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Krasznahorkai László:
Mindig
Homérosznak
André Aciman:
TALÁLJ
RÁM!

INTERJÚ

NYÁRY LUCÁVAL ÉS KRISZTIÁNNAL

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.)
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Blaha Lujza

ÉLETEM NAPLÓJA

125 × 183 mm, 300 oldal, keménytábla
Blaha Lujza primadonna volt. És sztár. A közönség
kedvence. Naplójában életének és mesés pálya
futásának történetét írja meg. Színes képet fest a
pesti, sőt a bécsi és párizsi társasági életről, benső
séges humorral hozza közel pályatársait, kortársait.

TARTALOM
KARÁCSONYI VARÁZSLAT ...... 04
AZ ATHENAEUM KIADÓ ÉS
A GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ
ÚJDONSÁGAI ........................ 05
Interjú
Nyáry Lucával és Krisztiánnal . 06
PARTVONAL KÖNYVKIADÓ ..... 08
GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ. 08
Részlet
Brigitte Riebe: Az újrakezdés .... 09
ATHENAEUM KIADÓ .............. 10
AZ ULPIUS BARÁTI KÖR
AJÁNLÁSÁVAL ...................... 10
Részlet
André Aciman: Találj rám! ....... 11
TERICUM KIADÓ ................... 12
21. SZÁZAD KIADÓ ............... 13
MAGVETŐ KIADÓ .................. 14
Részlet
Krasznahorkai László:
Mindig Homérosznak .............. 15
MAGVETŐ KIADÓ .................. 16
Ajánló
Boldizsár Ildikó:
Mesék a csodakertről ............. 17
MAGVETŐ KIADÓ .................. 18
SZÉPMÍVES KÖNYVEK ........... 18
LAZI KÖNYVKIADÓ ................ 19

PARTVONAL KÖNYVKIADÓ .....
AZ ATHENAEUM KIADÓ
ISMERETTERJESZTŐ
KIADVÁNYAI .........................
CORVINA KIADÓ....................
Ajánló
Hús, Kenyér,
Több mint 70 mártás ..............
CSODÁLATOS ALBUMOK
A CORVINA KIADÓTÓL ...........
HVG KÖNYVEK.......................
ÉDESVÍZ KIADÓ ....................
HARMAT KIADÓ ....................
ISMERETTERJESZTÉS ...........
PUBLIO KIADÓ......................
ISMERETTERJESZTÉS ...........
SZÍNEZŐKÖNYVEK ................
MENŐ KÖNYVEK ...................
Ajánló
Az önbizalom kódja lányoknak.
MANÓ KÖNYVEK ...................
KARÁCSON A DISNEY-VEL .....
KARÁCSONYI
MANÓ KÖNYVEK ...................
BABILON KIADÓ –
PAGONY KIADÓ ....................
NAPRAFORGÓ ......................
MÓRA KÖNYVKIADÓ .............

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
30
31
31
32
34
35
36
37
38

Krasznahorkai
László (15. oldal)

RENDELÉSI
LEHETŐSÉGEK
Bármely boltunkban BOLTLISTA: www.lira.hu
Postán

LÍRA KÖNYVKLUB, 1105 BUDAPEST,

KELEMEN UTCA 13. (a megrendelőlap elküldésével)

Telefonon

(1) 33 77 333 (hétköznapokon 8–16 óráig)

Helyi munkatársainkon keresztül

@
Rendeljen 2020. február 18-ig!

Keresse helyi munkatársainkat: rendeléséért házhoz mennek,
a kiválasztott könyveket pedig otthonába szállítják.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: (1) 33 77 333

E-mailen konyvklub@lira.hu
(Kérjük, ügyeljen arra, hogy megrendelése tartalmazza a megrendelő
és a megrendelni kívánt termékek pontos adatait.)

A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!

www.lira.hu

(1) 33 77 333

E

lőző lapszámunk borítóján Greta Thunberg, a svéd diáklányból lett klímavédelmi
aktivista szerepelt, akinek
összegyűjtöttük legérdekesebb gondolatait, és most, e
lapszámban is tovább folytatjuk a környezetvédelmi
tematikát: Boldizsár Ildikó
meseterapeuta legújabb meseválogatásáról olvashatnak
egy ajánlót. A könyv olyan,
világ minden részéről származó mesék gyűjteménye,
amelyek valamilyen módon
a környezet és az élővilág védelméről, a vele való kapcsolatról, ember és természet
viszonyáról szólnak.
Címlapunkon pedig egy
„újszülött” művészdinasztia
debütálása látható: a népszerű irodalomtörténet modern
klasszikusa, Nyáry Krisztián
nemcsak új könyvvel jelentkezik (Életemnél is jobban), hanem vele tart lánya, Luca is,
akinek első regénye, a Vigyázat, törékeny! a hazai young
adult irodalom idei nagy
meglepetése lehet.
Krasznahorkai László is
új könyvet jelentetett meg,
ebből közlünk egy csodálatos
részletet.

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden kedves Törzsvásárlónknak!
A NAPOK ISZKOLÁSA

Magvető könyvnotesz 2020
Egy év versekkel
Paulo Coelho
és prózával –
TITKOK
idézetek, képek
NAPTÁR 2020
88 × 138 mm,
Határidőnapló
256 oldal, keménytábla
Coelho-idézetekkel,
Bolti ár: 3499 Ft
színes illusztrációkkal díszítve.
KLUBÁR: 3250 FT
136 × 208 mm,
Rendelési kód: CD102
264 oldal, flexibilis
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4190 FT
Rendelési kód: CD101

Jó olvasást!

Vásároljon 2019. november 1. és december 15. között
bármely Líra, Líra-Móra vagy Rózsavölgyi és Társa
üzletben, keresse a pénztáraknál a „Kívánjon és nyerjen!”
felhívást, szerezze meg a promóciós könyvjelzőt és nyerjen!
A részleteket keresse a lira.hu/azenkivansagom oldalon!

Király Levente
főszerkesztő

Kedves Vásárlóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket,
hogy minden igyekezetünk elle
nére sajnos előfordulhat, hogy
a meghirdetett könyvek – raj
tunk kívülálló okok miatt – nem
jelennek meg időben. Ilyen
esetben ügyfélszolgálatunk tá
jékoztatást ad, és a szállítás
időpontját is egyezteti Önökkel.

#azenkivansagom

Magazin kéthavonta
XIII. évfolyam 6. szám
2019. november 12.
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A legkésőbb 2019. december
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kiszállítjuk, a készlet erejéig.
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
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KARÁCSONYI VARÁZSLAT

A kö
t
125 et jellem
304 × 200 zői:
Ren oldal, mm,
delé
kart
Bolti si kód: onált
C
á
KLU r: 3699 D103
BÁR
: 344 Ft
0 FT

Adam Kay

MERT SZÜLNI KARÁCSONYKOR KELL
Az Ez fájni fog szerzőjétől
Adam Kay, a ma már Magyarországon is rendkívül népsze
rű exorvos komikus az Ez fájni fog című könyve után „kará
csonyi különkiadással” jelentkezik. A szerzőtől megszokott
módon, rövid csípős humorú naplóbejegyzések révén mu
lattat és gondolkodtat el egyszerre. Naplóbejegyzéseiből
a munkája iránti elkötelezettség, a kezdő orvos parányi
bizonytalansága, a méltatlan és sokszor megalázó hely
zetekből magát frappánsan kivágó ember ereje, kitartása,
és vérbő, nyelvi szinten is sziporkázó szellemesség süt át.

Debbie Macomber

Catherine Anderson

Amanda Prowse

ALASZKAI VAKÁCIÓ

A KARÁCSONY FÉNYEI

Josie Avery remek eredménnyel
végzi el a szakácsiskolát, így
megkapja álmai állását Anton
séf legújabb seattle-i éttermé
ben. Míg a vendéglő megnyit,
Alaszkában vállal fél évre állást.
Debbie Macomber ebben a cso
dálatos karácsonyi történetben
Alaszkába repíti az olvasót,
hogy megmutassa, a szerelem
még a legeldugodtabb helyen is
rátalálhat az emberre.
125×189 mm,
228 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CD105

A Mystic Creek-sorozat
népszerű szerzője ezúttal egy
önálló történettel ajándé
kozza meg az olvasókat.
A karácsony fényeiben két
ellenségeskedő, szomszédos
család kap lehetőséget arra,
hogy a remény és a szeretet
erejével túljussanak a múlt
fájdalmain, és nyílt szívvel
egy boldogabb jövő felé
induljanak.
137×197 mm,
408 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD104

EGYSZEMÉLYES
KARÁCSONY
Gyerekként Meg mindig
a tökéletes karácsonyról
álmodott. Idén végre valóra
válthatja az álmát maga és
kisfia számára. Kit érdekel,
hogy nem áll mellette egy
odaadó férj? Lucasszal
kettesben is jól meglesznek.
Egy véletlen találkozás New
Yorkban azonban minden
tervét felborítja.
137×197 mm,
304 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD106

J. R. R. Tolkien

BEFEJEZETLEN REGÉK
NÚMENORRÓL ÉS KÖZÉPFÖLDÉRŐL
Az izgalmas kötet a szerző fia, Christopher Tolkien rendszerező munkásságának gyümölcse. Olvashatunk Húrin gyermekeinek fiatalkoráról, Sauronnak a
Végromlás előtti númenori gaztetteiről, Saruman és Gandalf konﬂiktusának
gyökereiről. J. R. R. Tolkien Anglia elveszett mitológiáját szerette volna pótolni,
művei így egy nagy, átfogó mitológia részeinek tekinthetők. Apja jegyzetei mellett Christopher Tolkien a szövegeket olyan részletes jegyzetanyaggal látta el,
amely a tolkieni mitológia fejlődésének, belső összefüggéseinek, utalásrendszerének mély elemzését nyújtja.
Rendelési kód: CD107
122×200 mm, 760 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5699 Ft KLUBÁR: 5290 FT

J. R. R. Tolkien

KARÁCSONYI LEVELEK
J. R. R. Tolkien gyermekei nem csupán az ajándékok miatt
várták Karácsony apót: ők ugyanis minden évben képekkel illusztrált levelet is kaptak tőle! Mesélt nekik a házáról,
a barátairól és arról, mi történik az Északi-sarkon. Az első
levél 1920-ban érkezett, és jöttek húsz éven át, minden
egyes karácsonykor. A havas borítékot – amelyen persze
északi-sarki postabélyegző díszelgett – néha a házban találták meg a Karácsony apó látogatása utáni reggelen,
máskor a postás hozta. Ebben a könyvben bemutatjuk
Karácsony apó reszketeg kézírását, és szinte valamennyi
képet, amelyeket a levelekhez mellékelt.
Rendelési kód: CD108
130×197 mm, 192 oldal, keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3699 Ft KLUBÁR: 3440 FT
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AZ ATHENAEUM ÉS A GENERAL PRESS KÖNY VKIADÓ ÚJDONSÁGAI
Finy Petra

MARLENKA
Marlenka imádja a nárciszt. Nem csak a virágot. Bár már
három felnőtt gyereke van, vonzza magához a narciszti
kus személyiségeket, és gyenge ahhoz, hogy ellenálljon
nekik. De vajon miért viselkednek furcsán Marlenka fel
nőtt gyermekei? Miért tör az asszonyra rosszullét a Vá
rosmajor egyes pontjain? Az 1944 telén a városrészben
történt tragikus események Marlenka családjának több
nemzedékére kihatnak. A gyógyuláshoz pedig több nem
zedéknyi idő szükséges.

Géczi János

Szurovecz Kitti

Kresley Cole

A TENYÉRJÓS

AZ EGYETLEN
ISMERŐS ARC

ÉGSÖTÉT

Mit árul el egy tenyér a pesti
Józsefváros jósnőjének –
a múltról? Nem a jövendőt
kell fürkésznie, hanem az
ezredforduló évtizedeit, amikor
egy vidéki kollégium fojtott
légköréből robbanásszerűen
szóródtak szét a sorsok az
észak-amerikai campuso
kig, Jeruzsálemig vagy akár
Bakuig.
124×183 mm, 368 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD109

Dorina rövidtávú memória
zavarban szenved, csupán
egyetlen napig képes az új is
merőseire emlékezni. Egy este
minden megváltozik: reggel
arra ébred, hogy emlékszik a
színházi előadás főszereplőjé
re, Nolenre, aki ugyan jóképű,
de számító és rideg. A lány
csakhamar a feje tetejére állítja
Nolen sekélyes világát…
136×204 mm,
304 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD110

Halhatatlanok alkonyat után 15.
Vajon a szenvedély vagy
a bosszúvágy lángja éget
forróbban? A varázslók és
a vrekenerek örök ellensé
geskedése közepette vajon
elnyeli Thronost és Lanthét
a mindent elborító, pusztító
viszály? Kipattanhat-e
a hajdani, ártatlan, gyermeki
barátságból a szenvedély
szikrája?
125×200 mm,
472 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD111

A kö
t
124 et jellem
304
z
×
olda 183 m ői:
l, kem m,
v
é
é
Ren dőbo nytáb
delé
rítóv
la,
Bolti si kód: al
C
á
KLU r: 3999 D113
BÁR
: 369 Ft
0 FT

Finy Petra

MADÁRASSZONY

VILÁGSIKEREKsorozat
A kö
tet je
400 137 × 19 llemzői:
olda
7m
l
Ren
delé , füles, ka m,
s
i
Bolti kód: rtonált
C
á
KLU r: 3990 D114
BÁR
: 369 Ft
0 FT

Linwood Barclay

HUSZONHÁROM
Május 23. – Egy hosszú hétvége szombatján a New
York állambeli kisváros történelmének legnagyobb
katasztrófájára ébred. Az emberek tömegesen kerül
nek hasonló tünetekkel kórházba, a halálos áldozatok
száma pedig meghaladja a százat. Gyorsan egyértel
művé válik, hogy a halálos fertőzés a város víztisztító
telepéről ered, azonban továbbra is kérdés, kinek
állt érdekében így megleckéztetni az egykor békés
környék lakosait. Az elmúlt hónapokban valóban jó
pár szokatlan és megmagyarázhatatlan dolog történt
a városban, az eseteket pedig csupán egy rejtélyes
szám köti össze.

A 2012-ben megjelent regény újrakiadása.
Linger Lea anyja különleges nő volt: megszállott ma
darász, aki súlyos depressziója elől a természet világába
menekült. Az asszony öngyilkossága után jóval, felnőtt
fejjel Lea végigjárja a rokonait, hogy az emlékeiken ke
resztül felgöngyölítse családja történetét, miközben
maga is épp az anyaságra készül. Ám a nyomozás során
önmagáról és a rokonairól is többet tud meg, mint amire
valaha is számított. Hogy ez a több végül milyen irányba
tereli, lehúzza vagy felemeli,
csak rajta múlik.
Anders de la Motte

POKOLI TÉL
Laura fél a tűztől. A rettegés
tizenöt éves kora óta tart,
amikor a barátaival majd
nem bennégett a nagynénje
üdülőtelepének a tánctermé
ben. A végzetes téli éjszakán
Laura legjobb barátnője
életét vesztette a tűzben.
Harminc évvel később, amikor
Laura megörökli a birtokot és
odaköltözik, gyanús tűzesetek
történnek a környéken.
137×197 mm,
400 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD115
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Fotó: Szalmás Krisztina

OLVASNIVALÓ

„A lányom hamarabb
kezdett írni,
mint én”

Nyáry Krisztián a Magvető Café művészeti vezetője, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatója, író-irodalomtörténész, és a napokban jelent meg legújabb könyve,
az Életemnél is jobban. Lánya, Nyáry Luca idén érettségizik, több slam-verseny nyertese, októberben jelent meg első regénye Vigyázat, törékeny! címmel. Kíváncsiak
voltunk, hogyan boldogul egy „író-család”, ezért kifaggattuk őket a műhelytitkokról.

Két dudás állítólag nem – de két író megfér egy családban?
Krisztián: Úgy tűnik, igen. De most szólok, hogy az írós fotelemet nem adom, szerzett jogaim vannak.
Luca: Természetesen. Már csak azért is,
mert az írásnak nagyon különböző formáit
választottuk. Gyakorlatilag nincs átfedés a
munkáink között, nem „lépünk egymás lábára”, így nem is igazán van okunk egymásnak feszülni.

6

Luca, az Apák napjára írt slamedben,
több ezer ember előtt a Budapest Park színpadán osztottad meg mindenkivel, hogy men�nyire büszke vagy az apukádra. Ha most csak
az alkotás, az írás, a kultúra területét nézzük, milyen képességét vagy adottságát értékeled a legjobban?
L: Azt, hogy nagyon alapos, minden témát
hatalmas szeretettel és odafigyeléssel kezel.
Az összes alanyának megadja a kellő tiszteletet, de közben mégsem elfogult velük,
csak emberibbé teszi őket. Ez nekem is fon-

Rendeljen 2020. február 18-ig!

tos volt saját könyvem megírásakor, és sokat
segített, hogy láttam őt dolgozni.
Nyilván az ember büszke a gyerek első
bilizésére is, de azért amikor felfedezzük,
hogy valamiben különösen tehetséges, az egyrészről nagyon klassz érzés, másrészről akár
aggódhatunk is, hogy az jó lesz-e neki. Krisztián, emlékszel, hogy mire figyeltél fel először
Lucával kapcsolatban?
K: Amikor alig egyévesen egyszer csak elkezdett beszélni, sejtettem, hogy ebből baj
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INTERJÚ
lesz. Azóta sem hagyta abba, legfeljebb ha ír.
Azt viszont hatéves kora óta csinálja, szóval
valójában hamarabb kezdett írni, mint én.
Komplett versesköteteket gyártott, amiket
ő írt és illusztrált. Nyolcévesen egyszer csak
újságcikket írt a Kutya magazinba a kutyánkról. Úgyhogy nagyon régóta tudom, hogy
menthetetlen.

ban is, bár olyankor van, hogy megsértődöm
rajta. Mindkettőnknek elég sajátos humora
van, és ezt szeretjük egymáson tesztelni. Ja,
és mostanában ő is és a húga is elkezdtek
főzni, ami nekem amúgy is a kedvenc szabadidős tevékenységem. Egyre több közös
„ügyünk” van a konyhában és a piacon, ami
szuper dolog.

Ha egy kis manó teljesíthetné a kívánságai
tokat – hogyan látnátok egymást tíz év múlva?

Krisztián, te nem csak a művekkel foglalkozol, hiszen írók, művészek életét kutatod, pontosan látod, hogy nem feltétlen áldás
a tehetség. Van, amitől ezért félted a lányod?

L: Apának rettentően becsülöm a türelmét,
a munkájában és a magánéletben is. Belőlem
ez valahogy kimaradt. A kedvenc apa-lánya
időtöltésem az utóbbi időben a közös fotózásaink voltak, mindig nagyon jól érzem
magamat rajtuk.

K: Szeretném, ha a 28 éves Luca sikeres lenne a pályáján, és engem a többség csak úgy ismerne, mint Nyáry Luca apukáját. A magán
életben pedig boldog kapcsolatban élne,
talán már kisgyereke is lenne, de azért ugyanúgy hozzám bújna karácsonykor, mint ma.
T. K. F.

K: Persze. Ez nem könnyű pálya, hiszen
maga az írás elég magányos dolog, a közönség pedig nem pusztán a művek alapján formál ítéletet, ezernyi külső szempont
közrejátszik. Viszont sok örömet is ad, hogy
mások kíváncsiak arra, amit leírtunk, esetleg
segíti őket valamiben. Próbálom felkészíteni a jó és a rossz részére is, de majd úgyis
neki kell megtapasztalnia mindkettőt. És
hát akkor is félteném, ha sarkkutató lenne
vagy hegedűművész, vagy akár mérlegképes
könyvelő. Ezen a pályán legalább tudom,
mitől féltsem.
Nagyon csodálom, hogy bár támogatjátok egymást, nem szóltok bele egymás „alkotói
folyamatába”. Azért ötleteltek együtt? Kikéritek egymás véleményét? Egyáltalán, kendőzetlenül kritikusak vagytok egymással?
L: Ötletelni inkább cikkeken, előadásokon szoktunk, mert a nem „megrendelésre” készült alkotásaimat legtöbbször a
pillanat hevében írom, de utólag ezeket is
meg szoktam mutatni neki. Azt mondanám,
hogy érdekel minket a másik véleménye,
viszont sosem nyomjuk rá egymásra, mindketten azt csináljuk, amit mi jónak érzünk.

L: Nagyjából úgy, mint most, talán egy
menő szakállal. Meg azt is remélem, hogy
addigra az összes félretett ötletét megvalósítja, mert nagyon sok csodálatos dolog lapul még a fejében.

Nyáry Krisztián

ÉLETEMNÉL IS JOBBAN
115 újabb szerelmes levél és történet
Nyáry Krisztián évek óta módszeresen gyűjti a ma
gyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy
éppen legfelháborítóbb szerelmes leveleit. A gyűjte
ményből 125 levelet a hozzájuk tartozó történetek
kel együtt közre is bocsátott 2018-ban megjelent,
nagy sikerű Írjál és szeressél című könyvében. Az
Életemnél is jobban című kötet a sorozat második
darabja, amely újabb 115 magyar szerelmes leve
let és történetet tartalmaz. A válogatásban mások
mellett Szabó Magda, Mészöly Miklós, Kölcsey Fe
renc, Vörösmarty Mihály, Kossuth Lajos, Rákóczi
Ferenc, Jászai Mari, Liszt Ferenc, Kosztolányi Dezső,
József Attila, Babits Mihály, Erzsébet királyné vagy
éppen Frida Kahlo leveleibe pillanthatunk bele.
Ahány levél, annyiféle sors és érzelem. Mert a sze
relemnek sokféle arca van.
Rendelési kód: CD116
190×260 mm, 328 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4990 Ft KLUBÁR: 4640 FT

K: Jobban szeretem büszke apaként olvasni, amiket ír, mint szőrözős kritikusként.
Ráadásul úgy nem is menne. Luca írásairól
a magam részéről csak akkor mondok véleményt, ha kifejezetten kéri, és megértem azt
is, hogy van, amit nem mutat meg nekem,
csak amikor már készen van. Leginkább
formai, stilisztikai kérdésekben szoktam
tanácsot adni. Szerencsére elég másfajta
dolgokat írunk, de így is előfordul, hogy témaötleteket megbeszélünk. Ő például most
arra szeretne rábeszélni, hogy írjak fikciós
művet. Írjak?

