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Tóth Krisztina
Legyünk barátok!
ÍGY FŐZ EGY
FRANCIA SRÁC
Csigó Zita
MORZSAPARTY

GRETA THUNBERG
ÉG A HÁZUNK

AJÁNDÉK
7000 FT FELETTI MEGRENDELŐINKNEK
AJÁNDÉKKÖNYVET KÜLDÜNK.

(Az ajánlat a postai és helyi munkatársainkon keresztüli
megrendelésekre vonatkozik, és a készlet erejéig érvé
nyes! Ha a meghirdetett könyv elfogyna, akkor ugyanilyen
értékű könyvet küldünk helyette.)
Michael Prestwich

LOVAGOK

A KÖZÉPKORI HARCOS KÉZIKÖNYVE
125 × 198 mm, 208 oldal, keménytábla
Ebből a könyvből megtudhatod, miként válhatsz
dicső lovaggá a késő középkorban. Olvashatsz a lovaggá avatásról, fegyverzetről, páncélzatról, lovagi
tornáról, keresztes hadjáratról és győztes csatákról.
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A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!

G

reta Thunberg svéd diáklány egy kicsit
megváltoztatta a világot. Iskolasztrájkjával és beszédeivel elérte, hogy egyre
több szó essék a klímaváltozásról, a természeti katasztrófákról, a lehetséges jövőnkről.
Biztosan sokakat érdekel, ki is ő. Nekik készült
a róla és a családjáról szóló könyv, az Ég a há
zunk. Merthogy valóban ég, a mi dolgunk lesz
eloltani, és ez nem lesz egyszerű. Sajnos személyesen nem tudtunk vele interjúzni, mert ép-

pen az Atlanti-óceánt szelte át egy vitorláshajóval, de összeválogattuk legfontosabb aktuális
gondolatait.
A javak, így az ételek „fenntartható” felhasználása a témája Csigó Zita új szakácskönyvének, a Morzsapartynak, amely azt mutatja be,
milyen csodálatos fogásokat varázsolhatunk
a hűtőben árválkodó maradékokból.
A gyerekeknek és kamaszoknak pedig remek, többszörösen díjazott szerzők munkáit

kalandjait ismerhetjük meg.
Jó olvasást!

Király Levente
főszerkesztő

LÍRA FÓKUSZ –
KÖNYV ÉS KULTÚRA

MAGVETŐ CAFÉ

20:30 M
 int hajó a ködben – Az elsüllyedt
Zsidósziget. Závada Pál előadása.
21:00 M
 agyar Copperfield – Bereményi Géza
beszél életéről és készülő regényéről.
17.00 Barátok közt sülve-főve, Varga Izával
és Várkonyi Andrással.
22:00 A rettenetes megmentő – Krusovszky
18.00 Buborékszerelem, avagy mit rejt
Dénes előadása a vastüdőről Akik
a Tindertojás? – Virtuális kalandozások
már nem leszünk sosem című regénye
Pfliegel Dórával és Szurovecz Kittivel.
kapcsán.
18:30 Anekdotázó diplomaták. Medgyes
22:30 M
 agvető a világ körül – Rostás Eni és
Péter és Várkonyi László tréfás visszaSzegő János előadása.
emlékezései.
23:00 Í rókkal az UNICEF-ért! Vegyél egy
19:00 Nem boszorkányság! Beszélgetés
tombolát, amivel az UNICEF munkáját
Géczi Jánossal és Kiss Judit Ágnessel.
támogatod, és szerezd meg az értékes
19:30 Bárdos András és a 21. század színes
nyereményeket! Kedvenc íród egy
világa: maffiózóktól pimasz egyetemisszemélyes tárgya, esetleg egy sor tőle?
tákon át a luxushotelek szubkultúráVagy egy könyvcsomag? Te melyiket
jáig. Vendégei: Dezső András, Mucha
szeretnéd?
Dorka és Kordos Szabolcs.
Sorsolás 23 órától!
A 21. Század Kiadó programja.
24:00 Tánc kifulladásig – bulizz velünk!

ISSN: 1788-649X

(Budapest, Dohány utca 13.)
Háziasszony: Csapody Kinga

Magazin kéthavonta
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ajánljuk, például Tóth Krisztina Legyünk bará
tok! című könyvét, amelyben Malac és Liba

(Budapest, Rákóczi út 14.)

18:00 „ Mindannyian a saját életünk hősei vagyunk” – meseterápia felnőtteknek Csóka
Judit pszichológussal.
20:00 T udomány és igazság – Graham Moore
Az éjszaka fénye – könyvbemutató, Agave
Könyvek. A könyvbemutató beszélgetés
résztvevői Oláh Andrea (Trend Fm), Orosz
Anna, a könyv fordítója és Molnár Berta
Eleonóra, az Agave Könyvek kiadó munkatársa.
21:00 S
 zántó T. Gábor Európa szimfónia
A Kolozsvár és Nyugat-Berlin között játszódó, egy határtalan szerelmet bemutató új
regényében, akárcsak az 1945 című film
alapjául szolgáló elbeszélésében Szántó
T. Gábor radikális nyíltsággal nyúl Európa
közelmúltjának legfeszítőbb kérdéseihez.
Beszélgetőstársa: Szunyogh Szabolcs.

Főszerkesztő: Király Levente Olvasószerkesztő: Palczer-Aschenbrenner Eti Tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa
Szerkesztő: Török Eszter A szerkesztőség címe: 1086 Budapest, Dankó utca 4–8. Telefonszám: (1) 299 8004
E-mail: konyvklub@lira.hu Website: www.lira.hu A meg nem rendelt kéziratokért a szerkesztőség nem vállal felelősséget, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához, másodközléséhez a Kiadó engedélye szükséges. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Kiadja: Líra Könyv Zrt.
1086 Budapest, Dankó u. 4–8. Felelős kiadó: A Zrt. elnöke Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft. Website:
www.olahnyomda.hu Vezérigazgató: Oláh Miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333
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AZ ATHENAEUM KIADÓ ÉS A GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ ŐSZI ÚJDONSÁGAIBÓL

A kö
t
124 et jellem
200
z
×
olda 183 m ői:
l, kem m,
v
Ren édőbo énytáb
delé
rítóv
la,
Bolti si kód: al
C
á
KLU r: 3699 C103
BÁR
: 339 Ft
0 FT

Pfliegel Dóra

TINDERTOJÁS
Mit csinálsz, ha magányosnak érzed magad és figyelemre
vágysz? Megpróbálsz ismerkedni. Az érzelem- és intimitásmentes házasságban élő Márti nem csak végtelenül naiv, de
bátortalan is, ezért egy online társkeresőn próbál találni valakit. Valakit, aki végre meghallgatja és megérti őt...
Pfliegel Dóra, a Feleséged története című önéletrajzi ihletettségű és immár két kiadást is megért regény szerzője újabb
érzéki történettel jelentkezik.

A kö
t
125 et jellem
440 × 200 zői:
Ren oldal, mm,
delé
kart
Bolti si kód: onált
ár: 3 CC10
KLU
BÁR 690 Ft 6
: 339
0 FT

Amy Meyerson

AZ ELMÚLT NAPOK KÖNYVESBOLTJA
Miranda Brooks sosem fogja elfelejteni a tizenkettedik születésnapját. Ekkor veszett össze ugyanis az anyja és az imádott
nagybátyja, a különc Billy. A lánynak fogalma sincs arról, mi
vezethetett a szóváltáshoz, amely végül mindent megváltoztatott. Attól kezdve nem látta többé a nagybátyját, így soksok év múltán, Billy halálakor meglepődve értesül arról, hogy
a férfi ráhagyta a Los Angeles-i könyvesboltját. Mirandának
nemcsak a csőd szélén álló üzlet irányításával és a meglehetősen ellenséges boltvezetővel kell megbirkóznia, de a végére
kell járnia a nagybátyja utolsó kincsvadászatának is.
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Rendeljen november 11-ig!

Kiss Judit Ágnes

Mona Awad

BŰBÁJOSKÖNYV

NYUSZIKA

Kiss Judit Ágnes költői
erejű prózája az elveszett, de nyomokban még
megmutatkozó évezredes tudásról, a bűbájosságról szól: oldásról, kötésről, angyalcsinálásról
és repülésről – avagy hogyan érdemes boszorkánykodni a 21. században.
A receptek kipróbálása
erősen ellenjavallt.
124×183 mm, 288 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CC102

Az Antilányregény szerzőjének új kötete.
Samantha egy elit egyetemen
tanul kreatív írást. Bevonzza
egy titkos klikk, a Nyuszikák,
akik rejtélyes dolgokat művelnek varázsgombás szalonjukban. A lány számára a valóság
és a képzelet összemosódik,
a Nyuszikákhoz fűző baráti
szálak pedig életre-halálra
összegabalyodnak.
125×200 mm,
400 oldal, kartonált
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CC101

WAKOND

E. C. Fremantle

Ingar Johnsrud

Jessica Barry

MÉRGEZŐ NÁSZ

KERESZT

SZABADESÉS

1615 ősze. Óriási botrány rázza meg I. Jakab király udvarát.
Az ünnepelt házaspárt, Robert
és Frances Carrt a Towerbe
vetik. A vád: méregkeverés és
gyilkosság. Az áldozat: Robert
legjobb barátja. És valakinek
meg kell lakolnia a gaztettért.
Vajon melyikük a bűnös,
melyiküknek több a veszítenivalója, és melyikük mond
igazat?
137×197 mm,
348 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CC108

A norvég kormány egyik legmegbízhatóbb tanácsadóját, a fegyvercsempészettel
kapcsolatban nyomozó
Henry Falckot holtan találják egy oslói autómosóban.
Valaki ágyékon lőtte, és a
sorsára hagyta. Egy ismert
tévériporternek, aki rá
akart jönni Falck titkaira,
a gyilkosságot követően
nyoma vész.
137×197 mm,
520 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4590 FT
Rendelési kód: CC105

Amikor a vőlegénye magángépe lezuhan a Sziklás-hegységben, a hatóságok azt feltételezik, hogy a rajta utazó Allison
Carpenter is odaveszett.
Maggie, Allison édesanyja
azonban nem hajlandó elhinni,
hogy a lánya meghalt. Hiszen
egy anya ezt megérezné…
Ő pedig ismeri Allisont – vagyis
ismerte, két éve ugyanis egy
szót sem váltottak egymással.
137×197 mm,
392 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CC107

www.lira.hu

(1) 33 77 333

Orosdy Dániel –
Merényi Dániel
Woiczek rendőr egy óriási
drogügyletről értesül: a részleteket átadja a főnökének, aki
azonban súlyos döntést hoz:
szövetségre lép a beosztottjaival, hogy a megszerzett pénzzel
lelépjenek. GG, a gengszterfőnök azonban nem veszi
jó néven, hogy meglopták...
Merényi Dániel (Grafitember)
rajzaival!
165×235 mm,
224 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CC104

(1) 299 80 00

ROMANTIKUS REGÉNYEK ÉS KRIMIK
Lucinda Riley

A SZERELMES LEVÉL
London, 1995. Amikor nemzedékének egyik legnagyobb
színésze, Sir James Harrison kilencvenöt évesen meghal,
nemcsak egy gyászoló családot és egy rendkívül gazdag életművet hagy maga után, hanem egy felkavaró titkot is, amely
az egész országot megrendítheti… Joanna Haslam, a fiatal,
ambiciózus újságíró kapja meg a feladatot, hogy közvetítsen
a legendás színészóriás gyászszertartásáról. Egy jól sikerült
írás sokat lendíthetne a karrierjén, Joanna figyelmét a gyászoló hírességek helyett mégis egy ismeretlen, idős hölgy köti
le. Sötét titkot sejt a csillogó felszín alatt: a rejtély kulcsa egy
levél lehet.
Eithne Shortall

Madeline Hunter

Julia London

KÁRTYÁN NYERT
AZ ÉLET HENRY UTÁN
SZERELEM
Grace bárhol is jár, mindenhol
a szerelmébe, Henrybe botlik.
Csak az a bökkenő, hogy
Henry halott. Két hónappal
korábban hunyt el, hatalmas
űrt hagyva Grace szívében.
Egy este azonban betoppan,
hogy megjavítsa a bojlert.
Ám szó sincs arról, hogy Grace
hallucinálna, az előtte álló
ember nem Henry, hanem a rá
kísértetiesen hasonlító Andy.
125×189 mm,
376 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC113

A VAD SKÓT

Amikor Lady Lydia Thorntont
megzsarolják egy régebbi
kézirata félreérthető tartalma
miatt, a nőnek minden követ
meg kell mozgatnia, hogy
visszaszerezze a meggondolatlan írást. A lady szorongatott
helyzetében belemegy egy fogadásba az arrogáns Penthurst
hercegével. Bátran kockáztat,
hiszen a pókerasztalnál eddig
neki kedvezett a lapjárás.
137×197 mm,
312 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CC111

Arran McKenzie első látásra
beleszeret a vörös hajú, zöld
szemű Margot Armstrongba.
A nemeskisasszony azonban
képtelen beilleszkedni a skót
klánfő barbár világába, így
pár hónappal az esküvő után
elhagyja a férjét, és igyekszik
mindent elfelejteni – leszámítva azokat a pillanatokat,
amelyeket a vad Arran szenvedélyes ölelésében töltött.
120×196 mm,
376 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC112

A kö
tet je
1
456 37 × 19 llemzői:
olda
7m
l
Ren
delé , füles, ka m,
Bolti si kód: rtonált
C
á
KLU r: 3990 C109
BÁR
: 369 Ft
0 FT

David Baldacci

AZ IRGALOM ÚTJA
Atlee Pine emlékezetébe beleégett, ahogy az emberrabló
dermesztő ritmusra szavalja a kiszámolót, így választva a hat
éves Atlee és az ikertestvére, Mercy között. Atlee soha többé
nem látta a nővérét… Három évtizeddel az után a félelmetes
éjszaka után Atlee Pine az FBI ügynökeként az Egyesült Államok délnyugati részén, a kietlen vadonban teljesít szolgálatot. Amikor egy turista eltűnik a szurdokban, az öszvérét pedig
megtalálják kibelezve, Pine lát neki a nyomozásnak. Hamarosan nyilvánvalóvá válik, hogy a férfit nem elsősorban a táj
szépsége érdekelte: sokkal rejtélyesebb küldetésben járt.

