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 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.)
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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 citromFa gyümölcse
Andrea Levy
129 × 197 mm, 336 oldal, kartonált

Andrea Levy (A hosszú dal, Parányi sziget), 
a neves Orange-díj nyertese egy nő és két sziget 
pillanatait meséli el. Regénye a faj és az identitás 
kérdéseit finom humorral, egészen új oldalról 
mutatja be.
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Krasznahorkai László a legjobban 
csengő név a kortárs irodalom-
ban – és nemcsak itthon, hanem 
németországban, nagy-Britanniá-
ban és az Egyesült államokban 
is. Több fontos és nagy presztízsű 
díj birtokosa, de ami még ennél 
  is fontosabb: nagyon lelkes és 

elkötelezett rajongótábora van. Ez a tábor most 
komoly ajándékot kap: egy új regényt, a Báró 
Wenckheim hazatért. A könyvről, a korábbi mű-

vekről, a valós- és nem valós Magyarországról, 
illetve, minő meglepetés!, a szerelemről be-
szélgettünk az íróval.

Ha már nemzetközi hírű honfitársaink: ki 
ne ismerné a nobel-díjas Szent-Györgyi Albert 
életét, az egyetlen olyan tudóst, aki Magyar-
országon végzett kutatásaiért kapta a díjat.
de biztos, hogy jól ismerjük őt? Önök például 
tudták, hogy a II. világháború alatt kémkedett, 
méghozzá a nácik ellenében? én bizony nem, 
amíg kezembe nem akadt Wisinger István-

tól A Nobel-díjas kém című életrajzi regény, 
amely ugyan tényeken alapul, de az író bizo-
nyos esetekben a fantáziáját hívta segítségül, 
hogy a hiányokat, vakfoltokat pótolni tudja. 
Ehhez a könyvhöz, és sok másikhoz is kívánok
jó olvasást!

Király Levente
főszerkesztő

főszerkesztő: Király Levente olvasószerkesztő: palczer-Aschenbrenner eti tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa 
szerkesztő: török eszter 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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olvasnivaló
MAestRA
L. S. Hilton
125 × 195 mm,
350 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk114
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

„Egy gyilkosságot végig-
nézni nagyobb megráz-
kódtatást okoz, mint 
elkövetni.”

judith Rashleigh kemé-
nyen dolgozik, hogy vigye 
valamire az életben.

nappal egy tekintélyes 
londoni aukciósházban 
húzza az igát, esténként, 
titkos sötét vágyait éli ki. 
Egy nap azonban minden-
re elszánt szélhámosok 
keresztezik az útját. kar-
rierjének vége, élete ve-
szélybe kerül, menekülnie 
kell. A fiatal nő azonban 
nem hagyja magát. Bármi 
áron visszaszerzi azt, amit 
elvettek tőle. Vagy talán 
többet is? judith egyre 

gátlástalanabbul hasz-
nál ki mindenkit. Eljut 
a Francia Riviérára, 
Genfbe, Rómába, 
megismeri Párizs 
éjszakai életét, és 
a valódi bűnt. 
A Maestra egy ellen-
állhatatlan erotikus 
thriller, egy sötét 
trilógia első része. 
judith felemelke-
dését, és ámokfu-
tását követhetjük 
nyomon, miköz-
ben feltehetjük 
magunknak a 
kérdést: meddig 
mehetünk el? 

PúdeR néLküL
Leitner Olga
135 × 215 mm,
256 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk116
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Szingli vagy és valakinek ez 
nem tetszik? Anya vagy és 
úgy érzed, nem vehetsz fel 
egy normális ruhát, mert 
beszólnak? Fiatalnak érzed 
magad, de látva a tiniket úgy 
gondolod, hogy egy évezred 
választ el a mai trendektől? 
nem mindig jó a szex? 
Leitner Olga legújabb köny-
vében eredeti, sőt néha meg-
hökkentő válaszokat találsz 
gyakran feltett kérdésekre.

BOszORkányszeLídítő
Virág Emília
148 × 208 mm,
400 oldal,  kartonált
rendelési kód: bk115
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Mobiltelefonba zárt varázslat, 
vagy mi a manó...
Ha mázlid van, besétál 
néhány manó, a kertésznad-
rágos fajtából, és felteszi az 
egyetlen értelmes kérdést: 
Hol az arany?! Márpedig 
Adrinak szerencséje van: 
budapesti albérletében, 
a dohányzóasztal alatt átjáró 
nyílik, s egy boszorkánnyal 
meg egy lidérccel együtt az 
arany keresésére indulhat.

BARhesz
Rubin Eszter
124 × 183 mm, 208 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk112
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A barhesz a zsidó konyha 
péksüteménye, kelt fonott 
kalács. Ebben a magyar–zsidó 
történetben úgy fonódik össze 
két család sorsa, akár a bar-
hesz fonatai – mákkal bőven 
megszórva. A könyv végig 
rendkívül széles érzelmi-intel-
lektuális skálán játszik: néhol 
megrendítően tragikus, máskor 
irónikus, sőt nagyon vicces, 
de mindenképpen magával 
ragadó a sodrása.

A hűség 
A kutyáknAk vALó
egy szexturista feljegyzései
Szőcs Henriette
125 × 195 mm,
224 oldal, kartonált
rendelési kód: bk117
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Hogyan lesz az örökösen 
másokat pátyolgató nőből 
szexturista? Adott egy nő, aki 
elhatározza, hogy boldog lesz. 
nem gyámolítót keres, nincs 
szüksége senkire, hogy eltartsa, 
öntörvényű és szabad. Szőcs 
Henriette hősében mindannyian 
benne vagyunk kicsit, ám ő meg 
is teszi azt, amit legtöbben nem 
merünk.

Czifra Yvett
125 × 210  mm, 
208 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bk118
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

,,Erős könyv, félelmetes és 
félelem nélküli. Csak nők 
képesek ennyire erősnek 
látszani, 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

A trilógia 

első része

Az utOLsó nAP 
éjszAkájA
kóbor Barbara
125 × 195 mm,
224 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk111
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

kóbor Barbara első regényé-
ben az öntudatra ébredés 
állomásain vezeti végig 
az olvasót. Szövevényesen 
felépített lélektani krimijében 
egy olyan nő agyába pillant-
hatunk be, aki kalickába zárt 
madárkaként vergődik férje 
mellett, egészen addig, amíg 
valóban foglyul nem ejti egy 
sorozatgyilkos. és az esemé-
nyek felpörögnek...

IstenI IgAzság
Tímár Gábor
125 × 200 mm, 368 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk113
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A második világháború ja - 
vá ban dúl, a Harmadik Biro-
dalom egyre erősödik. Paul egy 
fiatal német tiszt, akinek a csa-
tatéren kell felnőtté válnia.
Eszter a nácik, aztán a szovje-
tek elől menekülő, családjától 
elszakított, magyar zsidó lány. 
életük egy váratlan, sorsdöntő 
pillanatban összefonódik.
Vajon győzedelmeskedhet-e 
a két megtört lélek a háború 
borzalmai felett? 
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MIndIg vAn hOLnAP
nicholas Sparks
137 × 197 mm,
344 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk126
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A szerető férj és odaadó 
apa, Miles Ryan harmonikus 
élete semmivé foszlott azon 
a napon, amikor a felesége 
meghalt egy cserbenhagyásos 
balesetben. noha továbbra 
is minden reggel felkel, hogy 
gondoskodjék a kisfiáról, 
és elvégezze seriffhelyettesi 
feladatait, mégis fásult, re-
ménytelen sötétségben él. Egy 
nap azonban találkozik Sarah 
Andrew-zal, fia tanítónőjével...

széLBe íRt sOROk
Catherine Anderson
137 × 197 mm,
352 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk124
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

Miután évekig félelemben 
élt, Amanda Banning úgy 
dönt, elmenekül a férjé-
től, és Oregonba költözik 
a kis lányával, hogy új életet 
kezdjen. A megpróbáltatá-
sokkal teli mindennapokban 
titkos vágyait papírfecnikre 
írja, és mindet szélnek ereszti, 
így tartva életben a reményt, 
hogy egyszer minden jobbra 
fordul, és újra megtalálhatja 
a boldogságot.

A PORtRéfestő LányA
julie klassen
137 × 197 mm,
456 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk125
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Stephen Overtree százados 
épp egy meredek szikla-
ösvényen kaptat felfelé 
a festői szépségű devoni 
partvidéken. Megbízhatatlan 
bátyját, Wesley-t keresi, hogy 
rábírja, térjen végre haza, 
és legidősebb gyermekként 
igazgassa a családi birtokot. 
Helyette azonban csak egy 
lányt talál a sziklaszirten állva, 
aki különösen ismerősnek 
tűnik számára...

két vILág
Mary nichols
137 × 197 mm,
328 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk119
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Louise Fairhurst kimerült 
tanítványaival az éj leple alatt 
érkezik meg egy barátságos 
norfolki faluba. Egyenesen Lon-
donból jönnek, kitelepítették 
őket, miután Hitler lerohanta 
Lengyelországot, és a kormány 
a főváros bombázásától tart. 
A fiatal tanárnőnek nagy 
felelősség szakad a nyakába: 
nemcsak a gyerekek nevelője-
ként kell helytállnia, de anyjuk 
helyett anyjuknak is kell lennie.

LánykéRés
Mary Balogh
137 × 197 mm,
292 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk123
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Lady Muir magányosan sétál-
gat a tengerparton, miközben 
az életéről gondolkodik. Aztán 
egyszer csak a meredekebb 
utat választva elindul a falu 
felé, a csúszós köveken 

azonban kificamítja a bokáját. 
Ekkor váratlanul egy férfi 
tűnik fel az egyik szikla mögül, 
hogy a segítségét felajánlva 
Stanbrook hercegének kasté-
lyába vigye. Lord Trenthamet 
a barátai bízták meg azzal a 
feladattal, hogy találjon ma-
gának feleséget a tengerpar-
ton, egy hölgyet, akit rangja, 
vagyona és katonai hőstettei 
lenyűgöznek, és aki rögtön 
igent mondana a lánykérésre. 

nyáRI eMLékek
Mary Alice Monroe
125 × 189 mm, 400 oldal, kartonált
rendelési kód: bk122
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Carson szabad szellemű fotós, 
a tenger szerelmese, aki, úgy tűnik, 
még nem kész lehorgonyozni. Vá-
ratlanul levelet kap a nagyanyjától, 
Marietta Muirtól. Az idős nő a lány 
két féltestvérét, dorát és Harpert is 
csodás tengerparti otthonába hívja, 
hogy együtt töltsék a nyarat. nem 
titkolt szándéka, hogy megerősítse 
a testvérek közötti köteléket. 

nyáRI fuvALLAt
Mary Alice Monroe
125 × 189 mm, 424 oldal, kartonált
rendelési kód: bk121
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

dora boldogtalan házasságában 
évekig játszotta a tökéletes anya 
és feleség szerepét. Férje azonban 
egy nap beadja a válókeresetet, 
ráadásul az asszony úgy érzi, 
hogy autista kisfia nevelésében is 
kudarcot vallott. Végül egy rosszullét 
kell ahhoz, hogy rádöbbenjen: 
gyökeres változásokra van szükség 
az életében.

nyáRutó
Mary Alice Monroe
125 × 189 mm, 428 oldal, kartonált
rendelési kód: bk120
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Harper, a zárkózott, munkamániás lány 
– miután összeveszik zsarnokoskodó any-
jával – úgy dönt, az egész nyarat a szige-
ten tölti nagyanyjánál. Az új környezetben 
először nagyon elveszettnek érzi magát, 
ám ahogy telnek-múlnak a napok, a test-
véreivel mind jobban egymásra, illetve 
önmagukra találnak, a nyár végére pe-
dig Harper biztos lesz abban, hogy sorsa 
a festői szépségű tengerparthoz köti.

A sorozat 

harmadik kötete
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interjÚ

 Ezzel a regénnyel érzésem szerint 
mintha visszakanyarodott volna első köny-
vei (Sátántangó, 1985; Kegyelmi viszo-
nyok, 1986; Az ellenállás melankóliája, 
1989) világához. A köztes időben, tehát az 
elmúlt két évtizedben rendhagyó földrajzi 
és szellemi kitérőket tett a Távol-Keleten 
(Mongóliában, Kínában, Japánban). Mi 
vezetett ahhoz, hogy „hazatérjen”, hogy 
ismét Magyarország legyen az új regény 
helyszíne? 

Be akartam végezni, amit elkezdtem. Azaz 
még egyszer végigmenni a Sátántangó, 
Az ellenállás melankóliája és a Háború és 
háború regényes világain, s mivel ezek 
mind Magyarországon játszódnak, ha 
nem is reális időben és térben, de ott, 
ezért magától adódott a helyszín és az 
épp jelennek nevezhető idő is. Így a ko-
rábbi regények ismerete elengedhetet-
len a Báró Wenckheim hazatér, röviden a 
BWH teljes élvezetéhez, mert ez az új s 
tényleg összefoglaló könyv tele van di-
rekt és indirekt párhuzamosságokkal, 
utalásokkal, akár a szereplőkre, akár a 
megfogalmazás módjára, akár a szüzsére 
gondolok.

„.......”

Beszélgetés 
Krasznahorkai Lászlóval 
frissen megjelent 
regényéről, 
a Báró Wenckheim 
hazatérről.

 Terjedelmes lett a BWH, sok száz oldal. 
Hosszú ideig írta a regényt? És a legendásan 
hosszú mondatait – amint azt néhány inter-
jújában említi – tényleg fejben írja?  

Nehéz elhinni, ugye? De hát ez van. 
Néha úgy érzem, már csak fejem van, az 
is csak erre a célra… Azaz másra már nem 
is jó, például hogy hol a kalapom, hol az 
olvasólámpa kapcsolója, hol a feleségem, 
hol a lábam – és ez csak ízelítő. De hát 
öreg testnek ez a sorsa. Aztán hogy hosz-
szú ideig-e? Úgy érti, elég hosszú volt-e a 
megírás ideje? Hát, hat év biztosan meg-
volt, ha nem több. Remélem, elég lesz 
mindenkinek.

 A regényben feltűnő Magyarország két-
ségtelenül hasonlít a „valódi” Magyarország-
ra, csak mintha már az apokalipszisnek egy 
előrehaladottabb állapotában járnánk. Kaoti-
kus, szinte polgárháborús viszonyok uralkod-
nak. Vagy tényleg ilyen állapotban lennénk már? 

Igen, ilyen előrehaladott stádiumban va-
gyunk. A valódi részletek a hétköznap-
jaink ban, az elemelt részletek a regény-
ben találhatók.

 Az Ön műveire eddig nem igazán volt 
jellemző a szerelmi szál feltűnése (Talán csak 
Az urgai fogolyban olvasható Az istennő írt 
című elbeszélése a kivétel), ebben a könyvben 
azonban nagyon is hangsúlyos. Egy interjú-
jában korábban azt mondta, hogy az európai 
kultúra egyik alapköve a klasszikus szerelem-
re való képesség. Megvan még ez az alapkő? 
Létezik még szerelem az apokalipszisben? 

A szerelmi érzés lényege mindig meg-
marad, mert az élet fennmaradásához 
szükség van rá, mint egy totálisan fölös-
legesnek tetsző, de elhanyagolhatatlan 
mellékletre. Súlyos, mély rejtély ez, nem 
tudom a választ, de ami sokkal rosszabb, 
egyáltalán nem tudja senki. Van egy ir-
galmat nem ismerő erő, ami hajt minket 
a másik felé, nem tudjuk, miért éppen ő, 
nem tudjuk, miért éppen mi, de megkap 
egy időtlen pillantása, egy pici vonás a 
bal ajka alatt, ha duzzog, egy gödröcske 
az orcán, ha nevet. A szerelemnek persze 
mi azt nevezzük, amit valóban az európai 
kultúra hozott létre, és ez, ha formáját 
tekintve változni képes is, valóban marad 
kultúránk alapköve. Inog természetesen 
minden, inog az alapkő is, de még nem 

„Van egy irgalmat 
nem ismerő erő, 
ami hajt minket 
a másik felé” 
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dőlt össze: hisz valójában ez az apokalip-
szis: ahogy inog. És mi az, hogy ismer-
jük-e az igazi szerelmet? Hát, persze, ha 
szerelem, akkor csak igazi szerelem van. 
Egyetlen ilyen esik meg az életben, és ré-
gimódi esetekben mindhalálig tart. E re-
gény főhőse régimódi alak. Dosztojevsz-
kij és Faulkner gyönyörűséges idiótáival 
távoli, Estike, Valuska és Korin rivotrilos 
alakjaival közeli a kapcsolata.

 A nemrég elhunyt Esterházy Péter 
írta egyik esszéjében: „már önmagában egy 
Krasz na horkai-mondat hazafias vallomás.” 
Mit gondol erről?

Hogy igaz. Csak hogy mit vallok be én a 
hazának, az már más kérdés.
 
 A Sátántangó tartalomjegyzéke fölé annak 
idején azt írta: Táncrend, a Báró Wenckheim 
hazatér tartalomjegyzéke fölé pedig ezt: Tánc-
lap. Tekinthető ez az új regény valamilyen mó-
don a Sátántangó párdarabjának?

Ismételnem kéne magam, vagy hosz-
szasan bemutatnom, miképp szervezi a 
könyv szerkezetét egy bizonyos argentin 
tangó, a La Cumparsita, de e helyett hadd 
mondjam el egy sétámat egyik barátom-

mal, a matematikus–fizikus Etesi Gábor-
ral. Neki komoly rálátása van arra, hogy 
ma mi Magyarország, s egy este hazafelé 
indultunkban megemlítette, hogy mosta-
nában sokat gondol rá, milyen jó lenne, 
ha ma írnám meg a Sátántangót. Mondom 
neki, épp ezen dolgozom néhány éve, 
s a címe is ez, Sátántangó 2, mint ahogy 
van Keresztapa 2 meg Terminátor 4. Ó, ez 

Krasznahorkai László jelenleg 
az egyik legkeresettebb, 
a kritikusok által legnagyobbra 
tartott írónk külföldön.
Számos fontos díj birtokosa, 
többek között:

2015 – Man Booker-díj
2014 – America Award
2012 – Prima Primissima-díj
2010 – Brücke-Berlin-díj
2004 – Kossuth-díj

remek, mondta Etesi, és látszott, hogy 
öröme egészen őszinte. Remélem, nem 
bánja, hogy a Sátántangó 2 csak munka-
cím maradt, és jól fog megrendültségében 
szórakozni. S egyáltalán: nagyon remé-
lem, hogy mi mind itt ezen a Magyaror-
szágon elég jól el fogunk tudni szórakozni 
megrendültségünkben e regény fölött. 