Nyáry Luca

VIGYÁZAT, TÖRÉKENY!
Zsófi tizenhat éves, a legjobb barátja a fülhallgatója,
az érzelmek kikészítik és fogalma sincsen hogyan
tovább. Az anyja halála óta hibás puzzle darabként
tengődik, élete egy véget nem érő lejtő. Zsófi retteg
attól, hogy mi várja az alján, éppen ezért úgy dönt,
hogy nem is akarja megtudni és helyette inkább az
életből kivezető utat választja. Ehhez azonban még
el kell intéznie valamit: meg akarja magyarázni a
húgának, hogy miért teszi ezt. Zsófi összeszedi életé
nek minden olyan eseményét, amely ehhez a naphoz
vezetett; félrecsúszott estéket, kísértő emlékeket és
kisiklott barátságokat. Vajon törvényszerű egy ekko
ra tragédia után az összeroppanás, vagy elcsíphetők
azok a pillanatok, amikor még van választás?
Rendelési kód: CD117
135×215 mm, 440 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft KLUBÁR: 3250 FT

L: Erre mindig igennel fogok válaszolni.
Mit szerettek/becsültök a legjobban abban, amit a másik csinál, és mit szerettek
leginkább együtt csinálni?
K: Luca írásaiban a feltétlen őszinteséget
szeretem leginkább. Amúgy a hétköznapok-
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Tom Clancy

A RETTEGÉS ARÉNÁJA

A kö
te
130 t jellem
960 × 200 zői:
Ren oldal, k mm,
delé
arto
Bolti si kód: nált
C
á
KLU r: 4999 D118
BÁR
: 465 Ft
0 FT

Jack Ryan ügynök ezúttal minden eddiginél fontosabb
megbízást kap. Az öbölháború véget ért, ám egy izraeli
nukleáris fegyvernek nyoma veszett. Az új orosz elnökben
gyanús, veszélyes embert lát az amerikai kormány, ezért
ráállítják Jacket, hogy tartsa szemmel. Eközben azonban
kiderül, hogy egy terroristacsoport szerezte meg a nuk
leáris robbanóeszközt, amit amerikai területen akarnak
felrobbantani, majd az oroszokra hárítani a felelősséget,
hogy ezzel világméretű konfliktust robbantsanak ki. Csak
Jack Ryan képes megakadályozni a közelgő katasztrófát.

A kö
te
125 t jellem
z
448
×
olda 200 mmői:
l, kem
,
Ren védőbor énytábl
delé
a,
ítóva
Bolti si kód: l
ár: 4 CD11
KLU
BÁR 499 Ft 9
: 419
0 FT

Elizabeth Gilbert

NEW YORK LÁNYAI
Elizabeth Gilbert, az Ízek, imák, szerelmek világszerte
népszerű szerzője új könyvében az 1940-es évek New
Yorkjának színházi világába kalauzolja az olvasót. A kalan
dos életű főhősnő, az immár nyolcvankilenc éves Vivian
örömmel és némi megbánással emlékezik vissza élvhaj
hász és öntörvényű fiatalságára, valamint azokra az ese
ményekre, amelyek későbbi életét alakították. A New York
lányai a női szexualitás, a szabadosság, illetve az igazi
szerelem természetét kutatja. Az írónő várva várt regényét
az emberi vágyak és kapcsolatok bölcsességgel teli ábrá
zolása teszi páratlan szerelmi történetté.
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Melanie Golding

Nicholas Sparks

Nicholas Sparks

ÉLETEIM

TŰZLOVAG

AZ ŐRANGYAL

A hajnali csendbe belehasít
a rendőrségi segélyhívó
hangja. A helyi kórházból
érkezik a hívás, az újszü
löttosztályról. Egy kétség
beesett nő kér segítséget,
a hangjából páni félelem
árad. Lauren a kórházi
mosdóba bezárkózva se
gítségért könyörög, mivel
valaki el akarja rabolni
a pár órás ikreit.
137×197 mm,
344 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CD122

Taylor McAden, az észak-karo
linai Eden önkéntes tűzoltója
habozás nélkül kockáztat,
mindig ő az első, aki a lángok
közé veti magát, ha meg kell
menteni valakit. Nem törődik
a saját biztonságával, bátran
szembenéz a halállal. Csupán
egyetlen dologban nem mer
kockáztatni: a szerelemben.
Nem akad olyan nő, aki közel
férkőzhetne a szívéhez.
137×197 mm,
376 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3790 Ft
KLUBÁR: 3490 FT
Rendelési kód: CD124

A fiatalon megözvegyült Julie-t
a barátok féltő gondoskodás
sal veszik körül, és egyikük,
Mike titokban gyöngéd érzel
meket táplál iránta. Amikor a
fiatal özvegy megismerkedik
a jóképű mérnökkel, Richard
dal, úgy tűnik, minden esélye
megvan arra, hogy ismét bol
dog legyen, miközben Mike úgy
érzi: ha most nem lép, minden
reménye szertefoszlik.
137×197 mm,
560 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD123

A kö
tet je
l
1
344 37 × 19 lemzői:
olda
7
mm
l
Ren
delé , füles, ka ,
s
Bolti i kód: rtonált
C
á
KLU r: 3690 D120
BÁR
: 339 Ft
0 FT

Joanna Courtney

A VÉRES KIRÁLYNÉ
A tizenhat éves Cora MacDuff
izgatottan várja az esküvőjét.
Minden vágya beteljesülhet,
amikor végre hozzámegy a
kedveséhez, Macbethhez.
A menyegzőjét megelőző
éjszaka azonban darabokra
zúzzák és ellopják tőle az
álmait. A vendégsereg nagy
része brutális mészárlás
áldozata lesz, a vőlegényének
pedig menekülnie kell.
137×197 mm,
348 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD121
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T. M. Logan

29 MÁSODPERC
Mit tennél, ha valaki felajánlaná, hogy hívj fel egy
számot, mondj egy nevet, és az az ember örökre el
tűnik a föld színéről? Csak 29 másodpercbe telne.
Megtennéd? Amikor Sarah megment egy bajban lévő
kislányt, semmit sem vár cserébe. Ám a bátor csele
kedete egy nagyhatalmú és veszélyes férfit tett az
adósává. És ez a férfi ellenállhatatlan ajánlatot tesz
neki: „Csak mondjon egy nevet. Egyetlen nevet. És én
eltüntetem azt az embert az életéből.”
Hiszen mindenki tudna mondani legalább egy nevet,
nem igaz? És csak egyetlen telefonhívásba kerülne…
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RÉSZLET

AZ ÚJRAKEZDÉS
Részlet Brigitte Riebe azonos című regényéből, amely a General Press
Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Berecz Zsuzsa.

– Rémesen nézek ki – nyögött fel Claire. –
Mint egy felborzolt cirkuszi tyúk.
– Ugyan már! – hessegette el Silvie a panaszkodást. – A szemed csillog, a frizurád
tiptop, és a cseresznye mindig is a te színed
volt, ruhában éppúgy, mint rúzsban. Nézz
csak meg engem! Hozzám képest a templom egere is káprázatos. Pedig nekem kell
majd vezetnem a divatbemutatót. Az izgalomtól valószínűleg egy hang sem fog kijönni a torkomon.
Mint mindig, Silvie most is csak incselkedett, hiszen úgy nézett ki a szürke-kék
színű, szűk gyapjúruhájában és a szőke ondolált hajával, ami két egész brikett-téglába
kóstált a fodrásznál, mintha maga Aphrodité lenne. A többieknek be kellett érniük egy
ősrégi hajsütő vassal, amellyel egymás haját
göndörítették be.
A rögtönzött öltözőfülkében Silvie és
Claire már percek óta idegesen tollászkodott a félig már vak tükörben, amelyet
Brahm szolgáltatott a látványossághoz.
Flori és Rike inkább a háttérben maradtak, úgyis csak zavartak volna. Mirivel
együtt hetek óta készültek a mai napra,
mindent megszerveztek, rávették a többi nőt, hogy vegyenek részt, és most, a
nagy esemény küszöbén Rike szokatlan
belső nyugalmat érzett.
– Mindenki ilyen hisztérikus lesz,
amikor felnő? – kérdezte Flori félig
hangosan. – Maman mintha meghibbant volna!
– Az izgatottságtól van – nyugtatta meg Rike. – Ha majd elkezdődik a
rendezvény, már nem lesz időnk a buta
gondolatokra. Akkor arra kell majd figyelnünk, hogy gyorsan ruhát váltsunk,
és már nyomás is a kifutóra. – Miközben ezt mondta, érezte, hogy a keze jég
hideg, a gyomra pedig összeszorul. Az
igazat megvallva sohasem érzett nagy
kedvet ahhoz, hogy a nyilvánosság előtt
illegesse magát, de ma nem okozhatott
csalódást Mirinek.
– Gyönyörű vagy – mondta Flori.
– Olyan természetes. Nekem főleg az
tetszik. Igazából csak krém-, rézszínt és
barnát kellene hordanod. Az illik a legjobban a bőrödhöz és a hajad színéhez.
Akkor úgy néznél ki, mint aki egyenesen
a szavannáról jön. A bátor vadásznő, aki
most ejtett el egy nagyvadat!
– Mi mindent össze nem fantáziál ez
a kislány!
Azóta, hogy október elsején újra elkezdődött az iskola, Flori tudása napról
napra gyarapodott. Az egykori Bismarck

Hercegnő Gimnáziumba járt a Sybelstrasséra, amelyet most Ricarda Huch költőnő
után neveztek át, és ahol még mindig határozottan érezni lehetett a katonai kórház
émelyítő szagát. Ez a kislány biztosan jól
telekürtölte az iskolát a divatbemutató hírével, mert a romok közt gyülekező tömegben
szép számmal voltak vele egykorúnak tűnő
lányok, akik az anyjukkal vagy a nagynénikéjükkel érkeztek. Rike szíve még gyorsabban kezdett kalapálni, amikor a várakozók
közt felvillant Elsa barátnőjének a szőke üstöke. Mellette állt a sötét hajú Lou, aki már
sok gyermeket segített világra. Most biztosan nem lesz idő a kiadós beszélgetésre, de
amikor összefutottak, megállapodtak benne,
hogy alkalomadtán bepótolják.
– Mi lesz, ha orra bukom? – állt meg
Miriam előtt a vörös hajú Usch, és durcásan

Brigitte Riebe

BERLIN NŐVÉREI – AZ ÚJRAKEZDÉS
Berlin, 1945 májusa. A német főváros romokban, ahogy
a városlakók élete is. A Thalheim család luxusáruházát is
végzetes találat érte a háború során, a három nővér, Rike,
Silvie és Florentine pedig kétségbeesetten áll az egykor
elegáns épület előtt. A legidősebb testvért, Rikét már
gyerekkorában elbűvölte a színek, az anyagok és a formák
kavalkádja, ezért elhatározza, hogy valóra váltja régi ál
mát, és újra felvirágoztatja a családi vállalatot. Azt azon
ban nem sejti, hogy nem csak az üzleti világ kihívásaival
kell megküzdenie: a tudomására jut ugyanis egy múltbéli
súlyos családi titok.
Rendelési kód: CD125
137×197 mm, 368 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

elhúzta a száját. Ruhája éjkék crêpe de chine,
azaz selyemkrepp anyagból volt; állítása
szerint korábban még soha nem látott ilyet.
– Mi lesz, ha hanyatt esem, és úgy kapálózom, mint egy bogár? Akkor majd mindenki
belát a szoknyám alá, egészen az ócska szakadt alsóneműmig.
Miriam a lány vállára tette a kezét.
– Akkor majd egyszerűen felállsz, kecsesen visszamászol a kifutódeszkára, sokatmondóan mosolyogsz, és továbbmész,
mintha ez lett volna a forgatókönyvben. Az
alsóneműd nem fog látszani, garantálom.
It’s showtime, kedves modelljeink, showtime! – kiáltotta.
Miriam a sok munkától és a kevés alvástól szinte áttetszővé vált az utóbbi hetekben,
de a szeme szikrákat szórt. A fél éjszakát vasalással töltötte, és mostanra olyan fáradt
volt, hogy egyenesen is alig tudott állni. De
ha minden a tervek szerint megy, egy óra
múlva ő lesz a legboldogabb nő Berlinben.
Ha viszont kudarcba fullad...
– Minden rendben lesz... – súgta Rike a
fülébe, mintha olvasna a barátnője gondolataiban. – Az anyáink ma odaföntről figyelnek minket, tudom.
Átölelték egymást.
– Hát mi mesügék vagyunk, az biztos
– súgta vissza Miriam. – Három kalap
és három pár kesztyű az összes modellre, közel s távol sehol semmi nejlon, és
akkor még ezek a szörnyű cipők is a lányokon!
– Igen, bolondok vagyunk – ismerte
el Rike. – De az emberek úgyis csak a
ruhákat fogják nézni.
– Na, készen álltok? – Friedrich
Thalheim kíváncsi arca jelent meg a
rögtönzött öltözőfülkében. […]
Thalheim láttán az összes nő felvisított, pedig már ruhában voltak.
– Kifelé, apus, de rögtön! – kiáltotta
Flori, amit Claire bosszús fejcsóválással
nyomatékosított. – Itt csak lányok tartózkodhatnak.
– Akkor kéz- és lábtörést, hölgyeim,
persze csak átvitt értelemben! – mondta
Thalheim, és eltűnt a függönynyílásból.
– Kezdhetünk! – jelentette ki Miriam
krétafehér arccal. – Először Rike, majd
Usch, Claire és Flori. Amikor visszaértek, azonnal ruhacsere. Hilde, Gusti és
én segítünk. Silvie mond pár mondatot
átvezetésként, ami elég kell hogy legyen
az átöltözéshez. Akkor jön a második
kör: Pauline, Flori, Claire, Emma és
Tappancs, majd Rike...
– Miri... – szakította félbe a neve hallatára a lány, és szeretetteljesen a barátnője
szemébe nézett. – Már mindannyian kívülről fújjuk a sorrendet. Gyűljetek inkább
ide hozzám egy kicsit! – Körbeálltak, és
megfogták egymás kezét. – Ránk és mindenre, ami fontos nekünk – mondta Rike.
Silvie elhúzta a függönyt, és odakint
ünnepélyes pózba vágta magát.

9

ATHENAEUM KIADÓ

A kö
t
124 et jellem
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z
×
olda 183 m ői:
l, kem m,
v
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C
á
KLU r: 4499 D127
BÁR
: 419 Ft
0 FT

Vámos Miklós

JÁNOSKA ÉS A FARKAS
„Adva van egy regény, 2007-es. Egy házasságot akartam
vele megmenteni. Nem sikerült. Emiatt, s más okokból
most némiképp átírtam és húztam belőle. (Kár, hogy a
múltunk viszont picit se javítható.) A régi címből (Utazá
sok Erotikában – Ki a franc az a Goethe?) kiszerettem, újat
kapott: Jánoska és a Farkas. Tudom, szokatlan megoldás,
de… hátha szerencsét hoz. Gőte János Farkas valószínű
leg helyeselné.” (A szerző)

Sierra Simone

Sierra Simone

Alison Weir

AZ APÁCA

GYÓNÁS

BOLEYN ANNA

Egy szerelem története
Nem vagyok jó ember, és
soha nem is akartam annak
látszani. Megvan a saját kis
szentháromságom, név szerint:
pénz, szex, és a whisky, ámen.
Szóval amikor a ragyogó Zenny
Iverson megkér, hogy tanítsam
meg a szexre, igent akarok
mondani, nagyon is. Sajnos
számos oka van, hogy nemet
mondjak.
125×200 mm,
352 oldal, kartonált
Bolti ár: 3790 Ft
KLUBÁR: 3490 FT
Rendelési kód: CD132

Egy szerelem története
Elkeseredetten vágyom a meg
tisztulásra..., bár olyan jó érzés
mocskosnak lenni. De még
én sem számítottam arra, ami
bekövetkezett. Tyler Anselm
Bellnek hívnak. Négy év telt el,
mióta megszegtem a cölibá
tusi fogadalmamat, a saját
templomom oltárán. Ez itt az
én gyónásom. Olvassátok, és
ítéljetek felettem. Ámen.
125×200 mm,
200 oldal, kartonált
Bolti ár: 3590 Ft
KLUBÁR: 3340 FT
Rendelési kód: CD133

Victoria Eugenia Henao

Raphaëlle Giordano

MRS ESCOBAR

TANULD MEG SZERETNI
MAGAD, ÉS MEGTANULOD
SZERETNI A MÁSIKAT IS

Vajda Pierre

Pál Dániel Levente

Hiro Arikawa

TANGÓ BLUES

EGY EMBER
NYOLCADIK KERÜLETE

AZ UTAZÓ MACSKA
KRÓNIKÁJA

És elhagyta az Úristen
a nyolcadik kerületet… ma
gukra maradtak az emberek,
ők pedig szembenéznek
szenvedélyeikkel, aljassá
gaikkal és jóérzéseikkel.
Az Úr nyolcadik kerülete
című kultkönyv folytatása ke
serűbb, földhözragadtabb.
Olyan, amilyen mi vagyunk:
túlságosan emberi.
124×183 mm, 176 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD126

Nana úton van, imádott
gazdája, Szatoru mellett ter
peszkedik az ezüstszínű furgon
anyósülésén. Szatoru azért
indult útnak, hogy találkozzon
három régi, ifjúkori barátjával.
A szelídséggel és humorral
elmesélt történet arra tanít,
hogy tudjuk, mikor adjunk, és
mikor kapjunk. Üzenete több
mint egymillió olvasót indított
már meg világszerte.
125×200 mm,
300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CD129

P. fiatal filmrendező egyik
álma, hogy Marek Hlasko,
a neves és filmforgató
könyv-író regényéből, A má
sodik kutyagyilkossságból
filmet forgasson. Film, színház,
szerelem háromszögében fik
ció és valóság kibogozhatatlan
szövevénye keveredik, nyakon
öntve a korabeli szocialista
dekadencia alkoholgőzös
kotyvalékával.
125×200 mm, 208 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT
Rendelési kód: CD128
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Életem Pablóval
A modernkori történelem
leghírhedtebb drogbárójának,
Pablo Escobarnak a története
annak az asszonynak a tollából,
aki a legközelebb állt hozzá.
Egyben egy fiatal nő élete, aki
nek szolgák hada leste a szavát,
aki a világ egyik leggazdagabb
asszonya volt, és aki hosszú
évekig a saját, a férje és gyer
mekei életéért rettegett...
125×200 mm,
300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD131

www.lira.hu

Egy király rögeszméje
A francia paloták világából
hirtelen az angol királyi udvarba
csöppent Anna azonnal az ér
deklődés középpontjába kerül.
Anna szelleme felér a koronával,
és nem kevesebb, mint maga
a korona az, amire Anna vágyik.
Bármi áron. Ez az elsöprő erejű
regény bemutatja, hogyan élt ez
a rendkívüli asszony, VIII. Henrik
második királynéja.
125×200 mm,
300 oldal, kartonált
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CD130

Kellő munkával, erőfeszítéssel
és nyitottsággal fejleszthetjük
a szeretni tudásunkat.
Meredith szereti Antoine-t,
de nem áll készen. Ahhoz,
hogy felkészüljön arra, hogy
teljességében élje meg a nagy
szerelmet Antoine-nal, el kell
mennie. Hat hónapot és egy
napot adnak egymásnak.
125×200 mm,
300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3590 Ft
KLUBÁR: 3340 FT
Rendelési kód: CD134

(1) 33 77 333

RÉSZLET

Találj rám!
Részlet André Aciman azonos című regényéből, amely az Athenaeum
Kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Szigethy-Mallász Rita.
Kutyáját pillanatnyilag megbékítvén, a nő
ültéből félig felemelkedve megigazította az
ingét, helyezkedett még kissé az ülésen, majd
egyfajta zaklatott kábulatba merülve, közömbösen bámult ki az ablakon.
– Miért oly bús? – kérdeztem.
– Nem, nem vagyok bús, csak gondolkodom
– válaszolta.
Úgy meglepett ez a lágy, szinte bánatos
hangvétel, hogy talán akkor se akadhatott
volna el inkább a szavam, ha elküld a fenébe.
– Talán a gondolkodástól tűnök olyan
búsnak.
– Ezek szerint vidám gondolatai vannak?
– Nem, nem is vidámak – felelte.
Elmosolyodtam, de nem szóltam semmit,
máris megbánva sekélyes, leereszkedő kötekedésem.
– Talán mégis inkább búsak – tette hozzá
a nő, megadó nevetéssel kísérve a beismerést.
Szabadkozni kezdtem, amiért tolakodónak tűnhetek.
– Fölösleges – mondta, tekintetével az ablak előtt lassanként kibontakozó vidéki tájat
pásztázva.
Megkérdeztem, amerikai-e. Az volt.
– Én is – mondtam.
– Kitaláltam a kiejtéséből – tette hozzá
mosolyogva.
Elmondtam, hogy csaknem harminc éve
élek már Olaszországban, de bármit csináljak
is, a kiejtésem megmaradt. Visszakérdeztem,
mire azt felelte, tizenkét éves korában költözött Olaszországba a szüleivel.
Mindketten Rómába utaztunk.
– Munkaügyben? – kérdeztem.
– Nem, nem munkaügyben. Az apámhoz.
Nincs valami jól. – A nő rám emelte a tekintetét. – Ez talán a bússágomat is megmagyarázza valamelyest.
– Komoly a baj?
– Azt hiszem, igen.
– Igazán sajnálom.
Vállat vont.
– Ilyen az élet. – Majd teljesen más hangon: – És maga? Üzlet vagy szórakozás?
Elmosolyodtam ezen az álsablonos kérdésen, és elmondtam, hogy egyetemistákhoz
hívtak felolvasni. De találkozom a fiammal
is, aki Rómában lakik, és elém jön majd az
állomásra.
– A drága gyermek.
Láttam rajta, hogy tréfál. De tetszett ez a
hebrencs, fesztelen magatartás, amely egyben
azt is feltételezte, hogy komorság és élénkség közötti hirtelen váltásait mindenki követi. A nő modora jól illett lezser öltözékéhez:

viseltes túrabakancs, farmer, félig kigombolt,
kockás ing alól kikandikáló fekete póló, semmi smink. Bizonyos voltam benne, hogy az
idegenek mindig találnak valami ürügyet
arra, hogy szóba elegyedhessenek vele. Bizonyára emiatt néz mindig olyan ingerült meg
ne próbálja tekintettel, bárhová megy is.
A fiamra tett gúnyos megjegyzése után
egyáltalán nem csodálkoztam azon, hogy a beszélgetésünk némiképp elakadt. Ideje vissza
térnünk a könyveinkhez. Ám ekkor a nő felém
fordult, és kereken megkérdezte:
– Várja már, hogy találkozzon a fiával?
Azt hittem, megint ugrat, de a hangjában
nyoma sem hallatszott élcelődésnek. Volt valami csábító és lefegyverző ebben a hirtelen
személyességben, ahogyan egy csapásra átvágta a gátakat a vonaton utazó idegenek között.
Tetszett a közvetlensége. Talán tudni szeretné,
mit érez egy nálánál majdnem kétszer idősebb
férfi, mielőtt a fiával találkozik. Vagy csak
nincs kedve olvasni. Várta a válaszomat. – Szóval? Örül? Vagy inkább… ideges?
– Ideges nem vagyok, vagy talán egy kicsit
mégis – tettem hozzá. – A szülők mindig tartanak attól, hogy koloncok a gyerekeik nyakán, attól meg pláne, hogy unalmasak.
– Maga unalmasnak tartja magát?
Tetszett, ahogy elképed a válaszomon.
– Talán igen. De hát lássuk be, melyik szülő nem az?