Peter James

Vince Flynn–Kyle Mills

Lee Child

MEG KELL HALNOD

A KÖZELLENSÉG

ÖSSZEESKÜVÉS

Lorna Belling jobb életet
érdemel. Így gondolja ezt
a fodrásznő is, ám pokoli
házassága elől menekülve
egy újabb férfi bűvöletébe
kerül, aki a csillagokat is
lehazudja neki az égről.
A vendége telefonján véletlenül megpillantott fénykép
végképp összetöri Lorna
boldog újrakezdésről szőtt
álmait.
137×197 mm,
384 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CC110

Szeptember 11-ét követően az Egyesült Államok
történelme egyik legtitkosabb
és legveszélyesebb alkuját
kötötte. E szerint az USA úgy
tesz, mintha nem tudná,
hogy a támadók szinte kivétel
nélkül szaúdi állampolgárok
voltak. Cserébe Fejszál király
leszámol az összeesküvőkkel
Szaúd-Arábiában, és nem
zárja el az olajcsapot.
137×197 mm,
336 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CC114

Négy ember és egy autó.
Kansasból tartanak kelet felé,
azt remélik, Chicagóba érnek
reggelre. A vezető az útra fókuszál. A mellette ülő férfi végeláthatatlan sztorikat mesél.
A hátsó ülésen egy feltűnően
szótlan és ijedt nő gubbaszt.
Jobbján egy nagydarab férfi,
eltört orral, aki mint stoppos
utazik a társasággal. Jack
Reachernek hívják.
137×197 mm,
360 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CC115

Rendeljen november 11-ig!

www.lira.hu

A kö
t
137 et jellem
416
z
×
olda 197 m ői:
l, kem m,
Ren védőbor énytáb
delé
la,
ítóv
Bolti si kód: al
ár: 3 CC11
KLU
BÁR 990 Ft 6
: 369
0 FT

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

5

RIPORT
Fotó: Anders Hellberg

„Amikor
rólam írnak,
muszáj
a klímakrízisről
is írniuk,
és az jó!”
Greta Thunberg svéd diáklány
tavaly augusztus 20-án kezdte
el iskolasztrájk nevű tiltakozását a svéd parlament épülete
előtt, azóta milliónyi követője van
a való életben és az interneten is.
Ő napjaink legismertebb klíma
aktivistája, éppen ezért rendkívül
vártuk már a róla és a családjáról
szóló könyvet, az Ég a házunkat.
Ki ez a lány?
„Korábban nem igazán történt
semmi az életemben. Mindig én voltam
az a lány a háttérben, aki sohasem szólal
meg. Azt hittem, azért nem tudok semmin
sem változtatni, mert kicsi vagyok” – kezdi
az önjellemzést Greta. „És hát túlgondolom a dolgokat. Sokan el tudják engedni a dolgokat, de én nem, főleg akkor,
ha az aggaszt vagy elszomorít. Emlékszem,
amikor még kisebb voltam, az iskolában a
tanárunk filmeket mutatott az óceánon
sodródó hulladékszigetekről, az éhező jegesmedvékről és hasonlókról. Végigsírtam
ezeket a felvételeket. Az osztálytársaim is
aggódtak, amikor néztük, de amikor vége
lett, már máson járt az eszük. De nekem
nem. Egyfolytában azok a képek kattogtak az agyamban. Folyton erre gondoltam,
arra, hogy lesz-e nekem egyáltalán jövőm. Ezt a kérdést magamban tartottam,
mert nem vagyok valami bőbeszédű, és
ez persze nem tett jót az egészségemnek.
Nagyon depressziós lettem, nem is jártam iskolába. Üresnek éreztem magam,
úgy éreztem, nincs értelme az egésznek,
mozdulni sem tudtam, annyi energiám
sem volt. Abbahagytam az evést, majdnem
éhen haltam. Egy csomó orvos meglátogatott, mondták, hogy egyek, különben
meg fogok halni. Aztán elvittek kórházba,
ahol bogyókat adtak, antidepresszánsokat,
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és megállt a súlyvesztésem. Egyre többet
és többet ettem, lassan ment, de megcsináltam. Igazság szerint nem sok mindenre
emlékszem ebből a korszakból. Úgy rémlik, nagyon sötét volt. Otthon a szüleim
vigyáztak rám, közben beszélgetni kezdtünk, és én elmondtam, mi aggaszt: a környezetszennyezés, a klímahelyzet. És ez jó
volt, csökkent a rajtam lévő nyomás. Ők
erre azt mondták, hogy minden rendben
lesz. Ez nem segített, persze, de mégis jó
volt legalább beszélgetni. Én viszont csak
erről voltam hajlandó beszélni, fotókat
mutogattam, grafikonokat, filmeket, cikkeket, és egy idő után valóban elkezdtek
figyelni arra, amit mondok. Ekkor jöttem
rá, hogy mégiscsak el tudok érni valamit,
tudok változtatni a dolgokon. És ez kihozott a depressziómból is, mert felismertem, hogy ez egy rossz állapot, csak elfecsérlem az életem, és annyi jót is tehetek
még. Azóta is erre törekszem.”
Hogyan kezdte el az iskolasztrájkot?
„Évekig olvastam a témában, és
egyre frusztráltabb lettem, mert semmi
sem történt. Korábban azt hittem, a tudósok és a politikusok kézben tartják a dolgokat, de rájöttem, hogy semmit sem tartanak kézben, arról sincs fogalmuk, hogy
mi történik. Sok emberel találkoztam, akik
új projekteket indítottak el, pl. bioüzem-

anyag, meg olyan technológiák, amelyek
majd megmentenek minket. Ez megnyugtató volt, azt sugallta, hogy minden rendben van. Aztán rájöttem, hogy amíg ezek
a találmányok a kísérleti fázisból eljutnak
a megvalósulásig, addig kifutunk a párizsi egyezményben meghatározott időből.
Nagyon meglepett, hogy teljes hitünket
olyan találmányokba fektettük, amelyek
valójában nem is léteznek. Ez azt jelenti,
hogy nagy a baj, és a technológia nem fog
megmenteni minket. Később írtam egy tiltakozást, ez megjelent egy svéd újságban,
ezután néhányan megkerestek, egy vegyes
életkorú emberekből álló csoport is, akik
tenni akartak valamit a klímaváltozás ellen.
Volt néhány telefonos konferencia, új ötletekkel álltunk elő, mivel lehetne felhívni
a figyelmet a klímakrízisre. Valakinek volt
egy tétova ötlete, hogy a parklandi diáktüntetők mintájára iskolasztrájkot kellene
tartani, ők a fegyverviselés korlátozása
miatt tüntettek Amerikában, nekem ez nagyon megtetszett, és ezt az ötletet fejlesztettem tovább. Felfestettem a jelmondatot
a táblára, a szórólapokra leírtam néhány
tényt, amit szerintem mindenkinek tudni
kellene. Elbicajoztam a parlamenthez, és
leültem mellette. Első nap egyedül üldögéltem fél kilenctől délután háromig, ez
megegyezik a suliban töltött idővel. Másnap elkezdtek csatlakozni hozzám mások

láncreakció indul be, és akkor az emberiség már nem tudja befolyásolni az eseményeket. Ez nagyon ijesztő, mert nem
tudunk kitalálni valami kütyüt, ami majd
kiszippantja a széndioxidot a levegőből.”

is. Attól kezdve mindig van velem valaki.
Nem érdekel, hogy amit csinálok, vagyis csinálunk, az reménykeltő-e vagy sem.
Meg kell tennünk mindenképp. Még ha
nincs is remény, ha minden reménytelen,
akkor is meg kell tennünk, amit csak lehet.
Nem lettem derűlátóbb azóta, mióta elkezdtük. A széndioxid-kibocsátás továbbra
is nő, és csak ez számít. Erre kellene össz
pontosítanunk. Semmi másról nem kéne
beszélnünk. Persze, hogy nehéz a klíma
krízissel szembesülni, de ez nem lehet kifogás arra, hogy miért nem teszünk semmit.
Még ha nincs is remény, minden tőlünk
telhetőt meg kell tenni, hogy megállítsuk.”

Fotó: Anders Hellberg

Miért csatlakozott hozzá
olyan sok fiatal?
„Mert nekünk kell majd szembenéznünk a klímaváltozással. Sok gyerek
megérti, sokkal jobban, mint mások, hogy
a mi jövőnk a tét. És a fiataloknak van egy
természetes „tehetsége” a lázadásra, ami
az olyan szituációkban, mint amilyenben
most vagyunk, nagyon hasznos. De mi
csak gyerekek vagyunk, nekünk nem kéne
ezt csinálnunk. A felnőtteknek kéne felelősséget vállalniuk, csak ők eltolják maguktól a kérdést, úgyhogy tulajdonképpen
ők kényszerítenek minket rá. De amióta
tudjuk, mi a kockázat, a mi jövőnk forog veszélyben, tudjuk, hogy folytatnunk
kell. Ha a politikusok nem tesznek valami
azonnal, ők lesznek a történelem legnagyobb gazemberei. És még mindig nem
csináltak semmit! Elkeseredetten próbálnak témát váltani, ha az iskolasztrájk szóba
kerül. Tudják, hogy nem nyerhetik meg
a vitát, hiszen még egy szalmaszálat sem
tettek keresztbe. Nagyon-nagyon nemzetköziek lettünk, gyerekek százezrei iskolasztrájkolnak, kimondva, hogy ezt nem

Greta Thunberg –
Svante Thunberg – Beata és Malena Ernman

ÉG A HÁZUNK
A Thunberg–Ernman család életrajzából kiderül, hogyan nőtt fel az aspergeres Greta,
milyen hatalmas áldozatokat kellett vállalnia
szüleinek, valamint hogyan alakult az életük
és a klímavédelem ügye az elmúlt években.
Reméljük, hogy – részben e könyv olvastán
is – egyre többen kiáltanak majd tüzet, mielőtt
még túl késő lenne.
Rendelési kód: CC117
124×183 mm, 288 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft KLUBÁR: 3250 FT

fogadjuk el többé. Szerintem ez még csak
a kezdet. A változás itt van előttünk, és az
emberek kiállnak a jövőjükért. A legaggasztóbb a klímakrízisben az, hogy elérjük
azt a pontot, ahonnan már nincs visszaút.
Lehet, hogy már túl is haladtunk ezen a
ponton, lehet, hogy nem, de ha egyszer
átbillenünk rajta, egy visszafordíthatatlan

Ha tehetné, választana-e másik életet?
„Semmit nem akarok megváltoztatni magamon. Ez vagyok én. Ha olyan
lennék, mint a többség, akkor megpróbáltam volna tető alá hozni egy szervezetet.
De én nem tudok ilyet. Nem jövök ki valami jól az emberekkel, ezért egymagam
kezdtem el. Amikor belekezdtem, számítottam rá, hogy ha nagy hatást vált ki,
akkor hatalmasra nő a gyűlölet. De ez jó
jel, szerintem azt jelenti, hogy fenyegetést
jelentük. Ez azt, jelenti, hogy valami megváltozott a vita menetében, és mi változtattuk meg. Nagyon érdekes időben élünk,
valami történni fog. Közel a változás, de
hogy láthassuk, nekünk is meg kell változnunk. A világot én fekete-fehéren látom
az Asperger-szindrómám miatt. Mindenki
azt mondja, így nem lehet, szerintem meg
de. Vagy tovább él a civilizációnk, vagy
nem – ez fekete-fehér. Remélem, öt év
múlva már nem lesz téma a klímaváltozás,
mert ez azt jelentené: minden oké. Persze
téma lesz, mert már most látjuk a következményeit, és öt év múlva még jobban
fogjuk látni.”
Sokan vádolják azzal, hogy valakik
manipulálják, hogy csak egy báb
„Ez vicces, mert hiszen tizenhat
évesen az ember már majdnem teljesen
felnőtt, és képes önállóan gondolkodni.
Másrészt viszont nagyon szomorú, mert
ha én rámutatok a tűzre, és azt kiáltom,
tűz van, csinálnunk kell valamit, akkor
nem rám kellene fókuszálniuk, hanem a
tűzre. Én csak a mindenki által elérhető
tudományos tényeket kommunikálom,
nem látom, hogy bármiféle közöm lenne
bármilyen ideológiához. El kell mondanunk az igazságot, és mindegy, mennyire
figyelemfelkeltő vagy sem, igaznak kell
lennie. Nem válogathatunk a tények között, csak mert nem akarjuk felidegesíteni
az embereket. A maga valóságában kell
megismertetnünk az emberekkel. Mi a
másik út? Ringassuk az embereket hamis
illúziókba?”
Azért ő is csak egy tinédzser…
„Ha nincs benned életöröm és
boldogság, akkor nincs semmid. Akkor
is tudnod kell nevetni, amikor a helyzet
olyan rossz, mint most. Hiszen végül is mi
csak tinédzserek vagyunk, olyanok, mint
bárki más, csak éppen „ezt” csináljuk, és
klímaaktivisták vagyunk.”
(A cikk részleteket tartalmaz a The Guardian,
a SwissInfo, a Dazed, a Sky News
és a Rolling Stone írásaiból és videóiból.)

