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Interjú

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

Sarah Gibb

Csipkerózsika
A klasszikus mese
feldolgozása
Sarah Gibb csodálatos
rajzaival.

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!

Kedves Vásárlóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy minden igyekezetünk
ellenére sajnos előfordulhat, hogy a meghirdetett könyvek
– rajtunk kívülálló okok miatt – nem jelennek meg időben.
Ilyen esetben ügyfélszolgálatunk tájékoztatást ad, és a szállítás időpontját is egyezteti Önökkel.
A legkésőbb 2020. december 15-én éjfélig feladott megrendeléseket garantáltan még karácsony előtt kiszállítjuk,
a készlet erejéig.
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KIEMELT AJÁNLATUNK

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

M

Debbie Macomber

indenek előtt kelle
mes ünnepeket és
boldog új évet kívá
nok olvasóinknak, s persze
azt is, hogy sok szép, izgal
mas és felejthetetlen könyv
vel gazdagodjanak a kará
csonyi szünetben. Remélem,
ajánlatainkkal és cikkeinkkel
segíteni tudunk kiválasztani
a megfelelő olvasmányokat és
ajándékokat.
Címlaposunk ezúttal Ljud
mila Ulickaja, az orosz iro
dalom nagyasszonya és élő
lelkiismerete. Új könyve (saj
nos) nagyon aktuális: egy
huszadik századi járvány adja
a történet keretét – inter
júnkban erről s a mai orosz
állapotokról beszélgettünk
vele. Ha már aktualitás: Ka
rinthy Frigyes rövid szatírái
és humoreszkjei mintha csak
ma íródtak volna, s humora
még most is friss és ellenáll
hatatlan, tőle egy rövid tárcát
olvashatnak lapunkban.
Szabó T. Anna, Molnár Pi
roska, Grecsó Krisztián, Kiss
Tibor Noé, hogy csak az új
könyvvel jelentkező magya
rokat említsem; azt hiszem,
mindenki talál magának tet
sző könyveket kínálatunkban.
Jó olvasást!

Karácsonyi varázs
Laurel és Zach harmonikus házasságát csak egy kisbaba érkezése tehetné teljesebbé. A pár komoly anyagi áldozatot vállal,
hogy saját gyermekük születhessen; még tovább növeli az
elkeseredésüket, hogy az örökbefogadás sem sikerül. Elgondolkodtató és lélekemelő írás a szeretet erejéről és arról, hogy
életünk egyik legnagyobb ajándéka a hit.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CI002

J. R. R. Tolkien

A hobbit

Jemima Catlin illusztrációival
Fordította: Gy. Horváth László, N. Kiss Zsuzsa
Jemima Catlin színpompás illusztrációi a kisebbek számára
is lebilincselően érdekessé teszik az amúgy is izgalmas történetet, a nagyobbak és a felnőttek pedig szintén szeretni
fogják ezt a finom ízléssel és sziporkázó humorral megfestett világot, amely csodálatosan kiemeli J. R. R. Tolkien regényének legszebb és legemlékezetesebb részleteit.
Bolti ár:

5999 Ft

Klubár:

5580 Ft

Rendelési kód: CI003

Jodi Picoult

A két út könyve
A döntéseink időnként meglepő utakra terelnek. Dawn mindent tud a halálról - legalábbis ebben a hitben él. Amikor azonban Dawn repülőgépe zuhanni kezd, és úgy hiszi, már csak pillanatok vannak hátra az életéből, maga is megdöbben, hogy
nem a férje jut eszébe, hanem másvalaki. Egykori egyiptológus
kollégája, Wyatt Armstrong régész.

Király Levente
főszerkesztő

Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

4185 Ft

Magazin kéthavonta
XIV. évfolyam 5. szám
2020. november 12.

ISSN: 1788-649X

Rendelési kód: CI001
Főszerkesztő: Király Levente Olvasószerkesztő: Palczer-Aschenbrenner Eti Tervezőszerkesztő: Szabó
Rózsa 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

Madeline Hunter–
Sabrina Jeffries–Mary Jo Putney

André Aciman

Clare Pooley

Téli csábítás

A Szólíts a neveden, a Találj rám!, a Nyolc fehér
éjszaka világhírű amerikai írójának regénye
egy egyiptomi zsidó fiú és egy szenvedélyes arab taxisofőr különleges kapcsolatáról
szól – és arról, hogy kettejük barátsága hogyan változtatja meg a fiatalember életét.
A Harvard tér szenvedélyes erotikával fűszerezett, igazi amerikai regény.

Julian Jessop, a hetvenes éveiben járó különc művész úgy hiszi, hogy a legtöbb
ember nem igazán őszinte sem egymással,
sem önmagával. Az idős férfi belefáradt
már, hogy mások elől rejtegesse mélységes
magányát. Egy napon úgy határoz, leírja az
igazságot a saját életéről egy zöld jegyzetfüzetbe, és otthagyja azt egy kávézóban…

Három szenvedélyes szerelmi történet a 18. századi Anglia világából a romantikus regények királynőitől:
Madeline Hunter: Karácsonyi emberrablás
Sabrina Jeffries: A tökéletes társ
Mary Jo Putney: Egy komisz téli éjszaka

Őszinte szavak

Bolti ár:

3490 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3245 Ft

Klubár:

3720 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CI006

Rendelési kód: CI004

Rendelési kód: CI007

Lucinda Riley

Gina LaManna

Peter James

Posy Montague a hetvenedik születésnapjához közeledve még mindig a gyönyörű,
suffolki házban él, ahol az idilli gyermekkorát pillangók kergetésével töltötte, és ahol
később a saját gyermekeit is felnevelte.
Gyökeresen változtatna az életén, ám ekkor
felbukkan egy alak a múltból – Freddie, az
első szerelme…

Miért vállalná magára négy nő is ugyanannak a gyilkosságnak az elkövetését?
Vendégek érkeznek az év esküvőjére egy
kaliforniai luxusszállodába. Az esküvő próbavacsorája alatt egy férfi gyilkosság áldozata lesz. A kihallgatások során pedig mind
a négy nő bevallja, hogy ő követte el a bűntényt. Egyedül.

A sikeres üzletember és szerencsejáték-függő Kipp Brown szinte mindenét elveszíti a
rulettasztalnál. Azt azonban nem sejti, hogy
van még valami, amit elveszíthet: az egyetlen gyermekét. Amikor a kamasz fia, Mungo
eltűnik egy focimeccsen, Kipp egy zsaroló
SMS-t kap: vagy fizet, vagy soha többé nem
látja élve a fiút.

Pillangószoba

Apró bűneink

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CI008
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Harvard tér

Váltságdíj

Rendelési kód: CI005

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI009

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Danyiil Turovszkij

Pataki Éva

Tom Phillips

Így lettek lázadókból Putyin katonái
A szerző a népszerű orosz internetes hírportál, a Medúza újságírója. Könyvében azoknak
a szovjet gyerekeknek a történetét meséli el,
akik kamaszkorukban az utolsó pénzükből
vették meg a népszerű Hekker című folyóiratot, felnőve pedig milliókat keresnek azzal,
hogy különböző weboldalakat törnek fel.

A változás regénye

Hogyan cseszett el mindig
mindent az emberiség
A modern ember hatalmas eredményeket
ért el a legutóbbi hetvenezer évben a művészet, a tudomány, a kultúra, a kereskedelem terén. Ám nem mindig volt könnyű a
menet, és néha – tényleg csak párszor – sikerült úgy istenigazából elcsesznünk.

Orosz hekkerek

Nagymama vesztegzár alatt
Főhősünk maga is karanténba szorul, ahogy
az egész ország. Hogy lehet ezt átélni, túlélni és mindeközben megőrizni a józan észt
és a humort? Ennek az elbeszélésére tesz
kísérletet Pataki Éva sorozatának harmadik
része, a Nagymama vesztegzár alatt.

A világ hülyéi

Bolti ár:

4499 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

4185 Ft

Klubár:

3720 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CI010

Rendelési kód: CI012

Rendelési kód: CI011

Kövi Szabolcs

M E D I TAT Í V A L B U M A I

Lélekutazás 3.

Elysium, a boldogok szigete

Teaszertartás

Zenei CD – 72 perc
Sokan hiszünk abban, hogy az élet után egy
másik, szebb világba jutunk; ezzel a pozitív,
felemelő, meditációhoz, alváshoz, tanuláshoz, alkotáshoz használható albummal én
a boldogok szigete kapuján kopogtatok.

Zenei CD – 72 perc
A teaszertartás egy testi-lelki élmény, akárcsak ez a zene, felfrissülés, elcsendesülés a fáradt szellemnek. Az album alkalmas meditá
cióhoz, jógához, kezelésekhez, masszázshoz,
elalvás elősegítésére.

Rendelési kód: CI990

Rendelési kód: CI991

Mesemeditáció 5–99 éveseknek
Elmondja: Szabó Sipos Barnabás
Az a fajta történet, amiben a hallgató a
főszereplő, hipnotikus hatással bír, aki hallgatja, jobban alszik, megnyugszik, ellazul.
Nem a felnőtteket szeretném eltántorítani
ettől a mesemeditációtól, hanem a gyerekeket is meghívni az első két rész utazásaira.
Rendelési kód: CI992
Bolti ár:

1290 Ft/album

Klubár:

1200 Ft/album

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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Fotó: Burger Barna

INTERJÚ

„A járványok
nem számítanak
újdonságnak”
A tavaszi karantén idején Ljudmila
Ulickaja, a neves írónő a könyvespolcok
rendezgetése közben egy soha ki nem adott
szövegére bukkant – ez a Csak egy pestis,
amely 1939-ben, Moszkvában játszódik,
amikor a szovjet főváros hajszál híján egy
rettenetes betegség epicentrumává válik.
Negyvenkét évvel később az események
váratlan aktualitást kölcsönöztek a kézirat
nak, amely most napvilágot lát magyarul is.

 Honnan jött a Csak egy pestis
ötlete?
A veszélyes betegségek, a járványok
nem számítanak újdonságnak az
emberiség történetében. Az sem
lehet véletlen, hogy a mostani pan
démia kirobbanását követően szinte
minden második barátom, anélkül
hogy bárkivel összebeszélt volna,
három könyvet vett elő: Puskintól a
Lakoma pestis idejént, Boccacciótól
a Dekameront, illetve a Pestist Ca
mus-től. Elvégre az emberi emléke
zet legmegbízhatóbb tárházai min
dig a könyvek voltak. A 14. század
közepi, olaszországi pestisről, amely
később átterjedt Európára és végül
egészen az északi szlávokig eljutott,

6

a történelmi tudnivalók csupán a
specialisták számára ismeretesek,
a tragédia igazi mélységét, illetve
hogy az emberi tudat milyen mó
dokon igyekezett megküzdeni vele,
igazából a szépirodalom tárta fel.
Az én könyvem is erről szól. Termé
szetesen eszembe sem jut egy sorba
állítani az előbb említett nagy alko
tásokkal, másrészről azonban mi,
emberek igencsak megváltoztunk a
fenti remekművek megszületése óta
eltelt időben. Meg persze ma egy la
boráns egy egyszerű laboratórium
ban is jóval többet tud a pestisről,
mint amennyit ezek a hajdani nagy
szerű szerzők tudtak. Úgyhogy szá
momra az volt a feladat, hogy ezt a
különlegesen érdekes utat bejárjam.