– Én nem tartom unalmasnak az apámat.
Vajon most megbántottam?
– Akkor visszavonom – mondtam.
Rám nézett, elmosolyodott.
– Csak ne olyan sebesen!
Egyetlen bökés, és már át is fúrt. Ebben
a fiamra emlékeztetett – valamivel idősebb
lehetett nála, de benne is megvolt az a képesség, hogy az összes hibámat és ravasz kis
vargabetűimet egyből kiszúrja, hogy aztán ott
maradjak megcsáklyázva a vitáinkat követő
kibékülések után.
Milyen azokkal, akik alaposabban ismerik,
kérdeztem volna legszívesebben. Vajon mókás, kedélyes, játékos, vagy inkább valamiféle
búskomor, mogorva nedv kering az ereiben,
elhomályosítva a vonásait, kitörölve a mosolyából és zöld szeméből az ott leselkedő nevetést? Szívesen megkérdeztem volna – mert
magamtól nem tudtam rájönni.
Már épp meg akartam dicsérni a kitűnő
emberismeretéért, amikor megcsörrent a tele

fonja. Nyilván a barátja! Ki lenne más?
Teljesen hozzászoktam ahhoz, hogy a telefonok örökösen közbeszólnak; hogy többé
már lehetetlen meginni egy kávét a tanítványaimmal, vagy beszélgetni a kollégáimmal,
sőt akár a fiammal is anélkül, hogy ilyenkor
közénk ne furakodjanak a telefonhívások.
A telefonhívások, amik hol megmentenek,
hol elhallgattatnak, hol háttérbe szorítanak.
– Szia Papa – szólt bele a nő, amint a telefon megcsörrent. Azt hittem, azért siet így
felvenni, hogy ne zavarja a többi utast a hangos csörgés. Ám legnagyobb meglepetésemre
a nő szinte üvöltött a telefonba.
– A nyomorult vonat miatt van. Csak állt,
fogalmam sincs, meddig, de most már két
órán belül ott kell lennünk. Mindjárt találkozunk. – Az apja kérdezhetett valamit. – Hát
persze, vén lüke, hogy is felejthettem volna
el? – Újabb kérdés. – Igen, azt is. – Csönd. –
Én is. Nagyon-nagyon!
Kinyomta a telefont, és a hátizsákjába
hajította, mintha azt mondaná: mostantól
senki se szakíthat félbe minket. Zavartan rám
mosolygott.
– Szülők – szólalt meg végül, mint aki azt
mondja, mind egyformák, nem igaz? De rögtön meg is magyarázta.
– Minden hétvégén meglátogatom. Én
vagyok a hétvégés. Hét közben a testvéreim
gondozzák, meg az ápoló.

André Aciman

TALÁLJ RÁM!
A világszerte nagy népszerűségnek örvendő Szólíts
a neveden szerzője visszatér csodásan összetett lel
kű szereplőihez, hogy évtizedekkel első találkozásuk
után tovább kutassa, vajon hány különféle alakban is
jelenhet meg a szerelem.
Rendelési kód: CD135
125×200 mm, 296 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft KLUBÁR: 3690 FT
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TERICUM KIADÓ
Mérő László

AZ ÉSZ SEGÉDIGÉI
A tudás és a nemtudás pszichológiája
Mérő László új könyvében bemutatja, mitől mű
ködik jól a tudomány, miért vezetett jelentős tech
nikai fejlődéshez. A tudomány azonban a világ
bonyolultságából csak szűk szeleteket tud megra
gadni. Ez a könyv arról szól, milyen eszközöket fej
lesztett még ki az ember ahhoz, hogy megismerje
a világot és benne önmagát, és melyiknek mik a
korlátai. A szerző ismerteti a misztika, a művészet,
a mágia és a hit szerepét a világunk megértésé
ben. Emellett még beszél három olyan megisme
rési keretről is, amelyek csatlakozhatnak ezekhez:
a parapszichológia, a mesterséges intelligencia
és a termékeny nemtudás.
142×197 mm, 344 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3970 Ft KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD136

Grigorij Szluzsitel

EGY MOSZKVAI KANDÚR
FELJEGYZÉSEI
A kötet főhőse Szavelij, nem akármilyen
kandúr: emberként gondolkodik, filozofál
és érez, miközben teljesen macskaként viselkedik. Egy kimustrált Zaporozsec hátsó
ülésén látta meg a napvilágot. Élt,
mint elkényeztetett szobacica, de megszökött,
tagja volt egy patkányfogó
brigádnak a Tretyjakov képtárban,
majd kirgiz vendégmunkás fiúk vidám csapatát
erősítette. Emberi életek suhannak el mellette, szerelmi csalódások, megkeseredett sorsok és optimista, szabadságszerető macskák. Ott zakatol körülöttük az épülő Moszkva...
140×200 mm, 304 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3970 Ft KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD137

Garth Stein

ONLINE ILLÚZIÓK –
OFFLINE VALÓSÁG

ENZO, AVAGY
AZ EMBERRÉ VÁLÁS MŰVÉSZETE

#alfageneracio #zgeneracio
Új könyvében Tari Annamária
az online tér és a való világ
közti konfliktust vizsgálja,
valamint veszélyeit a mai
kamaszokra és fiatal felnőt
tekre. Fontos kérdést tesz
fel: hogyan maradhatnak
konstruktív érzelmi kapcso
latban a felnőttek a digitális
generációkkal?
140×200 mm,
328 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD140

Enzo tudja, hogy ő nem
olyan, mint a többi kutya.
Már öreg, de nem fél a halál
tól, mivel meg van győződve
arról, hogy utána emberként
fog újjászületni a földre. Az
egyszerre mulatságos és
szívszorító regény egy család
boldog, de tragikus fordula
tokban bővelkedő történetét
meséli el.
140×200 mm,
352 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD138

Lucy Cooke

Claire Douglas

Frances Mayes

MEGHÖKKENTŐ ÁLLATVILÁG

UTOLJÁRA LÁTTÁK

TALÁLKOZUNK
A PIAZZÁN

Igazságok és félreértések állatsereglete
Az ember az idők során számos kísérletet tett
arra, hogy megfejtse az állatok viselkedését.
Ebben a könyvben varázslatos módon keve
redik a történelem és a természettudomány,
ahogy a szerző elképesztő, néhol hajmeresztő
mítoszokon, hiedelmeken és „tudományos”
kísérleteken keresztül bemutatja az emberiség
és az állatok közel egy évezredes kapcsolatát.
A zoológus szerző a legképtelenebb ókori, kö
zépkori és modern kori állat-mítoszok eloszla
tásával bizonyítja, hogy „amikor az állatok meg
értéséről van szó, még hosszú út áll előttünk”.
140×200 mm, 376 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3970 Ft KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD139
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Tari Annamária
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Lélekvesztő könyvek
Libby egy tengerparti nya
ralóban igyekszik kiheverni
az utóbbi hónapok megpró
báltatásait, és rendbe tenni
a házasságát. Férjével épp
hogy sikerül újból közel
kerülniük egymáshoz, amikor
furcsa események történnek.
Libby sejti, hogy csapdába
került, múltjának eltemetett
sötét titkai tértek vissza.
140×200 mm,
320 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD142

www.lira.hu

Frances Mayes, a Napsütötte
Toszkána ünnepelt szerzője
újabb olaszországi utazásra
indul. A Találkozunk a piazzán
ideális úti olvasmány, mely
kalauzként és kedvcsináló
ként is teljes élményt nyújt.
Nekünk jobbára már csak azt
kell eldöntenünk, hogy a ser
penyőnkért vagy a bőröndün
kért nyúljunk előbb.
142×197 mm, 408 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4270 Ft
KLUBÁR: 3970 FT
Rendelési kód: CD141

(1) 33 77 333

A 21. SZÁZAD KIADÓ karácsonyi kínálatából
Tolvaly Ferenc

Bartha Álmos

A KIVÁNDORLÓ I–II.

A NAGY KOCSMAKVÍZKÖNYV

Tolvaly Ferenc kétkötetes regénye
egy újabb lélekutazás. Hőse ezút
tal Katalónia lenyűgöző kulisszái
között keresi önazonosságát.
123×203 mm, 704 oldal, kartonált
Bolti ár: 4990 Ft/2 kötet
KLUBÁR: 4640 FT/2 KÖTET
Rendelési kód: CD144

Ez a könyv azért született, hogy bárki
otthon vagy baráti társaságban is átél
hesse a Kocsmakvíz élményét, és közben
játékos formában gazdagíthassa általános
műveltségét.
142×203 mm, 352 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD143

KÖNYVEK és

Rose
Tremain

Michael Ondaatje

SZÉPIRODALOM

AZ ANGOL BETEG

ZENE ÉS CSEND

XX

Regénysiker és filmsiker.
Költő szépségű alkotás, mely négy
szerencsétlen ember sorsát követi nyomon.
122×195 mm, 352 oldal, kartonált
Bolti ár: 3890 Ft KLUBÁR: 3590 FT
Rendelési kód: CD149

A Gustav-szonáta szerzőjének meseszép,
romantikus története.
134×202 mm, 512 oldal, kartonált
Bolti ár: 4690 Ft KLUBÁR: 4360 FT
Rendelési kód: CD147

Colson Whitehead

Peter Benchley

A NICKEL-FIÚK

CÁPA

Két fiú felnőtté válása egy pokoli javítóintézetben, Floridában…
143×206 mm, 288 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD145

Az emberevő cápa történetéből 1975-ben
Steven Spielberg rendezett filmet.
122×195 mm, 336 oldal, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CD150

Michael Chabon

Knut Hamsun

KAVALIER ÉS CLAY
BÁMULATOS KALANDJAI I–II.

PÁN

A képregény aranykorát követhetjük nyo
mon ebben a kétkötetes nagyregényben.
123×202 mm, 512 oldal, kartonált
Bolti ár: 5990 Ft/2 kötet
KLUBÁR: 5570 FT/2 KÖTET
Rendelési kód: CD146

Egy viharos szerelmi háromszög története.
A regény elnyerte az 1920-as irodalmi
Nobel-díjat.
122×195 mm, 256 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD148

Kordos Szabolcs nagysikerű HUNGARY-sorozata

LUXUSHOTEL, HUNGARY
A budapesti szállodák
leféltettebb titkai
Rendelési kód: CD151

LUXUSHOTEL, HUNGARY 2.
Újabb magyar szállodasztorik
Rendelési kód: CD152

RESTAURANT, HUNGARY
Minden, ami a vendég előtt
titok marad
Rendelési kód: CD155

HUNGARY BY NIGHT
Így mulat a magyar elit
az éjszakában
Rendelési kód: CD153

A kötetek jellemzői: 125×200 mm, 352–362 oldal, kartonált
Bolti ár: 3290 Ft/kötet KLUBÁR: 2990 FT/KÖTET

ESZEM-ISZOM, HUNGARY
Éttermesek és vendégek
a pácban
Rendelési kód: CD154
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MAGVETŐ KIADÓ
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Maylis de Kerangal

HOZZUK RENDBE AZ ÉLŐKET
A 19 éves Simon Limbres szüleinek életük legnehezebb
döntését kell meghozniuk: felajánlják-e fiuk szerveit, köz
tük a már csak gépekkel életben tartott szívét, hogy meg
mentsék vele a transzplantációs lista élén állókat. Kerangal
végigvezeti az olvasót az élet és a halál közti láthatatlan
sávon, bemutatja a szervátültetés szigorúan szabályozott
jogi és orvosi folyamatát, a beavatkozás során felmerülő
erkölcsi dilemmákat, és az orvosok heroikus küzdelmét.
A Hozzuk rendbe az élőket 24 óra története, egy emberi
szívé, a halálos autóbalesettől a pillanatig, amíg dobogni
kezd – másvalaki testében.

Darvasi László

Csabai László

Parti Nagy Lajos

MAGYAR SELLŐ

A VIDÉK LELKE

FÉLSZÉP

A könyv a hatalom és az
egyén viszonyát taglalja sok
szor egészen nyers, máskor
kifinomultabb, de mindig
virtuóz írói megoldásokkal.
Az egymásba fonódó történe
tek regénye szól megalázta
tásról, erkölcsi botladozásról,
bukásról és fölemelkedésről,
beszél a hatalom nyelvéről, a
képmutatásról, a szembe
szállásról.
140×215 mm, 204 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD166

A kötet hármas történetei,
„triovellái” úgy kapcso
lódnak egymáshoz, ahogy
a kirakós darabjai. Legin
kább az elsőben elkezdett
történet folytatódik, és
a főhős új s még újabb
történelmi korban találja
magát, esetleg ugyanazt
a történést látjuk három
eltérő szemszögből.
125×197 mm, 344 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD162

A szerző maga válogatta
kötetbe 1995 és 2018 között
különböző lapokban megjelent
írásait. Rövidprózák, tárcák,
naplócédulák, publiciszti
kák váltakoznak gazdagon
a Félszép oldalain, melynek
elsődleges szövegszervező elve
az idő. A kötet egy emlékeket
és élményeket magába gyűjtő
palackposta közös negyedszá
zadunkról.
135×197 mm, 512 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT
Rendelési kód: CD164

Harag Anita

Szécsi Noémi

Fekete Vince

ÉVSZAKHOZ KÉPEST
HŰVÖSEBB

NYUGHATATLANOK

VARGAVÁROS

Szécsi Noémi regénye az
1848-as forradalom és sza
badságharc utáni emigráció
ismeretlen oldalát mutatja be.
Miközben az emigráns forra
dalmárok politikai ügyeiket
intézik, feleségeik Európában
szétszóródva várják őket.
A nők között szövetségek
köttetnek, sokan a bizonyta
lanság elől a spiritizmusba
menekülnek.
140×200 mm, 424 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4299 Ft
KLUBÁR: 3990 FT
Rendelési kód: CD167

Adott egy város és vidéke:
Kézdivásárhely a maga
történeteivel és tereivel,
tradícióival és titkaival.
A hely és az idő mitoló
giája köré íródik Fekete
Vince epikus-ironikus lírai
kötete, amelyben egymás
mellé kerülnek a hiedelmek,
a legendák, az idézetek
és a források.
135×197 mm, 264 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT
Rendelési kód: CD168

Esterházy Péter – Banga Ferenc

EGY NŐ
Esterházy Péter és Banga
Ferenc együttműködésével
készült az a képsorozat, ame
lyen az Egy nő című regény
második fejezete olvasható
Esterházy kézírásával Banga
Ferenc árnyékrajzai mellett.
Az 1993-ban készült művet
most „lapkönyvként" adjuk
közre, borítékban.
285×85 mm,
6 képeslap borítékban
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD169
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JÉG
Dragomán György megrázó novellája
a menekültekről, a befogadásról és a kirekesztettségről szól.
A szöveg illusztrációit a fiatal grafikus, Turi Lilla készítette.
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A Petri-díjas Harag Anita
történetei ismerős helyzete
ket mutatnak meg váratlan
szempontokból. Valaki nyelv
ismeret nélkül próbál helyt
állni egy multicégnél, valaki
a halott apja után próbál
rendet rakni annak házában.
A rokonok érthetetlenek,
a kapcsolatok keserédesek.
135×197 mm, 136 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT
Rendelési kód: CD163
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RÉSZLET

Védett helyhez való viszony
Részlet Krasznahorkai László Mindig Homérosznak című
új könyvéből, amely a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg.
Nem készítették fel rá, hogy valaha is
szüksége lesz arra a tudásra, amitől ma az
élete függ, őt egészen másra tanították,
mert megtanították neki az ófelnémet
nyelvet meg az óperzsa nyelvet meg a latin nyelvet meg a héber nyelvet, aztán a
mandarint és a Heian-kori japánt, illetve
rávették a szanszkrit meg a páli meg az
ószuahéli meg a moldvai csángó nyelvvel
való ismeretségre, majd figyelmeztetés
nélkül, hogy tudniillik nem lesz szüksége
rá, el kellett mélyednie Euripidészben és
Xenophónban, Platónban és Arisztotelészben, Lao-cében és Konfuciuszban és
a Buddhában, majd ezzel párhuzamosan
Tacitusra, Ciceróra, Horatiusra és Vergiliusra, később Rúmira, Dantéra, Shakespeare-re, Newtonra, Einsteinre és Tolsztojra fogták, aztán elővették rendesen, ha
nem készült fel az algebrai, a geometriai,
a halmazelméleti, a topológiai, a diszkrétnek nevezett matematikai s egyáltalán
az analitikus gondolkodás feladataiból,
de kellett studíroznia egyetemes történelmet, pszichológiát, tudománytörténetet, távolsági és lokális kereskedelmi
könyvelést, antropológiát, filozófiát és
logikát, majd vizsgáznia kellett jogtörténetből, polgári és büntetőjogból, végül
még egyetemes divat-, sőt, magyar nyelvtörténetből is, miközben elfelejtették
megtanítani vágni, varrni, ásni és szegelni, hegeszteni, kötni és oldani, összekötni
és kioldani ezt azzal, azt emezzel, elmulasztották a terepen való tájékozódásnak,
a túlélés technikáinak, a fegyver nélküli
fegyverhasználatnak, a robbanóanyag-hatástalanításnak, a kódtörésnek, a lehallgatási eszközök ismeretének, a nukleáris sugárzásvédelemnek, az online rendszerek
biztosításának, az általános tájelméletnek,
az univerzális kártalanításnak s egyáltalán
az egyetemes elhárításnak az oktatását is,
így amikor kiderült, mi lesz a sorsa, vagyis
hogy városról városra, szárazföldről tengerre, esőből aszályba, hőségből fagyba,
napról napra, óráról órára, percről percre
és pillanatról pillanatra lesz az út, akkor
neki mindent egyetlen villámcsapás alatt
kellett elsajátítania, amely tudásnak éppoly hirtelen kellett előállnia, mint annak
a tudásnak, hogy mindaz, amire szüksége
van, nem tudás, csak alkalmi ismeret, ref
lex inkább, afféle, mint ami a villanykapcsolók kezelésére vonatkozik, ahol elég,
ha megszokod, hogy ha fel- vagy lenyo-

Krasznahorkai László

MINDIG HOMÉROSZNAK
Az újkori Homérosz-hommage helyszíne az
Adriai-tenger térsége, Pulától Fiumén át
Mljet szigetéig. A folyamatos, végletekig
megfeszített figyelem és a rituális örökmozgás jellemzi a mű menekülő hősének
stratégiáját, s ez a létmód igencsak hasonlít a Krasznahorkai-mondatok önmagukat hajtó lendületéhez.
A Mindig Homérosznak különleges vállalkozás: a szöveghez Max Neumann festett
képeket, és Miklós Szilveszter szerzett zenét. Ez utóbbit az olvasók a fejezetek élén
elhelyezett QR-kódok vagy a megadott
weboldal megnyitásával olvasás közben is
elérhetik.
Rendelési kód: CD170
145×240 mm, 96 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft KLUBÁR: 3690 FT

mod a kapcsolót, akkor vagy felcsattan a
fény hirtelen, vagy kialszik azonnal, mert
ez történt, a villámcsapásban való reflexek
azonnali kialakítása, ahol a legfontosabb
az volt, hogy megértse, villámcsapás alatt,
hogy a menekülés legfontosabb eleme,
hogy nem a védett helyeket kell keresni,
mert számára épp a védett hely jelenti a
veszélyt, mert azon kívül, hogy üldözői
magától értetődően az efféle pozíciókban

fogják legeslegelőször keresni, egy védett
helyen felerősödik a félelem attól, mekkora veszély is lehet odakint, egyszerűen
felerősödik önmagától, önmagát gerjeszti
be, és a félelem elhatalmasodik, képtelen
következtetésekre, azaz hibás következtetésekre juttatván őt arról, mi van tényleg
odakint, emiatt hát ez öngyilkos stratégia,
és épp ez tesz védtelenné végül a védett
helyen, úgyhogy a megoldás az, hogy éppen nem a védett helyeken kell védelmet
találnia, hanem magában a veszélyben,
kint, ahol a veszély közvetlenül valós tényének a megítélésére és a veszély közvetlen közelségének az érzékelésére – ha
egyáltalán, akkor ott – tényleg van esély,
s ahol nem elképzeli, mi lehet ennek a
veszélynek az intenzitása abban a térben,
amelytől éppen védve van, hanem ahol
látja, pontosabban érzi, azaz ahol helyesen mérheti fel, mi az épp, ami veszélyt
hozhat rá, ahol tévedhetetlen biztonsággal jelölheti meg, honnan csaphatnak le
rá, s így onnan merre lehet azonnal el,
mivel csak így lehet dönteni – persze az
idő egy töredéke alatt – a menekülés technikai részleteiben, csak ekképpen lehet
megválasztani a legalkalmasabb pillanatot
és a legjobb megoldást, miközben – és
ezt megismételni ezen a ponton igazán
nem felesleges – tudnia kell, mint ahogy
tudta is, hogy nincs olyan, hogy legalkalmasabb, és nincs olyan, hogy legjobb, de
főleg olyasmi nincsen, hogy megoldás,
így hát neki, aki menekül, éppen abban
a világban kell léteznie, amelyik elől és
amelyik miatt menekül. A nyafogás, hogy
a veszéllyel történő szembenézés fokozza
a félelmet, s ez könnyen elvezet oda, hogy
hibát kövessen el, nem segített, úgyhogy
túl azon, hogy nézete szerint a hiba elkövetése – ebben az értelemben – éppen
hogy fontos eszköz a mélyebben átgondolt s így valóban hatékony rejtekező menekülésben, elég hamar be kellett vallja,
és folyton ismételnie és ismételnie, hogy a
veszéllyel bizony éppen hogy szembe kell
nézzen, sőt, neki egyenesen keresnie kell
a veszélyt, vadásznia kell a veszélyre, hogy
tudja, ott van, onnan jön, s abból az irányból kell majd – most – elhárítania, azaz
összefoglalóan: élnie kell, más szóval:
tudni, hogy ez az élet egy kiskalap szart
se ér, hisz semmi mást nem kínál, mint
a menekülés egy pontján, amikor eljön
az ideje, az elkerülhetetlen bukást: ös�szeomlást még a vég előtt, önfeljelentést,
önfeladást, önmaga felkínálását – vagy a
legjobb esetben: magát a véget. Védett
helyen a rettegés és a félreértés volna az
úr, idekint, mondta magának, és gyorsan hátranézett, szó nincs ilyesmiről, itt,
fordította vissza a fejét, csak az állandó,
a szüntelen, a folytonos készültség.
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VERSEK