7

OLVASNIVALÓ

ŐSZI
KAVALKÁD

A 21. SZÁZAD KIADÓTÓL

Batka Zoltán

VATA FIA
A Vata fia a kisszámú történelmi forrás
és az Árpád-házi mondakör elemei
alapján íródott drámai események izgalmas láncolata: az utolsó pogánylázadás kitörésének, majd leverésének
és a magyarság ősi pusztai kultúrájának végleges eltűnésének krónikája.
Mintha egy film peregne előttünk: régi
magyarokról szól, ám a mai magyaroknak: a 11. századi történet közben
felsejlenek a messziről jött, Európában
azóta is a helyét kereső magyar nép
mai dilemmái, sorskérdései.
Rendelési kód: CC118
125×200 mm,
400 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft KLUBÁR: 3690 FT

Edward Snowden

RENDSZERHIBA
Edward Snowden 2013-ban azzal
sokkolta a világot, hogy szakított
az amerikai hírszerzéssel és nyilvánosságra hozta: az USA kormánya
azon dolgozik, hogy minden egyes
telefonhívást, sms-t és e-mailt
rögzítsen. Snowden könyvében
feltárja, hogyan vett részt a
rendszer kiépítésében és miért
jutott el a döntésig, hogy szerepét
nyilvánosan vállalja.
Rendelési kód: CC121
142×203 mm,
400 oldal, kartonált
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

A GESZTENYEEMBER
Koppenhágában a rendőrség egy nő holttestére bukkan, akit brutálisan meggyilkoltak és megcsonkítottak, majd a feje
fölé egy kis gesztenyéből készült babát
lógattak. A figura vezeti el a nyomozókat
a korábban már lezárt Hartung-ügyhöz.
Nem sokkal később egy másik nőt is
meggyilkolnak, és a gyilkosság helyszínén
ismét felbukkan a kis gesztenyeember.
Thulin és Hess gyanítják, hogy kapcsolat van a Hartung-ügy és a meggyilkolt
nők között, sőt egyre valószínűbb, hogy
sorozatgyilkosról van szó, aki korántsem
fejezte be ámokfutását…
Rendelési kód: CC120
130×200 mm, 456 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft KLUBÁR: 3690 FT

Genki Kawamura

HA A MACSKÁK
ELTŰNNÉNEK A VILÁGBÓL
Kawamura díjnyertes műve a toplisták
állandó szereplője, világszerte több mint
egy millió példányban kelt el, harminckét
országban adták ki. Az emberi életútról és
a veszteségekről szól. Segít tudatosítani,
miért kell szorosan magunk mellett tartanunk szeretteinket és hogyan fedezzük fel
az élet igazi értékeit.
Rendelési kód: CC122
130×197 mm, 144 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT

KULT sorozat

Søren Sveistrup

Colson Whitehead

Vanessa Schneider

A NICKEL-FIÚK

HALÁLOS TANGÓ

Két fiú egy pokoli iskolában, Floridában… Whitehead regénye igaz történeten alapul: ez a javítóintézet száztíz
éven át működött és nyomorította meg
gyerekek ezreinek életét. Bravúros,
sodró történet. A szerző A föld alatti
vasút című alkotása elnyerte a Pulitzerés a Nemzeti könyvdíjakat, és
#1 New York Times bestseller lett.
Rendelési kód: CC123
143×206 mm, 288 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

A színésznő, akit Maria Schneidernek hívtak
Maria Schneider tizenkilenc évesen kapott
főszerepet az Utolsó tangó Párizsban című
provokatív Bertolucci-filmben, amely nemcsak
a karrierjét pecsételte meg, hanem a magánéletét
is. Unokatestvére, a szerző saját emlékeiből,
mások elbeszéléseiből és a filmtörténet különféle
dokumentumaiból merítve mozaikszerűen tárja
az olvasó elé Maria magánéletének részleteit és
karrierjének jelentősebb állomásait.
Rendelési kód: CC119
125×200 mm, 232 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft KLUBÁR: 3250 FT
K. T. Bernadett

Tasmina Perry (J. L. Butler)

ENYÉM VAGY
Martin felesége hirtelen eltűnik. A férfi
az első számú gyanúsított. Ügyvédjével,
Francine-nal vonzódnak egymáshoz, és
őrült viszonyba kezdenek... Vajon az ügyvédnő megbízhat védencében? Nemcsak
a karrierjét, az életét is kockáztatja...
„Lebilincselő pszichothriller. Kizárt, hogy
félbehagyd.” – Jane Corry.
Rendelési kód: CC124
125×200 mm, 480 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT
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BÉLA, MIHÁLY
ÉS MÁS POKOLFAJZATOK
Mit tehet egy ötgyerekes anya, akit a csillagász
férje egyik napról a másikra elhagy a konyhás
néniért? Hogyan tud megküzdeni a logisztikával a közgazdászként dolgozó nő? A meghirdetett sofőri állást egy egyetemi tanársegéd
pályázza meg. Mulatságosabbnál mulatságosabb események követik egymást. Érzelmi
zűrzavar a végkifejletig. Sőt. Azután is.
Rendelési kód: CC125
145×200 mm, 202 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2940 Ft KLUBÁR: 2690 FT

www.lira.hu

(1) 33 77 333
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RÉSZLET

Részlet Cecelia Ahern azonos című regényéből, amely az Athenaeum Kiadó
gondozásában jelent meg. Fordította: Szieberth Ádám.
– Holly! – kiáltja újfent a nevemet Ciara.
Először még türelmesen csengett a hangja,
aztán aggodalmasan, most pedig már metszően éles és haragos. – Hol a francban vagy?
A raktárban vagyok, a dobozok mögött.
Lehet, hogy le is kuporodtam mögéjük, sőt
még az is lehet, hogy fölpakoltam a kupac
tetejére pár ruhát, hadd boruljanak rám. Lehet, hogy csináltam magamnak egy kis odút,
és ott bujkálok.
A bekukucskáló Ciara arcába nézek.
– Mi a franc? Bujkálsz?
– Nem. Ne légy már nevetséges.
Ciara jól megnéz magának: nem hisz nekem. – Időtlen idők óta szólongatlak – panaszolja. – Angela Carberry keresett, mindenáron beszélni akart veled. Mondtam, hogy
kiugrottál egy kávéra. Negyedórát várt rád.
Tudod, milyen. Mi a franc van, Holly? Úgy
néztem ki miattad, mint aki azt se tudja, hol
van a saját alkalmazottja. És nem is tudtam.
– Ó. Hát, most már tudod. Sajnálom,
hogy elszalasztottam Angelát. – Egy hónap
telt el a podcast-felvétel óta, és ez idő alatt
Angela Carberrynek a szent ügyért folytatott harca (mármint azért, hogy osszam meg
a sztorimat a világgal), véleményem szerint,
zaklatássá fajult. Fölállok, és nagy nyögések
közepette kinyújtóztatom a lábamat.
– Mi ez a sztori Angelával? – kérdi aggodalmasan Ciara. – A bolthoz van valami
köze?
– Nem, nem. Abszolút semmi köze a
bolthoz, nyugi. Vagy nem éppen most hozott még egy zsák ruhát?
– Vintage Chanelt – feleli ellazulva,
megkönnyebbülten Ciara. Aztán megint zavartan, értetlenül folytatja: – Akkor meg mi
ez az egész? Miért bujkálsz előle? Nehogy
azt hidd, hogy nem vettem észre! Ugyanezt
csináltad a múlt héten is, amikor benézett.
– Te jobban tudsz bánni vele. Én nem ismerem igazán. És az a benyomásom, hogy
szeret parancsolgatni.
– Igen, szeret parancsolgatni, és joga
van hozzá, hiszen sok ezer euró értékben
kapunk tőle cuccokat! Úgyhogy műbikán
ülve, anyaszült meztelenül is bemutatnám
a nyakláncát, ha erre vágyna.
– Erre senki nem vágyik – mondom, és
elfurakodom Ciara mellett.
– Én azért megnézném! – kiáltja a szomszéd szobából Mathew.
– Megkért, hogy adjam át ezt neked. –
Ciara átnyújt egy borítékot.

Ami engem valamiért feszélyez. Én és
a borítékok… Komoly múltunk van nekünk. És bár nem először bontok fel borítékot az utóbbi hat évben, most valahogy
rosszat sejtek. Arra számítok, hogy ez a
boríték meghívót tartalmaz, és Angela úriasszonyoknak szervezett díszebédjén kéne
beszélnem a gyászról. Már többször is
megkérdezte, hogy nem akarom-e folytatni az „előadásomat”, vagy esetleg könyvet
írni. Ha ellátogatott a boltunkba, mindig
megadta valami rendezvényszervező vagy
könyv
kiadó telefonszámát. Eleinte még
udvariasan megköszöntem, de legutóbb
olyan nyersen, félreérthetetlenül letor
koltam, hogy nem tudtam, visszajön-e valaha.
Elveszem a borítékot Ciarától, félbehajtom, és a farzsebembe dugom.
Ciara szúrósan mered rám. Farkasszemet
nézünk.
Ekkor fölbukkan az ajtóban Mathew. –
Jó hírem van! A letöltési statisztika szerint
a „Hogyan beszéljünk a halálról?” volt az
eddigi legsikeresebb epizód! Többen töltötték le, mint az összes többit együttvéve.
Gratula, nővérkék! – És lelkesen a magasba
emeli a két kezét, hogy mindketten összepacsizhassunk vele.
De mi csak meresztjük egymásra a haragos tekintetünket. Én azért haragszom Cia
rára, mert a podcastja miatt Angela kitüntető és már-már rögeszmés figyelmének céltáblája lettem, Ciara pedig azért haragszik
rám, mert ismeretlen okokból bosszantom
a legnagyobb jótevőjét.

– Na, mi lesz már, ne hagyjatok itt lógva!
Ciara lagymatagon belecsap az egyik tenyerébe.
– Nem erre számítottam – mondja
Mathew, miközben vet rám egy aggodalmas
pillantást, és leengedi a kezét. – Bocs, érzéketlen voltam, ugye? De, tudod, igazán nem
Gerryvel akartam pacsizni…
– Tudom – mondom, és rávillantok egy
mosolyt. – Nem erről van szó.
Hanem arról, hogy nem tudom ünnepelni a podcast sikerét. Azt kívánom, hogy
bárcsak ne hallgatta volna meg a kutya se, és
bárcsak ne vállaltam volna. Soha többé nem
akarok hallani vagy pláne beszélni Gerry leveleiről.

*

Gabriel Glasnevinben lakik. Nagy türelemmel és szeretettel, saját kezűleg keltette
életre az egyszintes, Viktória-kori sorházat.
Lakályos, eklektikus stílusú otthont varázsolt belőle, amelynek minden zegzugot
átitató karaktere van, nem úgy, mint az én
házamnak.
A padlón heverünk egy irdatlan méretű
bársony babzsákon, és vörösbort iszogatunk. A nappali belső, udvarra néző helyiség,
így a tetőablakon át árad ránk a fény, igaz,
csak tompa februári fény. Gabriel bútorai
az antik és a modern stílust képviselik: ott
van minden, ami megtetszett neki, és amit
úton-útfélen begyűjtött. Mindennek megvan a maga története, bár nem mondanám,
hogy megható, és nem is túl értékes darabokról beszélünk, de tudni lehet, hogy mi
honnan származik. A helyiség középpontja
a kandalló. Gabrielnek nincs tévéje, inkább
lemezjátszón hallgatott, kevéssé ismert zenékkel szórakoztatja magát, vagy olvas valamit a bőséges könyvgyűjteményéből. Most
a Huszonhat töltőállomás című albumot
lapozgatja, amelyben amerikai benzinkutak
fekete-fehér fotói láthatók. A zenei aláfestést Ali Farka Touré mali gitáros-énekes
szolgáltatja. Fölnézek az esti égboltra. Csodálatos, tényleg. Igen, nekem Gabriel kell,
amikor kell.

Cecelia Ahern

UTÓIRAT: MÉG MOST IS SZERETLEK!
Holly Kennedy élete a feje tetejére áll, amikor „megtalálja” az Utóirat: Szeretlek Klub. A klub tagjait megihlette, amit Holly néhai férje, Gerry leveleiről
hallottak, és ők is búcsúüzenetet akarnak hátrahagyni szeretteiknek. Megkérik az özvegyet, segítsen nekik. Holly egyvalamiben
biztos: semmiképp nem hagyja magát
visszarángatni mélységes gyászába, amelyen nagy nehezen túllépett. Ám rá kell döbbennie,
hogy ha szeretünk valakit,
mindig van még valami
mondandónk…
Rendelési kód: CC126
125×200 mm,
392 oldal,
füles, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Az
UTÓIR AT:
SZER ETLEK!
folytatása
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MAGVETŐ KIADÓ

A kö
te
123 t jellem
172 × 184 m zői:
Ren oldal,
m
delé
flexi ,
Bolti si kód: bilis
C
KLU ár: 3499 C130
BÁR
: 325 Ft
0 FT

Lydia Davis

AZ ANNYI, MINT
Fordította: Mesterházi Mónika
Lydia Davis különleges novellái megújították a műfajt, és a
kortárs amerikai irodalom megkerülhetetlen figurájává tették
szerzőjüket. A flash fiction koronázatlan királynője olyan egyetemes emberi tapasztalatokat képes néhány mondatba sűríteni, mint a szerelmi csalódás vagy az öregedéstől való félelem.
A kötet tele van hétköznapian abszurd és abszurdan hétköznapi helyzetekkel: egy nő az exférje új feleségével vacsorázik, egy
férfi kiszámolja, hogy megért-e egy kapcsolat minden elköltött
pénzt, és szerepel benne a Történet című novella is, amelynek
alapötletéből Davis A történet vége című kultregényét írta.