Győrffy Ákos
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Báró Wenckheim hazatér
krasznahorkai László
145 × 240 mm, 512 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk127 
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4850 Ft

Újabb nagy krasznahorkai-hős tűnik fel a láthatá-
ron, báró Wenckheim, aki Buenos Airesből tér haza. 
Haza: napjaink Magyarországára, ősei remény-
vesztett vidékére, ahol úgy várják, mint a Messiást. 
Szerencsejáték-függő nagybeteg, vagy zseniális 
megváltó, aki új távlatokat nyitni érkezik? Egy 
biztos: a kisvárost, mely szülőhelye, s ahol nyugodni 
fog, olajszállító kamionok lepik el. közel leszünk 
a tűzhöz. krasznahorkai László egész életművét 
összegző regénye apokalipszis és karnevál, érzé-
keny szatíra és tragikus zárlat, melyben mindenki 
megkapja a magáét: aki nevetni akar, nevethet, 
aki elérzékenyülni, az elérzékenyül. A Sátántangó 
felejthetetlen táncrendje után itt is tánclépésekben 
haladunk a kamionhosszú-szuggesztív világmonda-
tok fenséges hömpölygésével a vég elől a vég felé.
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olvasnivaló

vIhAR után
Linda Castillo
137 × 197 mm,
320 oldal, 
füles, kartonált
rendelési kód: bk133
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Painters Millen tornádó söpör végig, sérülteket, hatalmas 
pusztítást hagyva maga után. A romeltakarítás során egy 
cserkészcsapat emberi maradványokra bukkan. A kiérkező 
kate Burkholder rendőrfőnök rögtön gyilkosságra gyanak-
szik, pedig a csontok legalább harminc éve ugyanazon a 
helyen feküdtek. ki az áldozat? és kinek állt érdekében egy 
pajta alá rejteni a holttestet? 

A wALesI kIRáLyné
joanna Courtney
137 × 197 mm,
424 oldal, keménytábla
rendelési kód: bk128
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

joanna Courtney most 
induló trilógiájának, a Hódítók 
asszonyainak első kötete 
igazi csemege a történelmi 
regények kedvelőinek. 
Wales királynéjának, Edith- 
nek sorsán, megpróbáltatá-
sain keresztül elénk tárul 
a tizenegyedik századi Anglia, 
királyok és királynék, grófok 
és grófnék élete, amely nem 
kevés izgalomban és érzelem-
ben bővelkedik.

A kIRáLy eLefántjA
dirk Husemann
137 × 197 mm,
444 oldal, keménytábla
rendelési kód: bk129
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

802-ben arab csapatok 
törnek be a Frank Biroda-
lom nyugati határvidékére: 
vá ro sok és falvak, sőt 
kolostorok is áldozatul 
esnek a pusztításnak. 
A bagdadi kalifa azonban 
már belefáradt az állandó 
háborúskodásba, ezért 
úgy dönt, a béke jeleként 
nem mindennapi ajándékot 
küld nagy károlynak – egy 
elefántot.

ÖRdÖgI játszMák
Angela Marsons
137 × 197 mm,
368 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk131
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Alexandra Thorne pszichiáter. 
jól menő magánpraxist visz, 
önkéntes munkát vállal egy 
rehabilitációs intézményben, 
intelligens, vonzó nő. Egy 
napon azonban az egyik 
páciense gyilkosságot követ 
el, egy másik pedig majdnem 
agyonver egy férfit. Mi történik 
dr. Thorne betegeivel, hogy 
ilyen erőszakos cselekménye-
ket hajtanak végre? Vajon mi 
folyik a terápiákon. 

A BAj neM jáR 
egyedüL
jack Reacher-krimi
Lee Child
137 × 197 mm,
360 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk130
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A múltban Reacher és 
egykori csapatának tagjai 
mindig fedezték egymást. 
Így amikor egyiküket 
holtan találják a kaliforniai 
sivatagban, hat társuknak 
pedig nyoma vész, a férfi 
biztos abban, hogy a régi 
bajtársai komoly bajba 
keveredtek. és ő ezt nem 
nézheti tétlenül...

A túLéLő
Vince Flynn – kyle Mills
137 × 197 mm,
360 oldal, 
füles, kartonált
rendelési kód: bk134
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Vajon képes valaki a síron túlról nemzetközi bonyodalma-
kat okozni, hogy tönkretegye a CIA igazgatóját és annak 
legbelsőbb körét? Ha igen, akkor az csak joe Rickman, 
a volt afganisztáni titkos ügynök lehet. Bosszúja kegyetlen 
és ördögi: halála után a megbízottjai rendszeres időközön-
ként bizalmas információkat szivárogtatnak ki, amelyek 
leleplezik és veszélybe sodorják a Cég kémhálózatának 
legértékesebb tagjait.

egy gyILkOsság 
áRA
Peter Swanson
137 × 197 mm,
276 oldal, 
füles, kartonált
rendelési kód: bk132
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Ted egy reptéri bárban összeismerkedik a titokzatos és 
gyönyörű Lilyvel. Váltanak pár szót, és kiderül, hogy ugyan-
azzal a járattal utaznak Bostonba, a gépük azonban késik. 
néhány pohár martini után már sok mindent megtudnak 
egymásról, talán többet is, mint kellene: a férfi még azt is 
elárulja, hogy attól tart, a felesége megcsalja, és tréfásan 
megjegyzi, a legszívesebben megölné az asszonyt. A vicc 
azonban komolyra fordul, amikor Lily felajánlja, hogy segít 
neki megvalósítani a tökéletes gyilkosságot. 

kényszer- 
gyilkosság
 Alekszandra Marinyina
148 × 210 mm,
268 oldal, kartonált 
rendelési kód: bk135
Bolti ár: 3190 Ft
klubár: 3090 Ft

Alekszandra Marinyina 
az egyik legnépszerűbb 
orosz krimiíró. A nyugal- 

mazott rendőr alezredes 
írónő sok mindent látott, 
és Oroszország nem egy 
könnyű hely, gyilkosság is 
akad bőven – így van miből 
meríteni. 

Részlet a könyvből: „Liza 
nem kiabált. Belsejében 
minden megdermedt a bor-
zalomtól. A magas, erős, 
tizenhat éves lány gépies 
mozdulatokkal karjába 

vette a sovány kisfiút 
és hazaindult vele. 
nem kiáltott segít-
ségért, nem próbált 
mentőt hívni, agya 
hermetikusan 
bezáródott, hogy 
még véletlenül 
se hatolhasson 
be az a szörnyű 
gondolat, hogy 
öccsével valami 
visszafordíthatat-
lan történt. Ez le-
hetetlen. Ez nem 
fordulhat elő. 
Ez képtelenség.”

orosz krimik



részlet

légszomj
jane Shemilt
137 × 197 mm,
272 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk136
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Emma és Adam orvosként valódi szaktekintélynek 
számít. Amikor egy kutatóprogram keretében 
a férfinak lehetősége nyílik arra, hogy családostul 
egy évre Botswanába utazzon, úgy döntenek, 
belevágnak a nagy kalandba. A munka taposómal-
mából és a kettejük közötti állandó versengésből 
végre kibillentené őket ez a soha vissza nem térő 
alkalom, és a nyugodtabb, boldogabb életről szóló 
álmuk talán a vadon szomszédságában valóra 
válhatna. Az álomból azonban igazi rémálom lesz: 
Emma egy nap üresen találja a kisfia ágyát. Afrika 
földjén, több ezer kilométerre az otthonuktól, 
valódi segítség híján maradnak. A rendőrség ugyan 
nyomozásba kezd, a szülők mégis úgy érzik, nekik 
is a gyermek nyomába kell eredniük, mert ki tudja, 
milyen szörnyűbbnél szörnyűbb okok állhatnak 
az eltűnése mögött.

20. fejezet
Botswana, 2014 márciusa

Esti forróság telepszik az ösvényre, a tücs-
kök hangosan ciripelnek. A lépteim csiko-
rognak a kavicson. Járásom könnyed, gon-
dolataim szabadon szárnyalnak a meleg 
levegőben.

Adam valószínűleg a sörét kortyolgatja 
majd, boldogan; szokatlan ez a szó... Zoë 
talán a fák alatt játszik egy gyíkkal. Alice 
Teko mellett olvas, sötét haja a papírt söp-
ri, és nyugodtabb lesz, mint ma reggel volt. 
A vacsora illata kikúszik a kertbe; Elisabeth 
virágokat tesz egy vázába.

Egy madár rebben fel az ösvényről, szag-
gatott hangja széttépi a jelenet nyugalmát: 
siess, siess, doki, siess! Az aranyló fény elsöté-
tül a fák között; egy magányos virág vörösen 
ragyog fel az árnyékban, aztán bealkonyul.

[…]
A lábam előtt egy vékony kígyó siklik át 

villámgyorsan a gyalogúton, majd eltűnik 
egy mélyedésben. Szeretnék inni valamit, 
amiben gin is van. Szeretném lenyűgözni 
Adamet, amiért gyalog jöttem haza – nem 
én tehetek arról, hogy elfelejtette ellenőriz-
ni a kocsit, meg arról sem, hogy nem töltöt-
te fel a mobilját.

A kapu beleveszett a sötétségbe, mire 
odaérek, bár a fa még mindig forró a kezem 
alatt. Az ismerős nyikorgással lendül vissza 
a helyére. A ház mögötti tóban a békák már 
rázendítettek szokásos éjszakai koncertjük-
re. Lerúgom a ragacsos papucsomat, me-
zítláb lépkedek a puha porban. Mint valami 
fájdalom, úgy hasít a mellkasomba a haza-
érés megkönnyebbülése, megkerülöm a 
kanyargós kocsifeljárót, és türelmetlenül 
várom, hogy meglássam az első, kiszáradt 
füvet csíkozó fényeket.

Eltelik néhány pillanat, mire felfogom, 
hogy az összes villany ég a házban, és zseb-
lámpák fénye pásztázza a füves részt is. 
Adam kiabál, bár a hangja inkább egy fájda-
lomtól kínlódó állat bömbölésére emlékez-
tet. A fák között járkál le-föl. Amikor futni 
kezdek, felém fordul, és még az alkonyi sö-
tétben is jól látszik, hogy mennyire sápadt. 
Zoë odabent van, halkan sír a falnak dőlve. 
Tehát nem neki esett baja. Alice a sarokban 
guggol; észrevesz, feláll, a szemében sajnál-
kozás. Ő is megvan.

És ebben a pillanatban már tudom.
A hálószobánkban szokatlanul vibrálnak 

a fények: kell egy másodperc, hogy észreve-
gyem, a függönyt leszakították, darabjait lá-
gyan lengeti az enyhe szellő. Az ablak előtt, 

a szőnyegen csillogó üvegcserepek hever-
nek, néhány hegyes szilánk még a keretben 
maradt.

A kiságy pedig üres.

21. fejezet
Botswana, 2014 márciusa

Kabo autója legurul a felhajtóról, lassít, 
megáll az útnál, aztán gázt ad, és a berregés 
lassan teljesen megszűnik. Nagyjából két 
óra múlva érnek a gaborone-i rendőrség-
re. Nem Teko fog beszélni, hanem Kabo. 
Adam csendben lesz, és csak reméli – ahogy 
én is –, hogy Sam már ott van a rendőrsé-
gen, és átnyújtják neki, mint egy elveszett 
csomagot. De nem szoktak csak úgy csecse-
mőket az ember kezébe nyomni, pláne nem 
olyanokat, akiket éppen akkor raboltak el.

A ház csendes, de a konyhának megvan 
a saját élete. Pattog a tűz, Josiah készíti a 
szárított húst, amely vékony csíkokban lóg 
a mennyezeti kampókról, és ide-oda leng 
a meleg levegőben.

Elisabeth az asztalnál ül, tésztát gyúr. 
Josiah rak a tűzre, aztán úgy bámul rám, 
mintha fogalma sem lenne, ki vagyok. Ösz-
szehúzza a szemöldökét, a homlokát mély 
ráncok barázdálják, a szeme zavartan rándul 
a fal felé. Ha ő nem érti, hogy mi történt, 
akkor én még annyira sem.

[…]
Egy apró csecsemő nagyon kis helyen 

elfér, be lehet tenni egy sötét mélyedésbe. 

A sarokban álló hűtő bekapcsol, mély ber-
regésbe kezd. Korábban szinte észre sem 
vettem. És soha nem is nyitottam ki. Felál-
lok, kinyitom az ajtaját. Ezt látva Elisabeth 
megriad, talpra ugrik, elsírja magát. A hűtő 
majdnem teljesen üres, csak egy kis tej és 
vaj van a polcokon, összekötözött zöld leve-
lek. Elisabeth döbbenete szinte tapintható. 
Josiah megtörli az arcát, kimegy az ajtón, és 
becsukja maga mögött.

– Ezt nem fogom kibírni – suttogom.
Elisabeth nem szólal meg. A kályha pe-

remére, egy edénybe teszi a tésztát, letakarja 
egy ruhával, majd a kezébe veszi a seprűt.

– Holnap eljön a főnök felesége.
Elisabeth bólint, fel sem néz.
– Megtaláltam Josiah kutyáját – folyta-

tom gyorsan. – Meghalt.
Ekkor megáll, rám néz, és úgy csóválja 

a fejét, mintha hülyeségeket beszélnék.
– Biztosan egy kocsi ütötte el. Az út 

menti árokban volt a tetem. Nagyon sajná-
lom. Elmondom Josiah-nak.

A szája megfeszül, az ajtóra pillant.
– Majd én elmondom neki.
Kijövök a konyhából. Igen, talán jobban 

fogadja majd, ha tőle tudja meg. Egy pilla-
natra magam előtt látom azt a kicsi, sárga 
kutyust, amilyen egykor lehetett, ahogy ro-
hangál, bukdácsol az udvaron, ahogy a gaz-
dája ágya alatt alszik. Aztán megint Sam arca 
jelenik meg előttem. A szája nyitva van, az 
arca nedves a sírástól, a testét egy idegen szo-
rítja. Valahogy ki kell várnom, amíg Adam 
visszaér. Kabo hazamegy majd, és elmondja 
a feleségének. Aztán hamarosan az összes 
szomszéd tudni fogja. A tragédiánk egyre to-
vább terjed, és mások életébe is beszivárog.

A késő esti híradóban férfiakat mutatnak, 
akik egy emelvényen kiabálnak, zászlókat 
lengetnek, a tömeg lelkesen figyel. Válasz-
tási kampány van. Gyorsan kikapcsolom 
a tévét, zúg a fejem.

Félek.

Légszomj
Részlet Jane Shemilt azonos című regényéből, amely a General Press 
Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Szabó István.

9
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művelt nép kiadó

B A Paris

Zárt ajtók mögött
Mindenki ismer olyan párokat, mint jack és Grace. jack jóképű és gaz-
dag, Grace bájos és elegáns. kedveljük őket, még ha nem is áll szán-
dékunkban.és szeretnénk Grace-t jobban is megismerni. Csakhogy ez 
nem is olyan egyszerű, ugyanis jack és Grace elválaszthatatlanok. Van, 
aki ezt igaz szerelemnek nevezné. Mások talán feltennék a kérdést, hogy 
Grace miért nem veszi fel soha a telefont. Vagy miért nem lehet vele 
beülni valahova egy kávéra, jóllehet nem dolgozik. és hogy marad olyan 
sovány, noha rafinált fogások sorát főzi? és vajon miért van rács az egyik 
hálószoba ablakon? 

SZerelemre teremtve
a mccarthy család
Marie Force
125 × 200 mm, 368 oldal, kartonált
rendelési kód: bk140
Bolti ár: 3490 Ft 
klubár: 3250 Ft

Maddie Chester elhatározza, hogy elhagyja otthonát a Gansett-
szigeten, ahová csak rossz emlékek kötik, és ahol csúnya pletykák 
terjednek róla. Egy nap éppen kerékpárral megy munkába, hogy 
takarítson a McCarthy’s Resort Hotelben, amikor Gansett „tékozló 
fia” Mac McCarthy fellöki őt. Mac azért megy vissza a városba, hogy 
segítsen apjának a családi vállalkozást eladni, és esze ágában 
sincs, hogy sokáig maradjon. 

Amikor fellöki Maddie-t, 
a lány súlyosan megsé-
rül, ezért Mac beköltözik 
hozzá, hogy ápolja őt, és 
segítsen gondját viselni 
pár hónapos kisfiának. 
Hamarosan rájön azon-
ban, hogy a villámláto-
gatással kapcsolatos 
tervét súlyos veszély 
fenyegeti.

    a háZ
a tengernél

Santa Montefiore
125 × 200 mm,

350 oldal, kartonált
rendelési kód: bk137 

Bolti ár: 3490 Ft 
klubár: 3250 Ft

A tízéves Florianát rabul 
ejti a kis faluja mellett álló 
pompás toszkánai villa 
szépsége, és arról álmodo-
zik, hogy egy napon majd 
ott lakik. Amikor dante, 
a villa tulajdonosának 
fia behívja a lánykát, már 
tudja, hogy a sorsa ide köti, ehhez a fiúhoz.  
ám miközben felnőnek, átlépnek egy láthatatlan vonalat, és ve-
szélybe sodorják azt, amit a legfontosabbnak tartanak az élet-
ben... Több évtizeddel később, és több száz kilométernyire onnan, 
az angliai devonban, egy festői, régi kis kastélyszállóra nehéz idők 
járnak. A tulajdonos, Marina, felfogad a nyári szezonra egy bentla-
kó művészt, aki festegetni tanítja a vendégeket. A festő, akit Marina 
talál erre a célra, vonzó, okos férfi, és nemcsak a családi békétlen-
ségeket kezdi elsimítani, hanem sikerül megfordítania a szálló sze-
rencséjét is. Hamarosan kiderül azonban, hogy a művész nem az, 
akinek látszik... A tengerparti ház megindító és varázslatos mese 
szerelemről, megbocsátásról, és újra felfedezett múltról.

Oriana Fallaci

aZ értelem ereje
Illiberális. Inkorrekt. Igaz.
Oriana Fallaci A harag-trilógia második kötetében még tovább megy, 
ítéletet hoz Euró pa felett, amely véleménye szerint már nem is Európa, 
hanem Eurábia, az Iszlám egyik gyarmata.

