színű kukoricapehely- 
zuha tag omlik le a lábán a padlóra.

– A francba! – mondja, és leugrik a pultról.
Papírtörlőt ragadok a mögöttem lévő tar-

tóról, és elkezdem letekerni a lapokat, míg 
egy akkora csokornyi nem lesz a kezemben, 
amivel már fel tudom itatni a trutyit.

Lehajolok, és munkához latok.
– Majd én – Jack mellem térdel. Kezébe 

nyomok egy köteg papírt.
Csendben támadjuk a pocsolyát – közben 

elhessegetjük Bennyt, aki megpróbálja fel-
nyalni a cukros tejet a padlóról –, és tudom, 
hogy Jack most igyekszik felfogni, amit az 
imént mondtam. 

Nem  hagylak 
egyedül 

Részlet Colleen Oakley 
azonos című regényéből, 
mely az Athenaeum Kiadó 
gondozásában jelent meg. 
Fordította: Szili Orsolya.
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a marslakó lánya
Marina von Neumann Whitman
152 × 230 mm, 336 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj158
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
Emlékiratában Neumann János lánya  feleleveníti 
az apjáról őrzött emlékeket. Szól a családi háttérről, 
a budapesti, művelt, kozmopolita, nagypolgári zsi-
dó család miliőjében nevelkedett Neumann ameri-
kai karrierjéről. Marina von Neumann Whitman 
mindezt saját karrierjének történetével egészíti ki.

bOrúra dErű
Milly Johnson
140 × 208 mm, 440 oldal, kartonált
rendelési kód: bj162
Bolti ár: 3699 Ft • klubár: 3440 Ft
May, Lara és Clare a legjobb barátnők, akik elkese-
redetten vágynak egy kis kikapcsolódásra. Tíz napra 
foglalnak szállást egy luxusszállóban, ám amikor 
megérkeznek, rádöbbennek, hogy egészen máshol 
kötöttek ki, mint gondolták. Rossz faluba tévedtek…

az iszlám állam fOgságában
Puk damsgård
124 × 183 mm, 384 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj160
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
2014 júniusában hatalmas váltságdíj fejében sza-
badult egy dán fényképész, s nem sokkal később 
fogvatartói elkezdték kivégezni a többi túszt. A meg-
menekült Rye a neves dán írónak és újságírónak, 
Puk damsgårdnak mesélte el a történetét, aki meg-
rázó dokumentumregényt írt belőle.

naplók 1930–1934
Móricz Zsigmond
150 × 200 mm, 896 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj164
Bolti ár: 6999 Ft • klubár: 6490 Ft
Móricz 1930-tól kezdődő naplóiból megismerhet-
jük a Nyugat történetének egy szakaszát, Móricz 
szervező, közösségi képviseletre törekvő társszer-
kesztői ambícióit Babits Mihály mellett, miközben 
a szemünk előtt formálódik szabadságát óvó szer-
kesztői, írói arcképe is.

drága rágcsálóbarátaim! Ti is szerettek 
játszani, ugye? A nyár kiváló alkalom arra, 
hogy sokat pihenjünk és játsszunk, ezért 
a barátaimmal összeállítottunk nektek 
két vidám kis füzetet, tele izgalmas és 
szórakoztató feladatokkal. Nincs is 
jobb, mint a játékos agytorna, szóval 
elő a ceruzákkal, egérkéim!

mOrzsás csEndélEt 
Anna Quindlen
122 × 200 mm, 312 oldal, kartonált
rendelési kód: bj165
Bolti ár: 3290 Ft • klubár: 3060 Ft
A népszerű Anna Quindlen felejthetetlen regényt írt az 
élet hétköznapi csodáiról és az újrakezdésről. A fotós 
Rebecca bérbe adja drága New York-i lakását, és ki-
költözik vidékre. A kisvárosban nem csak új fénykép-
témát talál. Megismerkedik egy férfival, aki látszólag 
egyáltalán nem illik hozzá…

ki nEm mOndOtt szaVak 
Neil Abramson 
157 × 234 mm, 288 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj166
Bolti ár: 3699 Ft • klubár: 3440 Ft
Helena állatok tucatjait segítette át könyörületes-
ségből a túlvilágra állatorvosként. Most, hogy maga 
is meghalt, nem képes továbblépni élet és halál 
határmezsgyéjéről – ideláncolják el nem végzett 
feladatai, jóvá nem tett bűnei, rettegése a bünte-
téstől, és egy elfecsérelt, kisszerű élet rémképe.

hátizsákkal brazíliában
kalandos útikalauz riótól az amazonasig
Soltész Béla
154 × 230 mm, 328 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj159
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
A fiatal író bepakolt a hátizsákjába, és útnak in-
dult, hogy felfedezze Brazíliát. Bejárta az ország 
leghíresebb helyeit, de olyan falvakba is elkevere-
dett, amelyek talán a térképen sincsenek. és meg-
ismerkedett egy csomó nagyszerű brazil emberrel.

miután ElVEsztEttElEk
Jojo Moyes
125 × 200 mm, 448 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bj167
Bolti ár: 3790 Ft • klubár: 3490 Ft
A korunk Love storyjának kikiáltott bestseller, a Mi
előtt megismertelek folytatása, melyből kiderül, mi-
hez kezd életével a magára maradt Lou. Vajon képes 
túljutni azon, hogy elveszítette, akit mindennél jobban 
szeretett? Meg tudja győzni magát arról, hogy érde-
mes tovább élni, és meg kell tanulnia újra szeretni?

így Jár a kisgyErEk agya
Amber Ankowski–Andy Ankowski
152 × 230 mm, 240 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj161
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
A szerzők összegyűjtötték azokat a bevált kísérle-
teket, amelyek bepillantást engednek a csecsemő 
és a kisgyermek agyának fejlődésébe. A kötetet 
debreczeni Zita fotós, egykori modell fényképei 
illusztrálják.

fényEd ki nE hunyJOn
M. O. Walsh
135 × 208 mm, 352 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj163
Bolti ár: 3699 Ft • klubár: 3440 Ft
A regény egyszerre tárja elénk egy kamasz lelkivilá-
gát, egy erőszakos bűncselekmény lebilincselő tör-
ténetét, a helybéli családok kusza életét és a min-
dent felemésztő kamaszkori szerelmet. Megrendítő 
regény a család jelentőségéről.

Vidám Vakáció 1.
szórakoztató feladatok 1–2. osztályosoknak
rendelési kód: bj168

Vidám Vakáció 2.
szórakoztató feladatok 3–4. osztályosoknak
rendelési kód: bj169
A füzetek jellemzői:
Geronimo Stilton
169 × 240 mm, 128 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 1799 Ft/füzet
klubár: 1670 Ft/Füzet

10
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a .... kiadó kínálatából

éva
wm. paul young 
135 × 210 mm,
288 oldal, kartonált
rendelési kód:  bJ170
bolti ár: 3299 ft
klubár: 3000 Ft

a 22 millió példányban el-
kelt sikerkönyv, A Viskó szer-
zőjének új, minden eddiginél 
felforgatóbb spirituális regénye, 
az Éva young saját bevallása sze-
rint egy negyvenéves pálya betető-
zése. a kötetet olvasva úgy érezhet-
jük, folyamatos jelenbe kerültünk: 
a bibliai idők egybefonódnak a jelen-
nel, minden mindennel össze függ, és 
át kell gondolnunk mindazt, amit ádám-
ról és éváról tudtunk. a szerző úgy véli, 
a 21. évszázad a nő évszázada, amelyben 
újra kell értelmezni a nő szerepét. szerinte 
a szerelem és a női nem kulcsfontosságú a 
teremtésben, és sokakat megdöbbentő 
felfedezést tár elénk: kutatásai alapján 
megkérdőjelezhető, hogy éva hibáztat-
ható-e, valóban bűnös-e a bűnbeesés-
ben…

a Viskó című  bEstsEllEr 
szErzőJénEk úJ rEgényE

megjelenés

augusztus elején!
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a geopen kiadó kínálatából  •  a maxim kiadó ajánlata

hallgasd 
a szél dalát!
flippEr, 1973
Murakami Haruki
145 × 212 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bj174
Bolti ár: 3890 Ft
klubár: 3590 Ft

A két kisregény elbeszélője 
1978 áprilisában úgy érezte, 
eljött az ideje, hogy elmesélje 
egy régi nyár végének történe-
tét. Saját történetét a 21 éves, 
nevesincs egyetemista fiúról, 
Patkány nevű barátjáról, akivel 
J bárjában nyugati dzsessz-
zenére nyakalták a sört. Meg 
a japán diákmozgalmakról és 
persze a lányokról.

sárga babilOn
Kim Fay
145 × 212 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bj175
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

1925-ben járunk, Seattle-ben, 
majd pedig Sanghajban. Innen 
indul Angkorvatba, a csodá-
latos templomvárosba Irene 
Blum, a felbecsülhetetlen 
értékű tárgyak felkutatásában 
jártas, fiatal múzeumi kurátor. 
Hősünk egy ritka térképet 
örökölt, amely állítólag meg-
fejti az ősi khmer civilizáció 
titkát. Irene kalandos útja egy 
különös társaság kíséretében 
a dzsungel mélyére vezet.

nők férfi nélkül
Jelena Csizsova
145 × 212 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bj173
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3430 Ft

Antonyina, a kis faluból 
Pétervárra kerülő egyszerű lány 
gyorsan elkábul a nagyvárosi 
férfi szép szavaitól. Miután 
„úgy marad”, mindenét odaad-
ná, hogy jól nevelje a kislányát. 
Az ötvenes évek világában 
egyedül álló anyaként persze 
alig tud boldogulni, így rábízza 
magukat a társbérletben élő 
három öregasszonyra, a na-
gyikra. Tragikomikus napjaikról 
szól ez a történetfüzér.

maya naplóJa
Isabel Allende
145 × 212 mm, 408 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bj172
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Maya Vidal tizenkilenc éves, 
s jelenleg menekültként él 
egy szigeten, valahol Chile 
közelében. Nem örökölte chilei 
nagymamája egzotikus voná-
sait, se apja kevély délcegségét. 
A mamájára hasonlít, a dán 
légikísérőre, akibe pilóta apja 
beleszeretett. Maya most egy 
eldugott szigeten kényte-
len megbirkózni lehetetlen 
múltjával. Csak imádott Ninije 
van segítségére meg a napló, 
amelybe az egész élet belefér.

a tEngEr
John Banville
145 × 212 mm, 224 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bj171
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3430 Ft

Max Morden művészettörténész 
az őt ért gyász elől menekülve tér 
vissza a tengerparti kis ír faluba, 
ahol gyermekként egy nyarat 
töltött. Azon a nyáron a különc-
nek számító Grace házaspár és 
a vele egyidős, tízéves ikrek nem 
mindennapi élete óriási hatással 
volt a kamaszodó Maxre. Most 
pedig az egykori kamasz reflexiói 
különös módon keverednek az 
elmúlás közelségétől megrettent 
férfi szorongásaival.

A 20 éves Geopen kiAdó ünnepi szépirodAlmi sorozAtA
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a saxum és a sziget kiadó kínálatábóla lazi kiadó kínálatából

kOlEsztErin-
és triglicEridcsökkEntő kOnyha 
Olasz módra
receptek az egészséges táplálkozáshoz
160 × 200 mm, 128 oldal, kartonált
rendelési kód: bj180
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft

A könyv nemcsak azokhoz szól, akiknek saját 
ellenőrzött étrendet kell betartaniuk, hanem 
mindazokhoz, akik szívükön viselik az egészsé-
güket. Kiegyensúlyozott táplálkozással a zava-
rok könnyen megelőzhetők, illetve kezelhetők.

mirE harapnak a halak?
nagy csalikönyv
Henning Stilke
160 × 200 mm, 108 oldal, flexibilis
rendelési kód: bj178
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft

Mire harap a csuka? Milyen csalival men-
jünk compóra? Ebből a könyvből mindent 
megtudhat arról, melyik csali a legmegfele-
lőbb a kiszemelt halfajhoz. Sok hasznos tip-
pet tartalmaz az eredményesnek bizonyuló 
különböző csalikról és azok használatáról.

hOrgászkönyV
kezdőknek, haladóknak
Hans Eiber
170 × 220 mm, 108 oldal, flexibilis
rendelési kód: bj177
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft

A gyakorlati kézikönyv tömören és jól átte-
kinthetően mutatja be a patakban, folyóban 
és tóban való horgászatnál használandó 
felszereléseket és módszereket. Hasznos 
tippek a felszerelés, az öltözék, a csalik és 
a horgászhelyek megválasztásához.