Clarice Lispector

A CSILLAG ÓRÁJA

A kö
te
140 t jellem
z
104
×
olda 215 m ői:
l, kem m,
Ren védőbor énytábl
delé
a,
ítóv
Bolti si kód: al
ár: 2 CC13
KLU
BÁR 999 Ft 1
: 279
0 FT

Fordította: Bense Mónika
Egy fiatal lány a dzsungelből Rio de Janeiróba kerül gépírókisasszonynak: vajon az ő ártatlansága lesz erősebb vagy a nagyváros nyüzsgése? Ezt a történetet meséli el Clarice Lispector,
vagyis az a férfi, akinek a bőrébe Lispector bújik. Ellenállhatatlan rafinériával, lenyűgöző váltásokkal bontakozik ki egy banális történet. Egy regény, amiben minden mondat másfelé kanyarodik, mint ahogy várnánk. A csillag órája minden szabályt
áthág, minden várakozást kicselez. A 20. századi világirodalom
titokzatos csúcsteljesítménye végre magyarul is olvasható.
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Henrik Ibsen

Friedrich Dürrenmatt

BABAHÁZ

AZ ÖREG HÖLGY
LÁTOGATÁSA

A NAPOK ISZKOLÁSA
2020

Fordította: Kurdi Imre
A színmű mesteri dramaturgiájával, tragikomikus karaktereivel és sötét humorával a
20. század szorongó életérzésének emblematikus megtestesítőjévé vált. A darab mára
a megkérdőjelezett humanista
szólamok, az emberi kiszolgáltatottság és a tömegpszichózis
drámájává vált.
113×185 mm,
160 oldal, kartonált
Bolti ár: 1499 Ft
KLUBÁR: 1390 FT
Rendelési kód: CC134

#amagvetőésavilág
Az idei notesz térkép, amelyen
bármerre induljon is el az olvasó, mindenhol a Magvető kínálatában megbúvó nagyszerű
világirodalmi művekre bukkan.
Időgép, amely képes a XV.
századi Itáliáig, de akár a Paradicsomig is repíteni. Iránytű,
amely segít eligazodni életben,
irodalomban, vagyis ebben az
„összevissza világban”.
88×138 mm,
256 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC129

Samuel Beckett

Mihail Bulgakov

Agota Kristof

WATT

EGY FIATAL ORVOS
FELJEGYZÉSEI

TRILÓGIA

Fordította: Kúnos László
Nóra, Helmer felesége hazugságok árán próbálja fenntartani házassága és családja
békéjét. Meddig őrizhető meg
a látszatélet, van-e kiút?
„A pózok, szerepek és titkok
világában a beszéd mindig
többértelmű, a kimondott szó
mást jelent annak, aki mondja,
és mást annak, aki hallgatja” –
írja a fordító, Kúnos László.
113×185 mm,
144 oldal, kartonált
Bolti ár: 1299 Ft
KLUBÁR: 1190 FT
Rendelési kód: CC127

Fordította: Dragomán György
A meghökkentő regény
Beckett tán legjelentősebb
kísérlete annak ábrázolására,
hogy a létezésben értelmet
találnunk egyszerre szükségszerű és lehetetlen, mégsincs
más választásunk, mint kutatni a lét értelmét. Az évtizedekig lefordíthatatlannak
tartott mű Dragomán György
fordításában jelenik meg.
90×145 mm,
360 oldal, kartonált
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CC138

www.lira.hu

Fordította: Kiss Ilona
Egy fiatal orvos a tanulmányai
után vidékre kerül, ahol rettegve állapítja meg, hogy az elméleti és a gyakorlati tudás
között hatalmas a különbség.
Bulgakov orvosi témájú írásait
olvasva együtt izgulhatunk,
vajon sikerül-e hősének megmentenie a gondjaira bízott
felnőtteket és gyerekeket.
90×145 mm,
216 oldal, kartonált
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT
Rendelési kód: CC137

(1) 33 77 333

Fordította: Bognár Róbert,
Takács M. József
A második világháború idején
a nyugati határ közelébe menekítenek egy ikerpárt. Lucas
és Claus „igaz mondatokban”
örökíti meg napjait. A Nagy
Füzet lapjain gyerekkorukat követhetjük mindaddig, míg Claus
átjut a határon. A bizonyíték és
A harmadik hazugság az ikrek
egymás nélkül töltött éveit tárja
fel újbóli találkozásukig.
90×145 mm,
552 oldal, flexibilis
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CC139

(1) 299 80 00

Michel

HOUELLEBECQ
SZEROTONIN

Kovács András Ferenc

Pilinszky János

Krasznahorkai László

Fordította: Tótfalusi Ágnes
A regény főhőse, a súlyosan depressziós agronómus egy olyan
gyógyszeren él, amely átsegíti ugyan a mindennapokon, viszont
megszünteti a libidóját. A nyugati világ hanyatlásán merengő,
saját életéből is menekülő férfi Normandiába költözik, ahol tanúja lesz a helyi tejtermelők elkeseredett és kilátástalan küzdelmének. A francia irodalom fenegyereke ezúttal az Európai Uniót
és a globális világgazdaságot veszi célkeresztbe. A könyv úgy
beszél egy jóság és
szolidaritás nélküli
világról, hogy közben műve a lelkiismeret-furdalás és a
megbánás katartikus regénye is lesz.

REQUIEM TZIMBALOMRA ESSZÉK, CIKKEK

SÁTÁNTANGÓ

Kovács András Ferenc hatvanadik születésnapjára maga
válogatott verseket eddigi
életművéből, így a kötet tekinthető a formabravúrjairól
híres költő lírai önarcképének, ars poeticájának is,
amelyben a rögtönzések,
a variációk, az átiratok
hol a vígságos játszadozás, hol a kesernyés melankólia hangján szólalnak meg.
110×180 mm,
88 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT
Rendelési kód: CC132

A több évtizedet átfogó,
válogatott írásokból megismerhetjük az evangéliumi
esztétika alapjait és fontosabb motívumait, és azt,
hogy mely művek és alkotók,
kérdések és jelenségek
foglalkoztatták intenzíven
és visszatérően Pilinszkyt.
A könyv néhány, eddig kötetben meg nem jelent írást is
tartalmaz.
124×197 mm,
792 oldal, kartonált
Bolti ár: 5999 Ft
KLUBÁR: 5580 FT
Rendelési kód: CC133

Az 1985-ben megjelent regényt
a rendkívüli kritikai elismerés
és olvasói érdeklődés rögtön
a kortárs magyar próza egyik
alapművévé avatta. A szokatlan
hangvételű történet egy olyan
világlátásból született, amely
még nem törte ketté a világot,
s épp ettől lesz tragikus – saját
egzisztenciális állapotunk és
történelmi helyzetünk látlelete.
140×234 mm,
276 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC140

Gion Nándor

Oravecz Imre

Olivier Bourdeaut

Michel Houellebecq

Michel Houellebecq

RÓZSAMÉZ

A HOPIK KÖNYVE

LANZAROTE

A TÉRKÉP ÉS A TÁJ

A Rózsaméz az első világháború végétől követi az író
szülővárosának és lakóinak
sorsát. Mindenki küszködik, s közben Rojtos Gallai
citeraszóval és a rózsaméz
meséjével teszi élhetőbbé
az ismét csak háború felé
sodródó világot. Meseszerű írásmódja miatt Giont
gyakran emlegetik a magyar
García Márquezként.
90×145 mm,
368 oldal, kartonált
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT
Rendelési kód: CC128

„Hol a határ a két, időben
és térben egymástól távoli
kultúra között? Nem tudom. De
talán-talán nem is fontos. Csak
azt tudom, hogy szeretném, ha
nem volna határ. Ha egybemosódna a kettő. […] Ha a fennsíkos arizonai sivatagból dimbes-dombos Mátrán túli táj, ha
a hopi földművesből magyar
paraszt lenne és viszont.”
135×197 mm,
192 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Bolti ár: 3299 Ft
KLUBÁR: 2990 FT
Rendelési kód: CC135

MERRE JÁRSZ,
BOJANGLES?

Fordította: Tótfalusi Ágnes
A Lanzarote éles szemmel
megírt, szarkasztikus vízió,
mely az emberi természet
végső mozgatórugóit vizsgálja.
Miközben a Goncourt-díjas
szerző humorral, szándékoltan
sztereotípiákat elsütve ír a különböző európai népek nyaralási szokásairól, szívbe markoló
igazságokat fogalmaz meg az
ember végtelen magányáról.
135×197 mm, 96 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 2699 Ft
KLUBÁR: 2490 FT
Rendelési kód: CC141

Fordította: Tótfalusi Ágnes
A regény Jed Martin, a Franciaország turisztikai térképeiről
készített fotóival egyszeriben
világhíressé váló képzőművész
életét meséli el: tétova szerelmi
próbálkozásait, küzdelmeit
a művészettel és a művészeti
iparral. Jed élete akkor vesz
különös fordulatot, mikor találkozik az Írországban visszavonultan élő Houellebecq-kel.
135×197 mm,
360 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CC142

Rendeljen november 11-ig!

Fordította: Tótfalusi Ágnes
Egy kisfiú meséli el családja
titokzatos tündöklését és bukását. A szülők izgalmas hazugságokkal helyettesítik az unalmas
valóságot, és a gramofon egész
nap Nina Simone Mr. Bojangles
című számát harsogja a hatalmas lakásban. De mi történik,
ha a valóságot többé már nem
lehet kizárni az életükből?
125×197 mm,
160 oldal, flexibilis
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT
Rendelési kód: CC143

www.lira.hu
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LAZI KIADÓ

A kö
t
135 et jellem
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delé
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Bolti si kód: onált
C
á
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BÁR
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Tormay Cécile

ADY ENDRE FÜVESKÖNYVE

BUJDOSÓ KÖNYV

A Mátyás uralkodása idején, 1466 telén játszódó történetben
a Boszorkánykör leányai ismét az események középpontjában
találják magukat. Nem is sejtik, milyen veszélyek leselkednek
rájuk, amíg a saját bőrükön nem érzik, mennyire útban vannak
valakiknek. Sorsuk a forrongó Erdélybe vezeti őket, ahol újabb
viszontagságokkal találják szemben magukat. Politikai cselszövések és hatalmi harcok közepette egymástól távol, külön-külön
kell boldogulniuk. Ám az intrika, ármány és zsarolás árnyékában
nemcsak a lázadás, de a szerelem lángjai is fellobbannak…

Jane Austen befejezetlen
regényét Merryn Williams az
írónő stílusában egészítette
ki. Úgy folytatja a regényt,
ahogyan Jane annak idején
elmesélte azt a nővérének.
Ismét egy nagyszerű hősnő áll
előttünk, akinek el kell döntenie, hogy a szívére hallgat
inkább, vagy a kényelmes,
előkelő életet választja?
122×197 mm,
192 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2800 Ft
KLUBÁR: 2590 FT
Rendelési kód: CC147

Chiara Gamberale

Rachel Hauck

Sierra Simone

Sarah Turner

Ruth Jones

NINCS MÁSODIK ÉLETED,
CSAK EZ AZ EGY VAN,
HASZNÁLD KI
MINDEN PERCÉT

A MENYASSZONYI RUHA

A PAP

SZ@RANYU NAPLÓJA

SOSEM ZÖLDEBB

Négy menyasszony. Egy ruha.
A hit, a megváltás és az örök
életű szerelem története.
Charlotte egy jótékonysági
árverésen, egy ütött-kopott
ládában fedezi fel a régi
menyasszonyi ruhát. Vajon ki
hagyta a pincében egy tízéves
kislány számára? És ki a lila
mellényes, titokzatos férfi,
aki azt állítja, hogy a ruhát
„megváltották”?
125×200 mm,
416 oldal, kartonált
Bolti ár: 3790 Ft
KLUBÁR: 3490 FT
Rendelési kód: CC149

Egy szerelem története
Tyler Anselm Bellnek hívnak.
Huszonkilenc éves vagyok.
Hat hónappal ezelőtt
megszegtem a cölibátusi
fogadalmamat, a saját
templomom oltárán, és
Isten látja a lelkemet, újra
megtenném.
A nevem Tyler Anselm Bell,
lelkész vagyok, és íme
a gyónásom.
125×200 mm,
400 oldal, kartonált
Bolti ár: 3790 Ft
KLUBÁR: 3490 FT
Rendelési kód: CC150

Az anyaság fantasztikus
csúcspontjai, és érzelmi
mélypontjai.
Ez nem nevelési kézikönyv,
ez a való élet!
A Sz@ranyu naplója olyan
őszintén ír az anyaságról, mint
amilyen az a valóságban.
A kötet olvasása hangos nevetésre ingerel, és megnyugtat
a tény, hogy határozottan nem
vagy a gonddal egyedül...
125×200 mm,
350 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3750 Ft
KLUBÁR: 3490 FT
Rendelési kód: CC151

Kate huszonkét évesen
szenvedélyes viszonyt folytatott
egy nős férfival, Callummal.
A kapcsolat fájdalmas szakítással ért véget. Tizenhét évvel
később Kate sikeres színésznő,
Londonban lakik férjével és
kisfiával, Callum pedig boldogan él Edinburgh-ben a feleségével. Úgy tűnik, mindnyájan
végleg maguk mögött hagyták
a múltat. Ám Kate és Callum
újra találkozik...
125×200 mm,
493 oldal, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CC152

www.lira.hu

(1) 33 77 333

Bányai D. Ilona

A Z ULPIUS B A R ÁT I KÖR A JÁ NL Á S ÁVA L

HARC ÉS NÁSZ
„Élet és elmúlás, virág és
hervadás, harmat és őszi
dér, szerelem és csalódás:
s ki van merítve ennek az
unalmas életnek összes
változata.”
„Minden ember asszony elől
vagy asszony után szalad.”
A száz éve elhunyt Ady
Endrére emlékezünk az írá
saiból vett megfontolandó
gondolataival.
112×197 mm,
136 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT
Rendelési kód: CC146

ERDÉLY LÁNGJAI

12

Jane Austen – Merryn Williams

A WATSON CSALÁD
TÖRTÉNETE

Chiara Gamberale elmeséli,
milyen nehéz és félelmetes,
ámde szükséges dolog
a változás. És megmutatja,
miként lehet apránként – akár
napi tíz perces gyakorlatokkal – újjáépíteni s lélekben
megerősödve tovább élni az
életünket.
125×200 mm,
300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3590 Ft
KLUBÁR: 3290 FT
Rendelési kód: CC148

Rendeljen november 11-ig!

