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NEM KÖTELEZŐ –
Akik nélkül
nincs irodalom

C I Ó S KÖ N

AJÁNDÉK
7000 FT FELETTI MEGRENDELŐINKNEK
AJÁNDÉKKÖNYVET KÜLDÜNK.
(Az ajánlat a postai és helyi munkatársainkon keresztüli megrende
lésekre vonatkozik, és a készlet erejéig érvényes! Ha a meghirdetett
könyv elfogyna, akkor ugyanilyen értékű könyvet küldünk helyette.)

Frank Júlia

Az életem ízei
Gasztronómiai
önéletrajz
80 recepttel
A kötet, amelyet most a kezében tart, kissé rendhagyó, mert nem
szakácskönyv, bár van benne sok recept is. Főként olyan utazási él
ményeimről mesélek, amelyek érdekesek, szokatlanok, közük van
a gasztronómiához, néhányuk az életem különleges fordulataihoz,
élményeihez kapcsolódik.

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK:
Telefonon: (1) 33 77 333 (hétköznapokon 8–16 óráig)
E-mailen: konyvklub@lira.hu
(A termékek pontos adatainak megjelölésével.)
Postán: Líra Könyvklub, 1105 Budapest,
Kelemen utca 13. (A megrendelőlap elküldésével)
Helyi munkatársainkon keresztül
Keresse helyi munkatársainkat: rendeléséért házhoz
mennek, a kiválasztott könyveket pedig otthonába
szállítják. További információ: (1) 33 77 333
Bármely boltunkban
Boltlista: www.lira.hu
A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!
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KIEMELT AJÁNLATUNK

A

koronavírus első hulláma
után kinyitottak a könyvesboltok, ezért ismét
nyomtatott formában jelent
kezünk! Címlapunkon Nádas
dy Ádám, akivel két legutóbbi
könyvéről beszélgettünk: az
egyik egy tudománynépszerűsí
tő könyvecske, amely a magyar
nyelv eredetét és főbb tulajdon
ságait mutatja be, a másik pedig
meleg férfiak kapcsolatait meg
rajzoló novellák gyűjteménye.
Mindkettő fontos és sokat vita
tott témákról szól.
Hasonlóan fontos könyvnek
gondolom Spiró György friss
esszékötetét, amely a múlt
feldolgozásán keresztül segít
megértenünk a ma történéseit,
miközben olvasható érdekes
történetek füzéreként is.
A Nem kötelező – kortársak és
kimaradók című szöveggyűjte
mény pedig középiskolásoknak
szól, azok a (főleg kortárs) ma
gyar írók kaptak helyet benne,
akik kimaradtak az iskolai tan
anyagból, ám úgy gondolom,
hogy egy nyitott szellemű fia
talnak mindenképp érdemes
megismernie őket.
Jó olvasást!

Jodi Picoult

Második látásra
Vermont államban egy kisváros élete teljesen felbolydul,
amikor az egyik lakó eladja a telkét, hogy egy modern
üzletközpontot építhessenek rá. A helyi abenaki indián
törzs tiltakozik. Amikor sokasodnak a természetfeletti
jelenségek a környéken, a befektető egy szellemvadászt
bíz meg, hogy kiderüljön: kísértetek márpedig nincse
nek. Picoult eddigi talán legsejtelmesebb regénye a
szellemvilág témája mellett olyan kérdéseket is feszeget,
mint az a kevéssé ismert eugenetikai projekt, amelynek
során az 1920-as és 1930-as években Vermontban több
száz kényszersterilizálást hajtottak végre.
Klubár:

4180 Ft

Beth O’Leary

Otthoncsere
Leena túl fiatal ahhoz, hogy egy helyben toporogjon.
Eileen túl idős ahhoz, hogy mindent újrakezdjen. Talán
itt az ideje, hogy helyet cseréljenek... Gyorsan kiderül
azonban, hogy a másik cipőjébe lépni sokkal nehe
zebb, mint amire számítottak.
Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CG210

Bella Ellis

Az eltűnt hitves
Amikor Mrs. Elizabeth Chester eltűnik, két kisgyerme
ket, illetve egy vérben úszó szobát hagy maga után,
a Brontë nővérek értesülnek az esetről, és a rejtély fel
kelti Charlotte, Emily és Anne érdeklődését. A hatósá
gok tehetetlenségét látva elhatározzák, hogy ők maguk
járnak a talányos bűntény végére.
Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CG211

főszerkesztő

ISSN: 1788-649X

4499 Ft

Rendelési kód: CG212

Király Levente

Magazin kéthavonta
XIV. évfolyam 3. szám
2020. július 21.

Bolti ár:

Főszerkesztő: Király Levente Olvasószerkesztő: Palczer-Aschenbrenner Eti A szerkesztőség
címe: 1086 Budapest, Dankó utca 4–8. Telefonszám: (1) 299 8004 E-mail: konyvklub@lira.hu
Website: www.lira.hu 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. Marketingigazgató: Simon Ákos
Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft. Website: www.olahnyomda.hu
Vezérigazgató: Oláh Miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Catherine Anderson

Debbie Macomber

Mary Alice Monroe

Amikor Vickie meglátja, hogy Slade Wilder
szakácsot keres, egyből jelentkezik az állás
ra. Hiszen Wilder nem más, mint az egykori
szerelme, aki darabokra törte a szívét. A lány
most visszatér, hogy minden sérelméért el
számoltassa a férfit, aki azonban egészen
máshogy emlékszik a történetükre, és nem
érti, hogy Vickie miért tűnt el az életéből.

Beth a családi fészekből az ország másik
felébe menekül, hogy végre kézbe vehes
se az életét. Zenetanárként vállal munkát
a helyi középiskolában. Egy randivacsorán
ismerkedik meg Sammel, a magának való,
tetovált autószerelővel. Sam gyökeres el
lentéte a lánynak – vajon lehet boldog jö
vője két ennyire különböző embernek?

Olivia élete a valóra vált amerikai álom:
tökéletes háziasszonyként partikat ad, gye
rekeket nevel, és karbantartja a gyönyörű
charlestoni házukat. A felszín alatt azonban
bánat, magány és megalkuvás lapul. Mikor
megismerkedik Russell-lal, élete legnehe
zebb döntését kell meghoznia.

Epervidék

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Ha te nem lennél

Rendelési kód: CG213

3690 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CG221

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG218

Monica McCarty

Melinda Metz

Paige Toon

A Felföld Rettegett Fiai közül Robert Boyd,
a Haramia a legfélelmetesebb. A férfinak a
királya és hazája, Skócia az első – kivéve,
ha a szíve szólítja. Egy angol nemeshölgy,
Lady Rosalin Clifford nem tud ellenállni az
iránta érzett vonzalmának, amely esküdt
ellenségekből szerelmesekké változtatja
őket.

Jamie Snyder harmincnégy éves és szingli.
És kit érdekel, ha az? Csakhogy a macská
jának más tervei vannak... Ő tudja, hogy a
gazdája magányos. Mert érzi. És mindent
megtesz azért, hogy segítsen Jamie-nek
összebarátkozni a kedves szomszéd pasival.
Még akkor is, ha annak kutyája van.

Nell és Van gyerekként ismerkednek meg,
miután a szüleik egymásba szerettek, de
egy tragédia következtében hamarosan
el kell válniuk. A sors azonban ötévenként
újra és újra összehozza őket. Vajon megta
lálhatják valaha is a boldogságot?

A Haramia

Cirmos-hadművelet

Öt év múlva

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3710 Ft

Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3245 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CG223
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Bolti ár:

Tengerparti emlékek

Rendelési kód: CG220

Rendelési kód: CG217
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Donato Carrisi

Mick Herron

Charlotte Link

Mikor az egyik villamoserőművet villám
csapás éri, huszonnégy órás áramszünetet
rendelnek el. Eközben Róma utcáit groteszk
karnevál forgataga lepi el, és a városban
ismeretlen kór terjed megállíthatatlanul.
A lelkek ítélőszéke és A sötétség vadásza után
Marcus és Sandra ismét összefog, hogy
visszaűzzék az árnyakat a sötétségbe.

Jackson Lamb egy csapat leszerelt kémet
irányít, akik egykor a legjobbak voltak,
most pedig csak aktatologatás a feladatuk.
Amikor azonban egy egyetemista fiút elra
bolnak, a kémcsapat tagjai a parancsokat
figyelmen kívül hagyva a tettek mezejére
lépnek. John le Carré rajongóinak kihagy
hatatlan!

Simon csak arra vágyik, hogy a karácsonyt
a gyerekeivel tölthesse Provence-ban, de
egyedül marad az ünnepekre. A francia
Riviérán sétálva találkozik egy lánnyal, aki
azt állítja, gonosz emberek üldözik. Simon
megsajnálja, és segít neki, a döntése követ
keztében azonban saját élete is veszélybe
kerül.

Az árnyak mestere

Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3430 Ft

Utolsó befutók

Rendelési kód: CG222

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rossz döntés

Linda Castillo

A meredély szélén

Szégyen

Grania elmenekül a vőlegényétől, és Íror
szágban, a szülei tengerparti házában keres
menedéket. Egy kora esti sétája során meg
menti Aurorát, a szomszédos úr kislányát.
Ezzel a találkozással mindkettejük sorsa
megpecsételődik, s olyan körforgás köze
pében találják magukat, amely már több
generáció óta alakítja a családjuk életét.

Egy amish nagymamát meggyilkolnak,
a hétéves unokáját pedig elrabolják. Kate
Burkholder rendőrfőnök tudja, minél ké
sőbb sikerül a kislány nyomára akadniuk,
annál nagyobb valószínűséggel végződik
tragédiával az eset. Kate csakhamar rájön,
hogy az eltűnt gyermek családja szörnyű
titkokat őriz.

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG214

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG216

Rendelési kód: CG215

Lucinda Riley

Bolti ár:

Bolti ár:

Sophie Mackintosh

Kék sorsjegy

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CG219

Calla tudja, hogyan működik a sorslottó. Első
vérzését követően jelentkeznie kell a lottó
zóban, hogy kiderüljön, milyen szabályok
szerint kell majd élnie. A fehér sorsjegy gyer
mekekre jogosít. A kék sorsjegy független
életre. De mi van, ha tévedés történt? Bol
dog lehet-e egy nő a választás szabadsága
nélkül? Boldog lehet-e gyerek nélkül?
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CG224

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM
Viola Ardone

Gyerekvonat
A második világháború után gyerekek száz
ezrei maradtak árván vagy félárván. Ahogy
akkoriban a világ számos gyermekmentő
akciója keretében, Nápolyból is vonatoztat
tak gyerekeket Olaszország északi részébe,
ahol jobb körülmények között élhettek
pár hónapig. Amerigo Speranzát, az alig
nyolcéves kisfiút is elküldi írni-olvasni nem
tudó anyja Modenába, hogy egy idegen
családnál kicsit felhizlalják, és feledni tudja
a háború okozta lelki megrázkódtatásokat.
Miután megismeri a jobb sorsú gyerekek
világát és visszatér édesanyjához, már nem
tud ugyanazzal a szemmel nézni szeretett
otthonára.
Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CG228

Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

4180 Ft

Lana Millan

Raziel 2

Egy angyal a szerelem küszöbén
Raziel és Belader párosa Nevada kopár vi
dékét ezúttal a napfényes Miamira cseréli.
Tengerpart, pálmafák, luxus, mocsár, aligá
torok és egy cseppnyi armageddon egy
bukott angyal és egy útkereső démon tár
saságában, akiknek a pokolfajzatokon kívül
saját érzéseikkel is fel kell venniük a harcot.
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CG226

Rendelési kód: CG227

PAULO
COELHO
Találkozások –
Naptár 2021
Ebben a gyönyörűen illusztrált naptárban az évet Paulo Coelho műveiből
válogatott idézetek kísérik végig. Paulo
Coelho, akit emberek milliói a szavak
alkimistájaként tartanak számon, napjaink egyik legbefolyásosabb szerzője.
Könyvei nemcsak a bestsellerlistákat vezetik, de társadalmi és kulturális párbeszédet is gerjesztenek. A műveiben érintett témák, eszmék és filozófiák sok ol
vasó vágyát teljesítik be, olyanokét, akik a saját útjukat és a világ újfajta megértését keresik. Catalina Estrada már gyerekként ráeszmélt szülőhazája, Kolumbia
vibráló és buja természetére. Jelenleg Barcelonában él, de nemzetközileg elismert illusztrátorként sem felejtette el a gyökereit. Munkáiban, erőteljes színhasználatában ma is jelen van ugyanez a csodával teli rajongás.
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Tara Westover