50 téma
a krEatíV raJzOláshOz
Barrington Barber
200 × 290 mm, 162 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj179
Bolti ár: 2500 Ft
klubár: 2320 Ft

A szerző érdekes témákat mutat be, lépésről 
lépésre haladva, így a munka könnyedén kö-
vethető. Mindenki megtalálhatja a számára 
legmegfelelőbb feladatot.

raJz- és fEstőiskOla
gyerekeknek
160 × 210 mm, 80 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj176
Bolti ár: 2300 Ft
klubár: 2140 Ft

raJziskOla
kis művészeknek
160 × 210 mm, 80 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj312
Bolti ár: 2300 Ft
klubár: 2140 Ft

thOrnfiEld hall lángOkban
ami a Jane Eyre-ből kimaradt
Jane Stubbs
135 × 208 mm, 304 oldal, kartonált
rendelési kód: bj157
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

E könyvből kiderül, hogy Mrs. Fairfax, a házveze-
tőnő nem is olyan együgyű, ahogyan a Jane Eyre 
alapján tűnt, és az emeletre zárt asszony rejtélyes 
gondozójával, Grace Poole-lal szövetkezve sokkal 
nagyobb szerepet játszott a kibontakozó esemé-
nyekben, mint ahogyan azt elsőre gondoltuk.

a Világ sOkkal több...
szerb antal füveskönyve
112 × 197 mm, 144 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj155
Bolti ár: 2200 Ft
klubár: 2050 Ft

Szerb Antal az egyik legolvasottabb írónk és legszel-
lemesebb irodalomtörténészünk. Sikerének titkára 
éppúgy rávilágít ez az életművét „összesűrítő” kötet, 
mint arra, hogy miként gondolkodott Szerb Antal az 
életről és a könyvekről (ami persze nála nagyjából 
ugyanaz).

a halhatatlanságra  
Vágyó királyfi
Móricz Zsigmond
202 × 285 mm, 112 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj154
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Elmehet-e a mese vakációra, és hogy néz ki 
a Mesetündér? Hol van a Boldogság szigete, 
és mitől lesz nehéz egy kétgarasos? Mi törté-
nik akkor, ha egy király puliszkát szeretne reg-
gelizni, vagy ha egy királyfi halhatatlanságra 
vágyik? Ízes stílusú, mulatságos, bölcs mesék.

a bOrász lánya
Kristen Harnisch
135 × 208 mm, 304 oldal, kartonált
rendelési kód: bj156
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Lebilincselő, romantikus történet árulásról, 
csalódásról, szerelemről és megváltásról, mind-
ez a xIx. század végének történeti hátterébe, 
valamint az ó- és az Újvilág gazdag borkultú-
rájába ágyazva. A bátor és eltökélt főhősnő 
önmagára találásának megindító története az 
amerikai Napa völgyben.

az örömök útJán
csaba testvér gondolatai  
derűről, jóságról, hitről és bizakodásról
Böjte Csaba
122 × 197 mm, 208 oldal, keménytábla
rendelési kód: bj153
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 1850 Ft

Ebben a könyvben olyan gondolatokat próbálok 
megfogalmazni, melyek engem a fényre vittek, 
örömmel, békével töltöttek el. Testvéri szeretettel 
ajánlom legkedvesebb gondolataimat, melyekről 
hiszem, hogy nemcsak igazak, de gyógyítva erőt, 
jövőt is adnak a kedves olvasóknak.



gasztro

GyóGyító konyha 2.
Egészséges mindennapok
Dale Pinnock
187 × 248 mm, 
192 oldal, keménytábla
rendelési kód: BJ182
Bolti ár: 5990 Ft
KluBár: 5570 Ft

A tévéből is ismert szakácsdoktor, 
Dale Pinnock 80 vadonatúj, egyszerű, 
ízletes recepttel tér vissza. Az ételek 
leírása mellett a szerző egy könnyen 
értelmezhető szimbólumrendszer 
segítségével pontosan jelöli, hogy 
az egyes fogások a szervezet mely 
részeire vannak jótékony hatással. 
A Gyógyító ételek című fejezet pedig 
részletesen bemutatja a hasznos 
összetevőket.

ínyEnckonyha 
cukorbEtEGEknEk és 
foGyókúrázóknak
Frank Júlia–
Dr. Zanker Zsuzsa–Csallos Margit
165 × 233 mm,
260 oldal, keménytábla
rendelési kód: BJ183
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

Ez a könyv, amelyet most „feltálalunk” 
a cukorbetegeknek és a fogyókúrá-
zóknak, azzal a céllal készült, hogy 
diétájuknak megfelelő ételeket 
készíthessenek. Nem csupán egész-
ségeseket, hanem finomakat, sőt, 
még az ínyenceknek is megfelelőket. 
Hétköznapra valókat éppúgy, mint 
ünnepieket és vendégvárókat.

Sörfôzôcske okosan
 Az utóbbi időben jócskán megszaporodott a sörös könyvek száma. Mindez nem 

a véletlen műve: annak köszönhető, hogy a sörpiac hazánkban is átrende-
ződött. Bár kétségtelen, hogy itthon a mai napig nagyüzemi sörök ké-

szülnek elsöprő többségben, a kisüzemi sörök izgalmas világa egyre 
több sörivó érdeklődését kelti fel. Szaporodik azok száma is, akik 

otthon, saját konyhájukban, pincéjükben, garázsukban állnak neki 
sört főzni. Ma már könnyen beszerezhetőek az alapanyagok és a 
szükséges berendezések is, így nem meglepő, hogy ez a hobbi 
nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében. Ki tudja, há-
nyan lépnek majd tovább gerillafőzővé, vagy hányukból lesz 
sörfőző, esetleg sörfőzdetulajdonos?
A témában eddig megjelent művek komoly, talán 
túlságosan is szakszerű írások, melyek recep-
tekkel, alfasavakkal, biológiával  

és kémiával foglalkoztak –  
a jól sikerült sör felett ér- 

zett öröm vagy az elrontott, 
megsavanyodott sör okozta 

bánat, a sörivó személye nem 
jelenik meg bennük.

Ezen változtat ez a kis könyvecske, 
melyben a szerző saját bőrén megtapasztalt sike-

reit és kudarcait is beleszőve, szórakoztatva ismerteti 
meg olvasóit a házi sörfőzéssel. A meséhez hozzátartoz-
nak a szerző személyes élményei és a sör iránt érzett érzelmei 
is, ezért nem maradhatnak ki a kocsmai játékok sem (ezért került a kötet-
be néhány sörkorcsolya receptje is). Ennek köszönhetően Mucha Attila írásából nem-
csak a sörfőzés alapjaival ismerkedhetünk meg, hanem a szerző szoros kapcsolatával 
is könyve tárgyával, az általa főzött sörökkel és mindazzal, ami ehhez hozzátartozik.

Kovács Gábor sörantropológus

Konyha, sör, Főzés
Így főzök sört a konyhában
Mucha Attila • Fotók: Zirig Árpád
200 × 225 mm,
120 oldal, keménytábla 
rendelési kód: BJ181
Bolti ár: 3990 Ft
KluBár: 3690 Ft

A házi sörfőzés fortélyai lépésről lépésre. 
A gyöngyöző sör mellé ínycsiklandó sör-
falatok, ételek és édességek receptjei. 
Végül pedig néhány sörjáték a hangulat 
fokozására.

14
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térKépeK – utazás

balaton – Mini GuidE 
útikalauz és térkép
124 × 231 mm, kartonált
16 oldal + térkép
rendelési kód: BJ185
Bolti ár: 1990 Ft
KluBár: 1850 Ft

A kiadvány egy mini útikalauz és egy 
Balaton szabadidőtérkép együttese. 
Az útikalauz angol nyelven, fényké-
pekkel illusztrálva ismerteti a tó és 
kör nyéke legérdekesebb látnivalóit.
A térkép előoldala a Balatont és 
környékét ábrázolja (1:125 000 
méretarányban). A hátoldalon 11 tele-
pülés (Balatonalmádi, Balatonboglár, 
Balatonfüred, Fonyód, Hévíz, Keszt-
hely, Siófok, Sümeg, Tapolca, Tihany, 
Veszprém) részletes térképe látható. 

EMbErfajták – 
nyElvcsaládok
duótérkép
243 × 334 mm, 2 oldal, kartonált
rendelési kód: BJ184
Bolti ár: 2490 Ft
KluBár: 2290 Ft

Kiadványunk többféle értelemben is 
duótérkép. Két világtérképet tartalmaz 
kétféle tematikával. Dossziéban tárolt 
hajtogatott térképként is lehet tanul-
mányozni, de dekoratív poszterként 
(92×65 cm) is remekül használható.
A kétoldalas térkép egyik oldala a főbb 
emberfajtákat mutatja be, a másik 
oldalon a nagy nyelvcsaládok és az 
elszigetelt nyelvek elterjedési területei 
láthatók színfoltokkal ábrázolva.

naprakész információk, bárhová utazunk! kalandok és élmények 
24 órába sűrítve. Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből 
hogyan érezzük jól magunkat és hová menjünk vásárolni. Min-
den fejezet végén takarékos ajánlat. új fejezetek: zene, klubok, 
művészet és építészet, kulturális élet és étkezési szokások, min-
den fontos esemény, dátum és cím! hasznos internet oldalak, 
interaktív térképek, telefonszámok és e-mail címek.

andalúzia
rendelési kód: BJ187

lisszaBon
rendelési kód: BJ186
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KluBár: 2290 Ft/Kötet

Bolti ár: 1990 Ft/kötet
KluBár: 1850 Ft/Kötet

athén 
rendelési kód: BJ188

costa brava 
barcElona
rendelési kód: BJ190

dalMát tEnGErpart 
rendelési kód: BJ192

Gran canaria 
rendelési kód: BJ193

karib-sziGEtEk 
rendelési kód: BJ195

thaifÖld
rendelési kód: BJ203

tunézia
rendelési kód: BJ206

szicília
rendelési kód: BJ202

A kötetek jellemzői: 
106 × 190 mm, kartonált
120–188 oldal/kötet

ciprus
rendelési kód: BJ189

izraEl
rendelési kód: BJ194

rodosz
rendelési kód: BJ199

Mallorca
rendelési kód: BJ197

srí lanka
rendelési kód: BJ201

provEncE
rendelési kód: BJ198

tÖrÖkorszáG
déli tEnGErpart
rendelési kód: BJ204

toszkána
rendelési kód: BJ205

korfu
rendelési kód: BJ196

cÔtE d'azur 
Monaco
rendelési kód: BJ191

róMa
rendelési kód: BJ200

Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KluBár: 2290 Ft/Kötet

ÚJ!
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hVg KönyVeK

az orvoslás jÖvőjE
Ember és technológia
Dr. Meskó Bertalan 
155 × 221 mm,
208 oldal, keménytábla 
rendelési kód: BJ208
Bolti ár: 3900 Ft
KluBár: 3630 Ft

Lecserélik-e a robotok és algo- 
 ritmusok az orvosokat? Ol-
csóbbá teszi a technológiai fej-
lődés az egészségügyi ellátást? 
Mit kezd az orvostársadalom 
az e-páciensekkel? Az orvosi 
jövőkutatás nemzetközileg elis-
mert szakértője a gyógyítás és 
az egészségmegőrzés trendjeit 
tárja elénk, a már ma is elérhető 
fejlesztésektől haladva a távoli 
jövő sci-fibe hajló elképzeléséig.

a karizMatikus 
vEzEtés kÖnyvE 
50 módszer a hatásgyakorlás 
fejlesztéséhez
Simon Tyler
120 × 180 mm,
160 oldal, kartonált
rendelési kód: BJ209
Bolti ár: 2900 Ft
KluBár: 2690 Ft

A sikeres vezető karizmatikus 
személyiség. Jó benyomást 
kelt, támogatókat gyűjt maga 
köré és másokat ihletett cse-
lekvésre ösztönöz. Az üzleti 
tanácsadó, coach és mentor 
kötete ötven módszert tartal-
maz a vezetői hatásgyakorlás 
fejlesztéséhez.
Megjelenik: 2016. július 14-én.

a kiválósáG 
hatalMa
Mindenkiben ott a lehetőség
Robert Greene
160 × 235 mm,
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: BJ207
Bolti ár: 4200 Ft
KluBár: 3890 Ft

A kiválóság nem a született 
zsenik kiváltsága – egysze-
rűen tudatosan törekednünk 
kell a tökélyig fejleszteni 
magunkat. Greene szá-
mos történelmi és kortárs 
kiválóság példáján keresztül 
konkrét útmutatót és 
inspiráló stratégiákat állít 
elénk, hogyan lehetünk minél 
kiválóbbak. 

hElló, ruby!
kalandozások kódföldén 
Linda Liukas
190 × 238 mm,
110 oldal, keménytábla
rendelési kód: BJ211
Bolti ár: 2900 Ft
KluBár: 2690 Ft

Ruby kíváncsi kislány, aki 
kalandos útja során számí-
tógép nélkül tanulja meg a 
számítógépes gondolkodás 
alapjait, kezdve azzal, hogy 
egy nehezebb problémát 
kisebb részekre bontva 
egyszerűbb megoldani.
Mesekönyv játékos felada-
tokkal – nem csak a jövő 
programozóinak.

MatEk MindEnhol
101 gondolkodtató játék  
és feladvány
Rob Eastaway–Mike Askew
128 × 197 mm,
224 oldal, keménytábla
rendelési kód: BJ212
Bolti ár: 2300 Ft
KluBár: 2140 Ft

101 trükk, játék és felad-
vány, amivel szórakoztatóvá 
tehetjük az utazás vagy a 
várakozás unalmas perceit. 
Az ötleteket típusok szerint 
csoportosítottuk (pl. utazás 
közben játszható játékok, 
konyhai matek), de a könyv 
végén található mutató segít-
ségével témakörök szerint is 
kereshetők. 5–11 éveseknek.

3–4 évEsEknEk
rendelési kód: BJ213

4–5 évEsEknEk
rendelési kód: BJ214

5–6 évEsEknEk
rendelési kód: BJ215

6–7 évEsEknEk
rendelési kód: BJ216

7–8 évEsEknEk
rendelési kód: BJ217

8–9 évEsEknEk
rendelési kód: BJ218

9–10 évEsEknEk
rendelési kód: BJ219

10–11 évEsEknEk
rendelési kód: BJ220

aGyMEnők
útravaló
100 × 200 mm, 104 kártya 
műanyag tasakban
Bolti ár: 1200 Ft/csomag
KluBár: 1120 Ft/csomag

Új csomagolás, változatlan 
tartalommal és ajándék 
Agymenők ceruzával!
Gondolkodtató feladványok, 
szórakoztató rejtvények 
nyolc korcsoportnak.
Játssz útközben, strandon, 
szülőkkel vagy barátokkal!

120 kérdés és válasz + 50 fejtörô

kijózanító rózsaszín, 
és más, a gondolatainkat, érzéseinket és 
viselkedésünket befolyásoló rejtett tényezők 
Adam Alter
145 × 210 mm, 296 oldal, kartonált
rendelési kód: BJ210
Bolti ár: 3900 Ft
KluBár: 3630 Ft

A legtöbben azt hisszük, hogy másoktól szinte teljesen füg-
getlenül gondolkodunk és viselkedünk. Valójában azonban 
környezetünk elképesztő mértékben befolyásolja dön té-
sein ket és tetteinket. Adam Alter pszichológus, marketing-
szakember a legújabb pszichológiai kutatások segítségével 
bemutatja, miként hat ránk a világ: hogyan módosítják vi-
selkedésünket a címkék, a jelképek, a kulturális közeg vagy 
éppen az időjárás.