Tormay Cécile az első világháború utáni összeomlást,
és az azt követő forradalmakat súlyos megrázkódtatásként élte meg. Erről
tanúskodik a Bujdosó könyv,
mely szenvedélyes hangú
és megrázó erejű napló
mindazokról a megpróbáltatásokról, amelyeket
Magyarországnak el kellett
szenvednie.
144×204 mm,
496 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC145

(1) 299 80 00

ISMERET TERJESZTÉS

Benedek Elek

Duff Hart-Davis

HONSZERZŐ ÁRPÁD

LÁSZLÓ FÜLÖP ÉLETE
ÉS FESTÉSZETE

Elbeszélés a honfoglalás idejéből
A kötet a magyar őstörténet szállásterületétől a hazát szerző Honfoglalásig és a Kárpát-medencei
megtelepedést biztosító Pozsonyi
diadalig követi nyomon Árpád vezér
és népe sorsát megpróbáltatásokon, sorsdöntő csatákon keresztül,
de felvillannak a korabeli hétköznapok színesen elmesélt történései is.
Kiadó: Allegro Könyvek.
165×235 mm,
192 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2980 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CC159

László Fülöp (Pest, 1869 – London,
1937) magyar festőművész, a nemzetközi nemesi és pénzarisztokrácia
utolsó udvari festője. Elsősorban
királyokról, királynőkről, főnemesekről
és kiemelkedő közéleti személyekről
készített portréiról ismert, de zsánerilletve tájképeket is festett.
160×238 mm, 368 oldal + 74 oldal
színes melléklet, keménytábla,
védőborítóval
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5570 FT
Rendelési kód: CC155

Kiss Csaba

Kovács András

JÁTSZÓTÁRS

A KÁDÁR-RENDSZER
ÉS A ZSIDÓK

A magyar szókincs bővítése
átértelmezett kifejezésekkel
80 perces kiváló rock CD-vel
kiegészítve!
Különleges és szórakoztató, humoros szópár-szótár! A szópárgyűjtemény szellemi játék szavakkal.
Örökérvényű alkotás, a nonszensz
irodalom játékos ágát képviseli!
Az 5246 szópár sokszor meghökkent, hogy mi minden van, ami
nincs!
145×205 mm, 200 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CC160
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á
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BÁR
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Fordította: Szilágyi Mihály

Solti Gabriella

HOGYAN MŰKÖDIK A BANK?
Minden, amit a pénzintézetekről, a bankolásról
és a hitelekről tudni érdemes
A mintegy harmincéves tapasztalattal rendelkezői banki szakember,
Solti Gabriella lényegre törően és hétköznapi nyelven igyekszik megismertetni az olvasót a bank történetéről, a banki működés lényegéről,
a pénz időértékéről, a bankok küldetéséről és kockázatairól. A kötet az
európai kereskedelmi bankok működésének elméletét és gyakorlatát
mutatja be, országspecifikumok nélkül.

AJÁNDÉKNAPLÓ

Ez a napló a felejtés ellen
dolgozik. Azért hoztuk létre,
hogy kínosabbnál kínosabb
Ez a kötet, korábban zárt levéltárakhelyzetektől és szituációktól
ban őrzött titkos iratok közzététele és
kímélhessük meg magunkat.
elemzése révén, azt mutatja be, hogy
Feljegyezhetjük, mikor, milyen
hogyan kezelte a ,,zsidó ügyeket”
alkalomból, kinek és mit
a magyar pártállam 1957 és 1989
között. Kádár János és Leonyid
adtunk kölcsön vagy éppen
Brezsnyev 1967-es telefonbeszélgeté- ajándékba, mint ahogyan azt
seinek jegyzőkönyveiből és egy sor más is, hogy mi mikor, kitől és mit
dokumentumból jól követhető, hogyan kaptunk ajándékba vagy éppen
irányította a moszkvai vezetés a szovjet kölcsön.
tömb országainak zsidópolitikáját.
130×197 mm,
165×235 mm, 440 oldal, füles, kartonált 96 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CC157
Rendelési kód: CC156
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IZRAEL

Rendelési kód: CC158

TOSZKÁNA

Rendelési kód: CC154
Toszkána úgy él sokak képzeletében,
mint a földi harmónia megteremtésének
egyik lehetséges színhelye. Ennek több
oka is van: így például az a különleges
földrajzi egység, amely a ködös hegyektől a napfényes tengerig, az emberléptékű városoktól a szelíd lankákig mindent
magába fogad, vagy az az egyedülálló
szellemi közeg, amely ezt a területet
a reneszánsz bölcsőjévé is tette.
106×190 mm, 164 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KLUBÁR: 2290 FT/KÖTET
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ÉDESVÍZ KIADÓ

ATHENAEUM KIADÓ – PARTVONAL KIADÓ
Dennis Greenberger, PhD –
Christine A. Padesky, PhD

Adam Kay

TUDAT AZ ÉRZÉSEK FELETT

Egy fiatal orvos naplója
A szerző Nagy-Britanniában orvosrezidensként
dolgozott 2004 és 2010 között, képzése alatt
mindvégig naplót vezetett. Az Ez fájni fog lap
jain számol be életéről, örömeiről, bánatairól,
áldozatvállalásokról és a számunkra, magya
rok számára is ismerős őrjítő bürokráciáról.
A morbid humor kedvelői ki ne hagyják!
Rendelési kód: CC161
125×200 mm, 304 oldal, kartonált
Bolti ár: 3699 Ft KLUBÁR: 3440 FT

Nyerd vissza az irányítást
az érzéseid felett,
és válj boldogabb emberré!
A kognitív viselkedésterápia mód
szereinek köszönhetően bárki rövid
idő alatt kifejlesztheti magában
azokat a készségeket, amelyek
birtokában tudatosan változtathat
hangulatán, domináns érzésein.
Tapasztald meg, mire vagy képes,
ha te irányítod lelkiállapotod, ismerd
meg a terület két neves szakértőjének
pszichológiai technikáit!
Rendelési kód: CC165
155×235 mm, 384 oldal, kartonált
Bolti ár: 5990 Ft KLUBÁR: 5570 FT

Erica Spiegelman

ÉLET…ÚJRATERVEZÉS
PRAKTIKUS ÉLETVEZETÉS MUNKAFÜZETTEL

Erica Spiegelman addiktológus és mo
tivációs tréner. Élet…újratervezés című
könyve és a hozzá tartozó munkafüzet
azoknak szól, akik eldöntötték, hogy
szeretnék megismerni, megérteni, majd
végérvényesen félreállítani a jóllétük
útjában álló mentális akadályokat.
Rendelési kód: CC166
135×205 mm, 280 oldal, keménytábla
+ 92 oldal kartonált munkafüzet
Bolti ár: 4990 Ft KLUBÁR: 4640 FT

EZ FÁJNI FOG

Csősz Sándor

A FÖLDI IDEGENEK
A hangyák világa
A hangyák világa számunkra idegen világ.
Nem az egyed szintjén kell őket vizsgálni:
a hangyafészek minden egyes egyede egy
szuperorganizmus részét képezi. A kolónia
az, ami él, növekszik, szaporodik, sőt gon
dolkozik és döntéseket is hoz. Gyakran azért
olyan nehéz számunkra megérteni a hangyák
társadalmát, mert félreértjük a motivációi
kat. Számunkra ők a földi idegenek.
Rendelési kód: CC162
168×238 mm, 208 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4999 Ft KLUBÁR: 4650 FT
James Redfield

A TIZEDIK FELISMERÉS
A mennyei prófécia hőseinek újabb kalandjai
A mennyei prófécia című mű megjelenése óta
többször is alaposan felbolygatta az olvasó
közönséget. Folytatása, A tizedik felismerés
megmutatja, merre tart az emberiség fejlő
dése, mi a magyarázata a korunkban egyre
erősödő, konfliktusoktól sem mentes szellemi
erjedésnek, és mit tehet az, aki saját sorsát
nem akarja a véletlenre bízni.
Rendelési kód: CC164
125×200 mm, 264 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft KLUBÁR: 3690 FT

Dr. Sue Morter

ENERGIAKÓDOK
ISMERD MEG ENERGIÁID FELÉBRESZTÉSÉNEK
7 LÉPÉSES MÓDSZERÉT!

Az Energiakódok használatával átalakíthatod
energiatárházad, hogy a Neked szánt legjobb
életet élhesd! Az Energiakódok ötvözi az ősi
hagyományokat és a legújabb tudományos
eredményeket. A könyvet olvasva részletes
térképet kapunk ahhoz, hogy a legmélyebb
rétegekig hatoló öngyógyítást végezhessünk.
Rendelési kód: CC167
135×205 mm, 376 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4990 Ft KLUBÁR: 4640 FT
Dr. Wayne W. Dyer

SPIRITUÁLIS MEGOLDÁS
MINDEN PROBLÉMÁRA
Amikor egy problémával szembesülünk
– egészségünk legyengül, pénzügyeink miatt
aggódunk, párkapcsolati gondjaink vannak –,
általában intellektusunkhoz fordulunk meg
oldásért. Dr. Wayne W. Dyer lebilincselő
könyvében megmutatja, hogy a racionális
gondolkodáson túl olyan teljhatalmú spiri
tuális erőt is mozgósíthatunk az életünkben,
amely minden problémánkra megoldást kínál.
Rendelési kód: CC168
135×205 mm, 332 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT
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Hedvig Montgomery

SZÜLŐI VARÁZSLAT
Hogyan legyünk jó szülők
hét lépésben?
A norvég Hedvig Montgomery csa
ládterapeutaként több mint húsz éve
dolgozik gyerekekkel és családokkal.
Szülői varázslat című kézikönyvé
ben a következő kérdésekre kapunk
válaszokat: mitől boldogabb némelyik
gyerek a többieknél? Hogyan fejleszt
hetjük az önbizalmat? Röviden: mi az
apák és anyák legfontosabb feladata
a gyereknevelés során? A szerző ta
nácsait követve hét lépésben érhetjük
el, hogy a gyerekek és a felnőttek
jóban legyenek egymással – és saját
magukkal.
Rendelési kód: CC163
150×210 mm, 184 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft KLUBÁR: 2790 FT

www.lira.hu
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GASZTRO

SZAKÁCSKÖNYVEK
az egész családnak

Kezdjük akkor a legfontosabbal: a gyerkőcökkel! Két francia szerző összedobott
egy szuper könyvet Torták gyerekeknek
címmel, amelybe negyven, tényleg kön�nyen elkészíthető receptet raktak bele,
fantasztikus fotókkal. A receptek tulajdonképpen nem bonyolult alapokra épülnek,
és a fő újítás bennük a díszítés: hogyan
lehet a boltokban is kapható cukorkákkal,
drazsékkal, bonbonokkal és minden más
nyalánksággal feldobni őket. Vegyük például a „Nyuszi ingben”-t! A nyuszi teste
egy joghurttorta, mogyorókrémmel van
bekenve, a bajusza csokis ropi, a két füle
egy kettévágott csokis keksz, a szeme haribo-, az ingvonala pedig drazsé-cukorka.
Elképesztően cuki, és persze bármivel lehet helyettesíteni a mütyűröket, például
gyümölccsel, ha egészségesebbre akarjuk venni a figurát – nem egy fogyókúráskönyv, az tuti. Én a kisebbik fiamnak
megcsináltam az „Ordító oroszlán”-t, aki
inkább cukin mosolyog, és hát szinte még
kész sem lett, amikor már eltüntették
a bátyjával szegény állatok királyát, hiába
ordítozott… Azt hiszem, minden édes
szájú család megmentője lehet ez a könyv,
mert nem kell szuperséfnek lenni ahhoz,
hogy valami csodát tegyünk le a szülinapi
asztalra.
A csemeték után jöjjenek a fiatal nők:
szerintem sokan belehabarodnak majd
egy kicsit Alexis Gabriel Ainouz-be, rövidebb és magyarosabb nevén a „francia
srác”-ba, az ő könyve ugyanis az Így főz
egy francia srác. A pályakezdő konyhatündéreket célozza meg, egyszerűbb ételekhez ad receptet, sármosan-viccesen – van

egy remek YouTube-csatornája is, nagyon
szexi francia akcentussal beszél angolul,
érdemes ott is lecsekkolni. Kedvenc részem a könyvben, amikor bevallja, hogy
imádja az instant kínai leveseket (francia
létére!!!), és nem tud róluk leszokni – nekem sikerült pár éve, nehezen –, és azzal
a mozdulattal ad is négy tippet, hogyan
lehet feljavítani ezeket. Igazi fúziós, de
egyszerű konyhát visz. Ja, és Jamie Oliver
írt neki egy előszót…
Ha már feljavítás: Csigó Zita Morzsaparty című könyve direkten a maradékfelhasználásról szól: hogyan lehet mondjuk
egy megmaradt pörköltet másnap új köntösben elkészíteni. Nagymamám a mestere volt ennek, de még ő is biztosan csak
pislogna, mennyi remek ötletet talált ki
Zita. És ne valami rossz ízű, csoffadt dologra gondoljunk: a gasztroblogger valóságos csodákat varázsol elénk.
Mit kezdjünk a megmaradt karácsonyi
bejglivel? Hogyan használjuk fel a kicsit
már szárazabb sajtvégeket? És a legjobb:
hogyan indítsunk nagyobb mennyiségben
el valamit, amiből aztán két külön étel
lesz? Mindenkinek kötelező, akit kiráz
a hideg attól, hogy a kajamaradékot a kukába kell öntenie.
A végére pedig egy különleges csemegét
hagytam: Barátok közt sülve-főve. A Barátok
közt színészei összeálltak, és megfőzték-
sütötték kedvenc ételeiket, és desszertként
történeteket mellékeltek mindegyikhez,
sosem látott fotókkal.
A sorozat rajongóinak biztosan remek
ajándék, lepjük meg őket vele!
M. F.

21 színész, 20 recept + 5 desszert
Ez nem csak egy szakácskönyv, ez egy
gasztrokaland! Az olvasók belepillanthat
nak a szereplők igazi életébe és étkezési
szokásaiba. 20 ínycsiklandó egyéni recept,
amely az ismert díszletek között készül el.
Olyan receptek kerültek a 160 oldalas ké
peskönyvbe, amelyek a népszerű színészek
számára valamiért különlegesek. És minden
recepthez tartozik egy személyes történet
exkluzív, sosem látott fényképpel. A kérlel
hetetlen gasztrokritikus, Vajda Pierre ezúttal
nem értékeli a fogásokat, hanem hozzásegíti
a Barátok közt sztárjait ahhoz, hogy az elér
hető legtökéletesebb ízvilágot találják meg
kedvenc fogásaik számára.
185×245 mm, 160 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4999 Ft KLUBÁR: 4650 FT
Rendelési kód: CC169

Juliette Lalbaltry

Alexis Gabriel Ainouz

Csigó Zita

TORTÁK GYEREKEKNEK

ÍGY FŐZ EGY FRANCIA SRÁC

MORZSAPARTY

Fordította: Horányi Krisztina
200×264 mm, 96 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC171

Fordította: Kúnos Linda
175×225 mm, 176 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5490 Ft KLUBÁR: 5090 FT
Rendelési kód: CC170

Vajda Pierre et al.