A tanult lány
Tara Westover tizenhét évesen tette be
először a lábát iskolai osztályterembe.
Előtte Idaho hegyei között, teljesen elszi
getelve élt szüleivel, akik állandóan a vi
lágvégére készültek. E kötet felejthetetlen
emlékirat egy fiatal, iskolázatlan lányról,
aki hátat fordítva különc családjának út
nak indult, hogy diplomát szerezzen.
Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG225

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Fotó: Szilágyi Lenke

INTERJÚ

„A nők jó megfigyelők,
sokszor ők mondják
a szemünkbe az igazságot”
Nádasdy Ádámnak szerencsésen alakult eddig
az év: tavaly megjelent verseskötete, a Jól láthatóan lógok itt Aegon-díjas lett, a Milyen nyelv
a magyar? című tudománynépszerűsítő könyve
hatalmas siker, de még ezt is tudta überelni alig
egy hónapja: novellagyűjteményét, A szakállas
Neptunt szintén rajongva fogadta a kritika és
az olvasók is. Utóbbi két könyvéről kérdeztük
a szerzőt.
Beszéljünk először A szakállas Nep
tunról! Miben más egy novella, ha
melegek kapcsolatáról szól, és nem
férfi–nő a szóban forgó pár?
Mondhatnám, hogy semmiben,
hogy a szív az szív, a szerelem az
szerelem, a bánat az bánat. De
írástechnikailag nehezebb, mert
nem mondhatom, hogy „felelte a
fiú” (melyik?) vagy „a férfi nagyot
sóhajtott” (melyik?), és a testrészek, testhelyzetek leírása – amiből
egyébként itt kevés van – szintén
nem egyértelműsíti a dolgot. Maradnak a nevek: felelte X, sóhajtott
Y, (esetleg ha külsőleg nagyon különböznek, akkor: felelte a magas,
sóhajtott az alacsony). Ezért tele

vannak a szövegek nevekkel, ami
ad egyfajta intimitást.
Csupa olyan szereplőd van, aki
már számot vetett a melegségével,
tehát a problémája nem ez – hanem akkor mi?
Ez általában igaz, én ezekben inkább arról akartam írni, ha valaki ezt tudomásul vette, megbékélt
vele, sőt élvezni akarja ezen a réven az életét (ahogy a heterók a
magukét), ha stabil kapcsolatra
vágyik (ahogy a heterók), akkor
milyen lelki-emberközi buktatók
várják. Bár van egy-két novella,
ahol még küszködnek, titkolóznak
(pl. a Nagyhideghegy).

Több novellában szerepet kap
egy-egy fontos, jellegzetes női szereplő is…
Igen, igen!... Tulajdonképpen nem
tudom – talán hogy ne csupa férfi
szerepeljen a könyv lapjain, a változatosság kedvéért. Meg a nők jó
megfigyelők, sokszor ők mondják
a szemünkbe az igazságot. Főleg a
vén Zelma nénit szeretem, biztos,
hogy nemsokára meg fogja hívni
a két fiút kuglófra.
Általában harmadik személyben
vannak írva a novellák, az elbeszélő „mindentudó”, de mégis
mintha egyetlen szereplő fejéből
néznénk a dolgokat, mintha az ő

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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INTERJÚ
Nádasdy Ádám

A szakállas Neptun
Nádasdy Ádám novelláiból megtudhat
juk, milyenek a melegek: éppen olyanok,
mint bárki más.
Mindeközben mégis olyan kalandok
ba keverednek, amelyekbe mások nem.
Például mit tehet egy magyar fiú, ha
Angliában melegbárt keresve éppen egy
rendőr akarja útba igazítani? Egy bará
ti társaság vidéki kirándulásán meddig
lehet eltitkolnia egy homoszexuális pár
nak, hogy nem csak haverok? És mit ke
res hajnalban négy pucér férfi Rómában
a Trevi-kútban?
Nádasdy Ádám első szépprózai köny
vében szerelmes történeteket olvasha
tunk arról, hogyan lehet felvállalni az
érzéseinket, hogyan lehet úrrá lenni testi
és lelki vágyainkon, vagy éppen hogyan
uralkodnak azok mirajtunk.
Bolti ár:

3299 Ft

Klubár:

3070 Ft

Rendelési kód: CG230

monológja, érzései, észrevételei
szólnának.
Ez jó kérdés – talán bújtatott első
személyű szövegek ezek. Vagyis nyelvtanilag nem „én láttam”,
hanem „ő látta”, de mégis szinte
mindig csak azt olvassuk, amit ő
lát, vagyis a főszereplő fejében van
a kamera. Nem akartam nagyon
elemző, nagyon kívülálló lenni
(talán mert nem vagyok kívülálló), bár elismerem, hogy a jó prózához hozzátartozik a könyörtelen
boncolás. Ebből itt kevés van, több
az elfogadás és a megbocsátás. Ez
nem könyörtelen könyv.
Ahogyan a Milyen nyelv a ma
gyar? sem, mégis elképesztő indulatokat tud kiváltani, holott a
nyelvtudomány már régen meg-

8

állapította, hogy a magyar a finnugor, vagyis pontosabban az uráli
nyelvcsaládba tartozik. Miért kellett ezt a kérdést most újra elő
venni?
Talán nem is helyes úgy fogalmazni, hogy „most újra” – ezek a kételyek régen napirenden vannak.
A laikusok berzenkednek a nyelvtudomány megállapításaitól. Ennek három oka lehet.
Az egyik, hogy a nemzeti eredetmítosz (a „hun hagyomány”)
ellentétben áll a nyelv eredetével (a finnugor–uráli eredettel).
A magyarság nagyon régen úgy
tudja, hogy a törökségből (és velük együtt a hunoktól) származik;
a magyar nyelv viszont bizonyíthatóan finnugor eredetű. Ez föladja a leckét a történésznek: miért

beszél egy magát töröknek tudó
nép finnugor nyelvet?
A másik ok a magyar nyelv szokatlan földrajzi helye, hiszen távol
beszélik minden hasonló nyelvtől,
a manysi (vogul), hanti (osztják),
finn, észt, számi (lapp) stb. nyelvtől – és még ezek a hasonló nyelvek se látszanak hasonlónak a laikus szemével nézve.
A harmadik ok az, hogy a magyar szókincs jelentős hányadáról nem tudjuk, honnan származik, csak legföljebb azt, hogy a
honfoglaláskor már megvolt. De
hogy ősi örökség-e (és a rokon
nyelvekből kiveszett), vagy átvétel valamely más nyelvből (melynek nem maradt nyoma) – ezt
nem tudjuk. Sok az ismeretlen
eredetű szó az olyan mindennapi szavak közt, mint tetszik, ész,
szab, hegedű, erkölcs.
Sok, akár magyar szakot végzett
embertől is hallottam már azt,
hogy a finnugor nyelvrokonság bizonyítása szerintük nem túl meg
győző. Mi lehet ennek az oka? Hogyan lehetne meggyőzőbb a nyelv
tudomány?
Lássa be, hogy ez furcsa kérdés.
A többi tudomány se meggyőző,
csak elhisszük neki, mert ők értenek hozzá. Mi abban a meggyőző,
hogy Jézus valójában Kr. e. 4-ben
született (ezt mondja a történelem és a vallástörténet)? Mi abban a meggyőző, hogy a gombák
nem növények (ezt mondja a
biológia)? Mi abban a meggyőző,
hogy az Alpha Centauri csillag
éppen 4,36 fényévnyi távolságra van tőlünk? Biztosan igazuk
van, azért szaktudósok. Nincs

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

ez másképp a nyelvészettel sem:
ha valakinek nem meggyőző, hát
sajnálom, nem tudok mit csinálni. Ha igazán érdekli, tanulja ki a
szakmát és látni fogja, hogy igenis betonkemény érvek szólnak a
finnugor eredet mellett (ugyanúgy, mint a Jézusra, a gombákra,
a csillagokra vonatkozók mellett). Az szociológiailag talán
érdekes, hogy némelyek miért
érzik a nyelvészet megállapításait
kevésbé meggyőzőnek, mint a régészet vagy a csillagászat tételeit.
Én csak azt mondhatom: aki a tudományt – így a nyelvtudományt
is – semmibe veszi, az nyegle és
tudatlan.
Talán az oktatás segíthet, és – reméljük – ez a könyv is. Azon kívül,
hogy finnugor, milyen nyelv még
a magyar? Mit kell, mit érdemes
még tudnunk róla?
Igen, az oktatás segíthetne. De
nálunk a nyelvtudomány hagyományosan nem szerepel az iskolai
tananyagban – szemben a kémiával, történelemmel, fizikával, azaz
más tudományokkal. Ha a fizikát
jól tanítják, az átlag tanuló – aki
sose fog ezzel foglalkozni – azzal
az érzéssel hagyja el az iskolát,
hogy a fizika az egy komoly dolog, és elhiszi, amiket mondanak
(pl. az Avogadro-törvényt: laikus
szemmel egyáltalán nem meggyőző). Sajnos az iskolai tananyagban
nincs nyelvészet: mi az elsődleges
és másodlagos hanghasadás, mi
a neutralizáció, mi a különbség
nyelv és dialektus között, mi a
kvantor, melyek az unakkuzatív
igék, mik a flektáló és agglutináló
nyelvek – az egész nyelvtudomány

hiányzik. Mintha kémiát nem tanítanánk, aztán sok ember azt
hinné, hogy lehet lombikban aranyat csinálni. Ha némely magyar
szakot végzettek is azt hiszik, hogy
a finnugor rokonság „nem meg�győző”, akkor végképp baj van:
vagy rosszul tanították őket, vagy
diplomát adtak nekik anélkül,
hogy órára jártak volna.
A magyar nyelv sok vonásában
ázsiai típusú, például nincsenek
nemek, viszont van magánhangzó-illeszkedés (ban/ben), nincs
többféle múlt idő, továbbá a birtokviszonyt fordítva jelöli (János
autó-ja, tehát a birtokhoz tesszük
a ragot). Markáns európai vonás
viszont a névelő, főleg a határozott
(a ház).

Miben más ez a könyv, mint a többi nyelvészeti szakmunka?
Ez nem is igazi szakmunka, inkább tudományos ismeretterjesztés. Itt-ott belemegyek a szakmaiságba már csak azért is, hogy lássa
az olvasó: mennyi mindent nem
tudok itt elmondani – de igyekszem érdekes, sőt szórakoztató
lenni. Egy kicsit a „Tudta Ön...?”
típusú könyvek közé tartozik,
melyek a világ érdekességeit írják
le. Mi az a „macsóka”, és mi az a
„fisa”? Azért remélem, a nyelvész
kollégák nem harapják le a fejem,
hiszen szükségképpen egyszerűsíteni kellett sok mindent. De azért
a kísérletező leírás megvan, ami a
nyelvtudományt is jellemzi.
K. L.

Nádasdy Ádám

Milyen nyelv
a magyar?
,,Miért finnugor nyelv a magyar?
Nos, azért, mert a nyelvészek
ezt állapították meg. Ez bizony
ilyen egyszerű. A gombák nem
növények. Miért nem? Mert a
biológusok ezt állapították meg.
A gombák ugyanis nem tudják
a szenet a levegőből fölvenni,
mint a növények – tehát nem
növények. Egyébként én úgy rá
nézésre növénynek mondanám
őket, hiszen a földből nőnek ki,
és nem tudnak elszaladni, de úgy
látszik, az én kritériumaim nem
mérvadóak.”

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CG229
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Lori Gottlieb
Akarsz beszélni róla?
A kötet egy szórakoztató ön- és énsegítő kötet, melyben a szerző, Lori
Gottlieb saját életének kételyeit, saját eseteinek tanulságait feltárva
arra hívja fel a figyelmünket, hogy szólaljunk meg végre. Hogy akar
junk és merjünk is beszélni.
A könyvből izgalmas tévésorozat készül Eva Longoria főszereplésével.


„Vajon mi jár a pszichiáter
fejében, miközben minket
hallgat?” (Instant New York
Times bestseller)
„2019 legjobb tényirodal
mi munkája” (O, The Oprah
Magazine)

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4180 Ft

Rendelési kód: CG426

Peter May

Sarah Pinborough

Ruth Kelly

2005-ben írta Peter May ezt a thrillert,
melyben egy halálos vírus miatt zárják le
Londont – és a világot. Tudta a jelenünket.
És tudta a jövőnket is? A cselekmény feszes
tempót diktál – a disztopikus thriller rajon
góinak kötelező.