125 × 200 mm,400 oldal, kartonáltrendelési kód: bk139Bolti ár: 3490 Ft klubár: 3250 Ft

140 × 215 mm,300 oldal, kartonáltrendelési kód: bk138Bolti ár: 3690 Ft klubár: 3450 Ft

A pSzicHOLóGiAi
THRiLLER,
AMiéRT MiNDENKi
MEGőRüL
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Mi jut eszünkbe Szent-Györgyi Albert neve hallatán? A C-vita-
min felfedezése, és hogy ő az első és egyetlen Nobel-díjasunk, 
aki Magyarországon végzett tudományos tevékenységéért 

vehette át az elismerést. Szegeden végezte a kutatásait, itt jött rá arra, 
hogy ezt az ember számára nélkülözhetetlen vegyületet a paprikából 
tudja kivonni. Felfedezése világszerte az egyik legalapvetőbb gyógy-
szerré és minden modern háztartás elmaradhatatlan étrend-kiegészí-
tőjévé vált. Eddig még semmi újat nem mondtam, a munkássága ismert 
mindenki előtt. Wisinger István könyve azonban épp az ellenkezőjét 
bizonyítja be, azaz szerinte Szent-Györgyi Albertről jobbára semmit 
sem tudunk. A tudomány mellett ugyanis volt egy másik, titkos élete is. 
Egy kutatóról szóló könyvtől joggal várhatnánk, hogy egy tudósport-
rét kapunk a kezünkbe, A Nobel-díjas kém azonban csak részben az, 
fókuszában egészen más áll; a szellem emberének szerepvállalásáról, 
ennek fontosságáról szól. Arról, hogy vészterhes időkben – márpedig 
Kelet-Európában ha csak az legutóbbi évszázadot vesszük vizsgáló-
dásuk alapjául, jobbára vészterhes idők dúltak – hogyan lehet elve-
inkhez hűen, becsületesen élni.

Néhány közismert tény a tudósról: számos külföldi egyetemen is 
kutatott – Hollandiában, Angliában és Amerikában –, de a C-vita-
minnal kapcsolatos vizsgálódásai végül itthon, Magyarországon ve-
zettek eredményre. Szívesen időzött diákjaival, kedvelte a testmoz-
gást, megvetette a felesleges formaságokat, közvetlen és barátságos 
volt. A sikerét nem úgy érte el, hogy átgázolt riválisain, épp ellen-
kezőleg: eredményeit szívesen megosztotta másokkal. Mikor emiatt 
majdnem a vele párhuzamosan, azonos problémán dolgozó amerikai 
tudósnak, C. G. Kingnek tulajdonították a C-vitamin felfedezését, 
akkor sem változtatott hozzáállásán. Mikor sikerült C-vitamint 
nagymennyiségben előállítania „mintát küldött az általa ismert minden 
olyan tudósnak, akiről tudni lehetett, hogy e probléma megfejtésén dolgozik” 
és „feloldotta a szabadalommal kapcsolatban az elsőbbségi jog alkalmazá-
sát”, mert „számára az volt a legfontosabb, hogy bárhol használhassák az 
anyagot, ha eljutnak vele a gyógyításig, nem pedig az, hogy az elsősorban 
kinek köszönhető”. Emberi nagyságát 
hűen tükrözi ez a könyvből vett idézet. 
Mikor egyházi vagy épp világi veze-
tőkkel találkozott, természetesen vi-
selkedett. Nem próbált hízelkedéssel 
a közelükbe férkőzni. Számára min-
den ember egyformán fontos volt. 
Rektorként eltörölte „az egyetemen 
írásban és szóban az addig kötelező mél-
tóságos úr megszólítást”. Általános vi-
szonyulása tette szabaddá egy olyan 
világban, ahol az emberek előbb a 
náci, majd később a szovjet megszállás 
árnyékában tengődtek. Sok diákja szá-
mára felejthetetlen példaképpé vált.

A kötet elsősorban nem a tudós-
ról, és nem is a tanárról szól, hanem 
a címben is szereplő „kémről”. A har-
mincas évek végén, a negyvenes évek 

elején Szent-Györgyi egyre határozottabban és hangosabban lépett 
fel, mint közéleti személyiség. Véleményét nem rejtette véka alá, kö-
vetkezetesen járt az általa igaznak vélt úton. Az első világháborúban 
megtapasztalta az értelmetlen pusztítás következményeit, és pacifis-
tává vált. A nácikkal és szélsőséges magyarokkal nyíltan szembehe-
lyezkedett, egy liberális, demokratikus berendezkedés elkötelezett 
híve volt. Nézetei, nemzetközi ismertsége és bátor kiállása egyenes 
következménye volt, hogy titkosügynöki feladatokra kérték fel. Egy 
törökországi konferencia ürügyén közvetített a britek és a Kállay-
kormány között. Szent-Györgyi naiv magabiztossággal játszotta el 
a kém szerepét, így eshetett meg vele, hogy Berlinben hamarosan 
a konferencián elhangzott minden szaváról értesültek. Ettől kezdve 
élete egyre inkább a kémregények szüzséje szerint alakult. Az ország 
megszállásakor házi őrizetbe kényszerült, majd miután Szegedről 
Budapestre menekült, álruhában bujdosott, miközben nem hagyott 
fel konspirációs tevékenységével sem. A magyarországi ellenállás 
egyik sejtjének névadójává és szervezőjévé vált.

A krimibe illő eseményekről szóló beszámolójában Wisinger 
nem hallgatja el azt sem, hogy Szent-Györgyi Albert milyen suta, 
ügyetlen volt ezekben az ügyekben, hogy olykor milyen vakmerő, 
őrült húzásokkal próbált menekülni a kutyaszorítóból, és milyen 
gyanútlanul folyt bele ebbe az igencsak kockázatos történetbe. Ez 
csak még inkább előtérbe állítja bátorságát, amivel kiállt elveiért és 
hazájáért. Bár az életregény szövegben érezhető elfogultsága fősze-
replője iránt, nem hallgatja el jellemének árnyoldalát sem. Így válik 
láthatóvá, hogy a zseni és az átlagember közti távolság korántsem 
áthidalhatatlan. A Nobel-díjas tudós nem sokban különbözött má-
soktól, csupán szorgalma, bátorsága, elvhűsége tette rendkívülivé.

Wisinger István regényszerűen beszél Szent-Györgyi Albert 
életútjáról és koráról. Hihetetlen háttéranyaggal rendelkezik, és ezt 
maradéktalanul fel is használja elbeszélése felépítéséhez. Hol tör-
téneti kitérőket tesz, például ismerteti a politikai helyzetet, hogy a 
kor eseményeiben járatlan olvasót eligazítsa, hol pedig Churchill 

ruhatárát és magánéleti ügyeit is be-
lekeveri a mesébe, csakhogy létrehoz-
za az olvasmányélményhez szükséges 
drámai feszültséget. Sőt, még attól 
sem retten vissza, hogy az egykor 
elhangzott beszélgetéseket rekonst-
ruálja. A szöveg műfajára ezért talán 
a leginkább illő kifejezés a regényes 
életrajz, mely keveri a fiktív és valós 
elemeket. Ezzel a döntéssel lemond a 
szoros értelemben vett tényszerűség-
ről, írásműve ugyanakkor izgalmas, 
fordulatos, olvasmányos. Az angol-
szász ismeretterjesztő könyvek min-
tájára íródott kötet széles közönséget 
szólít meg. A Nobel-díjas kém egy nagy 
ambícióval megírt tudósportré, mely 
úgy tanít, hogy közben szórakoztat is.

Péjáhos

Szent-Györgyi Albert 
titkos élete

A nOBeL-díjAs kéM
Wisinger István
125 × 200 mm, 448 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk141
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Szent-Györgyi Albert 1937. 
december 10-én átvette 
a nobel-díjat Gusztáv svéd 
királytól a C-vitamin és 
a fumársavkatalízis szerepé-
nek terén tett felfedezéseiért. 
de milyen ember is volt 
Szent-Györgyi, akit Szegeden 
csak „Prof”-ként emlegettek tanítványai? Egy pacifista, aktív 
politikus, önjelölt kém, rendkívüli tudós, aki a családi tragédiák 
hatására élete utolsó két évtizedét a rákkutatásnak szentelte. 
Wisinger István e dokumentumregényben Szent-Györgyi Albert ke-
vésbé ismert oldalát, személyisége ellentmondó vonásait, a belső 
vívódásokkal teli életútját is feltárva igyekszik bemutatni a tudóst.

Fo
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trivium kiadó

szeReLeMBen,
háBORúBAn
1. kötet – kurt szejt és sura
nermin Bezmen
155 × 240 mm,
480 oldal,  keménytábla
rendelési kód: bk147
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

sOhA neM eLég
dOnALd TRuMP – küzdELEM A SIkERéRT
Michael d’Antonio
150 × 230 mm, 456 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk148
Bolti ár: 4490 Ft • klubár: 4350 Ft
kicsoda az igazi donald Trump? Hogyan lett 
ennyire gazdag és ismert? Mitől ennyire erős? 
A szókimondó könyv feltárja a milliárdos legfon-
tosabb titkait. Személyes interjúkra támaszkod-
va beszámol Trump gyermekkoráról, gyönyörű 
feleségeiről, megdöbbentő húzásairól és vak-
merő politikai kalandozásairól.

egy jóRAvALó ház
Ann Leary
135 × 200 mm, 336 oldal, kartonált 
rendelési kód: bk150
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
Hildy látszólag sikeres ingatlanügynök, való-
jában azonban csak egy szorongó, alkoho-
lista asszony. Mígnem feltűnik életében a re-
ménysugár egy félszeg férfi személyében. Ann 
Leary csípős humorral festi meg az alkoholiz-
mus veszélyeit, és tárja fel egy kisváros mezte-
len igazságait. A regényből készült filmben Ro-
bert de niro és Meryl Streep újra együtt játszik.

szuLejMán szíve
szulejmán sorozat – 8. kötet
Fatima Melek
155 × 240 mm, 416 oldal, keménytábla
rendelési kód: bk149
Bolti ár: 4490 Ft • klubár: 4350 Ft
A Szigetvár ostromának 450. évfordulója alkal-
mából megjelent izgalmas regény hősei tudni 
akarják, mit rejtettek el a törökök a szigeti mo-
csárban. életveszélyes kalandok várnak Szulej-
mán lányára és egy magyar nemeskisasszonyra, 
miközben Isztambulban kegyetlen szultánák küz-
denek Szulejmán örökségéért.

A történelmi tényeken alapuló regény egy megrázó kor, egy hihetetlen szere-
lem, háború, forradalom, honvágy krónikája, tele váratlan fordulatokkal, mély 
érzelmekkel. A XX. századi cári Oroszországból, Szentpétervárról, az Oszmán Bi-
rodalom széthullásán át Isztambulig jutunk. átélhetjük a korabeli arisztokrácia 
fényűző világát, ahol II. Miklós cár hadnagya a sármos, törekvő kurt Szejt egy bál 
során találkozik Surával. ám Szejt, mint a cárpárti Eminof család tagja szembe-
kerül Sura tehetős famíliájával. Vajon ennek ellenére sikerül-e mindent elsöprő 
szerelmüket életben tartani vagy a történelem vihara erősebb náluk?

A SIkERES TéVé-
SOROzAT uTán
MOST kÖnYVBEn IS!

Az Arab lánya
Hamarosan érkezik Borsa Brown  
Arab-sorozatának harmadik része,  
Az Arab lánya. Ennek apropójából  
faggattuk az írónőt.

Sikeres íróként mennyire összeegyeztethető a munka és a magánélet?
Kötetlen munkaidőben dolgozom, de a határidőket be kell tartani. 
Ez önfegyelmet igényel, viszont rengeteg szabadidőt is nyerhetek. 
A leg fontosabb a számomra, hogy nőként, anyaként teljes életet éljek.
Újra érzelmi hullámvasútra ülteted az olvasókat?
Nem hiszem, hogy valaha is engedni fogom nekik, hogy leszálljanak. 
Az Arab lánya teli lesz meglepetésekkel. Rengetegen megtippelték már 
a folytatást, de senki sem trafált bele. Kicsit meg is nyugodtam ettől.
Sokszor összetöröd az olvasók szívét, mégis szeretik a stílusod.  
Lesz végre happy end?

Erre nem válaszolhatok. Egy író akkor lehet elégedett, ha 
határtalanul boldoggá vagy dühössé teszi az olvasót. Ha 

egy könyvnek nincs mondanivalója, nem is marad meg 
az emberben. Én e szerint írok. És azt garantálom, 
hogy Az Arab lánya után is lesz min gondolkodni!

álomgyár kiadó

tÖBBek áLtAL
„Az életet csak úgy lehet megélni, ha kockáztatsz”
julia Lewis Thomson
130 × 197 mm, 248 oldal, kartonált
rendelési kód: bk146
Bolti ár: 2999 Ft • klubár: 2790 Ft
Anna mély érzésű lány, aki szeretetre vágyik. Iga-
zán megérdemelné, hogy boldog legyen, de nem 
adatik meg neki a könnyebbik út. Vajon képes 
szembenézni saját félelmeivel, és megleli azt, 
amiért érdemes küzdenie? julia Lewis Thomson 
valódi mélységekbe és magasságokba röpíti ol-
vasóját.

szuLejMán 
és A MAgyAR udvARhÖLgy
R. kelényi Angelika
130 × 197 mm, 352 oldal, kartonált
rendelési kód: bk145
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
Mikor Szulejmán elfoglalja Buda várát, Illésházy 
Annát új feladatok elé állítja a sors: be kell épül-
nie a szultán háremébe. Hazugság, gyilkossá-
gok, nőrablás, intrika és halálos szerelem a 
magyar történelem vérzivataros időszakában. 
Vajon kötelessége, vagy az igazság és a szerel-
me fontosabb számára?

Az ARAB
rendelési kód: bk142

Az ARAB szeRetője
rendelési kód: bk143

Az ARAB LányA
rendelési kód: bk144

A kötetek 

jellemzői:

Borsa Brown

130 × 197 mm,

480–496 oldal, kartonált

Bolti ár: 3490 Ft

klubár: 3250 Ft

Megjelenik

október 28-án!

Megjelenik

október 3-án!
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olvasnivaló

365 LéPés 
ÖnMAgunk feLé
Művészi színező  
lélekemelő gondolatokkal
146 × 160 mm,
270 oldal, kartonált
rendelési kód: bk158
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Színezéssel eljutni belső 
békénkhez – ebben segít ez 
a csodás könyv, melyben bölcs 
gondolatok és varázslatos ké-
pek nyújtanak kikapcsolódást 
oldalról oldalra. Megnyugtató 
és egyben inspiráló társ az év 
minden napjára.

Más szív, Más LéLek
Barbara Taylor Bradford
122 × 200 mm,
384 oldal, kartonált
rendelési kód: bk156
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Barbara Taylor Bradford, 
a romantikus regények 
nagymestere ezúttal 
két család, két nő, egy 
rendkívüli barátság és egy 
borzalmas titok izgalmas 
történetét meséli el. Felka-
varó regény arról, hogyan 
nézzünk szembe a múlt 
sötét árnyaival.

kéMRegény
Borisz Akunyin
122 × 200 mm,
456 oldal, kartonált
rendelési kód: bk155
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Borisz Akunyin történelmi 
tényekből és saját fékte-
len fantáziájából irodalmi 
rob banó anyagot kevert 
a világtörténelem legnagyobb 
kémtörténetéről. A regény Hit-
ler, valamint Sztálin hírszerző 
szolgálatának szövevényes 
játszmáiba vezeti be az 
olvasót.

suLLy
Csoda a hudson folyón
Chesley Sullenberger–
jeffrey zaslow
132 × 203 mm,
344 oldal, kartonált
rendelési kód: bk159
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A kötet Sully kapitány törté-
netét meséli el, aki 2009-ben 
kényszerleszállást hajtott 
végre new Yorkban, a Hudson 
folyón, így mentve meg a baj-
ba került gép utasait. A szen-
zációs landolás világszerte 
hőssé avatta a pilótát.

BILLy eLLIOt
Melvin Burgess
124 × 182 mm,
192 oldal, kartonált
rendelési kód: bk157
Bolti ár: 2590 Ft
klubár: 2490 Ft

Billy szereti a zenét, és néha 
táncra perdül nagyijával. 
Az apja által erőltetett boksz-
tól idegenkedő fiú felszínre 
törő vágyálmából botrány 
kerekedik a maradi városká-
ban. Billy mégis szembeszáll 
apjával, mert semmit sem 
szeretne jobban a világon, 
mint táncolni.

Felnott színezo” ”
AlexAndrA kiAdó • európA könyvkiAdó • CArtAphilus könyvkiAdó

SzépmíveS kiadó
eMLékIRAt 
és nAPLó
jászai Mari
125 × 183 mm, 300 oldal,
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bk151
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

jászai Mari emlékiratait olvasni még ma is izgal-
mas. A szövegek nemcsak gyerekkorról, színházról, 
vélt vagy valós szerelmekről (kassai Vidor, Reviczky 
Gyula, Feszty árpád, Szomory dezső) szólnak, ha-
nem a lélek belső rezdüléseiről, a nőiségről, sike-
rekről és kudarcokról, válságokról és vívódásokról. 

ne kéRdezd, 
kI vOLtAM
egy díva emlékére
karády katalin
185 × 204 mm, 
240 oldal, kemény-
tábla, védőborítóval
rendelési kód: bk153
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Egy fájón búgó hang valahonnan az égből. A szív-
re helyezett parázs pergő hamuja. Akinek lábánál 
a tenger álmodott. dizőz és nemzeti intézmény: 
karády katalin. játszott a történelemmel, játszott 
és énekelt. Majd odahagyott huszonvalahány fil-
met, sikert, álmokat, s egy elveszített háborút. át-
kelt az óceánon, hogy kalaposnő legyen.

éLeteM nAPLójA
Blaha Lujza
125 × 183 mm, 300 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk152
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Primadonna volt. és sztár.
A közönség kedvence. naplójában közvetlen 
szavakkal beszél színészi fejlődésének, sike-
reinek, utazásainak és három házasságának 
kalandos eseményeiről. Egy melegszívű művész 
vallomása a körülötte kavargó életről és arról 
a tündérkastélyról, amelynek színház a neve.

kÖnyvveL 
üzenek néked
Radnóti Miklós dedikációi
Bíró-Balogh Tamás
185 × 204 mm, 
240 oldal, keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: bk154
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

„Radnóti ama kevesek közé tartozik, akik a ki-
fejezés nyelvi gondossága mellett a látható 
nyelven való közlésre is különös gondot fordítot-
tak. keze írása pontos és szabályos, formái csi-
nosak, de minden cikornyától és hivalkodástól 
mentesek, tükrözik kifejezőeszköz mivoltukat” – 
írta róla Haiman György.

