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Grecsó Krisztián
Magamról többet

Fotó: Fülöp Dániel Mátyás
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(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.)
Peter Robinson

A FORRADALOM GYERMEKEI

137 × 197 mm, 416 oldal, kartonált
Egy vézna férfi fekszik az egykori vasúti nyomvonalon, a híd alatt, egy isten háta mögötti helyen.
Halott. Vajon maga vetett véget az életének? Netán baleset történt? Vagy gyilkosság? És miért
lapul a zsebében ötezer font?
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ereményi Géza nélkül egészen más lenne
a világnak ez a szeglete: kicsit mást jelentenének bizonyos mondatok. Ha ugyanis
Cseh Tamást hallgatunk, Bereményi sorait halljuk, és ezekből a dalokból képzelhetjük el a legjobban, milyen is lehetett a hatvanas évektől
a nyolcvanas évekig terjedő időszak hangulata. Ahogy a Megáll az idő című filmből is,
melynek forgatókönyvét ki más írta volna, mint

Bereményi. Vagy, és ott már rendező is volt, az
Eldorádóból megismerhető a ’45-től ’56-ig terjedő időszak. És ne feledjük a Legendáriumot,
a Vadnai Bébit és a verseket sem. És most,
nagy szerencsénkre itt az új könyv, egy életrajzi
regény, a Magyar Copperfield. Bizton állíthatom, hogy ez lesz az év egyik nagy szenzációja.
De ha már szenzáció: Grecsó Krisztián visszatért a forráshoz. Kevesen tudják, hogy költőként

kezdte, és csak később nyergelt át a prózára.
Most megmutatja, hogy a legkevésbé sem felejtette el, milyen is egy vers – erről most Önök
is meggyőződhetnek.

Jó olvasást!
Király Levente
főszerkesztő

EMELT SZINTŰ
ÉRETTSÉGI

2020

MAGYAR NYELV
ÉS IRODALOM

165 × 238 mm,
120 oldal, kartonált
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT
Rendelési kód: CE101

MATEMATIKA

Csiffáry Gabriella

165 × 238 mm,
172 oldal, kartonált
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT
Rendelési kód: CE103

A TÁBORNOK KERTJE

TÖRTÉNELEM

A

Magazin kéthavonta
XIV. évfolyam 1. szám
2020. február 18.

ISSN: 1788-649X

165 × 238 mm,
z érettségire való felkészü128 oldal, kartonált
lést segítő, számos általáBolti ár: 1990 Ft
nos összefoglaló munkával
KLUBÁR:
1850 FT
szemben ezek a könyvek nem az
Rendelési kód: CE102
eddig tanultak globális áttekintését kívánják nyújtani, hanem
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2019 decemberében
Előkészítő Bizottságának tagjai. A matematika
nyilvánosságra hozott, 2020-as emelt szintű
könyv szerzőjének, dr. Siposs Andrásnak több
magyar nyelv és irodalom, történelem, illetve
évtizedes oktatási tapasztalata van számos is
matematika érettségi vizsga szóbeli témakörei
kolatípusban és oktatási szinten, több sikeres
nek kidolgozását adják, a Részletes Érettségi
középiskolai tankönyv és feladatgyűjtemény íróVizsgakövetelmények alapján.
ja. Mesterpedagógus, kutatótanár, tantárgygonAz irodalom és a történelem kötetek szerzői
dozó, szaktanácsadó, vezetőtanár.
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Felvételi

Híres magyarok szenvedélyei
Szenvedélyek, feledést nyújtó kedvtelések, hobbik, különleges képességek.
Csiffáry Gabriella új könyvében 69 híres
magyar művész, tudós, történelmi személyiség alig ismert oldalát mutatja meg
az olvasónak.
Ki gondolta volna, hogy Beatrix királyné remek sakkozó volt, Jókai szenvedélyes kártyás, Arany János zenét szerzett,
Rákóczi bútort készített, Kossuth és Görgei kertészkedett, Táncsics sokat utazott
az apostolok lován, Bartók és Kodály
hegyet mászott, Rejtő Jenő pedig kiváló
bokszoló volt?
A fejezeteket életrajzi jegyzetek, idézetek, levéltári dokumentumok színesítik, és eddig jórészt ismeretlen képek
illusztrálják.
138×214 mm, 344 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CE104

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

ARCHER

PÁRBAJ
A kö
t
125 et jellem
296 × 200 zői:
Ren oldal, mm,
delé
kart
Bolti si kód: onált
ár: 3 CE10
KLU
BÁR 999 Ft 5
: 369
0 FT

Marcia és Thomas Mitchell

EGY KÉM AZ IRAKI HÁBORÚ ELLEN
Katharine Gun, a brit titkosszolgálat munkatársa egy
nap nehéz döntést hoz: szigorúan bizalmas információt juttat el a sajtónak egy amerikai–brit kémakcióról,
amelynek célja, hogy megszerezzék az ENSZ Biztonsági
Tanácsának felhatalmazását a 2003-as iraki invázióhoz.
A könyv megírását alapos kutatómunka előzte meg,
a szerzőpáros pedig lehengerlőn meséli el ennek a bátor
fiatal nőnek a történetét.
A történet alapján készült filmet Keira Knightley főszereplésével várhatóan a hazai mozikban is hamarosan
bemutatják.

A kö
t
125 et jellem
336 × 200 zői:
Ren oldal, mm,
delé
kart
Bolti si kód: onált
ár: 3 CE10
KLU
BÁR 999 Ft 9
: 369
0 FT

Peter Conradi – Mark Logue

A KIRÁLY HÁBORÚJA
VI. György beszédhibáját, amely korlátozta volna a nyilvánosság előtti szereplésekkor, egy tapasztalt, ám felettébb furcsa módszereiről híres logopédus segítségével
küzdötte le. Kettejük története, amely A király beszéde
című könyv és a belőle készült, Oscar-díjas film révén
vált világhírűvé, a második világháborúban is folyta
tódott: Lionel Logue, a tanár továbbra is bejáratos volt
a Buckingham-palotába, és fontos szerep hárult rá: támogatta a királyt Dunkerque sötét napjaiban és a normandiai partraszállás idején az 1945-ös végső győzelemig – és még azután is.
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Fayer Sándor

Deepa Anappara

ÖRDÖGI KÖR

DZSINNVADÁSZOK

Az Ördögi kör főhőse Tamás,
egy magyar származású
katona, akinek sikerült az
amerikai tengerészgyalogság kötelékébe kerülnie.
A folyton bunyókba keveredő
karrierkatonát újra és újra
Afganisztánba vezénylik, ahol folyamatosan
számolnia kell azzal, hogy
egyetlen másodpercre sincs
biztonságban az élete.
125×200 mm,
224 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE108

Hová tűnnek el a gyerekek
Indiában?
Indiában naponta mintegy
száznyolcvan gyermek
tűnik el nyomtalanul –
feltételezhetően ember- és
szervkereskedők áldozataként. Regényével erre az
óriási problémára hívja fel
a figyelmet az újságíróként
már számtalan díjat elnyert
Deepa Anappara.
125×200 mm,
392 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE110

Oyinkan Braithwaite

Park Dzsó-Szuk – Jon Szang-Ho

HUGICÁM,
A SOROZATGYILKOS

VONAT PUSZÁNBA

Egy este Korede már harmadjára takarít halálosztó
kishúga, Ayoola után, aki ezt
követően azzal az orvossal
jön össze, akibe nővére már
régóta szerelmes. Korede nem
szeretné a doktort úgy viszontlátni, hogy kés áll ki a hátából.
De ha az egyiket meg akarja
menteni, a másikat fel kell
áldoznia…
124×183 mm, 280 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE106
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Zombiexpressz
Egy azonosítatlan vírus terjedt
el országszerte. Fertőzött em
berek özönlik el az utcákat, és
megharapnak mindenkit, akit
érnek. Elszabadul a zombijárvány. Szogu, a munkamániás
alapkezelő kétségbeesetten
próbálja megvédeni, illetve
eljuttatni kislányát az egyetlen biztonságos városba,
Puszánba.
125×200 mm,
224 oldal, kartonált
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3450 FT
Rendelési kód: CE107
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AZ EREDETI KIADÁS

40.

ÉVFORDULÓJÁRA
1906. április 18-án
két újszülött látja meg
a napvilágot: egyikük
Bostonban, egy gazdag
bankárcsalád sarjaként, a másikuk egy
eldugott lengyelországi
faluban. Miközben
felnőve mindketten elszánt harcot folytatnak
a sikerért, nem kerül
hetik el a végzetüket.
Jeffrey Archer remekműve, amelyet első
kiadása óta milliók olvastak szerte a világon,
egyaránt bővelkedik
drámai jelenetekben,
kalandokban, nagy
összecsapásokban és
megrázó mozzanatokban. Egymást követik
a váratlan fordulatok,
egészen a legutolsó
mondat végső csattanójáig.
137×197 mm,
608 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CE111

(1) 33 77 333

ROMANTIKUS REGÉNYEK ÉS KRIMIK A GENERAL PRESS KÖNY VKIADÓTÓL
Chris Carter

EGY GONOSZ ELME
Egy bizarr baleset folytán egy még bizarrabb gyilkosságra
derül fény egy amerikai kisvárosban. A férfira azonban,
akit a kettős gyilkosság vádjával letartóztatnak, hamarosan egy még sokkolóbb gyanú árnyéka vetül: legalább
huszonöt éve folyamatosan rabolja el, kínozza és csonkítja meg az áldozatait. A gyanúsított azt állítja, ártatlanul
keveredett bele az egészbe, és egy titokzatos idegen követte el a bűntényeket. De vajon lehet-e hinni neki? Az FBI
azonnal nyomozni kezd az ügyben, nemsokára azonban
külső segítséget kell kérniük – Robert Hunter nyomozótól.

Julie Klassen

Mary Jo Putney

Lucy Dillon

AZ UDVARHÁZ TITKA

VÁRATLAN SZERELEM

A FÉNYSUGÁR

Amikor Abigail Foster
megérkezik új lakóhelyére,
az elegáns Pembrooke
Parkba, azonnal feltűnik
neki, hogy az előző lakók
meglehetősen sietve távozhattak. De vajon van-e
mindehhez köze azoknak
a pletykáknak, amelyek
szerint egy kincsekkel
teli titkos szoba található
a kastélyban?
137×197 mm,
432 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE112

Az egykor hírszerző tisztként szolgáló Simon Duval
hazatérve Angliába az
egyik rokona özvegyét méltatlan körülmények között
találja. Ezért megkéri a kezét – nem szenvedélyből,
hanem mély együttérzésből. A fiatalokban a legnagyobb meglepetésükre
csakhamar igaz érzelmek
bimbóznak ki.
137×197 mm,
352 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CE116

Lorna megunta a nagyvárosi
életet, és hazautazott a szülőfalujába, hogy megvalósítsa
az álmát. A nő csak egy új
kezdetre vágyik, de vajon
Longhampton erre a megfelelő
hely? Hiszen a családja itt élte
át a legnagyobb veszteségeket,
itt esett először szerelembe
– majd itt törték a szívét ezer
darabra.
125×189 mm,
408 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE119

A kö
tet je
368 137 × 19 llemzői:
o
Ren ldal, füle 7 mm,
delé
s, k
Bolti si kód: artonált
ár: 3 CE11
KLU
BÁR 690 Ft 4
: 339
0 FT

Lee Child

SOHANAPJÁN
Jack Reacher egy távolsági buszon utazva egy el-elbóbiskoló idős úrra lesz figyelmes. Egészen pontosan a
zsebéből kikandikáló vastag borítékra. Amilyenben a
bankfiókból kivett pénzt tartják. Sajnos azonban nemcsak
az ő figyelmét kelti fel a valószínűleg több tízezer dollárt
tartalmazó boríték, hanem egy gyanús fiatalemberét is.
Amikor mindketten leszállnak a buszról, Reacher követi
őket az isten háta mögötti kisváros utcáin, és az idős úr
segítségére siet. De miért tart magánál valaki ennyi készpénzt? Reacher hamar rájön, hogy az öregúr és a felesége
hatalmas összeggel tartozik. Nagyon rossz embereknek.
Madeline Miller

Michael Robotham

Thomas Harris

AKHILLEUSZ DALA

FULLADÁS

HANNIBAL ÉBREDÉSE

A szerző vadonatúj novellájával
Amikor Parisz, a trójai királyfi
elrabolja a gyönyörű Helenét
Spártából, Hellász minden
hősét harcba szólítják a trójaiak ellen. Akhilleusz nem
tud ellenállni az istenek által
neki ígért dicsőség és hírnév
csábításának, így csatlakozik
a görög seregekhez.
A Kirké írójának regénye,
kibővítve egy új novellával.
143×210 mm, 392 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CE115

A tizenöt éves Jodie Sheehan gyönyörű, kedves és
tehetséges műkorcsolyázó.
A környék lakóit megrázza,
amikor egy elhagyatott
gyalogút mellett megtalálják
a holttestét. A rendőrségen
óriási a nyomás, egyhamar
elő is állítják a feltételezett
elkövetőt. Valami azonban
nem stimmel a férfi vallomásával...
137×197 mm,
392 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3790 Ft
KLUBÁR: 3490 FT
Rendelési kód: CE117

A kötet a krimiirodalom fe
ledhetetlen klasszikusa.
Egy néma kisfiú a hóesésben,
lánccal a nyaka körül – Hannibal Lecter egy kelet-európai
lidérces álomból lép elénk.
A túlélésért nagy árat fizet:
felnőve egyetlen emberi
szenvedélye marad – a bos�szú. A világirodalom egyik
legkegyetlenebb fenevada
szenvedésből születik.
137×197 mm,
320 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CE113
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Fotó: Városmajori S zabadtéri S zínpad