Vannak, akik gyilkolni is hajlandók a csillo
gó gazdagságért. Vajon Marcie mire képes,
hogy megtarthassa?
A Ne higgy a szemének és a 13 perc szerző
jének legújabb, meglepetésekkel teli, csa
varos krimije.

A Szőlőskert Provence-ban gyönyörű tájra
repíti el az olvasót, miközben a főhősnő,
Ava hatalmas dilemmáját – vissza a meg
szokotthoz vagy maradni a paradicsom
ban? – szinte a sajátunknak érezhetjük ol
vasás közben.

Vesztegzár

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG427

10

Halott vagy

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4180 Ft

Szőlőskert Provence-ban

Rendelési kód: CG428

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG429
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Hemingway, a vasember
Híres mondata szerint „Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet
legyőzni.” Őt nemcsak legyőzni nem lehetett, elpusztítani sem hagyta
magát, csak saját döntéséből távozhatott az életből. Egy ember,
aki makacs példája a helytállásnak, akárcsak híres főhőse, Santiago.
Az emblematikus író lenyűgöző életműve előtt tiszteleg a 21. Század
Kiadó a Hemingway-életműsorozat új kiadásával: gyönyörű
köntösben, olyan kiválóságaink tolmácsolásában, mint Ottlik
Géza, aki Az öreg halász és a tenger, vagy Örkény István, aki a Búcsú
a fegyverektől című kötetet fordította.
„Bombabiztos szardetektor”

Legenda leszel, katona,
állatot terelő vadász
A popkulturális mítoszon, tudatos legendaépítésen, és az írói pályára való
készülésen túl, melyet 15 éves kora
óta tervezett, nagyon izgalmas, ahogyan Hemingwayt elsodorták a történelem viharai, pontosabban, ahogy
odament, és beleállt a viharok kellős
közepébe. Harcolt mindkét világháborúban önként jelentkezve, kémkedett, akár úgy is, hogy Pilar nevű
horgászhajóján látszólag marlinra vadászott, közben német tengeralattjárókat lesett. Egész életében vadászott
amúgy: ha nem halra, oroszlánra, katonai sikerre, akkor nőkre, szerelemre
és elismerésre, de leginkább talán lelki békére, amit apja öngyilkosságakor
veszített el.

A Kansas City Star újságtól kapott,
írással kapcsolatos elvárások egész
életében meghatározták stílusát, melyet még ifjúkori, tudósítói múltjából
hozott: „Írj rövid mondatokat. Az
első bekezdés rövid legyen. Használj
erőteljes angolt. Légy pozitív, ne negatív!” A letisztult stíluson kívül fontosnak tartotta a józan szerkesztést
(mégha részegen is írt egy-egy részt),
és a „bombabiztos szardetektort”,

Az elpusztíthatatlan ember
Alig akad talán ember, aki annyi balesetet, tűzvészt, ágyútámadást, betegséget átvészelt volna (túlélte a lépfenét,
vérhast, tüdőgyulladást, égési sérüléseket, két repülő- és három autóbalesetet, többször betört a koponyája stb).
Vasból lehetett a szervezete, mondhatnánk, és a sors igazi iróniája, hogy ez
a „vasember” idősebb korában pont
abban a betegségben szenvedett, mint
apja, a hemokromatózisban, melynek
hatására a szervezet nem tudja lebontani a vasat.

amivel bármikor képes volt kiszűrni a
rossz minőségű írást. Persze a jót is.
Az öreg halász és a tenger kéziratának
leadásakor már tudta, hogy valami
különlegeset alkotott. Nem csoda,
hogy 1954-ben elnyerte érte az Irodalmi Nobel-díjat. Stílusát kiadónk
másik két jeles szerzője: John Updike
és Paul Auster is fontos hatásként jelöli meg írói munkásságában.

Soha nem írt olyanról,
amit ne élt volna át
Ilyen értelemben Hemingway a fikció
ellen volt, holott a regény műfajában
alkotott a legtöbbet. Az 1929-ben
megjelenő Búcsú a fegyverektől című
könyve is személyes élményeken alapul. Az első világháborúban majdnem leszakította a lábát egy ágyú, és
hetekig kórházban volt. Ott ismerkedett meg Agnes von Kurowskyval,
akinek alakja ihlette a regény női
karakerét és a szerelmi szálat. De
Az öreg halász és a tenger esetében is
saját tapasztalaton alapul a
történet: egy hónapig halászott Kuba partjainál, azon
a részen, melyet akkoriban
Marlin Sugárútnak hívtak.
Egy híres olajmágnás a legnagyobb marlinokat fogta
ki ott. Az egyik állítólag
707 kilogrammos volt (egy
átlagos kék marlin 270 kilót
nyom).

Ernest Hemingway

Az öreg halász és a tenger
Aprócska regény, százötven oldal, mégis
mindenki ismeri, mindenki olvassa, nem
egyszerűen iskolai kötelező olvasmány, ha
nem tényleg kötelező.

Búcsú a fegyverektől
Egy ápolónő és egy amerikai tiszt egymásba
szeretnek, miközben a Monarchia és Német
ország csapatai Caporettónál áttörik az olasz
frontot és megindulnak a félsziget belseje felé.

Bolti ár:

3890 Ft

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

3620 Ft

Klubár:

4180 Ft

Rendelési kód: CG430

Rendelési kód: CG431
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SZÉPIRODALOM
TÉNYEK
ÉS TANÚKSOROZAT

Krusovszky Dénes

Erdős Virág

Molnár Gál Péter

Mindannyian ismerjük azokat a pillana
tokat, amelyekben egyedül vagyunk: az
elalvás, az ébredés előtti perceket, amikor
már tudjuk, hogy valamit épp elfelejtünk,
de már nem tudjuk, hogy mit. Krusovszky
Dénes új verseskönyve ezeket az álmos
könyvbe illő, szürreális, mégis hétköznapi
pillanatokat szólaltatja meg.

A Hős utcában található Budapest legna
gyobb, jelenleg felszámolás alatt álló szeg
regátuma. Erdős Virág az utóbbi néhány
évben sok időt töltött az itt élő gyerekek és
felnőttek között, a versek az ő történeteik
nek adnak hangot.
A könyvben látható fotókat a szerző készí
tette a helyszínen.

Molnár Gál Péter a Kádár-kor meghatározó
kritikusa, színházi egyénisége volt. 2004ben derült ki, hogy Luzsnyánszky Róbert
néven az állambiztonság ügynökeként te
vékenykedett. Az eset megrázta a színházi
világot, ő pedig Coming out címmel megír
ta saját történetét megzsarolásáról és ügy
nöki múltjáról.

Áttetsző viszonyok

Hősöm

Coming out

Bolti ár:

2699 Ft

Bolti ár:

2699 Ft

Klubár:

2510 Ft

Klubár:

2510 Ft

Rendelési kód: CG234

Rendelési kód: CG236

Bolti ár:

4999 Ft

Klubár:

4650 Ft

Rendelési kód: CG235

TÉNYIRODALOM

Ljudmila Ulickaja

A lélek testéről

Bolti ár:

2999 Ft

Klubár:

2790 Ft

Rendelési kód: CG233
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Ljudmila Ulickaja új elbeszéléseiben a hét
köznapi és a megmagyarázhatatlan fonó
dik egymásba elválaszthatatlanul. Hősei
idősödő, magányos figurák, akik megpró
bálják rendezni a konfliktusaikat a haláluk
előtt, és gyanakodva fogadják, ha kapnak
még egy esélyt az élettől. Egy feleség, aki
kizárólag almát hajlandó enni, miután
elhagyják, egy anya, aki külföldi férjre va
dászik a lányának a parkban, egy műszaki
rajzoló, akire az utolsó pillanatban talál rá
az új szerelem, egy bibliográfus, akinek az
emlékezetéből lassan kihullanak a szavak.
Ulickaja végtelen empátiával és páratlan
emberismerettel rajzolja meg portréikat,
történetei egyszerre vigaszta
lóak és felkavaróak.
A figyelmes olvasó
pedig még Enyedi
Ildikó Testről és lélekről című Arany
Medve-díjas filmjére
is találhat utalásokat
az elbeszélésekben.

D. Magyari Imre

Miért jó nekünk ha színházban
megnézzük, hogy másoknak rossz?
Külföldi drámák előadásairól
„Ebben a könyvben a színház és a tanítás
iránti szenvedélyem találkozik. Olyan elő
adásokról írtam, amelyeket 2016 elejétől
kezdve az elmúlt négy évben láthattam.”
(D. Magyari Imre)
Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG232
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Szülőtársak, figyelem!
Meglátni és megszeretni… vagyis
meghallani és megszeretni, nálam ez így működött a Nem kö
telező esetében. A rádióban hallottam róla, és azonnal felkaptam
a fejem. Mit tegyek, fordítva vagyok bedrótozva: ha valamire azt
mondták nekem gyerekkoromban, hogy ezt, kislányom, márpedig muszáj megcsinálnod/megenned/megtanulnod/elolvasnod,
én már mentem is a bringatárolóba, és hetedhét határon túl jártam, de ha azt hallottam, hogy ezt
ne csináld, ezt nem szabad: tuti,
hogy fejest ugrottam bele. Nem
kötelező? Naná, hogy elolvasom!
Az a helyzet, hogy nem voltak
jó jegyeim magyarból soha, pedig
imádtam a könyveket, sokat és
gyorsan olvastam… és hát sajnos
véleményem is volt a művekről, ez
pedig, mint tudjuk, megbocsáthatatlan bűn az iskolában. Azt a tanterv megírói tudják, mit kell gondolni egy versről vagy egy regényről. Hová vezetne, ha mindenféle
diákok vagy tanárok összevissza
gondolnának mindenfélét? Azt
azért mégsem lehet hagyni!
Egyszer, egyetlen évig tanított
minket egy megszállott irodalomrajongó tanár, nála lehetett vitatkozni, szabadon elemezni, fantasyt
olvasni, krimit ajánlani, ott aztán
kivirultam, tanultam, sokat is írtam – nagyjából neki köszönhetek
mindent, a kortárs magyarokat is ő
mutatta meg nekem. Milyen sokat
segített volna, ha kézbe vehettem

volna egy ilyen szöveggyűjteményt,
mint a Nem kötelező! Ugyanis ez a
könyv tele van jobbnál jobb kortárs
szerzővel, szinte mindegyik kedvencem itt van, és sok olyannal is,
akiket nem ismertem, de biztosan
figyelni fogom majd őket.
Nagyon érdekes még a kimaradók csoportja: ők azok, akik kikerültek a Nemzeti Alaptantervből, akik kihullottak a kánonból.
Emlékeznek még Fejes Endrére?
Nagyon népszerű író volt, én már
alig olvastam, mert nem volt divatos a ’90-es években, de itt egy
csodálatos novellája szerepel.
Vagy Moldova György? A térdem
csapkodtam kamaszként, annyira
röhögtem, amikor olvastam – és

most itt is szerepel! No és Sánta
Ferenc? A Sokan voltunk az egyik
legerősebb magyar írás, zokogtam,
amikor először olvastam – és már
nem a tananyag része. Sebaj, ebben
benne van!
Elvileg a nagyobbik fiamnak vettem meg, hogy olvasson már valami aktuálisat, jót is, és hát abban is
bízom, hogy a rövid szövegek (ebben a könyvben ugyanis novellák
vannak) esetében nem mondhatja azt, hogy „de hát anya, ez borzasztó hosszú!”. Van olyan szöveg
is, amelyik csak egy oldal! Először
ezeket fogom vele elolvastatni.
Szóval, szülőtársak, vigyázat: nehogy a gyerek miattunk ne olvassa
el, mert úgy rágyógyulunk!
M. Nati

Király Levente (szerk.)

Nem kötelező –
Kortársak és kimaradók
Magyar próza
Ez a szöveggyűjtemény több mint
kilencven novellát tartalmaz, rövid
ismertető szövegekkel, hogy az
irodalom iránt fogékony tanulók
megismerhessék belőle a 20. és a
21. század legfontosabb alkotóit –
így remekül kiegészíti a ,,hivatalos”
tankönyvet. És talán a szülők is köl
csönkérik majd: a sok ismerős szö
veg mellett biztosan lesz számukra
is néhány meglepetés vagy újra
felfedezés!
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CG237
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Beszél
getések
Bíró Eszterrel, a Magyar
Hospice
Alapítvány
pszicholó
gusával

Bíró Eszter – Bérces Tibor

Simon Róbert

Katona Tamás – Ráday Mihály

Ha egyszer odajut, mindenki szeretne mél
tósággal, emberhez méltó módon meghal
ni. A hospice ebben akar segíteni, és mint
ilyen, ez az egyik legemberibb intézmény.
Ez a könyv arról szól, mi minden kell ahhoz,
hogy a hospice be tudja tölteni a feladatát,
és segíteni tudjon, hogy a halál közelébe ju
tott ember el tudja viselni az elviselhetetlent.