Megjelenik

július 26-án!
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az aKadémiai Kiadó KÍnálatáBól

az iGazi trEbitsch
az átváltozóművész
Bernard Wasserstein
153 × 234 mm, 508 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: BJ222
Bolti ár: 4800 Ft
KluBár: 4470 Ft

Trebitsch Ignác mindig az események 
középpontjában volt, méghozzá a föld-
golyó legkülönbözőbb pontjain Londontól 
Sanghajig, így élete egyedülálló kereszt-
metszetet ad a 20. század első feléről. 
Életrajza letehetetlen olvasmány.

EzErEGy naGyszErű ÖtlEt
autizMussal élő vaGy aspErGEr-szindróMás 
GyErEkEk nEvEléséhEz és tanításához
Ellen Notbohm–Veronica Zysk
168 × 238 mm, 348 oldal, kartonált 
rendelési kód: BJ225
Bolti ár: 4100 Ft
KluBár: 3790 Ft

A könyv számtalan ötletet kínál szülőknek 
és nevelőknek a szenzoros integráció (fej-
lesztőfeladatok), a kommunikáció (szó-
használat, hallás, vizualitás) és a szo ciá-
lis létezés (barátság, játék, kooperáció, 
érzelmek) területén.

Euro
anGol kÖzépfokú nyElvvizsGa 
GyakorlófEladatok
Szabó Péter
168 × 238 mm, 160 oldal, kartonált 
rendelési kód: BJ224
Bolti ár: 3850 Ft
KluBár: 3580 Ft

Öt teljes feladatsor az egynyelvű vizsgá-
ra való felkészüléshez. A Bevezető hasz-
nos tanácsokat ad arra vonatkozóan, 
hogy milyen stratégiával lehet az egyes 
feladattípusokat jól és időre megoldani.

élEtEM vÖrÖsbEn
vér,  ver ej ték ,  l iver pool
Steven Gerrard
153 × 234 mm,
476 oldal + 24 oldal színes képmelléklet, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: BJ223
Bolti ár: 4600 Ft
KluBár: 4280 Ft

a már életében legendává vált steven 
Gerrard neve elválaszthatatlan a liverpool 
focicsapatától. az olvasó egy nagyon 
őszinte és egyben nagyon olvasmányos 
könyvet tart a kezében. Gerrardnak 
a liver poolnál töltött 28 év után nincs 
kinek és nincs miért képmutatónak lennie. 
ő megtestesíti mindazt, amit a liverpool 
jelent: a nyers, őszinte, megalkuvás nélküli 
küzdelmet – és a hűséget. őszintén beszél 
vívódásairól, kételyeiről, bukásairól. 
a soha el nem ért bajnoki álmairól, josé 
Mourinho csábításáról, az angol válogatott 
fájdalmas vb-kudarcairól. nem kell hozzá 
liverpool-drukkernek lenni, hogy sok 
örömöt okozzon ez a könyv.

az első 
aranyKor
a magyar foci 1945-ig
Szegedi Péter
153 × 234 mm, 
488 oldal + 16 oldal színes képmelléklet, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: BJ221
Bolti ár: 4800 Ft
KluBár: 4470 Ft

Az Aranycsapat emlékezete, sőt 
egyenesen legendája mélyen beépült 
a magyar köztudatba, a focin jóval 
túlmutató módon. Az 1945 előtti 
elképesztően izgalmas, színes és 
sikeres focivilágról viszont, ahonnan 
mindez kinőtt, meglepő módon szinte 
semmit sem tudunk. Egy elsüllyedt, 
kincsekkel teli, csodás kontinens ez – 
a magyar fociatlantisz. A magyar foci 
pedig már a kezdetektől az európai 
élmezőnybe tartozott az MTK és a Fra-
di, illetve a magyar–osztrák verseny-
futásnak köszönhetően. A könyvvel 
egy új világ tárul fel a számunkra.
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manó KönyVeK

csEtEpaté a kiskErtbEn
Sven Nordqvist
215 × 305 mm, 32 oldal, keménytábla
rendelési kód: BJ241
Bolti ár: 2500 Ft
KluBár: 2320 Ft

Egy szép tavaszi reggel Pettson elhatározta, hogy el-
ülteti a zöldségeket. Findusz szokásához híven most 
is körülötte ugrándozott, és a maga módján próbált 
segíteni. Ám váratlan betolakodók zavarták meg 
őket: a tyúkok kaptak kedvet a gilisztavadászathoz. 
Pettsonnak és Findusznak minden tudásukat be kel-
lett  vetniük, hogy megszabaduljanak tőlük, de az iga-
zi bonyodalmak csak ezután kezdődtek...

indulj iskolába borival!
foglalkoztató
Liane Schneider
190 × 270 mm, 24 oldal, kartonált
rendelési kód: BJ227
Bolti ár: 890 Ft
KluBár: 830 Ft

Nemsokára véget érnek az óvodás évek, és Borival 
együtt te is iskolába fogsz járni, ahol sok új és iz-
galmas élmény vár rád. Bori körbevezet az iskolájá-
ban, megmutatja a tantermeket és az iskolaudvart, 
elmondja, mit kell vinned magaddal, hogyan kell 
ügyesen és balesetmentesen közlekedned az utcán. 
Készíthettek együtt órarendet és könyvjelzőket is!

olvass vElEM!
Mentsük meg a tanyát!
Anette Moser–Marina Krämer
163 × 238 mm, 64 oldal, keménytábla
rendelési kód: BJ226
Bolti ár: 1990 Ft
KluBár: 1850 Ft

Lili és Béni nagyon szomorú, szüleik a tanya minden 
állatát el akarják adni, mert az etetésük túl sokba ke-
rül. A gyerekek máris előrukkolnak egy mentőötlettel: 
alakítsák a tanyát fizetős vendégházzá! Mindannyian 
nekilátnak, hogy elvégezzék a szükséges teendőket, és 
hamarosan meg is érkeznek az első vendégek.

tündérhErcEGnő
Titkos Királyság – NYÁRI EXTRA KIADÁS
Rosie Banks
129 × 197 mm, 204  oldal, kartonált
rendelési kód: BJ240
Bolti ár: 1490 Ft
KluBár: 1390 Ft

A Titkos Királyságban nagy az izgalom – közeleg a tündér-
manók ballagása. Várva-várt ünnep ez, hiszen ilyenkor 
derül ki, hogy melyik tündérmanónak mi lesz a feladata 
a mesés birodalomban. Olvasd el ezt a nyári külön-
kiadást, melyben két történetet is találsz, és megtudod, 
kinek a fejére került a bűvös korona.

claudE és az aranyérEM
Alex T. Smith
129 × 181 mm, 96 oldal, kartonált
rendelési kód: BJ239
Bolti ár: 1490 Ft
KluBár: 1390 Ft

Claude és Bolyhos Zokni uraság, a Csóválós sugárút két 
kalandos kedvű lakója fittebb és kalandvágyóbb, mint 
valaha. Az aranyérem nem jön egykönnyen, főleg ha va-
laki kicsi, dundi és ráadásul még kutya is. Aki kíváncsi, 
járjon utána.

A népszerű sorozat segít-
sé gé vel a gyerekek tovább 
mélyíthetik tudásukat. 

A kötetek jellemzői: 
205 × 295 mm, tűzött,
62–64 oldal/füzet
Bolti ár: 699 Ft/füzet
KluBár: 650 Ft/Füzet

Írás, olVasás 
FoglalKoztató 
óVodásoKnaK
rendelési kód: BJ228

KisBetűK 
1. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ230

nagyBetűK 
1. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ229

matematiKa 
1. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ232

szöVeges FeladatoK 
matematiKáBól 
1. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ236

magyar nyelV 
2. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ231

matematiKa 
2. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ233

szöVeges FeladatoK 
matematiKáBól 
2. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ237

magyar nyelV 
3. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ314

matematiKa 
3. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ234

szöVeges FeladatoK 
matematiKáBól 
3. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ238

magyar nyelV 
4. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ315

matematiKa 
4. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ235

szöVeges FeladatoK 
matematiKáBól 
4. osztályosoKnaK
rendelési kód: BJ313

Most légy okos!
JátéKos FoglalKoztatóK nyárra

6–7
éVeseKneK

6–8
éVeseKneK

6+
éVeseKneK

5+
éVeseKneK

3–6
éVeseKneK
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aJánló

EGér áGota MEséi 1.
Baranyi Ildikó
165 × 245 mm, 80 oldal, keménytábla
rendelési kód: BJ245
Bolti ár: 2500 Ft
KluBár: 2320 Ft

Ezt a mesekönyvet egy óvónéni írta a szeretetről és 
az igaz barátságról. Rigóerdő lakóival sok izgalmas, 
és veszélyes kalandot élhetünk át. Tarts hát te is 
Ágotával, a bátor egérlánnyal, Emilkével, a félénk 
hörcsöggel, Nándival, a vagány békával, és a fele-
dékeny, de tehetséges nyuszival, Nyusszal.

én vaGy sEnki
Mészáros Dorka
130 × 195 mm, 288 oldal, kartonált
rendelési kód: BJ243
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

2014 nyarán tizenegy kamasz titokzatos üzenetet 
kap, amelyben ennyi áll: 7–11. Július 11-én pedig 
valaki megpróbálja megmérgezni őket – hárman 
meghalnak, egyikük zárt osztályra kerül. Heten ma-
radnak. Pont egy évvel később ismét megindulnak 
az üzenetek, és a hét fiatal nyomozni kezd.

nyár, naGyi, nEt
Igaz Dóra
140 × 200 mm, 88 oldal, kartonált
rendelési kód: BJ244
Bolti ár: 1990 Ft
KluBár: 1850 Ft

Berci nem akar sem karatetáborba, sem nyelv-
tanfolyamra menni. Igazából nincs semmi más-
hoz kedve, mint számítógépezni. A szülői ítélet: 
szünidő a nagyinál, vidéken, jó levegőn. De mi 
történik, ha kiderül, hogy nagyinak egy egészen 
szuper tabletje van?

Ifjúsági

irodalom
3–6

éVeseKneK
7+

éVeseKneK

Nem a gólya hozza
Végre, végre, végre! Nem kell többet a szü-
lőknek egymásra mutogatni, és drukkolni, 
hogy a másikat találja meg a gyermek azzal 
a kérdéssel, hogyan kerül a kisbaba az anyu-
kák hasába. És, hogy mi minden történik ott 
vele. Arról nem is beszélve, hogyan jön ki 
onnan…

Minden gyerek életében elkerülhetetlen, 
hogy elkezdje foglalkoztatni a sok miért és 
hogyan a szexualitással és az emberi testtel 
kapcsolatban. Ráadásul ez már akkor ak tuá-
lis lesz, amikor pfúj a fiúk/lányok buták, és 
még a csók is undi. Bár vannak klasszikusnak 
számító könyvek a témában, mint A sehány 
éves kislány, az Ida, Peti és Picuri, azért ezek 
mégiscsak a ’70-es, ’80-as években íródtak, 
és ugye az illusztrációk is akkor készültek.

Ezért is hiánypótló az Anya hasában, és 
Joëlle Tourlonais rajzaiba képtelenség nem 
beleszeretni már első látásra. Kedvesek, he-
lyesek az emberalakok, meleg, barátságos 
színei vannak a nagy alakú könyvnek, amit 
jól lehet együtt nézegetni. A téma „rázós-
sága mellett” az illusztráció cseppet sem 
tolakodó, a rajzok humora sokat segít, és 
valahogy egyfajta természetes báj árad be-
lőlük. Ezzel is erősítve azt a tényt, hogy a 
testünk (a férfiaké, nőké, és az is, ahogyan 
az változik, majd öregedik) valóban teljesen 
természetes dolog, ahogy a szexualitás, a 
gyerekvárás, születés is.  Nem tudni, hogy 
Anna Herzog saját négy gyermekének, vagy 
orvosként válaszolt többször ezekre a kérdé-
sekre, de az biztos: alaposan összegyűjtötte 
mindazt, amikre a gyerekek rákérdezhetnek.

Hogy pontosan mikre is? A történetbe-
li család ikrei mellé egy kistesó érkezik, és 
ennek kapcsán beszélik át a témát egészen 

a fogantatástól addig, amíg a baba megér-
kezik. Ismerősek lehetnek azok a duzzogá-
sok, amikor például Oszkár úgy gondolja, 
hogy nem igazságos, hogy a fiúk hasában 
nem növekedhet kisbaba, és lehet sértő a 
feltételezés, hogy ők olyan gusztustalan dol-
got, mint a szerelmeskedés valaha is..., mert 
ők aztán biztosan sohasem fognak csinálni 
semmi ilyesmit. Az imádnivaló gyerekszájon 
pedig közösen mosolyoghatunk.

Nagyon jó, ha egy nagyóvodással vagy 
kisiskolással végig tudjuk ezeket beszélni, 
és nem csak virágnyelven, hanem egészen 
onnan, hogy mi az a méh, és mekkora, azon 
át, hogy a spermiumok micsodák és honnan 
jönnek, odáig, hogy mi az a szeretkezés. 
Több okból is. Egyrészről, mert így tőlünk 
hallja, és kérdezhet rá dolgokra, ha még 
mindig nem világos, nem pedig a kortársak 
kevésbé pontos, vagy torzított felvilágosítá-
sából hall ezekről először. Higgyük el, mi 
jobban izgulunk, ha beszélnünk kell az on-
dóról és arról, hogyan jut el a petesejthez, de 
ez teljesen felesleges. A gyerekeink nagyon 
jól kezelik ezeket a dolgokat, ha minden a 
helyére kerül, az elhallgatások, a terelés, és 
lerázás, a fél információkból adódó zavar 
miatt lehet inkább ijesztő ez számukra.