 Honnan szerzett tudomást erről
a régi járványról?
Ez a történet nem volt közismert a
Szovjetunióban, én egy kedves is
merősömtől hallottam róla. A hölgy
apja kórboncnok volt, és belekeve
redett ebbe az 1939-es moszkvai
eseménysorba. Egyébként már az
ötvenes években is volt valami is
métlődésféle, igaz, akkor nem pes
tisről volt szó, hanem egy másik,
„különösen veszélyes fertőzés”-ről,
ahogyan a fokozottan járványve
szélyes megbetegedések csoportját
nevezik hivatalosan.
 Ön leírja, hogyan szervezik a
hatóságok a karantént: a kórházi

főorvos fölhívja az egészségügyi minisztert, az NKVD, a „belügy” pedig
jószerével az utcáról elvisz mindenkit, aki érintkezésbe került a betegekkel. Világos, hogy mások az idők,
mások a módszerek, de lát-e valamilyen párhuzamosságokat mindazzal,
ami most zajlik?
Nézze, semmilyen nyitottság nem
volt se akkor, se most. Azt mon
danám, hogy most valamivel érde
kesebb a dolog: a hatalom részéről
teljes a zavarodottság. Nem tudom,
fölfigyelt-e rá, hogy a kormányzók
most először kaptak lehetőséget
önálló döntések meghozatalára. De
nem a nyitottság, hanem a hatalom
zavarodottsága miatt.
 A műben azok számára, akik a
fertőzöttekkel együtt vannak a kórházban, afféle féligazságot találnak
ki, hogy ne törjön ki a pánik. Ön hogyan tekint a féligazságra egy ilyen
szituációban?
Nem könnyű kérdés. A mi nagy
népünk – ezt a „nagy”-ot a leghal
ványabb irónia nélkül mondom –
hozzá van szokva, hogy az igazság
sosem mondódik ki. Az embe
reknek csak nagyon kicsiny
része rakja össze az igazsá
got – azok, akik képesek
önállóan gondolkodni.
Márpedig ilyenek
ből sosincs olyan
haj de sok. Egy
olyan ország

ban, amely a totális hazugsághoz
van szokva, még a féligazság is ki
mondottan vonzónak tűnik. Kiszá
míthatóbb.
 És azokban az időkben hogyan
reagáltak az emberek a szóbeszédre,
hallomásra, kósza hírekre?
Erre nem tudok válaszolni. Én azért
az emberek azon körébe tartozom,
akik képesek elemezni az informá
ciókat, tudnak újságot olvasni, ki
olvasni azt, amit a hatalom el akar
titkolni. Sajátos művészet. Ön is
tudja, mi volt a legfontosabb mítosz
a Szovjetunió idején: ellenségekkel
vagyunk körbe véve, és mind föl
akarnak falni minket. Ennek a mí
tosznak az utórezgései ma is tartják
magukat. Akkor az volt a szóbeszéd,
ami az ennivalóért való sorban állás
közben hangzott el. A mai szóbeszé
dek a legkülönfélébb és ellentmon
dóbb információkon alapulnak,
amikből rengeteg van. Reális képet
alkotni a világról mindkét esetben
igen bonyolult.
 Ma minden – a munka, az élet,
a kapcsolatok – érzékelhetően töré-

kennyé vált. Változtak-e az emberek,
akikkel tartja a kapcsolatot?
Nem, a legkevésbé sem. Az én bará
ti köröm erős, mint a vasbeton. Túl
sok mindenen mentünk keresztül
együtt ahhoz, hogy egy ilyen apró
ságon, mint a karantén, elbukjunk.
 Mit tanácsolna a 20–30 évesek
nemzedékének? Hogy lehet elkerülni
a pánikot a pandémia idején?
Micsoda, gyerekek, pánikoltok? Fél
tek, hogy elveszítitek, ami magától
hullott az öletekbe? Hát hiszen az
életnek az a lényege, hogy az örömök,
az élvezetek mellett sokféle próbaté
tel is van benne. Micsoda szerencsé
tek van, hogy egész eddigi életetek
nagyobb megrázkódtatás nélkül telt,
háborúk nélkül: az afganisztáninak
1989-ben, a csecsenföldinek 1996ban vége lett. És Isten adja, hogy a
koronavírusnál ne érjen nagyobb
csapás titeket. Az el fog múlni. És a
legérdekesebb utána kezdődik majd.
Ezt az UTÁNÁ-t pedig már ti csinál
játok. Járjatok sikerrel!
Szergej Szdobnov, Esquire
(fordította Morcsányi Géza)

Ljudmila Ulickaja

Csak egy pestis
Fordította: Morcsányi Géza
A Csak egy pestis arról szól, mekkora tragédiát okozhat egy rosszul viselt maszk,
hogyan kezeli egy autoriter állam a járvány
veszélyt, és hogyan ismétli a történelem folyamatosan önmagát. Ulickaja különleges forgatókönyve, amely kisregényként is olvasható, Morcsányi
Géza fordításában jelenik meg.
Bolti ár:

2699 Ft

Klubár:

2510 Ft

Rendelési kód: CI014
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ROMANTIKUS REGÉNYEK

Megjelenés:
november 30.

Megjelenés:
november 30.

Robin Carr

Sherryl Woods

Santa Montefiore

Amikor a frissen megözvegyült Melinda
Monroe meglát egy álláshirdetést, azonnal
úgy dönt, hogy Virgin River isten háta mögötti hegyi városkája tökéletes lesz, hogy
kigyógyuljon a szívfájdalomból, egyúttal új
értelmet adhat imádott hivatásának is. De
megérkezése után búcsút mondhat nagy
reményeinek.

Sherryl Woods napjaink egyik legnépszerűbb írónője, az Édes magnóliák pedig több
millió eladott példánnyal a női olvasók kedvence világszerte. A történet szerint Maddie egy Serenity (Derű) nevű városkában
él, de az élete tótágast áll, amikor a férje
elhagyja egy nála sokkal fiatalabb nőért. Ki
hoz újra igazi derűt Maddie életébe?

Édes Magnóliák

Virgin River

Megjelenés:
november 30.

Visszatérés Toszkánába
A mediterrán nyár ízei és illatai, és egy titok,
amely mindent megváltoztat... Santa Mon
tefiore, a több millió példányban eladott
köteteiről neves nemzetközi bestsellerszerző, egy elveszett és újra megtalált szerelem
felejthetetlen történetével tér vissza, amihez a hátteret a gyönyörű olasz tájak és az
ínycsiklandó olasz ételek adják.

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI202

Rendelési kód: CI203

Rendelési kód: CI205

Megjelenés:
november 30.

Erica James

Nyár a Comói-tónál

3790 Ft

Klubár:

3520 Ft

Rendelési kód: CI211
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BitterSweet

Peter megrögzött magányos farkas és
macskagyűlölő, amíg egyszer az akkori barátnőjétől ajándékba nem kap egy kis szürke, szépségében tökéletes, visszahajló fülű
kiscicát. A barátnő megy, a macska marad.
Vicces, megható és igaz történet, hűségről
és barátságról, és egy különleges macskáról.

Igaz szerelmünk története
A Sotus minden idők egyik legnépszerűbb
BL regénye és tévésorozata. Nemcsak Arthit
és Kongpob különlegesen alakuló kapcsolatát mutatja be, de a Sotus rendszeren
keresztül az egyetemi élet hol drámai, hol
szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül
szép pillanatait is.

Egy macska Párizsban

Ha Floriana szerelme nem egy másik nőt
vesz feleségül, akkor a lány észre vette volna a közeledő kocsit. Ha Floriana látta volna
az autót, Esme és Adam nem siet a segítségére. Ha Esme és Adam nem beszéli rá
Florianát, hogy vegyen részt egy esküvőn,
a gyönyörű Comói-tó partján, akkor…
Bolti ár:

Peter Gethers

Bolti ár:

3890 Ft

Klubár:

3580 Ft

Rendelési kód: CI206

Sotus

Bolti ár:

3850 Ft

Klubár:

3580 Ft

Rendelési kód: CI208

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Fotó: James Quantz Jr

RÉSZLET

Visszatérés
Részlet Nicholas Sparks azonos című regényéből, amely a General
Press Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Pejkov Boján.
– Szóval itt laksz? – kérdeztem.
– Egyelőre – felelte a lány, és ke
resni kezdte a kulcsát.
– El akarsz költözni?
– Talán – mondta Natalie, és elő
vette a kulcsot. – Még nem döntöt
tem el, mi legyen a házzal. Nekem
kissé nagy, lehet, hogy elég lenne
egy egyszintes is.
– Néztél már valamit?
– Még nem.
– Túl sok teendővel jár, nem igaz?
– Igen. Úgy is mondhatjuk – felel
te a lány.
Megérkeztünk az ajtóhoz, és a sö
tétben megpróbáltam kifürkészni a
tekintetét.
– Örülök, hogy üzentél.
– Tényleg? Elég rémesen viselked
tem ma.
– Nekem nem tűnt fel.
– Hazudsz.
Elmosolyodtam, és lehajoltam,
hogy megcsókoljam. Eleinte kissé
húzódozott, de azután visszacsó
kolt.
– Örülök, hogy az életem része
vagy, Natalie – mondtam, miután
szétvált az ajkunk. – Remélem, tu
dod.
– Tudom.
Vártam, hogy ő is mond valami
kedveset, de többet nem szólt…
– Tudom, hogy dolgozol a hétvé
gén, ezért esetleg holnap együtt va
csorázhatnánk – vetettem fel.
Natalie körülnézett a csendes fás
utcán, és csak utána válaszolt:
– Nem megy. A mai este után
jobb lesz, ha itthon maradok.
– Rendben – feleltem. Szerettem
volna tudni az okát, de inkább nem
kérdezősködtem. – Semmi gond,
majd a jövő héten.

Natalie tétován megérintette a
nyakláncát, majd szinte suttogva
így szólt:
– Trevor! Tudom, hogy szeretsz,
de az is fontos a számodra, hogy mit
érzek?
– Persze, hogy fontos – vágtam rá.
– Ha olyasmit kérnék tőled, amit
nem akarnál megtenni, de számom
ra fontos lenne, megtennéd? Ha ez
volna számomra a legfontosabb do
log a világon? – kérdezte szinte kö
nyörögve.
– Igen – feleltem.
– Ha tényleg szeretsz, és törődsz
az érzéseimmel, tegyél meg nekem
valamit. Ígérd meg, hogy megte
szed!
– Rendben – mondtam, és érez
tem, nőni kezd bennem a feszültség.
– Bármit megteszek, megígérem.
Natalie szomorúan elmosolyo
dott, és hozzám bújt. Ismét meg
csókoltam, teste szorosan hozzám

simult. Éreztem, hogy megremeg a
válla, és hallottam, hogy szaporán
veszi a levegőt. Elhúzódott tőlem.
A szeme könnyben úszott, lágyan
megérintette a sebhelyet az arco
mon.
– Abba kell hagynunk. Abba kell
hagynom – mondta végül.
– Mit kell abbahagynod?
– Ezt. Abba kell hagynunk. Az
egészet.
– Mire célzol? – kérdeztem, és
összeugrott a gyomrom.
Natalie megtörölte a könnyes
szemét, de nem vette le rólam a pil
lantását. Hosszú ideig tartott, mire
kimondta:
– Kérlek, soha többé ne keress!
A megdöbbenéstől nem jutottam
szóhoz, de ez nem lepte meg Na
talie-t. Rám mosolygott, belépett
a házba, és becsukta maga mögött
ajtót. Egy szempillantás alatt össze
omlott körülöttem a világ.
Nicholas Sparks

Visszatérés

Fordította: Pejkov Boján
Amikor egy afganisztáni bevetés során
megsérül Trevor Benson katonai orvos,
kénytelen hazatérni a nagyapja által ráhagyott házba. Nemsokára találkozik a
gyönyörű, ám titokzatos rendőrnővel, Natalie-vel, és beleszeret. Miközben a kertben felállított kaptárokat gondozza, Trevor
megismerkedik a közelben lakó kamasz
lánnyal, Callie-vel. A lány sorsa tragikus fordulatot vesz, ami miatt Natalie-nek és Trevornak versenyt kell futnia az idővel, hogy
megtalálják Callie családját.
Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI015
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Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI207

Megjelenés:
november 30.

Megjelenés:
november 30.

Blanka Lipinska

Menekülő könyv – A professzor naplója
Egy aláírás nélküli levél, egy füzet, egy lakattal lezárt doboz, egy fénykép, egy Dali-
maszk. Két barát, Sergo és Jero fejtörője;
zsákmány egy új élet reményében. A professzor naplója izgalmas és szórakoztató fejtörők elé állítja olvasóit, a sorozat kedvenc
karaktereinek a fotóival színesítve.

A Netflixen bemutatott nagysikerű film
alapjául szolgáló szexi és mélyen romantikus bestseller. A történet szerint Massimo
a pompás birtokán 365 napig tartja fogva
Laurát, és próbálja elnyerni a szerelmét. Ha
Laura ez alatt az idő alatt nem szeret bele,
szabadon akarja engedni, viszont ha a lány
szökni próbál, előkeríti a föld alól is…

365 nap

Bolti ár:

4490 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

4170 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI201

Steve Murphy – Javier F. Pena

Vadászat Pablo Escobarra

Ivan Tapia – Montse Linde

A nagy pénzrablás

Megjelenés:
november 30.

A Narcos, a Netflix kultikus sorozatának
főszereplői, a legendás ügynökök, Steve
Murphy es Javier F. Pena szenzációs vis�szemlékezése a Pablo Escobar elleni hajtóvadászatról.

Bolti ár:

3850 Ft

Klubár:

3580 Ft

Rendelési kód: CI210

Rendelési kód: CI200

Shaun Attwoood

Pablo Escobar – Drogháború
A kötet feltárja a titkot: a hatóságok nem
azért üldözték Pablót, hogy véget vessenek
a kokainüzletének, hanem hogy átvegyék
tőle azt. Shaun Attwood könyve egy szívfájdító, akciódús igaz történet.

Jorge Bucay

Alison Weir

Életünk mekkora része az, amit igazán életnek nevezhetünk? Meg tudjuk-e jósolni a
jövőt, s elkerülhetjük-e a tragédiát? Hogyan
szabadulhatunk meg kínzó gondolatainktól? A világhírű argentin pszichoterapeuta,
Jorge Bucay CSAK történeteket mesél, melyek megtanítanak gondolkodni...