Ez a vallástudomány témakörében alapve
tő fontosságú könyv áttekinti a vallásnak a
történelemben játszott szerepét, a vallás
kritikától a vallástudományig vezető utat, az
összehasonlító vallástudomány kezdeteit és
szabadságharcát Európában, végül átfogó
képet ad a jelentősebb vallástudósokról.

III. kötet: Arcok és sorsok
Az 1848/49-es forradalom és szabadság
harc eseményeihez kötődő helyszíneket
mutatja be háromkötetes sorozatunk.
A most megjelenő utolsó rész a résztvevők
és a hozzájuk tartozó emlékhelyek ábécé
rendbe szedett lexikona.

A halál életkérdés

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CG241

Vallás, vallástudomány,
vallástudósok

Bolti ár:

4990 Ft

Klubár:

4640 Ft

Bolti ár:

6990 Ft

Klubár:

6500 Ft

Rendelési kód: CG239

TÖRTÉNETEK
A ZENÉRŐL

Rendelési kód: CG238

Az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc emlékhelyei –

Marco Polo – Krakkó

Alanna Kalb

Ignácz Ádám

Krakkó arculatára évszázadok nyomják rá a
bélyegüket. A merev, múzeumi légkörnek
ugyanakkor nyoma sincs: a Visztula-parti
nagyváros duzzad az energiától, és való
sággal délszaki elevenség lüktet benne.
Ebbe a vonzó városba kalauzol bennünket
a Marco Polo-sorozat – naprakész informá
ciókat tartalmazó és színes képekkel, illetve
térképekkel illusztrált – új kötete.

Ez a zsebkönyv méretű kalauz minden
információt tartalmaz, amire egy modern
nőnek szüksége lehet! Legyen szó akár
etikettről, akár egészségügyi teendők
ről, esetleg önvédelmi technikákról, ez a
könyv a független, önálló nők bibliájaként
szolgál.

Populáris zene és zenetudomány
az államszocialista Magyarországon
A könyv középpontjában a Rákosi-korszak,
valamint a Kádár-korszak első időszakának
zenei diskurzusai állnak, de mellettük a zene
esztétikai, társadalmi és politikai szerepéről
folytatott közéleti viták is kitüntetett figyel
met kapnak.

Bolti ár:

2490 Ft

Klubár:

2315 Ft

Rendelési kód: CG242
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Mindent tudó nő

Bolti ár:

1990 Ft

Klubár:

1850 Ft

Milliók zenéje

Rendelési kód: CG240

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CG246

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Julian Brass

dr. I. Wentz – dr. M. Nowosadzka

Henrietta Westman

99 egyszerű módszer, hogyan
uraljuk rejtett erőforrásainkat
Julian Brass eltökélte, hogy komoly hatás
sal lesz azoknak az embereknek az életére,
akik úgy döntöttek, hogy – hozzá hasonló
módon – szembenéznek a szorongásukkal.
A kötet praktikus és könnyen elvégezhető
gyakorlatokat kínál.

Pajzsmirigybetegek kézikönyve
a gyökeres életmódváltáshoz
A Hasimoto-pajzsmirigygyulladás az egyik
leggyakoribb autoimmun betegség. Izabel
la Wentz maga is végigjárta a Hasimoto-be
tegség nehéz útját, és gyógyszerészként
úttörőnek számító életmódbeli változáso
kat javasol a betegség kezeléséhez.

Az első donorméhből született
gyermek története
A könyv Malinról szól, akinek tinédzserko
rában megmondták, hogy sosem lehet
gyermeke, mert méh nélkül született, va
lamint Mats Brännström professzorról és a
kutatótársairól, akik új reményt adtak a világ
gyermektelen párjainak.

Légy úrrá a szorongásodon!

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CG248

Hasimoto-betegség

Bolti ár:

3699 Ft

Klubár:

3440 Ft

Rendelési kód: CG249

A Vincenthez vezető út

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CG243

Richard Wagner

Arnold Schönberg és kortársai

Robert Schumann

Zeneszerzők írásai-sorozat
Ez a kötet Richard Wagner művészetelmé
leti írásaiból nyújt válogatást a magyar ol
vasónak. Igyekeztünk olyan szövegeket ki
választani, amelyeket a gyakorló muzsikus
tapasztalatai hitelesítenek, hiszen Wagner
szövegei között számos spekulatív termé
szetű írás is helyet kapott.

Zeneszerzők írásai-sorozat
Ez a kötet az új zene kialakulásának idején
– a 20. század második és harmadik évti
zedében – született, német nyelvű zene
szerzői írásokból válogat. Ezt az időszakot
mindenekelőtt Arnold Schönberg elméleti
írásain keresztül igyekszik bemutatni.

Zeneszerzők írásai-sorozat
A Schumann-írások magyar nyelvű kiadása
régi adóssága a magyar zenei könyvkiadás
nak. A többségében rövid, mindössze né
hány oldal terjedelmű írások a 19. századi
zenei élet fontos dokumentumai, és többek
között Liszt, Chopin vagy Mendelssohn ko
rabeli recepciójára vetnek fényt.

Válogatott elméleti írások

Bolti ár:

3590 Ft

Klubár:

3340 Ft

Rendelési kód: CG244

Írások az új zenéről

Bolti ár:

3590 Ft

Klubár:

3340 Ft

Válogatott írások és kritikák

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG247

Rendelési kód: CG245

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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TÁRSADALOMTÖRTÉNET

SZÉPIRODALOM

Bolti ár:

8000 Ft

Bolti ár:

3000 Ft

Klubár:

7440 Ft

Klubár:

2790 Ft

Rendelési kód: CG432

Rendelési kód: CG433

Borsi-Kálmán Béla

Szabó Zoltán

Dicsőség és világraszóló kudarc: e könyv Puskás, Albert Fló
rián és Varga Zoltán életútjának elemzése mellett futball- és
társadalomtörténetet is nyújt a Rákosi- és Kádár-korszakból, és
nyomoz belügyi berkekben, titkosszolgálati akták közt.
367 képpel, impozáns kivitelben, hatalmas bibliográfiával!

Franciaország német megszállásakor, 1940-ben Szabó Zoltán
író (1912–1984) Párizsban volt ösztöndíjas. A közeledő né
met csapatok hírére milliós menekülthullám indult el dél felé,
velük a magyar író, kerékpáron. Erről az exodusról, a francia
nemzeti összeomlásról, a „Grand Nation” vereségéről tudósít
esszénaplója.

Az Aranycsapat – és ami utána következik

Összeomlás – Francia útinapló

Bolti ár:

3500 Ft

Bolti ár:

3500 Ft

Klubár:

3250 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CG434

Rendelési kód: CG435

Hász Róbert

Fehér Béla

A pandúrdetektív újra nyomoz! 1903-ban Zombort, a bácskai
kisvárost különös járvány dúlja föl. Van-e összefüggés a delíri
umos tánckór, a szaporodó öngyilkosságok és paranormális
jelenségek közt? A magyar Poirot és ismert társai mellett színre
lép a fiumei Kánya Emília, Gozsdu Elek, sőt Jókai is.

1988-ban a belügyi elhárítás a „Banánliget” fedőnevű „konspi
rált” lakásba vezényli két ügynökét, hogy éjjel-nappal megfi
gyeljék a szemközti ház egyik lakását. A két ügynökről a rend
szerváltozás zűrzavarában megfeledkeznek – ők viszont a
parancsnak megfelelően tovább végzik a munkájukat, éveken át.

Fábián Marcell és a táncoló halál
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Banánliget

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

AJÁNLÓ

Diagnózis a közelmúltról és a máról

E

lső olvasásra nem tűnik erős címnek a Malaccal Katalin). A csoport ellehetetlenítésének példáján keteljes éveink – itt a „malaszt”-ból lett „malac”, ezt resztül láthatjuk, milyen az, amikor egy puhulófélben
már Hofi is ellőtte évtizedekkel ezelőtt, általános lévő diktatúra szétver értékes életműveket, sorsokat,
fordulattá vált. Gondolkodtam erősen, hogy a remek csak azért, mert a hatalmát veszélyeztetve érzi. Vagy
arányérzékű Spiró miért engedett a szójáték csábí- milyen érzés rájönni, hogy az embert, vélhetőleg, éptásának – de természetesen van egy csavar a törté- pen lehallgatja a titkosszolgálat.
netben. A könyv szereplői ugyanis egy képzeletbeli
Sok minden van hát ebben az esszében, sok rétegből
malacot nevelnek kollégiumi szobájukban, nevet ad- áll, és tűpontos megfigyelések alkotják: mindenképp
nak neki, és azzal szórakoznak, hogy úgy beszélnek javaslom azoknak, akiket érdekel a közelmúlt törtéróla, mintha létezne („Megetetted?”, „Megitattad?”), néseinek mozgatórugói, mert sok mindent megérthemég le is vágják, és egy toron elbúcsúztatják. Mivel tünk így a jelenünkből is.
a könyv leghosszabb írása a szerzőnek az Eötvös
A másik két, rövidebb esszé inkább szól a máról, perCollegiumban (itt nevelkedett az ál-malac is) eltöl- sze itt is jelentős történelmi kitekintéssel: a Nyolcvan
tött éveiről szól, rájövünk, hogy a cím így tökéletes. kilenc a kelet-európai országok helyzetét elemzi, szellemHasonló trükkökkel és csavarokkal játszik végig történeti kontextusba helyezve, az európai, majd világ
a könyvben Spiró: a címadó,
(nagy)hatalmak közti egyenhosszabb esszé első pillansúly szemszögéből vizsgálva
tásra egyszerű visszaemlé– nem csoda, hiszen Spiró kikezés, sztorik gyűjteménye
váló ismerője a szomszéd né(sok nagyon szórakoztató
pek történelmének és irodalvan benne), de közben rájömának is. A rettegő közép pevünk, hogy sokkal szélesebb
dig arról beszél, hogy világa látószöge: a huszadik szászerte miért törhettek előre
zad magyar történelméről
a fasiszta-félfasiszta eszmék,
szól, a mindenkori fiatalság
nyomukban olyan politikulázadásáról, inspiráló erejésokkal, mint például Donald
ről, harcáról a szabadságért.
Trump; hogy mitől retteg és
Ez nem is meglepő, hiszen
miért a középosztály, illetve
az író műveiben sokszor erhogy miért életveszélyes az
ről beszél, imponáló emléemberiség archaikus gonkezete és tudása felvértezte,
dolkodása a fejlett technikai
hogy nagypanorámát lássunk
civilizációban.
kisebb képeiben is. Ezen kíSpiró ismét súlyos igazsáBolti ár: 2499 Ft
vül némi irodalomtörténetet
gokat
mond ki, de nagyon
Klubár:
2325 Ft
is kapunk: nagy empátiával
is
jól
teszi, hogy kimondRendelési kód: CG250
Spiró György
emlékezik meg a „Kilencek”
ja őket. A gyógyulás útján
Malaccal teljes éveink
nevű költői csoportosulásról,
ugyanis az első lépés mindig
A könyv esszéi felfűzhetők az 1969–1989–2019-es év
akik közül sokat személyea pontos diagnózis. Amíg az
számokra. A címadó írás visszaemlékezés az Eötvös
sen is ismert, illetve verseinincs, addig a beteg állapota
Collegiumra, amelynek Spiró is tagja volt. A két rövi
ket nagyra tartotta (Utassy
csak tovább romlik.
debb esszé közül az egyik 1989-cel, a másik pedig a je
József, Rózsa Endre, Mezey
M. J. T.
len és a jövő politikai-társadalmi kilátásaival foglalkozik.
Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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SZABADIDŐ

Popper Péter

Leslie Kaminoff

Ursula Stichmann-Marny

A szerző indiai útja során tanulmányozta az
ősi gyógymódokat, a jógát, a sok évezredes
életbölcseletet. Mindenkinek saját magá
nak kell megtalálnia a számára megfelelő
szellemi utat, kialakítani az önnevelés és fej
lesztés egyénre szabott módszereit. Ehhez
kíván segítséget adni ez a könyv.