Különösen tetszett, hogy úgy magyaráz, 
hogy az a gyerekek számára maximálisan 
követhető legyen, pl: „A kislányoknak akko-
ra a méhük, mint egy kicsi vízibomba vagy 
egy szilva, a néniknek pedig már körtemé-
retű.” Vagy az, ahogyan a pocakban lévő kis-
tesó méreteit számukra is érthetően viszo-
nyítja egy fél csomag liszthez, vagy egy nagy 
vonalzóhoz. 

Mivel sokat beszélgetnek arról, hogy 
mit érez, lát, hall az anyuka hasában a kis-
baba tesóváráskor is tökéletes olvasmány, de 
csak az épp cseperedő, kíváncsi gyerekünk 

is szeret arról hallani, milyen volt, amikor 
ő született, és vannak részek, amiket jó pár 
felnőttel elolvastatnék, és megjegyeztetnék, 
hogy örökre beégjen:

„− Flóra néni, ahhoz, hogy szerelmeskedjen va-
laki, szeretniük kell a másik embert, ugye?

A nagynénjük kedvesen Oszkárra néz:
− Nem éppen kötelező, de sokkal szebb úgy. 

Tudod, a szerelem és szeretet a legszebb érzések a 
világon!

− Laura, az oviból, szerelmes belém – mondja 
pirulva Oszkár. – De én nem vagyok szerelmes belé.

− Hát igen – válaszol Flóra néni –, a szerelem 
kölcsönös érzés, amiről szabadon dönt mindenki. 
Bárki szerethet egy másik embert, de nem kötelező 
viszonozni, ugye, tudod, Oszkár?

− Persze, világos – hangzik a válasz.
− Mert szerelmeskedni ugyanazt jelenti, mint 

szexelni? – kíváncsiskodik tovább Oszkár.
Flóra néni ránéz:
− Szeretni valakit és szerelmeskedni, az két kü-

lönböző dolog – mondja.
Oszkár elhúzza a száját:
− Jó, ezt már rég tudom – mondja.
− Igen, de – válaszol Flóra néni – a szeretet min-

denkire érvényes, szerelmeskedni azonban csak 
a felnőtteknek lehet.”

– ájó –

anya hasáBanAnna Herzog 230 × 300 mm,40 oldal, keménytáblarendelési kód: BJ242Bolti ár: 2490 FtKluBár: 2320 Ft



A két kötetben rengeteg játékos, 
vidám feladat várja a gyermekeket. 
A hagyományos, rajzolós, színezős 
feladattípusokon túl matricák és 
sablonok is segítik a kicsik észre-
vétlen fejlődését!
A kötetek jellemzői:
250 × 300 mm,
54 oldal, rejtett spirállal
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KluBár: 2290 Ft/Kötet

napraForgó

a Farm
rendelési kód: BJ246
a dzsungel
rendelési kód: BJ247
a tenger
rendelési kód: BJ248
a Város
rendelési kód: BJ249

magyar–német • az utcán
rendelési kód: BJ262
magyar–német • Kikapcsolódás
rendelési kód: BJ263
magyar–német • Kirándulás
rendelési kód: BJ264
magyar–német • otthon
rendelési kód: BJ265

…mateKBól
1. osztályosoknak
rendelési kód: BJ250
…mateKBól
2. osztályosoknak
rendelési kód: BJ251
…mateKBól
3. osztályosoknak
rendelési kód: BJ252
…olVasásBól
1. osztályosoknak
rendelési kód: BJ253
…olVasásBól
2. osztályosoknak
rendelési kód: BJ254
…ÍrásBól
1. osztályosoknak
rendelési kód: BJ255

a szaBadBan 
rendelési kód: BJ266
munKagépeK
rendelési kód: BJ267

princEss top
casual (rózsaszÍn)
rendelési kód: BJ270
casual (zöld)
rendelési kód: BJ271
255 × 280 mm,
36 + 12 oldal, rejtett spirállal
Bolti ár: 2990 Ft/füzet
KluBár: 2780 Ft/Füzet

Ebben a két divattervezős füzetben a matricák és 
a sablonok mellett pauszpapírról átrajzolható ruhák 
és kiegészítők várják a kreatív gyerekeket!

Angolul tAnulni jó!

Ezek a füzetek azoknak a kicsiknek ké-
szültek, akik most ismerkednek az első 
angol szavakkal. Nagyon szórakoztató 
a tanulás, hiszen a matricák többször 
is beragaszthatók, így mindig új kaland 
kezdődhet a farmon, a dzsungelben, 
a tengerben vagy a városban.

A füzetek jellemzői:
200 × 250 mm,
8 + 2 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 890 Ft/füzet

KluBár: 830 Ft/Füzet

ÚJRARAGASZTHATó
MATRICÁKKAL!
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szótárAKezdőK 
tematiKus
Ezek a vidám füzetek kincset érnek a nyelv-
tanuló gyerekeknek. A tematikusan össze-
állított kötetekben a gyermekek életében 
jelentős szerepet játszó, jól ismert helyszínek 
vonulnak fel, így könnyen megjegyezhetik az 
ezekhez kötődő angol, illetve német kifejezé-
seket is.

A füzetek jellemzői:
200 × 270 mm,
8 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 690 Ft/füzet
KluBár: 640 Ft/Füzet

magyar–angol • az utcán
rendelési kód: BJ258
magyar–angol • Kikapcsolódás
rendelési kód: BJ259
magyar–angol • Kirándulás
rendelési kód: BJ260
magyar–angol • otthon
rendelési kód: BJ261

angol

Német

FOGLALKOZTATó FüZETEK ISKOLÁSOKNAK

Jobb leszek …

…nyelVtanBól
2. osztályosoknak
rendelési kód: BJ256
…magyarBól
3. osztályosoknak
rendelési kód: BJ257

A Jobb leszek-sorozat célja, hogy segítséget nyújtson 
a változó oktatási rendszerben. Ezek a füzetek a Kísérleti 
tankönyvek módszertanát követve adnak lehetőséget 
a gyakorlásra, az órákon megszerzett tudás elmélyítésére. 
Szünidőben és tanév közben egyaránt használhatók.

A füzetek jellemzői:
210 × 297 mm, 32 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 1290 Ft/füzet
KluBár: 1190 Ft/Füzet

vidám 
feladatok 
szabadidôre

princEss top – naplósorozat
Friends (zöld)
rendelési kód: BJ268
Friends (rózsaszÍn)
rendelési kód: BJ269
140 × 205 mm, 64 oldal, 
bélelt borító, formalakkozott
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
KluBár: 1850 Ft/Kötet

4–6
éVeseKneK

6+
éVeseKneK

4–8
éVeseKneK

4–8
éVeseKneK

7+
éVeseKneK

7+
éVeseKneK



a neosz nyári dVd-KÍnálatáBól

Bolti ár: 999 Ft/DVD
KluBár: 930 Ft/dVd

Bolti ár: 999 Ft/DVD
KluBár: 930 Ft/dVd

Bolti ár: 999 Ft/DVD
KluBár: 930 Ft/dVd

m
es

eFilmeK

Já
té

KFilmeK

is
mer

etterJesztő

FilmeK

bob, a MEstEr 3.
a félelmetes madárijesztő
rendelési kód: BJ281

bob, a MEstEr 4.
piff, az ezermester
rendelési kód: BJ282

chuGGinGton 3.
a vonatbajnokság
rendelési kód: BJ285

szEzáM utca
boldog, bánatos, büszke és 
bolondos
rendelési kód: BJ302

szEzáM utca
ébredj Elmóval!
rendelési kód: BJ303

twEEniék 1.
rendelési kód: BJ306

varázscEruza 3.
rendelési kód: BJ308

tEsz-vEsz város
Díszdoboz
rendelési kód: BJ305
Bolti ár: 3999 Ft
KluBár: 3690 Ft

willy foG 3.
Díszdoboz
rendelési kód: BJ311
Bolti ár: 2999 Ft
KluBár: 2790 Ft

101 kiscica
cats 101
rendelési kód: BJ272

a tErMészEt csodái 13.
szurikáták
rendelési kód: BJ304

viláGunk titkai 4.
birodalmak és hadseregek
rendelési kód: BJ309

viláGunk titkai 10.
titanic
Expedíció a mélységbe
rendelési kód: BJ310

BBC-FILMEK

harcosok
legendás görög hősök
rendelési kód: BJ273

harcosok
spartacus
rendelési kód: BJ274

réGMúlt idők  
ElvEszEtt városai
rendelési kód: BJ276

vad ausztrália 1.
rendelési kód: BJ277

vad ausztrália 2.
rendelési kód: BJ278

vadviláG
Grizzly
rendelési kód: BJ279

vadviláG
intelligens cápák
rendelési kód: BJ280

lEnnon
rendelési kód: BJ296

DISCOVERY-FILMEK

kik, és hoGyan 
építEtték 
a piraMisokat?
rendelési kód: BJ288

piraMiskalauz
rendelési kód: BJ289

Mr. és Mrs. bridGE
rendelési kód: BJ299

szEllEMkutya
rendelési kód: BJ300

szErElMi bájital
rendelési kód: BJ301

utolsó csók
rendelési kód: BJ307

BuD SPENCER–
TERENCE HILL
bűnvadászok
rendelési kód: BJ283

nyoMás utána!
rendelési kód: BJ284

lassiE naGy kalandja
rendelési kód: BJ295

dinosapiEn
Díszdoboz
rendelési kód: BJ286
Bolti ár: 2999 Ft
KluBár: 2790 Ft

TÉVÉFILMEK

a fantasztikus  
naGynéni
rendelési kód: BJ297

a képzElt bEtEG
rendelési kód: BJ298

a Második  
viláGháború
Megölni hitlert  1–3.
Díszdoboz  (dupla lemezes)
rendelési kód: BJ275
Bolti ár: 3999 Ft
KluBár: 3690 Ft

DISCOVERY
bEar Grylls
a télélés tÖrvényEi
Díszdoboz
rendelési kód: BJ287
Bolti ár: 4999 Ft
KluBár: 4650 Ft

julius caEsar
Díszdoboz
rendelési kód: BJ294
Bolti ár: 1999 Ft
KluBár: 1860 Ft

FITNESS
Bolti ár: 999 Ft/DVD
KluBár: 930 Ft/dVd

alakforMáló 
EdzésproGraM
rendelési kód: BJ290

dinaMikus  
EdzésproGraM
rendelési kód: BJ291

jóGa 
EdzésproGraM
rendelési kód: BJ292

jóGa kEzdőknEk
rendelési kód: BJ293
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A minimum rendelési érték 1000 Ft • Az AjánlAt A készlet erejéig érvényes

Emma Chase
Fejvesztve
Rendelési kód: Bj401
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Melanie Gideon
MindöRökRe 
Behálózva
Rendelési kód: Bj406
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Cecilia Ahern
lány 
a tüköRBen
Rendelési kód: Bj409
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 999 Ft

Catherine Alliott
Én, a FÉRjeM 
És ő
Rendelési kód: Bj403
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Gene Wilder
a nő, aki neM 
Rendelési kód: Bj407
eredeti ár: 1245 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Gene Wilder 
kis FRancia 
szajháM
Rendelési kód: Bj408
eredeti ár: 2490 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Jane Moore 
Második 
FelesÉgek 
kluBja
Rendelési kód: Bj411
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 199 Ft

Lydia Netzer 
Ragyogj, 
ÉdeseM!
Rendelési kód: Bj404
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Melanie Gideon 
házasságoM 
töRtÉnete
Egy boldog évünk 
a hullámvölgyben
Rendelési kód: Bj405
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 199 Ft

Dan Rhodes 
elvehetlek 
FelesÉgül? 
Rendelési kód: Bj415
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 199 Ft

Vivien Shotwell
MozaRt 
Múzsája 
Rendelési kód: Bj412
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 199 Ft

Bárdos András
love stoRy
mit érez egy férfi?
Rendelési kód: Bj426
eredeti ár: 2450 Ft
szupeRáR: 980 Ft

David Gilmour
FilMkluB
Peregnek a 
kamaszévek
Rendelési kód: Bj423
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Carolyn Jessop–
Laura Palmer
MenekülÉs 
A szekta 
fogságában
Rendelési kód: Bj422
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 999 Ft

, ,. .
Valasszon konyvet a nyaralasra

  Nyár

  Kaland

Romantika

Cecelia Ahern
ajándÉk
Rendelési kód: Bj410
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 999 Ft

Emma Chase
Behálózva
Rendelési kód: Bj402
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Richard Morais
MadaMe 
MalloRy
És kis indiai 
konyhaFőnöke 
Rendelési kód: Bj416
eredeti ár: 1495 Ft
szupeRáR: 199 Ft

Jude Deveraux
MadaMe zoya 
látogatói 
Rendelési kód: Bj413
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 199 Ft

Jude Deveraux
MadaMe zoya, 
a lÉlek 
doktoRa 
Rendelési kód: Bj414
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 199 Ft

Ben Mezrich
szex a holdon 
Rendelési kód: Bj417
eredeti ár: 1396 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Peter Stjernström
a világ legjoBB 
könyve
Rendelési kód: Bj421
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 999 Ft

Alissa Nutting
taMpa
Rendelési kód: Bj418
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Ben Mezrich
vÉletlenül 
MilliáRdos 
Hogyan született 
a facebook
Rendelési kód: Bj419
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Emma Forrest
visszhangzó 
szavak
Rendelési kód: Bj424
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 199Ft

Andy Mulligan
tRash
Rendelési kód: Bj420
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Bolgár György
vasáRnap 
dÉlután 
a gRande jatte-
szigeten
Rendelési kód: Bj425
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 299 Ft
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Bauer Barbara
kÉt út között
Rendelési kód: Bj428
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Bauer Barbara
lÉgi-
kisasszonyok
Rendelési kód: Bj427
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Jane Green
áloMnyaRaló
Rendelési kód: Bj439
eredeti ár: 3290 Ft
szupeRáR: 1316 Ft

,
60%, 70%, 80%, 90% kedvezmennyel

Bagi Iván
a hűsÉg áRvája
Rendelési kód: Bj433
eredeti ár: 3150 Ft
szupeRáR: 1260 Ft