Jane Seymour: egy asszony, akit az elődje
sorsa kísért – a harmadik kötet a VIII. Henrik
feleségeiről szóló, hatkötetes regénysorozatból, a világhírű történész és bestseller
szerző tollából. Philippa Gregory és a Tudorok rajongóinak kötelező olvasmány.

Mesék, melyek
megtanítottak szeretni

Bolti ár:

3850 Ft

Klubár:

3580 Ft

Rendelési kód: CI209
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Jane Seymour –
Az üldözött királynő

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4170 Ft

Rendelési kód: CI204

(1) 33 77 333

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI980

Juan Pablo Escobar

Mrs. Escobar – Életem Pablóval
A modernkori történelem leghírhedtebb
drogbárójának, Pablo Escobarnak a története annak az asszonynak a tollából, aki a
legközelebb állt hozzá.

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

Bolti ár:

Fotó: Sara Arnald

RÉSZLET

ÉDESA
BOSSZÚ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
A fa tetején tartózkodó élőlény nem
adta meg magát. Pirkadatkor a két
nőstény oroszlán az eredményte
len éjszakai várakozás miatt rossz
kedvűen elcammogott. Ideje volt
megkeresni a falkát, leheveredni va
lahol az árnyékban, és alvással töl
teni az éhség és a forró nap hosszú
óráit. A két oroszlán közül egyiknek
sem jutott eszébe, hogy ha egyikük
ott marad a fa alatt, amíg a másik
megkeresi és ide hívja a hímeket és a
kölyköket, akkor a nappali pihenő
jüket az ínycsiklandó szagú élőlényt
rejtő akácia árnyékában is eltölthe
tik, és az ennivaló előbb-utóbb ma
gától szinte a szájukba potyog.
Amikor az oroszlánok eltűntek a
szeme elől, Kevinnek, aki eddig egy
pillanatra sem hunyta le a szemét,
a félelme is elpárolgott, és mindjárt
el is aludt. Tagjai elernyedtek, és
tompa puffanással lepottyant a fa
alatti puha földhalomra.
Ifjabb Ole Mbatian, a javasember
szeretett beszélgetni. Gondolatokat
cserélni másokkal. Új dolgokat ta
nulni. Ilyen irányú vágyait a maszáj
faluban, ahol élt, nem tudta kielé
gíteni. Feleségei csak a móres taní
tására voltak jók. Heti találkozói a
fogatlan törzsfőnökkel intellektuá
lis tartalmukat illetően éppolyan
igénytelenek voltak, mint általában
a beszélgetései a falubeliekkel. Sok
jót el lehet mondani a helybeli te
hén- vagy kecske-pásztorokról, de
ha valaki az élet mélyebb értelmé
ről szeretett volna szót váltani va

lakivel, annak ehhez máshol kellett
partnert keresnie.
Maradt a kovács nővére. Aki egy
szer ifjú korában rossz buszra szállt
fel Narokban, és tévedésből eljutott
Nairobiba. Három évig tartott, amíg
hazatalált. Ami azzal az előnnyel
járt, hogy a faluban mindenkinél
jobban tudta, hogyan működik
odakint a világ. És azzal a hátrán�
nyal, hogy az erről szóló történetei
nek mesélését soha nem tudta abba
hagyni. Ole Mbatian irigykedett rá,
de mivel ezt magának sem ismerte
be, állandósult benne az érzés, hogy
a nő örökös fecsegése az, amit nem
bír elviselni.
A szavannában tett hajnali sétái
némileg enyhítették magányát. Mi
közben mondjuk amarilliszt kere
sett kígyómarás ellen, mindenfélé

Részlet Jonas Jonasson
azonos című regényéből, amely az
Athenaeum Kiadó
gondozásában jelent
meg. Fordította
Kúnos László.

ről beszélgetett saját magával. Hogy
a beszélgetés minél érdekesebb le
gyen, váltogatta a nyelveket: szua
héliból (amit anyjától tanult) a ma
száj maa nyelvre (apjától) és az an
golra (amit egykor a gyarmatosítók
hagytak a népére a kereszténységgel
és a baloldali közlekedéssel együtt).
Az amarillisz mindenfelé nőtt,
csak épp ott nem, ahol ezen a napon
kereste. De az idő szép volt, a mada
rak már javában zengték köszöntő
éneküket. A reggelt valamiféle val
lásos emelkedettség lengte át. Ole
Mbatian mélyen hitt Istenben. En
nek köszönhetően cseppet sem ijedt
meg, hanem csak boldogság töltötte
el, amikor az égből egy szinte telje
sen felnőtt fiú pottyant a lába elé.
– Köszönöm, Uram – mondta, és
felemelte a nyöszörgő fiút a földről.

Jonas Jonasson

Édes a Bosszú
Részvénytársaság
Fordította: Kúnos László
Jonas Jonasson új regényében egy kreatív svéd reklámszakember cége, az Édes
a Bosszú Rt. vállalja különféle sérelmektől
szenvedő ügyfelei részére a bosszúállás
lebonyolítását – a törvényesség határain
belül. A szerző humora Kúnos László sziporkázó fordításában ezúttal is ellenállhatatlan,
világszemlélete fájdalmasan aktuális és lényeglátó.
Bolti ár:

4299 Ft

Klubár:

3999 Ft

Rendelési kód: CI016
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G. Susman – J. Dilon – B. Cairns

Pokorny Lia

Matthew McConaughey

Az epizódok története
Az egyetlen hivatalos epizódkalauz a sze
retett tévésorozathoz! Hat fiatal New Yorkban: lakótársak, haverok – a sorozat mintájára számtalan komédia született azóta is.
A könyvben az epizódok egyenkénti leírása,
kulisszatitkok, exkluzív képanyagok, interjúk, visszaemlékezések találhatók.

Receptgyűjtemény
a fenntarthatóság jegyében
Ki gondolta volna, hogy a bolygó védelme
a konyhában kezdődik? Pokorny Lia igen.
Az egész világra ható kedves mosolya a
könyv lapjain is felbukkan, eltökélt szeretete pedig, amellyel környezetünket akarja
óvni, innovatív konyhai ötletek és receptek
formájában jelenik meg.

Brutális finomságok, szépségek, elhasalások.
Szerelmeslevél az élethez
„Ötven éve élem ezt az életet. Lejegyzek
sikereket és kudarcokat, örömöket és bánatokat, dolgokat, amik ámulatba ejtettek,
és dolgokat, amiktől kirobban belőlem a
nevetés. Hogyan legyek igazságos. Hogyan
stresszeljek kevesebbet. Hogyan érezzem
jól magam ... Hogyan legyek jó ember.”

Mindörökké Jóbarátok

Holnapra is marad

Zöldlámpa

Bolti ár:

6490 Ft

Bolti ár:

5490 Ft

Bolti ár:

4990 Ft

Klubár:

6035 Ft

Klubár:

5105 Ft

Klubár:

4640 Ft

Rendelési kód: CI250

Rendelési kód: CI251

Rendelési kód: CI253

Ferenc pápa

Karen Swan

Dezső András

Út egy jobb jövő felé

Declan Lorne, az utolsó ír lovag jobblétre
szenderül. Az ősi cím sírba száll, birtokán
három lánya osztozik. Mindenki meglepetésére – és csalódására – a legkisebb lány,
a család fekete báránya, Willow örökli magát a kastélyt! Miért pont Willow? Titkok és
románcok egy elegáns karácsonyi partin…

A kokain útja Magyarországon
A 2019-es év talán legnagyobb könyves
szenzációja, a Maffiózók mackónadrágban
című bestseller szerzője, a távozó indexes
oknyomozó újságíró, Dezső András újabb
alvilági történetek feltárására szánta rá magát. Ezúttal a magyarországi kokainpiac és
a drogban úszó elit világába ad betekintést.

Álmodjunk együtt

Karácsonyi parti

Az Álmodjunk együtt egyedi, kivételes mű.
Nagyon személyes alkotás, amelyben Ferenc pápa míves stílusban, mégis erőteljesen buzdít mindannyiunkat cselekvésre,
és a korábbiaknál érzékletesebben tárja fel
tapasztalatait és nézeteit.
Bolti ár:

3690 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3430 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI252
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Magyar kóla

Rendelési kód: CI255

Rendelési kód: CI254

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Fotó: Broosk Saib

RÉSZLET

A tökéletes
gyilkosság
Részlet Jeffrey Archer Váratlan fordulat című novelláskötetéből,
amely a General Press Könyvkiadó gondozásában jelent meg.
Fordította: Bart Dániel és Bart István.
Ha aznap este nem gondolom meg
magam, sose tudtam volna meg,
hogy mi az igazság.
Egyszerűen nem ment volna a fe
jembe, hogy Carla lefeküdt valaki
vel, hogy hazudott nekem – és hogy
csak a második, sőt talán csak a har
madik vagyok nála a sorban.
Carla napközben felhívott az iro
dámban, pedig külön kértem, hogy
ne telefonáljon a munkahelyemre,
de mivel azt is mondtam neki, hogy
otthon se hívjon, igazság szerint
nem sok választása maradt. Mint
kiderült, csak azt akarta közölni,
hogy aznap ne menjek... Magyará
zatképpen azt mondta, meg kell lá
togatnia a Fulhamben lakó nővérét,
mert beteg.
Nagyon csalódott voltam. Amúgy
is megint szörnyen nyomasztó na
pom volt, és már csak az hiányzott,
hogy le kelljen mondanom az egyet
len örömről, ami egyáltalán elvisel
hetővé tette volna.
– Nekem eddig mindig azt mond
tad, hogy nem jöttök ki egymással
a nővéreddel – jegyeztem meg epé
sen.
Nem válaszolt azonnal. Végül is
felelet helyett megkérdezte:
– Akkor jövő kedden, a szokott
időben?
– Még nem tudom, hogy jó-e –
feleltem. – Majd hétfőn felhívlak,
amikor már tudom a programo
mat. – Letettem a kagylót.
Fásultan felhívtam a feleségemet,
és bejelentettem, hogy most indu
lok hazafelé – egyébként mindig

a Carla háza előtti fülkéből szoktam
hazaszólni. Máskor is gyakran él
tem ezzel a trükkel, hogy Elizabeth
úgy érezze, a nap minden percében
tudja, hol vagyok és mit csinálok.
A kollégák többsége már haza
ment, én meg összeszedtem pár ira
tot, hogy még este otthon átnézzem
őket. Amióta ugyanis hat hónapja
új tulajdonosunk volt, kirúgták a
helyettesemet a számvitelről, tőlem
viszont elvárták, hogy az ő munká
ját is végezzem el. Én pedig egyálta
lán nem vagyok abban a helyzetben,
hogy szóvá tegyem a dolgot, mivel
a főnököm félreérthetetlenül a tud
tomra adta, hogy ha nem tetszik az
új felállás, ő nem fog meggátolni ab
ban, hogy más helyet keressek ma
gamnak. Lehet, hogy kénytelen is

leszek, csak épp hirtelenjében nem
igen tudok olyan céget, ahol szíve
sen alkalmaznának valakit, aki már
benne van abban a bizonyos bűvös
korban, amikor már nemigen kap
kodnak az ember után.
Kifordultam az irodaház par
kolójából, és benyomultam az esti
csúcsforgalomba, közben pedig már
kezdtem megbánni, hogy olyan hű
vösen beszéltem Carlával. Végtére
is, aligha lehet nagy élvezet a „másik
nő” szerepét alakítani egy férfi éle
tében. Bűntudat fogott el, úgyhogy
a Sloane Square sarkára érve kiug
rottam a kocsiból, és átszaladtam az
utca túloldalára.
– Tizenkét szál rózsát, legyen
szíves – mondtam, miközben a tár
cámban kotorásztam.

Jeffrey Archer

Váratlan fordulat
Novellák
Fordította: Bart Dániel és Bart István
Egy férfi úgy dönt, váratlanul meglátogatja
a szeretőjét, ám odaérve egy vadidegent
lát kilépni a nő lakásából. Hűtlenséggel
vádolja, majd a vita hevében megüti a nőt,
aki azonnal meghal. A gyilkos észrevétlenül
távozik, később pedig félrevezeti a rendőr
séget. A hamis információ alapján a vetélytársát tartóztatják le, és vádat emelnek
ellene. Vajon sikerült elkövetnie a tökéletes
gyilkosságot?
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CI017
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CI304

Beth Pattillo

Mr. Darcy összetörte a szívemet

Benkő László

Urbánszki László

Első kötet: Hiénák a trón körül
IV. (Kun) László király a magyar történelem
egyik legvitatottabb alakja. Korának számos
eseménye az idők homályába vész, és hiteles, részrehajlás nélküli krónika nem maradt
fenn. A regény megkísérli, hogy a korabeli
politikai viszonyok átfogó elemzésével választ adjon a felmerülő kérdésekre.