Színes és részletes anatómiai rajzokkal és
szakértő útmutatással vezeti be az olvasót
a leggyakrabban előforduló ászanák vilá
gába. Leslie Kaminoff, a könyv szerzője
elismert szakértője és oktatója az anatómi
ának, a légzés tudományának és a terápiás
testkezeléseknek.

85 virágfaj

A belső utak könyve

Bolti ár:

1780 Ft

Klubár:

1650 Ft

Jógaanatómia

Rendelési kód: CG436

Bolti ár:

4500 Ft

Klubár:

4190 Ft

Milyen virág nyílik?

Rendelési kód: CG437

A Milyen az élet az erdőben? és a Milyen madarat láttam? című kötetek után megjelent
két újabb természetkalauz gyerekeknek.
Színes fejezetek segítenek a növények
gyors felismerésében valósághű fotók se
gítségével. Rajzok mutatják be a növények
felépítését és a fajok jellemzőit.
Bolti ár:

1980 Ft

Klubár:

1840 Ft

Rendelési kód: CG438

Benno Janßen – Rainer Karremann

Norbert Happ

Dr. Rupert Hochleitner

Ezzel a könyvvel teljes mértékben felkészül
het a horgászatra. Megismerheti a különbö
ző halfajokat, a víz ökológiáját, a horgászok
ra vonatkozó szabályokat és törvényeket.
Képek és ábrák segítségével bemutatjuk
azokat a technikákat és eszközöket, melyek
sikeres horgászathoz szükségesek.

Új módszereket és megközelítést tartalma
zó könyv, mely leírja a vaddisznó viselke
dését, a vele való gazdálkodás problémáit,
mint a vaddisznó rendkívüli elszaporodása
és károkozása. A szerző a vaddisznóvadá
szat összes ma érvényes aspektusáról szak
szerű és gyakorlatorientált információt
nyújt.

Ásványok, kőzetek, ősmaradványok

A horgászat kézikönyve

Bolti ár:

3200 Ft

Klubár:

2980 Ft

Rendelési kód: CG439
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A vaddisznó vadászata

Milyen követ találtam?
Izgalmas dolgokat tudhatsz meg az ásvány
gyűjtésről, és ötleteket kapsz a kereséshez
és a kipróbáláshoz valósághű, részletes
fotók segítségével.A borító belső oldalán
rajzok mutatják be, miről ismerheted fel az
ásványokat, és hogyan különböztetheted
meg a kőzeteket egymástól.

Bolti ár:

4800 Ft

Bolti ár:

1980 Ft

Klubár:

4460 Ft

Klubár:

1840 Ft

Rendelési kód: CG440

Rendelési kód: CG441

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

OLVASÓINK KEDVENCEI

Gabriel García Márquez

Egy fiatal orvos naplója

Azért élek, hogy elmeséljem
az életemet

Esterházy Péter

Egy fiatal orvos számol be életéről, örö
meiről, bánatairól, áldozatvállalásokról és a
számunkra, magyarok számára is ismerős
őrjítő bürokráciáról. Kész szerelmi vallomás
ez azokhoz, akiken bármelyik pillanatban az
életünk múlhat.

Rendhagyó önéletrajzi regényében Gab
riel García Márquez felnövésének és íróvá
válásának történetét meséli el. Milyen csa
ládi történeteket örökölt a szüleitől, ho
gyan nevelték az érzékeny kisfiút a nagy
szülei, milyen tíz testvér között felnőtté
válni?

„Élt egyszer egy Író, maga is Olvasó.”
A könyv – melyben helyet kaptak a Függő,
a Kis Magyar Pornográfia, a Fuharosok, A szív
segédigéi és egyéb, az első megjelenésük
idején nagy visszhangot kiváltó és azóta is
sokat emlegetett írások – gazdagon szem
lélteti az ezredvég egyik legjelentősebb
magyar írói teljesítményét.

Adam Kay

Ez fájni fog

Bolti ár:

3699 Ft

Klubár:

3440 Ft

Rendelési kód: CG422

Bolti ár:

4399 Ft

Klubár:

4090 Ft

Rendelési kód: CG420

Bevezetés a szépirodalomba

Bolti ár:

5999 Ft

Klubár:

5580 Ft

Rendelési kód: CG421

Elizabeth Hoyt

Lee Child

Rojik Tamás

Halálosan jóképű. Hiú. Lelkiismeretlen.
Va
lentine Napier, Montgomery hercege
mindent megtesz azért, hogy az irányítása
alatt tartsa az embereket, és ennek érde
kében még a zsarolástól sem riad vissza.
A száműzetésből hazatérve egyetlen cél
vezérli: bosszút akar állni azokon, akik ár
tottak neki.

Jack Reacher egy isten háta mögötti déli
kisvárosban úszómedence-ásással tengeti
az életét, amikor tudomására jut, hogy ke
resi egy New York-i magándetektív. Mielőtt
beszélhetne vele, a nyomozót megölik.
Reacher New Yorkba utazik, ahol megtudja,
hogy atyai jóbarátja, Garber tábornok el
hunyt, s az ő lánya, Jodie keresi őt.

Budapest, 2050-es évek. A világ a bekövet
kezett klímakatasztrófa okozta kihívásokkal
küzd. A szerencsésebbek a belső kerületek
ben élvezik az állam által biztosított jólétet.
A peremkerületiek viszont nem sok jóra
számíthatnak. Dani, a magának való gimna
zista és új osztálytársa, Anikó ebben a rend
kívüli helyzetben próbál helyt állni.

A bűn hercege

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CG424

A pók hálójában

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Szárazság

Rendelési kód: CG423

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CG425

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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KULTÚRA ÉS TÁRSADALOM

Boyé Lafayette De Mente

Boyé Lafayette De Mente

Roger J. Davies – Osamu Ikeno

A könyv bepillantást nyújt Kína történel
mébe és kultúrájába, valamint a tradicio
nális kínai gondolkodásmód esszenciájá
ba, amely a modern időkben is iránytűként
szolgál, és meghatározza a kínaiak nemze
ti karakterét.

A könyvben rendhagyó módon ismer
hetjük meg Korea társadalmi, kulturális
sajátosságait. A szerző egy-egy kifejezés
magyarázata, többletjelentéseinek feltárá
sa mentén szinte az egész koreai történel
met áttekinti velünk, kezdve a korai időktől
a dinasztiákon, királyságokon át egészen
napjainkig.

A kötet olvasmányos, ugyanakkor tudo
mányos igényességű esszéken keresztül
segít elmélyülni a szigetország kulturális
és társadalmi szokásrendszerében, ame
lyek ismerete egyaránt hasznos lehet
üzletemberek, az országba látogató, vala
mint a Japán iránt általánosan érdeklődő
olvasók számára.

A kínai észjárás

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

A koreai észjárás

Rendelési kód: CG442

Inspiráló innovációk
A legjobb ötletek gyakran a legváratlanabb
helyzetekben jutnak eszünkbe, megvaló
sításukhoz pedig gyakran rögös út vezet.
A kötet 75 világszerte ismert márka törté
netét meséli el szórakoztató formában, rö
viden kiemelve az inspiráció forrását jelentő
ötletszikrákat.
3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CG445
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6999 Ft

Klubár:

6500 Ft

Rendelési kód: CG443

Giles Lury

Bolti ár:

Bolti ár:

A japán észjárás

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CG444

Matolcsy György

Vedat Akgiray

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank
elnökének könyve egy nem konvencionális
megközelítést alkalmazva részletesen fel
tárja az Amerikai Birodalom kialakulásához
vezető utat, a korunkat leginkább megha
tározó értékeket és az új világrendben kiraj
zolódó geopolitikai erőviszonyokat.

A pénzügyi szolgáltatások fontos szere
pet töltenek be a jólét megteremtésében.
E funkciót azonban egyre kevésbé tud
ják betölteni, hiszen működésüket mind
kisebb mértékben vezérli az eredeti cél.
A könyvből megtudhatjuk, hogy hogyan
terelhetjük vissza ezt a fontos területet
a helyes útra.

Amerikai Birodalom vs.
Európai Álom

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CG446

Helyes pénzügy

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CG447

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
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(1) 33 77 333

New Era Publishing
Bolti ár:

4850 Ft

Klubár:

4510 Ft

Rendelési kód: CG448

Albert Einstein egyszer azt mondta: „Szellemi teljesítőképességünknek
csak 10%-át használjuk.” – A Dianetika alátámasztja ezt.
Ez a kötet a gondolkodásodról szól, és hogy gyakran miért gondolkodunk túl sokat. Szól még a magabiztosságodról, a bátorságodról, és
hogy cselekedj! Mindazt, amit el tudsz képzelni, el is tudod érni. De mi
tart vissza? Van egy bizonyos, nem gyanított tényező a gondolkodásunkban, ami tudat alatt gyakorol ránk hatást. Ez okozza a stresszt és a
kiégettség érzését; a tényező, ami megakadályozza a pozitív gondolkodást. Miben tér el a Dianetika más önsegítő könyvektől? A Dianetika nem
csak elmondja, hogy a pozitív hozzáállás győztessé tesz az életben.
Feltárja a titkát, hogy mi módon tudod ezt a hozzáállást megváltoztatni
és felülkerekedni a kétségeken és az önleértékelésen.
A gyakorlati sikerek tették a Dianetikát bestsellerré, hónapokig volt
a toplisták élén, és 22 millió példányt adtak el belőle 51 nyelven.
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IFJÚSÁGI KÖNYVEK
Louisa May Alcott
A KISASSZONYOK
TÖRTÉNETE
Jó feleségek
FOLYTATÓDIK! Vidám sürgés-forgással

kezdődik Louisa
May Alcott lebilincselő regényének a foly
tatása: esküvőre készül a család. A Kisas�szonyok óta eltelt három év, a March lá
nyok felnőttek és nagy várakozásokkal
tekintenek a jövőbe. Meg a fiatal asszonyok
gondtalan derűlátásával vág neki a há
zasságnak, de lassan rá kell jönnie, hogy a
családi élet nem egy szakadatlan ünneplés.
Húga, Jo életében továbbra is az írás játsza
a főszerepet, míg fel nem tűnik a láthatáron
Mr. Bhaer. Amy, a kis „dáma”, a művészetnél
is nagyobb értékre bukkan külföldi utazásai
során. Csupán az alázatos Beth nem kíván
kozik sehova a családi otthon falai közül,
és bár az ő terhe a legnagyobb, végül ő is
megtalálja a békét.
Ez a meglepetésekkel teli, romantikus,
megható és mulatságos könyv méltó foly
tatása a kedves Kisasszonyok történetének.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CG272

12+

12+
Kasie West

Szerelem karnyújtásnyira
Charlotte Reynolds három bátyjával és ren
dőr apjukkal nő fel. Amikor kénytelen meg
keresni a gyorshajtásért kiszabott pénz
büntetését, egy butikban kap munkát, és
hirtelen a ruhák, sminkek és egyéb lányos
dolgok ismeretlen világában találja magát.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CG252

RÓLAD – NEKED
könyvek

12+
Király Anikó

Semmi pánik!
12+
Yvonne Struck

A fiúk hülyék. A lányok is...
Milyen felszerelésre van szüksége egy focis
tának? Hogyan lehet az edzés során növelni
az erőnlétet, fejleszteni a kitartást és a moz
gékonyságot? Milyen taktikákat beszél meg
az edző a csapatával? Mi az a szabadrúgás?
És a fejelés tényleg annyira fáj? Ezekre és
még sok más kérdésre választ ad Fülöp,
a profi focista.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CG449
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Vicces, csupaszív regény
négy fiatalról, akik meg
vannak győződve róla,
hogy kész katasztrófa
az életük, míg fel nem
bukkan a rejtélyes Kókusz,
akinek nem csak hogy
kókuszillata és furcsa figu
rákkal telerajzolt farmer
dzsekije van, de különös
tehetsége is ahhoz, hogy
megváltoztassa mind
a négyük életét.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CG251
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GYERMEKKÖNYVEK
OUR PLANET
Bolygónk csodái

10+
Irene M. Adler

Sherlock, Lupin és én –
A cilinderes férfi rejtélye
Egy kulcs és egy titkos kód – ez minden,
amit halála előtt Anasztázia, a cár lánya át
tudott adni a testvérének, Milának. És Mila
most nem nyugszik, míg a kód titka fel nem
tárul előtte.
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3250 Ft

Ez a lenyűgöző könyv a természet
csodás helyeit járja be a népszerű
filmsorozatból vett képekkel, valamint növényekről és állatokról készült káprázatos illusztrációkkal. Feltárja a jéggel borított síkságok, buja
dzsungelek és végtelen óceánok világát, és bemutatja, hogyan alakítja
az ember a helyet, amit otthonnak
hívunk – a Földet. A könyv felemelő
üzenete, a remény, inspirálja a gyerekeket és rajtuk keresztül az egész
családot is.
A könyv az eredeti Netflix-sorozat
alapján készült David Attenborough
előszavával.
Bolti ár:

5990 Ft

Klubár:

5570 Ft

Rendelési kód: CG253

Rendelési kód: CG265

8+

8+

Löffler Zsuzsanna

Az elvarázsolt testvérek
és az utolsó boszorkány

8+

Bolti ár:

2490 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

2310 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG269

Bonifác, a varázsló, pálcájának egyetlen érintésével átjuttatja
a három testvért Sárkányperemre, Tűzkő várába. Kezdődhetnek
a csodás lovagi kalandok.
A kötetet Rátkai Kornél rajzai színesítik.