BARÁTOK KÖZT SÜLVE-FŐVE

Tudatos konyha – maradékok felhasználásával
190×235 mm, 184 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 4990 Ft KLUBÁR: 4640 FT
Rendelési kód: CC172
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P. Zimbardo – R. Sword

Kenyeres András

Nadya Tolokonnikova

Engedjük el a múltat,
éljük meg a jelent, és
teremtsünk boldog jövőt!
Az időhöz való viszonyunk
döntően befolyásolja életün
ket. Ha a múltról a jelenre,
a negatív eseményekről
pedig a pozitívakra helyezzük
a mentális fókuszt, kiegyensú
lyozottabb és teljesebb életet
élhetünk.
145×210 mm,
280 oldal, kartonált
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT
Rendelési kód: CC173

sikeres sportélet
11 fő mentális összetevője
A bemutatott módszerek
segítségével jobb sportolóvá
válhatunk, és önismeretünket
is fejleszthetjük. Nemcsak
mentális állóképességünk
javításának elméleti hátterét
vázolja fel, de a gyakorlatokon
keresztül segít a teljesítmény
fokozásában is.
145×210 mm,
224 oldal, kartonált
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT
Rendelési kód: CC174

Tanith Carey –
SZEMÉLYISÉGBRÓKEREK Dr. Angharad Rudkin
A Myers-Briggs-típusindikátor MI JÁR A GYEREKEM
története és a személyiségFEJÉBEN?
tesztelés születése
Gyakorlati gyermekpszichológia
Az MBTI a legnépszerűbb
mai szülőknek
személyiségteszt a világon.
A könyvben szereplő több
Ám hiába használják Fortune
mint 100 mindennapi helyzet
500-as cégek, egyetemek,
segítségével megfejthetjük
egyházak és a hadsereg
gyerekünk viselkedését,
is, mindmáig nem tudták
megérthetjük a mögötte húzódó
megfelelően hitelesíteni az
pszichológiai magyarázatot és
eredményeit – vagy megma
megtalálhatjuk, hogyan reagál
gyarázni a sikerét.
junk megfelelően.
Megjelenés: október 2.
233×195 mm,
160×235 mm,
352 oldal, keménytábla
256 oldal, kartonált
Bolti ár: 4200 Ft
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 3890 FT
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CC177
Rendelési kód: CC176

Merve Emre

IDŐPERSPEKTÍVA-MÓDSZER GYŐZTES GONDOLKODÁS LÁZADJ!
A GYAKORLATBAN
A Pussy Riot útmutatója
A kiegyensúlyozott és

aktivistáknak
A diktatúraellenes együttes
alapító tagját a börtön és a
szibériai kényszermunka sem
törte meg. Vallja, hogy az
elnyomás és az igazságtalan
ság ellen fel kell lépni. Arra
inspirál, hogy fotelforradal
márokból elszánt aktivistákká
váljunk, és kezünkbe vegyük
sorsunk irányítását.
145×210 mm,
288 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC175

Louisa Leamann

AZ ELEFÁNT-MENTŐAKCIÓ – IGAZ TÖRTÉNET
A Born Free Alapítvány küldetése, hogy minél több fogságban
élő állatot visszajuttasson a természetes környezetébe.
Ismerd meg Nina, az elárvult afrikai elefánt és Pinkie, a súlyos
sérüléseket szenvedett ázsiai elefánt igaz történetét!
128×198 mm, 96 oldal, kartonált
Bolti ár: 1900 Ft
KLUBÁR: 1770 FT
Rendelési kód: CC179

MINDENTUDÓ TERMÉSZET

Fedezzük fel a természet csodáit a halaktól az erdőkig, az em
lősöktől a hegyekig, a magvaktól a szalamandráig! A lenyű
göző részleteket és érdekességeket bemutató enciklopédia
ideális eszköz a kíváncsi gyerekek számára, hogy megtudják,
hogyan működik a természet. Megjelenés: szeptember 25.
252×301 mm, 360 oldal, keménytábla
Bolti ár: 8700 Ft KLUBÁR: 8090 FT
Rendelési kód: CC180
Aina Bestard

MINDEN, AMI FURCSA A FÖLDÖN

MIT REJT AZ ERDŐ?

Különös világunk, ahogy még sosem láttad
Hol látnak gyakran ufószerű lényeket? Hol táplálkoznak
mérgező növényekkel? Hol látogathatók víz alatti városok?
Elképesztő természeti jelenségek, érdekes emberek, külön
leges épületek és bizarr tények – látványos térképeken.
252×301 mm, 160 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4200 Ft KLUBÁR: 3890 FT
Rendelési kód: CC178
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Első ránézésre minden csendes és nyugodt az
erdőben. Ha viszont a könyvhöz mellékelt színes
„varázslencséken” keresztül nézed, lenyűgöző
titkok tárulnak fel, a természet a szemed láttára
kel életre. Megjelenés: szeptember 20.
269×286 mm, 24 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3600 Ft KLUBÁR: 3350 FT
Rendelési kód: CC181

www.lira.hu
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MESE FELNŐT TEKNEK

Egérbirkózás
Japán népmese Csóka Judit Mesék a pénzről című
könyvéből, amely a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.
Feldolgozta: Apor Éva és Yamaji Masanori.

R

éges-régen Akita déli részén élt egy
szegény öregember meg a felesége.
Egy napon, amikor az apó a hegyre
ment tűzifát gyűjteni, a túlsó hegy felől
hangokat hallott: „Éééj juh, éééj juh!”
Az apó elcsodálkozott, s megindult arrafelé, ahonnan a hangok jöttek. Egyszer
csak látja ám, hogy két egér birkózik: egy
girhes sovány és egy dagadtra hízott. Az
apó a fák mögé rejtőzött, s onnan figyelt
nesztelenül. Hát ráismert, hogy az a girhes sovány az ő házuk egere, az a dagadtra
hízott pedig a falubeli gazdag uraság házába való. Az apó egere gyöngécske volt,
s a gazdag uraság egere akárhányszor is
könnyedén leterítette. Ezt látva az apó
nagyon megsajnálta.
Mikor az öregember hazament, elmesélte a feleségének, amit a hegyen látott.
– Úgy megsajnáltam házunk egerét –
szólt –, hogy adnék neki rizsgombócát,
hadd erősödjön.
Aztán ketten rizsgombócát készítettek,
s betették a faliszekrénybe. Ezen az estén
az öregember egere jól teleette magát
rizsgombócával.
Másnap, amikor az apó a hegyre ment
tűzifát gyűjteni, épp úgy, mint tegnap,

hangokat hallott: „Éééj juh, éééj juh!” És
amikor odament, látja, hogy megint a tegnapi két egér birkózik egymással. Az apó a
fák közül figyelt, de a ma nem hasonlított
a tegnaphoz, a verseny nem akart eldőlni.
A gazdag uraság egere meg-megállt pihenni, és így szólt az apó egeréhez:
– Te ma olyan erős vagy, hogy az már
csodával határos! Hát hogy kaptál erőre
ilyen hirtelen?
– Az az igazság, hogy tegnap rizsgombócát vacsoráztam, attól erősödtem meg
ennyire – felelt az apó egere büszkén.
A gazdag uraság egere meg is irigyelte.
– Akkor én is odamegyek, tán megkínálnak engem is.
– Az én apóm és anyóm csak nagy ritkán készítenek rizsgombócát, mert szegények, de ha hozol magaddal sok pénzt,
akkor téged is szívesen megkínálunk.
– Viszem én a pénzt, csak kérlek, szólj
az érdekemben!
Az apó az egerek beszélgetését nagyon
különösnek találta. Hazament, s mindent
elmesélt az anyónak. Akkor este aztán két
egérre való gombócát készítettek, betették a faliszekrénybe, s mellé raktak két
pici piros birkózó övet is.

A gazdag uraság egere, a vállán hozta
a sok pénzt az apó házához. Mikor aztán
látta, mennyi rizsgombóca van, ráadásul
piros övet is talált, nagyon megörült, jól
teleette magát, lerakta a pénzt, és hazament.
Az öregember harmadnap is, mint
mindig, a hegyre ment tűzifát gyűjteni.
De most sokkal élénkebben, erősebben
hangzott a birkózók hangja: „Éééjj juh,
éééjj juh!”
Mikor aztán az apó kinézett a fák közt,
látja ám, hogy a két egér ott birkózik egymás piros övét húzva-cibálva. Már az apó
egere olyan erős lett, hogy nem kapott ki
a gazdag uraság egerétől, s a verseny azóta is tart.
Ettől kezdve nap mint nap tartott az
egérbirkózás, de úgy mesélik, soha nem
is dőlt el. És az öregember meg a felesége boldogan éltek az egér hozta pénzből,
míg a világ világ.

Csóka Judit
korábbi
meseválogatásai
Csóka Judit

MESÉK
FELESÉGEKRŐL
ÉS FÉRJEKRŐL
124×183 mm,
368 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC183
Csóka Judit

MESÉK A GYÓGYULÁSRÓL
124×183 mm, 368 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2790 FT
Rendelési kód: CC184

Csóka Judit

MESÉK A PÉNZRŐL
Megjelenése óta sok bánat, baj, de öröm és bol
dogság forrása is a pénz. Akár akarjuk, akár nem,
az életünk fontos része, a 21. században pedig,
úgy tűnik, mindennél fontosabb. Hogy a pénz
áldássá vagy átokká válik-e az életünkben, attól
függ, milyen viszonyban vagyunk vele. Ha túlérté
keljük a pénz jelentőségét, az boldogtalansághoz
és betegséghez vezet. Ha nem törődünk a pénzzel,
könnyelműen bánunk vele, akkor szegénységre
jutunk. Vajon van-e, és ha igen, mi a helyes hozzá
állás ebben a kérdésben?
124×183 mm, 368 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC182
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MENŐ ÉS MANÓ KÖNY VEK

DÍJNYERTES KÖNYVEK

fiction 2017, vagy a Winner of the Prime
Minister’ Literary Awards for Young Adult
Fiction 2017 címet is kiérdemelte. A szerző hatodik regénye a Szavak kékben, az írás
mellett kreatív írást tanít, és egy írókat pártoló mentorszervezet alapító tagja.
A családi könyvesboltban játszódó történet főhőse Rachel, aki szinte észrevétlenül
szeretett bele gyerekkori barátjába, Henry
Katherine Rundell
Jonesba, és egy költözés után most több
SOPHIE
ÉS A TETŐJÁRÓK év elteltével, bátyja halála után tér vissza.
A könyvesbolt egy eldugott polcán az Üze129×197 mm,
netek Könyvtára található – itt, az antikvár
328 oldal, kartonált
könyvek lapjain üzennek egymásnak régi és
Bolti ár: 3490 Ft
új szerelmespárok, köztük Henry és Rachel
KLUBÁR: 3250 FT
is, de ugyanúgy Henry szülei is, akik már
Rendelési kód: CC187
elváltak, és akiknek most dönteniük kell a
könyvesbolt sorsáról. Az Üzenetek Könyv+
10
tárában különleges kötetek találhatók, és
míg egymással párhuzamosan több szerelem
hogy a lány árvaházba menjen. Erről azontörténetét megismerjük, olyan könyvekkel
ban szó sem lehet – a törvény elől Párizstalálkozhatunk, amelyek elolvasásához épp
ba szöknek, hogy ott keressék meg Sophie
most kapunk kedvet.
édesanyját. A kislány ugyanis biztos benne,
hogy ő sem veszett oda a hajószerencsétlenségben, és valahol vár rá. Párizs azonban
rengeteg meglepetést tartogat Sophie számára, amit Matteo, az újdonsült barát mutat
Cath Crowley
meg neki – a tetők magasából.
SZAVAK KÉKBEN
A klasszikus lányregények hangulatát
135×215 mm,
idéző Sophie és a tetőjárók című könyvvel
272 oldal, keménytábla
Katherine Rundell elnyerte a Waterstone
Bolti ár: 3490 Ft
Children’s Book Prize és a Blue Peter Book
KLUBÁR: 3250 FT
Award legjobb történetért járó díját. MinRendelési kód: CC186
den tíz év körülinek, de nekünk, felnőtteknek is kiváló olvasmány.
+

AZ ŐSZI KÍNÁLATBAN

Felelős szülőként a gyermekeink kezébe
olyan kötetet szeretnénk adni, amely őket
is érdekli, és mi is megnyugodhatunk, hogy
jól megírt regényekkel mégiscsak irodalmat
csepegtetünk nekik. A Manó Könyvek és
kamaszokat megcélzó Menő Könyvek ebben nyújt segítséget. A kiskamaszokra és a
nagyobbakra is gondoltak, ezért hamarosan
magyarul olvasható lesz a díjesővel jutalmazott Sophie és a tetőjárók, valamint a Szavak
kékben.

A

Sophie és a tetőjárók Katherine Rundell
díjnyertes regénye. A főszereplője Sophie,
aki szeret fára mászni, hosszú regényeket olvasni és a tetőn ülve csellózni. Egy éves volt,
amikor a hajó, amelyen édesanyjával utazott, léket kapott, és elsüllyedt. Akkor vette
magához a hajó egy másik utasa, Charles
Maxim, a kissé hóbortos, ám nagylelkű tudós, aki a gyerekneveléshez ugyan nem sokat konyít, ám úgy gondolja, hogy ha szereti
a kislányt, az tökéletesen elég lesz. Egészen
más véleményen van azonban a Gyermekfelügyelőségi Hivataltól érkező Miss Elliott,
aki folyton Charles alkalmatlanságáról prédikál a málló vakolatú szobákat, a pókhálós
és üres kamrát, a kislány gubancos haját és a
ráadott fiúinget látva. Pedig Sophie teljesen
elégedett Charles különleges nevelési módszerével: esténként Shakespeare drámákat
olvasnak esti mese gyanánt, a vacsorát is
többnyire könyveken tálalva fogyasztják el
és a tapétára írnak egymásnak üzeneteket.
Amikor Sophie tizenkét éves lesz, a Hivatal
levélben értesíti Charlest: elérkezett az idő,

A

Menő Könyvek Cath Crowley Szavak kékben című regényével jelentkezik.
Az ausztrál szerző több rangos irodalmi díjat is elnyert ezzel a regénnyel, többek között az Indie Book Awards for Young Adult

Amber, Evie és Lottie: három lány, akik a barátság,
girl power és sajtos snack labirintusában próbálnak
utat találni. A Spinster Club-sorozat következő, vic
ces és szívbe markoló kötete Amber szemszögéből
meséli el, mennyire fájdalmas és felemelő lehet
egyszerre a szerelem...
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10+

A kötet jellemzői:
135×215 mm,
304 oldal,
füles, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CC188

A kötet jellemzői:
135×215 mm,
408 oldal,
füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CC209

MENNYIRE NEHÉZ A SZERELEM?