Sándor Anikó
zuhanó 
RepülÉs 
Összetörve 
indiában
Rendelési kód: Bj431
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Bauer Barbara
vakRepülÉs
Rendelési kód: Bj430
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Badár Sándor–
Horváth János
áMeRika,
avagy a véredény 
nyomában
Rendelési kód: Bj438
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Sándor Anikó
az ajándÉk 
Élet az El Camino 
után
Rendelési kód: Bj432
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Galla Miklós
könnyű Műhaj
Rendelési kód: Bj435
eredeti ár: 3150 Ft
szupeRáR: 1260 Ft

Bauer Barbara
Magánutak 
Rendelési kód: Bj429
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Kánya Kata
daRaBokRa 
töRt szívek
Tizenegy 
igaz történet
Rendelési kód: Bj437
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Galla Miklós
jÉ, galla is 
eMBeR!
Rendelési kód: Bj436
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Bagi Iván
csak szeRetet 
legyen!
Rendelési kód: Bj434
eredeti ár: 3150 Ft
szupeRáR: 1260 Ft

Alexandra Gray
egy nő – 10 pasi 
Szex, luxus, 
mámor, eszmélet
Rendelési kód: Bj441
eredeti ár: 3290 Ft
szupeRáR: 1316 Ft

Stephanie Saldana
angyalok 
kenyeRe
Szerelmek, imák,
kultúrák
Rendelési kód: Bj440
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Leif Lasse 
Andersson
szex-kRízis-pasi 
Kidobott a feleségem
és lefektettem 117 nőt
Rendelési kód: Bj442
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Ram Oren
geRtRuda 
esküje
Rendelési kód: Bj445
eredeti ár: 4290 Ft
szupeRáR: 1716 Ft

Ferenczik 
Adrienne
hepi BöRszdÉj
Rendelési kód: Bj446
eredeti ár: 3290 Ft
szupeRáR: 1316 Ft

Stefan Heym
Mindig a FÉRj 
a hiBás
elbeszélések
Rendelési kód: Bj443
eredeti ár: 1900 Ft
szupeRáR: 760 Ft

Stefan Heym
Mindig a nőnek 
van igaza
és egyéb 
bölcsességek
Rendelési kód: Bj444
eredeti ár: 1900 Ft
szupeRáR: 760 Ft

Bruck András
eláRult szavak
Rendelési kód: Bj448
eredeti ár: 2950 Ft
szupeRáR: 885 Ft

Peter Buwalda
Bonita avenue
Rendelési kód: Bj447
eredeti ár: 3950 Ft
szupeRáR: 1580 Ft

Alice Hoffman
galaMBok 
őRizői
Rendelési kód: Bj451
eredeti ár: 3999 Ft
szupeRáR: 1600 Ft

Jay Asher– 
Carolyn Mackler
kezünkBen 
a jövőnk
Rendelési kód: Bj452
eredeti ár: 3499 Ft
szupeRáR: 1400 Ft

Amy Kathleen 
Ryan
Ragyogás
Rendelési kód: Bj453
eredeti ár: 2999 Ft
szupeRáR: 1200 Ft

Amy Kathleen 
Ryan
szikRa
Rendelési kód: Bj454
eredeti ár: 2999 Ft
szupeRáR: 1200 Ft

Dorothy Koomson
az utolsó 
csepp
Rendelési kód: Bj449
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Lulu Taylor
titokzatos 
szeRencse
Rendelési kód: Bj450
eredeti ár: 3690 Ft
szupeRáR: 1476 Ft
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Claudia Gabel– 
Cheryl Klam
kápRázat
Elusion sorozat 1.
Rendelési kód: Bj456
eredeti ár: 2999 Ft
szupeRáR: 1200 Ft

William G. Winkler
a 210-es izotóp
Rendelési kód: Bj462
eredeti ár: 3290 Ft
szupeRáR: 1316 Ft

Almudena 
Grandes
MegdeRMedt 
szív
Rendelési kód: Bj463
eredeti ár: 4450 Ft
szupeRáR: 1780 Ft

Jeffrey Archer
egy tegez 
nyílvessző 
Rendelési kód: Bj467
eredeti ár: 2800 Ft
szupeRáR: 1120 Ft

Jeffrey Archer
tucatnyi 
FÉlRevezetÉs 
Rendelési kód: Bj468
eredeti ár: 3200 Ft
szupeRáR: 1280 Ft

William Dietrich
töviskoRona 
Rendelési kód: Bj471
eredeti ár: 3600 Ft
szupeRáR: 1440 Ft

Jeffrey Archer
tolvajBecsület
Rendelési kód: Bj469
eredeti ár: 3900 Ft
szupeRáR: 1560 Ft

Andrea Schacht
a sólyoM 
visszatÉR 
Rendelési kód: Bj476
eredeti ár: 3800 Ft
szupeRáR: 1520 Ft

Karen Aessex
szeRelMes 
dRakula 
Rendelési kód: Bj472
eredeti ár: 3500 Ft
szupeRáR: 1400 Ft

Madeline Miller
akhilleusz 
dala
Rendelési kód: Bj470
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Alan Titchmarsh
szelleMjáRás 
Rendelési kód: Bj473
eredeti ár: 3500 Ft
szupeRáR: 1400 Ft

Anya Seton
avalon
Rendelési kód: Bj478
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Marcia Willett
a keRt titkai 
Rendelési kód: Bj474
eredeti ár: 3000 Ft
szupeRáR: 1200 Ft

Andrea Levy
a citRoMFa 
gyüMölcse 
Rendelési kód: Bj466
eredeti ár: 2900 Ft
szupeRáR: 1160 Ft

Pam Jenoff
a követ lánya 
Rendelési kód: Bj465
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Helen Bryan
a Medál Rendje
Rendelési kód: Bj480
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Brigitte Riebe
a Rajnai 
kolostoR
Rendelési kód: Bj479
eredeti ár: 3800 Ft
szupeRáR: 1520 Ft

William Dietrich
a sMaRagd- 
vihaR 
Rendelési kód: Bj481
eredeti ár: 3600 Ft
szupeRáR: 1440 Ft

Andrea Schacht
hozoMány 
Rendelési kód: Bj477
eredeti ár:3600 Ft
szupeRáR: 1440 Ft

Andrea Schacht
a sólyoM Éneke
Rendelési kód: Bj475
eredeti ár: 3500 Ft
szupeRáR: 1400 Ft

Jennie Fields
a vágy koRa 
Rendelési kód: Bj482
eredeti ár: 3800 Ft
szupeRáR: 1520 Ft

Emma Garcia
szeReleM első 
kattintásRa
Rendelési kód: Bj455
eredeti ár: 2999 Ft
szupeRáR: 1200 Ft

Hozleiter Fanny 
mosolyka
lÉlekkód
Rendelési kód: Bj459
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 2093 Ft

Jennifer Probst
tRükkös 
házasság
Rendelési kód: Bj460
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 2094 Ft

Katherine Pancol
a kRokodilok 
sáRga szeMe
Rendelési kód: Bj461
eredeti ár: 4500 Ft
szupeRáR: 2250 Ft

Mark Pryor
a kRiptatolvaj
Rendelési kód: Bj457
eredeti ár: 2999 Ft
szupeRáR: 1200 Ft

Edgar Rice 
Burroughs
taRzan 
visszatÉR
Rendelési kód: Bj464
eredeti ár: 2000 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Jamie McGuire
Red hill
Rendelési kód: Bj458
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1200 Ft
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Charles Martin
Maggie
Rendelési kód: Bj488
eredeti ár: 2900 Ft
szupeRáR: 1160 Ft

Sebastian Barry
egy eltitkolt 
Élet
Rendelési kód: Bj483
eredeti ár: 2800 Ft
szupeRáR: 1120 Ft

Jean Zimmerman
elhagyatva 
Rendelési kód: Bj494
eredeti ár: 3200 Ft
szupeRáR: 1280 Ft

Marek Toman
a pRágai góleM
Rendelési kód: Bj496
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

Ronald H.Balson
valaha 
testvÉRek 
voltunk
Rendelési kód: Bj495
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Sebastian Barry
kánaán FöldjÉn 
Rendelési kód: Bj485
eredeti ár: 2700 Ft
szupeRáR: 1080 Ft

Sebastian Barry
a taRtalÉkos 
tiszt
Rendelési kód: Bj484
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Sebastian Barry
tiszta FÉny 
Rendelési kód: Bj486
eredeti ár: 2800 Ft
szupeRáR: 1120 Ft

Charles Martin
ahol a Folyó 
vÉget ÉR 
Rendelési kód: Bj490
eredeti ár: 3500 Ft
szupeRáR: 1400 Ft

Katherine Webb
az elFelejtett 
dal 
Rendelési kód: Bj491
eredeti ár: 3900 Ft
szupeRáR: 1560 Ft

Charles Martin
egy új Élet 
ReMÉnye 
Rendelési kód: Bj489
eredeti ár: 2800 Ft
szupeRáR: 1120 Ft

Katherine Webb
hoMály 
Rendelési kód: Bj492
eredeti ár: 3900 Ft
szupeRáR: 1560 Ft

Katherine Webb
öRöksÉg
Rendelési kód: Bj493
eredeti ár: 3800 Ft
szupeRáR: 1520 Ft

Romantikus
        regények-

 sorozat
Catherine 
Anderson
BoRostyánszín 
Rendelési kód: Bj500
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Catherine 
Anderson
indián ÉgBolt
Rendelési kód: Bj502
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Catherine 
Anderson
szeRencsepÉnz
Rendelési kód: Bj503
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Catherine 
Anderson
csodálatos 
utazás 
Rendelési kód: Bj504
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Catherine 
Anderson
út a 
Boldogsághoz 
Rendelési kód: Bj499
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Catherine 
Anderson
Felkelő nap
Rendelési kód: Bj501
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Sara Bennett
vágyáloM
Rendelési kód: Bj506
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Sara Bennett
BotRányos 
szeRető
Rendelési kód: Bj505
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Suzanne 
Brockmann
haMis legenda
Rendelési kód: Bj507
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Suzanne 
Brockmann
testBeszÉd
Rendelési kód: Bj508
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Anna Randol
titkos csók 
Rendelési kód: Bj498
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Charles Martin
hegyek között 
Rendelési kód: Bj487
eredeti ár: 3500 Ft
szupeRáR: 1400 Ft

Julie Klassen
lány 
a kapusházBan 
Rendelési kód: Bj497
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft
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Elizabeth Hoyt
az álaRcos 
csókja
Rendelési kód: Bj513
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Elisabeth Hoyt
csillapíthatatlan 
vágy
Rendelési kód: Bj514
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Elisabeth Hoyt
szenvedÉly 
Rendelési kód: Bj515
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Elisabeth Hoyt
Bűnös szándÉk
Rendelési kód: Bj518
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Madeline Hunter
gyÉMánt- 
csillogás
Rendelési kód: Bj522
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Madeline Hunter
háRoM csók
Rendelési kód: Bj523
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Eloisa James
szelíd szÉpsÉg
Rendelési kód: Bj529
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Elisabeth Hoyt
vágyakozás 
Rendelési kód: Bj516
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Elisabeth Hoyt
BotRányos 
vágyak 
Rendelési kód: Bj517
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Madeline Hunter
veszÉlyes 
hódító 
Rendelési kód: Bj521
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Madeline Hunter
MeRÉsz álMok 
Rendelési kód: Bj520
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Eloisa James
az Én 
heRcegeM 
Rendelési kód: Bj524
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Elisabeth Hoyt
kísÉRtÉs
Rendelési kód: Bj519
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Eloisa James
Bolond 
szeReleM 
Rendelési kód: Bj525
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Eloisa James
csáBító 
ajánlat
Rendelési kód: Bj526
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Eloisa James 
vad szeReleM
Rendelési kód: Bj527
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Eloisa James
ÉjFÉli csók
Rendelési kód: Bj528
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Eloisa James
szeRelMes 
heRcegnő
Rendelési kód: Bj530
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Sabrina Jeffries 
a csáBítás tÉtje
Rendelési kód: Bj531
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Sabrina Jeffries 
öRdögi csáBító 
Rendelési kód: Bj532
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Judith McNaught
kettős játÉk 
Rendelési kód: Bj534
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Judith McNaught
eMlÉkezz RáM!
Rendelési kód: Bj535
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Julie Klassen
álRuhás 
szeReleM
Rendelési kód: Bj533
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Judith McNaught
valaki vigyáz 
RáM 1.
Rendelési kód: Bj536
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Karen Hawkins 
kincsvadászok 
Rendelési kód: Bj509
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Karen Hawkins
hatáRtalan 
szeReleM
Rendelési kód: Bj511
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Karen Hawkins
kockázatos 
szeReleM
Rendelési kód: Bj512
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Karen Hawkins
szeRelMi alku
Rendelési kód: Bj510
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft
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Donna MacMeans
casanova 
ÉRintÉse
Rendelési kód: Bj537
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Mary Jo Putney
ellopott Mágia
Rendelési kód: Bj539
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