„Nem az emberek kapják
meg a nevüket, hanem
a nevek az emberüket”

Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regényében végigköveti
gyerek- és ifjúkorát – erről a múltbéli kalandozásról kérdeztük.
Mit keres Dickens híres szereplője a cím
ben?
Számomra megdöbbentő élmény volt kilencéves koromban, amikor elolvastam a
Copperfield Dávidot Ottlik Géza átiratában. Lényegében ugyanaz történt egy
kétszáz évvel azelőtti Angliában, ugyanaz
a sorsélmény, mint az enyém, és érezhető, hogy Dickens azt a történetet is a
saját gyerekkorából írta meg, enyhén fikcionalizálva. Azokat a felnőtteket írta le

6

élményszerűen, akik gyerekkorában körbevették, azokat az angol csodabogarakat.
Én pedig a magyar csodabogarakkal tettem ugyanezt.
Az emberélet kezdetétől a főhős tizen
nyolc éves koráig jutunk el a történetben.
Nehéz volt visszaemlékezni?
Először is összeszedtem, hogy mire emlékszem, és amire nem, azt természetesen kihagytam, és nem egészítettem ki

Rendeljen április 13-ig!
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a fantáziámmal. Ezeket az emléksávokat
egymás mellé téve kiderült, hogy azok
összefüggő egészet adnak ki. A római történetírók közül többen is állították azt,
hogy amit az ember elfelejt, az nem fontos. Az ember csak a fontosra emlékszik.
Ebben a hitben írtam meg ezt a regényt.
A lehető legpontosabb emlékeket vettem
elő, és egymás mellé állítva azok kiadtak
egy szemléltető ábrát. A kronológiához
ragaszkodtam, időnként persze vannak
harmincéves előreugrások is a történet-

(1) 33 77 333

INTERJÚ
ben, mert nem állhattam meg, hogy en�nyi ember sorsát ne folytassam tovább,
amennyiben az példaszerű volt.
Volt-e abban direkt szándék, hogy akár
történelmi személyek, akár a magyar
történelemben azóta kultikussá vált ese
mények, úgymint 1956 tapasztalata,
megelevenedjenek?
Ezekre emlékeztem. Úgy látszik, az ember nem véletlenül emlékszik. Úgyhogy
igaza lehet a római történetíróknak.
Beszél súlyos gyermekkori betegségéről a
Diftéria című fejezetben. Mennyire volt
nehéz képileg megteremteni ezt az álla
potot?
A vártnál rövidebb lett a betegség leírása,
mert kábulatban töltöttem az időt. De a
legfontosabbak így is benne vannak. Talán másnak nem azok lettek volna hangsúlyosak, de én erre emlékeztem, külö
nösen pedig arra, hogy a világ megoldását
súlyos betegen a színek hozzák. A színeket próbáltam felidézni.
A regény hangsúlyos része az irodalom
melletti tanúságtétel is.
Ez is a betegségemből ered. Nagyon sokáig ágyba kényszerültem, gyönge voltam, és akkor tanultam meg olvasni, talán
három és fél évesen. Az ágyba kényszerültem, és egymás után olvastam a könyveket, mert akkor fedeztem fel ezt az élményt.

Ennek a tizennyolc évnek mik a sarok
pontjai?
Egy barátom megkérdezte, hogy mit írok,
és mondtam, hogy az önéletrajzomat.
Visszakérdezett, hogy miért, eddig mit csináltál? Hiszen amikor fikciót írtam, akkor
is önéletrajzi elemek voltak benne. A személyes megéltséget mindig nagyon fontosnak tartottam. Több mint három évig
írtam ezt a könyvet. Nagyon sok korszakot
éltem át életem első tizennyolc évében,
amit talán a történészek nem is vennének
észre. Egy monolitikus egységnek tartják a
Kádár-kort, de annak is legalább négy-öt
szakasza volt, és aki akkor élt, tapasztalhatta, milyen különbségek vannak benne.
De én ezt írás közben fedeztem fel. Ezzel
a korszakkal együtt nevelkedtem, és meg
tudtam különböztetni, mintha különböző
világokban éltem volna, úgy, ahogy változott az életkorom. Össze is próbáltam
számolni, hogy hány korszakot éltem én
meg, és tizenhetet tudtam összeszámolni
a születésemtől, nem a történelemkönyvek
alapján. Például apácák voltak eleinte az
óvónők, majd azok eltűntek, és helyükön
az óvónénik, óvóbácsik már a Szovjetunió
val való barátságról beszéltek a gyerekeknek. És az apácákból kalauznők lettek, és
ahogy a viselkedésük változott, azt mindmind meg tudtam különböztetni, és észrevettem, hogy az alapvető emberi kapcsolatok is megváltoznak: kicserélődik minden.
A regényben fontos a saját név kérdése is.
Mindenki emlékszik a családi becenevére, ahogy elnevezték. A név az nagyon

F
 ontosnak tűnnek a felnőttekkel folyta
tott beszélgetések is, nagyon életszerűen
jelennek meg.

Ö
 n szerint mire képes a nyelv az emléke
zettel összefüggésben?
A leírásokat én minden fejezetben olyan
nyelven beszéltem szerzőként, amilyen
nyelven akkoriban gondolkoztam és be
széltem. Visszaváltoztam kamasszá, diák
ká, gyerekké. Ez döntés kérdése volt
különben, de hát nagyon élveztem. Ráadásul még emlékeket is ébresztett bennem. Olyan dolgok jutottak eszembe,
amiről azt gondoltam, hogy nem őrzött
meg a memóriám. Pont ez a korabeli
nyelvkörnyezet váltotta ki belőlem az
emlékeket. Az, ahogy beszéltek, például
a nagyanyám és a nagyapám, és ahogy
az édesanyám beszélt, az három külön
világ volt, és nagyon jó volt felidézni, és
azt hiszem, hogy szóról szóra pontosan
az ő szóhasználatukat tudtam idézni.
Ennek nagyon örültem. Felfedezőút is
volt.
Tinkó Máté

Bereményi Géza

MAGYAR COPPERFIELD

A felnőttek a betegségem után kezdtek
el mesélni nekem és beszélni hozzám.
Igazából nem tartottak már akkor kis
fiúnak, pedig nagyon kisfiú voltam, de
látták, hogy figyelek, és hát beszélni is
elfelejtettem, ennélfogva az ő szavaikat
ittam. A figyelő tekintet elég volt. Nagyapám például olyan dolgokat mondott
el nekem, amit senkinek a világon. A feleségének sem, a többi felnőttnek sem,
sőt, azokat szerintem titokban tartotta,
nekem pedig elmondta. Kisfelnőttnek
kezdett tekinteni. Érdekes volt. Talán
önmagának mesélt. Önmagának gondolta át a dolgokat. Visszaemlékezett, és a
tükörbe nézve mondta. Nem érdekelte
a hatás, amit rám tett, egyáltalán nem is
fordult oda, hogy mit szólok hozzá – magában beszélt.

Rendeljen április 13-ig!

fontos az ember életében. Az megjelöli
őt. Mennyire tud vele azonosulni, men�nyire nem. Az sorsdöntő dolog. Én már
kamaszkoromban azon gondolkoztam,
lehetséges, hogy a nevek voltak előbb, és
azok találták meg az emberüket: nem az
emberek kapják meg a nevüket, hanem a
nevek az emberüket. Rájöttem, hogy ez
tulajdonképpen platóni gondolat. Ha olvasunk, akár egy jó amerikai vagy francia
könyvet, ott is a nevekből a szereplő jellemére lehet következtetni, pedig annak
a névnek a jelentését sem ismerjük, csak a
hangalakjából meg lehet állapítani. Van
valami nagyon fontos az elnevezésekben,
valami sorsszerű.

Bereményi Géza régóta várt önéletrajzi
regénye elsősorban a gyermek- és ifjúkorral
foglalkozik. A második világháború után
a Teleki téren felnövő gyereket nagyszülei
és a Teleki téri piac nevelték. 1956-ban tízévesen éli át a forradalom fordulatait, hogy
kamaszkori lázadása és ifjúkori indulása
egybeessen a Kádár-rendszer megszilárdulásával. Bereményi önéletírásában sorra
veszi és ragyogó portrékban örökíti meg
élete meghatározó figuráit és találkozásait.
Ez a memoár magyar történelem krónikája
emberközelből, emellett egy érzékeny
művész vallomása.
123×184 mm, 640 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 5499 Ft
KLUBÁR: 5090 FT
Rendelési kód: CE120

www.lira.hu
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IRODALOM • ROMANTIKA

Hiro Arikawa

Krusovszky Dénes

Závada Pál

Grecsó Krisztián

AKIK MÁR NEM
LESZÜNK SOSEM

HAJÓ A KÖDBEN

VERA

Závada Pál új könyvének
hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd
Műveknek az örökösei.
Minthogy többségük zsidó
származású, és 1944
tavaszán vagyunk, az ő
történetük a huszadik századi történelmünk egyik
közismert esetévé válik.
123×174 mm,
420 oldal, kartonált
Bolti ár: 4299 Ft
KLUBÁR: 3990 FT
Rendelési kód: CE127

Szeged, 1980. Vera az
általános iskola negyedik
osztályába jár, jó tanuló,
jó sportoló. De Vera
biztonságosnak hitt élete
pár hét leforgása alatt
megváltozik. Az egyik
eseményből következik
a másik, mégsem lehet
tudni, vajon mi indítja el
az események láncolatát.
125×197 mm,
336 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3450 FT
Rendelési kód: CE129

Krusovszky Dénes
nemzedékének egyik legjelentősebb költője. Első
regénye generációkon és
országhatárokon átívelő
történet, amely arról szól,
hogyan határozzák meg
jelenünket a múltbeli
események.
123×184 mm,
480 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE122

AZ UTAZÓ MACSKA
KRÓNIKÁJA

Nem az út számít,
hanem akivel megteszed
Nana úton van – imádott
gazdája, Szatoru mellett
terpeszkedik az ezüstszínű
furgon anyósülésén. A ritka
szelídséggel és humorral
elmesélt történet Szatoru
három ifjúkori barátjának
felkutatását meséli el.
125×200 mm,
300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CE124

R. Lippincott –
M. Daughtry – T. Iaconis

Raphaelle Giordano

A MÁSODIK ÉLETED

KÉT LÉPÉS TÁVOLSÁG AKKOR KEZDŐDIK,
Stella Grant cisztás fibrózissal küzd, és egyedül
egy új tüdő adhatna neki
hosszabb életet. Mindig
szigorúan három lépést
távolságot kell tartania
más betegektől, ám egy
nap betoppan az életébe
a vad Will Newman,
csodás kék szemeivel.
135×210 mm,
304 oldal, kartonált
Bolti ár: 3299 Ft
KLUBÁR: 2990 FT
Rendelési kód: CE128

AMIKOR MEGÉRTED,
HOGY CSAK EGY VAN
A harmincnyolc és negyed
éves Camille arra vágyik,
hogy visszataláljon az
öröm és a kiteljesedés útjára. A rutinológus Claude
felajánlja, hogy eredeti
módszerével a segítségére
lesz ebben...
125×200 mm,
300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3590 Ft
KLUBÁR: 3290 FT
Rendelési kód: CE121

Pál Ferenc

Greta Thunberg

ÉLETTÖRTÉNETEK

Nyáry Krisztián

Michelle Obama

ÉLETEMNÉL IS JOBBAN ÍGY LETTEM
115 újabb szerelmes
levél és történet
Az Életemnél is jobban
című kötet az Írjál és sze
ressél sorozat második
darabja, amely újabb
115 magyar szerelmes
levelet és történetet
tartalmaz. Ahány levél,
annyiféle sors és érzelem.
190×260 mm,
340 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4650 FT
Rendelési kód: CE126
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Mélyről jövő vallomásokban és magukkal ragadó
történetekben bővelkedő önéletrajzi könyvében Michelle Obama
bepillantást enged élete
kulcsfontosságú pillanataiba – a Chicago déli
részén töltött gyerekkorától egészen vezetői
pozícióba kerüléséig.
155×260 mm,
440 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4900 Ft
KLUBÁR: 4550 FT
Rendelési kód: CE131

Orvos-Tóth Noémi

Király Levente (szerk.)

HOFI MEGMONDJA ÖRÖKÖLT SORS
Létezik egy zseniális
mozzanata a Hofi-jelenségnek: az általa megformált figura csak úgy
tesz, mintha összevissza
fecsegne, ám közben
jelmondatszerűen tömör
poénok tömegét zúdítja
a nézőkre, s végül rájövünk, hogy egy filozófust
hallgattunk.
124×183 mm,
136 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CE130

Rendeljen április 13-ig!