A Honfoglalás-sorozat 2. kötete
A második részben folytatódik a magyarság alakulóban lévő sztyeppeállamának
története. Álmos sikeresen vezeti a nagyhatalommá váló szövetséget, miközben új
hazát keres. A regényben hihetően elevenednek meg a korszak eseményei, esendő
emberek érnek hősökké.

Kun László, a kétszívű

Régi-új hazában

Bolti ár:

3499 Ft

Bolti ár:

3200 Ft

Klubár:

3250 Ft

Klubár:

2980 Ft

Rendelési kód: CI300

A Jane Austen-rajongó Claire Prescottnak
szinte az ölébe hullik a lehetőség: kezei
közé kaparinthat egy eredeti, mindeddig ismeretlen kéziratot a zseniális írónő tollából.

Rendelési kód: CI302

Bolti ár:

2790 Ft

Klubár:

2590 Ft

Rendelési kód: CI306

Jane Austen

Emma

Az események középpontjában három ifjú
pár félreértéseken és viszályokon át győzedelmeskedő szerelme áll. A színtér, a környezet itt is a vidéki angol úriházak idilli,
derűs világa.

Christy Wilson Beam

Pio atya gondolatai

A könyv egy édesanya gyönyörű és igaz
története arról, hogy gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermeke, Annabel
miként élt túl egy veszélyes balesetet,
melynek során látogatást tett a mennyországban. A könyv elolvasása után másként
fogjuk látni a körülöttünk lévő világot...

Bölcsességek az év minden napjára
Pietrelcinai Szent Pio atya mindenkire hatással volt, aki csak ismerte, s fennmaradt
szavai úgyszintén inspirálóan hatnak ma
is. Ezekből válogat kötetünk oly módon,
hogy az év minden napjára jusson egy-egy
elgondolkodtató idézet mindazok számára,
akik rohanó világunkban lelki megerősítésre vágynak.

Mennyei csodák

Bolti ár:

2890 Ft

Klubár:

2690 Ft

Rendelési kód: CI301
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Bolti ár:

2690 Ft

Klubár:

2500 Ft

Rendelési kód: CI305

(1) 33 77 333

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI303

Thomas Hardy

Távol a világ zajától
Bathsheba Everdene, miután megörököl
egy gazdaságot, úgy dönt, hogy maga irányítja azt. Úgy érzi, nincs szüksége férjre,
azonban minden udvarlója megérinti valamilyen módon a szívét...

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

Bolti ár:

Fotó: Archív

AJÁNLÓ

Egy amerikai sajtómágnás
kalandos élete

Wisinger István a régi, az egész ország
által ismert és kedvelt nagy újságíró-
nemzedék tagja, aki az aktív újságírást
tanítóként és íróként folytatta – hála
istennek, mondhatjuk, mert köny
vei is kiválóak, a Szent-Györgyi Al
bert életéről szóló A Nobel-díjas kém
például az utóbbi évek egyik legjobb
dokumentumregénye. Szerencsére a
szerző új könyvvel örvendeztetett
meg minket, most a hazai közönség
számára talán nem annyira ismert
Joseph Pulitzerről írt. Vagyis ponto
sítok: a Pulitzer-díjról már mindenki
hallott, azt hazánkban is majdnem
három évtizede kiosztják (Wisinger
István is Pulitzer-díjas), és elmond
ható, hogy világszerte mindig komoly
újságírói teljesítményeket szoktak
díjazni vele. Azt is talán még sokan
tudják, hogy Pulitzer József Makón
született, és bevándorlóként futott be
őrületes karriert, és lett a 20. század
egyik legnagyobb amerikai sajtómág
nása. Én is körülbelül ennyit tudtam,
amikor hozzáláttam a könyvhöz
– egyébként egy nekifutásra olvastam
el, le sem tudtam tenni, annyira izgal
mas –, de most már alaposan kimű
veltem magam Pulitzer-ügyben.
Igaza van a borító reklámszövegé
nek, tényleg izgalmas élete volt a mi
Józsinknak, akadt tragédia is bőven a
családban – érdekes egyébként, hogy
Wisinger nem próbál meg egyszer
sem pszichologizálni, nem fejtegeti,
mi miért történt a családban, hanem
empatikusan áll főhőséhez, ami még
iscsak érthető, pedig bizony, nem volt

egyszerű ember Pulitzer. Egy másik
szerző biztosan sokat foglalkozott
volna a feleségével és gyerekeivel való,
egyáltalán nem harmonikus kapcso
lattal, de szemmel láthatóan szer
zőnket az újságíró érdekli jobban, és
nem a családapa. És igaza is van! Ha
valakinek a magánéletét akarnánk
megírni, óhatatlanul tippelgetnünk
kellene, kitalálni, utólag konstruálni
dolgokat, és ezt egy Pulitzer-díjas új
ságíró nem tenné meg. Viszont amit a
Pulitzer-birodalomról tudunk, abban
nincs spekuláció, hiszen rengetegen
feldolgozták ezt a nem mindennapi
sikertörténetet. Pulitzer ugyanis szor
galmának, kitartásának és zsenialitá
sának köszönhetően lett az amerikai

lapkiadás legnagyobb alakja úgy, hogy
eleinte egy mukkot nem tudott ango
lul. Wisinger olyan élvezettel és len
dülettel ábrázolja ezt a médiavilágot,
vagyis a nyomtatott sajtó hőskorát,
hogy az ember érzi a nyomdagépek
illatát, hallja a rikkancsok kiáltozását,
látja a manipulációkat, a titkos meg
beszéléseket, a pereket – egyszóval ezt
a mára már letűnt világot.
Pulitzer, ha akarta, elnököket tu
dott győzelemre segíteni, de például ő
gyorsította föl a New York-i szabad
ságszobor felállítását is, mert megun
ta a hivatalok szerencsétlenkedését.
Nagy formátumú ember volt, nagy
hibákkal, de még nagyobb életművel.
M. P.

Wisinger István

Pulitzer
Dokumentumregény
A könyv Joseph Pulitzer,
a sajtócézár életét dolgozza
fel. Ez a klasszikus, szenzációhajhász zsurnalisztika
ösztönözte az amerikai
demokrácia és média fejlődését: jelentős korrupciós
ügyek, politikai botrányok
és gazdasági visszaélések
tényeit tárta fel az amerikai
nép előtt, és ez sok esetben
új törvények elfogadásához
is vezetett.
Bolti ár:

4299 Ft

Klubár:

3999 Ft

Rendelési kód: CI018
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Pulitzer – Nyáry Krisztián, író; Gabriel García Márquez – Vámos Miklós, író; Beatrix Potter –
Szabó T. Anna, író és költő; Aragorn – Dragomán György, író; Jane Austen – Tóth Krisztina,
író és költő; A Pál utcai küldetés, Boka – Grecsó Krisztián, író és költő

EGYÜTT TELJES A TÖRTÉNET

Együtt teljes
a történet
Vannak történetek,

amik inspirálnak és elkísérnek

egy életen át.
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Fotó: Carmen De Vos

Köszönöm Rika Ponnetnek, hogy
megírta ezt a könyvet! Évek óta há
zalok azzal a baráti körömben, amit ő
végre tudományos alapossággal meg
fogalmazott. Azzal megyek ugyanis
mindenkinek az agyára, hogy a sze
relem fontosságáról beszélek, hogy
szerelem (és persze szeretet) nélkül
élni teljesen fölösleges. Vallom: igenis
hogy kockáztassunk, hogy váljunk el,
ha már nem jó, hogy ugorjunk bele
az ismeretlenbe, és hagyjuk a francba
a neten való ismerkedést, dobjuk félre
az elvárásainkat, és akkor megtörté
nik a csoda. Persze mindenki kinevet
vagy legyint, esetleg azt mondja, hogy
neked könnyű, te megtaláltad az iga
zit – és ez persze így van, de hát nem
ez bizonyítja, hogy igazam van?
Ponnet belga szexológus és pár
kapcsolati szakértő, hazájában na
gyon népszerű, írt már egy könyvet
a párkapcsolati játszmákról is. Új
könyvében, a Csak veledben arra vál
lalkozik, hogy rehabilitálja a szerel
met. És ez nem vicc, tényleg szükség
van a szerelem felélesztésére, mert két
irányból is komoly támadás érte. Az
egyik a felszínes világunk, a rózsaszín,
habos-babos műanyagérzelmekkel,
ahol tökéletes emberek élnek töké
letes életet, boldogok, szerelmesek,
sikeresek... na ez teljesen hamis kép,
semmi köze a valósághoz – renge
tegen mégis egyfajta elvárásnak te

AJÁNLÓ

A szerelem
rehabilitációja

kintik. Úgy érzik, a világ azt várja el
tőlük, legyenek olyanok, mint a mo
dellek a képeken, mint a színészek a
filmekben – és sokan inkább, egyfajta
lázadásból lemondanak az egészről.
A szerelemről is. Cikinek gondolják.
Utálják és kiröhögik. A másik olda
lon pedig ott áll a racionalitás, és feni
tűéles fogait, és azt suttogja a füled
be: a szerelem nem racionális. Nem
normális dolog. Megéri neked az a
sok szenvedés? Mit kapsz a másiktól?
Megéri a befektetés? Elkezdtünk úgy
viselkedni, mintha árcédula lenne a
másikon, és ebben az üzletben persze
mindenki jól akar járni.
Ponnet kimondja a nyilvánvalót:
a neten társat keresni egyszerű, de
az igazi szerelmet megtalálni nagyon

nehéz. Bebizonyítja, hogy létezik igaz
szerelem, csak a hozzá vezető út nem
a racionális világban van. Emlékez
nek Cupidó nyilaira? Ő az a csintalan
kis istenke, aki mindenfelé lődözi nyi
lait, és időnként fura szerelmes párok
alakulnak.
Belga párkapcsolati szakértőnk
rengeteg példával, idézettel, tudomá
nyos kutatások eredményeivel bocsát
útjára minden olvasót: nem könnyű
az élet, nem könnyű megtalálni a
szerelmet – de nélküle élni nem ér
demes. Kockáztassunk, éljük meg az
élet pozitív és negatív oldalait is, azaz
szakadjunk el a virtuális valóságtól,
és lépjünk ki az igaziba. És akkor
megtaláljuk az Igazit.
I. M.

Rika Ponnet

Csak veled
A romantikus szerelem
visszatér
Fordította: Bérczes Tibor
Az emberek félnek. Véleményem szerint életünknek ma
ez az egyik legfontosabb jellemzője. A népszerű belga
pszichológusnő az emberi
kapcsolatok, és azon belül a
szerelem, az összetartozás dinamikáját, struktúráját elemzi
könyvében, és arra a következtésre jut, hogy újra hinni kell
a romantikus szerelemben és
merni kell szerelmesnek lenni.
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CI019
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SZÉPIRODALOM
Závada Pál

Wanderer
Wanderer, a mindenkori
Vándor a régi Budaörsön,
a valaha itt élt németek
közt jár e könyv lapjain,
a budaörsi történelem
évtizedeinek és évszázadainak időrétegein utazik
keresztül egy-egy alakért,
arcért, történetért, hogy
aztán mesélhessen – valódit és költöttet is –, arra
törekedve, hogy igaz legyen. A könyvben számos
archív budaörsi felvétel
között böngészhetünk.
Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3255 Ft

Rendelési kód: CI025

Milbacher Róbert

Angyali üdvözletek
Mi lenne, ha nem Jézust, hanem Keresztelő
Jánost tekintenénk megváltónak? Az Angyali üdvözletek ezt a bibliai eredetű kérdést
járja körül háromféleképpen. A három nyelvi, történeti és kulturális réteg szorosan ös�szefonódik a könyvben, hol megvilágítják,
hol cáfolják, hol relativizálják egymást.
Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3255 Ft

Folio-díj, 2020

Rendelési kód: CI021

Radnóti Miklós

Ali Smith

Valeria Luiselli

Radnóti Miklós legjelentősebb szépprózai
műve, az Ikrek hava, 1940-ben eredetileg is
önálló kötetben jelent meg. Szülei elvesztését és költővé érését beszéli el a második
világháború kitörése előtti pillanatban. Az
idősíkokat filmszerű vágásokkal egybejátszó, a lírai és ironikus tónusokat keverő írás
a magyar irodalom kivételes remekműve.

Fordította: Mesterházi Mónika
A 32 éves Elisabeth minden héten meglátogatja a 101 éves Danielt, aki egy gondozóházban alussza át a napjait. A nő még
gyerekkorában kötött örök barátságot
idős szomszédjával, aki irodalomról, művészetről és a gondolkodás szabadságáról
mesélt neki.

Fordította: Mesterházi Mónika
Egy négytagú család elindul New Yorkból
dél felé, keresztül az Egyesült Államokon.
A férj anyagot akar gyűjteni az apacsokról szóló kutatásához, a feleség pedig a
mexik ói–amerikai határon illegálisan át
kelő gyerekek sorsát és történetét szeretné dokumentálni.