MaryJo Putney
Megtalált 
Boldogság
Rendelési kód: Bj540
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Mary Jo Putney
egy haMis úR 
Rendelési kód: Bj541
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Mary Jo Putney
egy haMis 
hölgy 
Rendelési kód: Bj542
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Mary Jo Putney
egy igaz hölgy 
Rendelési kód: Bj543
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Mary Jo Putney
szikRázó 
szenvedÉly 
Rendelési kód: Bj544
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Donna MacMeans 
a szeReleM 
iskolája
Rendelési kód: Bj538
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

világsikerek-sorozAt

Linwood Barclay
a Baleset 
Rendelési kód: Bj545
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linwood Barclay
a stoppos 
Rendelési kód: Bj546
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linwood Barclay 
a szeMtanú 
Rendelési kód: Bj547
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linwood Barclay
közel a veszÉly
Rendelési kód: Bj548
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linwood Barclay
látoMás
Rendelési kód: Bj549
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linwood Barclay
RÉMáloM
Rendelési kód: Bj550
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linwood Barclay
sötÉt oldal 
Rendelési kód: Bj551
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linda Castillo
a halál szava
Rendelési kód: Bj555
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linda Castillo 
az alagút 
Rendelési kód: Bj556
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linda Castillo
MegtöRt csend 
Rendelési kód: Bj557
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Linda Castillo
utolsó 
lÉlegzet
Rendelési kód: Bj558
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Vince Flynn
gyilkos lövÉs 
Rendelési kód: Bj552
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Vince Flynn
küldetÉs 
Rendelési kód: Bj553
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Vince Flynn
Mindhalálig 
Rendelési kód: Bj554
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Tana French
MenekülÉs 
Rendelési kód: Bj561
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Lincoln Child
jÉgBe záRt 
FÉleleM 
Rendelési kód: Bj560
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Lincoln Child
a FáRaó átka
Rendelési kód: Bj559
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Tana French
szelleMház 
Rendelési kód: Bj562
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft
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Peter James
az idő 
RaBságáBan 
Rendelési kód: Bj576
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Peter James
eMÉsztő tűz
Rendelési kód: Bj577
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Douglas Preston– 
Lincoln Child
Bűnjel 
Rendelési kód: Bj583
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

James Grippando
FÉleleM 
a sötÉttől
Rendelési kód: Bj571
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Jonathan 
Kellerman
Bűntudat 
Rendelési kód: Bj581
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Robert Goddard
leleplezÉs
Rendelési kód: Bj569
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Robert Goddard
leszálló nap
Rendelési kód: Bj570
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Douglas Preston–
Lincoln Child
leszáMolás 
Rendelési kód: Bj585
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

John Gilstrap
túszdRáMa
Rendelési kód: Bj567
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

John Gilstrap
ultiMátuM
Rendelési kód: Bj568
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

James Grippando
vad Futás 
Rendelési kód: Bj572
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

James Grippando
zaklatás 
Rendelési kód: Bj573
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Peter James
a halott 
szoRítása 
Rendelési kód: Bj575
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Michael Ridpath
olvadáspont 
Rendelési kód: Bj574
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Peter James
RögeszMe 
Rendelési kód: Bj578
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Peter James
tökÉletes 
eMBeRek 
Rendelési kód: Bj579
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Jonathan 
Kellerman
áldozatok 
Rendelési kód: Bj580
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Jonathan 
Kellerman
RejtÉly
Rendelési kód: Bj582
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Douglas Preston–
Lincoln Child
kÉt síR 
Rendelési kód: Bj584
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Douglas Preston–
Lincoln Child
vÉRBosszú 
Rendelési kód: Bj586
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Michael 
Robotham
összeoMlás 
Rendelési kód: Bj590
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Michael 
Robotham
BoMBaBiztos 
Rendelési kód: Bj587
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Michael 
Robotham
Fojtott 
suttogás 
Rendelési kód: Bj588
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Michael 
Robotham
Mondj igazat!
Rendelési kód: Bj589
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Joseph R. Garber
FoRgószÉl 
Rendelési kód: Bj563
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

John Gilstrap
könyöRtelenül 
Rendelési kód: Bj565
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

John Gilstrap
intő jel 
Rendelési kód: Bj564
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

John Gilstrap
túlÉlÉs 
Rendelési kód: Bj566
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft
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Stephen White
tűzvonal 
Rendelési kód: Bj593
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Stephen White
vÉgső 
hazugság 
Rendelési kód: Bj594
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Michael 
Robotham
igazi FájdaloM 
Rendelési kód: Bj591
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Stephen White
nyílt töRÉs
Rendelési kód: Bj592
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Gregory David 
Roberts
sántáRáM 2.
Rendelési kód: Bj597
eredeti ár: 3600 Ft
szupeRáR: 1440 Ft

Peter Robinson
MÉRgező 
eMlÉkek
Rendelési kód: Bj595
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Peter Robinson
sötÉt ügylet 
Rendelési kód: Bj596
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Mary Nichols
MenekülÉs 
holdFÉnynÉl
Rendelési kód: Bj598
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Krimik

Kovács Noémi
gyilkos vágy
Rendelési kód: Bj601
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Kovács Noémi
lÉlekölő
Rendelési kód: Bj600
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Paul Finch
ne sikíts!
Rendelési kód: Bj599
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Kolozsi László
a FaRkas 
gyoMRáBan
Rendelési kód: Bj608
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 999 Ft

Alex Marwood 
a sátán lányai
Rendelési kód: Bj604
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Owen Laukkanen
pRoFi Munka
Rendelési kód: Bj603
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Nemere István
halj Meg 
helyetteM!
Rendelési kód: Bj605
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Pataki Éva–
Vajda Anikó
haMlet halott
Rendelési kód: Bj607
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 999 Ft

Nemere István
nincs idő 
Meghalni
Rendelési kód: Bj606
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Olen Steinhauer 
a tuRista
Rendelési kód: Bj613
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Tom Wolfe
vÉRzivataR
Rendelési kód: Bj614
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1499 Ft

Minette Walters
zavaRt elMÉk
Rendelési kód: Bj612
eredeti ár: 1995 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Sztanó László
sötÉt hajnal
Rendelési kód: Bj602
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Amanda Stevens
a pRóFÉta
A sírkertek 
királynője 3. 
Rendelési kód: Bj611
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Amanda Stevens 
öRök kísÉRtÉs 
A sírkertek 
királynője 1.
Rendelési kód: Bj609
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Amanda Stevens
a BiRodaloM 
A sírkertek 
királynője 2.
Rendelési kód: Bj610
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Dörnyei Kálmán
a 26-szoR 
klónozott 
noRdy Fox 
kalandjai
Rendelési kód: Bj616
eredeti ár: 200 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Boston Teran
kegyetlen 
kötelÉk
Rendelési kód: Bj615
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 299 Ft
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William G. Winkler
a pÉnzváltó
Rendelési kód: Bj621
eredeti ár: 3290 Ft
szupeRáR: 1316 Ft

Laura Joh 
Rowland
gyilkos ÉRintÉs
Rendelési kód: Bj622
eredeti ár: 2790 Ft
szupeRáR: 1116 Ft

Laura Joh 
Rowland
hócsászáRnő
Rendelési kód: Bj623
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

William Boyd solo 
a 007-es 
a teRRoR ellen
Rendelési kód: Bj624
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1047 Ft

Robert Crais
a gyanúsított
Rendelési kód: Bj625
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

P. D. James
áRtatlan vÉR
Rendelési kód: Bj626
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1596 Ft

Andrew Kaplan
caRRie Futása
Homeland 1.
Rendelési kód: Bj627
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1596 Ft

iRodaloM Cserna Szabó 
András–
Fehér Béla
ede a levesBen 
Rendelési kód: Bj629
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 2000 Ft

Kardos G. György
hová tűntek 
a katonák?
Rendelési kód: Bj630
eredeti ár: 2490 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Antonio Orlando 
Rodríguez
chiquita
Rendelési kód: Bj638
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 400 Ft

düledÉk palota 
Klasszikus 
rémtörténetek
Rendelési kód: Bj628
eredeti ár: 2245 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Jean Mattern
kiRály FüRdő
Rendelési kód: Bj634
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Nicole Krauss
nagy palota
Rendelési kód: Bj636
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 199 Ft

Nádasdy Ádám
veRejtÉk van 
a szoBRokon
Rendelési kód: Bj631
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 300 Ft

Fehér Béla
jelenetek egy 
vakondűző 
ÉletÉBől
Rendelési kód: Bj632
eredeti ár: 1196 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Claire Messud
a kiRály 
gyeRMekei
Rendelési kód: Bj637
eredeti ár: 1596 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Mariam 
Petroszjan
aBBan a házBan
Rendelési kód: Bj639
eredeti ár: 1796 Ft
szupeRáR: 600 Ft

aliBi 
hat hónapRa
sziget
Rendelési kód: Bj640
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Gerbrand Bakker
az ikeR
Rendelési kód: Bj641
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1195 Ft

Thomas Pynchon
BeÉpített hiBa
Rendelési kód: Bj642
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

Fehér Béla
Filkó
Rendelési kód: Bj633
eredeti ár: 1076 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Tim Burton
kaRácsonyi 
lidÉRcnyoMás 
Rendelési kód: Bj635
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 990 Ft

Joan D. Vinge
cowBoyok  
És űRlÉnyek
Rendelési kód: Bj620
eredeti ár: 1495 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Dacre Stoker
dRakula 
az Élőhalott
Rendelési kód: Bj617
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Carrie Ryan
kezek És 
Fogak eRdeje
Rendelési kód: Bj618
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Catherine Jinks
nina 
És az anoniM 
váMpíRok 
kluBja
Rendelési kód: Bj619
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 199 Ft



31

,
60%, 70%, 80%, 90% kedvezmennyel

A minimum rendelési érték 1000 Ft • Az AjánlAt A készlet erejéig érvényes

Cormac McCarthy
átkelÉs
Határvidék-trilógia 
2. rész
Rendelési kód: Bj644
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1595 Ft

Cormac McCarthy
vad lovak 
Határvidék trilógia 
1. rész
Rendelési kód: Bj643
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 990 Ft

Cormac McCarthy
vÉRes 
dÉlköRök
Avagy vörös alkony 
a nyugati égen
Rendelési kód: Bj645
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1595 Ft

Szilágyi István
Bolygó tüzek
novellák, 
elbeszélések
Rendelési kód: Bj664
eredeti ár: 1076 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Kardos G. György
jutaloMjátÉk
Rendelési kód: Bj652
eredeti ár: 1345 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Szeghalmi Lőrincz
levelek az 
áRnyÉkvilágBól
Rendelési kód: Bj656
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 400 Ft

César Aira
kísÉRtetek
Rendelési kód: Bj653
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Lángh Júlia
Macskák És 
FÉRFiak 
Rendelési kód: Bj657
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 990 Ft

Angela Carter
estÉk 
a ciRkuszBan
Rendelési kód: Bj647
eredeti ár: 596 Ft
szupeRáR: 300 Ft

Bánki Éva
MagyaR 
dekaMeRon
Rendelési kód: Bj658
eredeti ár: 2690 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Denis Johnson
Mindenki 
MaRad!
Rendelési kód: Bj659
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Marilynne 
Robinson
gilead
Rendelési kód: Bj648
eredeti ár: 1396 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Colum McCann
hadd FoRogjon 
a nagyvilág
Rendelési kód: Bj649
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Daniel Kehlmann
híRnÉv
Rendelési kód: Bj650
eredeti ár: 1245 Ft
szupeRáR: 300Ft

Farkas Péter
kReatúRa
Rendelési kód: Bj654
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Igor Stiks
illÉs pRóFÉta 
szÉke
Rendelési kód: Bj651
eredeti ár: 2690 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Elina Hirvonen
legtávolaBB 
a haláltól
Rendelési kód: Bj655
eredeti ár: 1196 Ft
szupeRáR: 300 Ft

Kanehara Hitomi
önRegÉny
Rendelési kód: Bj660
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Heinrich Mann
Ronda tanáR úR
Rendelési kód: Bj661
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 300 Ft

Andrzej Stasiuk
taksiM
Rendelési kód: Bj663
eredeti ár: 1745 Ft
szupeRáR: 199 Ft

Futaki Attila - 
Nikolényi Gergely
spiRál
Rendelési kód: Bj662
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 200 Ft

Audrey Niffenegger
holló-
kisasszony
Rendelési kód: Bj670
eredeti ár: 4490 Ft
szupeRáR: 999 Ft

Cormac McCarthy
a jogász
Forgatókönyv 
Rendelési kód: Bj646
eredeti ár: 1076 Ft
szupeRáR: 600 Ft

szÉp veRsek 
2008
Rendelési kód: Bj665
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 99 Ft

szÉp veRsek 
2011 
Rendelési kód: Bj666
eredeti ár: 1100 Ft
szupeRáR: 99 Ft

szÉp veRsek 
2012
Rendelési kód: Bj667
eredeti ár: 2200 Ft
szupeRáR: 99 Ft

szÉp veRsek 
2013 
Rendelési kód: Bj668
eredeti ár: 2400 Ft
szupeRáR: 400 Ft

szÉp veRsek 
2014
Rendelési kód: Bj669
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 400 Ft
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köRkÉp 2011
Rendelési kód: Bj671
eredeti ár: 200 Ft
szupeRáR: 99 Ft

köRkÉp 2012
Rendelési kód: Bj672
eredeti ár: 200 Ft
szupeRáR: 99 Ft

köRkÉp 2013
Rendelési kód: Bj673
eredeti ár: 2400 Ft
szupeRáR: 500 Ft

köRkÉp 2014
Rendelési kód: Bj674
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 500 Ft

Fekete István
ÉjFÉl után
Rendelési kód: Bj677
eredeti ár: 2600 Ft
szupeRáR: 1040 Ft

Charles Dickens
kis doRRit
Rendelési kód: Bj678
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1596 Ft

Fekete István
öRöksÉg
Rendelési kód: Bj675
eredeti ár: 2600 Ft
szupeRáR: 1040 Ft

Fekete István
tíz szál 
gyeRtya
Rendelési kód: Bj676
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

Rákosi Viktor
elnÉMult 
haRangok
Rendelési kód: Bj680
eredeti ár: 2700 Ft
szupeRáR: 1080 Ft

Rabindranath 
Tagore
hajótöRöttek
Rendelési kód: Bj679
eredeti ár: 2699 Ft
szupeRáR: 1080 Ft

Závada Pál
janka estÉi
Három színdarab
Rendelési kód: Bj683
eredeti ár 3290 Ft
szupeRáR: 2000 Ft

Márai Sándor
Fedőneve: 
ulysses i.
Rendelési kód: Bj684
eredeti ár:4490 Ft
szupeRáR: 1347 Ft