A most induló Szépmíves kiadó a 19. és 
20. századi emlékiratok, naplók, kultúrtör-
téneti munkák kiadására specializálódott 
kiadói műhely, amely elsősorban a kiadat-
lan vagy elfeledett kéziratok feltárását és 
kiadását tűzte ki célul. 

Ismert nevek ismeretlen írásai, grófok, 
bárók, grófnők, bárónők visszaemlékezé-
sei, korabeli politikusok és közéleti sze-
mélyek magánírásai, továbbá vallomások 
és levelezések, diáriumok és útirajzok, va-
lamint elfeledett művek egyaránt jelentik 
a profil árnyalatait, ugyanakkor szempont 
és terv az irodalmi helyreállítás ügye: ko-
rábban cenzúrázott, torzón kiadott művek 
megjelentetése az eredeti változat(ok)ban.

A műhely ugyanakkor nem zárkózik el 
a művelődés- és helytörténeti kuriózumok 
közreadása elől sem. Fő hangsúlyt kap a 
női emlékirat-irodalom, valamint többek 
között az Andrássy- és károlyi-hagyaték 
feldolgozása, közreadása, s nem utolsó 
sorban az erdélyi irodalmi és művelődés-
történeti hagyomány elfeledett vagy isme-
retlen műveinek gondozása.

Vagyis meglehetősen tág a korlátok kö-
zötti szabadság földje, így az sem okozhat 
meglepetést, hogy az egyetlen 1848–49-es 
kézírásos diárium kiadása ugyanúgy a terv 
része, mint a közelmúlt eseményeit taglaló 
észak-koreai magyar nyelvű napló publiká-
lása.
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irodalom

szent LászLó
kard és glória
Benkő László
144 × 204 mm,
432 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bk160
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

László király immár egymaga 
uralkodik és felelős politi-
kával, kemény törvényalko-
tással stabilizálja az ország 
helyzetét. A bosszúszomjas 
Salamon, László unokaöcs-
cse, elhagyja az országot és 
sógoránál, a német Henriknél 
keres menedéket, de to-
vábbra sem tesz le abbéli 
szándékáról, hogy a koronát 
visszaszerezze.

AtILLA, Isten OstORA
Cselenyák Imre
144 × 204 mm,
280 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bk161
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

A hunok leghíresebb 
uralkodójának élete 
sok alkotót megihletett. 
Markáns egyénisége, hadi 
sikerei és magánélete 
sokak képzeletét foglal-
koztatja. Milyen lehetett az 
az ember, aki korának egyik 
leghatalmasabb birodalmát 
hozta létre? E regény a nagy 
hun „király”-t megejtően 
eredeti és valósághű módon 
ábrázolja.

Mesék Mátyás 
kIRáLyRóL
165 × 234 mm,
128  oldal, keménytábla 
rendelési kód: bk162
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Számtalan mesés történet 
létezik az álruhában népe 
között járó, jutalmazó és 
büntető, tréfát kedvelő 
Mátyás királyról, nemcsak 
a néphagyományban, ha-
nem neves íróink munkái 
között is – e mesegyűjte-
mény ezekből mutat be jó 
néhányat.
A kötetet Csala károly 
grafikusművész illusztrá-
ciói teszik gazdagabbá.

Gyerekeknek
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zuhAnás A végkIfejLet feLé
Poszler György
140 × 215 mm, 204 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk165
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A tavaly elhunyt nagy tanár és tudós, Poszler György 
utolsó írásait tartalmazza ez a kötet. utolsó mester-
esszéiben, szellemi testamentumként Poszler múlt 
századunk nagy önismereti-történetfilozófiai kérdé-
seit vizsgálta a rá jellemző elegáns nyitottsággal és 
lényeglátó sűrűséggel: Tiszaeszlár példázatát, a má-
sodik világháború magyar felelősségét és szülőföld-
je, Erdély szellemi-eszmei örökségét. A kötetet a 
Poszler Györggyel készített, a Literán megjelent élet-
útinterjú és a jó barát, Sándor Iván búcsúírása zárja.

AMíg MásOkkAL vOLtunk
Szilasi László
125 × 197 mm, 292 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk164  
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Három költő kisregényét tartja kezében az Olvasó. 
Babits Szegeden, jókai a levert forradalom utáni 
bujdosás idején, Bessenyei György szülőföldjén, 
Tiszabercelen, a magyar vidék pusztaságában. 
Mindannyian számkivetettek. Mindannyian remeték, 
elhagyottak, elveszettek. de mindannyian készülnek 
valami nagyszabásúra. Arról szól ez a három egy-
mással összefüggő szöveg, hogy a zsenialitás előbb-
utóbb kibontja a maga súlyos rétegeit, és olyasmit 
alkot, ami egy nemzet nyelvében maradandó lesz.  

ROLó ALAtt
Megyesi Gusztáv 
125 × 197 mm, 480 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk166 
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Esterházy Péter egyszer azt írta, ha újságíró len-
ne, Megyesi Gusztáv szeretne lenni. Szarkasztikus 
hang, mélyáramú irónia, éleslátás és a gondolati 
futamok meghökkentő fordulatai jellemzik a publi-
cisztikáját. Ez a könyv válogatás a Népszabadság-
ban megjelent írásaiból. Lenyűgöző panoráma az 
illiberalizmus kiépüléséről és lélektanáról. Tulaj-
donképpen mulatságos tankönyvet tart a kezében 
az olvasó. nevethet az ember, a könnyeit törölheti, 
míg lapozgatja, ám aztán benn akad a levegő.

A szentté avatott Teréz 
anya legszebb, példákkal 
illusztrált gondolatait 
tárja elénk e könyv. 
Szóljon akár a legvilágibb 
vagy legkeresztényibb 
témákról, minden egyes 
mondatából egy igazi 
szent képe rajzolódik ki. 
Ez a témakörökre osztott 
gondolatfüzér vezér-
fonálként is hasz-
nálható a lelki 
tökéletesedés 
útján.

kALkuttAI 
szent teRéz AnyA
BÖLCsességeI
Carol kelly-Gangi
122 × 197 mm,
168 oldal, keménytábla
rendelési kód: bk163
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft
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történelem

A neMzetIszOCIALIstA 
RezsIM és A zsIdóság 
MegseMMIsítése 
euRóPáBAn
Hans Mommsen
130 × 197 mm, 
288 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk169
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Hans Mommsen német történész professzor 
alapműve a holokauszthoz vezető események 
kompakt elemzését adja. A weimari köztársa-
ság alatti zsidóellenességtől kezdődően a zsi-
dók megsemmisítéséhez vezető lépésekig.

CsILLAggAL neM jó jáRnI MOst
kis Pál budapesti fényképész naplója
(1944. október–november)
kis Pál
124  × 197 mm, 128 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk167  
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

kis Pál műterme a két világháború közötti portré fotózás 
kiemelkedő műhelye volt, ahol híres színészek, írók, opera-
énekesek is megfordultak. A fényképészt 1944 októberében 
a nyilasok elhurcolták, de néhány hét múlva megszökött. 
Az elfogásáig vezetett, szuggesztív erejű, ceruzarajzokkal 
illusztrált naplója megrendítő olvasmány.

dR. MengeLe BOnCOLó- 
ORvOsA vOLtAM Az AusChwItzI 
kReMAtóRIuMBAn
dr. nyiszli Miklós
124 × 197 mm, 368 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bk168 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Az erdélyi magyar orvos, dr. nyiszli Miklós  
szakmai felkészültségének köszönhetően 
dr. josef Mengele boncolóorvosa, s mint ilyen, 
kivételezett helyzetű sonderkommandós lett. 
nyolc hónapon keresztül volt szemtanúja 
Auschwitz-Birkenau minden borzalmának. 

A holokauszt értelmezése véleményem sze-
rint az egyik legfontosabb identitásképző 
jelenség nemcsak a világ zsidóságának, ha-
nem Európa, és azon belül Magyarország 
polgárainak számára is. Szerencsére sok 
fontos munka olvasható a témában, és jelen 
pillanatban is sorra jelennek meg a doku-
mentumok, elemzések és irodalmi művek. 
Most három, egészen más műfajú könyvet 
ajánlok, melyeknek közös érdeme, hogy sok 
új szempontot vetnek fel arról az esemény-
ről, amit Pilinszky János ezzel a szóval feje-
zett ki: „botrány”. 

Kertész Imre esszéiben és interjúiban 
(Améry és Borowski mellett) leggyakrabban 
Dr. Nyiszli Miklós megrázó, Dr. Mengele 
boncolóorvosa voltam az auschwitzi kremató-
riumban című remekművére hivatkozott. 
Nyiszli írása azért különleges, mert tárgyi-
lagos, mondhatni szikár stílusban írta meg, 
mit élt át azon a helyen, amihez képes Dan-
te Pokol-jelenetei vasárnapi pikniknek tűn-
hetnek az olvasó számára. A képzett orvos 
azért választotta ezt a nyelvet, mert írását 
dokumentumnak szánta, tanúságtételnek, 
hogy a világ pontos tudomást szerezzen 
arról, mi is történt a legnagyobb megsem-
misítő táborban. A háború után közvetle-
nül, 1946-ban, saját pénzén jelentette meg 
a memoárt, és később fontos tanú volt a 
nürnbergi perek alatt is. A könyv elősza-
va szerint tulajdonképpen az ő írása tette 
„sztárrá” Mengelét. Iszonyú olvasmány, de 
e nélkül elképzelhetetlen a tömegmészárlás 
feltárása. A könyvet az új kiadásban (hiszen 
már többször megjelent, és az elmúlt évti-
zedekben sok nyelvre le is fordították) fon-
tos jegyzetek, kiegészítő dokumentumok és 
egy kiváló előszó is gazdagítja – és a Mag-
vető Kiadó a tavaly újraindított Tények és 
Tanúk-sorozatban jelentette meg. 

Ugyanennek a sorozatnak van egy új 
da rabja is, Kis Pál fényképész 1944. októ-
ber–december között írt naplója, melynek 
címe: Csillaggal nem jó járni most. A buda-
pesti Király utcában élő fotográfust ’44 ok- 

 tóberében viszik el munkaszolgálatra, és 
ekkortól kezdve örökíti meg a „muszosok” 
(munkaszolgálatosok) és a bujkáló sárgacsil-
lagosok keserű mindennapjait naplójában. 
Ahogy a bevezetőben Závada Pál megírja: 
az egész naplóból egyetlen oldalt sem nor-
mális papírlapra írt a menekülő Kis, hanem 
vécépapírra, lapmaradékokra, cédulákra. 
A napló decemberben félbe szakad: szerző-
jét ugyanis az utolsó vonattal, amely Buda-
pestről kigördült, elvitték Buchenwaldba, 
majd onnan az egyik altáborba, ahol ember-
telen körülmények között kellett dolgoznia. 
Alig egy hónap múlva meghalt, a szokásos, 
mérhetetlenül cinikus diagnózis szerint 
„szívelégtelenségben”. 

A rövid napló sok mindenben különbö-
zik Nyiszli doktor visszaemlékezésétől, de 
leginkább abban, hogy az esztelen, kifordult 
világban mégis megpróbál valami értelmet, 
valami mozgatórugót felfedezni. A stílusa 
(gondoljuk csak meg, egy részét vécépapírra 
írta!) sokszor költői, néhol olyan, mint egy 
biblikus szöveg, jeremiád és avantgárd sza-
bad vers keveréke. Szívszorító ennek a bé-
kés, családszerető embernek a sorsát végig-
követni.

A naplóírók és visszaemlékezők kény-
szerű elszenvedői voltak a felfoghatatlan 
tömeggyilkosságnak, és az ő tragikus sorsuk 
– vagy éppen sorstalanságuk, ahogy Kertész 
Imre megfogalmazta remekművében – mel-
lett ugyanolyan érdekes az elkövetők kiléte 

is. Hans Mommsen német történész írt egy, 
az összefoglaló történeti munkák általános 
hosszához képest rövid áttekintést A nemze-
tiszocialista rezsim és zsidóság megsemmisítése 
Európában címmel, amelyben ezzel a kér-
déssel foglalkozik: hogyan jutott el a náci 
Németország oda, hogy hatmillió zsidó kín-
halálát kitervelje és végrehajtsa. 

Ez a dolgozat azért roppant fontos olvas-
mány, mert olyan, mintha valaki írt volna 
egy egymillió oldalas dokumentumot, azt 
valaki százezer oldalassá rövidítette volna, 
ebből készített volna valaki egy összefogla-
lót, és így tovább, míg el nem érkezünk az 
alig 250 oldalig. Hihetetlenül sűrű és lé-
nyegre törő munka lett. Végigolvasva olyan, 
mint egy dokumentumregény: a német tár-
sadalomban melyik rétege milyen okok mi-
att és hogyan vált antiszemitává (hatalmas 
különbség volt az arisztokrácia, a polgárság, 
a parasztság és a proletariátus zsidóellenes-
sége között); mikor, hogyan és miért kor-
bácsolódtak fel az indulatok, ezeket hogyan 
alakította vérfagyasztó tudatossággal a náci 
propaganda; Hitler vérgőzös vízióit kik és 
hogyan ültették át a gyakorlatba stb. 

A könyvből kiderül, hogy Hitler reál is 
tervként gondolt a zsidóság Madagaszkár-
ra történő kitelepítésére, hogy a Birodalom 
zsidóságát sokáig azért nem irtatta ki, mert 
túszként akarta felhasználni őket egy esetleges 
USA-val való tárgyalás során; hogy a legkü-
lönfélébb hatalmi ágazatok hogyan versenyez-
tek a zsidó javak megszerzéséért… Feltárul 
annak a pokoli gépezetnek minden részlete, 
amely ezt a felfoghatatlan mészárlást rendezte. 

Ármos Imre   

A rettenet krónikásai
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a corvina kiadó Újdonságai – ismeretterjesztő kiadványok

Az utOLsó MAgyAR 
kAtOnAI LOvAg
Sipos Sándor
168 × 237 mm,
238 oldal, keménytábla
rendelési kód: bk180
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 3250 Ft

Történelmünkben mindig 
fontos szerepet játszottak 
birodalomépítő nagyjaink, 
szentek, lovagkirályok, lo-
vagrendek, katonai szemé-
lyiségek. Ezeket veszi sorra 
a könyv. Oszlányi tábornok 
életútja, a doni harcok 
hősei pedig igazolják: 
az utolsó nagy háborúban 
is helyt álltak az ősi magyar 
katonai erények. A kötetet 
155 kép illusztrálja.

MAgyAR kutyák
Buzády Tibor
160 × 265 mm,
172 oldal, kartonált
rendelési kód: bk172
Bolti ár: 3200 Ft
klubár: 3090 Ft

A könyv tárgyalja a tíz hazai 
kutyafajta (puli, kuvasz, 
pumi, komondor, mudi, 
rövidszőrű és drótszőrű 
magyar vizsla, magyar agár, 
erdélyi kopó) eredetét, 
küllemét, egyéniségét. utal 
használatukra és a problé-
mákra, valamint tanácsot 
ad a fajta kiválasztására. 
kutyás versek, novellák 
vezetik az olvasót a magyar 
fajták szeretete felé.

A szüRke RInOCéROsz
hogyan ismerjük fel a világunkat 
fenyegető nyilvánvaló veszélyeket, 
és hogyan szálljunk szembe velük
Michele Wucker
160 × 215 mm,
400 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk170
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Meggyőző történeteivel, valós 
példáival és gyakorlati taná-
csaival A szürke rinocérosz 
nélkülözhetetlen olvasmány 
menedzsereknek, befekte-
tőknek, pénzügyi tervezőknek 
és politikai döntéshozóknak. 
de mindenkinek ajánlott, aki 
szeretné felismerni és megér-
teni a közelítő tragédiákat, és 
hasznosítani ezt a tudást.  

huMO(u)R 
Az AngOLBAn • In engLIsh
Varga jános (szerk.)
168 × 238 mm,
84 oldal, kartonált 
rendelési kód: bk173
Bolti ár: 1690 Ft
klubár: 1590 Ft

A humor nyelvi megjelenése, 
felismerése, használata, szer-
kezetének és fordulatainak 
ismerete a jó angol nyelvtudás 
nélkülözhetetlen alkotóele-
me. Ehhez nyújt segítséget 
ez a nyelvkönyv. A nyelvileg 
fokozódó nehézségű viccek, 
anekdoták és rövid történe-
tek könnyebb megértését 
bőséges magyarázó jegyzetek 
szolgálják.

hAzA heLyett
Memoár
Georg klein
130 × 197 mm,
248 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bk174
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Georg klein (1925), magyar 
származású sejtbiológus, 
immunológus, onkológus, 
esszéíró, feleségével Eva klein 
rákkutató biológussal 1947 
óta Svédországban él. Haza 
helyett című memoárjában 
a gyerekkor, a háborús évek, 
az emigráció és a tudományos 
életpálya történetét mondja el 
a tőle megszokott bölcses-
séggel és szellemességgel. 

zenenAPLó
hangversenyek, operák
160 × 230 mm,
96 oldal, keménytábla
rendelési kód: bk176
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 1850 Ft

Ezt a naplót a komolyzene ked-
velői számára állítottuk össze, 
hogy ezzel is segítsük őket ze-
nei élményeik megőrzésében. 
A kitöltésre váró oldalakon 
túl azonban összefoglalót is 
készítettünk a műfajokról, 
hangszercsaládokról, sőt, egy 
kis operatörténeti bevezetővel 
is elláttuk a naplót, de a fon-
tosabb koncerttermek és ope-
rai játszóhelyek elérhetőségét 
is megtalálja itt az olvasó.