20 rendkívüli elme,
aki megváltoztatta a világot

A kötetben húsz rendkívüli ember története található, olyan zse
niális személyiségeké, akik ötleteikkel és találmányaikkal megvál
toztatták a világot. Ám ők is voltak gyerekek, mint mindenki más:
hosszú órákat töltöttek játékkal és álmodozással, sőt néha kaptak
rossz osztályzatokat is az iskolában.

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
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GYERMEKKÖNYVEK

4+
Hanna Sörensen

5+

Agytorna Borival

Karen Christine Angermayer –
Julia Ginsbach

Ebben az óvodásoknak szóló foglalkoztató
füzetben a gyerekek Borival együtt külön
féle feladatokat oldanak meg, amelyek új
dolgok megtanulására, gyakorlására ösztö
nözhetik őket.

Három kalandos történet
Három kalandos történet kezdő olvasóknak
a nagymamánál töltött napokról, pónikról
és az első lovaglóóráról.

Pónik

6+
Julia Boehme

Bori és a vad póni
A népszerű Bori-könyvek új kötete olvasni
tanulóknak színes illusztrációkkal, könnyű
mondatokkal, az életkornak megfelelő is
meretanyaggal, amely az önálló olvasásra
motivál.

Bolti ár:

1490 Ft

Bolti ár:

1990 Ft

Bolti ár:

1990 Ft

Klubár:

1390 Ft

Klubár:

1850 Ft

Klubár:

1850 Ft

Rendelési kód: CG258

Rendelési kód: CG261

9+

7+
Nele Neuhaus

Berit Bach

Cseresznyevölgyi Lovasiskola –
Emma szerencselova
Minden pónirajongó álomiskolája! Saját
póni, lovas kirándulás és lóápolás. Emma
alig akarja elhinni, mekkora szerencséje
van, amikor meghívást kap a Cseresznye
völgyi Lovasiskolába három próbanapra.
Bolti ár:

1690 Ft

Klubár:

1570 Ft

Rendelési kód: CG271
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Rendelési kód: CG259

Charlotte – Tűzön-vízen át
A nyári szünetnek vége – Charlotte vége
megint lovagolhat Concorde-on! A Dél
német Bajnokságon ők ketten döntő szere
pet játszanak csapatuk győzelmében, Char
lotte öröme mégsem felhőtlen. Úgy tűnik,
valaki nem pártolja a sikerét.
Bolti ár:

3290 Ft

Klubár:

3050 Ft

Rendelési kód: CG260

10+
Dagmar Hossfeld

Bori és a barátság
A barátsághoz néha bizony bátorság kell.
Borinak segítenie kell Zizinek: a másik osz
tályba járó Tánya terrorizálja a társait, és úgy
tűnik, hogy most Zizit szemelte ki magának.
De mit tehetne Bori?

Bolti ár:

2490 Ft

Klubár:

2310 Ft

Rendelési kód: CG262
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GYERMEKKÖNYVEK
Holly Webb

Varázslat Velencében –
Az üveglány
Mariana az üvegkészítés csodákkal teli világában nőtt fel.
Amikor húga, Eliza meghal, és az édesapja elkészíti a lány
üvegfigura-mását, Mariana sosem látott varázslattal szem
besül. Az üvegfigura énekel, táncol, beszél, és Eliza emlékeit
őrzi.
Bolti ár:

2490 Ft

Klubár:

2310 Ft

8+

Rendelési kód: CG270

6+
Rosie Banks

Ralf Butschkow

Varázslatos Állatbirodalom
Gigi szerencsét próbál

István, a barátom szakács, és ő készíti a legjobb
tésztát a világon. Míg egy étel az asztalra kerül,
rengeteg mindent kell csinálni: be kell vásárolni, elő kell készíteni az alapanyagokat, meg kell
őket főzni, fűszerezni. És minden, amit István
főz, az egészséges! Még a desszert is!

Lili és Luca visszatérnek a Varázshegyre,
mert Grizelda megint rosszban sántikál.
Most Gigin, a kisgidán a sor, hogy a barát
nőkkel együtt egy új varázspálcát készítsen,
ami megmenti az egész erdőt.

A szakács

Rendelési kód: CG263

3+

Ralf Butschkow

Bolti ár:

990 Ft

Klubár:

920 Ft

Rendelési kód: CG267

A pék

Tamás nagyon korán szokott kelni, mert ő pék.
Tudja, melyik kenyérféléhez milyen fajta gabonát kell használni. Izgalmas foglalkozásáról
minden fontosat szuperül el tud magyarázni.

Bolti ár:

890 Ft/kötet

Rendelési kód: CG264

Klubár:

830 Ft/kötet

Kukucs könyvek
Kukurikú! – Ébresztő!
Mindenki ébren van már? Vagy van, aki még
lustálkodik? Told el a kis ablakokat, és megtu
dod!
Rendelési kód: CG256

6+
Rosie Banks

Varázslatos Állatbirodalom
Roxi nagy lépésre készül

1+
Kukucs könyvek
Aludj jól!
Mindenki alszik már? És ki van még ébren?
Told el a kis ablakokat, és megtudod!
Rendelési kód: CG257
Bolti ár:

1290 Ft/kötet

Klubár:

1200 Ft/kötet

A Varázshegy tetején laknak Fehérman
csék, akik azon munkálkodnak nap mint
nap, hogy mágiával teli eső hulljon a Ba
rátság-erdőre. Vajon képes lesz-e Roxi, a kis
róka Lilivel és Lucával együtt megállítani
Grizelda, a boszorkány ármánykodását?
Bolti ár:

990 Ft

Klubár:

920 Ft

Rendelési kód: CG268
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OLVASNI JÓ!-SOROZAT
JÁTÉKOS FELADATOKKAL
ÉS 24 MATRICÁVAL

Ralf Butschkow

A nagy ábécéskönyv
Íme egy kedves ábécéskönyv, hogy a
gyerekeknek játék legyen megjegyezni
a betűket. A nyomtatott és írott kis- és
nagybetűket egy-egy Disney-szereplő
ismerteti, és mindegyikhez tartozik egy
kis történet is. A képekhez kapcsolva a
gyerekek könnyen sajátítják el az ábécét
és kezdenek el olvasni.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

5+

Rendelési kód: CG500

6+

Minden gyerek életében nagy do
log a betűkkel való ismerkedés.
Első, meghatározó sikerélmények,
amikor felismernek egy-egy betűt,
összeolvasnak egy szót, majd mon
datot, és ezek végül történetekké
állnak össze. Szeretnénk ezt a va
rázslatos folyamatot megkönnyíte
ni, hogy játék legyen a tanulás.

DISNEY HERCEGNŐK

Táncoló hercegnők
Rendelési kód: CG275

Hercegnők nagy napja
Rendelési kód: CG276

Hercegnői finomságok
Rendelési kód: CG450

DISNEY VERDÁK

Szülinapi meglepetés
Rendelési kód: CG451

Autósuli
Rendelési kód: CG452

Buli a roncstelepen

Bolti ár:

1990 Ft/kötet

Rendelési kód: CG453

Klubár:

1850 Ft/kötet

Ralf Butschkow

A nagy ábécés munkafüzet
Írni jó! A kedves Disney-szereplők játékos
feladatainak köszönhetően a leggörcsö
sebb vonalak is kisimulnak, és gyöngybe
tűkké alakulnak. Ebben a munkafüzetben
segítünk a gyerekeknek a magyar ábécé
összes írott kis- és nagybetűjét elsajátíta
ni. Kedvenc hőseikkel a gyerekek észre
vétlenül tanulnak meg nemcsak írni, de
megismerhetik a helyesírás alapjait is, és
tornáztathatják az agyukat a vidám fejtö
rőkkel, rejtvényekkel.
Bolti ár:

1990 Ft

Klubár:

1850 Ft

Rendelési kód: CG501
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70 ÉVES A MÓRA

Hogyan lehet egy könyvkiadó
generációk óta családtag?
A lassan klasszikussá vált
ják, ezekkel a minőségi könyIdén ünnepli 70. születésnapját vekkel tudjuk olvasóinkat
szlogenünk szerint a Móra
az ország legrégebbi gyermek- és a könyv szeretetére, olvasás
1950 óta családtag. Nekem
nagyjából 1957 óta. Ekkor
ifjúsági könyvkiadója: a Móra. fontosságára nevelni. A teljelent meg édesanyám első
jesség igénye nélkül álljon itt
Szinte nincs olyan felnőtt ma néhány név: Kormos István,
könyve itt és ekkor vette fel az
addig Ifjúsági néven működő
Magyarországon, aki ne őrizne Fazekas Anna, Réber László,
kiadó Móra Ferenc nevét.
kedvenc kötetet a könyvespolcán Bálint Ágnes, Würtz Ádám,
A Móra nekem sokkal
Lázár Ervin, Nemes-Nagy
a Mórától. Pöttyös Panni, Abigél, Ágnes, Weöres Sándor.
több, mint egy vállalkozás,
ahogy úgy gondolom, a maSokan sokszor temetik a
Vackor, Öreg néne őzikéje, Kis
gyar emberek számára is egy
könyvet.
Én viszont azt gonvakond, A Pál utcai fiúk, Egri csilkicsit több mint egy kiadó.
dolom, hogy a könyvnek,
lagok, a Négyszögletű kerek erdő, pláne a gyerekkönyveknek
Családtag, barát, társ, kiskapu a mesevilág, a képzelet
az Égigérő fű, Gőgös Gúnár Ge volt, van és lesz létjogosultsábirodalma felé, állandóság,
deon és még sokan mások mind- ga. Végzettségemet tekintve
megbízhatóság.
mérnök vagyok, és nem vamind a Móránál jelentek meg. gyok a kütyük ellen, sőt! MiBár vezetőként alig több
mint egy évtizede vagyok a
kor 2014-ben megalapítottuk
A Kiadóról mesél a
Kiadónál, valójában édesa BOOKR Kidset, tudtam,
anyámnak köszönhetően min
hogy ez egy fontos és hasznos
kiadó tulajdonosdig is az életem része volt.
mérföldkő az olvasástanításvezérigazgatója:
Első kézből tapasztaltam meg
ban. De a digitális gyerekJanikovszky János.
azt az elkötelezettséget, ami a
könyv csak alternatíva, nem
Móra munkatársait jellemezváltja ki és nem helyettesíti a
te és jellemzi a mai napig.
papír alapú könyvet.
A munkatársaim ötlete volt, hogy kérdezzünk meg
Sok minden változik, ezért igyekszünk a gyerekek,
70 ismert embert, nekik mit jelent a Móra. Megható, szülők, pedagógusok visszajelzéseit figyelembe véve
felemelő és erőt adó olvasni a válaszokat. Gryllus Dá- bővíteni kínálatunkat. Babakönyvek, lapozók, mondóniel válasza például a Móra 3 szavas jellemzésére: érté- kás könyvek, mesekönyvek, foglalkoztatók, képesrekes, esztétikus, léleképítő. Erre törekszünk 70 éve.
gények, kezdő olvasóknak készülő sorozat, ismereterMit jelent ez a gyakorlatban? Hogy nem ismerünk jesztő albumok, regények, a pedagógiai munkát segítő
kompromisszumot. Sem a külcsíny, sem a belbecs te- kiadványok. Igyekszünk 0–18 éves kor között minden
kintetében. A Móra a rendszerváltásig szinte egyetlen- korosztályt ellátni minőségi könyvekkel. Megőrizve és
ként felelt a gyermek és ifjúsági irodalomért. Ez pedig gondozva a mára klasszikusnak számító sokszínű életóriási felelősség, hiszen ebben a korban alapozzuk műveket, és fáradhatatlanul kutatva napjaink újabb
meg a későbbi olvasók igényeit, szokásait. Itt mindig tehetségei, fontos témái után. Így élnek a Mórában
kiemelkedő tehetségű alkotók dolgoztak, hogy a gye- együtt a kortalan klasszikusok és a klassz kortársak,
rekek a legjobb szöveget, a legszebb illusztrációt kap- remélem, még sokszor 70 évig.
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70 ÉVES A MÓRA

3+

6+

6+

Bartos Erika

Amikor a kukák világgá mentek

Varázslatos utazás

„A hatkötetesre tervezett sorozat temati
kusan és mesésen mutatja be Budapest
gyerekek számára érdekes helyeit. A Duna
című kötetből a folyó történetét, érdekes
ségeit, illetve a főváros hídjait, szigeteit
ismerhetjük meg. Minden kötethez fény
képes foglalkoztatófüzet társul sok játékos
feladattal és gazdag fotóanyaggal.”