Boris Vian
venyigeszú 
És a plankton
Rendelési kód: Bj685
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1495 Ft

klasszikusok
Mikszáth Kálmán
a gavallÉRok
és más 
elbeszélések
Rendelési kód: Bj687
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Mikszáth Kálmán
a sipsiRica
és más 
elbeszélések
Rendelési kód: Bj688
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Mikszáth Kálmán
a szelistyei 
asszonyok
és más elbeszélések
Rendelési kód: Bj689
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Mikszáth Kálmán
a vÉn gazeMBeR
neMzetes uRaiMÉk
Rendelési kód: Bj690
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Mikszáth Kálmán
akli Miklós
és más 
elbeszélések
Rendelési kód: Bj691
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Mikszáth Kálmán
igazi 
huMoRisták –
íRói aRckÉpek
Rendelési kód: Bj692
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Mikszáth Kálmán
jókai MóR Élete 
És koRa
Rendelési kód: Bj693
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Mikszáth Kálmán
kÉt választás 
MagyaRoRszágon
Rendelési kód: Bj694
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Mikszáth Kálmán
kísÉRtet 
luBlón
és más 
elbeszélések
Rendelési kód: Bj695
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Gárdonyi Géza
áBel És eszteR 
gárdonyi géza 
válogatott művei 1.
Rendelési kód: Bj696
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Gabi Gleichmann
a halhatat-
lanság elixíRje
Rendelési kód: Bj686
eredeti ár: 4490 Ft
szupeRáR: 999 Ft

James Jones
Most És 
MindöRökkÉ 
i–ii. kötet
Rendelési kód: Bj682
eredeti ár: 5990 Ft
szupeRáR: 2396 Ft

Somogyvári Gyula
viRágzik 
a Mandula...
Rendelési kód: Bj681
eredeti ár: 2999 Ft
szupeRáR: 1200 Ft

klasszikusok
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Móricz Zsigmond
az isten háta 
Mögött –
neM Élhetek 
Muzsikaszó 
nÉlkül
Rendelési kód: Bj703
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
BaRBáRok
Rendelési kód: Bj704
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Gárdonyi Géza
az Én FaluM 
gárdonyi géza 
válogatott művei 2.
Rendelési kód: Bj697
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
BetyáR – 
jószeRencsÉt
Rendelési kód: Bj705
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Gárdonyi Géza
dávidkánÉ 
gárdonyi géza 
válogatott művei 3.
Rendelési kód: Bj698
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
a Boldog 
eMBeR
Rendelési kód: Bj706
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Gárdonyi Géza
ida RegÉnye
gárdonyi géza 
válogatott művei 4.
Rendelési kód: Bj699
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
a Fáklya
Rendelési kód: Bj707
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Gárdonyi Géza
isten RaBjai
gárdonyi géza 
válogatott művei 5.
Rendelési kód: Bj700
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
a galaMB 
papnÉ 
árvalányok
Rendelési kód: Bj708
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Gárdonyi Géza
szunyoghy 
Miatyánkja
gárdonyi géza 
válogatott művei 10.
Rendelési kód: Bj701
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
egyszeR 
jóllakni
Rendelési kód: Bj709
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
áRvácska 
Csibe-novellák
Rendelési kód: Bj702
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
eRdÉly – 
a nagy 
FejedeleM
Rendelési kód: Bj710
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
eRdÉly – 
a nap áRnyÉka
Rendelési kód: Bj711
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
eRdÉly – 
tündÉRkeRt
Rendelési kód: Bj712
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
FoRR a BoR
Rendelési kód: Bj713
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
hÉt kRajcáR
Rendelési kód: Bj714
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
keRek FeRkó – 
kaMaszok
Rendelési kód: Bj715
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
kivilágos 
kiviRRadtig – 
FoRRó Mezők
Rendelési kód: Bj716
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
úRi MuRi
Rendelési kód: Bj724
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
Míg új 
a szeReleM
Rendelési kód: Bj718
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
pillangó – 
haRMatos 
Rózsa
Rendelési kód: Bj719
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
Rokonok
Rendelési kód: Bj720
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
Rózsa sándoR 
a lovát ugRatja
Rendelési kód: Bj721
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
Rózsa sándoR 
összevonja 
a szeMöldökÉt
Rendelési kód: Bj722
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
sáRaRany
Rendelési kód: Bj723
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Móricz Zsigmond
lÉgy jó 
Mindhalálig
Rendelési kód: Bj717
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 790 Ft
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Karinthy Frigyes
kiRe hasonlít 
pistike?
Rendelési kód: Bj727
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Karinthy Frigyes
Maud, 
a csodapók
Rendelési kód: Bj728
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Karinthy Frigyes
egy nőt 
szeRetni
Rendelési kód: Bj725
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Karinthy Frigyes
így láttátok ti
aMiRől 
a vászon MesÉl
Rendelési kód: Bj726
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Karinthy Frigyes
MesÉlek a zöld 
disznóRól
Rendelési kód: Bj729
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Karinthy Frigyes
Minden 
MáskÉppen van
Rendelési kód: Bj730
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Karinthy Frigyes
szeRkesztő úR, 
kÉReM!
Rendelési kód: Bj731
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Karinthy Frigyes
utazás 
FaReMidóBa –
capilláRia
Rendelési kód: Bj732
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Henri Perrucot
gauguin Élete
Rendelési kód: Bj733
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 790 Ft

isMeRet-
teRjesztők Henri Perrucot

RenoiR Élete
Rendelési kód: Bj734
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Piedat Bonnett
a világ, ahogy 
gaBRiel gaRcia 
MáRquez látja 
Rendelési kód: Bj741
eredeti ár: 796 Ft
szupeRáR: 400 Ft

Henri Perrucot
van gogh Élete
Rendelési kód: Bj735
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Gerald Martin
gaBRiel gaRcía 
MáRquez
egy Élet
Rendelési kód: Bj742
eredeti ár: 2495 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Héléne Berr
hÉlÉne BeRR 
naplója
(1942–44)
Rendelési kód: Bj747
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 300 Ft

Huszár Tibor
kádáR 
A hatalom évei 
1956–1989
Rendelési kód: Bj749
eredeti ár: 3500 Ft
szupeRáR: 1400 Ft

Huszár Tibor
eRdei FeRenc
1910–1971 
Politikai életrajz
Rendelési kód: Bj750
eredeti ár: 1596 Ft
szupeRáR: 600 Ft

André Salmon
Modigliani 
Élete
Rendelési kód: Bj737
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Vitray Tamás
kikÉpzÉs
Rendelési kód: Bj744
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 400 Ft

David Wootton
az egek 
kÉMlelője
Galileo Galilei 
élete
Rendelési kód: Bj738
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1596 Ft

Barry Millington
RichaRd 
wagneR – 
BayReuth 
vaRázslója
Rendelési kód: Bj739
eredeti ár: 6900 Ft
szupeRáR: 2760 Ft

Alexandra Harris
viRginia woolF
Rendelési kód: Bj743
eredeti ár: 3200 Ft
szupeRáR: 1280 Ft

Henri Perrucot 
Manet Élete
Rendelési kód: Bj736
eredeti ár: 1590 Ft
szupeRáR: 790 Ft

Mitch Winehouse
aMy a lányoM 
Rendelési kód: Bj740
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1596 Ft

Huszár Tibor
a pokol MalMai
Szűcs Ernő ÁVH-s 
ezredes ügye 
és elágazásai
Rendelési kód: Bj748
eredeti ár: 598 Ft
szupeRáR: 400 Ft

Sandro Monetti
colin FiRth
Aki a király 
hangján szólt
Rendelési kód: Bj745
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Janet Fife-Yeomans
heath ledgeR 
Élete
Rendelési kód: Bj746
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 299 Ft
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Kulcsár István
szexMentes 
övezet
Tudósítások az 
átkosból
Rendelési kód: Bj752
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Robin Polakowsky
vilMos És kate 
(Avagy őfelsége, 
a szerelem)
Rendelési kód: Bj751
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 597 Ft

Murányi Marcell
szex, celeBek, 
politikusok
Rendelési kód: Bj755
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Molnár Lajos
MiÉRt letteM 
antipatikus?
Rendelési kód: Bj760
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 99 Ft

Hegedűs Gyula
töRtÉnelMi 
dokuMentuMok 
lexikona
Rendelési kód: Bj761
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Bokor Pál
oBaMa
Az út Honolulutól 
a Fehér Házig, 
és mindig tovább...
Rendelési kód: Bj753
eredeti ár: 3400 Ft
szupeRáR: 1020 Ft

Amir Ahmed Nasszer
Én És az iszl@M
Egy ifjú muszlim belép 
a 21. századba
Rendelési kód: Bj754
eredeti ár: 4800 Ft
szupeRáR: 1920 Ft

Paksa Rudolf
a MagyaR 
szÉlső-
joBBoldal 
töRtÉnete
Rendelési kód: Bj762
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 1176 Ft

Don Péter
lovagias ügyek
Magyar írók és 
újságírók párbajai 
(1834–1920)
Rendelési kód: Bj763
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 796 Ft

MiÉRt hagytuk, 
hogy így 
legyen?
Rendelési kód: Bj756
eredeti ár: 3500 Ft
szupeRáR: 1050 Ft

vágó istván
legyen ön is 
kvízMesteR!
2012 kvízkérdés 
vágó istvántól
Rendelési kód: Bj757
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Bárdos András–
Vágó István
kinyitoM a száMat!
Rendelési kód: Bj758
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Marcelo Rossi atya
agapÉ
A feltétel nélküli 
szeretet
Rendelési kód: Bj759
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Gérard Denizeau
a zenei 
MűFajok kÉpes 
enciklopÉdiája
Rendelési kód: Bj764
eredeti ár: 4990 Ft
szupeRáR: 1497 Ft

hangold újRa! 
Hanglemez és 
daloskönyv
Rendelési kód: Bj765
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Ungvári Tamás
új Beatles 
BiBlia
Rendelési kód: Bj766
eredeti ár: 3950 Ft
szupeRáR: 988 Ft

Peter l. Bernstein
tőkepiaci 
elMÉletek
A modern 
Wall street 
születése
Rendelési kód: Bj767
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Szűcs Gábor
petőFi halála
Rendelési kód: Bj768
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 796 Ft

Flesch István
öRMÉnyek, 
töRökök, 
kuRdok
Rendelési kód: Bj769
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1596 Ft

Harald Haarmann
letűnt nÉpek 
lexikona 
Az akkádoktól 
a vikingekig 
Rendelési kód: Bj770
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1596 Ft

Fajcsák Györgyi
keleti 
MűvÉszeti 
lexikon
Rendelési kód: Bj771
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Mikó Árpád
a Reneszánsz 
MagyaRoRszágon
Rendelési kód: Bj773
eredeti ár: 4490 Ft
szupeRáR: 1347 Ft

Igaz Rita
a BaRokk 
MagyaRoRszágon
stílusok – korszakok
Rendelési kód: Bj774
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1197 Ft

Prakfalvi Endre–
Szücs György
a szocReál 
MagyaRoRszágon
Rendelési kód: Bj775
eredeti ár: 4490 Ft
szupeRáR: 1796 Ft

Bernáth Mária
szinyei 
magyar mesterek 
Rendelési kód: Bj772
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 796 Ft

Veszprémi Nóra
BaRaBás 
magyar mesterek
Rendelési kód: Bj776
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 796 Ft

Susanna Sarti
göRög 
MűvÉszet
A művészet 
története 3. 
Rendelési kód: Bj777
eredeti ár: 6000 Ft
szupeRáR: 2400 Ft

Murray Eiland
keleti 
szőnyegek
Rendelési kód: Bj778
eredeti ár: 8000 Ft
szupeRáR: 3200 Ft
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Kurucz György
keszthely 
gRóFja
Festetics György
Rendelési kód: Bj779
eredeti ár: 4990 Ft
szupeRáR: 1996 Ft

Andrew Caldwell
töRtÉnelMi 
legendák 
utolsó 
vacsoRája
Rendelési kód: Bj780
eredeti ár: 1495 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Thomas Fink
FÉRFiak könyve 
Rendelési kód: Bj781
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 299 Ft

François Pernot
az aRany
Rendelési kód: Bj782
eredeti ár: 8990 Ft
szupeRáR: 3596 Ft

Jan Yager
azt hitteM, 
BaRátok 
vagyunk! 
Rendelési kód: Bj783
eredeti ár: 600 Ft
szupeRáR: 299 Ft

Margitay Richárd–
Margitay Zsolt
FeRencváRos–
újpest
A futballháború
Rendelési kód: Bj785
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 396 Ft

Franchesco 
Baroni
a keRÉkpáR
Mítosz 
és szenvedély 
Rendelési kód: Bj786
eredeti ár: 4990 Ft
szupeRáR: 1999 Ft

Badár Sándor–
Horváth János
közÉp-euRópai 
kalandok
Rendelési kód: Bj784
eredeti ár: 2940 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Halász Péter
a hagyoMányos 
szántóFöldi 
növÉnyteRMesztÉs 
a Moldvai csángó 
MagyaRoknál
Rendelési kód: Bj787
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

Veres Mária
nagyszülők 
És unokák
Az első évek 
együtt
Rendelési kód: Bj788
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 1396 Ft

kate Cook– 
lucy read 
Wyndham
a Boldog 
kisMaMa
Rendelési kód: Bj789
eredeti ár: 3400 Ft
szupeRáR: 1360 Ft

időjáRás
meteorológiai 
közelképek és 
panorámafelvételek
Rendelési kód: Bj795
eredeti ár: 9990 Ft
szupeRáR: 999 Ft

a teRhessÉg 
tantusz könyvek
Rendelési kód: Bj791
eredeti ár: 3400 Ft
szupeRáR: 1360 Ft

Sue Atkins
legyÉl te
 a legjoBB 
szülő!
tantusz könyvek
Rendelési kód: Bj792
eredeti ár: 2900 Ft
szupeRáR: 1160 Ft

dr. Joy Browne 
keReseM 
a páRoM
tantusz könyvek
Rendelési kód: Bj793
eredeti ár: 3400 Ft
szupeRáR: 1360 Ft

Martica K. Heaner
7 peRc 
szex-titok
Bámulatos 
technikák
Rendelési kód: Bj790
eredeti ár: 2190 Ft
szupeRáR: 876 Ft