Családi sebek és
a gyógyulás útjai
A modern kutatás eredménye, hogy felmenőink
traumái, feldolgozatlan
félelmei, kapcsolati
törései még a halálukkal
sem enyésznek el, hanem
bennünk élnek tovább pl.
depresszió, pánikzavar
formájában.
135×200 mm,
272 oldal, kartonált
Bolti ár: 3360 Ft
KLUBÁR: 3090 FT
Rendelési kód: CE132

www.lira.hu

AMI IGAZÁN SZÁMÍT ÉG A HÁZUNK
Hogyan bánjunk jól magunkkal és másokkal?
Miként hozzuk magunkat
egyensúlyba nehézségek
idején? Mit kezdjünk
múltunk fájó sebeivel,
jövőnk bizonytalanságával? Miként kommunikáljunk hatékonyabban?
Mit tegyünk, hogy derűs
emberré váljunk?
140×200 mm,
350 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CE123

Ég a házunk, közben mi ülünk
az asztalnál és veszekszünk.
Egyesek szerint nem is ég.
Mások szerint nem teljesen
biztos, ezért várjunk, amíg
több bizonyítékunk lesz. Néhányan azt mondják, igenis
ég, azonnal tennünk kell valamit. A füst egyre fojtogatóbb,
a meleg elviselhetetlen: ki
tudja, kijutunk-e élve?
124×183 mm,
288 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CE125

(1) 33 77 333

K Ö NY V E I

IZGALMAS OLVASMÁNYOK

Bán Mór

HUNYADI
Tizenegyedik könyv
Vihartépte zászlaink
Hunyadi János kormányzó
a török fenyegetést egy
mindent eldöntő hadjárattal igyekszik elhárítani.
Seregeit összegyűjtve nagyszabású haditerv alapján
tör előre. Célja: Szaloniki
kikötőjének elfoglalása.
155×230 mm,
544 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE140

Frei Tamás

Thomas Harris

Dezső András

Victoria Eugenia Henao

BÁBEL

CARI MORA

MAFFIÓZÓK
MACKÓNADRÁGBAN

MRS. ESCOBAR

Kőhalmi Zoltán
A FÉRFI, AKI MEGÖLTE
A FÉRFIT, AKI MEGÖLT
A terrorizmust a drót
EGY FÉRFIT – avagy
kerítés sem képes
101 hulla Dramfjordban
megállítani. A Bábel
a korábbi regényekhez
Féktelen humorú, agyahasonlóan fordulatos, ak- ment paródia, amiben
ciódús történet, és szokás a skandináv bűnügyi reszerint égetően aktuális. gények minden jellemző
Rávilágít arra, hogy mi
alkatrésze megtalálható,
rejlik az óriásplakátokra
és amelynek hősei hajírt párszavas üzenetek
meresztő fordulatokon át
hátterében.
jutnak el a 101. halottig.
125×200 mm,
134×210 mm,
464 oldal, kartonált
274 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4699 Ft
Bolti ár: 3799 Ft
KLUBÁR: 4370 FT
KLUBÁR: 3490 FT
Rendelési kód: CE133
Rendelési kód: CE134

Fél tonna arany rejlik
egy Miami Beach-i
tengerparton álló villa
alatt. A kincset hajszoló,
mindenre elszánt bandát
Hans-Peter Schneider vezeti, akinek megakad
a szeme a kincs őrzőjén,
a gyönyörű Cari Morán.
Cari Mora meglepő képességekkel rendelkezik.
137×197 mm,
320 oldal, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CE136

Dezső András könyvében
a magyarországi szervezett bűnözés kialakulásának és fejlődésének
történetét meséli el, eddig soha nem publikált,
csak kevesek által ismert
epizódokat is feltárva.
Megismerkedhetünk az
alvilág kultikus figuráival.
130×200 mm,
415 oldal, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT
Rendelési kód: CE141

Életem Pablóval
Egy fiatal nő élete, akinek szolgák hada leste
a szavát, aki a világ egyik
leggazdagabb asszonya
volt. Maria Victoria Henao tizenhárom évesen
ismerte meg a nála több
mint tíz évvel idősebb
Pablo Escobart, a leghatalmasabb drogbárót.
125×200 mm,
461 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE143

IFJÚSÁGI ÉS GYERMEKKÖNYVEK

Leiner Laura

Jeff Kinney

Bosnyák Viktória

Tony Wolf

Disney Junior

EMLÉKEZZ RÁM

EGY ROPI NAPLÓJA 13. RUMINI

A SIRÁLY A KIRÁLY?

MESÉL AZ ERDŐ

365 JÓÉJTMESE

Az Iskolák Országos
Versenyének tizenegy
napja több eseményt
tartogatott eddig Újvári
Hanna számára, mint az
azt megelőző egy teljes
év. A zárkózott lány kezdeti idegenkedése idővel
megszűnik, és a piros
csapat teljes értékű
tagjává válik.
130×200 mm,
464 oldal, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CE139

Hóháború
Miután Greg Heffley iskolája hószünetet hirdet,
az utcájuk zimankós
csatatérré változik. A helyi hóhányók hatalmas
hóvárakat építenek és
hihetetlen hócsatákban
harcolnak meg egymással. Vajon Greg Heffley
megél a jég hátán is?
140×210 mm,
224 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2899 Ft
KLUBÁR: 2690 FT
Rendelési kód: CE138

Az erdőbe hívatlan vendég érkezik: egy sirály, aki
királynak képzeli magát.
Az erdő állatai összesereglenek, és egyre többen
jelentik be trónigényüket.
A bölcs madár furfangos
próbatételeket eszel ki,
hogy eldőljön, ki a jogos
uralkodója az ly-os szavak
erdejének.
136×200 mm,
88 oldal, kartonált
Bolti ár: 1699 Ft
KLUBÁR: 1580 FT
Rendelési kód: CE135

A KIS DINOSZAURUSZRÓL Ennek a gyönyörű mese

Berg Judit
A Rumini fordulatos,
izgalmas, szellemes,
kitűnően megírt, letehetetlen kalandregény,
a csavargóból hajós
inassá lett, szeretnivaló,
bátor és agyafúrt kisegér,
Rumini főszereplésével.
Reméljük, hogy a kötet
sok kiskamasznak szerez
felhőtlen kikapcsolódást.
136×200 mm,
215 oldal, kartonált
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT
Rendelési kód: CE144

Rendeljen április 13-ig!
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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...
163×238 mm,
88 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CE142

gyűjteménynek a lapjain
a legkedvesebb Disney
Junior hősök izgalmas
kalandjai sorakoznak.
Csatlakozzatok Szófia hercegnőhöz és Jake-hez, segítsetek Doktor Plüssinek
a klinikáján, és nevessetek
ti is sokat Ölelörny Henry
kalandjain!
210×290 mm,
384 oldal, keménytábla
Bolti ár: 7490 Ft
KLUBÁR: 6950 FT
Rendelési kód: CE137
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AZ ULPIUS BARÁTI KÖR AJÁNLÁSÁVAL

A LAZI KIADÓ
ÚJDONSÁGAI

Tracey Garvis Graves

PÉNTEK A SZIGETEN
Anna és T. J. egy magánrepülőgépen a Callahan
család nyaralójába tart, amikor a Maldív-szigetcsoport fölött lezuhannak. Sikerül partra vergődniük, de hamarosan rádöbbennek, hogy egy
lakatlan szigeten ragadtak. Miközben a napokból
hetek, hónapok, évek lesznek, a hajótörötteknek
meg kell küzdeniük a trópusi viharokkal, a tenger
veszélyeivel és a legnagyobb fenyegetéssel, annak a lehetőségével, hogy T. J. rákja kiújul. A két
elveszett lélek csak egymás szeretetében bízhat.
Rendelési kód: CE149
125×200 mm, 340 oldal, kartonált
Bolti ár: 3790 Ft KLUBÁR: 3490 FT

A kö
t
135 et jellem
248 × 204 zői:
Ren oldal, mm,
delé
kart
Bolti si kód: onált
ár: 2 CE14
KLU
BÁR 990 Ft 5
: 278
0 FT

Beth Pattillo

Réti László – Vanicsek Olivér

JANE AUSTEN TÖNKRETETTE AZ ÉLETEM

ARANYLÖVÉS

Az utolsó szállítmány
Egy háborús bűnökért körözött magyar zsoldos és egy kiégett amerikai veterán által
vezetett fegyveres csapat különleges megbízatást kap: két és fél tonna illegálisan bányászott aranyat kell átszállítaniuk az afrikai
Száhel-övezet poklán. Kéthetes küldetésük
gazdaggá teheti őket, ám minden egyes rúd
aranynak meg kell érkeznie, különben bárhová menekülnek, megbízóik felkutatják és
megölik őket.
Rendelési kód: CE150
125×200 mm, 550 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT
Garamvölgyi László

BÉRGYILKOS BUDAPESTEN
Black Jack – Az első bűnmegelőzési krimi
Egy amerikai bérgyilkos, szerb maffiózók, egy titokzatos özvegyasszony, egy bank aggódó biztonsági főnőke, egy kézicsapatra való fiatal lány, egy
titkos játékbarlang – minden jel egy nagyszabású
bűncselekmény előkészületeire mutat. Brezan al
ezredes összerántja legendás csapatát: Kocsis
Tibit, a jobbkezét és egyben legjobb barátját,
Flambárt, a bűnmegelőzési szakértőt, Stallonét,
az informatikai zsenit, Verát, a fiatal nyomózónőt
és Abszolút Májkit, a TEK kommandósát.
Rendelési kód: CE151
125×200 mm, 450 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

Jane Austen halála után majd’ háromezer levelét semmisítették meg, így azokkal együtt odavesztek életének titkai is. De vajon mi merült feledésbe?
Emma Grant Austen-kutató mindig a szabályok szerint élt: házas, jó tanári
állása van és tervezi az „előírt” két gyereket is. Ideális élete darabokra hullik,
amikor férjét rajtakapja egy másik nővel. Emma elárulva és egyedül érzi magát.
Amikor plagizálással vádolják, az állását is elveszíti, így Angliába utazik egy
kétségbeesett küldetésre az eltűnt Jane Austen levelek után. Egy asszony azt ígéri
Emmának, hogy megmutatja neki a leveleket, ha megígéri, hogy megtartja Jane
titkait, és végrehajt egy sor feladatot. A feladatok teljesítése közben Emma bejárja Jane Austen Angliáját, új szemmel néz az írónő és a saját életére, és összehozza a sors egy régi baráttal is. Kacagtató, szívszorító és sziporkázó olvasmány.
Shannon Winslow

VISSZATÉRÉS LONGBOURNBA

Jane Austen Büszkeség és balítélet című
könyvének újabb fejezete
Mr. Bennet fiúörökös nélkül távozik az élők sorából,
így az örökösödési záradék következtében Longbourn az Amerikában élő rokon, Mr. Tristan Collins
tulajdonába kerül. Mrs. Bennetet csak egyvalami
mentheti meg otthona elvesztésétől, ha a jog szerinti örökös feleségül veszi Maryt vagy Kittyt…
Rendelési kód: CE147
135×204 mm, 312 oldal, kartonált
Bolti ár: 3290 Ft KLUBÁR: 2990 FT
Karczag György

IDEGEN PÁNCÉLBAN
A 11. század zűrzavaros évtizedeiben járunk, amikor Vazul herceg leszármazottai vetélkedtek a
trónért. Sebő, a balatoni halászlegény ezekben
a belharcokkal sújtott időkben veti le egyszerű
nevét, hogy új sorsot keresve Zákony nembeli
Ivánként induljon el Béla király udvarába...
Rendelési kód: CE146
144×204 mm, 400 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft KLUBÁR: 3250 FT

John Sandford

EXTRÉM PRÉDA
Legutóbbi zűrös ügye után Lucas Davenport
munkanélkülivé válik. Barátja, a kormányzó
éppen beindítja elnökválasztási kampányát,
és felajánlja Lucasnak, hogy csatlakozzon
a kampánystábjához.
„Jó móka lesz!” – ígéri, és nagyjából így is
van, egészen addig, amíg észre nem veszik,
hogy árnyékként követi őket valaki: egy fegyveres férfi, aki meg akarja ölni a kormányzót...
és mindenkit, aki az útjába kerül.
Rendelési kód: CE152
125×200 mm, 413 oldal, kartonált
Bolti ár: 3790 Ft KLUBÁR: 3490 FT
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Schmöltz Margit

KŐ KÖVÖN
Vajákos Suska, a lápi füvesasszony átkot szór egy
kőre. Az évszázadokon átívelő rontás egy titkos,
egy be nem teljesült, egy önfeláldozó és egy elsorvadó szerelem történetét szövi át. II. Géza, II. Ulászló, Melek Ibrahim budai pasa és Esterházy Gábor
gróf is feltűnnek a négy összefonódó történetben.
Rendelési kód: CE148
135×204 mm, 208 oldal, kartonált
Bolti ár: 2690 Ft KLUBÁR: 2490 FT

www.lira.hu
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EZÜST MADARAK
Részlet Ann Napolitano azonos című regényéből, mely a General Press Könyv
kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Frei-Kovács Judit.
2013. JÚNIUS 12. 7:45
A Newark repülőtér csillog-villog a nemrégiben lezajlott felújítás után. Az utasbiztonsági ellenőrzésnél álló sor minden fordulójában dézsás növények díszelegnek, nehogy
az utasok rájöjjenek, mennyit is kell várniuk.
Emberek támaszkodnak a falnak, vagy ücsö
rögnek bőröndökön. Mindannyian hajnalban keltek; hangosan veszik a levegőt, és
akadozva beszélnek a fáradtságtól.
Amikor az Adler család elér a sor elejére,
belepakolják a tálcákba az elektronikai eszközöket és a cipőjüket. Bruce Adler leveszi a
derékszíját, feltekeri, és gondosan elhelyezi
a szürke műanyag tálcában a barna félcipője mellé. A fiai már hanyagabbak, tornacipők repülnek a laptopok és tárcák tetejére.
A cipőfűzők kilógnak a közös tálca szélén,
és Bruce képtelen megállni, hogy vissza ne
tűrje őket.
A mellettük lévő hatalmas, téglalap alakú
táblán az áll: Minden tárcát, kulcsot, telefont,
ékszert, elektronikai eszközt, tabletet, fémtár
gyat, cipőt, övet és ételt helyezzenek a biztonsági
dobozokba! Mindenféle italt és csempészárut el
kell dobni!
Bruce és Jane Adler közrefogják a tizenkét éves fiukat, Eddie-t, miközben a test
szkenner felé araszolnak. A ti
zenöt éves
fiuk, Jordan mögöttük téblábol, nézi, ahogy
a családja áthalad a gépen.
Aztán közli a szerkezetet kezelő utasbiztonsági ellenőrrel:
– Megtagadom az átvilágítást.
Az ellenőr kérdő pillantást vet rá.
– Mit mondasz?
A fiú zsebre dugja a kezét, és megismétli:
– Nem vagyok hajlandó átmenni a kapun.
Az ellenőr elkiáltja magát, bár nem lehet
tudni, kihez beszél:
– Van egy férfi megtagadónk!
– Jordan! – szól az apja a túlsó oldalról. –
Mit művelsz?
A fiú megvonja a vállát.
– Ez egy teljes testre kiterjedő backscatter testszkenner. A legveszélyesebb és legkevésbé hatékony átvilágítószerkezet, amit
a piacon kapni lehet. Olvastam róla, és nem
megyek át rajta.
Bruce, aki tíz méterre áll a fiától, és tisztában van vele, hogy nem fogják visszaengedni a szkennerhez, hogy beszéljen vele,
inkább befogja a száját. Nem szeretné, ha a
fia még egy szót szólna.
– Állj félre, fiam! – mondja az utasbiztonsági ellenőr. – Feltartod a sort.
Miután a fiú szót fogad, még hozzáteszi:

– Hadd mondjam el, hogy sokkal egyszerűbb és kellemesebb átsétálni ezen a gépen,
mint az, ha az a fickó megmotoz. Az efféle
motozás mindenre kiterjed, ha érted, mire
gondolok.
A fiú kisimítja a haját a homlokából. Jordan tizenöt centit nőtt egy év alatt, és csontsovány. Akárcsak az öccsének és az édesanyjának, neki is hullámos a haja, és olyan
gyorsan nő, hogy képtelenség kordában tartani. Az apjának rövid, ősz haja van. Bruce
huszonhét éves korában őszült meg, abban
az évben, amikor Jordan született. Előszeretettel bök a halántékára, és közli a fiával:
„Látod, mit tettél velem?” A fiú tisztában
van vele, hogy az apja rászegezi a tekintetét,
mintha megpróbálna józan észt sugározni
felé a levegőn keresztül.
– Négy okom is van arra, hogy ne menjek át ezen a gépen – feleli Jordan. – Szeretné hallani őket?

Ann Napolitano

EZÜST MADARAK
Egy nyári reggelen a tizenkét éves Edward
felszáll egy New Yorkból Los Angelesbe tartó
repülőgépre. Rajta kívül száznyolcvanhatan
utaznak Kaliforniába: többek között egy tőzsdecápa, egy Afganisztánban szolgált veterán,
egy fiatal nő, aki nemrég tudta meg, hogy
gyermeket vár, egy haldokló iparmágnás és
egy szabad lelkű asszony, aki a kontrollmániás
férje elől menekül. Nem is különbözhetnének
jobban egymástól. Egy dolog azonban összeköti őket: mindannyiuk élete fordulóponthoz
érkezett.
125×200 mm, 376 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE153

Úgy tűnik, az ellenőrt szórakoztatja a
helyzet, és már nem ő az egyetlen, aki a fiúra
figyel; a körülöttük álló utasok is mind őket
hallgatják.
– Te jó ég! – motyogja Bruce maga elé.
Eddie Adler megfogja az anyukája kezét,
egy év óta először. Miközben nézte, ahogy
a szülei összepakolnak a New Yorkból Los
Angelesbe költözés – ahogy az apja nevezte,
a „nagy zűrzavar” – előtt, felkavarodott a
gyomra. Most érzi, ahogy fortyogni kezdenek a belei, és azon gondolkodik, van-e
a közelben mosdó.
– Mellette kellett volna maradnunk –
jegyzi meg.
– Minden rendben lesz – mondja az anyja, legalább annyira saját magának, mint
Eddie-nek. A férje le sem veszi a tekintetét
a fiáról, ám ő képtelen odanézni. Inkább
a tapintható élvezetre összpontosít, ahogy a
kisfia keze a tenyerébe simul. Úgy hiányzott
neki! Azt gondolja: Olyan sok minden meg
oldódna, ha gyakrabban fognánk meg egymás
kezét.
A biztonsági őr felsóhajt.
– Ne kímélj, fiam! – mondja.
Jordan felemeli a kezét, és számolni kezdi az ujján.
– Egy: lehetőleg nem teszem ki a testemet sugárzásnak. Kettő: nem hiszek abban,
hogy ez a technológia hatékony eszköz a
terrorizmus ellen. Három: undorítónak tartom, hogy a kormány fényképet akar készíteni a golyóimról. És négy – levegőt vesz –:
úgy vélem, hogy a testtartás, amit fel kell
vennünk, amikor belépünk ebbe a gépbe,
feltartott kézzel, mintha ki akarnának rabolni, azt a célt szolgálja, hogy gyengének és
megalázottnak érezzük magukat.
A biztonsági őr már nem mosolyog. Körülnéz. Kezd aggódni, hogy ez a fiú bolondot csinál belőle.
Crispin Cox a kerekesszékében ücsörög
a közelben, és arra vár, hogy a biztonságiak
átkutassák a székét robbanószerek után. Az
idős férfi éktelenül dühös emiatt. Még hogy
átkutatni a kerekesszékét robbanószerek
után! Ha maradt volna még elég levegő a
tüdejében, bizonyára visszautasítaná az eljárást. Mit képzelnek magukról ezek az idióták? És mit képzelnek róla? Hát nem elég
szörnyű, hogy ebben a székben kell ülnie,
és egy ápolónővel kell utaznia? Azt morogja
maga elé:
– Motozzák már meg azt a szerencsétlen
gyereket!
Az idős férfi évtizedeken át maga is
paran
csokat osztogatott, amelyeket szinte
soha nem tagadtak meg. Tenor hangja áttöri
az utasbiztonsági ellenőr döntésképtelen tehetetlenségét, mint egy fekete öves karatés
keze a téglát. Egy másik ellenőrhöz küldi
Jordant, aki közli vele, hogy álljon terpeszbe, és nyújtsa ki a karját. A családja rémülten nézi, ahogy a férfi durván végigtapogatja
a fiú lábát.
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Grecsó Krisztián

MAGAMRÓL TÖBBET
Hogyan alakítják a történeteink azt, akik vagyunk? A Ma
gamról többet versei erre a kérdésre keresik a választ.
Csakhogy a kötet tanulsága szerint soha nincs jó alkalom
a számvetésre, a leltárakat mindig újra és újra el kell készíteni. Hogyan tudunk úrrá lenni az élettörténetünkön,
ha sem a rossz, sem a jó életeseményekre voltaképpen
nincsen ráhatásunk, ha a szerencse és a balszerencse
egyaránt megjósolhatatlan? Grecsó Krisztián megrázó
Balázsolás-ciklusa és felemelő apaság-versei az olvasót
saját életének kérdéseivel is szembesítik.

Krúdy Gyula

Oravecz Imre

Marcel Beyer

ÁLMOSKÖNYV

1972. SZEPTEMBER

KALTENBURG

„Inkább a saját mulattatásomra, inkább hosszú telek
csendes eljátszadozására,
esti órák elfuvolázására szerkesztettem ez álmoskönyvet,
mint azért, hogy bárki is hitelt
adjon a következő soroknak” – így ajánlotta Krúdy
az Álmoskönyvét, amelyben
ábécérendben ismerteti, mit
jelent egy-egy tárgy felbukkanása álmainkban.
142×197 mm,
456 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT
Rendelési kód: CE154

Az 1972. szeptember című
kötet kilencvenkét prózaverse
egy szerelmi kapcsolat eleven
emlékének, és általában
a szerelem titkának, fájdalmának és misztikumának
ered a nyomába: az én és a
te, a te és az ő, a tegnap és
a ma, a közel és a távol, a
menny és a pokol váltakozik
a társas létezés hullámvasútján.
135x197 mm, 112 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT
Rendelési kód: CE156

Marcel Beyer regényében
a Nobel-díjas Konrad Lorenz
alakja elevenedik meg.
Hermann Funk először gyerekként, az 1930-as években
találkozik apja barátjával,
a kiváló zoológussal, Ludwig
Kaltenburggal, majd később,
az ötvenes években a tudós
munkát ad neki az intézetében.
Ám a zoológus háborús múltja
körül egyre több lesz a kérdés.
140×215 mm, 384 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CE155

Grecsó Krisztián

Üljön vissza
Napok óta a dél-pesti váróteremmel álmodom.
Korombéli csepeli férfi sír a balomon,
Maradandó károsodás.
Terhelt tételek: nincs rajtuk fogás,
Az évfordulók súlytalanok,
Ezzel nyugtatom magam,
Nem fájhat jobban,
Nincs az időn potméter,
Ismétlőjel a hónap-sor végén.
Megint én jövök.
Miért mindig én ülök a vizsgálóban?
Bent az űzött sebész: agya jóra jár.
Jelenlétem prizma,
Felnagyítja felkészületlenségét.
Rajtakapok egy embert,
Látom, ahogy sorsom érti meg,
Hogy mi vagyok én
A dokumentum szerint.
Előttem nyitja meg.
Mintha látnád a feleséged beleszeretni
Valaki másba.
Nem a történést – ahogy megérti.
A sejtek sötét sejtelme.
Ennek az évfordulója van.
„Üljön vissza!”
Ezt ismételgeti, ötvenes férfi,
A vizsgálószékre mutat.
Még rajta van a testem melege.

12

Rendeljen április 13-ig!

PALÁDI JÓZSEF KÖTETEI
SZERENCSÉS FICKÓK
Egy súlyosan sérült újságíró és
az őt ápoló nővér szerelmének története.
Bolti ár: 1600 Ft KLUBÁR: 1490 FT
Rendelési kód: CE161

A kötetek jellemzői:
114×198 mm, kartonált

VÉR ÉS KÖNNY
A vasgyári munkás Kóródi Ferenc
története az ’56-os forradalom idején.
Bolti ár: 1400 Ft KLUBÁR: 1290 FT
Rendelési kód: CE162

A DINNYECSŐSZ
Bepillantás a háború utáni évek vidéki
életébe Kóródi Ferenc sorsán keresztül.
Bolti ár: 1100 Ft KLUBÁR: 990 FT
Rendelési kód: CE158

MAGYAR SORS
Egy szovjet hadifogságból hazatérő férfi mindennapi küzdelme a megváltozott világban.
Bolti ár: 900 Ft KLUBÁR: 830 FT
Rendelési kód: CE159

MEGSZÓLAL A MÚLT – Riportok
Bolti ár: 1400 Ft KLUBÁR: 1290 FT
Rendelési kód: CE160

www.lira.hu

(1) 33 77 333

Benedek Szabolcs

Vámos Miklós
egy napja
Vámos Miklós ezen a reggelen is korán ébredt. A csillagok világa még halványan derengett az égbolton, amikor ő már készen állt
az előtte álló napra. Elvégre az író soha nem
tétlenkedhet. Talpon kell lenni és ügyelni,
nehogy lemaradjon valamiről, mert akkor
jaj. A világ olyan, hogy mindig van benne
megírnivaló. Éles szem kell – a tekintetben
tiszta tűz – és biztos kéz.
Mielőtt munkához látott volna, Vámos
Miklós edzeni ment. Nem csak az elmét és
a lelket kell karbantartani, hanem a testet is,
amely ezeket táplálja.
– Teniszezz velem – mondta Vámos Miklós az öltözőben egy barátjának. Aki nem
Bródy János volt, hanem valaki más. Egyszer tréfásan meg is jegyezte neki ez a barát,
hogy figyelj, Miklós, ha én Bródy lennék, akkor elmondhatnám, hogy könyvet írtál rólam. Amire Vámos Miklós azt felelte, hogy
de hát így is elmondhatod, te félnótás. Az író
akkor hiteles, ha olyat ír meg, amit látott,
hallott vagy tapasztalt. Ha netán elrontja,
az se baj. Legközelebb majd sikerül.
– Na jó – mondta később a barát. Részemről hattyúk dala. Idáig bírtam szuflával.
Legközelebb egy vegyes páros? Háromszoros
vivát – felelte erre Vámos Miklós. Vagy úgy
gondolod, hogy én és én? – nevetett. Amúgy,
meg kell hagyni, jó kis party volt. De hát
egyszer abba kell hagyni, mielőtt teljesen
kikészülnek a teniszütőn a húrok. Bár lehet,
hogy lett volna kedve még egy kicsit ütögetni, igazából Vámos Miklós is úgy volt
vele, hogy mára elég. Jöjjön a váltás. Ha
nem is konkrétan azt érezte, hogy most ha
nyatt-homlok rohannia kellene az íróasztala
mellé, azért már hiányzott az ujjaiból az
a kellemes bizsergés, ami az írás velejárója.
Odahaza csönd fogadta. Egyedül volt a
házban, a nappaliban csak a könyvek néztek vissza rá. Mit „csak”? Hiszen egy csomó
gyönyörű kötet. Öröm őket kézbe venni.
Kívül-belül csudaszépek. A betűméret sehol
nem borgisz, nem kell erőltetni a szemet.
Ha pedig az ember beleolvas valamelyikbe,
képzeletben máris zenga zének, nem lehet
letenni.
Márkez meg én – Vámos Miklós még egy
pillantást vetett a könyvespolc azon részére,
ahol az M betűs szerzők művei sorakoztak,
és elindult a dolgozószoba felé.
Leült és fölnyitotta a laptop fedelét. Az
utolsó dolog, ami még megpróbálta elvonni a figyelmét, egy szitakötő volt az ablakpárkányon. Különleges példány: méretes,
zöld, szép. Hosszú percekig illegette magát
Vámos Miklós tekintete előtt. Gyanútlanok azt hihetnék, hogy ő az ihlet. De hát
a prózaírásban nincsen ihlet. Ott nonstop

kemény munka van. A regény nap mint
nap megköveteli, hogy dolgozzanak rajta.
Az ember azt hinné, 135 lehetetlen történet,
aztán kiderül, hogy nagyon is lehetséges
mind. Csak hát akarják a melót. Persze az
író azért író, hogy írjon. Nem számít, hogy
a könyve jelenleg tizenharmadik a listán, vagy
éppen első. A lista se számít. Egyedül az írás
számít, ami pedig késztetés.
A következő pillanatban csöngettek.
– Égszakadás-földindulás! – fakadt ki Vámos Miklós. Azt se tudom, hol tartok. Elfelejtem, hogy volt.
Az ablak felé nézett. De nem azért, mert
onnét hallotta volna a csengőszót. És nem
is azért, mert a szitakötőt kereste. Ellenben
csodálkozva látta, hogy odakint majdnem
teljesen besötétedett. Amit pillanatoknak,
legföljebb perceknek hitt, azok voltaképpen
órák voltak. Egészen belefeledkezett az írásba. Mondjuk ez így szokott lenni máskor is.