MAGVETŐ
Purosz Leonidasz

EGY FÉRFI SOSEM
HAGYJA FÉLBE
100×170 mm,
72 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT
Rendelési kód: CD181

Kántor Péter

JÉG-ÖRÖM
210×240 mm,
64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD185

Szijj Ferenc

IGAZI NEVEK

GAVALDA-KÖTETEK ÚJ KÖNTÖSBEN

135×197 mm, 144 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 2699 Ft
KLUBÁR: 2490 FT
Rendelési kód: CD182
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Marilynne Robinson

Elif Batuman

Ali Smith

ITTHON

A FÉLKEGYELMŰ

Az Itthon is arra a kérdésre
keresi a választ, hogy megvál
tozhat-e az ember. Egy Gilead
nevű közép-nyugati kisváros
ban él a Boughton család.
Az idős apa, a visszavonult
tiszteletes ápolására érkezik
haza Glory, az ő elbeszé
léséből ismerhetjük meg
a hétköznapi, mégis titkokkal
és elhallgatásokkal teli viszo
nyokat.
123×184 mm, 456 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT
Rendelési kód: CD177

Selin egyetemista a Har
vardon. Megismerkedik egy
magyar matematikushallga
tóval, és minél több e-mailt
vált vele, annál jobban bele
habarodik. Plátói érzései még
arra is ráveszik, hogy a nyári
szünetben Ivan után utazzon
Magyarországra, és egy kis
Heves megyei faluban angolt
tanítson a helyi gyerekeknek.
125×197 mm,
512 oldal, flexibilis
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CD171

HOGY LEHETNÉL
MINDKETTŐ
Egy reneszánsz festő az
1460-as évek Itáliájában.
Egy kamasz napjaink Angliá
jában. Egyikük a művészekre
nehezedő társadalmi elvárások
kal küzd, másikuk a gyásszal.
Smith regénye olyan, mint egy
irodalmi Escher-grafika, amely
ben sorsok, terek és identitások
fonódnak elválaszthatatlanul
egymásba.
125×197 mm, 360 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD175

Anna Gavalda

Anna Gavalda

Szajbély Mihály

Szvoren Edina

Bartis Attila

SZERETTEM ŐT

BILLIE

AZ ELTŰNT IDŐ NYOMA

Anna Gavalda a rejtőz
ködőknek ajánlja ezt
a regényét. ,,A láthatat
lanság harcosainak“, akik
a társadalom peremére
kerültek. A rá jellemző
lélektani érzékenységgel
mutatja meg humorral és ol
vasmányosan, hogy hogyan
lehet a folytonos kudarcok
ellenére továbblépni és
rátalálni a boldogságra.
125×197 mm, 224 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD173

CSÁTH GÉZA
ÉLETE ÉS MUNKÁI

NINCS, ÉS NE IS LEGYEN

Egy fiatal nő magára
marad, mikor férje úgy
dönt, elhagyja. Az asszony
apósával és a gyerekekkel
vidékre utazik, ahol a két
felnőtt évek óta először ül
le beszélgetni. Ahogy az
após apránként megnyílik,
egy sérülékeny, csupa-seb
ember áll előttünk, aki élete
nagy szerelmének történetét
meséli el.
125×197 mm, 212 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD179

A Libri irodalmi díjas Szvo
ren Edina a kortárs magyar
Régimódi monográfia
irodalom legjobb novel
Csáth Géza varázslatos, sok
listája: fanyar és tűpontos
oldalú művészi tevékenységé
megjegyzései felejthetet
nek, megdöbbentő életútjának
len mondatokkal mutatják
legjobb ismerője és szakértője meg és rejtik el titokzatos
Szajbély Mihály most megírta emberi kapcsolatainkat.
„régimódi” monográfiáját:
A kötet 2012-ben jelent
a könyv egyszerre életrajz
meg először, és kapta meg
és a töredékes életmű szak
az Európai Unió Irodalmi
avatott értelmezése.
Díját.
135×197 mm, 560 oldal,
120×197 mm, 192 oldal,
keménytábla, védőborítóval
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4999 Ft
Bolti ár: 3299 Ft
KLUBÁR: 4650 FT
KLUBÁR: 2990 FT
Rendelési kód: CD174
Rendelési kód: CD178
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Bartis Attila fotográfusként év
tizedek óta kutatja, hogy mit
jelent egy fénykép – íróként
pedig, hogy hogyan lehetne
szavakkal megragadni a fo
tográfia mibenlétét. A napló
jegyzetekből és „cetlikből”
álló kötet egy hosszú ideje
tartó gondolkodási folyamat
néhol legszemélyesebb stá
cióit gyűjti egybe.
124×183 mm, 112 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 2699 Ft
KLUBÁR: 2490 FT
Rendelési kód: CD172
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OLVASNIVALÓ

Ősi válaszok mai kérdésekre

M

odern világunkban úgy terjednek a divatok, mint régen
a mesék: szájról szájra. Csakhogy amíg a mesék anno egy
közös tudás ősi, időtlen letéteményesei voltak, a modern divatokról
sohasem lehet tudni, túlélik-e a következő szezont, mi a jelentőségük valójában.
A klímatudatosságra való felkészülés egyszerre égető probléma és kurrens divat:
elég, ha az idei műanyagmentes júliusra
gondolunk. Fontos, hogy tudatosítsuk
magunkban, nekünk is van felelősségünk
a Föld jövőjéért, de a kampány túlkapásokat és ellenérzéseket is keltett: miért
vagyunk dühösebbek szívószálat használó
embertársainkra, mint a környezetszen�nyező nagy cégekre, akik, persze, szintén
mi vagyunk? A saját felelősség kérése hogyan lehet eredményes folyamat, hogyan
kerülhetjük el a kontraproduktív pánikot?
Ebben a tágabb összefüggésben üdítő
kezdeményezés volt az Áfra János és Závada Péter által elindított akció, a Művészek a klímatudatosságért csoport létrehozása, hiszen a csoport a saját felelősség
lehetőségét kereste az alkotó emberek
közösségében. De mi az, amit egy alkotó
alkotóként és nem csupán magánemberként tehet a Föld jövőjéért? A Metamorphoses Meseterápiás Egyesület Boldizsár
Ildikó vezetésével ehhez az akcióhoz kapcsolódott, amikor arra vállalkozott, hogy
a különböző népek mesegyűjteményeiből
kiválogassa azokat a történeteket, amelyek a teremtett világ iránti felelősségre,
a természettel való békés együttélésre
szólítanak fel, ez lett a Mesék a csodakertről – az egyetlen Földért. Egészen egyedülálló vállalkozás: megvizsgálni, a jelen
kérdéseire mit válaszolnak a mesék ősi
tanításai. A mesék olvasása közben rádöbbenhetünk: a felelősség kérdése nem
mai történet, a természet kihasználása, az
egyensúly felbomlása ősidők óta az emberrel együtt élő probléma. Az ember,
aki a természet része, ám eszével kitűnik
a többi lény közül, intelligenciáját nem
csak jóra, de sajnos rosszra is tudja használni. Ennek az egyensúlyi helyzetnek a
visszaállítására tett kísérleteket mutatják
be a kötet meséi.
Mi az a speciális válasz, amit a mesék adnak erre a kérdésre? Mert a kötet
legmeglepőbb vonása, hogy – Boldizsár
Ildikó más mesegyűjteményeihez hasonlóan – azt sejtetik, a meséknek igenis
van közös tudásuk, ugyanaz a motívum,
tanulság, mondanivaló egyszerre jelenik
meg egymástól távoli földrajzi helyeken;

pedig akkor még nem volt internet, hogy
gyorsan meg lehessen osztani egymással
a történeteket. Egy eszkimó és egy japán
mese ugyanúgy meséli el, hogyan tudja
segíteni egy fa életében és kivágása után
is azt, aki gondoskodik róla, egy német
és egy izlandi mesében pedig ugyanúgy
a Holdat akarják elrabolni az emberek,
de a természet erejét sehol sem lehet
következmények nélkül uralmunk alá
vonni. A mesék legfontosabb tanulsága
talán éppen ez: a teremtett világgal való
együttműködés hangsúlyozása. Az ember
része a természetnek, ezt nem szabad elfelejtenie, így a mesék: csak annyi vadat
ejts el, amennyire valóban szükséged van,
és ne bontsd meg a természet nélküled is
fennálló egyensúlyát. A mesékben azok
a hősök járnak sikerrel, akik kiismerik a
természet törvényeit, és nem kihasználják
azt, hanem együttműködnek velük.
Boldizsár Ildikó többi, a Magvetőnél
megjelent mesegyűjteményéhez hasonlóan ez a válogatás is egy sajátos szempontból rendezi egybe a történeteket.
De van különbség is: a testvérekről vagy
életfordulókról szóló mesék örök szituációk szempontjait érvényesítették, ez a
könyv pedig egy mainak tűnő témának
mutatja meg a régmúltban gyökerező
általános érvényűségét. De különbözik
abban is, hogy nem pusztán Boldizsár

Ildikó volt a válogató, hanem az általa is
alapított Metamorphoses Meseterápiás
Egyesület tagjai. A Boldizsár Ildikó által
kidolgozott metamorphoses meseterápia
módszerének szakképzett és az egyesülethez kapcsolódó kutatói közül több mint
negyvenen válogattak a témába illő meséket, az Előszóból tudjuk, három nap alatt
két kötetre való anyagot, ebből szerkesztett 56 mesét egy könyvvé Boldizsár Ildikó. A könyv különlegessége az is, hogy a
mesék nemcsak külön-külön olvashatók,
kötetbeli sorrendjük és a fejezetekbe való
tagozódásuk is egy nagyobb történet alkot, elég, ha a fejezetcímeket összeolvassuk: Amikor még rendben mentek a dolgok,
Ember és állat szövetsége; Mit kapott az ember a természettől?; Megbomlott egyensúly;
És ahogy újra rendben mehetne…
A mesék nemcsak gyerekek számára
nyújthatnak olvasmányokat, bár egy-egy
történeten keresztül sokkal érzékletesebben lehet átadni bizonyos tanításokat,
ezúttal épp a környezet iránti felelősségvállalásét. Ezek a mesék azonban a felnőtteknek is szólnak: nem feltétlenül van
például minden mesének jó befejezése.
Az olvasó könnyen úgy érezheti, néha épp
azért végződik drámaian egy történet,
hogy felhívja a figyelmet arra, valóban van
felelősségünk a cselekmény alakításában,
nélkülünk, a helyes viselkedések megtalálása nélkül nem tud jó véget érni közös
történetünk. Annak eldöntésében pedig,
hogy milyen a helyes viselkedés, a mesék valódi iránytűként tudnak szolgálni.
Kovács Imola

Boldizsár Ildikó szerkesztésében

MESÉK A CSODAKERTRŐL
Az egyetlen Földért
56 mese abból az időből, amikor az ember
még harmóniában élt a természettel, és tudta,
hogy mit kell tennie, hogy ez így is maradjon.
140×215 mm, 320 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD180

17

MAGVETŐ
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n o v e l lá k

Rajk László

A TÉR TÁGASSÁGA

A kö
t
1 et jel
592 24 × 19 lemzői:
Ren oldal, ke 7 mm,
delé
mén
Bolti si kód: ytábla
ár: 4 CD16
KLU
BÁR 999 Ft 1
: 465
0 FT

Életútinterjú

SZÉPMÍVES KÖNY VEK

A kivégzett kommunista politikus fia neve elvesztése, az ár
vaház, az ’56-os forradalom, majd a romániai száműzetés
időszaka után fiatalon a rendszerkritikus művészeti formák
iránt érdeklődő építész lesz. A ’70-es években csatlakozik
a formálódó demokratikus ellenzékhez; a hazai szamizdat
egyik megteremtője, az SZDSZ politikusa, majd parlamenti
képviselője, mindeközben pályáját sosem feladó, alkotó
építész és látványtervező. Rajk Lászlóval 2009-ben készí
tett életútinterjút Mink András – ennek egy 2019-es be
szélgetéssel kibővített, szerkesztett változata jelenik most
meg.
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TRIANON

Ifjabb gróf Andrássy Gyula

A békeszerződés
A jelen kiadás a teljes
békeszerződés szövegét adja
közre, mind a 364 pontot,
jegyzetekkel kiegészítve. A tör
ténelmi trauma, mely száz éve
kísért, tökéletesen érthető:
ez nem békediktátum, ha
nem egy ország és egy nép
eltiprásának dokumentuma,
melyhez fogható szerződés
nem született az egyetemes
történelemben.
125×183 mm,
338 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD187

DIPLOMÁCIA ÉS
VILÁGHÁBORÚ

Varga Ibolya

ÁLLJON MEG
EGY NOVELLÁRA!

Radnóti Sándor

SOSEM FOGOK
LEVÉL FIAMNAK
Varga Ibolya nyugdíjas középis MEMOÁRT ÍRNI

kolai tanár közel húsz éven át Radnóti Sándor esztéta,
írta naplóját Nyugat-Berlinbe filozófus könyve egy memoár
disszidált fia, a médiaművész, helyetti memoár: személyes
emlékekben bővelkedő
filmrendező Hámos Gusztáv
számára. A rendszerváltás kö portrék füzére, amelyek egy
hosszabb interjúval kiegé
rüli évek mikrotörténelme egy
szítve mégiscsak kirajzolják
aránt kirajzolódik a szövegből: szerzőjük életútját és pályáját.
a közéletről szóló tudósításo Az emlékezések legnagyobb
kat átszínezik az évszakonként része az Élet és Irodalomban
változó Vérmező képei.
jelent meg 2017–2018-ban.
124×197 mm, 460 oldal,
124×197 mm, 296 oldal,
keménytábla, védőborítóval
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4499 Ft
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CD183
Rendelési kód: CD184

Windisch-Graetz Lajos herceg

HŐSÖK ÉS CSIRKEFOGÓK

Megélt világtörténelem
Ifj. Andrássy Gyula történelmi 1899–1964
visszatekintése, elemzése igen Azért határoztam úgy, hogy
széleskörű és korrekt ismere visszaemlékezéseimet
a nyilvánosság számára hoz
tekről tanúskodik. Rendkívül karakteresen jellemzi a ma- záférhetővé teszem, mert azt
gyarságot sújtó katasztrófaso kell látnom, hogy a mai világ
rozatot, a végső széthulláshoz újraformálásához olyannyira
fontos történelmi eseménye
vezető utat. Sok elemében
ket oly módon ábrázolják,
helytálló megfigyelést közöl
a Károlyi-kormány időszakáról hogy a tényeket igen kevéssé
tartják szem előtt.
vagy a Tanácsköztársaságról.
125×183 mm,
125×183 mm,
336 oldal, keménytábla
338 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD188
Rendelési kód: CD190

Rendeljen 2020. február 18-ig!

Az Álljunk meg egy novellára!
pályázat történetei pillanatképek az életünkből, vágyaink,
emlékeink lenyomatai. Jó néhány közülük ismerős lehet,
hiszen a JCDecaux felhívására
beérkezett novellákat a főváros
és a megyeszékhelyek lakossága olvashatta már a busz- és
villamosmegállókban. Most egy
kötetben jelennek meg az elmúlt
három év legjobb pályaművei.
124×183 mm, 288 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD186

I. Ferenc József császár

Konstantinos Christomanos

DRÁGA MAMA

NAPLÓJEGYZETEK
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
GÖRÖG FELOLVASÓJÁTÓL

Ferenc József levelei
édesanyjához
Ferenc József igen egyszerű,
egyenes, őszinte jellem volt,
távol állt tőle minden póz.
A különleges összeállítás
bepillantást nyújt a császári
udvar mindennapjaiba, a csá
szár és közvetlen köre életébe,
és számos, eddig nem vagy
kevésbé ismert részletet árul
el Sisi kapcsán.
125×183 mm,
352 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD189

www.lira.hu

Ismeretlen naplójegyzetek
Sisiről, egy korabeli töredékes
napló, mely hajdani német
kiadásakor hatalmas botrányt
keltett a császári udvarban.
A munka Erzsébet királyné és
görög felolvasójának 1891
májusa és 1892 áprilisa közötti
közös beszélgetéseit tartal
mazza.
125×183 mm,
216 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD191

(1) 33 77 333

LAZI KÖNY VKIADÓ
Anselm Grün

ERDÉLYI KARÁCSONY

EGYSZERŰEN ÉLNI

Erdélyi magyar írók karácsonyi novellái, versei
Az összeállítás erdélyi magyar írók és költők
karácsonyi témájú novellái, versei közül sze
melget. Emberek, sorsok, megannyi élet és
halál, öröm és könnyek. Ünnep. Fekete föl
dek, fehér hó, sötétség és fény, hiábavalóság
és remény, mélység és emelkedettség: kará
csony…
Rendelési kód: CD197
142×197 mm, 208 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2690 Ft KLUBÁR: 2490 FT

Lelki üzenetek az év minden napjára
A kötet 365 lelki üzenete ahhoz nyújt ösztönzést nap
mint nap, hogy átalakíthassuk az életünket. Az üze
netek lenyűgöző keverékei az élet értelmét firtató
kérdéseknek és a teljesen gyakorlatias tanácsok
nak, melyeket áthat a szerző kifogyhatatlan spiri
tualitása, mély hite és emberszeretete.
Rendelési kód: CD198
122×197 mm, 176 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2690 Ft KLUBÁR: 2490 FT
Kimura Rei

Szent Pál

PILLANGÓKISASSZONY

SZERETET ÉS SZOLGÁLAT

Ki volt valójában a híres operát ihlető Pillangókis
asszony? A regényből megtudhatjuk, hogyan vált
Csocso-szan Marujama legelragadóbb és legele
gánsabb gésájává, és hogyan akadt meg rajta
a szeme az amerikai tisztnek, Benjamin Pinkerton
nak. És azt is, mi történt Csocso-szannal, miután
Pinkerton elhagyta őt, és visszatért Amerikába,
valamint hogy mi lett fiuk, Ken Pinkerton sorsa.

Szent Pál bölcsességei
Szent Pál, eredeti nevén Saulus, Krisztus üldöző
jéből lett a Megváltó elkötelezett követője. Apos
tolként a korai keresztény gyülekezetekhez írott
leveleiből válogattunk tanulságos, megszívlelendő
mondásokat, amelyek a mai kor hívő és nem hívő
emberei számára is útmutatást jelentenek az élet
ben való eligazodáshoz.
Rendelési kód: CD199
112×197 mm, 144 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: CD195
135×204 mm, 200 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT
Victoria Connelly

Sheila Norton

MR. DARCY ÖRÖK

ÁLLATDOKIK HOPE GREENBEN

Az írónő Jane Austeni ihletésű trilógiájának harma
dik regénye Sarah és Mia Castle története. A két
testvér között nagyon szoros a kapcsolat, Alec Bur
rows viszont, akit nyaralásuk alatt ismernek meg,
próbára teszi ezt. Alecről csak idővel derül ki, hogy
vajon Jane Austen főhősei közül inkább a veszélyes
Willoughbyra hasonlít-e, vagy Mr. Darcyra, akinek
szerelmét elnyerni minden nő álma.
Rendelési kód: CD196
135×204 mm, 288 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT

Sam úgy érzi, torkig van a londoni életével, ál
latorvosi recepciósként végzett munkája sem
teszi boldoggá. Elhatározza, hogy a nagyma
májához utazik vidékre. Azonban az élet Hope
Greenben sem nevezhető nyugalmasnak. Erről
többek között Joe, a nyers modorú állatorvos,
és David, a vidám kutyasétáltató gondosko
dik… na meg a sok állat…
Rendelési kód: CD201
135×204 mm, 296 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT

Nemere István

Caroline Lawrence

ÉN, RÁKOSI MÁTYÁS

AZ IDŐUTAZÓ NAPLÓJA

Egy zsarnok pályafutása
Rákosi Mátyás életrajzi regényével a szerző a ma
gyar történelem talán legsötétebb fejezetét írta
meg. A „magyar Sztálin” szégyenfoltja lett az or
szágnak. Tanulságos, hogyan lett a szorgalmas és
okos fiatalemberből, aki eleinte hitt a szabadság
ban és az emberiség fejlődésében, olyan hatalmi
tényező, aki éppen ezt a fejlődést gátolta.
Rendelési kód: CD192
144×204 mm, 440 oldal, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft KLUBÁR: 3250 FT

Vajon ki lehetett az a titokzatos, kék szemű
lány az elefántcsontnyelű késsel? A válaszért
egészen az ókorba kell visszamenni! Az időuta
zásra egy tizenéves srác, Alex vállalkozik, akinek
egy kéretlen potyautassal és számtalan veszé
lyes helyzettel kell számolnia ebben a fordulatos,
izgalmas ifjúsági regényben.
Rendelési kód: CD200
130×197 mm, 272 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT

Benkő László

Benkő László

MÁTYÁS KIRÁLY II. – A vaskezű

MÁTYÁS KIRÁLY III.