Ikrek hava

Ősz

Elveszett gyerekek archívuma

Bolti ár:

2999 Ft

Bolti ár:

3699 Ft

Bolti ár:

4999 Ft

Klubár:

2790 Ft

Klubár:

3440 Ft

Klubár:

4650 Ft

Rendelési kód: CI030
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Rendelési kód: CI028

Rendelési kód: CI031
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Fotó: Archív

RÉSZLET

Beláthatatlan táj
Részlet Kiss Tibor Noé azonos című regényéből,
amely a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg.

Dorka szerint a házat odaadhattuk
volna egy szegény családnak, de ez
nem ilyen egyszerű. Használni ő
sem akarja, csak múlik az idő, lassan
minden tönkremegy. A mennyezeten
megjelentek az első repedések, né
hány ablak kitört, a kamrába beköl
töztek a darazsak, a kanapé viszont
még mindig puhán, kényelmesen
rugózik alattam. Keresztbe rakom a
lábamat, és arra gondolok, hogy Dor
ka magától lélegzik. Egy pillanatra én
is fellélegzem, hetek óta először. Begombolom a kabátomat, hideg van. Az
étkezőasztalt belepte a por. Anyámat
látom a tükrös szekrényben, ahogy
elsimítja magán a ruhát, megigazítja
a redőket. Apám noszogatja. Itt meg
állt az idő. Együtt vacsorázunk, kör
beüljük az asztalt, Dorka csámcsog,
anyám rászól, apám újságot olvas.
Mindannyian itt vagyunk. A polcok
roskadoznak a könyvektől, még az
étkezőasztalon és a tükrös szekrény
polcain is könyvek állnak. A sarokban
banánosládák tornyosulnak, mindent
ide hordok, ami otthon már nem fér
el, a lakásomban szinte csak az ma
radt, amire szükségem van a tanítás
hoz. Lassan olyan ez a ház, mint egy
antikvárium. Észreveszek valamit a
tükrös szekrény mögött. A sárga hula
hoppkarika az. Dorkának vettem
ajándékba, de amikor kipróbáltam,
rögtön feldöntöttem vele a karácsony
fát. Porrá zúztam néhány csillogó
díszt és egy zacskó habcsókot. Dor
ka a hasát fogta a nevetéstől, Csilla a
semmibe bámult. Szerinte mindig én
voltam a felelőtlen, pedig ő felejtette
Dorkát az óvodában.

Elhúzom a függönyt. Mintha ma nem
akarna feljönni a nap. Füstölnek a ké
mények a háztetőkön. A sparhelt még
megvan, végigsimítom a kezemmel
a platnit. A fiókja beragad, nehezen
sikerül kihúzni. Előszedek belőle né
hány félig megégett papírlapot, az
újság fejlécén egy hat évvel ezelőtti
dátum, a szüleim halálának napja.
Megpróbálom lerázni a kezemről az
újságpapírt, de rátapad az ujjaimra.
Amikor végre sikerül lehámoznom
magamról, galacsint gyúrok belőle,
és eldobom. Beesik a sparhelt mögé.
Nagyapám idejében még a sparhelttel
fűtötték a konyhát, nem volt bekötve
a gáz. Tizenhat éves voltam, amikor
meghalt. A háború után három évet
töltött orosz hadifogságban, de erről
egyszer sem mesélt. Soha nem bocsá
tom meg magamnak, hogy apámat
sem kérdeztem ki erről. Kinézek az
ablakon, a szomszéd összegereblyézi

az udvaron a faleveleket. A szüleim
jóban voltak a falubeliekkel, de en
gem levegőnek néznek. Mintha az
arcomra lenne írva valami, amiből itt
senki nem kér. Ahogy ezen gondol
kodom, eszembe jut, hogy fel kell hív
nom a rehabilitációs osztály vezetőjét.
Kiderült, hogy Imre nővérével együtt
jártak az orvosira, talán segít abban,
hogy átszállíthassuk Dorkát. A főor
vos szerint a tüdőgyulladása miatt
nem árt óvatosnak lenni, mégis úgy
érzem, itt az ideje felgyorsítani a dol
gokat. A részlegen berendezhetnénk
neki egy saját szobát, terapeuta foglal
kozna vele, mindennap tornáztatnák.
Beszíjaznák egy láncos szerkezetbe,
hogy könnyebben tudják mozgatni.
Az interneten utánanéztem, hogyan
zajlik a rehabilitációja azoknak, akik
magukhoz térnek a kómából. Már
nem kell sokat várni arra, hogy feléb
redjen.

Kiss Tibor Noé

Beláthatatlan táj
Egy huszonéves lány az autóbalesete után
öntudatlan állapotba kerül, apja hol a betegágya mellett virraszt, hol a baleset nyo
mait kutatja. Az autópályához közeli településen egy fiatal testvérpár él, együtt, egymás
mellett, két szobában, de élhetnének akár
két külön kontinensen is. Ők négyen a könyv
főszereplői és egyben elbeszélői is, akik ismeretlen helyzetben találják magukat, az
életükről alkotott fikciójuk felkavarodik és átrendeződik – a baleset mindannyiuk számára sorsfordító esemény. A Beláthatatlan táj
elemelt költőiségével és szürreális kompozícióival radikális és felszabadító olvasmány.
Bolti ár:

3699 Ft

Klubár:

3450 Ft

Rendelési kód: CI020
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VERSEK

Rakovszky Zsuzsa

Kállay Eszter

Frank O’Hara

Válogatott versek
A kiváló költőt, írót és műfordítót, Rakovszky
Zsuzsát 70. születésnapja alkalmából arra
kértük, válogassa ki életművéből a legkedvesebb verseit. Az Állapotváltozások miközben felvonultatja kedves témáit és figuráit,
egyszerre mutatja e hatalmas költészet változásait és állandóságát.

Utazások és mozdulatlanságok, ismerős
idegen nyelvek és ismeretlen hallgatások
váltakoznak a kötet lapjain. Kállay Eszter
1994-ben született Budapesten, a bécsi
Képzőművészeti Akadémia hallgatója. Versei, esszéi és kritikái magyar és nemzetközi
folyóiratokban jelentek meg. Szociális munkásként dolgozik.

Fordította: Gerevich András és Krusovszky Dénes
Frank O’Hara a 20. század második felének
egyik legnagyobb hatású amerikai költője.
Rövid pályafutása New Yorkhoz kötődik,
ahol az utolsó avantgárdként emlegetett
csoport, a New York-i költői iskola emblematikus szerzője volt. Versei egyszerűek, de
mindig meglepően sűrűek és letisztultak.

Állapotváltozások

Kéz a levegőben

Töprengések vészhelyzetben

Bolti ár:

3499 Ft

Bolti ár:

1999 Ft

Bolti ár:

2699 Ft

Klubár:

3255 Ft

Klubár:

1860 Ft

Klubár:

2510 Ft

Rendelési kód: CI024

Rendelési kód: CI029

Rendelési kód: CI022

SZÁZ
VERS

Összeállította Szerb Antal
Görög, latin, angol, francia,
német, olasz válogatott költemények eredeti szövege
és magyar fordítása – Szerb
Antal összeállításában.
Nosztalgiák és sorsok
hullámoznak, éjszakák és
bánatok pillanatai válnak
maradandóvá, hatalmak
és látomások ragadnak
magukkal a kötet lapjain.
Magányosok és szeretők,
istenek és halandók adnak
itt randevút egymásnak.

Kartonfless
A legújabb Petri-díjas, Gál Hunor első verseskötetében az élet legnagyobb kérdését:
a halált, annak módozatait, tabuit, a társadalomra gyakorolt hatását járja körül. A kartonfless cím, a magyar szlengben mostanra
meglehetősen elterjedt szó, a füves cigaretta utolsó placebo szívását jelenti.

Bolti ár:

3999 Ft

Bolti ár:

2699 Ft

Klubár:

3720 Ft

Klubár:

2510 Ft

Rendelési kód: CI036
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Gál Hunor

Rendelési kód: CI034
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INTERJÚ

„Nemcsak
a test vágyairól
van szó”
Fotó: Dragomán György

Interjú Szabó T. Annával
Szabadulógyakorlat című
új novelláskötetéről.
badulógyakorlatainkról ritkán beszélünk?
 „…működni kezd az objektív,
az írószem” – mondja a Tengerpart,
alkonyatkor című novella főhőse,
aki éppen egy másik asztalnál ülő,
fiatal férfit fényképező nőt figyel.
Ilyen írószemmel figyeli a világot
Szabó T. Anna?
A kötet az objektivitás nehézségeit
tematizálja, ebben a novellában pél
dául a narrátor egy író (alighanem
nő, de ez nem egészen biztos), és
pont abba fut bele, hogy állandóan
előtolakodnak a maga szubjektív
érzelmei, a fiatal férfi iránti vonzal
ma, de maga sincs tudatában, hogy
a szeme sokkal kevésbé tárgyszerű,
mint a fényképészé, akit megfigyel.
Én, az író megírója csak egy (fon
tos) lépéssel járok előtte: a koráb
bi költői gyakorlatom megtanított
rá, hogy önbecsapás azt gondolni,
hogy teljesen objektívek maradha
tunk, mert nem logikusan műkö
dünk, hanem ösztönösen.
 A novellák többsége szabaduló
gyakorlat. Nem nagy lázadások
ezek, hanem hétköznapi történetek, mégis van bennük valami
zavarba ejtő. Talán az, hogy a sza-

Minden szabadulás eleve törvény
telen, ráadásul sebezhetővé tehet,
ezért kell titkolni – akár a nemisé
get, vagy az álmainkat. Az ösztön a
konvenció ellensége, de a konven
ciók korlátai nélkül elpusztítana –
a felnőttségünk azt jelenti, hogy
elfogadjuk ezt a kegyetlen ellent
mondást. Nemcsak a test vágyairól
van itt szó, a teremtés és a pusztítás
durva erőiről, hanem az elméről
is, a kontrolláló, racionálisnak hitt
hatalomról, nappali életünk uráról,
amit ugyanakkor bármi, egy szere
lem, egy zeneszám, egy álom, egy
fejre mért ütés vagy egy vegyszer is

azonnal kibillent az egyensúlyából,
nem is beszélve a sóvárgásról és a
hatalomvágyról – hogyan bízha
tunk meg akkor a józan eszünkben,
a döntéseink helyességében?
 Az egyik novella hőse a nudista strandon barátkozik meg a saját
testével, egy másik történetben a
„vénasszonyszakáll” idézi fel a rég
nem látott testvért. Tabunak számít az öregedésről, a női test öregedéséről való beszéd?
Női szerzőtől nyilván nem ezt vár
ják, hanem finomságot, szépséget,
valamint, valljuk be, kukkolható
buja csábítást. Van szex is a könyv
ben, igen, vannak benne sóvár ka
maszlányok, tüzes táncosok, szende
szüzek és mohó szerelmesek, de
közben, igen, vannak benne vágya
kozó vad negyvenesek és vagány
hetvenesek, sőt, kísértetek és bo
szorkányok is, tehát széles a válasz
ték nőkből, de összeköti őket az,
hogy a néhány kivételtől eltekintve
nem a vágy passzív tárgyai, hanem
irányítani, uralni, megélni próbálják
a vágyaikat. Az őket kontrolláló te
kintet pedig ezúttal (a korábbi köte
temmel, a Törésteszttel ellentétben)
nem elsősorban a férfié, hanem a
többi nőé, elsősorban az anyáké.
Ideje ezt is kibeszélni rendesen, és
a munkát alighanem javarészt a női
szerzők fogják elvégezni. Így helyes.
B. A.

Szabó T. Anna

Szabadulógyakorlat
Ez a szerelem és a halál könyve: Szabó T.
Anna harmadik novelláskötetében testről és lélekről, sóvárgásról és rajongásról,
örömről és hiányról beszél, az emberben
lakó gyönyörű és iszonyú erőkről, arról,
hogyan engedjük el vagy zabolázzuk meg
a vágyainkat.
Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3255 Ft

Rendelési kód: CI032

21

SZÉPIRODALOM

Molnár Ferenc

Rejtő Jenő

Janikovszky Éva:

Ismeretlen kisregények
Irodalmi szenzáció: eddig ismeretlen Molnár
Ferenc-regények egy kötetben! Az 1899 és
1902 között írt opuszok szereplői hétköznapi küzdelmeik során valamennyien felismerik, hogy az egyéni érdek, a tiszta érzelem
vezérelte vágy és az elvárások korántsem
fedik egymást. Sőt!

Elveszettnek hitt művek
Rejtő Jenő A nápolyi király című bohózatát (12 személyre) a Komédia Kabaréban
mutatták be 1933. szeptember 29-én, míg
nyomtatásban csak 1935. március 16-án
jelent meg a Délibáb című színházi hetilap
oldalain. Az író a klasszikus, szerepcserés
panelt használta fel bohózata megírásánál.

Janikovszky Éva fiatalkori naplója az idei
év egyik irodalmi szenzációja. A korabeli
naplóbejegyzésekből kibomlik egy lány
története, aki a világháború alatt lett felnőtt
és először igazán szerelmes. Aki miközben
életre szóló barátságokat kötött, szembesült a vészkorszak családját is érintő borzalmaival.