A csengő újból megszólalt. Vámos Miklós kiment ajtót nyitni. Odakint az élete
párja állt.
– Te vagy az? – kérdezte Vámos Miklós.
– Miért, azt hitted, valaki más? – nevetett
az élete párja. – El se tudtam képzelni, hova
lettél – így Vámos Miklós. Amikor hazajöttem a teniszből, üres volt a ház. Már attól
féltem, elrabolt egy sánta kutya. – Nem kell
rögtön a legrosszabbra gondolni. Volt egy
kis dolgom – így az élete párja. – De miért
nem szóltál? Kimentem volna eléd – így
Vámos Miklós. – Mert tudtam, hogy írsz.
Különben is, már jár a New York–Budapest
metró. Kész vagy a maival?
– Tulajdonképpen kész – Vámos Miklós
csak ekkor vette észre az élete párja mögött
fölsorakozó tömeget. Igaz, ehhez az is kellett, hogy az élete párja kaján mosollyal az
arcán kissé félreálljon. – Na mit szólsz, itt
van néhány szereplőd. Regényekből, novellákból, drámákból, forgatókönyvekből. Eljöttek felköszönteni.
– Nahát. Erről egészen megfeledkeztem.
Kedves kollégák… – Vámos Miklós zavarba jött. És mi az, hogy néhány? Hányan is
vannak igazából? Álmaimban valahol majd
megszámolom. Mondjuk most azt, hogy
hetvenen. Kívánjuk, hogy ennél is sokkal
többen legyenek. És mind azt kiáltják: Isten
éltessen, boldog születésnapot!
Vámos Miklós

HETVENKEDŐ
Idézet Szabó T. Anna előszavából: „Az új Vámos-
könyv azért is nagy dobás, mert legjobb tudo
másom szerint példátlan vállalkozás: nemcsak a
magyar limerick történetében lesz fontos lépés, de
az egész műfajba hoz új színt azzal, hogy önéletrajzi,
mondhatni lírai limerickeket sorakoztat a klasszikus
limerickek mellé, és egy teljes köteten át variálja és
teszi izgalmassá a versformát.”
120×190 mm, 152 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CE163

13

RÓZSAVÖLGYI ÉS TÁRSA

CORVINA

A kö
t
165 et jellem
304
× 238 zői:
o
Ren ldal, ke mm,
delé
mén
Bolti si kód: ytábla
ár: 4 CE17
KLU
BÁR 990 Ft 1
: 459
0 FT

Kurucz György

„KEDVES HAZÁMFIAI, MOZDULNI KELL...”

Kerry Emanuel

Dalos Anna

A FEKETE VIKING

AMIT A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL TUDUNK

AJTÓN LAKATTAL

Ez a könyv – mely a Corvina
Kiadó és a Kék Bolygó Klíma
védelmi Alapítvány közös gondozásában jelenik meg – úgy
marad tudományos és hiteles,
hogy emellett közérthető is.
Mindezt úgy, hogy következetesen elkerüli a leegyszerűsítő
konklúziókat. Nem hamis
gyógyírt vagy csodás megoldásokat ígér, miként nem is temeti
el a civilizációt.
110×180 mm,
96 oldal, kartonált
Bolti ár: 1200 Ft
KLUBÁR: 1090 FT
Rendelési kód: CE170

Zeneszerzés a Kádár-kori
Magyarországon (1957–1989)
E monográfia az első olyan
összefoglaló munka, amely
szisztematikusan vizsgálja és
értékeli az 1956-től 1989-ig
tartó Kádár-korszak teljes zeneszerzői termését. Elsősorban
azt kívánja bemutatni, miképp
reflektáltak a magyar zeneszerzők a kortárs nyugat-európai, illetve észak-amerikai
zeneszerzői technikákra.
169×239 mm,
448 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT
Rendelési kód: CE164

Marco Polo-sorozat

Soproni András

SZENTPÉTERVÁR

OROSZ KULTURÁLIS
SZÓTÁR

TRIANON

Geirmundur Heljarskinn,
a „fekete viking” a legkorábbi,
legelőkelőbb és leghatalmasabb izlandi honfoglaló volt
– mégsem maradt fenn róla
saga. Vajon miért? Mitől volt
vajon más, mint a többi? Mi
lehetett a titka, ha volt egyáltalán? Ennek a kérdésnek jár
utána a szerző, és meséli el a
fekete viking viszontagságokban és kalandokban gazdag,
regényes élettörténetét.
138×214 mm,
392 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE172

SZÉPMÍVES KÖNYVEK

Georgikoni peregrinatio economica a 19. század elején
A keszthelyi Georgikont 1797-ben megalapító gróf Festetics György fia és örököse, gróf Festetics László 1820-ban
két fiatal tanárt küldött több évig tartó nyugat-európai
tanulmányútra. Gerics Pál orvos, állatorvos valamint Lehr
mann József kertész és borászati szakember jelentései,
levelei és naplói alapján, hosszú évek kutatásait követően
adja közre művét Kurucz György.
A kötetet több mint száz színes illusztráció: korabeli festmények, metszetek, litográfiák gazdagítják.

Bergsveinn Birgisson

Réczei Tamás

NAGYON KELL SZERETNIÖK!
Magyar irodalmi minidrámák az Így szerettek ők nyomán 1.
Rendelési kód: CE167
Magyar irodalmi minidrámák az Így szerettek ők nyomán 2.
Rendelési kód: CE168
Réczei Tamás évek óta rendez színielőadásokat az utóbbi
idők legnagyobb magyar könyvsikeréből, Nyáry Krisztián Így
szerettek ők című munkáiból. Két kötetben gyűjtöttük össze
a magyar írók és költők szerelmi kapcsolatait dokumentumok alapján feldolgozó előadássorozat legnagyobb sikerrel
játszott darabjait. Célunk ezzel nem csupán az előadások
szövegkönyvének rögzítése volt, hanem olyan segédanyag
előállítása, amely az iskolai keretek között folytatott irodalom
oktatást színesebbé és gazdagabbá, a tanulók számára az
egyéni történeteken keresztül érdekesebbé, emlékezetessé
és – ha lehetőség van rá – előadhatóvá teheti.
124×183 mm, 224 és 252 oldal, kartonált
Bolti ár: 1190 Ft/kötet KLUBÁR: 1090 FT/KÖTET
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Szentpétervár a világ tíz turisztikai látogatásra leginkább
érdemes városának az egyike.
És valóban: a látnivalók
sokasága – a történelmi
belváros, a Téli Palota, benne
a világ egyik leghíresebb
múzeumával, az Ermitázzsal
és sok egyéb kulturális kincs
– szinte letaglózza a látogatót,
ugyanakkor egy igazi modern
metropoliszt is megcsodálhat
benne.
106×190 mm,
148 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CE166

Rendeljen április 13-ig!

Szótárunk az orosz kultúra,
a történelem, a mindennapok világából több mint
ötven témakörben ad ízelítőt az olvasónak azokból
a jelenségekből, fogalmakból, szavakból, amelyek
az orosz ember számára
közérthetőek, ám a magyarok számára érthetetlenek
vagy legalábbis homályosak.
150×210 mm,
396 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: CE169

www.lira.hu

A békeszerződés
A jelen kiadás a teljes
békeszerződés szövegét adja
közre, mind a 364 pontot,
jegyzetekkel kiegészítve.
A történelmi trauma, mely
száz éve kísért, tökéletesen
érthető: ez nem békediktátum, hanem 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: CE165

(1) 33 77 333

ISMERET TERJESZTÉS
HARMAT KIADÓ

ATHENAEUM KIADÓ

Roxane Gay

A ROSSZ FEMINISTA
Társadalomkritikai írások sok humorral
az egyik legismertebb amerikai
véleményvezértől
Roxane Gay humoros, éleslátó írásai az
utóbbi évek kulturális mérföldkövei mentén
kalauzolják az olvasót, és kommentálják
a feminizmus mai állását. Esszéiben arra
törekszik, hogy megértse önmagát és a kultúrát, amelyben szocializálódunk.
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Rendelési kód: CE173
125×200 mm, 384 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft KLUBÁR: 3690 FT

Mihalec Gábor

PÁR-PERCEK
Viola Judit

Heti gondolatok a növekedéshez
Előfordult már, hogy alig vártuk, hogy megbeszéljünk valamit a társunkkal, amikor pedig végre ott volt a lehetőség, ötletünk sem volt,
mit mondjunk? A szerző 52 rövid gondolatébresztővel segít átlendülni
ezeken a nehézségeken. Minden fejezet egy-egy témát vet fel inspirációt nyújtva a heti beszélgetésekhez, melyeket a legtöbb szakember
– a napi kommunikáció mellett – elengedhetetlennek tart a kapcsolat
egészségének megőrzéséhez.
A szerző sok példával és a beszélgetést, gondolkodást elindító kérdésekkel az egymás előtti megnyílásra, őszinte kommunikációra, a sebezhetőség vállalására ösztönöz.

SASOK A VIHARBAN IV.
A fészek melege
Vérzivataros esztendőkben kalandozunk, a 13.
század végi Magyarországon. A szerző, miközben egy idegen, rég elmúlt világ mindennap
jaiban és ünnepnapjaiban részesít bennünket,
nemcsak elhisszük neki, hogy ilyen lehetett az
élet úgy hétszáz évvel ezelőtt Magyarországon,
hanem részévé válunk Amádé, Finta és Péter,
a három testvér országos gondjainak, családi
és magánörömeinek, tragédiáinak.
Rendelési kód: CE175
125×200 mm, 440 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4499 Ft KLUBÁR: 4180 FT

Kónya Imre

ANTALL JÓZSEF KÖZELRŐL
Az első szabadon választott miniszterelnök közvetlen munkatársának könyve révén bepillanthatunk
az 1989 és 1993 közti belpolitikai események
kulisszái mögé (pl. MDF–SZDSZ paktum, taxisblokád), találkozhatunk a korszak fontos politikai szereplőivel, és érzékelhetjük Antall József küzdelmét
halálos betegségével.
Rendelési kód: CE180
140×230 mm, 260 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft KLUBÁR: 3250 FT
Hász Róbert

FÁBIÁN MARCELL ÉS A TÁNCOLÓ HALÁL
A pandúrdetektív újra nyomoz! 1903: a bácskai Zombor kisvárost különös járvány dúlja
föl. Van-e összefüggés a delíriumos tánckór és
a szaporodó öngyilkosságok közt? Megtalálja-e a kulcsot a racionális nyomozó a paranormálisnak tűnő jelenségekhez? Színre lép a fiumei Kánya Emília, Gozsdu Elek, sőt Jókai is.
Rendelési kód: CE179
136×200 mm, 332 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft KLUBÁR: 3250 FT

Sausic Attila

A TERROR SODRA
A RAF és más terrorista csoportok
a 20. század második felében
A történet korunk egyik leglátványosabb és leginkább zavarba ejtő problémáját, a terrorizmust elemzi a múlt
század második felében működő
német terrorista csoportok – köztük
a RAF, a Vörös Hadsereg Frakció –
példáin keresztül. Több mint érdekes,
hogy a nemzetközi kapcsolódásokon
túl még magyarországi szála is akad
ennek a sokágú és sokszereplős történetnek. A terror sodra tényirodalom
finom lélekrajzokkal és színes korleírá
sokkal. Darvasi László ajánlásával.
Rendelési kód: CE174
125×200 mm,
488 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 4499 Ft KLUBÁR: 4180 FT
Kiss Csaba

Borsi-Kálmán Béla

AZ ARANYCSAPAT

JÁTSZÓTÁRS

és ami utána következik
A 2008-as sikerkönyv átdolgozása és folytatása nem egyszerűen csak Puskás, Albert és
Varga Z. életútjának elemzése, hanem mindezen túl futball- és mentalitástörténet, nyomozás a belügyi berkekben. A magyar futball
régi és újabb, hanyatló históriájának társadalmi összefüggései a történész szemével.
Rendelési kód: CE178
210×290 mm, 512 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 7500 Ft KLUBÁR: 6980 FT

Rendelési kód: CE177
145×205 mm, 200 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

Rendeljen április 13-ig!