MAgyAR szentek 
CsARnOkA
Buzády Tibor
250 × 180 mm,
200 oldal,  keménytábla
rendelési kód: bk171 
Bolti ár: 3600 Ft
klubár: 3490 Ft

A magyar irodalomban 
elsőként jelenik meg ilyen 
széles témakörű könyv, 
amely a volt nagy-Magyar-
ország területéhez kapcso-
lódó 530 szent, boldog, 
felterjesztett vagy boldog 
emlékezetű személyről, 
azaz a Magyar Föld szent-
jei ről szól az ókortól kezdve. 
értekezés a szentté avatás 
és a boldoggá avatás 
körülményeiről is. A kötetet 
110 kép illusztrálja.

fegyveRtItkOk
II. világháború – Magyarország
Sipos Sándor
168 × 237 mm, 
192 oldal, keménytábla
rendelési kód: bk179
Bolti ár: 3000 Ft
klubár: 2790 Ft

A gyermekkorától szenve-
délyes fegyver- és relikvia-
gyűjtő Fülöp Attila, máig 
kutatja a Székesfehérvár 
környéki II. világháborús 
eseményeket. A könyv 
érdekes történetek és 
számos kép kíséretében 
mutatja be, hogyan alakult 
ki Bodajkon az ország 
egyik leggazdagabb magán 
fegyvermúzeuma. A kötetet 
160 kép illusztrálja.

nóra kiadó

BRüsszeL
106 × 190 mm,
144 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bk177

duBAI
106 × 190 mm,
132 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bk178

Bolti ár: 2490 Ft/kötet
klubár: 2290 Ft/kötet

tenIsz
kézIkÖnyv
kezdőknek és profiknak, 
játékosoknak és edzőknek
228 × 250 mm,
192 oldal, keménytábla
rendelési kód: bk175
Bolti ár: 7990 Ft
klubár: 7390 Ft

A tenisz életkortól függet-
lenül milliók kedvenc játéka 
szerte a világon. könyvünk 
egyedülálló módszerekkel 
tanulmányozza a sportágat, 
választ keresve izgalmas és 
fontos kérdésekre.

Megjelenik

október 5-én!

MARCO POLO ÚTIkÖnYVEk
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a corvina kiadó és a manó könyvek ajánlata

A világ legszebb 
nemzeti pArkjAi
Elena Bianchi 
230 × 320 mm,
272 oldal, keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bk181
Bolti ár: 9990 Ft
klubár: 9190 Ft

Ez a nemzetközi hírű természetfotósok gyö  nyörű 
képeivel illusztrált album főhajtás Földünk 
természeti szépségei előtt, melyeket ma már 
öt kontinensen is nemzeti parkokkal védenek. 
Minden újabb oldal felér egy felfedező úttal 
valahová az érintetlen és vadregényes termé-
szetbe, ahol gazdag élővilággal találkozhatunk.

          fÖLd ALAtt/ 
     víz ALAtt
    Aleksandra Mizielinska–
daniel Mizielinski
270 × 370 mm, 112 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bk182
Bolti ár: 7490 Ft
klubár: 6950 Ft

Ez a különleges könyv páratlanul 
izgalmas utazásra hív. Bekukkanthatsz 
a föld alatti üregekbe, leereszkedhetsz 
a világ legmélyebb bányájába, vagy  
találkozhatsz például rekordokat 
felállító búvárokkal, mesésen tarka 
halakkal, különös mélytengeri teremt-
ményekkel és felfedezheted a Titanic 
roncsait is. Az okos és könnyen ért-
hető magyarázatok melletti hatalmas 
illuszt rációk és részletgazdag ábrák 
egyre mélyebbre és mélyebbre hívnak, 
egészen a Föld forró magjáig.
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AkAdémiAi kiAdó

A mAgyAr helyesírás
szAbályAi – 12. kiadás
142  × 203 mm, 612 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk183
Bolti ár: 2890 Ft
kluBáR: 2690 Ft

a magyar helyesírás legújabb, a Magyar 
Tudományos akadémia által alkotott és 
jóváhagyott szabályzata. a nyomtatott mű 
megvásárlója a könyv tartalmával azonos 
digitális adatbázist is megkapja, melyet a 
regisztráció után 24 hónapig használhat 
internet segítségével.

Angol kompetenciAmérési 
felAdAtok 
6. és 8. évfolyamosok számára
Csikós Borbála–Liv Marton
168 × 240 mm, 152 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk184
Bolti ár: 2890 Ft
kluBáR: 2690 Ft

a 10–10 feladatsort tartalmazó kötet fel
adatai segítik az „éles” vizsgahelyzetre való 
felkészülést és a vizsgarutin kialakítását. 
Nehézségi szintjük megfelel a tantervi köve
telményeknek. Egyéni és tanórai feldolgo
zásra egyaránt ajánljuk.

Origó Angol középfokú 
írásbeli nyelvvizsgA
168 × 240 mm, 120 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk188
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Origó német középfokú 
írásbeli nyelvvizsgA
168 × 240 mm, 116 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk189
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

a kötetek az ELTE Origó Nyelvi Centrum nyelv
vizsgarendszerének feladatbankjából szár
mazó, az elmúlt években „élesben” használt 
feladatok gyűjteménye. a feladatok megol
dásához minden feladattípus bemutatása, 
valamint hasznos tanácsok olvashatók 
a könyv szerkesztőitől, akik a vizsgaközpont 
vizsgáztató nyelvtanárai.

TELC Angol
szókincsgyAkorló 
munkAfüzet
145 × 208 mm, 96 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk193
Bolti ár: 1650 Ft
kluBáR: 1540 Ft

TELC német
szókincsgyAkorló 
munkAfüzet
145 × 208 mm, 84 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk194
Bolti ár: 1650 Ft
kluBáR: 1540 Ft

a munkafüzetek az akadémiai kiadó gon do
zásában megjelent Telc nyelvvizsga gyakorló
könyvek kiegészítéseként, a vizs ga feladat
sorok szókincsének alapos feldolgozására és 
elmélyítésére készültek. Célirányos vizs ga
fel készüléshez ajánljuk.

szövegkönyv Angol
szövegértési felAdAtok b1–b2
szabó Péter
168 × 240 mm, 216 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk190
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

szövegkönyv német
szövegértési felAdAtok b1–b2
dömők szilvia
168 × 240 mm, 216 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk191
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

szövegkönyv orosz
szövegértési felAdAtok A2–b1
Basáné Teveli ágnia–Nagy Mária
168 × 240 mm, 168 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk192
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

az angol és német köteteket elsősorban 
nyelvvizsgára és érettségire való felkészü
léshez ajánljuk, de hasznos olvasmány 
lehet a nyelvtudásukat szinten tartani 
szándékozóknak is. az oroszt kezdőknek 
és újrakezdőknek javasoljuk. Mindegyik 
kötet érdekes, időszerű szövegeket, gaz
dag szókincset és változatos feladatokat 
tartalmaz.

német szókincsgyAkorló 
temAtikus felAdAtgyűjtemény
Lázár györgyné
210 × 297 mm, 180 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk187
Bolti ár: 3700 Ft
kluBáR: 3440 Ft

Érettségire és nyelvvizsgára készülőknek, 
elsősorban B2es vagy azt megközelítő 
nyelvtudással rendelkezőknek ajánljuk, de 
B1es, illetve C1es nyelvtudásúak is ha
szonnal forgathatják. Bármely kurzuskönyv 
kiegészítő tananyagaként, valamint temati
kus fő tananyagként használható.

cd-melléklettel
Rendelési kód: Bk185

virtuális melléklettel
Rendelési kód: Bk186

a kötetek ötven szöveget, illetve hanganyagot 
tartalmaznak. az a2es feladatok szintfelmérés
re és az a2–B1es feladatokkal együtt a B1es 
vizsgákra való felkészülés kezdeti szakaszában 
használhatók. a B1es szövegek fokozatosan 
nehezednek. a leíró jellegű szövegek és a dialó
gusok egyaránt gazdag szókincset ölelnek fel.

Fülszöveg Angol 
hAllás utáni szövegértési 
felAdAtok A2–b1 
dezsényi istvánsalánki ágnes
168 × 240 mm, 146 oldal, kartonált 
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
kluBáR: 2780 Ft/kötet

Új
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HVG könyVek

hogyAn küzdjünk 
meg Az élet 
nehézségeivel?
Christopher Hamilton
130 × 178 mm,
200 oldal, kartonált
Rendelési kód: Bk196
Bolti ár: 2200 Ft
kluBáR: 2050 Ft

sosem lehetünk felkészülve 
a veszteségekre, kudarcra 
vagy csalódásra. a könyv 
ismerteti a leghatékonyabb 
megküzdési stratégiákat, és 
arra biztat, hogy a nehéz
ségeket inkább a megvilá
gosító felismerések bőséges 
tárházának tekintsük, melyek 
gazdagítják életünket.

hogyAn szeressük 
Az életkorunkAt?
anne karpf
130 × 178 mm,
224 oldal, kartonált
Rendelési kód: Bk197
Bolti ár: 2200 Ft
kluBáR: 2050 Ft

Félünk az öregedéstől, bármit 
megtennénk, hogy elkerüljük, 
pedig az öregedéshez való 
viszonyunkat meghatározza 
történelmünk és kultúránk. 
a könyv szemléletmódunk 
megváltoztatására ösztönöz, 
hiszen az öregedés életünk 
szerves része, és akár gaz
dagító tapasztalat, fejlődési 
lehetőség is lehet.

hogyAn tAláljunk 
visszA 
A természethez?
Tristan gooley
130 × 178 mm,
182 oldal, kartonált
Rendelési kód: Bk198
Bolti ár: 2200 Ft
kluBáR: 2050 Ft

a kötet bebizonyítja, hogy 
a természet ciklusainak, har
cainak megértése boldogabb 
életet hozhat számunkra. a tu
datos figyelem gyakorlásának 
és a természetben szerzett 
élményeink megértésének 
köszönhetően új kapcsolatot 
teremthetünk a világgal – 
ajtón kívül és belül egyaránt.

lego
fAntAsztikus ötletek
te mit építenél? 
daniel Lipkowitz
230 × 278 mm,
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk199
Bolti ár: 5990 Ft
kluBáR: 5570 Ft

a könyv különleges világok
ba kalauzol, tele rengeteg 
LEgO® ötlettel és trükkel.
Építs száguldó vadnyugati  
vonatot, földönkívüli lényeket, 
életnagyságú mobiltelefont 
és még sok más érdekes
séget! alkosd meg a saját 
fantasz tikus modelljeidet 
a látványos képek és hasznos 
útmutatók segítségével!

Anyu és én
sütünk
és tAnulunk
233 × 288 mm,
80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk200
Bolti ár: 2900 Ft
kluBáR: 2690 Ft

sütnél valami finomat?
klasszikus receptek alap
ján, a szülők segítségével 
könnyen elkészítheted 
a könyvben szereplő sütiket 
és péksüteményeket. Mi
közben megtanulsz keverni, 
nyújtani, sőt dagasztani, azt 
is megtudhatod, miért kel 
meg az élesztős tészta, mi 
történik a sütőben és mitől 
lesz omlós a sütemény.

LEgyÉL TE is csillAGász!
Rendelési kód: Bk201
Hogyan készíthetsz napórát? Miként találhatod 
meg az égen a galaxisokat? Hogyan tájékozódj 
a csillagok alapján?

LEgyÉL TE is időjós!
Rendelési kód: Bk202
Hogyan hozz létre otthon szivárványt?  Milyen 
felhőfajták vannak és hogyan keletkeznek? 
Hogyan készíts meteorológiai eszközöket? 

LEgyÉL TE is kőzetkutAtó!
Rendelési kód: Bk203
Hogyan növessz drágakövet? Milyen ásványok 
világítanak a sötétben? Hogyan találhatsz 
me teorit maradványt a kertben?

Az élet iskolájA - sorozAt

legyél te is...
könyvsorozat azoknak a gyerekeknek, akik igazi felfedezőkké 
szeretnének válni.
a sorozat kötetei izgalmas, otthon is elvégezhető kísérleten, 
tevékenységen és szabadtéri feladaton keresztül vezet be 
a csillagászok, a kőzetkutatók, illetve az idő jósok világába.

A kötetek  jellemzői:
140 × 210 mm, 72 oldal, kartonált
Bolti ár: 2500 Ft/kötet

kluBáR: 2290 Ft/kötet

sEgíTs a gyErEkEdNEk! 

Túl nehéz a matek házi feladat? Jól jönne néhány 
érthető magyarázat az otthoni tanuláshoz?
könyvünk az alapismeretektől halad az össze
tettebb matematikáig, és színes illusztrációkkal 
segít a 9–18 évesek tananyagának felfrissíté
sében, hogy ne csak értsük, de érthetően el is 
magyarázhassuk gyermekünknek a matekot.

mAtek lépésRől lépésRe
Az AlApoktól
A stAtisztikáiG

200 × 236 mm, 264 oldal, kartonáltRendelési kód: Bk195Bolti ár: 3900 FtkluBáR: 3590 Ft
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ismeRetteRjesztő kiAdVányok – ezotéRiA

Az öröm szárnyAi
útkeresés a belső harmóniához
Ajándék fuvolazene cd-vel
sri Chinmoy
130 × 195 mm,
230 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk204
Bolti ár: 2500 Ft
kluB áR: 2290 Ft

a könyvből megismerhetjük 
belső életünk törvénysze
rűségét. Megtanulhatjuk, 
hogyan alakítsuk át a félelmet 
bátorsággá, a kétséget 
hitté, az aggodalmat maga
biztossággá. az öröm szárnyai 
mindannyiunkat arra emlékez
tet, ami igazán fontos. a kötet 
útmutató a belső békéhez és 
a valódi örömhöz.

boszorkány 
voltAm velencében
Evva Lena di reirossi
140 × 180 mm, 396 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: Bk205
Bolti ár: 4990 Ft
kluBáR: 4640 Ft

Egy boszorkány tankönyv és 
egy buja erotikával átszőtt 
szerelmes regény varázslatos 
elegye nagy adag lélektannal 
megfűszerezve.
szerelem, erotika és bűvölet. 
Talán e három szóval jellemez
hető leginkább a kötet, mely
ből igen értékes ismereteket 
szerezhetünk a 19. századi 
Velencében gyakorolt okkul
tista eljárásokról.

Ez a gyönyörűen illusztrált könyv meditációk, spirituális terápiák 
és a szerző előadásainak gyűjteménye,  melynek célja, hogy 
segítséget és útmutatást nyújtson a nehézségeket okozó 
életterületeken. Itt az ideje megszabadulni az idejétmúlt 
nézetektől és szokásoktól! A könyvbe foglalt meditációk és 
pozitív megerősítések támogatást nyújtanak és megnövelik 
önbizalmad egészen addig, amíg el nem hiszed, hogy igenis 
TE tudsz változtatni!
„Itt az ideje, hogy többet megtudj saját magadról, és arról,  
mi mindenre vagy képes.”

olAsz tesztkönyv
A megoldások 
mAgyArázAtávAl  
és levelezési minták
dr. király klára 
168 × 238 mm,
314 oldal, kartonált
Rendelési kód: Bk208
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

olasz írásbeli nyelvvizsgára 
felkészítő tesztkönyv, amely 
a hagyományos tesztköny-
vektől eltérően magyar 
nyelven magyarázatot fűz 
a tesztek megoldásaihoz. 
A könyv alkalmas az egyéni 
felkészülésre, hasznos se-
gítséget nyújt a nyelvvizsgá-
ra, felvételire és érettségire 
készülőknek.

csodAteák
tisztító, tápláló,  
gyógyító herbAteák
Paula grainger–
karen sullivan
190 × 235 mm, 144 oldal, 
füles, kartonált 
Rendelési kód: Bk206
Bolti ár: 3990 Ft
kluBáR: 3690 Ft

Hiányzik az életöröm? 
Fáradtnak és lomhának érzi 
magát? igyon egy bögre 
finom herbateát, éljen a természet leghatá 
sosabb gyógyszereivel. Ha úgy érzi, legyengült, főzzön egy 
csésze Immunteát. Ha rosszul alszik, próbálja ki az Édesálom-
teát. Vagy hajnalig bulizott, és másnapos? Másnap reggel 
teánk segít visszanyerni az egyensúlyát és a lelki békéjét 
az átmulatott éjszaka után. a Csodateák című kötet több mint 
70 finom, nyugtató, koffeinmentes herbatea receptjét kínálja 
az olvasónak, amelyeket úgy állítottak össze, hogy megelőz
zenek vagy gyógyítsanak tucatnyi közismert testi és érzelmi 
betegséget. 

Meditációk 
és pozitív megerősítések 
Minden napra
cd-melléklettel
Louise L. Hay
155 × 215 mm, 248 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk207
Bolti ár: 4490 Ft
kluBáR: 4180 Ft
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Az AtHenAeum kiAdó AjánlAtA

A Boldogan élni külön-külön című könyv szer-
zője, Katherine Woodward Thomas házas-
ság- és családterapeuta. Tudatos elválás című 
online kurzusa több ezer embernek segített 
feldolgozni a szakítás fájdalmát. Módszerét 
és pozitív tapasztalatait ebben a könyvben 
foglalja össze. Lehet egyáltalán tudatossá 
tenni az elválást, amikor annyiféle érzelem 
nehezíti? A szerző egy ötlépéses folyamatot 
ajánl, melyben felvázolja, hogyan tud egy-
mástól a pár békében elköszönni, hogyan 
maradhatnak ezután is egészséges, őszinte 
és kiegyensúlyozott emberi kapcsolatban. 
Útvonalat jelöl ki, melyet követve a vá-
lás során mindkét fél a lehető legkevésbé 
sérül.  A szerző sok egyedi történetet oszt 
meg, amelyek tanulságosan, olykor szóra-
koztatóan más-más oldalról világítják meg 
a történéseket, valahogyan mégis hasonlók, 
az olvasókban megszületik az „aha-élmény”: 
nem vagyok egyedül, túl lehet élni, más is 
ugyanezen ment át, talán csak egy kicsit 
másként. A könyv elolvasása után sokan nyi-
latkoztak úgy, hogy felszabadította őket, sőt 
mintha egy kiváló terapeutával konzultáltak 
volna: mély érzéseket hozott felszínre, segí-
tett megérteni a folyamatot és végigvezette 
őket az úton, ezenkívül tanulságul szolgált 
a jövőbeni kapcsolatokra is. 

Lépésről lépésre
Nem könnyű tudomásul venni, hogy egy 
szerelem kudarcba fulladt és nincs tovább. 
Szégyen, vád, keserű szakítások helyett aján-
latos a felek közti új lehetőségekre koncent-
rálni. Mi mindenből áll tulajdonképpen a tu-
datos elválás öt lépése?

Az eLső Lépés: Találd meg az érzelmi 
szabadságot! Vagyis megtanulható, hogyan 
tartsuk kordában a vad és bonyolult érzel-
mek intenzitását, és hogyan alakíthatjuk át 
a destruktív, ártó indulatokat, hogy belőlük 
konstruktív, hosszan tartó pozitív változás 
legyen. Dönthetünk úgy, hogy az összeom-
lást a régi, fájdalmas mintáinkon való túllé-
pésre használjuk fel.

A második Lépés: Szerezd vissza erőd és 
életed! Engedjük el a magunkról alkotott 
„sebzett áldozat” képet, majd nézőpontot 
váltva vállaljuk a felelősséget saját szere-
pünkért a megtörténtekben. Felszabadítóan 
hat, amikor megérti a sértett, hogy hogyan 
lehetett ő maga a saját szenvedésének forrá-
sa, ezután ezt a dinamikát remélhetőleg már 
nem fogja megismételni. Túllépsz egykori 
önmagadon, azon, aki egykor megalkotta 
azt a párkapcsolatot, s felfedezed, hogy mi-
ként tudsz ismét bízni magadban, és abban, 
hogy újra képes vagy szeretni és szeretve 
lenni.