Egyetlenegy asszony

A nápolyi király

Naplóm, 1938–1944

Bolti ár:

3999 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

2999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

2790 Ft

Rendelési kód: CI033

Rendelési kód: CI037

Smaragd asztal

Bertók László

Együtt forog

(Firkák a szalmaszálra 2)
Bertók László utolsó, befejezett kötete az
Együtt forog, benne összesen 243 darab
firkával. Kétsoros megfigyelések, reflexiók,
leírások, lételméleti tréfák egyetlen rím
akkordjában. A kötet – akár egy lírai napló –
a betegség, az öregség, a közérzet és a közélet gondolati-érzelmi gyűrűjében született.

Rendelési kód: CI601

Gács Anna

Csáth Géza válogatott levelezése
Csáth Géza teljes, ma ismert levelezése
mintegy 1500 darabra rúg. Kiadásunk ezekből válogat, leveleit kiegészítve a hozzá
írottakkal. Megismerhetjük családtagjaihoz
fűződő viszonyát, valamint irodalmi és művészeti kapcsolati hálóját. A jegyzetek és az
annotált névmutató Molnár Eszter Edina és
Szajbély Mihály munkája.

A vágy, hogy meghatódjunk
Gács Anna esettanulmányokból összeálló
izgalmas esszékötete a kortárs önéletrajz-
kultúra belső összefüggéseit és kon
tex
tusait térképezi fel. A szerző olvasmányos
esszékötete az önéletrajz archaikus, klasszikus műfajának legaktuálisabb vetületeivel
foglalkozik. Segít abban, hogy megértsük,
mit is jelent az önértés-énértelmezés.

Bolti ár:

2499 Ft

Bolti ár:

5499 Ft

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

2325 Ft

Klubár:

5115 Ft

Klubár:

3255 Ft

Rendelési kód: CI035
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Rendelési kód: CI027

Rendelési kód: CI023
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Fotó: Rónai Dénes

RÉSZLET

Karinthy Frigyes:

Pénzhamisítás
Részlet a Karinthy megmondja című könyvből,
amely a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.

Nagy bajban vagyok – mit tegyek
most? Feljelentsem? A saját kisfia
mat?
Meg kell lennie. A polgár és ha
zafi erősebb bennem az apánál.
Nos tehát, tisztelt rendőrség, van
szerencsém az önök figyelmét fel
hívni, hogy nagyarányú pénzhami
sítás tervét lepleztem le.
A kisfiam, kiről esett már szó
néhányszor (fog is még esni, míg
meg nem tanul olvasni), nem akarta
megenni a spenótot (megjegyzem,
privát véleményem szerint igaza
van neki, de hát az apám, aki szin
tén utálta a spenótot, mint ahogy
én is utálom, annyit kínozott vele
négyéves koromban, hogy muszáj
valakinek visszaadni).
– Te komisz kölyök, eszed meg
rögtön?! Hogy akarsz nagy és erős
lenni?
– Én nem akarok nagy és erős
lenni.
– Micsodaa…?
– Acsoda. Én nem akarok nagy
és erős lenni. Aki nagy és erős, an
nak csak mindig dolgozni kell, és
nem lehet játszani, és az anyukák
mindig csak verekesznek vele.
Hallatlan ez a komisz kölyök –
igaza van neki! Lássuk csak mégis!
– De hát akkor hogy fogsz majd
sok pénzt keresni a kisfiadnak, ha
nagy leszel?
– Hát kérek.
– De ha nem adnak?
– Akkor majd csinálok.
Ejha! A dolog kezd érdekes lenni.
– Mit beszélsz te? Mit csinálsz te?

Kisfiam csodálkozva néz rám.
– Hát veszek egy papírt, és ráraj
zolok képet, és befestem és ráírom:
tizenkétezer.
Égnek mered a hajam.
– Jézus Mária! Kitől tanultad te
ezt a gazságot? Ilyet még mondani
se szabad! Eszed meg rögtön azt a
spenótot?!
Most már ő makacskodik.
– Nem eszem. Pénzet fogok csi
nálni.
Borzasztó gyerek! Hogy ő pénzt
fog csinálni!
Már a szót is hamisítja, aszongya,
pénzet! Dühösen ráripakodok:
– Hallgatsz rögtön! Azt nem sza
bad, érted? Azért becsuknak az izé…
a sötét szobába.
– Miért?
– Mert az pénzhamisítás!

Kisfiam leteszi még a kanalat is,
olyan jóízűt nevet a naivitásomon.
– Jaj, milyen bolond az apuka!
Az nem pénzhamisítás, ha én iga
zi pénzet csinálok, egészen olyant,
mint az igazi pénz.
Most rajtam a sor, hogy elhűljek.
– Hát akkor mi a pénzhamisítás?
Kisfiam atyaian megveregeti a
vállam, és úgy magyarázza meg:
– A pénzhamisítás az, ha én
például nem papírból csinálom a
pénzet, hanem… hanem aranyból
csinálom… avagy például… ha én
kettévágom az aranypénzet… és
egy kis gyémántot teszek bele…
és összeragasztom… hogy senki se
vegye észre… hogy gyémánt van
benne… az a pénzhamisítás…
Hallatlan ez a kölyök – tulajdon
képpen ebben is igaza van!

Király Levente (szerk.)

Karinthy megmondja
Karinthy Frigyes a magyar irodalom állócsillaga, fenegyereke és Charlie Chapline
egyben – és nagy szerencsénkre írásai
máig frissek maradtak, nem vesztettek
semmit aktualitásukból. Az abszurd helyzetekbe keveredő kisembert olyan bensőséges szeretettel figurázza ki, a hatalmaskodókat olyan szenvedéllyel csipkedi,
a nyelvvel olyan zseniálisan játszik, hogy
minden bizonnyal halhatatlan klasszikusunk marad.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CI038
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TÉNYEK ÉS TANÚK-SOROZAT

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Szüts Miklós

Tolnainé Kassai Margit

Géczi János

A könyvben Szüts Miklós festőművész me
sél az életéről: őseiről (egyik dédapja Degré
Alajos író, a márciusi ifjak egyike, a másik
Lechner Lajos, Szeged árvíz utáni újjáépítője), az „úri középosztályhoz” tartozó, elszegényedett családjáról, saját életpályájáról.
A mesterség műhelytitkai mellett olvashatunk jeles barátokról és pályatársakról is.

Feljegyzések a Sztehlo-gyermekmentésről
A német megszállás és Budapest felszabadulása közötti időszakot megörökítő szöveg igazi felfedezés: olyan kisportrék sorát
tartalmazza a mentett gyerekekről és a rájuk vigyázó, szintúgy bujkáló felnőttekről,
amelyek közel hozzák a budapesti ostrom
mindennapjait.

Egy örök jelkép nyomában
A rózsa több egyszerű virágnál. Egyetemes szimbólum. Hogyan lett a virág az
édenkert, majd a teremtés harmóniájának
jelképe? Miért festettek rózsát a felvonulási
épületre Knósszoszon? És mi köze a rózsának az erotikához? A rózsa rejtvény, amely
megfejtésre vár.

„A Földön élni ünnepély”

Óvoda az óvóhelyen

A rózsa labirintusa

Bolti ár:

4999 Ft

Bolti ár:

4999 Ft

Bolti ár:

5999 Ft

Klubár:

4650 Ft

Klubár:

4650 Ft

Klubár:

5580 Ft

Rendelési kód: CI042

Rendelési kód: CI100

Rendelési kód: CI041

Kolosi Tamás

Polgárnak lenni
Beszélgetések Ferenczi Borbálával
Életútinterjújában Kolosi Tamás
szociológus, üzletember sorra veszi életének fontosabb állomásait:
elmeséli, hogyan lett a magyar–
filozófia–esztétika szakos bölcsészhallgatóból elismert társadalomtudós, majd a könyves szakma
meghatározó alakja.
Betekinthetünk a könyvkiadás
és a könyvpiac műhelytitkaiba, szó
esik a világban a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetről, és
ismert alkotók és közéleti szereplők is feltűnnek a könyv lapjain.
A Ferenczi Borbálával 2018–2020ban folytatott beszélgetések szerkesztett változata fényképekkel,
annotált névmutatóval és Kolosi
Tamás legfontosabb tudományos
publikációinak listájával teszi teljessé az életútról kapott képet.

30 új meghökkentő eset
a magyar történelemből
30 újabb meglepő történet, melynek során
olvashatunk többek között a francia koronára áhítozó, 14. századi posztókészítőről,
a mohácsi csata után a királyi kincseket Pozsony felé menekítő Habsburg Máriáról, és
szó esik Eger hőséről, Bornemissza Gergelyről, valamint a hóhérjáról, Móré Lászlóról.

Bolti ár:

4499 Ft

Bolti ár:

4699 Ft

Klubár:

4180 Ft

Klubár:

4370 Ft

Rendelési kód: CI043
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Bánó Attila

Rendelési kód: CI040
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INTERJÚ

„Ragaszkodom a titkaimhoz”
Interjú Molnár Piroskával a most
megjelent Kvittek vagyunk című életrajzi
beszélgetőkönyvéről.
Szólsz majd, ha olyat kérdezek, amit már minden újságíró ellőtt előttem?
Szólok, ha fölhatalmazol. Szerintem már mindent meg
kérdeztek.
Illedelmesen válaszolsz, szemed se rebben?
Persze, de azért reménykedem legalább abban, hogy
mindenki nem olvas el mindent.
Mi az oka annak, hogy belevágtatok Bíró Krisztával,
ebbe a beszélgetőkönyvbe?
Mert fölkért a Corvina Kiadó. Eszembe nem jutott volna.
Komolyan.
Tekintsem szerepnek? Kiírtak a próbatáblára?
Mondhatnám, de igazán megtiszteltetésnek éreztem,
hogy a kerek születésnapom alkalmából felajánlották
nekem ezt a könyvet. Meglepett, de eszembe sem jutott
elhárítani. Végül is elmondhatom, hogy jólesett beszél
getni, felidézni régen elfeledett vagy összefüggéseiben ta
lán végig sem gondolt egykori történeteket. Kriszta pedig
jó partner volt. Bíztam benne, mint kollégában, és mint
szerzőben is. Olvastam az írásait, tudtam, hogy rendbe
rázogatja azt a sokféle dolgot, amit belemeséltem neki
a diktafonba.
Az embernek sokszor bebeszélt emlékei vannak.
Olyan sokszor mesélte, élte már át, hogy észre sem veszi, de lehet, hogy már régen átalakította a valóságot.
Óóóó, tele vagyok rövidre vágott, klipszerű emlékek
kel. Őrzök róluk egy állandó képet vagy kisfilmet, de
ha a benne szereplőket is megkérdeznénk, lehet, hogy
egészen másképpen mesélnék el. Nehéz az emlékezetet
egyetlen mederben tartani. Nem fabuláltam, ez fel sem
merült, de ki tudja, mi a valóság? Maradjunk annyiban,
hogy bennem élnek ezek a képek vagy kisfilmek, és most
engem kérdeztek róluk.
Tudatosan kerültétek a nagy gesztusokat, színésznős
színeket?
Igen. Kifejezetten cél volt, hogy ne meséljek túl semmit,
és cél volt az is, hogy a történetek egy része mégis meg
maradjon nekem. Ragaszkodom a titkaimhoz.

Molnár Piroska

Kvittek vagyunk

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CI044

Beszélgetőtárs · Bíró Kriszta
Molnár Piroska a Nemzet Színésze mintegy fél éven át beszélgetett
Bíró Krisztával gyerekkoráról, színészi pályájának állomásairól, emlékezetes szerepeiről, előadásokról, kollégákról, magánéletéről, gazdag és tartalmas életútjának sokszor regényszerűen izgalmas történetéről. Babarczy László, Zsámbéki Gábor és Ascher Tamás ajánlásával.

Akik elolvassák a könyveteket, a nézőtéren ülve másképpen látnak majd téged?
Remélem nem. Esetleg a színházból hazafelé menet talán
mégis eszükbe jut ez-az, azt nem bánnám.
Ha újrajátszhatnád az életedet, hova mennél vissza?
A gyerekkoromba, Kunágotára, az általános iskolás ko
romba, amikor még csak készülődtem, álmokat szőttem.
Egészen önazonos voltam, és olyan természetességgel fo
gadtam el mindent: a szeretetet, amit kaptam, a környe
zetet, ami körülvett, mintha tényleg az lett volna minden
világok legjobbika – és nekem az is volt.
Sándor Erzsi
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NÉPSZERŰ KÖTETEINK

Vámos Miklós

Nyáry Krisztián

Dunapest – Linda, az Angliában élő francia
nő (negyvenes) értette így félre egyszer
fővárosunk nevét. Magyar származású férje halála után vaktában fölszáll az első repülőgépre, ami történetesen Budapestre
indul. Itt megismerkedik egy fiatal lánnyal,
Tóth Julival (húszas) és két fiatalemberrel
(harmincasok)...