A második kötetben megismerkedhetünk Mátyás
trónra lépésének körülményeivel, és uralkodása
első 15 évének eseményeivel. Az ifjú Mátyás,
amint elfoglalja a trónt, rögtön világossá teszi,
hogy egyedül akarja irányítani királyságát. A kö
tetben tág teret kap Mátyás magánélete, megje
lenik a színen legnagyobb szerelme, valamint a
tőle született törvénytelen gyermek is…
Rendelési kód: CD193
144×204 mm, 440 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft KLUBÁR: 3250 FT

Rendeljen 2020. február 18-ig!

A legyőzhetetlen
A Mátyás-tetralógia harmadik kötetéből ki
világlik Mátyás kivételes, és a korszellemhez
viszonyítva merőben szokatlan diplomáciája.
Intrikák és árulások követik egymást a király
közvetlen környezetében, miközben a trón
utódlás kérdése egyre nagyobb gondot jelent
számára.
Rendelési kód: CD194
144×204 mm, 416 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft KLUBÁR: 3250 FT

www.lira.hu
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PART VONAL KÖNY VKIADÓ
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Bella Mackie

FUSS TOVÁBB!

Francesco Totti – Paolo Condò

A KAPITÁNY
Totti őszinte kitárulkozásában közel engedi az olvasót belső
vívódásaihoz, örömeihez, életének fontos momentumai
hoz. Elénk tárul gyerekkora, pörögnek az edzések, sorra
kerül a bemutatkozás a Serie A-ban, aztán következik a
dicsőséges huszonöt év a Roma mezében, az örökre szó
ló kapitányság. A memoárból megismerhetjük azt a férfit,
akit szimbólumává és vezérévé választott az a város, ahol
visszavonulásáig játszott. Vitathatatlan tény ugyanis: Totti
maga a Roma.

Farkas Wellman Endre

Roland Liebscher-Bracht –
Petra Bracht

Hogyan mentette meg a futás
az életemet?
Ez egy kendőzetlenül őszinte
és szellemes memoár a gyó
gyulás felé vezető útról, amely
betekintést nyújt abba, hogy
milyen együtt élni a mentális
betegséggel, emellett arra bá
torítja olvasóját, hogy „fusson
tovább”, át a problémákon, és
a mozgás segítségével terelje
helyes mederbe az életét.
130×200 mm,
328 oldal, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD206

CUKOR.BAJ

ARTRÓZIS
Kézikönyv, ami segít leküzdeni
a fájdalmat, és lerántja a leplet a porckopással kapcsolatos
hazugságokról
Ebből az önsegítő kézikönyv
ből kiderül, miképpen lehet
a megfelelő táplálkozással,
fizikai gyakorlatokkal és a kötő
szöveti hengermasszázzsal akár
a lepusztulóban lévő porcot is
újbóli növekedésre serkenteni.
150×230 mm,
280 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD204

Kézikönyv kezdő, haladó és leendő
II-es típusú cukorbetegeknek
Az emberi test a teremtés
csodája, amíg egészséges. De
mihelyst elromlik, ugyanannak
a teremtésnek a végérvényes
csődje. Tákolgatni, javítgatni
lehet, mint mindent, ami anyag
ból van: ez az orvostudomány
kihívása. A benne való élés
pedig a mindenkori emberé.
150×210 mm,
208 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD205

REJTVÉNYESŐ 1–3.

A kö
t
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Sarah Rose

LEGENDÁS LÁNYOK
Kémnők titkos története a II. világháborúból
A Legendás lányok olyan hadműveletekről szól, amelyek
során fiatal nőket képeztek ki arra, hogy a frontvonal mögé
átdobva a megszállt Franciaország területén segítsék az
ellenállás tevékenységét. Feladatkörükbe tartozott, hogy
fogadják és rejtegessék a folyamatosan érkező szabotőr
honfitársaikat, akadályozzák a nácik hadműveleteit, va
lamint információkkal lássák el a titkosszolgálatot – így a
lányok igen fontos szerepet kaptak a pontosan hetvenöt
évvel ezelőtti partraszállás, az úgynevezett D-nap előkészí
tésében is. Ebből a könyvből kiderül, mire képesek a nők,
ha nemes ügyért kell harcba szállniuk.
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A kötetenként kétszáz rejtvényt, feladványt, logikai fej
törőt tartalmazó kiadványok a család minden tagjának
érdekes, játékos időtöltést biztosítanak. A sokféle és
különböző nehézségi szintű rejtvények között mindenki
megtalálhatja a számára legtesthezállóbb feladatokat.
A kötetek jellemzői:
175×245 mm, 192 oldal, kartonált
Bolti ár: 1999 Ft/kötet KLUBÁR: 1860 FT/KÖTET
Rebecca Meldrum

ANYU ÉS ÉN
Kreatív emlékkönyv
Az Anyu és én nem szokvá
nyos foglalkoztatókönyv, mivel
az egyik oldala anyué, a másik
a kis segítőé. Ebben a kreatív
emlékkönyvben anya és gyer
meke együtt dolgozik, rajzol,
színez és ír, amely hosszú idő
re megőrzi a közösen megélt,
boldog pillanatokat.
181×226 mm,
192 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT
Rendelési kód: CD203
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REJTVÉNYESŐ 1.
Rendelési kód: CD208
REJTVÉNYESŐ 2.
Rendelési kód: CD209
REJTVÉNYESŐ 3.
Rendelési kód: CD210
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AZ ATHENAEUM KIADÓ ISMERET TERJESZTŐ ÚJDONSÁGAI
Méhes Károly

SZÁGULDÓ MAGYAROK
Legendás pilótatörténetek

Linda Polman

Lisa Taddeo

Masha Gessen

A HALÁLSOR ANGYALAI

HÁROM NŐ

A halálsor angyalaiban
Linda Polman az Egyesült
Államok halálra ítéltjei
nek és hozzátartozóinak
történeteit meséli el mély
együttérzéssel és nagy
felismerésekkel, miközben
betekintést kapunk a halá
los ítéletek végrehajtásá
nak részleteiről is, legyen
szó akár villamosszékről
vagy méregkoktélról.
125×200 mm,
304 oldal, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD211

A szenvedély hatalma
Betekintés a vágyba:
három amerikai nő szexuális
életének megragadó igaz
története. A vágy izgató és
gyötrő. Uralja gondolatainkat
és felborítja életünket. Rejtett
mozgatónk, amely teljesen
soha nem kiismerhető. A soha
azonban relatív: Lisa Taddeo
arra tesz kísérletet, megmu
tassa a vágy különleges útjait.
125×200 mm,
352 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD215

A SZAVAK EREJE –
PUSSY RIOT
2012-ben öt fiatal nő lépett
be a moszkvai Megváltó Krisz
tus-székesegyházba, és „Isten
Anyjához” könyörögtek, hogy
szabadítsa meg őket Putyintól.
Az ügy azonnal címlapra került
a nemzetközi sajtóban, a kö
tetből azonban megtudhatjuk,
hogy a Pussy Riot tagjai nem
csupán ádáz politikai szem
benállók, de művészek is.
125×200 mm, 320 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD213

Mi magyarok sosem voltunk nagyhatalom az autósport
ban, noha időről időre felbukkantak olyan tehetségek,
akiknek ott lett volna a helyük a nemzetközi élmezőnyben –
és ritka, fehér hollóként el is jutottak odáig.
Az a négy magyar pilóta, akik az automobilizmus kezde
teitől máig a legmagasabb kategóriában, a Grand Prix-k,
a nagydíjak világában bemutatkozhattak: Szisz Ferenc
(1906), Hartmann László (1930-as évek), Kesjár Csaba
(1987) és Baumgartner Zsolt (2003/04). A Száguldó ma
gyarok róluk szól, akiknek története
átíveli a teljes huszadik
századi Grand Prixsportot.
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Pataki Éva

ALEX ÉS ANDY
Két magyar filmcézár itthon és másutt
Korda Sándor (Alexander Korda) és Vajna András (Andy
Vajna) – két filmproducer, akiknek személyét már éle
tükben legendák övezték. Eltérő történelmi kor szülöttei,
másként alakult az életútjuk, ugyanakkor szembeszökőek
a közöttük meglevő hasonlóságok is. Mindketten szám
talan filmet gyártottak, filmvállalatokat alapítottak és
vezettek, komoly díjakat nyertek és otthonosan mozogtak
világhírű filmsztárok körében csakúgy, mint hatalmas pén
zek fölött diszponáló üzletemberek vagy politikusok között.
Alex és Andy – róluk lesz szó – és még sok
minden másról is.
Mike Pearl

Patrick Svensson

A NAP, AMIKOR
MEGTÖRTÉNIK

TENGER A TENGERBEN

A Sargasso-titok
Üzenet az űrből,
Létezik egy olyan állat
dínóparkok, halhatatlanság – a Földön, az angolna, amely
meg ami még jöhet...
meghódította az egész bolygót.
Az elmúlt negyven évben
Bármely földlakó számára
azonban a világ angolnaállo
az élet jövője egyszerre tűnik
bizonytalannak és ijesztőnek. mányának 95%-a eltűnt.
A Tenger a tengerben egy
A kötet jövőben bekövetkező
események elemzésével mutat felkavaró erejű, gyönyörű
beszámoló az elveszett világról,
rá törékeny mivoltunkra, de
a mostani pusztulás előtti,
arra is, hogy az embernek jó
szivárványzó életről.
esélyei vannak a túlélésre.
125×200 mm, 280 oldal,
125×200 mm,
keménytábla, védőborítóval
400 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
KLUBÁR: 3440 FT
Rendelési kód: CD212
Rendelési kód: CD218

Sebők Miklós –
Böcskei Balázs (szerk.)

ITT VAN AMERIKA

Az amerikai politika hatása
Magyarországon
E kötetben több mint 30 el
ismert Amerika-szakértő,
illetve gyakorlati szakember
foglalta össze, hogy az
elmúlt évtizedekben hogyan
amerikanizálódtak a hazai
ideológiai viták, a kampány
technikák, valamint a magyar
politikai intézményrendszer.
124×183 mm, 400 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD216
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CORVINA KIADÓ

Körner András

Csiffáry Gabriella

KÖLTŐK A KABARÉBAN

A TÁBORNOK KERTJE

ÉSZAKI FORRÁSOK –
FONTES BOREALES

Híres magyarok szenvedélyei
A gazdagon illusztrált kötet
szellemi életünk legnagyobbjai: írók, költők, színészek,
zeneszerzők, képzőművészek
„hobbijával” ismertet meg.
Olyan nevekkel találkozhatunk,
mint Bolyai János, Kazinczy,
Csokonai, Arany, Petőfi, Jókai, Kossuth, Széchenyi,
Szent-Györgyi, Berzsenyi,
Jászai Mari és sorolhatnánk.
138×214 mm,
344 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD219

Hrafnkels saga – Gísla saga
Bandamanna saga
A három izlandi történet három
időszakba nyúl vissza: Hrafn
kellé a honfoglalást követő
nemzedék éveibe, 920–950
tájára, Gíslié a 960–980-as
évekbe, Ófeigré pedig a 11. század közepére. Bernáth István
fordításának bevezetővel, jegyzetekkel ellátott új kiadását
tarthatja kezében az olvasó.
125×215 mm,
176 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CD222

Pesti kabarédalok
a 20. század elején
Budapesten a 20. század
elején a jelentős költők
sokkal nagyobb hányadának
szerepeltek megzenésített
versei a kabarék műsorán,
mint bárhol másutt a világban.
Az olvasmányos tanulmányt és
a pesti kabarékban előadott
szinte minden jelentős poétát
magában foglaló antológiát
több mint 350 kép illusztrálja.
165×242 mm,
352 oldal, keménytábla
Bolti ár: 7990 Ft
KLUBÁR: 7390 FT
Rendelési kód: CD224

B. Szabó János

MARCO POLO

ERDÉLY TRAGÉDIÁJA
1657–1662

PÁRIZS

A történeti köztudat számára
Erdély és a Partium páratlan
méretű pusztulása a feledés
homályába merült. A középiskolai történelem tankönyv
mindössze három sort írt az
egész históriáról. Ezzel a meg
hökkentő hallgatással kíván
szembeszállni a legújabb
kutatási eredmények feldolgozásával ez a könyv.
126×197 mm,
320 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD221

Párizs mindenkit magába
bolondít, és az idelátogatók
nagy többsége az utazása
után mindenképpen szeretne
visszatérni ebbe a számos látnivalóval rendelkező, leírhatatlan
hangulatú metropoliszba. Ide
kalauzol bennünket a Marco
Polo-sorozat – naprakész információkat tartalmazó és színes
képekkel, illetve térképekkel
illusztrált – új kötete.
106×190 mm,
168 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CD225

Dányádi Sára

Csóka Judit

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA
KIADÓ
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A PETŐFI CSARNOK

Dohnányi Ernő

Ifjúsági kultúra és szabad
idő-politika, 1985–1993
A szocialista művelődés
politika elveibe hogyan
fértek be a deviáns ifjúsági
szubkultúrák, a politikailag
kényes zenekarok vagy
a droghasználathoz ha
sonló ifjúsági problémák?
Ez a gazdag kép- és plakát
anyagot, interjúkat tartalmazó könyv ehhez hasonló
kérdésekre keresi a választ.
220×220 mm,
144 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CD226

VONÓSNÉGYESEK II.

BELVÁROSI NÖVÉNYVILÁG MESÉK A PÉNZRŐL

gyest ezidáig magyar együttes
előadásában még nem lehetett
meghallgatni. A szerző korábban soha nem hallott, fiatalkori
kvartettjét, a Rondo Quartetet
két éve kiadott első lemeze
tartalmazza. A most megjelenő
második lemezen az op.7-es
A-dúr és az op.15-ös Desz-dúr
vonósnégyes hallható.
CD, digipack
248 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CD228

Zsebkönyv méretű növényha
tározó: a belvárosban meg
található növények kalauza.
A könyv a mesterségesen kialakított környezetre természetes
élőhelyként tekint, s a hol dísznek, hol szemétnek tekintett
növényeket öt élőhelytípus szerinti csoportosításban mutatja
be: dézsafák, vályúvirágok,
kandelábervirágok, terasz
növények és járdanövények.
105×165 mm,
96 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT
Rendelési kód: CD220

Arvo Pärt

VÁLOGATOTT
BESZÉLGETÉSEK
Mindhárom nyomtatásban
megjelent Dohnányi-vonósné- ÉS ÍRÁSOK
Ez a válogatás az észt
zeneszerző saját írásait,
köszönőbeszédeit, illetve
a vele készült legfontosabb
interjúkat és beszélgetéseket tartalmazza. A könyvet
egy Pärt életútját és gazdag életművét bemutató,
részletes kísérőtanulmány
teszi teljessé.
142×202 mm,
248 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD227
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Úgy tűnik, a 21. században
a pénz mindennél fontosabb.
Hogy aztán áldássá vagy átokká
válik-e az életünkben, attól függ,
milyen viszonyban vagyunk
vele. Ha túlértékeljük a pénz
jelentőségét, az boldogtalansághoz és betegséghez vezet. Ha
könnyelműen bánunk vele, akkor szegénységre jutunk. Vajon
van-e, és ha igen, mi a helyes
hozzáállás ebben a kérdésben?
124×183 mm, 368 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD223
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Mindennapi kenyerünk...
és húsunk…
és mártásunk
Hogyan lehet jó alaposan felbosszantani
egy vegát? Disznóvágásról kell neki mesélni, hosszan, minden részletet kifejtve. És
hogyan lehet felbosszantani egy húsevőt?
A húsfogyasztás ártalmasságát kell neki
ecsetelni, minél tovább. De miért is akarok egymásnak ugrasztani két tábort, amikor van bajunk épp elég? Hát azért, mert a
HÚS – Alapmű a tudatos húsélvezethez című
könyv alaposan felforgatta békés otthonunkat az elmúlt egy hétben. (Á, nem is olyan
békés, a három rosszcsont kisfiunk gondoskodik róla!) Kezembe került ugyanis ez
a képes (!) album, és rögtön le is tettem –
nálunk ugyanis én vagyok a vega. Akit mindig lehet csesztetni, hogy „na, egyél egy kis
velőt, az nem hús! Há’ májat ehetsz nem?
Az belsőség, nem is hús, hehe”. Nem mindig őszinte a mosolyom, ezt elárulhatom,
ha ezzel vicceskednek. És amennyi rántott
sajtot megettem már életemben kisvárosi
vendéglőkben, mert sosincs más húsmentes
kaja… Ellenben a férjem az a húst hússal
nyomató fickó, akinek májashurka volt a jele
az oviban, és a Playstationén is legszívesebben disznóvágást játszana. A reggeli hogy
néz ki minálunk? Én zörgetem a müzlisdobozt, mosom a gyümölcsöt, a ház ura meg
már dobja is a serpenyőbe a szalonnát, rá
a kolbászt – a gyerkőcök meg persze, hogy
átállnak hozzá, a sötét oldalra, mit nekik
egészséges táplálkozás. Szóval a teremtés
koronájából nekem jutott példány él-hal a
húsért, a hasonszőrű haverjaival recepteket
meg hentesek elérhetőségeit cserélgetik,
nyaraláskor hosszú kitérőket teszünk, mert
arra pont van egy jó mangalica-kolbász termelő… bár azt hozzá kell tennem, miattam
is kerülünk, ha igazi őstermelőtől tudok
venni juhsajtot, úgyhogy kvittek vagyunk.
Férjem napok óta szerelembe esve lapozgatja az albumot, akkor se engedne a közelébe, ha volna gusztusom kézbe venni. Kérdezgetem, hogy milyen, mert hát valamit

azért írnom kéne róla… Ilyeneket mond,
idézem: „ez a húsimádók Bibliája!”, „ezt
kérem Karácsonyra… nem is, az soká’ lesz,
inkább Mikulásra!”. Megtudtam tőle továbbá, hogy az elején elmagyarázzák, milyen a
jó hús, milyen felszerelés kell hozzá, hogyan
kell tárolni, sütni, bontani, fűszerezni. Utána sorjáznak a receptek marha, sertés, baromfi, bárány és vad felosztásban. A képek
gyönyörűek, azonnal beindul tőlük a nyálelválasztás. Ezt tanúsíthatom, és a gyomor is
hangosan korogni kezd!
Amíg gyermekeim apja a nagyalbumot
lapozgatja, nekem is jut azért egy másik könyv, a Több mint 70 mártás című. Ez
azért jó, mert a húsokhoz sokszor passzol
a mártás, de ugyanígy kiegészítheti a vegetáriánus ételeket is. És hát én igazi szósz
imádó vagyok. Ha egy étel alapból nem
szaftos-szottyos-leves, akkor én mindig
megkérdem: oké-oké, de hol van a szósz?
A családom már tudja, ezért mindig ott figyel valami egy csészében vagy tálkában,
úgyhogy elég sok szószt ismerek. Ez a könyv
is az alapokkal kezdi: milyen eszközök kellenek, majd belecsap a szaftos lecsóba: jönnek

az alapmártások (barna, hollandi, besamel,
beurre blanc és társai), majd következnek a
komplexebb, úgynevezett serpenyős mártások, olyan zseniális cuccokkal, mint a tejszínes sörmártás, a tonhalas-kapribogyós
vagy narancsos-sáfrányos édesköménymártás. Végül a mártogatós-kultúra szerelmesei
is megkapják a maguk adagját, ki ne hagyják
a kesudiós-sárgabarackos mártogatót – nálunk kb. egy percig volt életben, a gyerekzsúr-kommandó könyörtelenül kivégezte a
triplaadagot.
És ha már mártogatunk, mi kell még a
teljes élvezethez? Hát kenyér! A kenyér
nálunk kényes kérdés: a férjem a hús mellett még kenyeret fogyaszt nagyobb men�nyiségben, ebben kiváló partnere a középső
fiunk, képesek hasábburgonyát (mifelénk
szalmakrumpli) enni nagy karéj kenyerekkel. (Titokban fotózom őket ilyenkor).
Vagyis nálunk kell a jó kenyér. Egy időben
magunk sütöttük, úgyhogy kenyér-témában
is otthon vagyok, de még én is tanultam a
Kenyér – reggelire, ebédre, vacsorára című
könyvből. Ebben a mókás nevű Paul Holly
wood az alapok után a péklapátért nyúl, és
ismerteti a klasszikus brit kenyereket (párat
megcsináltam, zseniálisak!), és mindegyikhez passzint egy receptet is. Utána jönnek a
lepénykenyerek (pita, naan és társai), aztán
a francia-olasz vonalról a bagett, ciabatta és
pizza, végül a kovászos kenyerek és a des�szertek. Egyik jobb, mint a másik…
Lehet, hogy kiscsaládunk tagjai kissé
kigömbölyödnek, úgyhogy tárazzunk be néhány túrakönyvet is, de mindenképp érdemes kipróbálni ennyi finomságot!
T. M. Á.