A regényt bátran ajánlhatjuk a romantikus történetektől berzenkedő kamaszoknak
is, mert sokkal-sokkal jobb, mint egy sablonos, egynyári szerelmes könyv.

12+

14+

Holly Bourne
Spinster Club

14

Nele Neuhaus
Elena – A LEGNAGYOBB DIADAL
Mi történhetett Timmel? Mióta Elena visszajött Ame
rikából, teljesen megváltozott, így Elena nem tudja
hányadán állnak egymással. Sőt, amikor Elena a
szezon utolsó versenyén leesik a lováról és súlyo
san megsérül, nem Tim látogatja meg a kórházban,
hanem Farid. De miért lenne ez a jóképű focisztár
éppen Elenába szerelmes? Elenát kétségek gyötrik.

Rendeljen november 11-ig!

www.lira.hu

A kötet jellemzői:
141×200 mm,
184 oldal,
keménytábla
Bolti ár: 2290 Ft
KLUBÁR: 2130 FT
Rendelési kód: CC195
Nagy Katalin

RENDHAGYÓ EMLÉKKÖNYV
A kötetben egy megtalált emlékkönyv kapcsán em
lékszik vissza Nagy Katalin a gyerekkorára. A gye
reknyelven írt szövegek sikerének titka az őszinteség
és a humor, amelynek köszönhetően a József Attila-
díjjal is kitüntetett szerző könyvei minden korban
élvezetes olvasmányok kicsiknek és nagyobbaknak
egyaránt.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

MANÓ KÖNY VEK
Balázsy Panna
Szandra és a csajok

9+

CSEREDIÁK

Káliszpera, csajok! Képzeljétek, a legjobb
barátnőimmel megalapítottuk az Áfonya
Pandák csapatot, közben tele a fejem
angol szavakkal, görög istenekkel és
ABBA-dalokkal. Folyton barlangokban
járok, és turista vagyok a saját városom
ban. Arra is rájöttem, hogy a vendéglátás
elég fárasztó dolog, de azért nagyon jó!
Ismerjétek meg görög cserediákomat,
Tasiát, és legújabb kalandjainkat! Jászu!
Rendelési kód: CC191
129×197 mm, 160 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2290 Ft KLUBÁR: 2130 FT

Tóth Krisztina
Legyünk barátok!

MALAC ÉS LIBA

163×230 mm,
48 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT
Rendelési kód: CC185

3+

Megan Rix

Két új kedvencünk: Malac és Liba

SCOTT ÉS GOLDIE

Azt hiszem, mindig érezni egy könyvön, amikor a szerzők
imádják a szereplőiket és kikapcsolódás nekik, ha életük gabalyodásait továbbírhatják. Úgy gondolom, nem tévedek, ha
azt mondom, Tóth Krisztina pont így van most megjelent
mesekönyvének két főhősével, Malaccal és Libával. Szereplőink nem feltétlenül a legélesebb elmék, de hogy a mostanában született hősök közt az egyik legszerethetőbbek, az egészen biztos. Bájos bumfordisággal és gyermeki kíváncsisággal
fedezik fel a világot, és ismerkednek meg vele.
A Legyünk barátok! című kötetbe két mese került, az elsőből megtudhatjuk, hogy e két jószág miként akadt egymásra,
a másodikban kirándulni mennek, így az őszi természettel
való ismerkedés is bekúszik a mesébe. Észrevétlenül tanul
a gyermek, miközben ő is, mi is garantáltan jókat nevetünk a
karaktereken és a képtelen helyzeteken. Tóth Krisztina nyelvi
poénjainak méltó társa Hajba László milliónyi vicces kis részlettel megtűzdelt illusztrációja, érdemes figyelni a felbukkanó
kis zöld lényekre és egerekre is.
Végre egy mese, amit a szülők is úgy olvashatnak, hogy
élvezik, és nem lesik lopva, hány oldal van még hátra. Tóth
Krisztina versei és prózája felnőtt rajongók számára ugyanúgy kötelező olvasmány, mint az ovisoknak − mert Malaccal
és Libával tényleg egy pillanat alatt, azaz röf-röftön össze lehet barátkozni. Iga-gazán.

Egy állatotthon megmentésének
izgalmas története
Hamish egyszer csak azon kapja magát, hogy
kutyákat sétáltat, örökbe fogad egy malacot,
és megment egy kiskutyát az éjszaka közepén.
Helen néni aggódik a menhely jövője miatt.
Minden nap egyre több bajba jutott állat érkezik
hozzájuk, ám ha nem tesznek valamit sürgősen,
akkor a védenceik otthon nélkül maradnak...
Rendelési kód: CC196
129×197 mm, 240 oldal, kartonált
9+
Bolti ár: 1990 Ft KLUBÁR: 1850 FT
Pippa Funnel
Tilly lovas történetei

GESZTENYE – ÚJ REMÉNYEK
Tilly szeretne segíteni Miának, a barátnőjének,
hogy végre ő is megtalálja álmai lovát. Elszánt
keresés veszi kezdetét, amihez a lányok az
Ezüstpatkó tanya vezetőjének a segítségét kérik.
A döntés nem könnyű, ám Angela szakértel
mének köszönhetően a lányok tudják, hogy
mire kell leginkább figyelniük a megfelelő ló
kiválasztásánál.
Rendelési kód: CC203
129×197 mm, 104 oldal, kartonált
7+
Bolti ár: 990 Ft KLUBÁR: 920 FT
Rosie Banks
Bűbájos hercegnők

Sandra Grimm

CICAVARÁZS

Ebben a könyvben csupa olyan témáról
olvashatunk, amelyek minden kisgyereket
foglalkoztatnak. Doktor nénihez kell men
ned? Most lesz az első tornaórád? Félsz
a sötétben? Kistestvéred születik? Rövid
mesék a legkisebbeknek.
Rendelési kód: CC193
207×250 mm, 136 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

Vajon sikerül-e a lányoknak
megállítani a gonosz Méreg
hercegnőt, és új otthont találni
Hanna imádnivaló cicáinak?
Rendelési kód: CC204
Rosie Banks
Bűbájos hercegnők

MESÉK BÁTOR GYEREKEKNEK

6+

NYUSZIS MEGLEPETÉS
Lottira és Miára újabb kívánság
teljesítése vár! Jázmin imád a
szomszéd nyuszijára vigyázni. Vajon a lányok
használhatják-e a Bűbájos hercegnők varázs
erejét, hogy sikerüljön a nyuszis meglepetés?
És a gonosz Méreg hercegnő tényleg bármit
tönkre tehet?
Rendelési kód: CC205
A kötetek jellemzői:
129×197 mm, 128 oldal, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft/kötet
KLUBÁR: 1190 FT/KÖTET

Rendeljen november 11-ig!

2+

Sandra Grimm
Olvass velem! – GÓLVADÁSZOK
Jani csapata egyszerűen minden meccset
elveszít. Nem csoda, hogy a nagyfiúk folyama
tosan kinevetik őket. Csakhogy Micinek támadt
egy remek ötlete, hogyan változtathatnak ezen
a helyzeten.
Rendelési kód: CC194
163×238 mm, 96 oldal, kartonált
5+
Bolti ár: 1990 Ft KLUBÁR: 1850 FT

www.lira.hu
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MANÓ KÖNY VEK
A NAGY ÁBÉCÉSKÖNYV

AZ ELSŐ ÓRÁM

Disney Suli
Ebben a kedves ábécéskönyvben
a nyomtatott és írott kis- és nagy
betűket egy-egy Disney-szereplő
ismerteti, és mindegyikhez
tartozik egy kis történet is.
220×200 mm,
88 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CC207

Disney Junior óráskönyv
Fedezd fel Mickey-vel
és barátaival, mit mutat
az óra!
220×280 mm,
12 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4590 Ft
KLUBÁR: 4270 FT
Rendelési kód: CC206

DISNEY JUNIOR
FOGLALKOZTATÓ ÉS SZÍNEZŐ
Az izgalmas fejtörők és játékos feladatok
mellett sok színező is vár rád ezekben
a matricás foglalkoztató füzetekben.
A füzetek jellemzői:
210×297 mm, 24+4 oldal, kartonált
Bolti ár: 1190 Ft/kötet
KLUBÁR: 1090 FT/KÖTET
KALANDRA FEL!
Rendelési kód: CC197
A LEGJOBB DOKI
Rendelési kód: CC198
EGY TÖKÉLETES NAP
Rendelési kód: CC199

A KIS FELFEDEZŐK

DISNEY BABY
TÉRBELI KÖNYV

Disney Baby lapozó
kinyitható ablakokkal
A színes illusztrációk közelebb
hozzák a kicsikhez a környező
világot, a bájos versek pedig
gazdagítják a szókincsüket.
A kinyitható ablakok sok meg
lepetést rejtenek.
230×268 mm, 12 oldal,
keménytáblás lapozó
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
KLUBÁR: 2780 FT/KÖTET
Rendelési kód: CC202

Gyere és keresd meg te is, hogy
hova bújtak a bájos mesehősök!
Told el a kis képet, és megtudod!
A lapozók jellemzői:
130×130 mm, 14 oldal,
keménytáblás lapozó
Bolti ár: 2290 Ft/kötet
KLUBÁR: 2090 FT/KÖTET
HOVA BÚJTAK? – A LÁNYOK
Rendelési kód: CC200
HOVA BÚJTAK? – A FIÚK
Rendelési kód: CC201

VÁRD
A KARÁCSONYT
BORIVAL!
Karoline Sander

BORI ADVENTI
KALENDÁRIUMA
Már csak 24 nap van hátra karácsonyig!
Hát persze, hogy már Bori is nagyon
izgatott. Addig ugyanis még rengeteg
dolga van: mézeskalácsot kell sütnie, fel
kell díszítenie a szobáját, és ajándékokat
is kell készítenie.
Minden nap vágd fel az újabb történet ol
dalait, és várd együtt a karácsonyt Borival!
163×238 mm,
208 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
6+
Rendelési kód: CC208
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Liane Schneider

Christian Tielmann

BORI ELKÖLTÖZIK

BERCI AZT MONDJA, ÁLLJ!

Bori szülei nagyobb házba
szeretnének költözni. Bori duz
zog, mérgelődik, nem szeretné
otthagyni a szobáját, a bará
tait, az osztálytársait. De Bori
hamarosan új barátra lel.
192×192 mm,
24 oldal, kartonált
Bolti ár: 790 Ft
KLUBÁR: 730 FT
4+
Rendelési kód: CC189

Minden gyerek számára fontos,
hogy megtanuljon nemet mon
dani. Berci összeszedi magát,
és azt mondja: állj! Az óvodai
vad kalózoknak, és a bátyjának,
Fricinek, aki folyton idegesíti.
192×192 mm,
24 oldal, kartonált
Bolti ár: 790 Ft
KLUBÁR: 730 FT
4+
Rendelési kód: CC190

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

BABILON KÖNY VKIADÓ
Joshua George

JÓ ÉJT, MACI!
Ez a különleges, varázslámpás könyv jópofa
játékkal segít álomba ringatni a legkisebbeket.
Maci aludni készül, de előbb mindenkinek jó éj
szakát szeretne kívánni. Vajon hol rejtőznek maci
barátai, és hogyan lehet megtalálni őket a sö
tétben? A varázslámpával! Egyszerűen a lapok
közé kell csúsztatni, és oldalról oldalra előbuk
kannak az elalváshoz készülődő állatkák.
Rendelési kód: CC212
207×204 mm, 12 oldal, keménytábla
3+
Bolti ár: 3290 Ft KLUBÁR: 3060 FT
John Farndon – Tim Hutchinson

HOGYAN MŰKÖDIK,
BOLYGÓNK A FÖLD?
Miért változik a Hold alakja? Hogyan törnek
ki a vulkánok? Hogyan alakulnak ki a hurriká
nok? Miért váltakoznak az évszakok? Mik azok
a kőzetlemezek? Ennek a könyvnek a lapjain
bolygónk legrejtettebb zugait is bejárhatod.
Látványos, kihajtható ábrákon közelről tanul
mányozhatod a Földünket formáló lenyűgöző
folyamatokat.
Rendelési kód: CC213
230×290 mm, 96 oldal, flexibilis
9+
Bolti ár: 3970 Ft KLUBÁR: 3690 FT

7+
KÉPES ENCIKLOPÉDIA GYEREKEKNEK
Rengeteg érdekes és fontos információ több mint 250 témáról: állatokról,
a természetről, a tudományokról, az űrkutatásról, a technológia fejlődé
séről, a történelemről és még sok-sok mindenről! Csodálatos illusztrációk,
színes térképek és lélegzetelállítóan szép fotók keltenek életre minden
egyes oldalt. Ez a képes enciklopédia a csodák tárháza, amely lenyűgöző
lapjaival rabul ejt és elvarázsol minden gyereket, kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Rendelési kód: CC192
216×276 mm, 304 oldal, keménytábla
Bolti ár: 9900 Ft KLUBÁR: 9290 FT

PAGONY
KIADÓ

Eva Dix

VÁRAK ÉS LOVAGOK
Mi MICSODA Junior
Az interaktív ismeretterjesztő sorozat legújabb
kötete a lovagok és várak világába röppenti
az olvasókat. Miért épültek várak, és hogyan
néztek ki belülről? Ki mindenki lakott a vár
ban? Hogyan lehetett valakiből lovag? Mivel
töltötték szabadidejüket a vár lakói? A fel
nyitható kukucskálók bepillantást engednek
a várak titkos szegleteibe is.
Rendelési kód: CC214
237×280 mm, 20 oldal, keménytábla
7+
Bolti ár: 3690 Ft KLUBÁR: 3390 FT
Timothy Knapman

MIT REJT A MÚLT?

Czernák Eszter

Oliver Scherz

SÁRKÁNYOVI

MENTSÜK MEG MATILDÁT!