Mai mesék a zöld jövőért
Az antológiában ma élő szerzők örökítik
meg azt, hogy ők miként gondolkodnak
napjaink legégetőbb kérdéséről, a környe
zetvédelemről, mindannyiunk közös ott
hona, a Föld sorsáról. A mese műfaja sok
mindenre ad lehetőséget, de legfőképp
arra, hogy cselekvésre buzdítson, példák
kal és történetekkel inspiráljon bennünket.

Esti mesék a világ minden tájáról
A kötet a világ minden tájáról származó
tündérmeséket gyűjti egy csokorba. Ezek
jellegzetes, egymástól elütő néphagyomá
nyokat elevenítenek meg, és egytől-egyig
egyformán lebilincselőek. A történetek
rövidek, nincs bennük semmi félelmetes,
amely nyugtalanítaná vagy megijesztené
a gyerekeket elalvás előtt.

Duna – Brúnó Budapesten 5.

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CG454

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CG455

9+

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CG456

9+

12+

A mítoszok világa

Erdőszelfi

Gáspár András Gáspár

Az antik görög hősök és istenek
történetei”
Ismerd meg az antik görög világ legna
gyobb sztárjait és legizgalmasabb ese
ményeit ebből a gazdagon illusztrált
könyvből, amely bebizonyítja, hogy a régi
történetek a mai napig hatással vannak
életünkre, és bizony sok mindent tanulha
tunk belőlük.

Vándortábori versek
Néha olyan jó képzeletben kiröppenni a
szobánk négy fala közül. Most rímek lesz
nek a szárnyaid, verslábak a lábaid: ha
kinyitod e könyvet, kinyílik a világ, a ma
dárcsicsergős. Tizenhat kortárs költő Lackfi
János felkérésére 45 versen keresztül mu
tatja be a nyári táborozás élményeit, vi
szontagságait, örömeit.

Az eddig elsősorban színészként ismert
Gáspár András Gáspár első regénye vér
beli sci-fi, kamasz főhősökkel, akikre életük
eddigi legnagyobb feladata vár: bebizo
nyítani egy különös vizsgaterepen, valahol
az univerzum peremén, hogy az emberi
ség bizalmat érdemel, képes tanulni ko
rábbi hibáiból.

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CG457
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Bolti ár:

2999 Ft

Klubár:

2790 Ft

Rendelési kód: CG458

Föld 2 – Záróvizsga

Bolti ár:

2999 Ft

Klubár:

2790 Ft

Rendelési kód: CG459

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

70 ÉVES A MÓRA

6+

6+

9+

Jules Howard

Astrid Lindgren

Philippe Nessmann

300 csodás faj a bolhától az elefántig
Ebben a különleges könyvben állatok szá
zaival ismerkedhetsz meg közelebbről a
természettudományok szakértője, Jules
Howard segítségével. Az aprócska med
veállatkától a hatalmas elefántig, a kötet
ben szereplő állatok mindegyikét pompás
illusztrációk mutatják be.

Harisnyás Pippi idén 75 éves! A kötet a
világhírű sorozat első darabjának, a Haris
nyás Pippi című regénynek a rövidített vál
tozata, amely a legfiatalabb olvasók szá
mára is ajánlható, akár önálló olvasáshoz.
A történetek jelentős részét tartalmazza,
tömörebb formában, de ugyanolyan szó
rakoztatóan.

Milyen űrhajós lenne belőled? Vedd föl a
szkafandert, szállj be az űrhajóba, és irány,
ismerd meg az űrhajózás csínját-bínját, és
landolj a vörös bolygón! Vajon ismered an�
nyira a természettudományokat, hogy ext
rém körülmények között is boldogulj? Az új
dokuregény-sorozat játékos felfedezőköny
vének te magad lehetsz a főszereplője.

Tökéletes állatvilág

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Ismered Harisnyás Pippit?

Rendelési kód: CG460

Bolti ár:

1699 Ft

Klubár:

1580 Ft

Rendelési kód: CG461

Irány a Mars! – Hogy döntesz?

Bolti ár:

1999 Ft

Klubár:

1860 Ft

Rendelési kód: CG462

12+

15+

18+

Sally Morgan

Erich Kästner

Tóth-Farkas Renáta–Táncsics Judit

Billie Eilish a legjobb úton halad afelé,
hogy a Z-generáció leginkább meghatá
rozó hangja legyen. A még mindig csak
18 éves amerikai énekesnő eredeti, ko
mor, mégis felemelő számaival többszörös
Grammy-díjas művésszé vált, akit több
mint 50 millióan követnek az Instán.

Horn professzor a bűnözők krémjéhez
tartozik. Igazi profi, a műkincsrablók gyön
gye, akin lehetetlen kifogni, hiszen mindig
három lépéssel a rendőrség előtt jár. De
mit tehet egy ilyen briliáns elme, ha három
lelkes amatőrrel kerül szembe? A szerző le
gendás könyve most először jelenik meg
a Móra Kiadónál.

Játékalapú gyermeknevelés
a Plukkidó módszerével
A Plukkido-módszer olyan pszichológiai és
pedagógiai alapokra épülő nevelési szem
lélet, amely a mai kor igényeihez igazodva,
kézzel fogható példákkal segíti a szülőket
a mindennapi problémák játékos megol
dásában.

Billie Eilish
Tények, titkok, érdekességek

Bolti ár:

2999 Ft

Klubár:

2790 Ft

Rendelési kód: CG463

Az eltűnt miniatűr

Bolti ár:

2499 Ft

Klubár:

2320 Ft

Játssz, mesélj és figyelj!

Rendelési kód: CG464

Bolti ár:

2699 Ft

Klubár:

2510 Ft

Rendelési kód: CG465

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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GYERMEKKÖNYVEK

3 éves lettem!
Kedvenc meséink
a Pagony szerzőitől
Egy kötetbe gyűjtöttük a Pagony legked
vesebb mesehőseinek történeteit: Boribon,
Maszat, Babaróka, Pitypang, Lea és barátai
mind itt sorakoznak a lapokon. De nemcsak
a kedvenceikkel találkozhatnak a kötet
ben a legkisebbek, hanem életük minden
fontos eseményével is.
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CG466

Lehetnék bárki
Kortárs és kortalan versek

Szakács Eszter

Antológia
A válogatás versei a költők harmincéves
kora előtt születtek. Az antológia kétharma
dában a mai húszas éveit taposó generá
ció versei szerepelnek, az egyharmadában
pedig már köztünk nem élő költők művei
Adytól Weöres Sándorig. Az antológia nyolc
tematikus ciklusba rendezi a verseket.

Itt a Grifflovasok trilógia befejező része!
A Skóciában élő Rufust egy nap valaki ha
záig követi, és ő nem sokkal később egy
idegen zsebuniverzumban találja magát.
Az Avalonon megismerkedik Gwennel, aki
lovagnak készül. Együtt indulnak útnak,
hogy a nagy varázslót, Merlint megment
sék egy végzetes átoktól.

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CG467

A nulladik zsebuniverzum

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG468

Vibók Ildi

Czernák Eszter

Kiss Judit Ágnes

Ugye, mindenki ismeri azt a helyzetet, ami
kor kutyát, cicát, teknőst, nyuszit vagy halat
szeretne a gyereke? Csakhogy gyerekfej
jel nehéz felmérni, hogy mennyire nehéz
gondoskodni egy állatról. Jól jön ilyenkor
egy mindentudó nagybácsi, amolyan zseb-
Durrell, aki megtanítja a gyerekeknek, hogy
mire van szüksége egy boldog háziállatnak.

Egy mozaikcsalád hétköznapjai
Ágiékhoz nemrég költözött be anya új gye
rekének az apukája. Ráadásul időnként náluk
alszanak az új apuka régi gyerekei, akik nagy
jából egyidősek vele és a bátyjával. Ági eb
ben a zűrös, de vidám két hétben mindent
leír a naplójába, hogy amikor apu visszaér
a nászútjáról, mindent elmesélhessen neki.

Kiss Judit Ágnes meseregényében minden
benne van, ami egy jó meséhez kell: unikor
nis, tündérek, sárkány, herceg, hercegnő!
Csak éppen minden egy kicsit másképp...
Zsálya hétköznapi kislány, akit nagy feladat
ra szemelnek ki: meg kell mentenie Aevus
királyságának ifjú hercegét.

Szeretnék egy aranyhalat!

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CG469
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Kedves Apu!

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CG470

Zsálya hercegnő
és az öregnek hitt herceg

Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CG471

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

GYERMEKKÖNYVEK
OLVASS VELÜNK!

KLASSZIKUSOK
MAGYARULANGOLUL

Vándorló állatok
Rendelési kód: CG404

A lovak története
Rendelési kód: CG405

Gladiátorok
Rendelési kód: CG406

Anna Frank naplója
Rendelési kód: CG407
Bolti ár:

1290 Ft/kötet

Klubár:

1199 Ft/kötet

ELSŐ KIFESTŐFÜZETEM
Csupa móka ez a különleges kifestőkönyv! Első kifestőfüzetem 1.
Minden oldala színesen csillog, s a gyerekek Rendelési kód: CG408
az ujjukkal körberajzolhatják az ábrákat, így Első kifestőfüzetem 2.
fejlesztve a finommotorikus képességüket. Rendelési kód: CG409

Első kifestőfüzetem 3.
Rendelési kód: CG410

A kincses sziget
Rendelési kód: CG400

A rejtelmes sziget
Rendelési kód: CG401

Első kifestőfüzetem 4.
Rendelési kód: CG411
Bolti ár:

1790 Ft/kötet

Klubár:

1665 Ft/kötet

SZÍNEZZ VÍZZEL!
Állatok
Rendelési kód: CG412

Dinók
Rendelési kód: CG413

Robinson Crusoe

Lovak

Rendelési kód: CG402

Rendelési kód: CG414

Sherlock Holmes kalandjai

Tanya

Rendelési kód: CG403

Rendelési kód: CG415
Bolti ár:

790 Ft/kötet

Klubár:

735 Ft/kötet

Csoda történik a papíron! Ehhez a varázslatos kifestőfüzethez
nem lesz szükséged másra, mint csupán ecsetre és egy kis vízre,
és a vizes ecsettel életre keltheted a rajzokat.

ALKOSS CSODÁS
MESEVILÁGOT
A SZÍNES CERUZÁIDDAL!
Colours Flamingos
Rendelési kód: CG418

Colours Unicorns
Rendelési kód: CG419

Bolti ár:

1290 Ft/kötet

Klubár:

1199 Ft/kötet

CSIPOGÓ
FÜRDŐSKÖNYV
Bolyhos Bárány
Rendelési kód: CG416

Kíváncsi Kutyus
Rendelési kód: CG417

Bolti ár:

990 Ft/kötet

Bolti ár:

1890 Ft/kötet

Klubár:

920 Ft/kötet

Klubár:

1755 Ft/kötet
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MESÉS TANULÁS
Paula Harrison

TITKOS JÓTEVŐK

A kis viharsárkány
Rendelési kód: CG474

A kis unikornis
Rendelési kód: CG475

Kezdődnek a szédítő kalandok! Tarts velünk
egy fantasztikus világba, ahol viharsárká
nyok fodrozzák az eget, és égrefutó unikor
nisok vágtatnak az éji ösvényeken.

Margit Aurer

Francz Magdolna – Rozgonyi Sarolta

Vajon milyen kalandokat hoz a vakáció,
amikor a Winterstein iskola kapuja zárva
van? Helén Párizsba repül Karajannal, s a
divat fővárosában rengeteg kalandot élnek
át. Közben kiderül, milyen sötét titkokat rej
tenek a divatbemutatók csillogó kulisszái,
és hogy a modellkedésnél léteznek fonto
sabb dolgok is.