Stephan, Maichael – Wolfgang Otto

HÚS – Alapmű a tudatos húsélvezethez
ALAPOK – GYAKORLAT – RECEPTEK
224×293 mm, 320 oldal, keménytábla
Bolti ár: 12 000 Ft KLUBÁR: 11 160 FT
Rendelési kód: CD229
Rose marie Donhauser

TÖBB MINT 70 MÁRTÁS

Halhoz, húshoz, zöldséghez, tésztához,
salátához, édességhez, miegyébhez
170×210 mm, 160 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CD230

Paul Hollywood

KENYÉR – Reggelire, ebédre, vacsorára
189×246 mm, 224 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5499 Ft KLUBÁR: 5090 FT
Rendelési kód: CD231
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OLVASNIVALÓ

Csodálatos albumok a Corvina Kiadótól
AZ EMBERISÉG
TÖRTÉNETE

Zöldi Gergely

KONCZ ZSUZSA

22 000 év – 1000 tárgy
250 × 300 mm,
400 oldal, keménytábla
Bolti ár: 12 000 Ft
KLUBÁR: 10 990 FT
Rendelési kód: CD239

240 × 281 mm, 304 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 9990 Ft
KLUBÁR: 8990 FT
Rendelési kód: CD236

Elena Bianchi

Jasmina Trifoni

A VILÁG LEGSZEBB
NEMZETI PARKJAI

A VILÁG LEGSZEBB
KASTÉLYAI

230 × 320 mm, 272 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 9900 Ft
KLUBÁR: 8990 FT
Rendelési kód: CD234

230 × 320 mm, 272 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 9900 Ft
KLUBÁR: 8990 FT
Rendelési kód: CD233

GYÓGYNÖVÉNYEK
LEXIKONA

Sebastiano Salvetti

LEGENDÁS AUTÓK

160 × 215 mm,
224 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CD235

265 × 305 mm, 272 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 12 000 Ft
KLUBÁR: 10 990 FT
Rendelési kód: CD232

Beke Mari

AZ ŐSKORTÓL
LEONARDÓIG

77 játék a művészettörténet
világából
220 × 260 mm,
256 oldal, keménytábla
Bolti ár: 6500 Ft
KLUBÁR: 6350 FT
Rendelési kód: CD238
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Beke Mari

77 MAGYAR
NÉPI JÁTÉK

220 × 260 mm,
304 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5570 FT
Rendelési kód: CD237

HVG KÖNY VEK

Eddie Ludlow

WHISKY
MESTERKURZUS

Hogyan kóstoljuk helyesen
a whiskyt?
A whiskyt úgy fedezhetjük
fel igazán, ha nem egyszerűen megisszuk, hanem
megízleljük. Húsz kóstoló
vezet végig az aromák és
ízek teljes spektrumán
– az islay-i tőzeg füstös, erős
szagától a japán tölgy szantálfa-illatáig. Az infografikák
és fotók segítségével pedig
összevethetjük a világ legjobb gyártóit.
195×233 mm,
224 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5500 Ft
KLUBÁR: 5090 FT
Rendelési kód: CD241

Dr. Kapitány-Fövény Máté

Eric Ries

EZERARCÚ FÜGGŐSÉG

A STARTUP MÓDSZER

Felismerés és felépülés
Társfüggő, alkohol- és
drogfüggő, szerencsejáték-,
szex-, internet- és videójáték-függő – a minden
második embert érintő függőségnek ezerféle arca van.
A kötet az életszakaszokhoz
köthető kockázati tényezőket, valamint a gyógyulás és
a megelőzés lehetőségeit
járja körül.
145×210 mm,
416 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT
Rendelési kód: CD244

Tanuljunk a startupoktól,
csináljuk meg nagyban!
Hogyan tartható fenn
az innovatív vállalkozói
lendület és a rugalmasság?
A vállalatok fejlődése sokszor
torpan meg a csúcson.
A startup módszerrel – a hagyományos és a vállalkozói
menedzsment zseniális kombinálásával – folyamatosan
megújulhatunk.
160×235 mm,
300 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CD243

A MITOLÓGIA
NAGYKÖNYVE

Szél Dávid
A terapeuta esetei

ÚTKÖZBEN

Egy életközepi válság
Skype-terápiája
A 42 éves Miklós feleségével
és gyerekeivel Németországba
költözött, onnan kereste meg
a szakembert. A terápiát
bemutató kötet mindazoknak
tanulsággal szolgálhat, akik
külföldön élnek, az életük
felénél járnak vagy pszichológusként dolgoznak.
125×178 mm,
192 oldal, kartonált
Bolti ár: 2500 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CD245

Minden, amit tudni érdemes
Hogyan képzelték az ősi
egyiptomiak az Alvilágot?
Miért nem tántorította el semmi
a fortélyos Mauit? Hogyan
született Ganésa? A mítoszok
az emberiséget foglalkoztató
nagy kérdésekre adnak csodás,
tanulságokkal teli magyarázatot.
A könyv képekkel illusztrálva
meséli el a népek misztikus
karaktereinek színes történeteit.
195×233 mm,
356 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4900 Ft
KLUBÁR: 4490 FT
Rendelési kód: CD240

LEGO – MÓKÁS GÉPEK
Alkoss, kísérletezz és játssz! Építs pörgő, hajító,
guruló és cirkáló gépeket! A könyv tartalmazza
11 zseniális gép megépítésének leírását
és az összeállításukhoz szükséges építőele
meket, egyéb kiegészítőket.
260×255 mm, 78 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5400 Ft KLUBÁR: 4990 FT
Rendelési kód: CD248

BARACK OBAMA
INSPIRÁLÓ GONDOLATAI
„A változás nem jön el, ha másokra vagy egy alkalmasabb
időpontra várunk. Mi magunk
vagyunk azok, akikre eddig
vártunk. Mi magunk vagyunk
a változás, amelyet keresünk."
Barack Obamát egy különösen
válságos időszakban választották az Amerikai Egyesült
Államok első afroamerikai
elnökévé. 172 motiváló, bölcs
és megható gondolata életünk
nagy pillanataiban és a mindennapokban is inspirációt
jelenthet.
119×143 mm,
192 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2500 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CD242

Ben Hoare

CSODÁLATOS ÁLLATOK GYŰJTEMÉNYE

Iben Dissing Sandahl –
Sarah Zobel

Különleges könyvet tartasz a kezedben. Olvass a ked
venc vadállataidról, és csodálkozz rá sosem látott
lényekre! A hatalmas sziláscettől a sörényes oroszlánon és a tarajos sülön át az egészen parányi rovarokig
számos állatfajjal megismerkedhetsz.
218×282 mm, 224 oldal, keménytábla
Bolti ár: 6900 Ft KLUBÁR: 6390 FT
Rendelési kód: CD249

FOGD A KEZEM!

Hogyan védhetjük meg
gyerekünket a stressztől
és a szorongástól?
A gyerekeket érő stressz
ellen a leghatásosabb
védelmet a mély szülő-gyerek kapcsolat jelenti. Ennek
megteremtéséhez és saját
magunk „szülői neveléséhez”
ad tanácsokat a nagy sikerű
Gyereknevelés dán módra
szerzője.
140×210 mm,
230 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD246

Rendeljen 2020. február 18-ig!

MŰÉRTŐ
A művészetről gyerekeknek
Merülj el a művészet világában! Tudd meg, hogyan
készül egy műalkotás, vizsgáld meg a színek és a formák összefüggéseit, és ismerj meg néhány fontos
művészt és irányzatot!
216×276 mm, 96 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4200 Ft KLUBÁR: 3890 FT
Rendelési kód: CD247
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KÖVI SZABOLCS

ÉDESVÍZ KIADÓ

NÉGY 2019-ES LEMEZÚJDONSÁGA EGYBEN
FEHÉR ORGANZA TASAKBAN, DEDIKÁLÁSSAL

A kö
t
135 et jellem
331 × 205 zői:
Ren oldal, mm,
delé
kart
Bolti si kód: onált
ár: 4 CD25
KLU
BÁR 990 Ft 4
: 464
0 FT

HATÁRTALAN GONDOLATOK
HATÁRIDŐNAPLÓ 2020

CD 1: ALUDJ SZÉPEN 3. – altatózene felnőtteknek és gyermekeknek, 56 perc
CD 2: PÁNSÍPON 2. – vidám relaxáció, 57 perc
CD 3: IGÉZET– mély meditáció, 60 perc
CD 4: LÉLEKUTAZÁS 2. – ELENGEDÉS – s zöveges meditáció zenével, 69 perc
elmondja Szabó Sipos Barnabás
Rendelési kód: CD255
Bolti ár: 3700 Ft/CSOMAG KLUBÁR: 3440 FT/CSOMAG

A Határtalan gondolatok – Határidőnapló nemcsak gyönyörű küllemével fog
elvarázsolni, hanem gazdag és inspiráló tartalmával is! Amellett, hogy kön�nyedén rendszerezheted benne teendőidet, lélekmelengető idézetekkel és meditációkkal segít az ellazulásban, feltöltődésben. Az asztrológiai előrejelzések
segítségével a programodat a csillagok állása szerint alakíthatod, így elkerülve
a negatív eredményeket és a sikertelenséget. Megtudhatod, melyek a megfelelők napok a nehézségek kezelésére, és a legjobbak arra, hogy kényeztessük
kicsit önmagunkat vagy épp közös programot szervezzünk barátainkkal.
Johann Hari

ELVESZETT KAPCSOLATOK
A szorongás és a depresszió valódi okai
és meghökkentő gyógymódjai
A díjnyertes újságíró szerző beutazta a világot,
hogy eltérő kultúrákban, különféle társadalmakban kutathassa, milyen okok rejlenek a
globális szinten is egyre nagyobb méreteket öltő
depresszió és szorongás jelensége mögött, s hogyan lehet kiutat találni a bajból.
Rendelési kód: CD253
135×205 mm, 390 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4990 Ft KLUBÁR: 4640 FT
Oprah Winfrey

ÉLET ADTA BÖLCSESSÉG
Beszélgetések korunk meghatározó
sprirituális tanítóival
A kötet betekintést nyújt azokba a mély
beszélgetésekbe, amelyeket Oprah a
hihetetlen népszerűségnek örvendő,
háromszoros Emmy-díjas tévés showja, a Super Soul Sunday forgatásai alatt
folytatott meghívott vendégeivel.
Rendelési kód: CD252
135×205 mm, 240 oldal,
keménytábla, vászonkötés
Bolti ár: 5990 Ft KLUBÁR: 5570 FT
Don Miguel Ruiz – Don José Ruiz

AZ ÖT EGYEZSÉG
Ősi tanítások az öntudatra ébredésről
Tedd az öt egyezséget az életmódoddá, és
hamarosan saját mennyországod álmában
fogsz élni. Képzeld el, hogy teljesen új módon
élsz – egy olyan életet, ahol teljesen szabad
vagy, azért, hogy az légy, aki valójában vagy.
Többé nem aszerint vezeted az életed, hogy
mások mit gondolhatnak rólad.
Rendelési kód: CD251
127×178 mm, 255 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4490 Ft KLUBÁR: 4180 FT
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Francis S. Collins

ISTEN ÁBÉCÉJE

Egy tudós érvei
a hit mellett

A szerző világhírű természettudós, a humán genom projekt korábbi
vezetője, aki életének egy pontján – még a nagy tudományos felfede
zései előtt – a hit felé fordult. Ennek az átalakulásnak a lenyomata
ez az elgondolkodtató és izgalmas könyv, amely egyaránt szól a világi
gondolkozásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz. Collins azt kívánja be
bizonyítani olvasóinak, hogy a tudomány jelenlegi ismeretei nemcsak
hogy nem zárják ki Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé te
szik. A könyv jó alkalmat kínál számunkra, hogy elgondolkozzunk az
emberi létezés legnagyobb kérdésein.
165×235 mm,
308 oldal, keménytábla,
védőborítóval

Bolti ár: 4400 Ft
KLUBÁR: 4090 FT
Rendelési kód: CD250

HARMAT KIADÓ
C. S. Lewis

NARNIA KRÓNIKÁI
Narnia birodalmának titokzatos történetét hét részben meséli el a világhírű szerző, C. S. Lewis. A kötetek külön-külön
is remekművek. A sorozat a jó és a rossz örök háborúját
mutatja be: olykor a csatamezőn, nyílt küzdelemben csap
össze a fény az árnnyal, máskor a szív rejtett zugaiban.
A hét különálló kötet fejezeteit a történet eredeti illusztrátora, Pauline Baynes ikonikus képei díszítik.

Shannon Thomas

Rob Parsons

Kevin Leman

GYÓGYULÁS A REJTETT
BÁNTALMAZÁSBÓL

HATVANPERCES APA

NEVELJ AZ ÉLETRE!

A mindössze egy óra alatt
elolvasható kötetben a szerző
A pszichés bántalmazásból
tömören és szellemesen, sok
való felépülés 6 szakasza
gyakorlati tanáccsal és emléA terapeuta szerző maga is
kezetes példával illusztrálva
gyógyult túlélő. Egyedülálló
könyvében felfedi a rejtett bán- olyan célkitűzéseket állít az
apák elé, melyek megóvnak
talmazás valódi természetét,
és bemutatja a bántalmazás- attól, hogy a lehetőséget
ból való felépülés szakaszait. elszalasztva kimaradjunk
Közérthetően és mély empátiá- gyermekeink életéből. Elfoglalt
apáknak szóló könyv, melyet
val kíséri végig az olvasókat
a gyógyulás útján.
minden anya el akar olvasni.
135×205 mm,
124×183 mm,
284 oldal, kartonált
118 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft
Bolti ár: 1980 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
KLUBÁR: 1840 FT
Rendelési kód: CD258
Rendelési kód: CD257

Mindazoknak, akik
gyerekekkel bírnak, vagy
épp nem bírnak velük
Dr. Leman pszichológus,
ötgyerekes családapa,
bestseller szerző. Könyvében
egyszerű, cselekvésközpontú
modellt kínál a szülőknek,
melynek révén egészséges
tekintélyre tehetnek szert
a családban, kiabálás és
fejvesztett kapkodás nélkül.
135×205 mm,
288 oldal, kartonált
Bolti ár: 3200 Ft
KLUBÁR: 2980 FT
Rendelési kód: CD260

DÍSZ 7 KÖTET
190 DOBOZB
× 16 AN
Ren karto 0 mm,
delé
nál
Bolti si kód: t
ár: 1
CD2
KLU
BÁR 4 990 F 59
t
: 13
890
FT

G.K. Chesterton

BROWN ATYA NYOMOZ
A 20. század egyik legeredetibb angol írója Brown atya
alakjában a krimi műfajának klasszikus figuráját teremtette meg. Ezúttal nyolc novellát olvashatnak a magyar olvasók: tematikus válogatásunkban a katolikus pap a szeretet
nyomába ered, az igazság felderítésén túl az emberi természet megértésére törekszik.
Chesterton történetei számtalan rádiós, televíziós és filmes adaptációt éltek már meg, legutóbb a BBC által készített sorozatban találkozhattunk a különcsége ellenére is
szerethető
pappal.
Ian Morgan Cron –
Suzanne Stabile

ÚTON ÖNMAGUNKHOZ

Paul Ch. Donders

Stephen R. Covey

REZILIENCIA

VALÓDI NAGYSÁG

Hogyan fejlesszük lelki
ENNEAGRAM –
ellenálló képességünket,
TÉRKÉP AZ ÖNISMERETHEZ
és előzzük meg a kiégést?
A könyv sok történettel,
A szerző coach és író, világhírű
humorral és gyakorlatias meg- előadó. Könyvében a kiégés
közelítéssel mutatja be ennek és a túlhajszoltság okainak
az ősi személyiségtipológiai
azonosítását követően
rendszernek a kilenc típusát
praktikus gyakorlatokkal segíti
és a keresztény spiritualiolvasóit, hogy egészségesen
tással való összefüggését.
teljesíthessenek a munka, a
Segítségével bölcsebbé,
közösségi élet és a családi
együtt érzőbbé válhatunk.
kapcsolatok terén is.
135×205 mm,
135×205 mm,
256 oldal, kartonált
172 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft
Bolti ár: 3200 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
KLUBÁR: 2980 FT
Rendelési kód: CD261
Rendelési kód: CD262

12 eszköz a sikerhez
Stephen Covey a 7 szokás
elméletének megalkotásával
százezrek életére volt hatással
az elmúlt 25 évben.
Vadonatúj könyve a siker
külső jegyeinek hajszolása
helyett a jellem fejlesztéséről szól, azokról az időtálló
elvekről, melyeknek követése
meghozhatja a belső békét,
elégedettséget, bölcsességet.
165×235 mm, 192 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT
Rendelési kód: CD263
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ISMERET TERJESZTÉS

MEDIABOOK KIADÓ

Rózsaligeti László

AZ ARANYCSAPAT ÖRÖKÖSEI

A Kádár-korszak válogatottja
a Vasas és a Ferencváros
1956 után hogyan kapaszkodott vissza
a világ élvonalába a magyar futball? Azért
támogatták Angyalföldet, mert maga Kádár
is a Vasas ifi játékosa volt? Hány fradista és
hány Vasas vezetőt csuktak le gazdasági és
politikai bűncselekmények miatt? Közben
a berendezkedő Kádár-korszak összes válogatott, FTC és Vasas meccse.
Rendelési kód: CD268
210×297 mm, 600 oldal, keménytábla
Bolti ár: 7995 Ft KLUBÁR: 7390 FT
Földes György (szerk.)

+– 30

ETALON KIADÓ

Esszék a közelmúltról és a közeljövőről
Hogyan értékeljük a világ és a hazánk elmúlt három évtizedét? Milyen tanulságai
vannak ennek az időszaknak? Magunkra, társadalmi szerepünkre nézve milyen
következtetéseket vonunk le ezekből?
A kötet szerzői: Beer Miklós, Bod Péter Ákos, Donáth László, Ferge Zsuzsa,
Földes György, Gyurgyák János, L. Ritók
Nóra, Markó Béla, Nádas Péter, Romsics
Ignác, Spiró György, Térey János.
Rendelési kód: CD267
135×200 mm, 252 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3500 Ft KLUBÁR: 3250 FT

Ballai Attila – Bruckner Gábor –
Gy. Szabó Csilla – Török László

ÍGY LETTÜNK BAJNOKOK
Klasszisaink útja a kezdetektől a felnőtté válásig

Hingyi László

BUDAPEST OSTROMA 1944–1945. I–II.

A kö
tetek
j
702 164 × 23 ellemző
i:
olda
Bolti l, füle 5 mm,
ár: 5 s, kar
99
ton
Kl 0 Ft/kö ált
tet
557 ubár :
0 FT
/KÖ
TET

Források Budapest ostromának történetéből
Budapest második világháborús ostroma és annak következményei hosszú
évtizedekig meghatározták a főváros lakóinak és az azt követő generációknak
az életét. Jelen kötet egyedülálló forráskiadvány, gyűjtemény, melyben Hingyi
László által a ’70-es, ’80-as, ’90-es években a szemtanú generációval készült
interjúit adjuk közre.
A II. kötetben külön választottuk a civilek és a katonák írásait, összesen 20 katona és 7 civil ego-dokumentum található a kötetben. Mind a naplókat, mind
a visszaemlékezéseket teljes terjedelmében közöljük, így ezen írások már nem
csak az ostrom eseményeit, hanem az azt megelőző időszakot és az azt követő
hónapokat is bemutatják. Így kerültek a jelen forráskiadványba a Don-kanyar,
Kárpátok, és az 1944. őszi alföldi harcok és a szovjet megszállás időszakára is
vonatkozó írások.
I. kötet – rendelési kód: CD265
II. kötet – rendelési kód: CD266
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Az Így lettünk bajnokok című könyv sajátos szemszögből megírt
portrékötet, amelyben a jelenlegi hazai sportélet harminc kiválóságának fiatalkori történetét mesélik el a szerzők. Arra a kérdésre
keresik a választ, hogy miképpen csinálták, milyenek voltak gyerekként azok, akiknek végül bejött a sportkarrier, vagyis eljutottak a világhírig. Az egyes sportágak ikonjainak olvasmányos sztorijai tanulságok sorával szolgálnak a mai fiatal sportolóknak, azok edzőinek,
szüleinek, hiszen az írásokból kiderül: bár a világsikerekig sokféle
út vezet, az akaratnak, a kitartásnak, a jó és rossz döntéseknek,
a hibák beismerésének, a változtatni tudás képességének, a közvetlen környezetnek egyenként is meghatározó szerepe lehet a cél
elérésében.
A kötet sok fiatal számára nyújthat motivációt akár a sport, akár az
élet egész területén. Bizonyíték arra, hogy kellő alázattal az álmok
a mai világban is valóra válhatnak.
Rendelési kód: CD264
165×235 mm, 372 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5990 Ft KLUBÁR: 5570 FT
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A Publio Kiadó
karácsonyi kínálatából
Hudra L. Mária

EGY MERŐKANÁLNYI BETŰ

A kö
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×
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Bolti si kód: ytábla
C
á
KLU r: 2490 D269
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Ízekkel, érzelmekkel és nem utolsó sorban emlékekkel vegyített igazi pikáns irodalom. Éppen annyira fűszeres, amennyire érzelmes. Az olvasó
egy gasztronómiai szórakoztató novellás kötetet tarthat a kezében. Az író
vidám életfelfogása kiérezhető a sorok között. Valóságosan jeleníti meg
az élet egy-egy pillanatát, így az olvasó bármikor beleélheti
magát a történetbe. Ha valaki azt mondja egy évvel
ezelőtt a szerzőnek, hogy
írjon egy szakácskönyvet,
biztos kineveti. Ki van zárva! Ő nem az a fajta. Aztán
tessék. Megszületett valami. Valami új, hiszen ez
tényleg nem szakácskönyv,
de nem is egy klasszikus
értelemben vett irodalmi
novellás kötet. Hogy lesz-e
folytatás? Miért ne?

Inotai G. András

KAKUKLI – VIKTOR NAPLÓJA
Viktor ötéves magyar kisfiú, aki születése óta családjával Brüsszelben él. A Kakukli az ő naplója, amelyben a korosztályára jellemző
gondolkodással és szóhasználattal ír óvodai, baráti és családi kalandjairól. Viktor naplóbejegyzései mind a külföldön élő többszázezer
magyar, mind a magyarországi olvasóközönség számára szórakoztató formában elevenítik meg a belga és a magyar kultúra mindennapi
ütközéseit és a külföldön élő magyarok beilleszkedési nehézségeit.
Fazekas Norbert

X–TIME,

A JÖVŐGENERÁCIÓS
PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS
Tudatosnak lenni, a jövőben
nem csak, hogy kifizetődő, hanem elvárás is egyben. A pénz
önmagában nem boldogít, de
hozzásegít a boldoguláshoz.
A gyakorlati pénzügyi oktatás, a mindennapi életre való
nevelés ma sajnos hiánycikk.
A világ tele van termékekkel,
lehetőségekkel és kecsegtető
pénzügyi megoldásokkal. De
vajon hová tűntek mindezek
A kö
mögül a legfontosabbak, az
tet je
1
ll
emberek? A családok, az éle240 25 × 195 emzői:
olda
R
tek, az érzések és a jövőkép? Itt az idő egy
ende l, kem mm,
én
lé
új pénzügyi társadalom felépítésére, ahol
Bolti si kód: ytábla
á
r
: 5 CD27
már nem elég ismerni egy-egy terméket és
KLU
BÁR 490 Ft 0
: 509
azt eladni, hanem képesnek kell lenni látni
0 FT
a termékcsoportok közti logikai összefüggéseket, mindezt úgy, hogy ne a lehetőség, hanem
az igény kerüljön előtérbe. Emberközpontú, tudatos,
és felkészült tanácsadókra van szükség, akiknek megtanítják a szakmát.
Igen, a szakmát. Kétgyermekes apaként ajánlom neked ezt a könyvet, ha
egy sikeres pénzügyi vállalkozást indítanál vagy szakmabeliként szeretnél
megújulni. De akkor sem leszel csalódott, ha csak a saját pénzügyeidben
szeretnél magabiztos lenni.