A Himnusz és a himnuszok kalandos élete
Mitől vált nemzeti himnusszá a Himnusz, és
mi volt a himnusz a Himnusz előtt? Mi köze
van Balassi Bálintnak és a kanásztáncnak
Kölcsey szövegéhez? Miért tartotta közepes versnek saját művét a költő? Miért nem
akarta a 20. század elején az Országgyűlés,
hogy ez legyen a hivatalos himnuszunk?

Dunapest

Általad nyert szép hazát

A napok iszkolása 2021
Magvető könyvnotesz
Egy év Pilinszky János szövegeivel
2021-ben ünnepeljük az egyik legfontosabb magyar költő, Pilinszky János születésének századik évfordulóját. A Magvető
Kiadó immár hagyományos noteszének
következő darabja Pilinszky emléke és életműve előtt tisztelegve a nagy lírikus idézeteiből válogat.

Bolti ár:

4699 Ft

Bolti ár:

3490 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

4370 Ft

Klubár:

3240 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CI101

Rendelési kód: CI104

Rendelési kód: CI105

Hirokazu Koreada

Filippov G. – Nagy Á. – Tóth Cs. (szerk.)

Egy galaxissal odébb

Paulo Coelho

Bolti tolvajok

Sibata Oszamu és a fia, Sóta számára a
munka egyet jelent a lopással. Szupermarketekbe, trafikokba járnak portyázni, hogy
beszerezzék az alapvető léthez szükséges
dolgokat. Egy nap hazafelé menet figyelmük megakad a kicsi Jurin, az ötéves kislányon, akit a szülei kizártak a lakásukból, és
hazaviszik magukhoz a kislányt.

Fantáziavilágok valóságai
Tudta, hogy a kiborgok már köztünk járnak,
sőt valószínűleg az ön családjában is él legalább egy? Hogy a tálib terroristák olykor
magyarul beszélnek? Hogy az idegenek
közelebb vannak, mint gondolnánk? (Vagy
mégsem?) Hogy a jövő igenis megjósolható? (Vagy mégsem?)

Naptár 2021

Találkozások
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.

Bolti ár:

3499 Ft

Bolti ár:

4299 Ft

Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Klubár:

3999 Ft

Klubár:

4180 Ft

Rendelési kód: CI103
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Rendelési kód: CI102

Rendelési kód: CI106
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Judith Schalansky

Gát János

Volker Ullrich

Fordította: Nádori Lídia

Csillapíthatatlanul
szomjazzák a végtelent

A világtörténelem tele van elveszett, szándékosan megsemmisített vagy eltűnt dolgokkal. Judith Schalansky ebben a kötetében Szapphó dalaiból, a lebontott berlini
Köztársasági Palotából, egy kihalt tigrisfajból, egy elsüllyedt Csendes-óceáni szigetből állít össze töredékes jegyzéket.

Beszélgetések Reigl Judittal –
egy festő (ön)életrajza
Az idén hunyt el Reigl Judit, a 20. század
egyik kiemelkedő festőművésze. Sajátos
életműve mára világszerte elismerésre talált: lenyűgöző vásznait a legszámottevőbb
múzeumok őrzik. Előtte tiszteleg ez a kötet.

A Harmadik Birodalom utolsó hete
Fordította: Kurdi Imre
Hitler halott, de a háborúnak még nincs
vége. Fegyverletételek, járványos méretű
öngyilkossághullám, tömeges nők elleni
erőszak, utolsó halálmenetek, náci fejesek
szökése, koncentrációs táborok felszabadítása – erőszakkal, félelemmel és reménnyel
teli időszak drámai krónikája e kötet.

Különféle veszteségek jegyzéke

Nyolc májusi nap

Bolti ár:

3490 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

4180 Ft

Rendelési kód: CI045

Rendelési kód: CI039

Rendelési kód: CI048

Yvonne Hofstetter

Láthatatlan
háború

avagy miképpen fenyegeti
a digitalizáció a világ
biztonságát és stabilitását
Fordította: Kőrös László

Ruzsa György

Hogyan nézzük az ikonokat?
Ruzsa György, a művészettörténeti ikon
kutatás legnagyobb hazai és nemzetközileg
is elismert tudósa, e legújabb – a művészettörténeti megközelítést az ikonteológiával
összekapcsoló – kézikönyve tömör fogla
lata annak a mérhetetlen tudásnak, amelyet az ortodox keresztény kultuszkép sok
évtizedes kutatása során felhalmozott.

Ez a könyv minden politika
iránt érdeklődőnek megmutatja, hogyan ássa alá a digi
talizáció a korábban stabil
hatalmi viszonyokat, hogyan
szítja az újabb fegyverkezéstől
való félelmet és teszi a világ
történéseit kiszámíthatatlanná. A 21. században a biztonság rendkívül veszélyeztetett,
a béke pedig, amiben élünk,
törékeny.

Bolti ár:

4990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

4640 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI047

Rendelési kód: CI046
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KÉ
T
Á
J YVEK
KÖN
Bolti ár:

1980 Ft

Klubár:

1840 Ft

Rendelési kód: CI351

Larousse

Szimbólumok lexikona
A francia Larousse Kiadó alapos és olvasmányos lexikona, amely megfejti és magyarázza a nyugati kultúra több mint 900 alapvető
jelképét. A szimbolika nemcsak a vallási rítusokból, az ezoterikából és a művészetből, de
a pszichoanalízisből, a politikából és a reklámokból is visszaköszön. A kötetet gazdag
képanyag varázsolja még érdekesebbé.

Hogyan rajzoljunk
cuki állatokat?
A szerző már korábban megjelent Rajzoljunk imádnivaló dolgokat! című kiadványának ötletei után ebből a könyvből most
megtanulhatod, hogyan rajzolhatsz cuki
állatokat, például: hörcsögöt, elefántot,
lámát, tengeri állatokat és még sok mást!

Bolti ár:

6500 Ft

Bolti ár:

2980 Ft

Klubár:

6050 Ft

Klubár:

2770 Ft

Rendelési kód: CI354

Giorgos Kiafas

Angela Nguyen

Exit a könyv – Hajónapló 1907
Készen állsz leleplezni a hajó titkát? Szükséged lesz egy internet-hozzáféréssel rendelkező okostelefonra, táblagépre vagy számítógépre, egy ceruzára és egy ollóra.
Figyelem! Hajtogatni, vágni, beleírni –
egyenesen kötelező!”

Rendelési kód: CI353
Bolti ár:

1980 Ft

Klubár:

1840 Ft

Rendelési kód: CI352

Vincent Raffaitin

Leonardo da Vinci titka
Mindössze 60 perce van, hogy felfedezze
Leonardo da Vinci titkát! – Egy eredeti játékkönyv, ami a szabadulójátékokat vegyíti
a kalandregényekkel. Kutasson, nyissa ki a
szemét és gyűjtse össze a nyomokat!

Gabriela Nedoma

Rita Vitt

Afrodiziákumok, gyógymódok és gyógynövényes receptek szerelmeseknek

Több mint 50 recept
Több mint 50 féle, egy, illetve öt literre vonatkozó recepthez kapunk pontos útmutatást a gyógynövények gyűjtéséhez, az
italok összeállításához és az utóérés folyamatához. Az édeskés-virágos ökörfarkkórós-
körömvirágos likőrtől kezdve a fűszeres-
zöldes ízű lándzsás útifüves palástfűlikőrig.

Természetes vágyserkentők
A kötet érzéki recepteket kínál: szerelmi
bájitalokat, potencianövelő krémeket, síkosítókat és kulináris ínyencségeket – olyan
természetes gyógymódokat, amelyek fel
élesztik a boldogsághormonokat, csökkentik a stresszt, és enyhíthetik a betegségeket.

Virágos és gyógynövényes likőrök

Bolti ár:

4500 Ft

Bolti ár:

3480 Ft

Klubár:

4185 Ft

Klubár:

3240 Ft

Rendelési kód: CI356
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2800 Ft

Klubár:

2600 Ft

Rendelési kód: CI350

Anna és Mo Maybach – Inka és Markus Brand

Exit a könyv – A titkos kincs

Rendelési kód: CI355

Interaktív olvasásélmény gyerekeknek. Vigyázat a könyv csak egyszer használható!
Hajtogatni, vágni, beleírni – kötelező!

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

Bolti ár:

(1) 33 77 333

SKANDINÁV KRIMI

A BOR, MÁMOR, PROVENCE
SZERZŐJÉTŐL

SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Peter Mayle

C. S. Forester

Helene Flood

Egyszer volt, hol nem volt, élt Provence-ban
egy angol író, aki örökbe fogadott egy ismeretlen eredetű és kétséges vadászösztönökkel megáldott kutyát. Peter Mayle a
Fiú nevet adta négylábú kedvencének, és
Kutyaélet címmel megírta a nagyzási hóborttal és heveny üldözési mániával megáldott fajtatiszta állat naplóját.

George Krause fregattkapitány az Egyesült Államok Haditengerészetétől azt az
utasítást kapja, hogy védjen meg egy harminchét kereskedelmi hajóból álló konvojt,
ami a jeges Észak-Atlanti-óceánon tart
Amerik ából Európába. Csak akkor érhet
célba, ha átjut a veszélyes tengeren rá váró
német tengeralattjárókból álló farkasfalkán.

Sara, a fiatal pszichológusnő egy nemrég
megörökölt, régi oslói házban praktizál,
amelyet közösen újít fel ambiciózus, építész
férjével, Sigurddal. Azonban a férfi egy nap
szokatlan üzenetet hagy Sara telefonján,
majd eltűnik. A magányos Sara körül furcsa
dolgok történnek, és egyre kevésbé érzi otthonosnak és biztonságosnak a félkész házat.

Kutyaélet

GREYHOUND

A terapeuta

Bolti ár:

3699 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3440 Ft

Klubár:

3720 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CI050

Rendelési kód: CI051

Rendelési kód: CI053

Arsène Wenger

Életem
pirosfehérben

Heike Faller – Valerio Vidali

100 felejthetetlen pillanat
Mit tanít az élet, ha az ember hároméves?
Vagy huszonegy? Negyvenöt? Hatvanöt?
Vagy akár nyolcvannál is több? Ebben a
gyönyörűen illusztrált könyvben az olvasó
oldalról oldalra, évről évre követheti végig
az emberi élet állomásait, amelyek között
szerepel rengeteg élmény, apró hétköznapi
csoda, öröm és bánat egyaránt.

Arsène Wenger,
az Arsenal korábbi
edzője és menedzsere
önéletrajzi könyvében először meséli el
személyes történetét.
A titokzatos, komoly
tiszteletnek örvendő
szakembert egyedi
játékfilozófiája, sajátos
értékei és a futballban
alkalmazott újításai a
nemzetközi sportvilág
legkülönlegesebb
személyiségei közé
emelték.

Bolti ár:

2499 Ft

Bolti ár:

4699 Ft

Klubár:

2325 Ft

Klubár:

4370 Ft

Rendelési kód: CI052

Rendelési kód: CI054
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TÁRSADALOMTUDOMÁNY

Dr. Mandeep Rai

Az értékiránytű

101 ország tanításai célokról,
életről és vezetésről
Legyen szó az amerikai vállalkozószel
lemről, a dán egyenlőségről vagy éppen a magyar versenyszellemről, a kötet megmutatja számunkra, hogyan
építhetjük be saját életünkbe az egyes
országokra jellemző értékeket.

Matolcsy György

Cary Cherniss – Cornelia W. Roche

Az euró kudarca
A kötet egy nem konvencionális megközelítést alkalmazva és történelmi távlatokban
is vizsgálódva részletesen feltárja az Amerikai Birodalom kialakulásához vezető utat,
annak működését, és vázolja a legfontosabb geopolitikai szereplők motivációit.

Az érzelmileg intelligens vezetés
kilenc stratégiája
A könyvben feltárt tanulságok és esetpéldák megannyi szektort érintenek – a tech
nológiai vállalkozásoktól a pénzügyi szférán
át a feldolgozóiparig –, amelyek segítségével a különböző viselkedési mintázatokat és
helyzeteket könnyedén összekapcsolhatjuk
a legjobb kezelési stratégiákkal.

Amerikai Birodalom vs.
Európai Álom

Érzéssel vezetni

Bolti ár:

4199 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3900 Ft

Klubár:

3720 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CI400

Rendelési kód: CI401

Rendelési kód: CI402

Amaël Cattaruzza

Roger J. Davies – Osamu Ikeno

Yu Sing Ong

Hatalom és konfliktusok a Big Data
korában
A francia szerző a 21. század új atlaszát vázolja fel számunkra geopolitikai aspektusból. Többek között arra is rávilágít, hogyan
változtatták meg a technológia által hajtott
dinamikák a gazdasági versenyt, és milyen új
képességeken múlik térségeink sikeressége.