Vajon milyen lesz az első nap
az oviban? Zoé, a sárkánygyerek,
mint minden kisovis, aggódva
érkezik a Szivárvány Óvodába,
de hamarosan összebarátkozik
a többiekkel. A Sárkányoviba bi
zony nem embergyerekek járnak,
hanem jetik, manók, tündérek,
trollok és sárkányok.

Amikor Mocori Muki egyik reggel
át akarja ölelni kis gazdáját,
Matildát, döbbenten állapítja
meg: a kislány eltűnt. Muki és
barátai leereszkednek egy kötélen
a gyerekszoba ablakából, hogy
megtalálják gazdájukat… Vicces
és megható mese a plüssálla
tok és a gyerekek barátságáról.

190×220 mm,
64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CC210

165×227 mm,
112 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CC211

3+

Rendeljen november 11-ig!

4+

ÚJ SOROZAT

A vadonatúj Mit rejt?-sorozat kötetei ötvözik
a böngészőt, a képregényt és az ismeretterjesztést.
Ebben a kötetben Lili, Lali és Jojó kutyus izgalmas
időutazást tesznek. Oldalról oldalra régebbi korba
csöppennek, és mindent alaposan megfigyelnek.
Vágtázz velük a vadnyugaton, vacogj a jégkorszak
ban, és közben nézz a történelem mélyére! Mit ettek
az aztékok? Milyen versenyszámok voltak az első
olimpiai játékokon? Kik mérkőztek meg a középkori
lovagi tornákon? Böngészd a képeket, és tudd
meg, mit rejt a történelem!
Rendelési kód: CC216
Timothy Knapman

MIT REJT A VILÁGŰR?

9+

Ez a kötet a világűrt mutatja be sokrétűen. Lili, Lali
és Jojó kutyus űrutazásukon bejárják a világűrt.
Böngészd a képeket, és tudd meg, mit rejt a világűr!
Rendelési kód: CC215
A kötetek jellemzői:
217×348 mm, 24 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4270 Ft/kötet KLUBÁR: 3970 FT/KÖTET
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NAPRAFORGÓ
A TUDOMÁNY
ÉS A TECHNOLÓGIA TÖRTÉNETE
Ebben a gazdagon illusztrált könyvben könnyen
megérthető magyarázatokkal, szerteágazó
áttekintéssel találkozhatunk a technológia
fejlődéséről, valamint az emberiség kivételes
találmányairól és felfedezéseiről.
230×295 mm, 192 oldal, bélelt borítós
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT
9+
Rendelési kód: CC220
Szandi meséi 5.

A DINOSZAURUSZOK CSODÁS VILÁGA
Rendelési kód: CC217

AZ ERDŐKOBOLDOK

A FURCSA ÁLLATOK CSODÁS VILÁGA

Szandi végre hivatalosan is hercegnő! De nincs
ideje ünnepelni... Az erdőkoboldok folyamatosan
lopkodják a repülő lovak tollait, aminek szörnyű
hatása van a lovakra. Szandi szokatlan módon
lát neki a probléma megoldásának. Vajon siker
rel járhat-e egy ilyen tapasztalatlan csikó?
125×175 mm, 112 oldal, puhatáblás
Bolti ár: 990 Ft KLUBÁR: 920 FT
6+
Rendelési kód: CC235

Rendelési kód: CC218

A RAGADOZÓK CSODÁS VILÁGA
Rendelési kód: CC219

BŰVÉSZKÖNYV

Rendelési kód: CC229

ÜGYES KEZEK

6+

Ezekből a kiadványokból rengeteg információt megtudhatunk a ragadozókról,
a furcsa, különleges állatokról vagy a dinókról. A részletgazdag, ismerettel teli
kötetekből tanulhatunk a felsorolt állatok életmódjáról, természetéről és a ter
mészetben betöltött szerepéről.

HÁZI SZÍNPAD

Mindent tudni akarok!

6+

Rendelési kód: CC230
Mindent tudni akarok! – halljuk gyak
ran a gyerekek szájából, és ez így is van
rendjén. Rengeteg dolog érdekli őket
a bennünket körülvevő világból, ezért
ezzel a sorozattal szeretnénk széleskörű
segítséget nyújtani nekik ahhoz, hogy
minél többet megismerhessenek
a világ érdekes dolgaiból.
150×210 mm, 240 oldal, bélelt borítós
Bolti ár: 3990 Ft/kötet
KLUBÁR: 3690 FT/KÖTET

Neveljünk egészséges gyereket!

4+
A HÁROM KISMALAC

HAMUPIPŐKE

A RÚT KISKACSA

PIROSKA ÉS A FARKAS

Rendelési kód: CC221

Rendelési kód: CC222

Rendelési kód: CC223
Rendelési kód: CC224

Rendelési kód: CC233

Játszd el a mesét egy csodálatos házi színpadon!
Állítsd össze a színházat, mozgasd a szereplőket,
helyezd el a díszleteket, majd kezdődhet a játék!

365 INTELLIGENCIAFEJLESZTŐ JÁTÉK
GYEREKEKNEK

MESÉS LAPOZÓ

365 FEJLESZTŐ JÁTÉK 3 ÉVES KORIG

Rendelési kód: CC234
A kisbabák úgy szívják magukba a tudást,
mint a szivacs a vizet. De egyáltalán nem
mindegy, hogy mit tanulnak. Ezek a könyvek
olyan trükköket és játékokat mutatnak
be, amelyekkel a szülők sokat tehetnek a
gyermekük fejlesztéséért.
215×245 mm, 200 oldal, rejtett spirálozással
Bolti ár: 4990 Ft/kötet
KLUBÁR: 4640 FT/KÖTET
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4+
NAPLÓ A BABAVÁRÁS
9 HÓNAPJÁRÓL
Rendelési kód: CC232

NAPLÓ A BABÁM
ELSŐ ÉVÉRŐL

Rendelési kód: CC231
190×220 mm,
128 oldal, rejtett spirálozással
Bolti ár: 3990 Ft/kötet
KLUBÁR: 3690 FT/KÖTET
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A HÁROM KISMALAC

PIROSKA ÉS A FARKAS

HAMUPIPŐKE

A NAGYPAPA TANYÁJÁN

Rendelési kód: CC225
Rendelési kód: CC226

Rendelési kód: C227

Rendelési kód: CC228

Ezek a szép kivitelű, nagy alakú mesekönyvek a klas�
szikus értékekre hívják fel a figyelmet, legyen szó olyan
ismert mesékről, mint a Piroska és a farkas, amely
a szabályok betartására ösztönzi a gyerekeket, vagy
olyan modern történetről, amely a nagypapa tanyájára
kalauzolja el a kicsiket, és bemutatja nekik a hagyomá
nyos, természetközeli életvitel szépségeit.
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MÓRA KÖNY VKIADÓ
Bartos Erika

Bosnyák Viktória –
Csájiné Knézics Anikó – Dudás Győző

KISTESTVÉREK, NAGYTESTVÉREK

RÉMES SZOKÁSOK – Rém jó könyvek 7.
A sorozat hetedik kötetének két története már
igazi olvasóknak szól. A könyv célja a gyer
mekek rutinos olvasóvá nevelése, szókincsük
állandó bővítése, miközben az illusztrációk
folyamatosan ébren tartják az érdeklődésüket.
Rendelési kód: CC240
210×217 mm, 56 oldal, kartonált
Bolti ár: 1999 Ft KLUBÁR: 1860 FT

A kistestvér érkezése minden gyerek
életében fontos esemény. Öröm, vára
kozás, de egyben félelem, szorongás
forrása is. Vajon a szüleim ugyanúgy
fognak szeretni azután is, hogy meg
születik a kistestvérem?
Ez a kérdés foglalkoztatja a hatéves
Brúnót is, a Brúnó Budapesten-sorozat
immár jól ismert főszereplőjét.
Rendelési kód: CC236
180×216 mm, 212 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3999 Ft KLUBÁR: 3690 FT

3+

Bosnyák Viktória

A NAGY SZÓKINCSRABLÁS

Richard Scarry

BALFOGÁSOK, NYAFOGÁSOK
TESZ-VESZ VÁROSBAN

3+

Richard Scarry legmókásabb törté
netei ezúttal három olyan mesével
kibővítve jelennek meg, amelyek
először olvashatók magyarul Réz
András parádés fordításában.
Rendelési kód: CC237
232×284 mm, 64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

THOMAS, A GŐZMOZDONY
Első kirakós könyvem – 5 kirakó
Állítsátok össze a könyv oldalait
a puzzle-darabok alatt látható kép se
gítségével! Ha sikerült, a hozzá tartozó
mese életre kelti majd a jelenetet!
Minden darab hátoldala színezett, így
könnyebben megy a válogatás.
3+
Rendelési kód: CC238
255×257 mm, 8 oldal, keménytábla
KIS MŰVÉSZ
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT
Kiskutyás képek és matricák!
Benned is rejtőzik egy kis művész?
És a kutyusukat is szereted?
Színezd ki a rajzokat, válaszd ki
a kedvedre való matricákat, és
ragaszd fel őket a képekre!
Rendelési kód: CC239
255×210 mm, 56 oldal,
kartonált, spirálozott
Bolti ár: 2999 Ft
3+ KLUBÁR: 2790 FT

48 MÁSKÉPP
Ifjúsági novellák 1848-ról
Forradalmi tények és legendák újratöltve.
13 alternatívát olvashatunk fiatal szerzők
tollából, akik az ifjúsági kategóriában Év
Gyermekkönyve díjat nyert Jelen! és a jövőn
ket megjósoló 2050 után az 1848/49-es
eseményeken csavartak egyet. Mechanikus
Petőfi és szónokló Szendrey Júlia? Borotvál
kozó Kossuth és forradalmár Rózsa Sándor?
Itt senki sem az, akinek látszik. Vagy amit
tanultunk róla. De a múlt életre kel.
Rendelési kód: CC244
197×244 mm, 220 oldal, kartonált
14+
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT

Rendeljen november 11-ig!

6+

Albert Uderzo

6+

Ficsúr a leghelyesebb fiú egész Szinonima Cityben,
de a szókincse, nos, az nem túl gazdag. Ficsúr
nagyon csípi I. Elegancia királynőt, aki köztudottan
rajong a szinonimákért, ezért minden eszközt bevet,
hogy Elegancia közelébe férkőzzön. Találkozik a híres
varázslóval, de a varázslat nem egészen úgy sikerül,
ahogy tervezték.
Rendelési kód: CC241
135×200 mm, 152 oldal, kartonált
Bolti ár: 1699 Ft KLUBÁR: 1580 FT

ASTERIX ÉS A VARÁZSSZŐNYEG
Szokatlanul hosszú szárazság sújt egy indiai
királyságot, ezért uralkodója elküldi Galliá
ba bizalmasát, Szanzsé fakírt, hogy hozza
magával a messze földön híres Hangjanixet,
a dalával eső fakasztására képes bárdot.
A hosszú, kalandos útra természetesen
Asterix és Obelix is elkíséri a barátjukat.
Rendelési kód: CC242
214×287 mm, 48 oldal, kartonált
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT

9+

Jef Aerts

A PIROS CSIZMÁS LÓ

Starla Huchton

9+

Főhősünk, Fieke mindent elkövet azért, hogy
betarthassa Lasse egykori gazdájának, a nemrég
elhunyt Olgának tett ígéretét, miszerint bármi áron
vigyázni fog négylábú barátjára, akinek korábban
igen nehéz élete volt. Hogy miért került piros
lábbeli a ló patáira, hogy mire képes a barátság
és a szeretet, az kiderül ebből a mélyenszántó,
ugyanakkor humorban gazdag regényből.
Rendelési kód: CC243
135×215 mm, 190 oldal, kartonált
Bolti ár: 1999 Ft KLUBÁR: 1860 FT

KESERÉDES NYÁR

Margaret Walsht gyerekkorában halálra
cikizték a tengerparti város gazdag kölykei.
Most pedig a lány szülei bejelentik, hogy
visszatérnek a partra, hogy éttermet nyissa
nak. A csodás lehetőség Margaret számára
nehéz kihívást jelent, mivel tudja, hogy ismét
találkozni fog rég nem látott „barátaival”. Sze
rencsére, az évek nem múltak hiába. Nemcsak
ő, de az egykori zaklató, Zach Robinson is
alaposan megváltozott. Vajon megérdemel egy
második esélyt?
Rendelési kód: CC245
138×210 mm, 312 oldal, kartonált
14+
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT
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Thomas Harris

CARI MORA
Fél tonna arany rejlik egy Miami Beach-i tengerparton
álló villa alatt. Akik évek óta keresik, mindenre képesek. A bandát Hans-Peter Schneider vezeti, akit csillapíthatatlan étvágy hajt, és azzal keresi a kenyerét, hogy
valóra váltja a gazdag emberek erőszakos fantáziáit.
Cari Mora, a ház őrzője az erőszak elől menekült el
a szülőhazájából. Miamiban él, ahol a bizonytalan
ideiglenes menekültstátusz miatt ki van téve a bevándorlási hivatal kényének-kedvének. Ahogy Hans-Peter
egyre közeledik a kincshez, megakad a szeme a gyönyörű nőn, akin sebet ejtett a háború. Cari Mora azonban meglepő képességekkel rendelkezik, és a túlélő
ösztönét már korábban is próbára tette a sors.
137 × 197 mm, 320 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: CC246
Bolti ár: 3690 Ft • Klubár: 3390 Ft

A szerző HANNIBAL LECTER-kötetei:

Thomas Harris

Thomas Harris

Thomas Harris

A VÖRÖS SÁRKÁNY

A BÁRÁNYOK HALLGATNAK

HANNIBAL

137 × 197 mm, 388 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: CC249
Bolti ár: 3690 Ft • Klubár: 3390 Ft

137 × 197 mm, 336 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: CC248
Bolti ár: 3690 Ft • Klubár: 3390 Ft

A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés
kézhezvételét 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 található könyvekre 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
Az ön helyi munkatársa:
Könyvklub használja, azokat más
nak nem adja át.
Ajánlatunk a készlet erejéig
érvényes. Amennyiben valamely
termék a nagy érdeklődés miatt

137 × 197 mm, 400 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: CC247
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2019. november 11-ig veszünk
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem
bontotta meg, és a terméket rendeltetésszerűen használta. Elállása ese
tén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru vételárát az eladó az áru visszaszolgáltatását 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
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