A kö
te
125 t jellem
332 × 195 zői:
Ren oldal, k mm,
delé
arto
Bolti si kód: nált
C
á
KLU r: 3490 D272
BÁR
: 325 Ft
0 FT

Dr. Jekkel Gabriella

CSENDES GYILKOS
Szofi egy teljesen átlagos 10 éves kislány a nyolcvanas évek közepén.
Barátnőivel a felnőtté válás titkait szeretné megfejteni, és arra vár, hogy
végre ő is átléphessen a felnőtté válás küszöbén. Amikor azonban ez
bekövetkezik, a korábban elképzelt dolgok helyett fájdalom, fertőtlenítő illata, orvosi kezelések és megalázás vár rá. Szofi élete gyökeresen
megváltozik az első menstruációval, de senki nem tudja megmondani,
mi a baja. Csak azt érzi, más, mint a többiek, ezért pedig minden álmát
elveszti, amiben kisgyerekként hitt. A történet egy életút, amelyet kezdetben a kislány, később a felnőtt nő szemszögéből láthatunk. A küzdelmet egy ismeretlen betegséggel szemben, amiről csupán évekkel
később derül ki, hogy a 21. század egyik legtitokzatosabb betegsége.
Az endometriózis a nőket támadja meg, és mind a testet, mind a lelket felemészti azzal, hogy a súlyosságától függően meddőséget okoz.
Szofi életét átszövi a betegségtudat. Kezdetben csak a barátait veszti
el emiatt, később azonban a társait is.
Gyermekként még nem érezte, de
felnőttként a legfontosabb lett
számára, hogy anya lehessen.
A könyv megmutatja, milyen
A kö
szenvedésen mehet át
te
140 t jellem
256
zői:
egy nő azért, hogy egy×
18
o
Ren ldal, füle 0 mm,
szer a kezében tartdelé
s, k
hassa a gyermeBolti si kód: artonált
ár: 3 CD27
KLU
két.
490
1
B
Ft
ÁR: 3
250
FT
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ISMERET TERJESZTÉS

Alkossunk együtt
varázslatos világokat!
ÚJ

Johanna Basford

CSODÁK KAPUJA – JOHANNA RAJZISKOLÁJA
Johanna Basford, a világszerte ismert rajzművész ezúttal
elbűvölő vadonokat és varázslatos világokat segít megalkotni. Ebben a könyvben megosztja velünk azokat az
egyszerű, szaktudást nem igénylő titkokat, amelyekkel
megteremthetjük saját mesés birodalmunkat.
Rendelési kód: CD293
210×250 mm, 96 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft KLUBÁR: 3250 FT

Johanna Basford

Johanna Basford

ÍRISZ ÉS A TINTAPILLANGÓ

KINCSES ÓCEÁN

Egy varázslatos mese,
amit te kelthetsz életre
Rendelési kód: CD294
210×250 mm, 120 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

Színezőkönyv
mesébe illő rajzokkal
Rendelési kód: CD295
210×250 mm, 96 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft KLUBÁR: 3250 FT

Sikertelenek és (vagy)
zűrösek a kapcsolatai?
Valamit rosszul csinál!
Váltson stratégiát!

A kö
te
145 t jellem
zői:
×
21
40
Ren 2 oldal, k 0 mm,
delé
arto
Bolti si kód: nált
ár: 4 CD27
KLU
BÁR 200 Ft 5
: 389
0 FT

Jávorkai Judit

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FÉRFIAKHOZ ÉS NŐKHÖZ
Miért gondoljuk, hogy egy párkapcsolat működtetéséhez elég csupán a testi vonzalom és a szerelem? Tudjuk, hogyan működnek a nők? Tudjuk, hogyan működnek a férfiak? Tudjuk, milyen ösztönös érzelmi igények,
milyen pszichodinamikai törvényszerűségek és milyen
kívülről generált elvárások irányítják azt a két embert,
aki egymással együtt él vagy házasságot köt? Ezek nélkül az ismeretek nélkül nem olyan két ember egymásba
kapaszkodása, mint egy páros vakrepülés? Nem túl veszélyes ez? És vajon hogyan lehetne megelőzni ezt a veszélyt? A könyv ezekre a kérdésekre keresi és adja meg
a válaszokat.
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Kiss Csaba

Putnik-Mayer Yvette

Benedek Elek

JÁTSZÓTÁRS

KUTYA KÖTELESSÉGED,
HA JÖN A BABA

HONSZERZŐ ÁRPÁD

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 nonszenszirodalom
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: CD276

Rendeljen 2020. február 18-ig!

Hogyan készítsd fel kutyádat
a gyermeki bánásmódra
Hogy a családbővítés aggodalommentes legyen, a gazdi „kutya kötelessége”, hogy
felkészítse házi kedvencét az
eljövendő változásokra, hiszen
a baba érkezése egy családi
kutya számára sok új szabályt,
szokást hoz; hogy ne érjen
váratlanul senkit a „gyermeki
bánásmód”.
140×200 mm,
248 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3790 Ft
KLUBÁR: 3490 FT
Rendelési kód: CD274

www.lira.hu

Elbeszélés a honfoglalás
idejéből
A kötet a magyar őstörténet
szállásterületétől a hazát szerző
Honfoglalásig és a Kárpát-
medencei megtelepedést biz
tosító Pozsonyi diadalig követi
nyomon Árpád vezér és népe
sorsát megpróbáltatásokon,
sorsdöntő csatákon keresztül,
de felvillannak a korabeli
hétköznapok színesen elmesélt történései is.
165×235 mm,
192 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2980 Ft
KLUBÁR: 2690 FT
Rendelési kód: CD273

(1) 33 77 333

A LÁNYOK bármit ELÉRHETNEK?
A szülők számára ismerős lehet az az ellentmondás, hogy lányuk ugyan remekül teljesít
az iskolában, mégis tele van kétségekkel és
önbizalomhiánnyal. A lányok rengeteget
aggódnak a kinézetük, az osztályzataik, az
online médiában betöltött szerepük miatt,
és ez hosszú távon negatívan befolyásolja az
életüket. De mi lehet a megoldás?
Katty Kay BBC kommentátor és Claire
Shipman újságíró nemcsak jó barátok, de
írói sikert is együtt arattak az Egyesült Államokban megjelent könyvükkel, amely a
női önbizalomról szól. A könyv hatalmas sikere után úgy gondolták, érdemes a lányok
önbizalmának témáját is körbejárni, ezért
kutatómunkába kezdtek. Számos tizen- és
huszonéves lánnyal készítettek mélyinterjút, és az agy működését valamint a szociális
hatásokat vizsgáló kutatásokra alapozva végül kidolgozták azt az ötlépcsős módszert,
amellyel a lányok felépíthetik az önbizalmukat, akár egy számítógépes szoftvert, erről
szól Az önbizalom kódja lányoknak. De miért
van szükségük a lányoknak több önbiza
lomra?
Kutatások szerint a lányok 92 százaléka
szeretne valamit változtatni a külsején, és
tízből kilenc lány érzi a divatipar és a média felől érkező elvárást, hogy karcsúbbnak
kell lennie. A lányok nagy része tizenhárom
éves korára elégedetlen a külsejével, és tizenhét éves korukra ez az arány jelentősen
megnő. Tízből nyolc lány adja fel a sportot,
és tízből hét lány nem áll ki magáért vagy
a véleményéért, ha nem elégedett a kinézetével. Tény, hogy bár a lányok sokszor jól
teljesítenek az iskolában, a vezetők között
már jelentősen kisebb arányban találjuk
meg őket, pedig mára az is bizonyított, hogy
azok a vállalatok, ahol női vezetők is vannak,
magasabb bevételt termelnek. Sőt, az sem
titok, hogy azok az országok, ahol jobban
megvalósult a nemek közötti egyenlőség,

Katty Kay – Clarie Shipman

AZ ÖNBIZALOM KÓDJA LÁNYOKNAK
A könyvben található rövid képregények,
mókás listák, tesztek és igaz történetek abban segítenek, hogy megalkosd
és használd a saját önbizalom-kódodat.
Rendelési kód: CD277
135×215 mm, 312 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft KLUBÁR: 3250 FT
gazdasági és egészségügyi szempontból is
kiegyensúlyozottak.
A szerzőpáros arra az alapgondolatra
építette fel könyvét, hogy az önbizalom,
bár genetikailag is befolyásolt, nem rögzült
tulajdonság, azaz fejleszthető. A könyvben
lépésről lépésre segítenek magabiztosabbá
válni egyszerű, bárki által megvalósítható
technikák segítségével. A fajsúlyos témát fogyaszthatóvá teszik a képregényes betétek és

a lányoktól hallott történetek, akiket a szerzőpáros faggatott ki.
Sokszor félünk kimozdulni a komfort
zónánkból, pedig utólag mindig kiderül,
hogy csak profitálhatunk abból, ha észszerű kockázatokat vállalunk. A könyv bemutatja, hogyan változtathatják meg a lányok
a gondolkodásmódjukat és szabadulhatnak
meg a szorongástól, ami rányomja a bélyeget a hétköznapjaikra. Segíthet például, ha
észben tartják a már elért sikereiket, néha
szünetet tartanak és kikapcsolódnak. A barátságok kiskamasz kortól kezdve egyre nagyobb szerepet kapnak a lányok életében, és
fontos támaszt jelenthetnek számukra, ám
sokszor negatív hatás is érheti őket a kortárs csoport vagy a közösségi média felől.
Amerikai kutatások szerint a tinédzserek 95
százaléka átélt már valamilyen online zaklatást, és sajnos 66 százalékuk csatlakozott is
hozzá. A könyv arra is igyekszik választ adni,
hogyan választhatják meg jól a barátaikat, és
mit tehetnek az online médiából érkező támadások ellen, ami szintén rombolhatja az
önbizalmukat.
És ha nem a tökéletességre törekednek,
hanem lerövidítik a célok listáját, arra fókuszálva, ami a legfontosabb, akkor a valódi céljukért dolgozhatnak. Érdekes adat,
hogy a felnőtt nők a legtöbbször csak akkor
jelentkeznek egy állásra, ha úgy gondolják,
tökéletesen felkészültek, és minden szükséges készséggel rendelkeznek, ellentétben
a férfiakkal, akik akkor is magabiztosan
jelentkeznek, ha a szükséges készségeknek csak 60 százalékát birtokolják. Ez is
jól mutatja a két nem közötti felfogásbeli
különbséget.
A könyv igyekszik a leginkább a lányokra
jellemző perfekcionizmust a helyén kezelni, és pozitív példákat bemutatva rávilágítani arra, milyen nagy szerepe van a tudatosságnak, saját erőségeik ismeretének és
a való életben vagy az online térben való
közösségépítésnek, ami segítheti őket abban, hogy nagyobb önbizalommal éljék
a mindennapjaikat.
Székely Luca

Connie Glynn

Catherine Rider

HERCEGNŐ BEVETÉSEN

CSÓK LONDONBAN

ROSEWOOD KRÓNIKÁK 2.

London, egy héttel karácsony
előtt. A 19 éves Jason Malone ott
akarja hagyni a jogi egyetemet, hogy
színész lehessen. Amikor Cassie és
Jason összetalálkoznak A nyomorultak meghallgatásán, elhatározzák,
hogy együtt fedezik fel Londont.
Olyan meglepetések érik őket ez
alatt a pár nap alatt, amilyenekre
nem is számítottak.
135×215 mm, 304 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CD278

Lottie Pumpkin átlagos lány, aki
hercegnő szeretne lenni – Ellie
Wolf hercegnő, aki viszont átlagos
életre vágyik. Amikor a sors szeszélye
folytán szobatársak lesznek a patinás
Rosewood Hall magániskolában,
szinte kínálja magát a lehetőség,
és szerepet cserélnek. Ám különös
dolgok történnek az épületben...
135×215 mm, 392 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD279
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MANÓ KÖNY VEK

Katherine Rundell

SOPHIE
ÉS A TETŐJÁRÓK
Dagmar Hoßfeld

CSAKNEM FIÚMENTES NYÁR
Hogyan éli túl az ember a forró nyarat, ha a barátja
nagyon messze van? – 1. jégkockát nyalogat, 2. sokat
lóg a barátnőivel, 3. elmegy úszni, 4. szerez magának
egy menő állást, 5. kerüli a jóképű fiúkat, 6. nem lesz
szerelmes! Az első négy pont nem is okoz problémát
Borinak. De mi a helyzet az ötödikkel és a hatodikkal?
Rendelési kód: CD345
145×215 mm, 248 oldal, füles, kartonált
14+
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT

Irene Adler

Sylvia Bishop

Nagy Katalin

SHERLOCK, LUPIN ÉS ÉN

AZ ÉJSZAKAI VONAT
TITKA

RENDHAGYÓ
EMLÉKKÖNYV

Anasztázia nyomában
London, 1919. Kisebb tömeg
vesz részt doktor Watson
temetésén. A nagy detektív
segítőtársának búcsúztatásán jelen van Irene Adler is,
aki csaknem ötven év után
tért vissza Angliába, hogy
barátai segítségével kimentse
örökbefogadott lányát, Milát
egy nagyhatalmú ellenség
karmaiból.
141×200 mm, 256 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
10+
Rendelési kód: CD282
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Sophie és hóbortos nevelőapja
a gyámügyisek elől Párizsba
menekül, hogy megkeressék a
kislány édesanyját. Párizsban
Sophie új barátra talál: Matteo
beavatja őt a tetőjárás rejtelmeibe, és egy egészen új világ
tárul fel a lány előtt. De vajon
sikerül-e megtalálniuk Sophie
édesanyját?
129×197 mm,
328 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
10+
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD346

KÉPES ENCIKLOPÉDIA GYEREKEKNEK
Rengeteg érdekes és fontos információ több mint 250 témáról: állatokról, a természetről, a tudományokról, az űrkutatásról, a technológia fejlődéséről, 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!
Rendelési kód: CD284
216×276 mm, 304 oldal, keménytábla
Bolti ár: 9990 Ft KLUBÁR: 9290 FT

Judith Allert –
Florentine Prechtel

Rippl Renáta
Balettmesék

HERCEGNŐK ISKOLÁJA

PANKA
ÉS A HATTYÚK TÁNCA

Dana és a bátorság
Amikor a tizenegy éves Maxot A kötetben egy megtalált
emlékkönyv kapcsán gondol
A Hercegnők iskolájában
Isztambulba küldik, az idős
Elodie nénihez, még nem
vissza Nagy Katalin a gyermek- valóra válnak az álmok!
sejti, hogy milyen izgalmas ka- korára. Rövid történeteken
A hercegnők nagyon örvenlandban lesz része miközben
keresztül mutat be sokféle gye- deznek, mert végre lovagolni
vonattal átszeli Európát. Egy
reksorsot, melyekből kiderül, tanulhatnak. Csak a Gyéfelbecsülhetetlen értékű gyé- hogy vannak, akik nehezebb
mántbirodalomból érkezett
mánt eltűnése miatt hirtelen
körülmények között élnek, őket Dana izgul egyre jobban, mert
minden utas gyanússá válik,
ő még soha életében nem
bátorítani és segíteni kell; és
és Max elhatározza, segít
van, akit sokan irigyelnek, ám látott lovat. De szeretné, ha
a tettes kézrekerítésében.
valójában nagyon magányos. ez az ő titka maradhatna...
129×197 mm,
155×220 mm,
141×200 mm,
304 oldal, füles, kartonált
80 oldal, keménytábla
184 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft
Bolti ár: 2290 Ft
Bolti
ár:
2290
Ft
8+ KLUBÁR: 2090 FT
8+
KLUBÁR: 2780 FT
10+ KLUBÁR: 2090 FT
Rendelési kód: CD283
Rendelési kód: CD281
Rendelési kód: CD280

Rendeljen 2020. február 18-ig!

7+

www.lira.hu

Pankára rengeteg újdonság
vár: költözés, új lakás új szobával, na meg új balettiskola
új társakkal. Érkezik egy új
barát is, akivel a farsang
még nagyobb móka. A két
kis hattyú sokat tanul ebben
a részben barátságról, táncról, családról. És még mennyi
minden másról...
196×196 mm,
48 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft
7+
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CD286

(1) 33 77 333

ÚJ MESESOROZAT

TONY WOLF legújabb meséi
TONY WOLF

KEDVENC MESÉIM
Aladdin és a csodalámpa, A gólyakalifa,
Hamupipőke, Csipkerózsika, Csizmás
Kandúr, A szépség és a szörnyeteg
– néhány cím abból a negyvennyolc
meséből álló válogatásból, amely az előző
kötet mellett csodás éke lehet a családi
könyvtárnak. A Tony Wolf lenyűgöző illusztrációival díszített mesekönyv kicsiknek és
nagyoknak is tartogat olvasnivalót.
Rendelési kód: CD289
163×238 mm,
248 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

4+
TONY WOLF

LEGSZEBB MESÉIM
Andreas H. Schmachtl

ALMA MAGDI
Négy évszak a Vadrózsa utcában
34 mese
Akár ősz van, akár tavasz, nyár vagy tél: Alma Magdinak és barátainak minden nap újabb kalandokat tartogat. A bodzavirágfehér kisegér kincskereső utat és kirándulást szervez, titokban
süteményversenyre készül, szellemekre vadászik. Egy napon
pedig váratlan vendég érkezik hozzá...
Jöhet vad őszi vihar, hullhat a hó: a lényeg, hogy Alma Magdi és
barátai együtt legyenek, és vigyázzanak egymásra!
Rendelési kód: CD285
163×238 mm, 200 oldal, keménytábla
4+
Bolti ár: 3690 Ft KLUBÁR: 3390 FT

KUKUCS KÖNYVEK

A világ mesekincstárának 43 legszebb
darabját meséli újra és kelti életre
elbűvölő rajzaival Tony Wolf. A kötetben
olvasható többek közt A kis hableány,
Pöttöm Panna, A rút kiskacsa, Az ólomkatona, A császár új ruhája, Borsószem
hercegkisasszony, A tűzszerszám,
Hókirálynő, Pinokkió, Jancsi és Juliska,
Hófehérke és a hét törpe, A három kismalac, A hét kecskegida, Hüvelyk Matyi,
Az aranylúd, a Brémai muzsikusok.
Rendelési kód: CD292
163×238 mm, 232 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

Mesél az erdő
A SOROZAT
BEFEJEZŐ KÖTETE

KI VAN ITT?

KI LAKIK ITT?

2+

Minden oldalon más-más
állat bújt el. Told el a kis
ablakokat, és megtalálod
őket!
90×90 mm,
12 oldal, lapozó
Bolti ár: 1250 Ft
KLUBÁR: 1170 FT
Rendelési kód: CD288

TONY WOLF

MESÉL AZ ERDŐ

A kis dinoszauruszról
A sorozat utolsó kötetében ismét
találkozhatunk régi ismerőseinkkel,
a törpékkel és az erdei állatokkal,
akik ezúttal is rengeteg izgalmas
kalandot élnek át. Új barátot is szereznek: ő Dinó, a kis dinoszaurusz,
akit egy tündér varázsol közéjük...