A hArmAdik Lépés: Szakíts a mintával, 
gyógyítsd be a szíved! Amikor képesek va-
gyunk távolabbról szemlélni a problémákat, 
rájöhetünk, miként ismételjük önkéntele-

nül is magunkat. Megláthatjuk azt is, hogy 
számos olyan burkolt gondolatunk és cse-
lekedetünk volt, amelyek megnehezítették 
mások számára azt, hogy belépjenek a vilá-
gunkba.

A negyedik Lépés: Légy a szeretet 
alkimistája! Olvasd el, hogyan tisztítha-
tó meg a levegő minden maradék dühtől 
csupán azzal, hogy vállaltuk a felelősséget 
azért a hatásért, amit párunk elhanyago-
lása gyakorolt a párkapcsolatunkra. Ha 
nagylelkűen elismertük, hogy viselkedé-
sünk szenvedést okozhatott párunknak, 
ez arra ösztökéli a másikat, hogy ugyanígy 
tegyen, és elismerje saját felelősségét a kap-
csolat megromlásáért.

Az ötödik Lépés: Teremts magadnak 
boldog életet az elválás után! Talán ez a 
legnehezebb, de szükséges a továbblépés-
hez. A nagylelkű és nagyvonalú gesztusok 
segítenek a rokonoknak és barátoknak is 
visszahozni a jó hangulatot. Milyen jó sza-
badon mozogni például a két család ottho-

na között rejtett feszültség nélkül!  A gye-
rekek is azt érezhetik, hogy az érintett felek 
barátsággal közelednek egymáshoz, és hogy 
mindkét családnak egyformán tagjai. Opti-
mális lenne a tudatos elválás során ezt a vég-
eredményt elérni. Bár egyáltalán nem min-
den történetnek kell úgy végződnie, hogy 
a boldog befejezést egy új szerelem je-
lenti, a szerző tantörténetében örömmel 
meséli, hogy az elvált asszony jó cse-
lekedetei megtérültek, és egy kedves, 
gyengéd férfi mellett megtalálta a bol-
dogságot. Képes lett arra, hogy a szakí-
tás okozta sebek miatt még mélyebben, 
éberebben és tudatosabban legyen jelen 
mások életében, és most már tudja, hogy 
minden kapcsolat úgy maradhat élénk és 
erős, ha gondoskodással és figyelemmel vi-
szonyulunk egymáshoz. Azt is megtanulta, 
hogy miként bánjon saját mélyebb érzései-
vel, szükségleteivel, és feladta a túlzott oda-
adást, így többé nem próbálja meg mások 
előtt ezzel bizonygatni saját értékét. 

A szeretetteljes és harmonikus 
kapcsolatokért 

A szerzőt „kulturális kreatívként” mindig is 
érdekelte, hogy az emberek milyen sokfé-
leképpen tudnak kötődni egymáshoz. So-
kat töprengett azon, milyen képességek és 
készségek szükségesek a boldog, egészséges 
és harmonikus kapcsolatok kialakításához. 
Sorstársaihoz hasonlóan ő is megszenvedte 
szülei szakítását, felnőtté válása során átélte 
az összes rossz érzést, amit csak a köztük 
lévő elfojtott feszültségek okozhattak egy 
gyermeki lélekben. E mérgező kapcsolati 
minták kísértették, egészen a harmincas 
éveiig, amikor sikerült magára találnia és 
az egykori sérült nőből energikus, kreatív 
és emberszerető segítővé vált. Fejlődési fo-
lyamatának egyik legnagyobb ajándéka ez 
az újfajta tanítási módszer. Könyvében saját 
példájáról is beszámol: miután a férjével tíz 
év után úgy döntöttek, hogy külön utakon 
folytatják tovább, képes volt a válást más-
képp kezelni, mint anno a szülei. A tudatos 
elválás öt lépése volt férjével való közös 
utazásukból született meg. „A köz hie de-
lemmel ellentétben az idő nem gyógyít be 
minden sebet. Mi igen.” – ajánlja a szerző 
művét, amelyből megtudhatjuk, hogy a vá-
lást hogyan tehetjük kevésbé kellemet-
len folyamattá, illetve olyan tapasztalattá, 
melyből a későbbiekben építkezhetünk. 

Összességében arra a megállapításra ju-
tottam, hogy a könyv tulajdonképpen azok-

nak is egy jó önismere- 
ti stúdium, akiknek 

esze ágában sincs 
szakítani! Váló-
félben lévőknek 
pedig kötelező 
olvasmány.

Szepesi Dóra

tudAtos
eLváLás

Hogyan szakítsunk, 
váljunk el úgy, hogy utána 
képesek legyünk gyorsan 
felépülni, továbblépni, sőt 

újjászületni? 

BoldoGAn élnikülön-különA tudatos elválás 5 lépése
katherine Woodward Thomas160 × 215 mm, 384 oldal, füles, kartonáltRendelési kód: Bk209Bolti ár: 3490 FtkluBáR: 3250 Ft
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nyomozás A fotelból
ki a tettes?
milyen detektív lenne? 
próbálja ki!
Tim dedopulos
112 × 175 mm,
264 oldal, kartonált
Rendelési kód: Bk211
Bolti ár: 2500 Ft
kluBáR: 2320 Ft

Legyen Ön is mesterdetektív! 
a több mint 50 élvezetes egy 
perces, illetve néhány hosz
szabb és bonyolultabb rejtély 
az Önben szunnyadó detektívet 
próbálja felébreszteni. Minden 
történethez vonzó illusztráció 
és segítséget nyújtó tipp tar 
 tozik, a könyv végén pedig 
megtalálja a megoldásokat. 

koleszterin-  
és trigliceridcsökkentő 
konyhA olAsz módrA
receptek az egészséges 
táplálkozáshoz
giuseppe santiorgi Cellini– 
annamaria Toti
150 × 210 mm,
122 oldal, flexibilis
Rendelési kód: Bk212 
Bolti ár: 2800 Ft
kluBáR: 2590 Ft

a könyv segítségével a fontos 
értékeket ellenőrzés alatt tart
hatjuk anélkül, hogy lemonda
nánk a finom ízekről. Nemcsak 
azokhoz szól, akiknek szigorú 
étrendet kell tartaniuk, hanem 
mindazokhoz, akik szívükön 
viselik az egészségüket.

a TErMÉszET kiNCsEi
fák
150 faj sokrétű bemutatása
Noel kingsbury
160 × 225 mm,
226 oldal, flexibilis
Rendelési kód: Bk213 
Bolti ár: 4500 Ft
kluBáR: 4190 Ft

a kötet 150 fa konyhai, gyó   
gyá szati, kozmetikai felhasz
nálásának lehetőségeit, 
spirituális vonatkozásait mu
tatja be, azokkal a jótékony 
hatásokkal együtt, amelyeket 
törzsének, kérgének, gyümöl
csének, levelének tulajdoníta
nak. Például északi területek 
fái, éger, kőris, tölgy vagy 
trópusi és szubtrópusi fajok.

a TErMÉszET kiNCsEi
gyógynövények
150 faj sokrétű meghatározása
kim Hurst
140 × 200 mm, 
226 oldal, flexibilis
Rendelési kód: Bk214 
Bolti ár: 4500 Ft
kluBáR: 4190 Ft

a szerző 150 gyógynövényt 
gyűjt össze, hogy bemutassa, 
hogyan lehet felhasználni 
a konyhában, a gyógyászat
ban és a kozmetikában. 
Pontos leírást találunk arra, 
hogyan ízesítették ételeiket 
a falusiak a középkorban, és 
hogyan használták a növénye
ket emésztési problémák és 
köhögés kezelésére. 

melyik A kedvenc 
állAtod?
rajzolni jó!
Corina Beurenmeister
200 × 260 mm,
128 oldal, kartonált
Rendelési kód: Bk215 
Bolti ár: 2500 Ft
kluBáR: 2320 Ft

Ez a könyv az egészen 
egyszerű alapformákból 
kiindulva, könnyen utánoz
ható lépésekben mutatja 
meg a gyerekeknek, hogyan 
lehet egy állatot lerajzolni. 
közben az állatok birodalmán 
átvezető felfedezőútból kisebb 
világutazás lesz, mivel a könyv 
földrészrőlföldrészre mutatja 
be a legfontosabb állatokat.

Gyerekeknek

Autólegendák albuma
Az autók fénykora az 1900-as évek elején 
kezdődött, amikor a műszaki-technológiai 
forradalomban a lovak vontatta szekereket 
és hintókat kiszorította a gépi lóerő, és az 
1960-as évek végéig tartott, amikor minden 
idők legizgalmasabb modelljei születtek. Az 
autók sztárok voltak, a klasszikus automobi-
lok pedig történelmet írtak. Mivel a szépség, 
a harmónia és a kifinomultság korszaktól 
független fogalmak, ezek az autók kiállták az 
idők próbáját. Halhatatlanságuk e kötet tu-
lajdonképpeni témája.

A gépkocsi nem elsősorban jármű, sokkal 
inkább kihívás a konstruktőrök, a formater-
vezők, a sofőrök és az autók fanatikus hívei 
számára. 

Az öt évtized modelljei közül azokat sze-
repelnek a könyvben, amelyek átmenetet ké - 

pezve és a fejlődés irányába mutatva kitö-
rölhetetlenül beírták magukat az autótörté-
netbe. Akadtak közöttük olyanok, amelyek 
felejthetetlen sziluettje beleégett a retinánk-
ba: akár a hőskorszak szögletes formavilágát, 
akár az 1930-as és 40-es évek cseppalakját 
testesítik meg, akár olyan halhatatlan, zseni-
ális formaterv szerint készültek, mint például 
az 1962-es évjáratú Ferrari 250 GTO.

Ezek az autócsodák a kisfiúknak, de a fel-
nőtt férfiaknak is mindig a vágy titokzatos 
tárgyait jelentették. Régen is elérhetetlenek 
voltak, és manapság is olyan drága belőlük 
egy-egy modell, hogy arab olajsejknek vagy 
angol arisztokratának kell lenni ahhoz, hogy 
megvásárolhassuk… De ez az album kárpótol 
minket mindenért: egy féltank benzin áráért 
ötvenöt autócsodánk lehet – ha nem is a ga-
rázsban, de a könyvespolcon mindenképp.

Á. I.

leGendás Autók
Az 1900-as évek elejétől 
a ’60-as évek végéig
sebastiano salvetti
265 × 305 mm, 272 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: Bk210
Bolti ár: 12 000 Ft
kluBáR: 11 150 Ft

ezt a kötetet az álomautóknak is nevezhető 
klasszikus automobiloknak szenteltük. Az iz-
galmas képanyag, az anekdoták, a részletes 
műszaki leírások mind azt a célt szolgálják, 
hogy a 20. század első hét évtizedének kulcs-
fontosságú modelljeit bemutató albumunkat 
hasznos autótörténeti kalauzként forgathassa 
az olvasó.

Megjelenik

október 15én!
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A menő könyVek AjánlAtA

Tegye fel az a szülő a kezét, aki ismeri Bella 
Thorne nevét! Akkor sem kell kétségbe esni, ha 
„nem” a válasz, kamasz gyermekünk biztosan 
kisegít minket a bajból. És a megfejtés: Bella 
egy Disney Channel-sztár, az Indul a risza fő-
szereplője, de az Alvin és a Mókusok pár epizód-
jában is felbukkant már. 

Kétkedve fogadta a könyves világ a tinisztárt, 
ám önéletrajzi ihletettségű Autumn ajándéka 
című regénye alaposan összezavarta azokat, 
akik Bellában csak egy csinos, jól táncoló és 
vicces lányt láttak. A kritikusok ódákat zeng-
tek arról, mennyire különleges és inspiráló lett 
a története. Az alapötletet egy tragédia adta, 
édesapja halálát szerette volna feldolgozni, akit 
még kilencévesen vesztett el. „Azt akartam az 
olvasóknak megmutatni, hogyan működik a 
gyász folyamata: hogyan próbálja az ember 
összeszedni magát, és milyen az, amikor egy-
szerre kell megtanulnod elengedni valakit és 
megtalálni önmagad” – nyilatkozta Bella, majd 
hozzátette: azon túl, hogy a regénye főszerep-
lője, a furcsa nevű Autumn Falls szintén vörös 
hajú, kubai származású és autóbalesetben vesz-
tette el az apukáját, több egyezést kár lenne ke-
resni kettejük között. 

Mi a szerző titkos receptje? Végy egy adag 
klasszikus regényt, majd keverj hozzá egy 
csipet varázslatot. A történetben ugyanis lé-
tezik egy titokzatos napló, amit az apukája 

hagyományozott 
Autumnra, és en-
nek a füzetnek va - 
rázs ereje van – amit 
a lány beleír, az va-
lóra válik. Ez így 
rendben is lenne, 
ki ne vágyna ilyen 
könyvecskére, ám 
hamarosan kiderül, 
miért nem úgy sül-

nek el a dolgok, ahogy kellene: Autumn ugyan-
is diszlexiás. Ezért gyakran megesik, hogy egy 
rossz kívánságban az ő helyett ént ír, és máris 
kész a baj. Márpedig elég sok negatív dolog 
kerül abba a naplóba, főleg akkor, amikor a tu-
lajdonosa új suliba kerül, és nem igazán megy 
neki a beilleszkedés.

Őszinte, keserédes és bájolgástól mentes re-
gény, amelynek főhőse a szemünk láttára válik 
összezavarodott kislányból erős, határozott és 
humoros csajjá. Ha lányunk épp erősen kama-
szodik, és épp iskolaváltáson megy keresztül, 
akkor az Autumn ajándéka jó választás lesz.

*
Steiner Kristóf, aki szintén közelről ismeri 
a gyász minden fázisát, azért vállalta el az erede-
tileg Autumn Falls címmel megjelenő kötet for-
dítását, mert tetszett neki a regény. Ezenkívűl 
még pontosan három oka volt rá, amelyeket 
most megoszt veletek: 

• Bella és Zendaya nem csak a képernyőn, 
hanem a való életben is irigylésre méltóan jó 
barátok: hiába próbálták egymásnak ugrasz-
tani őket az Indul a risza stábjában (a „lássuk, 
melyikőtök tud jobban...” kezdetű versenyezte-
tésekkel), ők akkor is imádják egymást. Zendaya 
például egy nacho-árus kiskamiont rendelt neki 
a 17. szülinapjára, Bella pedig megvédte a barát-
nőjét, amikor beszóltak neki a szülei a külseje 
miatt. 

• Bella nagy állatvédő és állatmentő, és majd-
nem olyan furcsa a kutyája, mint amilyen az én 
Özgém: egy husky–farkas keveréke van!

• Gyerekkora óta önkénteskedik, és most 
is lelkes támogatója a STOMP Out Bullying 
szervezetnek, amely az iskolán belüli megfé-
lemlítés és zaklatás ellen küzd.

T. G.

Kedves Apa!
Azért írok, mert nem tudom eldönteni, hogy tel-
jesen megőrültem-e, vagy egy olyan naplót adtál 
nekem, ami valóra váltja az álmaimat, ami így 
leírva még nagyobb őrültségnek tűnik, ha bele-
gondolok. Szeretnék meggyőződni az igazságról, 
szóval teszek egy próbát, és azt kívánom, hogy a 
menzán ma tamales helyett pizzát szolgáljanak 
fel ebédre!

Áldoztam egy másodpercet arra, hogy gratu-
láljak magamnak a zseniális tervem miatt.

Már tudtam a menüt előre, és a mai napra 
tamales volt tervezve. Semmi értelmes ok nincs 
arra, hogy pont most megváltoztassák, kivéve a 
természetfeletti erőket. Visszamentem a terem-

be, és valahogy sikerült túlélnem a következő két 
– hihetetlenül hosszú – órát. Abban a pillanat-
ban, ahogy lehetett, odarohantam a menzára, 
mintha nem lennék pocsékul rendszeresen az 
itteni felhozataltól. Próbáltam visszafogni ma-
gam, hogy ne nézzek be a sor elejére. Tudtam, 
hogy semmi értelme, az étel lehet akár tamales, 
akár más, de jólesett leskelődni, és várni a cso-
dát. Mintha a pizza visszaváltozhatna mexikói 
kajává egy másodperccel azelőtt, hogy meglátom. 
Még a szememet is becsuktam, ahogy a konyhás 
néni rátette az ételt a tálcámra.

– Most épp hálát adsz, vagy azért imád kozol, 
hogy ne kapj mérgezést?

Sofia Brooks volt az. Nem ismertem őt, csak 
emlékeztem rá matekóráról.  Dobtam neki egy 
mosolyt, aztán lenéztem a tálcámra.

Pizza volt.

Autumn AjándékA
Bella Thorn
135 × 215 mm,
280 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk216
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

autumn Falls, a suli új csaja  
nem épp a legnépszerűbb lány az 
aventura gimiben. ám attól kezdve, 
hogy naplót kezd vezetni érzéseiről, 
valóra válnak a legvadabb kívánsá
gai is. Vajon ez csak egy furcsa egy
beesés? Vagy lehet, hogy a napló 
képes helyrehozni az életét?

Tinisztárból regényíró

´ ´ ´

részlet A regényből:
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a valóságban delila és Olivér soha nem lehetne egy pár. Viszont itt 
vannak a valóságban, és mégis párként élnek. szembe kell nézniük 
a ténnyel: a „Boldogan éltek, amíg meg nem haltak” mondatot akár 

komolyan is vehetik. a sors azonban különös 
módon üzen nekik, és hamarosan rá kell 
jönniük: egy mese újraírása kockázatokkal jár. 
a Sorok között folytatásában Olivérnek olyan 
hétköznapi problémákkal kell megküzdenie, 
amelyekről nem is álmodott: eddig mindenki 
az ő alattvalója volt, mostantól azonban neki 
kell alkalmazkodni másokhoz. ami nem is 
olyan könnyű feladat, ha az embernek már 
előre meg van írva a meséje…delilának és 

Olivérnek közösen kell eldönteniük, mennyit hajlandóak kockáztatni 
az igaz szerelemért, hogy a történetük a való világban is boldog véget 
érjen. Hiszen a legnagyobb kalandok nem a tündérmesék lapjain 
történnek…

félix, net, nikA
és Az elméletileg lehetséges 
kAtAsztrófA
rafal kosik
135 × 215 mm, 832 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: Bk220
Bolti ár: 4900 Ft • kluBáR: 4560 Ft
a feltalálópalánta Félix, a számítógépzseni 
Net és a könyvmoly Nika kalandjainak má
sodik kötetében újabb lebilincselő történe
teket olvashatunk barátságról, eszement 
ta lálmányokról, fantasztikus élőlényekről, 
mes terséges intelligenciáról, időutazásról, 
ti tokzatos jelenésekről és titkos ügynökökről.

szmirkó
Bökös Borbála
172 × 216 mm, 360 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: Bk221
Bolti ár: 3700 Ft • kluBáR: 3440 Ft
a félig tündér, félig ember szmirkó, hogy ap
ját megkeresse, az emberek világába szökik. 
Hamarosan kiderül: Tündérföldnek vége, ha 
a tündérmágia és a technikai tudás össze
keveredik. szmirkó a szipolymacska segít
ségével nekivág a nagy kalandnak, hogy 
megmentse otthonát.