Margitay Richárd
igazi 
gazdagság 
A boldogság titka
Rendelési kód: Bj800
eredeti ár: 2200 Ft
szupeRáR: 880 Ft

Ferencsik István
íRisz-
diagnosztika
Rendelési kód: Bj796
eredeti ár: 2200 Ft
szupeRáR: 880 Ft

Dr.Oláh Andor
a Rák 
teRMÉszetes 
gyógyMódja 
És MegelőzÉse
Rendelési kód: Bj797
eredeti ár: 2200 Ft
szupeRáR: 880Ft

Hahner Péter
a neM lÉtező 
RejtÉly
Tizenöt kérdés és 
válasz a Kennedy-
gyilkosságról
Rendelési kód: Bj801
eredeti ár: 1900 Ft
szupeRáR:760 Ft

Lareine Chabut
alakFoRMálás 
tantusz könyvek
Rendelési kód: Bj794
eredeti ár: 1450 Ft
szupeRáR: 580 Ft

Ila László
FotóalBuM
Digitális megoldások 
számítógéppel
Rendelési kód: Bj802
eredeti ár: 1900 Ft
szupeRáR: 760 Ft

Ladislaus Löb
MegvásáRolt 
Életek
Kasztner Rezső 
vakmerő 
mentőakciója
Rendelési kód: Bj805
eredeti ár: 1290 Ft
szupeRáR: 299 Ft

steve Crawford
FuRcsa, 
MÉgis igaz 
Meghökkentő 
tények a hadviselés 
történetéből
Rendelési kód: Bj804
eredeti ár: 3490 Ft
szupeRáR: 999 Ft

a RÉgÉszet 
csodái
Rendelési kód: Bj803
eredeti ár: 4965 Ft
szupeRáR: 1999 Ft

Laurence 
Bergreen
koluMBusz 
Rendelési kód: Bj806
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1560 Ft

Georges Minois
az ÉletFájdaloM 
töRtÉnete
Rendelési kód: Bj798
eredeti ár: 3500 Ft
szupeRáR: 1050 Ft

Jankovics Éva
stRoke
Egy család 
regénye 
Rendelési kód: Bj799
eredeti ár: 1745 Ft
szupeRáR: 299 Ft
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Sztanev Bertalan
Mielőtt a dugót 
kihúzná 2009
Rendelési kód: Bj812
eredeti ár: 2950 Ft
szupeRáR: 974 Ft

Frank Júlia
a Rosenstein
Rendelési kód: Bj809
eredeti ár: 1950 Ft
szupeRáR: 780 Ft

hagyoMányos 
MagyaR konyha
Rendelési kód: Bj810
eredeti ár: 2200 Ft
szupeRáR: 880 Ft

Bezselics Ildikó
Receptek 
a kÉt cica 
konyhájáBól
Rendelési kód: Bj811
eredeti ár: 1596 Ft
szupeRáR: 499 Ft

Carol Ann Rinzler
Étkezz okosan!
tantusz könyvek
Rendelési kód: Bj807
eredeti ár: 3400 Ft
szupeRáR: 1360 Ft

Bud Spencer
eszeM, 
tehát vagyok
Rendelési kód: Bj808
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 1995 Ft

Colton Burpo
igazáBól 
MennyoRszág 
gyeRekeknek
Rendelési kód: Bj814
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

Fiataloknak!
vidáM 
katonakönyv
Nevetés 
angyalbőrben
Rendelési kód: Bj813
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1160 Ft

claude Monet 
művészképző –
foglalkoztató füzet 
Rendelési kód: Bj817
eredeti ár: 2000 Ft
szupeRáR: 800 Ft

gustav kliMt
művészképző –
foglalkoztató füzet 
Rendelési kód: Bj818
eredeti ár: 2000 Ft
szupeRáR: 800 Ft

vincent 
van gogh
művészképző –
foglalkoztató füzet 
Rendelési kód: Bj819
eredeti ár: 2000 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Jeanette Walls
az ezüst 
csillag
Rendelési kód: Bj820
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1200 Ft

FociMánia 
Foci az egész világ 
Rendelési kód: Bj816
eredeti ár: 1690 Ft
szupeRáR: 400 Ft

Lakatos István
óRaveRzuM
Rendelési kód: Bj815
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1195 Ft

glatoRian i. 
Bionicle
Rendelési kód: Bj826
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 400 Ft

glatoRian ii.
Bionicle
Rendelési kód: Bj827
eredeti ár: 400 Ft
szupeRáR: 400 Ft

Beth Reekles
kissing Booth
Csókot vegyenek! 
Rendelési kód: Bj821
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Joss Stirling
lÉlektáRsak 
Crystal
Rendelési kód: Bj822
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Joss Stirling
lÉlektáRsak 
Phoenix
Rendelési kód: Bj823
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Joss Stirling
lÉlektáRsak 
Sky
Rendelési kód: Bj824
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Joss Stirling
stoRM És stone 
Rendelési kód: Bj825
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 800 Ft

keRess Meg...
1001 Dinoszauruszt 
és más egyebeket!
Rendelési kód: Bj828
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Leo Timmers
Foxi úR 
Rendelési kód: Bj829
eredeti ár: 2800 Ft
szupeRáR: 1120 Ft

Cynthia Paterson–
Brian Paterson
a nagy 
FelFedezÉs 
Foxwoodi mesék 
Rendelési kód: Bj830
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

Cynthia Paterson–
Brian Paterson
a titkos Recept
Foxwoodi mesék
Rendelési kód: Bj831
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

Cynthia Paterson–
Brian Paterson
az evezősveRseny
Foxwoodi mesék 
Rendelési kód: Bj832
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

ifjúsági és
gyermekkönyvek
ifjúsági és
gyermekkönyvek
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Borsos J. Gyöngyi–
Nakhult Gabi
MacskaMesÉk 
Rendelési kód: Bj837
eredeti ár: 2800 Ft
szupeRáR: 1120 Ft

Wilhelm Hauff
a kis Mukk 
töRtÉnete 
szegedi katalin 
illusztrációival 
Rendelési kód: Bj838
eredeti ár: 3200 Ft
szupeRáR: 1200 Ft

Wilhelm Hauff
a kőszív 
Rendelési kód: Bj839
eredeti ár: 2900 Ft
szupeRáR: 1160 Ft

Milena Baisch–
Andreas H. 
Schmachtl
a legjoBB 
BaRátok 
Rendelési kód: Bj844
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

iRkaFiRka 4.
Játékos 
képrejtvények
Rendelési kód: Bj833
eredeti ár: 1200 Ft
szupeRáR: 480 Ft

G. Szász Ilona–
Szegedi Katalin
a Mindent-
vaRRó tű 
Rendelési kód: Bj841
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

iRkaFiRka 5.
Játékos 
képrejtvények!
Rendelési kód: Bj834
eredeti ár: 1200 Ft
szupeRáR: 480 Ft

Annick Beyers–
Lucy Elliott
áloMoRszág 
Rendelési kód: Bj842
eredeti ár: 2500 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

iRkaFiRka 6.
Játékos 
képrejtvények! 
Rendelési kód: Bj835
eredeti ár: 1200 Ft
szupeRáR: 480 Ft

Jutta Bauer
eMMa síR 
Rendelési kód: Bj843
eredeti ár: 1500 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Alice Briére-
Haquet–
Célia Chauffrey
lehoznáM 
neked a holdat 
Rendelési kód: Bj836
eredeti ár: 2600 Ft
szupeRáR: 1040 Ft

Wilhelm Hauff
oRRos, a töRpe
Rendelési kód: Bj840
eredeti ár: 3500 Ft
szupeRáR: 1400 Ft

Allan Ahlberg- 
Sébastien Braun
RúgoM a BőRt 
Rendelési kód: Bj845
eredeti ár: 2800 Ft
szupeRáR: 1120 Ft

Máté Angi
kapitány És 
naRancshal
Rendelési kód: Bj846
eredeti ár: 2490 Ft
szupeRáR: 990 Ft

Bátky András–
Lakatos István
Bazsó És BoRka
Borka nélkül a világ
Rendelési kód: Bj847
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 600 Ft

Bettina, 
a gyönyöRű 
BaleRina
Babaház matricákkal
Rendelési kód: Bj848
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 300 Ft

Anna Taube
csodaszaBlya 
lali 
kiszaBadítja 
kaziMíRt 
olvass velem!
Rendelési kód: Bj849
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 1000 Ft

Andó-Tóth Beáta–
Eszes Hajnal
ekete pekete... 
gyermekjátékok 
minden évszakra 
Rendelési kód: Bj850
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Kollár-Klemencz 
László
kistehÉn 
Felhős
Rendelési kód: Bj851
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 400 Ft

kalandok 
a póniFaRMon 
nyisd ki és játssz!
Rendelési kód: Bj852
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 800 Ft

MaRkoló MaRci
guruló pajtások
Rendelési kód: Bj858
eredeti ár: 590 Ft
szupeRáR: 200 Ft

tanya
3D könyv több 
mint 30 kiszedhető 
figurával 
Rendelési kód: Bj854
eredeti ár: 3990 Ft
szupeRáR: 800 Ft

Kecskés Anna
tekeRgő 
menj végig az úton, 
kalandra fel! 
Rendelési kód: Bj855
eredeti ár: 1490 Ft
szupeRáR: 300 Ft

a csuka 
paRancsáRa 
orosz népmesék 
Rendelési kód: Bj856
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 1990 Ft

kikelet
eszes Hajnal  
illusztrációival
Rendelési kód: Bj857
eredeti ár: 490 Ft
szupeRáR: 490 Ft

Szőnyi Gergely–
Bodnár Vera
kiRándul 
a család
leporelló
Rendelési kód: Bj853
eredeti ár: 490 Ft
szupeRáR: 490 Ft

Bodnár Gézáné
Malac-
peRselyBen 
nincs kaMat
szemfüles sorozat 
Rendelési kód: Bj859
eredeti ár: 223 Ft
szupeRáR: 223 Ft

neMkönyv 
Foci extRa
Rendelési kód: Bj860
eredeti ár: 490 Ft
szupeRáR: 490 Ft
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teaMBoys 
piRates csoMag
Rendelési kód: Bj878
eredeti ár: 4990 Ft
szupeRáR: 1996 Ft

Budapest 
kiFestő És 
Foglalkoztató
Rendelési kód: Bj868
eredeti ár: 295 Ft
szupeRáR: 295 Ft

Ursula Jones–
Sarah Gibb
szÉpsÉg És 
a szöRnyeteg
Rendelési kód: Bj876
eredeti ár: 1990 Ft
szupeRáR: 1990 Ft

a tanya
kirakóskönyv
Rendelési kód: Bj879
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Szabó T. Anna
köRtÉszet
leporelló
Rendelési kód: Bj869
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 300 Ft

játÉkos 
jegyzetFüzet 
heRcegnőkkel
(lila)
Rendelési kód: Bj861
eredeti ár: 1190 Ft
szupeRáR: 476 Ft

lÉna, a Bájos 
heRceg-
kisasszony
Babaház 
matricákkal
Rendelési kód: Bj866
eredeti ár: 990 Ft
szupeRáR: 300 Ft

játÉkos 
jegyzetFüzet 
lovakkal 
(sárga)
Rendelési kód: Bj862
eredeti ár: 1190 Ft
szupeRáR: 476 Ft

játÉkos 
jegyzetFüzet 
MesÉkkel 
(rózsaszín)
Rendelési kód: Bj863
eredeti ár: 1190 Ft
szupeRáR: 476 Ft

játÉkos 
jegyzetFüzet 
pónikkal
(zöld)
Rendelési kód: Bj864
eredeti ár: 1190 Ft
szupeRáR: 476 Ft

kiRakóskönyv 
a dino-
szauRuszokRól
nagy kirakóskönyv
Rendelési kód: Bj881
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

kiRakóskönyv 
a kalózokRól
Rendelési kód: Bj882
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Anthony Bourke–
John Rendall
az oRoszlán, 
akit 
chRistiannak 
hívtak
Rendelési kód: Bj867
eredeti ár: 2490 Ft
szupeRáR: 996 Ft

kiRakóskönyv 
a sáRkányokRól
Rendelési kód: Bj883
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

kiRakóskönyv 
a szaMuRájokRól
Rendelési kód: Bj884
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

teaMBoys 
MotoR csoMag
Rendelési kód: Bj877
eredeti ár: 4990 Ft
szupeRáR: 1996 Ft

vadállatok
kirakóskönyv
Rendelési kód: Bj880
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Kelemen István
a Fagylalt-
Rajongó 
kiRálylány 
Apa mesél
Rendelési kód: Bj870
eredeti ár: 699 Ft
szupeRáR: 400 Ft

Muzsai István
holnapkutyák
kevÉlysÉg 
Rendelési kód: Bj873
eredeti ár: 699 Ft
szupeRáR: 400 Ft

Lorenz Pauli - 
Kathrin Schärer
hű, de BátoR!
Rendelési kód: Bj865
eredeti ár: 2450 Ft
szupeRáR: 490 Ft

Mosonyi Aliz
BoltosMesÉk
Rendelési kód: Bj871
eredeti ár: 596 Ft
szupeRáR: 500 Ft

disney 
- violetta – 
titoknapló 3.
Rendelési kód: Bj872
eredeti ár: 2999 Ft
szupeRáR: 2099 Ft

Pikler Éva
Balatoni 
BöngÉsző
Rendelési kód: Bj874
eredeti ár: 2990 Ft
szupeRáR: 1196 Ft

Zámbori Ildikó
RóBeRt nyuszi 
kalandjai 
játékos angol 
feladatok 
6–10 éveseknek
Rendelési kód: Bj875
eredeti ár: 996 Ft
szupeRáR: 600 Ft

kirakós-

könyvek



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 2016. szeptember 19ig ve
szünk fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc 
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak ab
ban 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:

Az ajánlat július 1-jétôl szeptember 19-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Valasszon konyvet 
a nyaralasra!

,
,
. .

Akciós könyveink listája a 22–39. oldalon található.
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