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!

www.lira.hu
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ÉDESVÍZ KÖNY VKIADÓ

PART VONAL KÖNY VKIADÓ
Dr. Philipp Schott

Kelly Noonan Gores

HE A L

EGY KISÁLLATRENDELŐ HÉTKÖZNAPJAI

A GYÓGYÍTÓ BENNED ÉL!

Egy lenyűgöző tudományos és
spirituális olvasmány, mely feltárja
az emberi test öngyógyító képessé
gének titkait. Neves szakértők
osztják meg velünk a legfrissebb
tudományos kutatási eredményeket, és tapasztalataikat, mint
Anthony William, Dr. Joe Dispenza,
Marianne Williamson, Bruce Lipton,
Deepak Chopra, Bernie Siegel.
Teszik mindezt azzal az eltökélt szándékkal, hogy reményt és alternatívát
nyújtsanak mindazok számára, akik
krónikus betegségeikből szeret
nének mihamarabb felgyógyulni.
Rendelési kód: CE181
140×178 mm, 277 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 5490 Ft
KLUBÁR: 5090 FT
Don Miguel Ruiz

A SZERETET ISKOLÁJA
Ősi tanítások az emberi kapcsolatokról
A szeretet iskolája az emberiség közös
„álmait” uraló hiedelmekről lebbenti fel
a leplet. Azokról a félelmekből táplálkozó
feltételezésekről, melyek aláássák a bennünk élő eredeti szeretetet, és törvénysze
rűen kapcsolati problémákhoz vezetnek.
Rendelési kód: CE184
127×178 mm, 219 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4490 Ft KLUBÁR: 4180 FT

Vidám történetek kutyákról,
macskákról és más állatfajtákról
Dr. Schott kanadai állatorvos harmincéves
praxisa során szerzett tapasztalatait osztja meg
az olvasókkal: a kisállatrendelő színes mindennapjairól szóló kedves, szórakoztató történetek megnevettetik, elgondolkodtatják, vagy épp
meghatják az olvasót, de senkit nem hagynak
hidegen.
Rendelési kód: CE187
125×200 mm, 240 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 2999 Ft KLUBÁR: 2790 FT
Richard H. Pitcairn – Susan Hubble Pitcairn

KUTYÁK ÉS MACSKÁK
TERMÉSZETES EGÉSZSÉGE
Átfogó útmutató gazdiknak
A Kutyák és macskák természetes egészsége című kézikönyv vadonatúj, átdolgozott kiadása biztos támpontot nyújt a gazdiknak, amelyben az alapvető állattartási
ismeretek mellett megtalálhatók az élelmiszerek összetételét vizsgáló, áttörést jelentő kutatások eredményei is.
Rendelési kód: CE185
168×238 mm, 528 oldal, kartonált
Bolti ár: 4999 Ft KLUBÁR: 4650 FT

Hedvig Montgomery

SZÜLŐI VARÁZSLAT 2.
A csodák időszaka
A Szülői varázslat című sorozat második
kötete a 0–2 éves korosztályról szól. Kifejezetten csecsemőkre szabva kerül elő a bevezető kézikönyvből már ismerős hét lépés,
valamint szó esik arról, hogyan kerülhetők el
a leggyakoribb szülői hibák.
Rendelési kód: CE188
150×210 mm, 208 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft KLUBÁR: 2790 FT

Brendon Burchard

SIKERES EMBEREK
KIEMELKEDŐ SZOKÁSAI
A világ egyik legkeresettebb teljesítmény-
coacha Brendon Burchard, felbecsülhetetlen tudást és tapasztalatot oszt meg Veled.
Részletesen bemutat hat olyan pótolhatatlan szokást, amely bárkit kiemelkedően
teljesítő, rendkívüli emberré tesz. Életkortól,
szakmától, személyiségtől függetlenül benned is ott a lehetőség a csúcsteljesítményre.
Rendelési kód: CE183
135×205 mm, 438 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5490 Ft KLUBÁR: 5090 FT
Shad Helmstetter

VÁLTOZTASD MEG GONDOLATAIDAT
POZITÍV MEGERŐSÍTÉSEKKEL
Születésünktől fogva hatások érnek minket, amik programszerű viselkedési formákat váltanak ki belőlünk. Anélkül hogy
tudatában lennénk, szinte folyamatos párbeszédet folytatunk önmagunkkal. Sokszor
azonban negatív, terméketlen és káros,
amit mondunk, ráadásul megakadályozza,
hogy kiteljesedett és boldog életet éljünk.
Rendelési kód: CE182
135×205 mm, 275 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4490 Ft KLUBÁR: 4180 FT
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Dr. Eran Segal – Dr. Eran Elinav –
Eve Adamson

SZEMÉLYRE SZABOTT
TÁPLÁLKOZÁS
Korszakalkotó program
az egészség megőrzéséhez
E korszakalkotó kézikönyvből
megtudhatjuk, miért nem működnek
az egy kaptafára készült étrendek,
amelyek mindenkinek ugyanazt
javasolják. Segítségével mi magunk
alakíthatjuk ki egyéni táplálkozási
módszereinket, ha figyelembe ves�szük, hogy kedvenc ételeink milyen
hatással vannak ránk.
Rendelési kód: CE186
150×230 mm,
296 oldal, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3190 FT

www.lira.hu
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HVG KÖNY VEK

Matthias Hechler

Daniel Gilbert

Seth Godin

ÁLOMNAPLÓ

SIKERNAPLÓ

Mit üzennek az álmaid?
Ha tudatosan rögzíted
és követed az álmaidat,
nemcsak a kreativitásodat
és a problémamegoldó képességedet fejlesztheted,
de nagyobb önbizalomra és
önismeretre is szert tehetsz.
A pszichológus szerző
különféle álomelemző
módszereket mutat be.
145×209 mm,
248 oldal, kartonált
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT
Rendelési kód: CE193

Hatékonyságnövelés
100 nap alatt
A mindennapok során könnyen
szem elől téveszthetjük céljain
kat, csak sodródunk az árral,
és a siker már-már elérhetetlennek tűnik. A naplóvezetés
hatékony módszer a motiváció
fenntartására és a megfelelő
szokások kialakítására a sikeres, szervezett és stresszmentes élet megvalósításában.
148×210 mm,
280 oldal, flexibilis
Bolti ár: 4200 Ft
KLUBÁR: 3890 FT
Rendelési kód: CE190

RÁBUKKANNI
A BOLDOGSÁGRA

NA, EZ MÁR MARKETING! KÉRDEZZ MEG EGY
ÉSZAK-KOREAIT!
Nem látnak, amíg

Nógrádi Csilla

Hogyan gondolkodjunk jól arról,
mi tesz boldoggá bennünket?
A boldogságot rossz módszerrel keressük: illúziókkal
torzított becsléssel próbálunk
rájönni, mi tesz majd boldoggá
a jövőben, így gyakorlatilag
csak véletlenül bukkanhatunk
rá. A Harvard pszichológia
professzorának szórakoztató
tudományos könyve agyunk és
képzeletünk működéséről.
145×210 mm,
368 oldal, kartonált
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT
Rendelési kód: CE189

Daniel Tudor

nem tanulsz meg látni
A világ egyik legbefolyásosabb kommunikációs
szakembere Seth Godin, több
millió vállalkozót, vezetőt és
rajongót inspirált az elmúlt
évek során. A marketinggel
kapcsolatos legfontosabb
gondolatait most egyetlen
könyvben olvashatjuk.
Megjelenés: február 27.
125×175 mm,
320 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT
Rendelési kód: CE192

Disszidensek beszélnek életükről
a világ legelzártabb országában
A napi hírek alapján Észak-
Koreáról éhező szegények,
állami propaganda, munkatáborok és a személyi kultusz jut
eszünkbe. A szerző hiteles és
őszinte interjúk alapján mutatja
be, hogyan élnek, dolgoznak,
szeretnek és tanulnak a hétköznapi emberek.
145×210 mm,
280 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CE191

Charlotte Guillain – Yuval Zommer

TALPAM ALATT A FÖLD
Megállsz időnként, hogy lenézz a lábad elé? Eltűnődsz
azon, mi történik mélyen a talajban? Utazz velünk a Föld
rétegein át, egészen a bolygó középpontjáig! Útközben,
a kihajtható oldalakon lenyűgöző látványban lesz részed.
250×320 mm, 20 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3900 Ft KLUBÁR: 3590 FT
Rendelési kód: CE196
Charlotte Guillain –
Yuval Zommer
Japhet Asher

A SZELLEMŐR NAPLÓJA
Kalandjáték interaktív
AR-alkalmazással
Ag White szellemőr, zseni és
tonhalrajongó eltűnt. Olvasd
el a naplóját, töltsd le az
ingyenes Szellemfogó appot,
és gyűjtsd be az elszabadult szellemeket! A szerző
Oscar-díjra jelölt filmes,
animációs sorozatok írója.
Az első AR-alapú regény
elnyerte a FutureBook Live
díját.
185×255 mm,
144 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4200 Ft
KLUBÁR: 3890 FT
Rendelési kód: CE194

FEJEM FELETT AZ ÉGBOLT

Hajnóczy Soma –
Kelle Botond

Eltűnődsz időnként azon, mi történik a felhőkön túl?
Utazz velünk a légkör rétegein át, egészen a világűrig,
mielőtt ismét visszatérnél a szilárd talajra! Futóáram
lások, sarki fények, hullócsillagok – lenyűgöző látnivalók
várnak rád útközben, a kihajtható oldalakon.
250×320 mm, 20 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3900 Ft KLUBÁR: 3590 FT
Rendelési kód: CE197

ELKÉPESZTŐ TRÜKKÖK
HÉTKÖZNAPI TÁRGYAKKAL
Hogyan lehet pénzt sokszorozni és mások gondolataiban
olvasni? Szeretnéd elhitetni
a barátaiddal, hogy semmi sem
lehetetlen? Hajnóczy Soma
bűvészvilágbajnok és szakmai
tanácsadója, Kelle Botond
50 + 1 könnyen megtanulható,
hétköznapi tárgyakkal elvégezhető trükkjének titkát osztja
meg lépésről lépésre.
168×240 mm,
196 oldal, kartonált
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4190 FT
Rendelési kód: CE195

Rendeljen április 13-ig!

Marie Murray – Hanane Kai

KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉG
A gyerekek gyakran hallhatnak olyan dolgokról,
amelyeknek jelentése és az életükre gyakorolt hatása
ismeretlen számukra. A sorozat kötetei segítenek
a világ történéseinek értelmezésében és aggodalmaik eloszlatásában. Megjelenés: 2020. február 29.
220×220 mm, 32 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2100 Ft KLUBÁR: 1950 FT
Rendelési kód: CE198
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MANÓ KÖNY VEK
Noel Streatfeild

TENISZCIPŐK
Régi kedvencek-sorozat
A Heath családban négyen vannak gyerekek: az ikrek, Jim
és Susan, valamint Nicky és David. Nicky - aki a legszemtelenebb és legnehezebb természetű mindnyájuk közül - titokban gyakorolni kezd, hogy bebizonyítsa, ő is van olyan
tehetséges, mint a nővére...
Rendelési kód: CE211
141×200 mm, 240 oldal, keménytábla
10+
Bolti ár: 3290 Ft KLUBÁR: 2990 FT

Pippa Funnel

Erdős
Zsuzsanna

GÓLIÁT – Társ a bajban
Tilly alig várja, hogy elkezdhesse szakmai gyakorlatát a Lóvédelmi Világszövetségnél, ahol elhanyagolt, rosszul gondozott
lovaknak igyekeznek segítséget nyújtani. Itt találkozik a hatalmas termetű Góliáttal és különleges képességének köszönhetően a kislány eléri, hogy a fehértarka ló teljesen felépüljön
és új otthont találjon.
Rendelési kód: CE220
129×197 mm, 104 oldal, kartonált
7+
Bolti ár: 990 Ft KLUBÁR: 920 FT

HIDD EL VÉGRE!
Még sincs vége!
Niki és Soma története folytatódik. A harmadik részben
tombol a nyár, és csak néhány felhő zavarja a kék égboltot –
de beárnyékolják-e a két fiatal kapcsolatát? Most kiderül!
Rendelési kód: CE199
129×197 mm, 264 oldal, kartonált
14+
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT
Catherine Leblanc – Dany Aubert

Melyik illik
hozzád?

OVIBA MEGYEK!

Vagány?
Romantikus?
Visszafogott?