Az őszinteség perce
Bjorn sortland
136 × 216 mm, 524 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: Bk222
Bolti ár: 4900 Ft • kluBáR: 4560 Ft
a tizenhét éves Frida súlyos szembetegsé
ge elől a művészetek világába menekül, és 
elindul, hogy beutazza a világot. Firenzében 
találkozik Jakobbal és történetük összefonó
dik az évszázados mesterművekkel. a lány 
romló állapota thrillerbe illik: a kezelés sike
re kétséges, az idő pedig múlik...

TiPPEk És TrükkÖk
pokémon go-
JáTÉkOsOkNak
titkos tanácsok 
a mesteri játékhoz
Rendelési kód: Bk218

A pokémon go hihetetlen gyorsa-
sággal terjedt el az egész világon. 
rengetegen játsszák, de ezzel 
a könyvvel végre valóban min-
denkiből – tanácstalan kezdőből 
és tizenötös szintű vadászból 
is – győztes válhat a pokémonok 
világában. 
A kézikönyv az általános játék-
meneten vezet végig, és közben 
ügyes praktikákat árul el többek 
között: 
• a nagyon kevés szabályt ismer-
tető játék elkezdéséről, 
• a pokémonok elfogásáról,
• a pokéstopokon felvehető 
tárgyakról,
• az erős pokémon fejlesztésének 
módszereiről, 
• és ami a legjobb: az edzésről  
és a harcról is! 

TiPPEk És TrükkÖk
pokémon go-
JáTÉkOsOkNak
A HARc
Az elfogás és a harc technikái, 
fortélyai és titkos fogásai
Rendelési kód: Bk219

ha már ismered a játék alapjait, 
ideje magasabb szintre lépni!
A Harc című kötet az edzőtermek-
ben folyó csatákról árul el mindent, 
amit a győzelemhez tudnod kell.
többek között azt:
• hogyan fejleszd és erősítsd meg 
pokémonjaidat az eredményes 
bevetéshez, 
• melyik fajta pokémon melyikkel 
veheti fel a versenyt, 
• hogyan harcolhatsz ügyesen: 
mikor támadj, térj ki és mikor 
menekülj, 
• hogyan készülj fel a különleges 
támadásokra, 
• melyik pokémon lehet a legke-
ményebb ellenfeled, és hogyan 
győzheted le még őt is.

A kötetek jellemzői:
Justin ryan

127 × 203 mm,
104 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft/kötet
kluBáR: 3250 Ft/kötet

24

lApról lAprA
Jodi Picoult–
samantha van Leer
152 × 228 mm, 392 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: Bk217
Bolti ár: 4490  Ft
kluBáR: 4180 Ft
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szerinted?!
Fiala Borcsa
129 × 197 mm, 248 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk223
Bolti ár: 2490 Ft • kluBáR: 2290 Ft
a Szerinted?! egy kamasz lány és az édes
anyja napi csatáit követi végig, nem kevés 
humorral. Olvasd el Janka naplóbejegy
zéseit, majd fordítsd el a könyvet és kövesd, 
hogy Eszter, az anyuka hogyan éli meg 
ugyanazokat az örömöket, vitákat, nagy ösz
szeveszéseket és kibéküléseket. És hogy 
ebből mi sül ki? Vágd fel a középső részt, 
és ez is kiderül!

elenA
viszályok és döntések
Nele Neuhaus
135 × 215 mm, 256 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: Bk226
Bolti ár: 2990 Ft • kluBáR: 2780 Ft
Elena el sem tudja képzelni az életét lovak 
nélkül. Ha vágtázhat, mindenről képes elfe
ledkezni. szülei lovardájában akár boldog is 
lehetne, ha a családja nem harcolna elkese
redetten a barátja, Tim családjával. Egy sö
tét családi titok miatt a szerelmeseknek még 
mindig rejtőzködniük kell. ráadásul gyanús 
alakokkal telik meg az idilli német kisváros: 
majd egyik éjjel eltűnik Elena lova, Fritzi. Ele
na és Tim veszélyes titok nyomára bukkan...

nemo
A névtelen fiú
davide Morosinotto
141 × 200 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: Bk227
Bolti ár: 2990 Ft • kluBáR: 2780 Ft
az ifjú Nemo történetének első részében 
megismerhetjük a fiút, akiből később a le
gendás Nemo kapitány lesz. Európa, 1829. 
Egy barna bőrű fiú érkezik a Párizs környé
kén lévő, előkelő bentlakásos iskolába. 
a hallgatag Nemo különös titkot őriz, mégis 
hamarosan igazi barátokra lel.

A szerelem egy rinocérosz
Avagy a világ legkínosabb szerelmes levele
Ulrike Leistenschneider–isabelle göntgen
140 × 215 mm, 256 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: Bk228
Bolti ár: 2990 Ft • kluBáR: 2780 Ft
,,Miért beszél mindenki arról, hogy pillangók 
repdesnek a hasában, amikor szerelmes? 
Én valami teljesen mást érzek: inkább úgy 
tűnik, mintha egy rinocérosz, vagy nem is, 
mintha egy egész csorda rinocérosz kerge
tőzne a testemben.” – Lea életében először 
szerelmes. de hogy szólítsa meg a fiút? Úgy 
dönt, belekezd a világtörténelem leghosz
szabb szerelmes levelének megírásába, ami 
sOHa, de sOHa nem kerülhet Jan kezébe...
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JOHaNNa BasFOrd
HAtáRidőnApló 
2017
Johanna Basford
185 × 215 mm, 
160 oldal, spirálozott
Rendelési kód: Bk225
Bolti ár: 3990 Ft

kluBáR: 3690 Ft
a határidőnaplóba 
2016 szeptembere és 
2018 januárja között 
írhatsz és színezhetsz!

mágikus dzsungel
Johanna Basford
250 × 250  mm, 88 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk224
Bolti ár: 3490 Ft
kluBáR: 3250 Ft

Johanna Basford kreatív és meditatív színező
könyveivel mesés világokat teremtett. Hatására 
számos országában több millióan fedezhetik fel 
az alkotás és az időtöltés ezen új módját. 
A TITKOS KERT, a BŰVÖS ERDŐ és a KINCSES 
ÓCEÁN után új színezője is megérkezett hozzánk, 
amely a MÁGIKUS DZSUNGELbe kalauzolja 
a természet és a színezés szerelmeseit.

12+
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zsenya Nagyi nem akármilyen nagy
mama: kézben tartja és elsimítja 
a család ügyesbajos dolgait, és 
ráadásként kitűnően bokszol. 
Persze csak titokban. de vajon mi 
történik akkor, ha a fia úgy dönt: 
Nagyinak pihenésre van szük
sége, és elviszi pár hétre az egyik 
barátja által vezetett Öotthonba? 
Hogyan bírja ki a család Nagyi nélkül? 
És hogyan fogadják az otthonban a különös, új 
lakótársat? És vajon milyen titkot rejt az otthon 
pincéje? Minden kérdésre választ ad kuznyecova 
fergeteges humorú regénye.

A repülő cAmembert
JeanPhilippe arrouVignod
145 × 215 mm, 136 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: Bk233
Bolti ár: 2690 Ft
kluBáR: 2490 Ft

adott egy nagycsalád, amelyben hat fiú
testvér él, és akiket mind Jeannak hívnak: 
Jeana, JeanB és így tovább, egészen Fig. 
a gyerekek különleges szünidőnek néznek 
elébe: a Holdra lép az első ember, amit élő 
közvetítésben néz az egész család egy bérelt 
televízión. kiderül, hogyan lehet horgász
bottal dinoszauruszt fogni, hogyan repül a 
camembert sajt, és milyen egy kalandokkal 
teli nyaralás a nagyszülőknél.

kísértetvAdászok 
jeges nyomon
Cornelia Funke
145 × 215 mm, 144 oldal,  keménytábla 
Rendelési kód: Bk234
Bolti ár: 2490 Ft • kluBáR: 2290 Ft
Tomi a pincébe lépve egy valódi kísértetbe 
botlik! zöld szemű, és ragacsos és velőtrázó 
a sikolya. Tomi a tapasztalt kísértetvadász, 
Lebbencs Hedvig segítségét kéri. Hugó, a kí
sértet azonban a legkevésbé sem veszélyes, 
cserébe ő maga is jó nagy pácban van: egy 
HUk (Határozottan Undorító kísértet) meg
kaparintotta az otthonát. Hol kísértsen így 
Hugó? Tomiék a segítségére sietnek...

egy középső gyerek 
vAllomásAi
Maria T. Lennon
145 × 215 mm, 312 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: Bk229
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Emberek, amit most a piszkos kis kezetek
ben fogtok, az nem más, mint egy kiáltvány, 
egy hosszú vallomás, amely direkt az olya
noknak íródott, akik félreértik a középső 
gyerekeket és nem hagyják őket kibontakoz
ni. igen, amikor valaki egy buzgómócsing, 
szuperszőrös nővér és egy ellenállhatatlanul 
cuki és imádnivaló kisöccs közé születik, 
akkor nem sok esélye van bevágódni, ugye?

folti, A hős
Megan rix
129 × 197 mm, 292 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk230
Bolti ár: 1990 Ft • kluBáR: 1850 Ft
Joe szeretetteli figyelmének köszönhetően 
Folti játékos kiskutyából igazi segítőkutyá
vá válik. de vajon hogy viseli majd Joe, ha 
el kell válnia kis barátjától? Hiszen Folti a 
segítő Mancsok Egyesület záróvizsgája után 
egy mozgásában korlátozott gazdihoz kerül. 
Megan rix megindító regényében egy apa 
nélkül maradt tizenegy éves fiú és egy kü
lönleges kiskutya egyre szorosabbra fonódó 
barátságát követhetjük végig.

A 13 emeletes lombtoronyház
andy griffiths
129 × 197 mm, 248 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk231
Bolti ár: 2490 Ft • kluBáR: 2290 Ft
ki ne élne szívesen egy lombtoronyházban? Főleg egy olyanban, ami 13 eme
letes, és nem csak saját tekepályája, emberevő cápáktól hemzsegő medencéje 
meg limonádé szökőkútja van, hanem egy mindig feltöltött pillecukorauto
matája is, ami észleli, ha éhes vagy és egyenesen a szádba lövi a kedvenc ízű 
cukorkádat! Épp egy ilyen lombtoronyházban él andy és Terry, akik nagyon jól 
tudják, hogy mitől kell óvniuk a csúcs menő otthonukat: például a tengeri maj
moktól, a magukat tengeri majmoknak álcázó lényektől és az óriási, mutáns 
hableányoktól... Ja, és érdemes távol tartaniuk magukat az agresszív repülő 
macskáktól is!
a kötet több mint 50 díjat kapott, melyet gyermekek szavaztak meg!
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micsodA nAgyi!
Julija kuznyecova
163 × 238 mm,
192 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: Bk232
Bolti ár: 2690 Ft
kluBáR: 2490 Ft
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merre vAn pettson?
sven Nordqvist
195 × 200 mm, 18 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: Bk241
Bolti ár: 2200 Ft
kluBáR: 2050 Ft

Findusz rajzolt valamit Pettsonnak. de hol 
lehet az öreg? Hiába kérdezi, sem a tyúkok, 
sem a tehenek, de még a muklák sem tudják 
a választ.

dAnny bá’ és A mAtekrAp 
Mirjam Oldenhave 
145 × 215 mm, 88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk242
Bolti ár: 2790 Ft • kluBáR: 2590 Ft
danny bát és a 3.a osztályt nagy megtisztel
tetés éri! Ők adhatják elő az év végi zenés 
színdarabot, az igazgatónő szerzeményét. 
kár, hogy a darab olyan vacak… 
a danny bá’sorozat mindenkinek való… 
•  aki szeretne olyan tanító bácsit, aki szeret 

nevetni, 
• aki szereti a szójátékokat, 
•  aki szeretne a világ legaranyosabb osztá

lyának tagja lenni! 

szeretem A kiskutyám!
Pásztohy Panka
210 × 260 mm, 40 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk243
Bolti ár: 2990 Ft • kluBáR: 2780 Ft
Lili végre kapott egy kiskutyát! Pitypang pe
dig egy szerető gazdit. de jaj, Pitypang nem 
mindig fogad szót neki, és ez sok fejtörést 
okoz a kislánynak. kalandos és szeretetteli 
mese a kutyatartásról minden kutyabolond 
kisgyereknek! a sorozatban már megjelent: 
Mentsük meg a kiskutyám!

bolondos csAládom
Chris Higgins
129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk235
Bolti ár: 1290 Ft
kluBáR: 1250 Ft

a kilencéves Mattie folyton aggódik, de ez 
nem is csoda, hiszen egy olyan nagy és bo
londos családban, mint az övé, mindig akad 
valami aggódni való. Például, hogy a tesók
kal elültetett magokból tényleg finom gyü
mölcsök és zöldségek leszneke, ahogy azt 
mindenki ígérte? Vagy hogy miért viselkedik 
néha úgy a nagymama, mintha egyáltalán 
nem szeretné az unokáit? És miért kellett 
anyunak orvoshoz mennie?

felleg
Az első verseny
Pippa Funell
129 × 197 mm, 120 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk236
Bolti ár: 990 Ft • kluBáR: 920 Ft
Tilly imádja a lovakat, és az Ezüstpatkó ta
nyán tölti minden szabadidejét. kedvenc 
póniján, szellőrózsán gyakorol szorgalma
san, ugyanis közeleg az első komoly ver
seny. duncan meglepetéssel készül: Tilly 
felülhet végre Táltos hátára. amikor a verse
nyen újra találkozik Brookkal, a szomszédos 
lovasiskola diákjával, egész további életét 
meghatározó élményben lesz része.

berci A doktor bácsinál
Christian Tielmann
192 × 192 mm, 24 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk239
Bolti ár: 790 Ft
kluBáR: 730 Ft

Berci belázasodik és orvoshoz kell mennie. 
Vajon milyen vizsgálatok várnak rá a doktor 
bácsinál?

bori és Az ovis pizsipArti
Liane schneider–Eva WenzelBürger
192 × 192 mm,
24 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk237
Bolti ár: 790 Ft
kluBáR: 730 Ft

Micsoda kaland! Egyik este a süni csoport 
összes gyereke az oviban éjszakázik. Vajon 
ki alszik majd Bori mellett?

játssz borivAl!
szabadtéri és benti játékok
Margret Bernard
191 × 270 mm, 24 oldal, kartonált 
Rendelési kód: Bk240
Bolti ár: 890 Ft • kluBáR: 830 Ft
Ez a Bori foglalkoztatófüzet minden esős 
délután, gyerekzsúr és szülinap megmen
tője! akár kint vagy bent, egyedül, kettes
ben, vagy sok gyerekkel – Borinak mindig 
van egy jó ötlete. Legyen szó akár festésről, 
kockajátékról, rejtvényekről vagy mozgásról.
ráadásként a játékhoz a foglalkoztató lap
jai között van egy kivehető, kifesthető, nagy 
kockajáték poszter is.
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dinojárgányok 2.
A nagy futam
Matthias Weinert
168 × 238 mm, 88 oldal, keménytábla,
újabb 8 db kártyával
Rendelési kód: Bk238
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

a dinók visszatértek, és még kerekeik is vannak! 
a dinók Völgyébe egyszer csak egy palackba zárt 
szellem érkezik, aki teljesíti a három jó barát – Bó, 
Pukki és Tanka kívánságát. Pukki Csodaországba 
vágyik, ahol a földből édességek nőnek, és min
den nap szülinap. Bó régi nagy álma, hogy egy
szer részt vehessen a Tempodromban rendezett 
Nagy Futamon – és ő legyen az új bajnok! 
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hogyAn nőnek A virágok?
katie daynes
195 × 220 mm, 12 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk244
Bolti ár: 2900 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Hogyan nőnek a virágok? Hogyan terem
nek a magok? Miért hullanak le a levelek 
ősszel? Ebben a gyönyörűen illusztrált fü
les könyvben megtalálod a választ! kicsik 
és nagyok együtt élvezhetik a természet 
éves körforgásának felfedezését a több 
mint 40 kihajtható fül segítségével.

mitől esik Az eső?
katie daynes
195 × 220 mm, 12 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk245
Bolti ár: 2900 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Mitől esik az eső? Milyen meleg a nap? 
Honnan fúj a szél? Mi történik, amikor vil
lámlik? Ebben a gyönyörűen illusztrált fü
les könyvben megtalálod a választ minden 
kérdésre! kicsik és nagyok együtt élvezhe
tik a természet körforgásának felfedezését 
a több mint 40 kihajtható fül segítségével.

mesék
szeretetről, bArátságról
A világ minden tájáról
215 × 215 mm, 40 oldal, 
keménytábla, CD-melléklettel
Rendelési kód: Bk246
Bolti ár: 2500 Ft
kluBáR: 2320 Ft

a világ meséiben rejlő sokszínű tanítások 
segítenek a gyerekeknek megküzdeni be
tegségekkel, félelmekkel – gyógyító erejük 
köztudottan varázslatos.

piroskA és A fArkAs
klasszikusok kicsiknek
165 × 195 mm, 16 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk247
Bolti ár: 2900 Ft
kluBáR: 2780 Ft

kövessétek Piroskát egyre beljebb az erdő
ben, és közben hajtsátok ki a füleket, keres
sétek ti is a farkast és a nagymamát!
a 2 éves kortól ajánlott könyv Piroska és a far
kas klasszikus történetét mutatja be egy min
den eddiginél látványosabb formátumban.

tenger AlAtti világ
220 × 280 mm, 
16 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk248
Bolti ár: 3900 Ft
kluBáR: 3620 Ft