A kisegér búvóhelyet keres.
De sajnos már mindenhol
lakik valaki. Told el a kis ablakokat, és meglátod őket!
90×90 mm,
12 oldal, lapozó
Bolti ár: 1250 Ft
KLUBÁR: 1170 FT
Rendelési kód: CD287
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Rendelési kód: CD290
163×238 mm,
88 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
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Karácsony a Disney-vel
Disney Junior

SZÓFIA ELSŐ KARÁCSONYA
Szófia hercegnő élete első karácsonyára
készül! Hogy lehet ez? A wassiliai tél ünnepet
is nagyon szereti, de most alig várja, hogy
megismerje a karácsonyi szokásokat. Barát
nőjét, Vivient látogatja meg, hogy együtt töltsék
ezt a csodálatos ünnepet.
Ez a gyönyörűen illusztrált, kedves mesekönyv
igazán különleges ajándék. Nem csak Szófia
rajongóinak.
Rendelési kód: CD302
195×241 mm, 32 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2690 Ft KLUBÁR: 2490 FT

EGY SOROZAT OLVASNI TANULÓKNAK – 3 TUDÁSSZINTEN
játékos feladatokkal és 24 matricával

ELZA ÉS A TERMÉSZET
NÉGY SZELLEME
Elza találkozik a természet szellemeivel,
de azt nem is sejti, mennyi kaland vár rá,
az Elvarázsolt vidéken.
Rendelési kód: CD297

ELZA VARÁZSLATOS UTAZÁSA
Elza egy titokzatos hangot követve eljut
északra, hogy kiderítse, miért van varázs
ereje. Tarts vele az úton!
Rendelési kód: CD298

A PARÁDÉ
Csatlakozzatok Annához és Elzához,
és vegyetek részt ti is a fergeteges
parádéban!
Rendelési kód: CD296

NYAFI NAGY NAPJA

145×195 mm, 48 oldal, keménytábla
KLUBÁR: 1850 FT/KÖTET
Bolti ár:mm,
1990
145×195
48Ft/kötet
oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft/kötet KLUBÁR: 1850 FT/KÖTET

Amikor Nyafinak borzalmasan alakul
a reggele, a kutyik feladatuknak érzik,
hogy élete legjobb napjává változtassák.
Rendelési kód: CD301

KUTYUSOK KÜLDETÉSEN
Tudtad, hogy a kutyusok szaglása
egy milliószor érzékenyebb, mint
a miénk? Rengeteg érdekesség mellett
ezt is megtanulhatod a Kutyapajtik
kalandjait olvasva.
Rendelési kód: CD300

KIS KUTYÁK NAGY KALANDJA
PÁRIZSBAN
Bingo és a Rolly a világ legkedvesebb kiskutyái,
akik képesek Párizsig menni, hogy gazdájuknak
örömet szerezzenek.
Rendelési kód: CD299
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©Disney

Disney Junior

365 JÓÉJTMESE
Ennek a gyönyörű mesegyűjteménynek a lapjai között a legkedvesebb Disney Junior hősök
izgalmas kalandjai sorakoznak, és alig várják,
hogy mindennap egy történettel szórakoztathassák a gyerekeket. Csatlakozzatok Szófia
hercegnőhöz és Jake-hez, segítsetek
Doktor Plüssinek a klinikáján, és nevessetek ti is sokat Ölelörny Henry,
no meg Mickey egér és barátai
kalandjain!
Rendelési kód: CD305
210×290 mm, 384 oldal, keménytábla
Bolti ár: 7490 Ft KLUBÁR: 6970 FT

Disney Baby

SZÍNES ÜNNEPEK
Disney Baby

MINDJÁRT ITT
A KARÁCSONY!
Készüljünk együtt kedvenc mesehőseinkkel
a karácsonyra!
Rendelési kód: CD308
190×190 mm,
10 oldal, lapozó
Bolti ár: 1690 Ft
KLUBÁR: 1570 FT

Színező és foglalkoztató
Mennyi kedves Disney
mesehős! És mindegyik a karácsonyt várja! Tarts velük,
színezd ki a sok bájos képet
és a fejtörőkkel is gyorsabban
repül az idő!
Rendelési kód: CD304
190×270 mm,
24 oldal, fűzött
Bolti ár: 890 Ft
KLUBÁR: 830 FT

Disney Baby

A KIS FELFEDEZŐK
Disney Baby lapozó
kinyitható ablakokkal
Ez a könyv szórakoztatja és játszva
tanítja a kis olvasóit, hogy igazi öröm
legyen a közös könyvnézegetés.
A bájos versikék gazdagítják a szókincset, a kinyitható kis ablakok pedig
sok meglepetést rejtenek.
Rendelési kód: CD303
230×268 mm, 12 oldal, lapozó
kinyitható ablakokkal
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT

Disney Baby

JÁRMŰVEK
Ismerkedj a járművekkel
a bájos mesehősök se
gítségével!
Rendelési kód: CD306
190×190 mm,
10 oldal, lapozó
Bolti ár: 1690 Ft
KLUBÁR: 1570 FT

Disney Suli

ZENÉLNI JÓ!
Játékos feladatokkal és rengeteg
matricával
A Jégvarázs világa megtelik zenével
és hangokkal. Fedezd fel a muzsikát,
kísérletezz, gyakorolj, és fejezd ki
magad hangokkal Anna, Elsa, Olaf,
Kristoff és Sven segítségével,
akik bemutatják neked a zene
varázserejét.
210×297 mm,
64 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CD307
©Disney/Pixar

35

KARÁCSONYRA
Alex T. Smith

A KISEGÉR, AKI
ELHOZTA A KARÁCSONYT
24 és fél fejezet, egy mese
és egy adventi nagy utazás, amellyel
mindenki felkészülhet az ünnepre –
mindezt nyújtja Alex T. Smith legújabb,
gyönyörűen illusztrált könyve.
Rendelési kód: CD309
200×255 mm, 176 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4490 Ft KLUBÁR: 4180 FT
Karoline Sander

Daisy Meadows

BORI ADVENTI KALENDÁRIUMA

VARÁZSLATOS ÁLLATBIRODALOM
KARÁCSONYI EXTRA

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. A karácsonyi vásárra is szeretne elmenni korcsolyázni,
természetesen Annával és Zizivel. De a két lány soha nem ér rá, és
mintha titkolnának is előle valamit. De milyen advent az, amikor az
ember nem is látja a legjobb barátnőit? Bori szerint ez sehogy sincs
rendjén. Minden nap vágd fel az újabb történet oldalait, és várd
együtt a karácsonyt Borival!
Rendelési kód: CD311
163×238 mm, 208 oldal, keménytábla
6+
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

4+

Simi karácsonyi kalandja
A Barátság-erdő mindig varázslatos, hát még
karácsony estéjén! A kis állatok izgatottan
készülődnek az ünnepre, ám van valami,
amit talán még a karácsonynál is jobban
várnak: Bölcs Bagoly bácsi és Bájoscsőr kisasszony esküvője. Lili és Luca is kapott meghívót, sőt, ők lesznek a koszorúslányok! Ám
Grizelda most is rosszban sántikál.
Rendelési kód: CD315
129×197 mm, 176 oldal, kartonált
7+
Bolti ár: 1490 Ft KLUBÁR: 1380 FT
Rosie Banks

BŰBÁJOS HERCEGNŐK
KARÁCSONYI KÜLÖNKIADÁS

Julia Boehme

Julia Boehme

BORI ÉS A TÉLI VAKÁCIÓ

BORI ÉS A NEM
MINDENNAPI KARÁCSONY

Bori és családja a télen egy
elhagyatott kis erdei házban
tölt néhány napot. Sajnos sehol
egy árva hópehely! Egyik éjjel
azonban megváltozik az idő,
éppen úgy, ahogyan Bori kívánta:
nagyon hideg lesz, és csak
havazik vég nélkül, míg be nem
lep mindent a hó! Ráadásul még
a fűtés is elromlik a házban. Most
mi tévők legyenek?
145×215 mm,
104 oldal, kartonált
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1380 FT
6+
Rendelési kód: CD313
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Szenzációs szünidő
Miát és Lottit meghívták nyaralni a Bűbájos
hercegnő, nem is akárhova, hanem a Kívánságcsillag Palotába, ahol a medencének
korona alakja van! A fürdőzés után pedig
Bori és Robi segítségére sietnek, hogy a
nagyijuk kertje újra régi pompájában tündököljön. De megérkezik Méreg hercegnő,
hogy mindent a feje tetejére állítson. Vajon
sikerül elrontania a vakációt?
Rendelési kód: CD314
129×197 mm, 208 oldal, kartonált
8+
Bolti ár: 1490 Ft KLUBÁR: 1380 FT

Bori nagyon várja a karácsonyt. Már csak három nap
van hátra szentestéig, ám a
Komáromi családban semmi
sem alakul úgy, ahogyan
tervezték. Minden balul sül
el. Végül Bori mégis arra
a megállapításra jut, hogy egy
kivételes karácsony is lehet
különleges...
145×215 mm,
94 oldal, kartonált
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1380 FT
6+
Rendelési kód: CD312
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Bella Swift

A KISKUTYA, AKI
UNIKORNIS AKART LENNI
Milli, a mopsz épp karácsony előtt veszíti el
az otthonát, de szerencsére Anna családja
befogadja egy hétre. A játékos kedvű kiskutya nagyon megszereti Annát, és nagyon
szeretne örökre vele maradni. De Anna nem
vágyik kutyára – ő egy unikornist szeretne,
legalábbis Milli szerint. Sikerül-e Millinek
unikornissá változnia?
Rendelési kód: CD310
129×197 mm, 160 oldal, kartonált
5+
Bolti ár: 1490 Ft KLUBÁR: 1380 FT

www.lira.hu

(1) 33 77 333

BABILON OLVASNIVALÓ
KÖNY VKIADÓ
Amanda Wood – Mike Jolley

VARÁZSLATOS EMBERISÉG

Látványos történelmi áttekintés
az őskortól a reneszánszig
Ebben az enciklopédikus igényű könyvben 60 szemléletes ábra rendszerezi
tudásunkat az emberiség történetéről
az őskortól a középkor végéig. A történelmi események, a művészet és a
kultúra, a tudomány, a kereskedelem
és a technika összefüggésein a lapszéli
nyilak vezetnek végig.
Rendelési kód: CD323
260×310 mm, 112 oldal, keménytábla
Bolti ár: 6690 Ft KLUBÁR: 6190 FT

8+

Bernd Flessner
Peter Jones

IFJABB TOM KAPITÁNY

A KOLDUSKIRÁLY
A Koldus király 6–99 éveseknek szóló csoda mesekönyv. Érdekes és bölcs mondanivalója miatt gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlott. Az ausztrál–
magyar apuka, illetve író szeretetről, bölcsességről, pimaszságról mesél ebben a szépen illusztrált, rövid könyvben.
Élt egyszer egy király, régen, s nagyon messzi, / Bús volt ő és csendes, nem látták nevetni. / Gazdag volt és bölcs ő, helyén volt a szíve, / S változtatni akart,
elmenni ízibe. / Koldusnak öltözött, hogy elhagyhassa trónját, / S eljusson, hol
meghallgatják mondanivalóját. / Először mindenki nagy ívben elkerülte, / Nem
hitték, hogy király, nem nézték ki belőle. / Ám egy nap egy kisfiú telepedett melléje, / Kinek tetszett amit mond; s nem kételkedett benne. / Ő volt csupán ki a
király minden szavát hitte, / S annak nem rongyos ruhája számított, csak lelke.
Rendelési kód: CD316
165×230 mm, 34 oldal, kartonált
Bolti ár: 1900 Ft KLUBÁR: 1770 FT

PAGONY
KIADÓ

6. kötet: Kaland a vörös bolygón
A Marson nem lehet unatkozni! Ezt ifjabb Tom
kapitány, Stella és Spéci is hamar megtanulják, amikor a vörös bolygó felkutatására indulnak. Útjuk során veszélyes homokviharba
kerülnek. Sürgősen ki kell eszelniük, hogyan
menekülhetnek meg a bajból!
Rendelési kód: CD322
158×215 mm, 72 oldal, keménytábla
8+
Bolti ár: 2190 Ft KLUBÁR: 1990 FT
Andrea Weller-Essers

ELEFÁNTOK – ORMÁNYOS ÓRIÁSOK
Mi MICSODA-sorozat
Az elefánt bolygónk legnagyobb szárazföldi
állata, hihetetlenül okos, és olykor egészen
emberi. A világ mely tájain fordul elő? Hogyan
él? Ki vezeti a csordát, és hogyan kommunikálnak egymással? És hol tisztelik szentként?
Ebből a könyvből minden kiderül a lapátfülű,
oszloplábú, ormányos szürke óriásokról.
Rendelési kód: CD319
230×280 mm, 48 oldal, keménytábla
8+
Bolti ár: 3200 Ft KLUBÁR: 2980 FT
Andrea Weller-Essers

ÉPÍTKEZÉS

Dániel András

A KUFLIK
ÉS A MÁSHOGYOSZKÓP
Tudod, mi történik, ha azt
mondod, hajjajjaj, és átrakod
a lila gombodat a bal zsebedből
a jobb zsebedbe? Fityirc sem
tudta! Pedig így kell elővarázsolni a Máshogyoszkópot! Hogy az
mi? Kiderül Dániel András, Szép
Magyar Könyv- és Év Gyermekkönyve-díjas író-illusztrátor
sikersorozatának új részéből.
230×160 mm,
56 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT
3+
Rendelési kód: CD317

Gimesi Dóra – Jeli Viktória –
Tasnádi István – Vészits Andrea
Időfutár 8.

A VISSZAZÖKKENT IDŐ

Egy újabb fergeteges, okos, és
játékos szöveg a szerzőkvartettől,
szülőkről és gyerekekről, családról és barátokról, múltról és jelenről, ármányról és szerelemről,
költészetről és persze színházról:
hiszen színház az egész világ.
És mellesleg, a történet (talán?)
befejeződik...
130×195 mm,
304 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD318

8+
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Karin Bischoff

3+

Mi MICSODA OVISOKNAK
A kötet bemutatja, hogyan épül a ház,
kik dolgoznak az építkezésen, és az
is kiderül, hogyan fúrják az alagutat.
A kukucskálók és a kreatív feladatok
aktivizálják a gyerekeket.
Rendelési kód: CD320
230×230 mm, 12 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2950 Ft KLUBÁR: 2740 FT

IDŐJÁRÁS
Mi MICSODA OVISOKNAK
A sorozat aktív felfedezésre hívja az óvodásokat. Ebből a könyvből megtudják, mi
az időjárás, hogyan keletkezik a vihar, és
mikor látható szivárvány. A kukucskálók
alatt további érdekességek rejtőznek.
Rendelési kód: CD321
230×230 mm, 12 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2950 Ft KLUBÁR: 2740 FT
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OLVASNIVALÓ

FEDEZD
FEL!
HÓEMBER A BARÁTOM

A FÖLD
Rendelési kód: CD329

A CSILLAGÁSZAT
Minden, amit a csillagokról és a bolygókról tudni szeretnél
Rendelési kód: CD328
A világegyetem csodáit távcsövekkel szemlélhetjük, miközben
az univerzum legnagyobb csodája, a Föld körülvesz bennünket,
szabad szemmel is jól látható és tapintható. A színes illusztráció
kon és a természetfotókon túl a kötet hátuljában megbújó poszter
és játék segítségével még jobban megismerhetjük ezt a csodát.
A kötetek jellemzői:
275×300 mm, 48 oldal,
hologramos borítóval
Bolti ár: 4990 Ft/kötet
KLUBÁR: 4640 FT/KÖTET

6+

15 lélekmelengető
téli történet
Ebben a kötetben tizenöt
téli történetet olvashatnak
a gyerekek a leghidegebb
évszakról. Bár korán sötétedik, és gyakran van hideg,
a tél mégis számtalan csodát
rejt: a korcsolyázás, síelés,
hógolyózás, szánkózás, hóemberépítés öröme nagyszerű
közös élmény kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
235×260 mm,
92 oldal, bélelt borító
3+
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CD331

KARÁCSONYI
KIRAKÓSKÖNYV

A KARÁCSONYI
MENTŐAKCIÓ

A könyv puzzle-oldalainak kirakása közben a gyerekek újra
és újra átélhetik a karácsony
hangulatát.
165×165mm, 10 oldal,
keménytábla, kirakókkal
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT
4+
Rendelési kód: CD333

Minden oldalon
pop up 3D-s jelenet
Télapónak mindig sok a dolga karácsonykor, és néha
ráfér egy kis segítség, ha
meg kell menteni a karácsonyi meglepetést! A csodás,
3D-s előugró elemeknek
köszönhetően a gyerekek
részesévé válhatnak a nagy
karácsonyi mentőakciónak,
és átélhetik a karácsony
varázslatát.
240×240 mm, 8 oldal,
előugró elemekkel
Bolti ár: 2490 Ft
3+
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CD324

A LEGELSŐ. . . KÉSZLETEM
A legelső készletem-sorozat interaktív dobozaival a legkisebbek
is megismerkedhetnek a tűzoltók felszerelésével vagy az állatok
világával. A sorozat legújabb kötetében a karácsony legfontosabb
kellékeit kell a helyükre tenniük a kicsiknek.
A kötetek jellemzői:
170×170 mm, 6 oldal, kiemelhető elemekkel
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KLUBÁR: 2290 FT/KÖTET

MESÉLŐ BIBLIA

JULES VERNE TÖRTÉNETEI

A Mesélő Biblia lapjai a legkisebbeket vezetik be
a Szentírás történeteibe.
Ebben a kötetben a hangsúly
elsősorban az illusztrációra
helyeződik, ezért a kezdő
olvasóknak is lehetőséget ad
arra, hogy megismekedjenek
hitünk alapjaival.
240×285 mm,
48 oldal, bélelt borító
4+
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CD334

Nemo kapitány
80 nap alatt a föld körül
A rejtelmes sziget
A kötetben Jules Verne három
népszerű regényének gazdagon illusztrált feldolgozását
olvashatjuk.
255×300 mm,
184 oldal, bélelt borító
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT
6+
Rendelési kód: CD332

HERCEGNŐK
MESEKÖNYVE

3+

A LEGELSŐ
TŰZOLTÓKÉSZLETEM

Újra megelevenedik a mesék
varázslatos világa...
A szebbnél szebb hercegnők
sorra vonulnak fel a könyv
lapjain, de emellett olvas
hatunk tündérekről vagy
kíváncsi gyerekekről is.
Habár a főhösökre számtalan
veszély leselkedik, a bátorság
és a szeretet mindent legyőz.
180×245 mm,
136 oldal, bélelt borító
Bolti ár: 3790 Ft
4+
KLUBÁR: 3490 FT
Rendelési kód: CD330

Rendelési kód: CD327

A LEGELSŐ
ÁLLATOS KÉSZLETEM
Rendelési kód: CD325

ÚJ
A LEGELSŐ
KARÁCSONYI
KÉSZLETEM
Rendelési kód: CD326
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MÓRA KÖNY VKIADÓ
Zágoni Balázs
ODAÁT – Fekete fény 2.
Ahogy az Európai Unió felbomlása után az országok városállamokra estek szét, úgy a tizenhárom éves Vik családja is kettészakadt. Vik úgy
érzi, mindenki a feje fölött dönt, ráadásul most
mintha a rejtélyes Gömb is magára hagyta volna. A Fekete fény második részében feltárulnak a
múlt titkai, és meglepő dolog derül ki a Gömbről.
Rendelési kód: CD342
130×198 mm, 392 oldal, kartonált
12+
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2190 FT

Stephanie Kate Strohm

HERCEG ÁLRUHÁBAN

LOL-könyvek
A tizenhat éves Dylan Leigh élete akár normális is
lehetne, ha nem Miss Mississippi volna a nővére,
aki ráadásul épp házasodni készül. A szépséges
Dusty egyáltalán nem hétköznapi módon találta
meg az igazit, hanem a Herceg álruhában című
valóságshow-ban.
Rendelési kód: CD341
138×200 mm, 336 oldal, kartonált
15+
Bolti ár: 2299 Ft KLUBÁR: 2090 FT

48 MÁSKÉPP

Valentina Giannella

Ifjúsági novellák a múltból
Forradalmi tények és legendák újratöltve.
13 alternatívát olvashatunk fiatal szerzők tollából: Mi lett volna, ha Petőfi 1848. március
14-én olyan hangosan énekel a Pilvaxban,
hogy másnapra teljesen bereked? Vagy mi
lett volna, ha megnyerjük a szabadságharcot,
és megvalósul a Duna-menti Köztársaság?
Rendelési kód: CD335
142×197 mm, 160 oldal, kartonált
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT
14+

GRETA VAGYOK
Egy új zöldnemzedék kiáltványa –
Fiatalok a világ minden tájáról
Ebből a könyvből a tudomány segítségével
megérthetjük, mi történik a bolygónkkal.
Megtudjuk, kicsoda Greta Thunberg, a kamasz lány, aki egymaga majdnem kétmillió
kortársát szólította az utcára.
Rendelési kód: CD338
170×210 mm, 128 oldal, kartonált
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT
10+

Albert Uderzo

Elisabetta Gnone

ASTERIX ÉS A VARÁZSSZŐNYEG

OLGA, A PAPÍRLÁNY – JUM, A SÖTÉT SZERZET

Szokatlanul hosszú szárazság sújt egy indiai királyságot, ezért uralkodója elküldi Galliába 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: CD336
215×287 mm, 48 oldal, kartonált
9+
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT

Balicót vastag hótakaró borítja, közeleg a karácsony. A falubeliek vacognak a mindent átható
fagytól, ezért Olga meséivel próbálja felmelegíteni
a szívüket. Van egy új története, amely a kivágott
erdő helyén tátongó ürességből született. Ez az űr
eszébe juttatja Jumot, akire hűséges kutyája, Valdo is emlékszik.
Rendelési kód: CD343
137×205 mm, 224 oldal, keménytábla
9+
Bolti ár: 3499 Ft KLUBÁR: 3250 FT

3+

Kaláka együttes–Miklya Luzsányi Mónika

Harriet Muncaster

VOLT EGY FAKATONA

HOLDAS HANNA A PIZSIBULIBAN

Zenéskönyv – CD-melléklettel
A Kaláka együttes megalakulásának 50.
évfordulója alkalmából jelenik meg ez a
zenéskönyv, amelynek CD-melléklete a
zenekar legnépszerűbb dalait tartalmazza. A kötetben a versek mellett a zenekar
történetéről szóló mesék is helyet kaptak.
Rendelési kód: CD344
195×220 mm, 64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4499 Ft KLUBÁR: 4190 FT

Vámpírtündér 8.
Hanna nagyon boldog, mert Zoé, a legjobb barátnője meghívta, hogy a hétvégén aludjon náluk.
Hanna még sosem volt pizsibuliban. Csupa vidám
dolgot csinálnak együtt: tortát sütnek az iskolai
versenyre, éjféli lakomát terveznek, és persze nem
marad el a varázslás sem.
Rendelési kód: CD339
128×184 mm, 128 oldal, kartonált
6+
Bolti ár: 1999 Ft KLUBÁR: 1860 FT
Bartos Erika
Brúnó meséi – SZÜLETÉSNAP
Brúnó születésnapjai tükrében végigkövethetjük a hétéves fiúcska növekedésének
történetét a születésétől kezdve: ahogy
megéli a dackorszakot, a kíváncsi kérde
zősködés időszakát, óvodás lesz, aztán már
iskolába készül, és mindeközben egyre többet tud meg a világról és saját érzéseiről.
Rendelési kód: CD337
180×216 mm, 216 oldal, keménytábla
3+
Bolti ár: 3999 Ft KLUBÁR: 3690 FT

PEYO

HUPIKÉK TÖRPIKÉK
SZEREP-JÁTÉK-KÖNY V

5 törpénet – 10 törpfigura – 1 játékszőnyeg
Ebben a különleges könyvben 5 izgalmas
törpénetet találsz, és 10 igazi hupikék figurát
meg egy játékszőnyeget, amely Aprajafalvát
ábrázolja. Így rögtön el is játszhatod kedvenc
hupikék törpéneteidet.
Rendelési kód: CD340
250×200 mm, 11 oldal, keménytábla
3+
Bolti ár: 4699 Ft KLUBÁR: 4390 FT
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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

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2020. február 18-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
KLUBTAGOKNAK INGYENES