Ez az új Kismackó-történet segít a gyerekeknek,
hogy leküzdjék a félelmeiket az újtól és az ismeretlentől. A sorozat többi része is a gyerekkor meghatározó pillanatairól szól: Akkor is szeretnél? Elég nagy
vagyok már?
Rendelési kód: CE212
220×290 mm, 24 oldal, keménytábla
3+
Bolti ár: 2490 Ft KLUBÁR: 2290 FT

Robin Maccs

A MINIZSIRÁF MEGMENTÉSE
Robin Maccs a legszívesebben a tábortűznél üldögél,
kezében gitárjával és közben kedvenc chipsét rágcsálja. De a lelke mélyén egy nyughatatlan kalandor
lakozik, és ezt be is bizonyítja legjobb barátjának,
Mollinak, az egérlánynak, amikor Fanni, a minizsiráf
segítséget kér tőlük.
Rendelési kód: CE210
220×290 mm, 24 oldal, keménytábla
4+
Bolti ár: 2690 Ft KLUBÁR: 2490 FT

Mészáros Dorka

KISZÁMOLÓS
Birdie, a talpraesett tizenöt éves költőpalánta három fiút is
kiszemelt magának, és mindhárman ott lesznek aznap este
a buliban. És hogy melyik srác lesz a befutó? A laza, táncos
Beni, a zárkózott, titokzatos Jakab vagy a zongorista, művelt
Márk? Bármi megeshet, az is, hogy Birdie szingliként zárja
az estét. A választás a te kezedben van! Lapozz és fejezd be
akár huszonnégy különböző módon a történetet!
A kötetet Zsidró Dominik versei színesítik.
Ezt a könyvet háromféle borítóval adtuk ki. Te melyik vagy?
Vagány? Romantikus? Visszafogott? Ha megrendeled a regényt, hamarosan kiderül a borítóból!
Rendelési kód: CE200
135×215 mm, 288 oldal, kartonált
12+
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT
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Nele Bauser

JAKAB CUMIJA

SOK KINYITHATÓ
ABLAKKAL

Jakab nagyon szereti a színes cumiját, de sokszor bizony hosszan kell
keresgélnie, mire sikerül megtalálnia. Vajon cumi nélkül is boldogul?
180×180 mm,
10 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
1+
Rendelési kód: CE213
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DISNE Y NYUSZIK – JÓ ÉJT, TOPPANCS!
Csitt... Feljött a hold és fényes csillagok hunyorognak a sötét égen. Minden állat
elálmosodott - csak Toppancs nem. Hát ez a csibész kisnyuszi mikor fog álmodni?
Altassuk el együtt Toppancsot... és magunkat is!
Rendelési kód: CE201
190×190 mm, 14 oldal, keménytábla
2+
Bolti ár: 1990 Ft KLUBÁR: 1850 FT
DISNE Y NYUSZIK – EGY NAP APÁVAL
Toppancs izgatott lesz, amikor megtudja, hogy az
apukájával fogja tölteni a napot. Ez a bájos mese lírai
szöveggel, kedves rajzokkal és egy kis huncutsággal nyújt
kellemes olvasnivalót az apával töltött napok örömeiről.
Rendelési kód: CE205
190×190 mm, 32 oldal, keménytábla
3+
Bolti ár: 1990 Ft KLUBÁR: 1850 FT
DISNE Y JUNIOR – TAVASZI TEAPARTI
Tojás alakú színező
Szófia hercegnő és kedves barátai
vidám, tavaszi hangulatú feladatokkal
és színezésre váró rajzokkal várják
a gyerekeket! Tartsatok ti is velük!
Rendelési kód: CE202
3+
190×205 mm, 16 oldal, kartonált
Bolti ár: 690 Ft KLUBÁR: 640 FT
DISNE Y BABY – JÓ ÉTVÁGYAT!
Micsoda nap, mennyi étel..., ugye most már te is tudod,
mit egyél meg végre? A kedves Disney figurákkal és
a kis versikékkel játékosan tanulhatók meg az étkezések, és remek alkalom nyílik az ételekről beszélgetni.
Rendelési kód: CE224
190×190 mm, 10 oldal, keménytábla
1+
Bolti ár: 1690 Ft KLUBÁR: 1570 FT

DISNE Y JUNIOR – HURRÁ, HÚSVÉT!
Tojás alakú színező
Hurrá, itt a húsvét! Készüljünk együtt, színezzük ki a kedves képeket
és oldjuk meg a játékos feladványokat! Tojásvadászatra felkészülni!
Rendelési kód: CE203
190×205 mm, 16 oldal, kartonált
3+
Bolti ár: 690 Ft KLUBÁR: 640 FT

Disney Junior

KUTYAPAJTIK

5 perces mesék
Kísérd el Bingót és Rollyt
küldetéseikre az űrkalandtól
kezdve a szomszédokhoz tett
kirándulásokig! A könyv történetei ideálisak felolvasáshoz,
és pont öt percig tartanak!
197×267 mm,
192 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: CE225
Sandra Grimm

Sandra Grimm

JAKAB BORIT KERESI

JAKAB
ÉS A HÚSVÉTI NYUSZI

ELSŐ BÖNGÉSZŐM

Végre itt a nyári szünet! Jakab
Anyával, Apával és Borival nyaralni indul. Mindenhol rengeteg
a látni- és felfedeznivaló: a benzinkútnál, a kempingben, az állatkertben és az aqvaparkban is.
Jakab ezernyi klassz dolgot lát. Te
is látod őket? Ráadásul Bori folyton eltűnik. Segítesz Jakabnak
megtalálni?
220×300 mm,
14 oldal, kartonált
Bolti ár: 3290 Ft
KLUBÁR: 2990 FT
3+
Rendelési kód: CE223

Sok kinyitható ablakkal

Már csak hármat kell aludni, és itt a húsvét! Jakab
már izgatottan várja.
De ugye biztosan jön
a nyuszi?
180×180 mm,
10 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: CE206

SOK
KINYITHATÓ
ABLAKKAL

2+
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6+

Turbuly Lilla – Horváth Ildi

A KÁROLYI-KERT NYUSZIJA
Az Aranyvackor-díjas Turbuly Lilla legújabb meséje
arról szól, hogyan tudnak egy otthon nélküli nyuszi
érdekében összefogni egymással a legkülönfélébb
emberek: a mindenre allergiás anyuka, a szabálytisztelő parkőr, a keresztrejtvényfejtő, morózus öreg
néni és a fedél nélküli ezermester.
Rendelési kód: CE204
205×290 mm, 48 oldal, keménytábla
6+
Bolti ár: 2990 Ft KLUBÁR: 2780 FT

Daisy Meadows

Daisy Meadows

Daisy Meadows

Daisy Meadows

UNIKORNISVARÁZS

UNIKORNISVARÁZS

HAJNALFÉNY VISSZAHOZZA A NYARAT
Alina szeret sportolni,
Emi a tudományért
rajong, ám mindketten
imádják az unikornisokat.
Csatlakozz hozzájuk, és
kísérd el őket Csodavölgybe, ahol Auróra,
az unikornisok királynője
alig várja, hogy meg
mutathassa birodalmát.
Azonban felbukkan Szeléna, az ezüst egyszarvú,
aki gonosz tervet forral...
129×179 mm,
112 oldal, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft
KLUBÁR: 1190 FT
Rendelési kód: CE214

CSILLÁMSZELLŐ
ÉS AZ ÉGI VARÁZS
Alina és Emi alig várják,
hogy visszatérhessenek Csodavölgybe,
az unikornisok birodalmába, ahol elleshetik
a varázslás minden
csínját-bínját. Ám Szeléna, a gonosz egyszarvú
ismét előbukkan, hogy
magával vigye Csillámszellő mágikus medálját,
ami a völgy levegőjének
tisztaságát őrzi.
129×179 mm,
112 oldal, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft
KLUBÁR: 1190 FT
Rendelési kód: CE215

VARÁZSLATOS
ÁLLATBIRODALOM

VARÁZSLATOS
ÁLLATBIRODALOM

PANKA MINDEN
AKADÁLYT LEGYŐZ
A barátnők nagyon örülnek, hogy végre elutazhatnak a Varázshegyre.
A Barátság-erdő minden
csodája itt készül. Ha
nem lenne, akkor a kis
állatok nem tudnának
beszélni, de Lili és Luca
sem tudna többé átjönni
a varázslatos birodalomba. Sikerül-e megőrizni
a hegy varázserejét?
129×197 mm,
112 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft
KLUBÁR: 920 FT
Rendelési kód: CE208

MANDULA
FELBUKKAN
Lili és Luca ismét a bűvös erejű Varázshegyre
látogat. A mágikus
kristályok azonban nem
növekednek úgy, ahogy
kéne és a barátnők
azonnal tudják, hogy a
gonosz Grizelda rejtőzik
a dolog mögött. Mandula, a kis csíkosmókus
felajánlja, hogy segít
a lányoknak.
129×197 mm,
112 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft
KLUBÁR: 920 FT
Rendelési kód: CE209

Liane Schneider

BORI KÖZLEKEDIK

3+

Cordula Thörner

ÉPÍTSÜNK AUTÓT!

Az utca mindig tele van: biciklisták csengetnek,
autók és teherautók dübörögnek el melletted
az úttesten. Ebből a színes képekkel teli könyvből barátnőddel, Borival sétálva megtanulhatod a helyes és biztonságos közlekedés szabályait, és sok más kérdésre is választ kaphatsz.
Rendelési kód: CE217
220×240 mm, 14 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft KLUBÁR: 3690 FT

3+

Ottó és Dübel, a két robot autót szeretne
építeni. Hogy kell kinéznie egy autónak?
Mitől forognak a kerekek? És mi is az
a négyütemű motor? Ez a kedves történet a bonyolult technikai dolgokat is érthetően meséli el a gyermekek számára.
Rendelési kód: CE221
192×192 mm, 24 oldal, kartonált
Bolti ár: 790 Ft KLUBÁR: 730 FT

Liane Schneider

Monika Wittmann

BORI MÉRGES

NAGY JÁRMŰVEK AZ ÚTÉPÍTÉSEN

Vannak napok, amikor minden félresikerül. Az óvodában egy pohár víz ráömlik
Bori rajzára, lerombolják a tornyot, amit
Julcsival építettek, utána pedig még az állatkerti kirándulás is elmarad. Bori egyszer
csak úgy érzi, hogy nagyon dühös...
Rendelési kód: CE218
3+
192×192 mm, 24 oldal, kartonált
Bolti ár: 790 Ft KLUBÁR: 730 FT

Új út épül a város szélén. Az építkezésen Jani sok nagy járművet és gépet tud
megfigyelni: van ott kotrógép, úthenger,
buldózer és aszfaltozógép. Sőt, még egy
szuperóriás alagútfúró is!
Rendelési kód: CE222
3+
192×192 mm, 24 oldal, kartonált
Bolti ár: 790 Ft KLUBÁR: 730 FT

3+
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5+

Christian Tielmann

Cheryl Klein – Katy Beebe – Mike Boldt

BERCI ROZINÁL ALSZIK

SZÉP ÁLMOKAT, VIHARKOCSIK!

Juhé! Berci életében először Roziéknál
aludhat. Gyorsan be is pakol a bőröndjébe. Beteszi a pizsamáját, a fogkeféjét, és
természetesen az elemlámpáját. De vajon
el tud majd aludni jó éjt puszi nélkül?
Rendelési kód: CE219
192×192 mm, 24 oldal, kartonált
Bolti ár: 790 Ft KLUBÁR: 730 FT

Csak nem egy villámot láttál? Vagy talán
a mennydörgés hangjára figyeltél fel? Ne
aggódj, hiszen csak a Viharkocsik szorgos
csapata érkezett meg hozzád! Buldózer
egymásra tornyozza a felhőket, Vizeskocsi
pedig elhozza a várva várt esőt...
Rendelési kód: CE216
3+
196×196 mm, 40 oldal, kartonált
Bolti ár: 1990 Ft KLUBÁR: 1850 FT
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BABILON KÖNY VKIADÓ
Jannie Ho

PAGONY KIADÓ

NYUSZÓ MUSZÓ
ELVESZTETTE A MACIJÁT
Tili-Toli sorozat
Ideje lefeküdni, de Nyuszó Muszó sehol sem találja
Mackót. Segítesz megkeresni?
A Tili toli könyvecskék strapabíró könyvek 1–3 éveseknek, kétoldalas húzókákkal, aranyos mesékkel.
Rendelési kód: CE226
187×187 mm, 10 oldal, keménytábla
1+
Bolti ár: 2590 Ft KLUBÁR: 2390 FT
Jannie Ho

CICÓ MICÓ BÚJÓCSKÁZIK
Szentendrei Judit

Lackfi János

MÉZES CUKRÁSZDA

ÉLETEM ELSŐ KÖNYVE

Vajon mi történik, ha négy olyan
embernek kell együtt élnie,
akikben látszólag semmi közös
nincs? Vajon az őrületbe kergetik
egymást, vagy… esetleg egy
közös projektbe kezdenek?
Tartsunk velük a vitákban és a
kibékülésekben, és közben még
néhány szuper sütirecepttel is
gazdagabbak leszünk!
200×220 mm,
88 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3590 Ft
KLUBÁR: 3340 FT
5+
Rendelési kód: CE231

Az első pici tejfog, az első
lépések önállóan – ezekre a nagy
pillanatokra minden szülő emlékszik. Ezt a könyvet lapozgatva
pedig beszélgethetünk róla, hogy
milyen volt, amikor ő is tetőtől
talpig csokitortás lett. Lackfi
János és Agócs Írisz humoros
új könyve tökéletes ajándék
babaváráshoz.
165×190 mm,
64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
Rendelési kód: CE232

1+

Tili-Toli sorozat
Bújócskázz Cicó Micóval! Segíts neki
megtalálni Egérkét, Békát és a többieket!
A Tili toli könyvecskék strapabíró könyvek
1–3 éveseknek, kétoldalas húzókákkal,
aranyos mesékkel.
Rendelési kód: CE227
187×187 mm, 10 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2590 Ft KLUBÁR: 2390 FT
Thorsten Saleina

AKI BÚJT, AKI NEM, KUKUCS!
Figyeld meg a kisegeret, és fejtsd meg a
vidám rímekbe szedett találós kérdést,
hogy megtudd, milyen állatokat rejtenek
a hajtókák! A népszerű Hohó, kié ez a
popó? szerzőjének, Thorsten Saleinának
új kötete, Fenyvesi Orsolya fordításában.
Rendelési kód: CE228
160×160 mm, 18 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2850 Ft KLUBÁR: 2650 FT

1+

LOGICO® PICCOLO FELADATKÁRTYÁK
170 × 230 mm, 16 lap, gyűjtőmappában
Bolti ár: 1690 Ft • KLUBÁR: 1570 FT/KÁRTYACSOMAG

TONY WOLF
ÚJ MESESOROZATA

A LOGICO® PICCOLO szórakoztatva és észrevétlenül fejleszti az óvodás
és a kisiskolás korú gyermekek készségeit. A készségfejlesztő játék egy
keretből és választható, 16 darabos feladatkártya-csomagokból áll.
A 6–9 éveseknek ajánlott feladatkártyákkal az iskolában nélkülözhetetlen készségek fejleszthetők játékosan.