Járd be Mimivel és Benővel Magyarország
tájait, városait, várait! Tudd meg, hol várnak
rád a legjobb kalandok, mik a jellegzetes
magyar ételek, kik azok a magyar művészek
és feltalálók, akiknek a nevét az egész vilá
gon ismerik. Nyitogasd fel a kukucskálókat
még több érdekességért, és keresd meg
a kisrigót minden oldalpáron!

Mágikus Állatok iskolája
Végre vakáció! 4.

Mi MICSODA JUNIOR
Magyarország

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CG472

Bolti ár:

1590 Ft/kötet

Klubár:

1480 Ft/kötet

Rendelési kód: CG473

LOGICO PRIMO feladatkártyák
Csuri az óvodában
Ébredéstől elalvásig

Rendelési kód: CG476
Rendelési kód: CG477

A nyári szünidőben, jó és borongós időben egyaránt
kellemes és hasznos kikapcsolódást nyújtanak a já
tékos Logico készségfejlesztő kiadványok. A gazdag
kínálatból a legkisebbeknek, a 3 éveseknek készült
kártyacsomagokat ajánljuk figyelmükbe.
Minden csomagban 16 féle feladat, illetve kártya talál
ható, melyek a PRIMO kerettel együtt használhatók.
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Bolti ár:

1890 Ft/CSOMAG

Klubár:

1760 Ft/CSOMAG

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Keresztury Tibor
Bejárat a semmibe

Kovács András Ferenc
Fattyúdalok

Kőszeg Ferenc
K. Történetei

Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 200 Ft
Rendelési kód: CG190

Eredeti ár: 1490 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG191

Eredeti ár: 600 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG192

Maros András
Csinálni kell

Claire Messud
A király gyermekei

Térey János
Paulus

Daniel Pennac
Testnapló

Thomas Pynchon
Beépített hiba

Eredeti ár: 1076 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG195

Eredeti ár: 1596 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CG196

Eredeti ár: 500 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG204

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG198

Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CG199

Scherter Judit
Utazás hiába

Alain Robbe-Grillet
Érzelmes regény

Szentkuthy Miklós

Szilágyi István
Kő hull apadó kútba

Audrey Niffenegger
Hollókisasszony

Eredeti ár: 2290 Ft
Szuperár: 200 Ft
Rendelési kód: CG201

Eredeti ár: 1495 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG200

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1100 Ft
Rendelési kód: CG203

Eredeti ár: 4490 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG137

Szent Orpheus Breviá
riuma I. – Széljegyze
tek Casanovához
Eredeti ár: 300 Ft
Szuperár: 200 Ft
Rendelési kód: CG202

Krusovszky Dénes
Mindenhol
ott vagyok

SZÉPIRODALOM

VÁLASSZ KÖNYVET
A NYÁRRA

Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 200 Ft
Rendelési kód: CG193

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Majtényi László
Romok ormán

Magyarország
legújabb történetei
Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG194
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SZÓRAKOZTATÓ OLVASMÁNYOK

VÁLASSZ KÖNYVET
A NYÁRRA

Samantha Shannon
Csontszüret

Rachel Van Dyken
Egyetlen

Rachel Van Dyken
Egyetlen méreg

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG133

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 650 Ft
Rendelési kód: CG134

Tímár Gábor

Samuel Bjork

Pirner Alma

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG138

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG139

Eredeti ár: 4990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CG141

Sheila Hocken
Emma + Én

Monica McCarty

Katherine Webb

Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG182

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG163

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG170

Eredeti ár: 900 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG132

Isteni igazság

34

Magányos utazó

A vipera

Hogyan mondjam el
Neked...?! – Párkap
csolati kibeszélőkönyv
Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG136

Árvay Gréta

Rúdtánc

Ha eljő az éj

Elmerülve
(A Mystique Club)
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG135

Leon Uris
A királynő
törvényszéke
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 350 Ft
Rendelési kód: CG178

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Lana Millan
Átkozott
Hannah Brown
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG131

Andy Mulligan

Trash

Eredeti ár: 400 Ft
Szuperár: 200 Ft
Rendelési kód: CG144

Elizabeth Gilbert
A lélek botanikája
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CG179

Volker Kutscher
Tisztázatlan bűnügy

D. Preston – L. Child

Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 650 Ft
Rendelési kód: CG174

Eredeti ár: 3290 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CG171

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CG172

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG184

Kolozsi László
A bejrúti járat

Sabrina Jeffries
Egy hölgy sosem
enged

Catherine Anderson
Felhők felett

Elizabeth Hoyt
Az álarcos csókja

Elizabeth Hoyt
Az éjszaka ura

Eredeti ár: 3290 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG169

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CG165

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG166

Debbie Macomber

Rupert Isaacson

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG130

Linwood Barclay

Kék labirintus

Sötét oldal

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG168

Sven Hassel

Fagyhalál

Kate Mosse

Fellegvár

Debbie Macomber
Angyali segítség

Debbie Macomber
Szerelmes sorok

Eredeti ár: 4490 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG185

Eredeti ár: 2500 Ft
Szuperár: 450 Ft
Rendelési kód: CG164

Eredeti ár: 2900 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG173

A szerelem
ünnepe

Eredeti ár: 2900 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG161

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Novák Tünde
Miskolci Bonnie
és Clyde
Eredeti ár: 1690 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG197

KRIMI – ROMANTIKA

AKÁR 60-70-80%
KEDVEZMÉNNYEL

Hazatérés

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG188
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SZÓRAKOZTATÓ OLVASMÁNYOK

VÁLASSZ KÖNYVET
A NYÁRRA

Charles Martin
A megváltás
reménye
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG160

Michael Prestwich
Lovagok

A középkori harcos
kézikönyve

Charles Martin

Charles Martin

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG162

Eredeti ár: 3500 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG167

Stephen Turnbull
Szamurájok

Andrew Caldwell

A szív kútja

Égzengés

A japán harcos (nem
hivatalos) kézikönyve

Történelmi legendák
utolsó vacsorája

Eredeti ár: 3500 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG155

Eredeti ár: 3500 Ft
Szuperár: 750 Ft
Rendelési kód: CG159

Eredeti ár: 1495 Ft
Szuperár: 200 Ft
Rendelési kód: CG143

A Magyar Szent
Korona országai, 1914
A Kárpát-medence

Az emberiség
története
22 000 év – 1000 tárgy

Steve Biddulph
Férfilét – A modern
kor csapdái

Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG145

Eredeti ár: 12 000 Ft
Szuperár: 5000 Ft
Rendelési kód: CG146

Eredeti ár: 3290 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CG186

nevezetéssei
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Farkas Zoltán –
Kiss László
Outcast
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG140

Leon Uris
Exodus

Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CG156

Jean-Gabriel Causse
A színek hatalma

Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG183

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG180

Barry Loewer
30 másodperc
filozófia

Agatha Christie
Grand Tour –

A legfontosabb
filozófiai elméletek

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG175

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

Nyíri János
Madárország

(1) 33 77 333

A krimi királynőjének
nagy utazása
Eredeti ár: 4990 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG187

William L. Shirer

A Harmadik Biroda
lom felemelkedése
és bukása I.

William L. Shirer

A Harmadik Biroda
lom felemelkedése
és bukása II.

Kutyanapló

Cicanapló

Ökonapló

Eredeti ár: 1690 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG153

Eredeti ár: 1690 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG150

A környezettudatos
háztartáshoz

Az én kamrám –

Halmos Monika

Eredeti ár: 5990 Ft
Szuperár: 650 Ft
Rendelési kód: CG176

Eredeti ár: 5990 Ft
Szuperár: 650 Ft
Rendelési kód: CG177

Nemes Nóra

Renate Wagner-Wittula
Bécsi konyha –
a legjobb receptek

Déri Szilvia

Eredeti ár: 2500 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG149

Eredeti ár: 4990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CG152

Diáknapló

Zámbori Ildikó

Az én amerikai
konyhám –
307 Frederick Street
Eredeti ár: 4990 Ft
Szuperár: 2000 Ft
Rendelési kód: CG147

Barbara Coloroso
Hogyan ne neveljük
a gyerekeinket?
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG189

Eredeti ár: 1790 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG151

Házisáfrány szakács
könyv – főzni szexi

Frank Júlia tanácsaival
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CG148

Domonyi R. – Nagy D.

Róbert Nyuszi kalandjai – Süteménység
Játékos angol feladatok A sütemények
édes élete
6–10 éveseknek
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CG158

Eredeti ár: 400 Ft
Szuperár: 200 Ft
Rendelési kód: CG142

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

ISMERETTERJESZTÉS

AKÁR 60-70-80%
KEDVEZMÉNNYEL

Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG157

Levendula, rózsa, ibolya –
A legnemesebb ehető
virágok
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG154

Torben Kuhlmann
Armstrong – Egy egér
kalandos utazása a Holdra
Eredeti ár: 3800 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG181
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KICSIKNEK – NAGYOKNAK

VÁLASSZ KÖNYVET
A NYÁRRA
Színezőkönyv
felnőtteknek

Rosamund Hodge
Kegyetlen szépség
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG113

Ízes bolygó
Finomságok
a nagyvilágból

Holly Smale
A lány, aki mindig
mindent félreért

Holly Smale
A lány, aki előtt
nincs akadály

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG107

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CG108

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG109

Nick Fischer
Bumm a gatyában

Chris Higgins
Bolondos családom

Chris Higgins
Bolondos családom
nem fér a bőrébe

Chris Higgins
Bolondos családom
nyaral

Eredeti ár: 1290 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG101

Eredeti ár: 1290 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG103

Alex T. Smith

Sarah Gibb

Eredeti ár: 5490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CG112

Kényes kérdésekről
kamasz fiúknak
Eredeti ár: 1490 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG103

Danny Wallace

Danny Wallace

Alex T. Smith

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG110

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG111

Eredeti ár: 1490 Ft
Szuperár: 350 Ft
Rendelési kód: CG104

Hamish és
a Rémdermesztők
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Johanna Basford
Kincses óceán

Holly Smale
A lány, akit soha
senki sem vett észre

Eredeti ár: 1290 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG100

Claude
a filmforgatáson

Hamish és
a Sosemlevők

Claude
és az aranyérem
Eredeti ár: 1490 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG105

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CG114

Csipkerózsika
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CG106

AKÁR 60-70-80%
KEDVEZMÉNNYEL

Cornelia Funke

Cornelia Funke

Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG115

Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG116

Lola, a varázscukrász

Lola, a varázscukrász

Tejszín és egy
csipetnyi titok

Egy szelet
barátság

Eredeti ár: 1490 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG120

Eredeti ár: 1490 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG121

NemKönyv
Legjobb barátok

Emer Stamp

Kísértetvadászok
forró nyomon

Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG125

Amelie Benn

Kísértetvadászok
jeges nyomon

Léna bűvös tánca
Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 450 Ft
Rendelési kód: CG117

Nógrádi Gergely

Nyau!

Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CG126

Menyhért Anna

Malac (elhihetetlenül)
nagyontitkos naplója
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG123

Rubinbogyózselé
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG127

Amelie Benn

Léna és
a csillagbalett
Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 450 Ft
Rendelési kód: CG118

Nógrádi G. – Hajba L.

Misu
és a piros kenu

Léna rózsatánca
Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 450 Ft
Rendelési kód: CG119

Sonja Kaiblinger

Scary Harry

Túlvilági kiruccanás

Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 550 Ft
Rendelési kód: CG124

Eredeti ár: 2890 Ft
Szuperár: 500 Ft
Rendelési kód: CG128

Quentin Gréban

Lurkószámláló

Napló

Eredeti ár: 1490 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CG122

Szeretlek, anya!
Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CG129

Rendeljen könyvet szeptember 30-ig!
www.lira.hu

Amelie Benn

(1) 33 77 333
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Ez a különleges könyv egyetlen vaskos és gyönyörű kötetben adja át
az olvasóknak Beatrix Potter huszonhárom meséjét és versét, melyek
mind Nyúl Péter világában játszódnak. Ez az első magyarul is megjelenő teljes kiadás, amely tartalmazza az összes eredeti, színes és fekete-
fehér illusztrációt, illetve a szerző minden meséjét, versét Szabó T. Anna
és Dragomán György fordításában.

Beatrix Potter
Nyúl Péter és barátai
Bolti ár: 9900 Ft
Klubár: 9200 Ft
Rendelési kód: CG277

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. szeptember 30-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