Fedezd fel a tenger alatti világot, a drága
kövekhez hasonlóan szikrázó halakkal teli 
korallzátonyoktól a sarkvidékek jeges vizéig! 
kukkants be a fülek mögé, hogy beleshess 
a hajóroncsok alá vagy a sötét tengerárkok 
szédítő mélységeibe az óceánok legmélyén!

elefántok A házbAn
stephanie schneider
210  × 295 mm, 24 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk253
Bolti ár: 2600 Ft
kluBáR: 2390 Ft

a negyedikre új lakók költöznek. Finn borzasz
tóan izgatott. Egész nap hallja a dobogást, 
trappolást és visongást. ám a lépcsőházban 
már ott állnak a szomszédok, és méltatlankod
nak: „Vajon mifélék, akik ilyen nagy zajt csap
nak?” Bájos mese a toleranciáról, befogadás
ról és a gyermeki kedvességről. 

lupo, A fArkAs,
Aki nem AkArt gyAlog járni
Orianne Lallemand 
255 × 255 mm, 34 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk249
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Lupónak elege van a gyaloglásból! Bizto
san van mókásabb módja is a közlekedés
nek, például a bicikli, a sí vagy a motor! És 
bár utazik repülővel és hajóval is, hamaro
san rájön, hogy néha nagyon nehéz megta
lálni azt, ami igazán nekünk való.

lupo, A fArkAs,
Aki színt AkArt váltAni
Orianne Lallemand
255 × 255 mm, 34 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk250
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Ma reggel Lupónak borzasztóan rossz a ked
ve. Tetőtől talpig szürke, így nagyon nem tet
szik magának. Elhatározza, hogy színt vált. 
Csakhogy ez nem olyan könnyű, mint hinné.

lili, A kAticA
Quentin gréban 
255 × 275 mm, 32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk251
Bolti ár: 2390 Ft
kluBáR: 2220 Ft

Lili egy icipici katicabogár, csupán három 
pötty van a hátán. Még nagyon sokat kell 
tanulnia, de már tudja, mi szeretne lenni, ha 

nagy lesz: rajzművész! 
Bármit szívesen leraj
zol, viharfelhőt, víz
cseppet, vagy akár egy 
csinos szöcskét is. ám 
a szöcske tovaszök
ken, Lili a nyomába 
ered, de hamarosan 
nyomát veszti. a kis 
katica ekkor veszi ész
re, hogy elveszett.

lili AjándékA
Quentin gréban
255 × 275 mm,
32 oldal, 
keménytábla
Rendelési kód: Bk252
Bolti ár: 2390 Ft
kluBáR: 2220 Ft

Lili csodás ajándékot készített anyunak, de feltámad 
a szél, Lili elesik, az ajándék pedig tönkremegy. ám a 
kis katica nem adja fel, és miután megkérdezi az erdő 
és a mező apró állatait, végül kitalálja, minek is örülne 
az anyukája a legjobban.

2+
éVeseknek

4–8
éVeseknek

6+
éVeseknek

3+
éVeseknek

3+
éVeseknek

3+
éVeseknek

3+
éVeseknek

3–5
éVeseknek

több mint 80 

kihajtható füllel!

több mint 40 

kihajtható füllel!

több mint 40 

kihajtható füllel!

cd
melléklette

l

Kukucskálj be a fülek mögé!

3+
éVeseknek
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A tessloFF kiAdó AjánlAtA

Nincs olyan gyerek, aki ne sze-
retne magának (minimum) egy 
kisállatot. Hát, még ha ez az 

állat beszél, és egész nap együtt le-
het a gazdájával, még az iskolában 
is! Margit Auer kisdiákoknak szóló 
nagysikerű sorozatában, a Mágikus 
állatok iskolájában valóra válik ez a 
csoda, ugyanis a Winterstein iskola 
egyik osztályában egyre több gyerek 
büszkélkedhet ilyen különleges ked-
venccel. De nem ám a megszokott 
házi kedvencekre – kutyusra, cicára 
és tengerimalacra – kell gondolni, 
hanem a legkülönfélébb állatokra a 
világ minden tájáról.  Van, aki rókát 
kap, van, aki denevért, vagy akár pat-
kányt, mindez attól is függ, hogy ki 
az, aki kapja. Hiszen Miss Cornfield 
osztályába sokféle gyerek jár: pél dául 
az álmodozó Benni, aki egy kicsit 
lassabb, mint társai, egy bölcs, öreg 
teknősbékát kap a mágikus állatke-
reskedéstől. Silas, a nagyszájú, aki 
néha túlzásokba esik, egy krokodilt, 
Helén, az affektálós egy kandúrt.

A mágikus állatok nem csupán 
simogatni való kedvencek, hanem 
nagyon fontos barátok, akik olvasni 
tudnak gyerektársuk gondolataiban 
és ismerik legtitkosabb kívánságai-
kat is. Olyasvalakik, akiknek a gye-
rekek kiönthetik a szívüket, akiknek 
rögtön elmondják legféltettebb 
titkaikat is, amiért mások – a töb-
bi gyerek – esetleg kinevetnék 
őket.  A mágikus állatok beszé-
dét csak Mr. Morrison, a mági-
kus állatkereskedés tulajdonosa, 
és az a gyerek értheti, akihez 
kerül. Senki más. De mit szól-
nak majd otthon a szülők, ha a 
kisfiuk beállít egy krokodillal? 
Mr. Morrison így fogalmaz az 
első kötetben: „Úgy tű-
nik, a legtöbben figyel-
metlenek ahhoz, hogy 
észrevegyék maguk kö- 
rül a csodákat. Annyi-
ra el vannak foglalva 
a hétköznapi dolgaikkal, 
hogy a rendkívülit nem 
látják.” Ám a biztonság 
kedvéért megtanította 
a mágikus állatokat egy 
trükkre: képesek egy pil-
lanat alatt megdermed-
ni, így minden külső 

szemlélő számára csupán cuki plüss-
állatkáknak tűnnek.

Van egy fontos szabály is, amit az 
osztály minden egyes tagjának be 
kell tartani: tilos másnak beszélni a 
mágikus állatokról!

A legfrissebb, ötödik kötetben az 
osztály egy vetélkedőre készül, amit 
a tévében is közvetítenek. A Torta 
vagy bukta elnevezésű show-mű-
sorban két iskola diákcsapata méri 
össze a tudását. A gyerekek és a 
mágikus állatok lázasan készülőd-
nek. Elérkezik a nagy nap, az iskola 
teljesen felbolydul, az aula közepére 
hatalmas felfújható medence kerül, 

a közönség so rai-
ban ott izgulnak 
a szülők, barátok, 

tanárok. Elkezdődik a műsor, ám 
úgy tűnik, a Winterstein csapa-
ta perceken belül elhasal, amikor 
– hála egy mágikus pók közbenjá-
rásának – fény derül egy-két csúnya 
turpisságra a díszletek mögött… In-
nentől egészen más lesz a verseny, 
a gyerekek végre nem szoronganak 
többé, hanem élvezik, hogy játsz-
hatnak, és végül megérdemelten 
győznek. Ebben a részben három 
újabb mágikus állat is gazdára talál – 
az újabb állatok mindig azokhoz ke-
rülnek, akiknek éppen a legnagyobb 
szükségük van egy segítő társra. Ez-
úttal egy csimpánz, egy patkány és 
egy bagoly érkezik a mágikus állat-
kereskedésből.

 A fordulatos, izgalmas kalando-
kat tartogató történetek gyerekhő-
sei utat mutathatnak sok kis olva-
sónak – legyen akár fiú vagy lány – 
abban, hogyan találhatják meg a he-
lyüket egy osztályban, hogyan sze-
rezhetnek barátokat, és hogy min-
den problémára létezik megoldás. 

Budai Aliz

Mágikus állatok
iskolá ja

mágikus állAtok iskolájA
Margit auer
154 × 210 mm, 208 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
kluBáR: 2780 Ft/kötet

1. kötet: mágikus állAtok iskolájA
Rendelési kód: Bk254
2. kötet: rejtélyes gödrök
Rendelési kód: Bk255
3. kötet: A kísértetfolyosó
Rendelési kód: Bk256
4. kötet: hű, de durvA!
Rendelési kód: Bk257
5. kötet: tortA vAgy buktA
Rendelési kód: Bk258Új!
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30 recept sütőtökkel
Rendelési kód: Bk259

30 csokoládés recept
Rendelési kód: Bk260

kávé A világ körül
Rendelési kód: Bk261

30 édesség recept
Rendelési kód: Bk262

A muffin és 
A cupcAke titkAi
Rendelési kód: Bk264

A mAcAron
Rendelési kód: Bk263

A kötetek jellemzői:
205 × 220 mm,
64 oldal, bélelt borító
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
kluBáR: 1850 Ft/kötet

a Formás szakácskönyvek a kezdő szakácsoknak 
is könnyen elkészíthető, egyszerű ételektől kezdve 
a különleges ételekig rengeteg receptet sorakoztatnak fel 
az oldalaikon. az érdekes forma és a különleges, spanyol 
konyhát idéző tartalom révén a sorozatnak ott a helye 
minden háziasszony konyhájában.

szofisztorik
csinálják a fesztivált!
gyükér zsófia
112 × 167 mm,
112 oldal, puhafedeles
Rendelési kód: Bk278
Bolti ár: 690 Ft
kluBáR: 640 Ft

Felvirrad a várva várt nap, és 
kezdetét veszi a Patavölgyi 
Fesztivál! Vajon hogyan sikerül 
Pufka és Ozil nagy fellépése? 
Emilke mindenáron menőnek 
akar tűnni Pufka szemében…

csodAszép mesék
155 × 200 mm,
360 oldal, keménytábla
Rendelési kód: Bk283
Bolti ár: 3990 Ft
kluBáR: 3690 Ft

Ez a könyv a legnépszerűbb 
mesék varázslatos világába 
repíti az olvasókat, hogy 
képzeletben együtt kalan
dozzanak Csizmás kandúr
ral, Hamupipőkével, a kis 
hab leánnyal, és a soksok 
népszerű mesefigurával.

MiNdEN, aMi áLLaT
Rendelési kód: Bk276

a ViLágűr
Rendelési kód: Bk277
205 × 225 mm, 15 oldal, keménytábla 
FELNyiTHaTó aBLakOkkaL
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
kluBáR: 2780 Ft/kötet

a Kis felfedezők köteteiben megannyi felnyitható 
ablak várja az olvasót, melyek alatt még több érde
kes információt találhatunk. a rengeteg izgalmas 
felfedeznivaló csak arra vár, hogy rábukkanjunk!

princess top – glamour
lila • Rendelési kód: Bk280
Rózsaszín  • Rendelési kód: Bk279
255 × 280 mm, 36 + 12 oldal, rejtett spirállal
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
kluBáR: 2780 Ft/kötet

princess top 
Funny make up • Rendelési kód: Bk281
Funny things • Rendelési kód: Bk282
195 × 240 mm, 66 oldal, rejtett spirállal
Bolti ár: 3490 Ft/kötet
kluBáR: 3250 Ft/kötet

Formás szakácskönyvek

Kis 

felfedezôK6+
éVeseknek

4+
éVeseknek

6+
éVeseknek

A füzetek jellemzői:
155 × 225 mm, 
104 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 790 Ft/füzet
kluBáR: 730 Ft/Füzet

száznégy mókás feladat várja 
az alsósokat ezekben a füzetek
ben: lehet párosítani, színezni, 
másolni vagy hullámvonalat 
rajzolni.

Mókás feladatok...
áLLaTOkkaL
Rendelési kód: Bk273

száMOkkaL 
Rendelési kód: Bk274

TErMÉszETTEL
Rendelési kód: Bk275

6+
éVeseknek

dinolAnd 1. – kék
Rendelési kód: Bk269
dinolAnd 2. – rózsAszín
Rendelési kód: Bk270
dinolAnd 3. – zöld
Rendelési kód: Bk271
dinolAnd 4. – sárgA
Rendelési kód: Bk272
230 × 250 mm, 8 + 2 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 790 Ft/füzet
kluBáR: 730 Ft/Füzet

tündérek
Rendelési kód: Bk265
táncosnők
Rendelési kód: Bk266
210 × 270 mm, 16 + 4 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 790 Ft/füzet
kluBáR: 730 Ft/Füzet

Ezekben a táska formájú füzetekben 
rengeteg matrica és izgalmas feladat vár rád!

bArátság
Rendelési kód: Bk267
modellek
Rendelési kód: Bk268

   1
30 Matricával

4+
éVeseknek

4+
éVeseknek

6+
éVeseknek

tervezô-

füzeteK

little princesses-sorozAt
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A neosz őszi dVd-kínálAtáBól
m

es
eFilmek

já
té

kFilmek

eperke 2.
A csillámbogyó-bál
Rendelési kód: Bk292

fifi 1.
zümi segít
Rendelési kód: Bk293

fifi 2.
A festőverseny
Rendelési kód: Bk294

rudolf
és az elveszett játékok szigete
Rendelési kód: Bk296

holly hobbie 4.
karácsonyi kívánsága
Rendelési kód: Bk295

szezám utcA
felejtsd el a pelust, elmo!
Rendelési kód: Bk297

szezám utcA
házikedvencek
Rendelési kód: Bk298

Winx 1.
Rendelési kód: Bk299

Winx 2.
Rendelési kód: Bk300

Winx 3.
Rendelési kód: Bk301

Winx 4.
Rendelési kód: Bk302

Winx 5.
Rendelési kód: Bk303

Winx 6.
Rendelési kód: Bk304

bolti ár: 999 ft/dvd
kluBáR: 930 Ft/dVd

világunk titkAi 7.
kolumbusz, a nagy felfedező
Rendelési kód: Bk284

világunk titkAi 18.
földünk titkai
Rendelési kód: Bk285

bbc-filmek
A természet csodái 10.
rénszarvasok birodalma
Rendelési kód: Bk315

medve – oroszlán
Rendelési kód: Bk308

A csendes-óceán
A mélység titkai
Rendelési kód: Bk310

gAlApAgos
Rendelési kód: Bk311

yelloWstone
Rendelési kód: Bk314

vAd dél-AmerikA
díszdoboz
Rendelési kód: Bk312
Bolti ár: 2999 Ft
kluBáR: 2790 Ft

vAdvilág
díszdoboz ii.
krokodil – jegesmedve –  
farkas – bálna
Rendelési kód: Bk313
Bolti ár: 3999 Ft
kluBáR: 3690 Ft

Az élet  
megpróbáltAtásAi
díszdoboz
Rendelési kód: Bk309
Bolti ár: 4999 Ft
kluBáR: 4650 Ft

hősök és legendák 
nyomábAn
díszdoboz
Rendelési kód: Bk316
Bolti ár: 1999 Ft
kluBáR: 1860 Ft

hókirálynő
Rendelési kód: Bk306

mese cd
ludAs mAtyi
Rendelési kód: Bk305

zene cd
jingle bells
Rendelési kód: Bk323

sose hAlunk meg
Rendelési kód: Bk322

egy fiúról
Rendelési kód: Bk307

kArácsony 
nyomábAn
Rendelési kód: Bk321

belmondo-filmek
stAvisky
Rendelési kód: Bk286

félelem 
A város felett
Rendelési kód: Bk287

is
meR

etteRjesztő

Filmek

bolti ár: 999 ft/dvd
kluBáR: 930 Ft/dVd

bolti ár: 999 ft/dvd
kluBáR: 930 Ft/dVd

kArl mAy-filmek
Winnetou és  
A félvér ApAnAtschi
Rendelési kód: Bk288

A nApisten pirAmisA
Rendelési kód: Bk289

Az ezüst oroszlánok 
birodAlmA
Rendelési kód: Bk290

Az olAjherceg
Rendelési kód: Bk291

bud spencer-filmek
piedone A zsAru
Rendelési kód: Bk317

piedone AfrikábAn
Rendelési kód: Bk318

piedone egyiptombAn
Rendelési kód: Bk319

piedone hong kongbAn
Rendelési kód: Bk320



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. november 14ig veszünk 
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munka
napon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban 
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását 
nem bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása 
esetén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru 

vételárát az eladó az áru vissza
szolgáltatását követő 30 napon 
belül visszatéríti. Elállás esetén 
kérjük az árut a Líra Könyv Zrt., 
1086 Budapest, Dankó u. 4–8. 
címre küldeni.Ára: 198 Ft

KlubtagoKnaK ingyenes

Az ön helyi munkatársa:

Legújabb regényében Paulo Coelho – aki 
több mint 220 millió könyvet adott már el 
a világ 160 országában – Mata Harinak, 
kora legkívánatosabb nőjének csodála-
tos és titokzatos életét tárja fel. A híres 
egzotikus táncosét, aki azzal sokkolta és 
kápráztatta el közönségét, hogy ledobta 
ruháit a színpadon; aki bizalmasa és kur-
tizánja volt a kor leggazdagabb és legha-
talmasabb férfijainak.

A rejtélyes múltú dívának – akit a párizsi arisztokrata hölgyek féltékenysége és 
irigysége kísért – volt bátorsága kitörni a huszadik század elején uralkodó, nőket 
megbéklyózó provinciális kötelékekből. Paulo Coelho egyes szám első személy-
ben építi fel Mata Hari történetét. A táncosnő az embertelen párizsi Saint-Lazare 
börtönből írt leveleket ügyvédjének, ahol az első világháborúban folytatott kém-
kedés vádjával  tartották fogva. A leveleket testamentumnak szánta. Általuk üzent 
a lányának, akit nem láthatott felnőni; meg akarta értetni egyetlen örökösével, 
miért is választott ennyire kirívó, kalandokkal teli életet.

Az AlkimistA
Paulo Coelho
173 oldal
Rendelési kód: BK329
Bolti ár: 2990  Ft
KluBáR: 2780 Ft

A zAhir
310 oldal
Rendelési kód: BK327
Bolti ár: 3490  Ft
KluBáR: 3250 Ft

Az AccrAi 
kézirAt
168 oldal
Rendelési kód: BK328
Bolti ár: 2990  Ft
KluBáR: 2780 Ft

A győztes 
egyedül vAn
428 oldal
Rendelési kód: BK326
Bolti ár: 3490  Ft
KluBáR: 3250 Ft

házAsságtörés
304 oldal
Rendelési kód: BK325
Bolti ár: 3490 Ft
KluBáR: 3250 Ft

A kötetek jellemzői:
Paulo Coelho
115 × 195 mm,
keménytábla, 
védőborítóval

A kém
Paulo Coelho
115 × 195 mm, 192 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BK324
Bolti ár: 3490  Ft
KluBáR: 3250 Ft
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