BETŰVADÁSZ

Rendelési kód: CE229
A Betűvadász fejlesztő csomag
feladatait az iskola előkészítésére, illetve az első osztályosok számára állítottuk össze. A feladatok
játékos formában segítik a betűk
megismerését.

Tony Wolf

ROBINSON VISSZATÉR

Rendelési kód: CE230
A Szövegértés című sorozatot a
7–9 éves kisiskolások olvasási
készségének fejlesztésére dolgoztuk ki. A megoldás keresése közben
a gyerekeknek bővül a szókincsük,
és átélhetik az olvasás örömét.

5+

Volt egyszer egy falu az erdő mélyén. Lakói időnként kinéztek a főutcára, hátha megpillantják jó barátjukat, Robinsont, a hörcsögöt, amint éppen visszatér
szülőfalujába… És amikor meglátták, boldogan üdvözölték, mert a nagy világjáró ilyenkor mindig elmesélte nekik ezernyi kalandját.
Tony Wolf új sorozatában viszontláthatjuk a Mesél az erdő történeteiből megismert kedves erdei állatokat, akiket új kalandok várnak. A csodás illusztrációk
kal teli mesék minden korosztályt elvarázsolnak.
Rendelési kód: CE207
163×238 mm, 64 oldal, keménytábla
4+
Bolti ár: 2490 Ft KLUBÁR: 2290 FT

Rendeljen április 13-ig!

MONDATOK, SZAVAK,
BESZÉDHELYZETEK

www.lira.hu

(1) 33 77 333

7+
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JÁTÉKOK
1000
MATRICÁVAL

TITKOS
UNIKORNISOS
NAPLÓM
135×160 mm,
96 oldal, bélelt borító,
lakattal

6+

Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT
Rendelési kód: CE257

MESÉS KIRAKÓK
A DZSUNGEL KÖNYVE

HERCEGNŐK

Rendelési kód: CE237

LOVAK

Rendelési kód: CE238
215×270 mm, 48+16 oldal,
puhatáblás, matricákkal
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
4+
KLUBÁR: 1850 FT/KÖTET
Ezek a kötetek remek szórakozást kínálnak a kis
olvasóknak, hiszen fejtörők és más feladatok várják őket a lapokon. Ezentúl beragasztásra vár több
mint ezer matrica is, amelyekkel kidíszíthetik a
füzeteiket, vagy készíthetnek egy saját albumot is.

Rendelési kód: CE239

SZUPER FOGLALKOZTATÓ

BAMBI

Fejleszd a kézügyességed
a könyvben található feladatokkal. Nem kell mást tenned,
csak kövesd a borító belső
oldalán lévő utasításokat!
200×225 mm, 96 oldal,
spirálozott, matricákkal
Bolti ár: 1990 Ft
4+
KLUBÁR: 1850 FT
Rendelési kód: CE252

Rendelési kód: CE240

HÓFEHÉRKE ÉS A HÉT TÖRPE

Rendelési kód: CE241
160×190 mm, 14 oldal, bélelt borító
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
4+
KLUBÁR: 2290 FT/KÖTET
Ki ne ismerné Bambi, Hófehérke vagy Maugli
történetét? Ezúttal kirakóskönyv formátumban
kerül a gyerekek kezébe, akik a mesehallgatás
alatt kirakosgathatják a varázslatos képeket.

SZÓRAKOZTATÓ
TUDOMÁNY

OKOSODJ JÁTÉKOSAN!
5–6 ÉVESEKNEK

8–9 ÉVESEKNEK

A DINOSZAURUSZOK ÉLETE

6–7 ÉVESEKNEK

9–10 ÉVESEKNEK

AZ EMBERI TEST CSODÁJA

7–8 ÉVESEKNEK

10–11 ÉVESEKNEK

AZ ÓKORI EGYIPTOM

Rendelési kód: CE248

Rendelési kód: CE243 Rendelési kód: CE246

Rendelési kód: CE249

Rendelési kód: CE244 Rendelési kód: CE247

Rendelési kód: CE250

Rendelési kód: CE245 Rendelési kód: CE242
150×215 mm, 64+2 oldal, spirálozott
Bolti ár: 1690 Ft/kötet
KLUBÁR: 1570 FT/KÖTET

UTAZÁS AZ UNIVERZUMBAN
Rendelési kód: CE251
245×325 mm,
7+
48 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft/kötet
KLUBÁR: 3250 FT/KÖTET

Ez a sorozat az 5–11 éves gyerekek készségeit, tárgyi tudását fejleszti. A vidám
feladatok lehetővé teszik az észrevétlen
tudásgyarapodást, azoknak a készségeknek a fejlődését, amelyek fontosak
az iskolai eredményességben. A matricák segítségével pedig értékelhetjük is
az elvégzett feladatokat.

Népszerű témákkal jelentkezik új sorozatunk, a Szórakoztató tudomány.
A rengeteg szócikk és a gazdag illusztráció vicces stílusa miatt a könyvek
olvasgatása nemcsak hasznos, de
szórakoztató is lesz egyben.

TAPINTSD MEG!
BABAKIFESTŐ 1.

BABAKIFESTŐ 3.

BABAKIFESTŐ 2.

BABAKIFESTŐ 4.

Rendelési kód: CE233

Rendelési kód: CE235

Rendelési kód: CE234 Rendelési kód: CE236
190×265 mm, 32 oldal, fűzött
Bolti ár: 490 Ft/kötet
1+
KLUBÁR: 460 FT/KÖTET
A négy kötetes Babakifestő-sorozat egyszerű,
nagy méretű rajzaival a legkisebbek is vidáman
elboldogulnak. A színes képek ötletet is adhatnak a színezéshez, de a kicsik akár újra is alkothatják a képet, ha éppen ahhoz van kedvük.
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ÁLLATOK

Rendelési kód: CE253

SZÁMOK

Rendelési kód: CE254

SZAVAK

Rendelési kód: CE255

SZÍNEK

Rendelési kód: CE256
150×150 mm, 12 oldal, kartonált
1+
Bolti ár: 1390 Ft/kötet
KLUBÁR: 1290 FT/KÖTET
A kötet minden ábráján körbefutó, térbeli
vonal segítségével a legkisebbek is végighúzhatják az ujjaikat a rajzok körül, így még
viccesebb az ismerkedés az állatokkal,
a számokkal, a szavakkal vagy a színekkel.
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MÓRA KÖNY VKIADÓ
Nógrádi Gábor

A PÁL UTCAI FIÚK

9+

HOGYAN NEVELJÜNK?

9+
HANGOSKÖNYV
Vecsei H. Miklós előadásában
Játék és harc, barátság és árulás, ös�szetartás és pártoskodás, győzelem és
halál. Molnár Ferenc világhírű regénye
napjainkra mit sem vesztett varázsából: a világon mindenütt érthető és
átélhető, több mint száztíz évvel első
megjelenése után is friss és érdekes.
Készült belőle némafilm és hangosfilm,
közel két tucat nyelvre fordították le, és
több országban kötelező vagy ajánlott
354 perc játékidő
olvasmánnyá tették – ezúttal hangosKLUBÁR:
2290 FT
Bolti
ár:
2499
Ft
könyv formájában tárjuk a magyar olvasók elé.
Rendelési kód: CE266

Én mondom a tutit!
Új kötet a megújult Nógrádi-sorozatban!
Akarod tudni, hogyan kell megnevelni a játszótársadat, a padszomszédodat, a barátod mamáját és a macskát? Tudod, hogyan
nevelhetjük le magunkat az orrturkálásról, a
kézizzadásról, a falánkságról, a tévénézésről, a félelemről vagy a csúnya beszédről?
Csupán a könyvben található hatvanöt vidám írást kell elolvasnod, és már hozzá is
foghatsz a neveléshez. Vagy a nevetéshez.
Rendelési kód: CE267
136×200 mm, 241 oldal, kartonált
Bolti ár: 2399 Ft KLUBÁR: 2190 FT

DISNEY – JÉGVARÁZS II.
EGYÜTT SIKERÜLHET

3+

VÁMPYR VILMA
ÉS A BARBÁRBÁL

Zenés mesekönyv
Elza és Anna új kalandra hív bennünket! Miközben igyekeznek megmenteni
a királyságukat, tanúi lehetünk, milyen
erős kapocs fűzhet össze két testvért.
A történet hangok és zene segítségével
elevenedik meg. A megfelelő gombokat megnyomva éld át újra meg újra
a történet legfontosabb fordulatait.
Rendelési kód: CE263
200×225 mm, 12 oldal, kartonált
Bolti ár: 2999 Ft KLUBÁR: 2790 FT

100+ SZÓ A VILÁGRÓL
3 NYELVEN

3+

Vámpyr Vilma imádja a házikedvencét,
Tökkencset és a barátait. Utálja viszont az
évente megrendezett, előkelő és unalmas
barbárbált, ahová a szülei miatt kell mennie. Vilma ugyanis ősi vámpírcsalád sarja.
Noktürnia elkényeztetett hercege foglyul
ejti Tökkencset. Miközben a bátor vámpírlány kiszabadítja kedvencét, fény derül
a Sötét birodalmának legféltettebb titkára.
Rendelési kód: CE264
129×185 mm, 216 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT

VIGYÉL HAZA!

A ház, az iskola, a város, az erdő: a világ
csak arra vár, hogy a gyerekek felfedezzék – és mindennek nevet adjanak.
Akár egyszerre három nyelven: magyarul, olaszul, angolul!
Könyvünk 28 oldalon 14 témakörre
osztva, vicces, színpompás képekkel
mutatja meg mindazt, ami a gyerekeket körülveszi, érdekli.
Rendelési kód: CE260
254×254 mm, 28 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft KLUBÁR: 3250 FT

ERDŐK A NAGYVILÁGBAN
6+
Ismeretterjesztő mesekönyv
Barátaink, az állatok haza akarnak
térni oda, ahová tartoznak, ám nem
tudják, hol is lehet az otthonuk. Szerencsére Dani a segítségükre siet. Végigjárja, felfedezi a különféle erdőket,
és megtalálja a megfelelőt mindegyik
barátja számára. Gyere velünk az utazásra, sok érdekességet láthatsz majd!
Rendelési kód: CE265
245×245 mm, 26 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT

SÜNI VAGYOK. TE KI VAGY?

ISZNAK-E FORRÓ CSOKIT A BÉKÁK?

A kisbaba az első hetekben mindent homályosan lát, azután fejjel lefelé, ám az
első hónap elteltével már érzékeli az éles
kontrasztokat, így fekete-fehér dolgokat
keres maga körül. Ez az a pillanat, amikor
e különleges textilkönyvvel megkezdhetjük
kialakítani a könyvek szeretetét gyermekünkben.
Rendelési kód: CE258
0 –3
145×145 mm, 8 oldal, textilkönyv
Bolti ár: 2499 Ft KLUBÁR: 2290 FT

BABAKÖNYVTÁR – ÁLLATOK

6+

–3

0
Kukucskálós könyv
Kukucskáljatok be a strapabíró, kihajtható fülek mögé! Beszélgessetek a képekről! Üdvözöljük a legkisebb olvasókat!
A könyv szórakoztatva oktat, bővíti a szókincset, fejleszti a szem-kéz koordinációt.
Rendelési kód: CE259
125×127 mm, 12 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1499 Ft KLUBÁR: 1390 FT

Rendeljen április 13-ig!

Éljük túl a hideget!
Ha beköszönt a tél, bizony az állatok is fáznak.
Vajon hogyan védekeznek a hideg ellen? A kérdés-felelet formában írt könyv interaktív módon
tanítja meg a gyerekeknek azt, hogy mennyire
kreatív az állatvilág. Lackfi János fordítása pedig igazán szórakoztatóvá teszi a könyvet.
Rendelési kód: CE262
3+
190×228 mm, 32 oldal, kartonált
Bolti ár: 1999 Ft KLUBÁR: 1860 FT

A FÁK LOMBJAI KÖZT

3+

Meglepikönyv kihúzható fülekkel
Találd meg az erdőben élő összes csodás
állatot! Húzd ki a kis füleket, ahol nem is
egy, hanem mindjárt két szuper meglepetést találsz!
Rendelési kód: CE261
152×152 mm, 10 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1999 Ft KLUBÁR: 1860 FT
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A malrooij
van

Fotó: Jeroen

Eddy de Wind
AUSCHWITZ, VÉGÁLLOMÁS
Egy túlélő naplója a haláltáborból
Amikor a szovjet hadsereg közeledésének
hírére a nácik 1944-ben elindították
Németország felé az erőltetett meneteket,
Eddy de Wind zsidó orvos, aki önként
jelentkezett a hollandiai gyűjtőtáborba, hogy édesanyát megmenthesse,
elrejtőzött, és a felszabadulás után ott
maradt Auschwitzban ellátni a betegeket.
Keresett egy ceruzát és egy jegyzet
füzetet, és írni kezdett. Könyve a legelső
Auschwitz-beszámolók egyike, amelyet
a csak nem sokkal korábban átélt borzalmak és maga a nyers valóság tesz átütő
erejűvé. Jelenlegi ismereteink szerint ez
az egyetlen memoár, amelyet teljes egészében az auschwitzi haláltáborban írtak.
125 x 200 mm, 224 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft Klubár: 3690 Ft
Rendelési kód: CE268

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. április 13-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