Ismerkedés a kortárs japán kultúrával
E könyv segítségével átfogó képet kaphatunk a modern Japánban még mindig
erősen jelen lévő, de egyre halványuló
hagyományos értékekről, kommunikációs
stílusokról, amelyek alapján egy erősen
meghatározott, egyszerre tradicionális és
modern társadalom képe rajzolódik ki.

A kínai, japán és koreai vezetési stílus
alkalmazása a munkahelyeken
A PABooks „keleti észjárások” sorozatába
illeszkedő, legújabb menedzsmentkötet
hasznos segítséget nyújt a nyugati vezetők
számára a keleti partnerek megértéséhez,
valamint a velük való kommunikációhoz.

A digitális adatok geopolitikája

A japán észjárás

A modern távol-keleti vállalatvezetés művészete

Bolti ár:

3499 Ft

Bolti ár:

3499 Ft

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Klubár:

3250 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CI403
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Rendelési kód: CI404

Rendelési kód: CI405
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ZENETÖRTÉNET

Megjelenés:
november 20.

Birgit Nilsson

Frank Tibor

Dalos Anna – Ozsvárt Viktória (szerk.)

Opera az életem
Birgit Nilsson minden idők egyik legjelentősebb énekesnője volt, olyan művész,
amilyen nem sok születik egy évszázadban.
A világ összes jelentős operaszínpadára eljutott. Azon kevesek közé tartozik, akikről
elmondható, hogy új fejezetet nyitottak az
operaéneklés történetében.

A polgári érintkezés modernizálódása
a 19. században
A szalonok világának feltárása az elitkutatás része. Segíthet megérteni egy sor
olyan társadalom- és művelődéstörténeti
jelenséget, amely a 18. és a 19. századra
volt leginkább jellemző, s a 20. századdal
elmúlt.

Tanulmányok a 20. századi magyar
zene történetéből (1920–1966)
Járdányi Pál zeneszerző, népzenekutató és
zenepedagógus személyén és tevékenységén keresztül egy bő fél évszázad elevenedik meg annak művészi és tudományos
eredményeivel, politikai kötélhúzásaival és
személyes tragédiáival együtt.

La Nilsson

Járdányi Pál és kora

Szalonvilág

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3590 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3340 Ft

Rendelési kód: CI056

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI112

Rendelési kód: CI109

Richard Wagner

Robert Schumann

Alan Walker

Zenedramaturgiai írások mellett az olvasó Wagner két korábbi, nagy jelentőségű
és hatású szövegét is megtalálja e gyűjteményben: a szimfonikus költemények
1857-ben keletkezett apológiáját és a karmesteri gyakorlatot talán minden egyéb
korabeli írásműnél mélyebben meghatározó esszét a vezénylésről.

A Schumann írásaiból válogató kötet régi
adóssága a magyar zenei könyvkiadásnak.
A többségében rövid, mindössze néhány
oldal terjedelmű szövegek nemcsak a
19. századi zenei élet fontos dokumentumai, hanem a modern zenekritika műfajának születését is nyomon követhetjük
belőlük.

Fordította Fejérvári Boldizsár
Alan Walker tíz évig munkálkodott monumentális és meghatározónak szánt
Chopin-életrajzán. Ezalatt az elsődleges
források sokaságát böngészte át és dolgozta fel többek között Varsóban, Párizsban, Londonban, New Yorkban és Washing
tonban.

Válogatott elméleti írások

Bolti ár:

3590 Ft

Klubár:

3340 Ft

Rendelési kód: CI111

Válogatott írások

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3720 Ft

Fryderyk Chopin

Rendelési kód: CI110

Bolti ár:

6990 Ft

Klubár:

6500 Ft

Rendelési kód: CI108

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

31

HVG KÖNY VEK

Barack Obama

Heather Dune Macadam

Sara Seager

Elnöki memoár
Rég várt memoárjának első kötetében az
elnök arra inspirál, hogy higgyünk a demokrácia erejében. Elmeséli valószínűtlen
útjának történetét, és megdöbbentően
személyes részletekbe enged betekintést
politikai tanulmányairól, valamint elnöksége első ciklusának ikonikus pillanatairól.

Az első auschwitzi női transzport története
1942. márciusában 999 fiatal, szlovákiai zsidó lány szállt vonatra – ők voltak Auschwitz
első lakói. Az ártatlan lányok közül alig néhányan maradtak életben. A holokauszt és
a nők történelmének megrázó epizódja,
túlélőkkel, történészekkel és szemtanúkkal
készített interjúk alapján.

Életem a Földön kívül és a Földön
A szerző a NASA elismert asztrofizikusaként
megszállottan kutat a Földön kívüli élet
jelei után távoli naprendszerekben. Míg az
ismeretlen univerzumokban ottho
nosan
mozog, a mindennapok problémái, sokáig
nem diagnosztizált autizmusa miatt, komoly kihívást jelentenek.

Egy ígéret földje

999 fogoly

A világegyetem legapróbb fényei

Bolti ár:

7900 Ft

Bolti ár:

4200 Ft

Bolti ár:

3500 Ft

Klubár:

7350 Ft

Klubár:

3910 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CI450

Rendelési kód: CI451

Rendelési kód: CI452

Holly Davis

Ötvös Zsuzsanna

Elisabeth Prueitt – Chad Robertson

Erjesztett ételek és italok
több mint 100 recepttel
Az erjesztéssel készült ételek és italok jótékony hatásaik mellett új ízekkel is gazdagítják étrendünket. Holly Davis séf több mint
negyven éve kutatja, műveli és oktatja a fermentálást. Nagy sikerű könyve a fermentálás világának leghasznosabb útmutatója.

30 klasszikus kreatívan
Dobostorta, mákos guba, hókifli – mindenki ismeri őket, és kellemes emlékeket
idéznek fel. A nagymama pihepuha mézes
krémese; a kókuszkocka, amelyet kisgyerekként boldogan mártogattunk csokiba…
A szerző klasszikus recepteket alakít át a
mai ízlésnek megfelelően.

Péksütemények és desszertek
a világ leghíresebb pékségéből
A San Franciscó-i pékség fantasztikus receptjeit követve a legkedveltebb péksütemények mellett piték, aprósütemények,
ünnepi desszertek előállításának titkait leshetjük el. A könyv több mint 120 recept bemutatása mellett megtanítja az alapokat is.

Fermentálás

Régi receptek, mai desszertek

Tartine

Bolti ár:

6500 Ft

Bolti ár:

5500 Ft

Bolti ár:

6900 Ft

Klubár:

6050 Ft

Klubár:

5110 Ft

Klubár:

6420 Ft

Rendelési kód: CI453
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HVG KÖNY VEK

Feldmár András

A tudatállapotok szivárványa
Javított, átdolgozott kiadás
Szét lehet szedni részekre a dolgokat azért,
hogy beszélhessünk róluk, de nem szabad
elfelejteni, hogy mi szedtük szét. Illúzió,
ha azt hisszük, hogy valódi részek. Amikor
a világról szavakkal beszélünk, szétszedjük a
világot. A kultikus kötet új kiadása Feldmár
András 80. születésnapjára jelent meg.
Bolti ár:

3900 Ft

Klubár:

3630 Ft

Rendelési kód: CI456

Ismerd meg a dinók hangját!

LEGO Karácsonyi ötletek

Utazz vissza az időben évmilliókat, és ismerd meg a leghíresebb dinókat! A valósághű felvételeket, amelyeket a gombok
megnyomásával meghallgathatsz, egy dinoszaurusz-szakértő és egy hangmérnök
kutatásokra alapozva alkotta meg. Ingyenes AR-applikációnk segítségével a szobádba varázsolhatod a dinókat.

Exkluzív rénszarvas minimodellel
Hangolódj a karácsonyra a könyvben található több mint 50 fantasztikus LEGO
építési ötlettel! Készíts LEGO elemekből
karácsonyfadíszeket, Mikulás-sapkát, hópelyheket és még sok minden mást! Játssz
a barátaiddal és a családoddal szórakoztató LEGO társasjátékokat!

Bolti ár:

3800 Ft

Klubár:

3535 Ft

Rendelési kód: CI461

Tim Lihoreau – Sam Jackson

Szeretetre éhezve
11 tévhit a kamaszokról, nem csak szülőknek
Az ismert pszichoterapeuta szerző saját
esetei és kutatások felhasználásával megmutatja, hogyan érjük el, hogy a serdülőkor
ne viharos, „túlélendő” időszak legyen, hanem lehetőség önmagunk jobb megismerésére és egy mély, szeretetteli kapcsolat
kialakítására gyermekünkkel.

3900 Ft

Klubár:

3630 Ft

Rendelési kód: CI458

Fantasztikus klasszikusok

L. Stipkovits Erika

Bolti ár:

Híres zeneszerzők izgalmas élete
és legismertebb művei
A kötet tökéletes bevezetés a klasszikus
zene világába. Izgalmas és sokszor mulatságos történetei a komolyzenével ismerkedőknek és a rajongóknak is élvezetes
olvasmányok. A könyvben szereplő számos
zenemű teljes verziója meghallgatható egy
QR-kód segítségével.

Ben Hoare

A természet ezer arca
Fedezd fel a környező világ sokféleségét
ebben a gyönyörű könyvben: a Föld leglátványosabb kőzeteit és ásványait, mikroszkopikus organizmusait, növényeit és
állatait. Ismerkedj meg az élő és élettelen
természet több mint száz szereplőjével,
a könnycsepp formájú opáltól a kacsára
emlékeztető orchideáig!

Bolti ár:

3900 Ft

Bolti ár:

6900 Ft

Bolti ár:

3900 Ft

Klubár:

3630 Ft

Klubár:

6420 Ft

Klubár:

3630 Ft

Rendelési kód: CI460

Rendelési kód: CI459

Rendelési kód: CI457
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TÖBB MINT 80

OROSZ KRIMIK-SOROZAT

ÉLETMÓD – SZABADIDŐ
HAGYOMÁNYOS
ÉS ÜNNEPI RECEPT
Trine Hahnemann

Skandináv
karácsony
Fordította: Kúnos Linda

Skandináviában a karácsony
egész időszaka – advent első
vasárnapjától szilveszterig –
az ünnepek jegyében telik,
amelyben a hagyományok
tisztelete és a korszerű stílus
egyformán jelen van. Ebben
a pompás fotókkal illusztrált
könyvben a dán szerző több
mint 80 hagyományos és különleges karácsonyi receptet
oszt meg az olvasókkal.
Bolti ár:

5990 Ft

Klubár:

5570 Ft

Rendelési kód: CI060

Alekszandra Marinyina

A szóművész

Vlagyimir Szolovjov, a sikeres műfordító
magányos rokkantként éli mindennapjait.
Egy nap régi szerelme, Násztya Kámenszkája nyomozó felkeresi és a segítségét kéri,
ugyanis minden jel arra utal, hogy egy őrült
sorozatgyilkosnak, aki már kilenc fiatalembert megölt, köze van ahhoz a lakóparkhoz,
ahol Szolovjov él.
Bolti ár:

3890 Ft

Klubár:

3620 Ft

Rendelési kód: CI063

ZE
ME L L N E I C D
ÉK L E
T T EL

Johanna Gillbro

Katty Kay – Claire Shipman

Kiss Csaba

Kézikönyv tévhitekről és az igazságról
Itt az ideje, hogy újra felfedezzük a bőrt,
és megismerjük a leggyakoribb bőrbetegségeket. A svéd szerzőnő kézikönyvéből
megtudhatjuk, milyen bőrtípusok vannak,
mit tehetünk a bőrünk szépségéért, illetve
hogyan befolyásolhatja a bőr egészségét
a táplálkozás és az életmód.

A magabiztosság tudománya és művészete
Önbizalom. Mindannyiunknak szüksége van
rá, de sokszor elérhetetlennek tűnik. Vajon
a szerencsés kiválasztottak génjeibe van
kódolva, vagy akárki felépítheti magában?
Miért küzdenek még a legsikeresebb nők is
kétségekkel önmaguk iránt? Mi az önbizalom titka, és hogyan lehetsz magabiztosabb?

A magyar szókincs bővítése
átértelmezett kifejezésekkel
80 perces kiváló rock CD-vel kiegészítve!
Különleges és szórakoztató humoros szópár-
szótár! Az 5246 szópárt tartalmazó gyűjtemény szellemi játék a szavakkal. Örök
érvényű alkotás, mely a nonszenszirodalom
játékos ágát képviseli!

Az önbizalom kódja nőknek

Bőrünk egészsége

Játszótárs

Bolti ár:

3999 Ft

Bolti ár:

3699 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3720 Ft

Klubár:

3440 Ft

Klubár:

3690 Ft

Rendelési kód: CI062
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GYERMEKKÖNY VEK

UZÍV
EXKL ÁS
D
KIA

12+

14+

14+

Catherine Rider

Jane Austen

Morgan Rhodes

Anna nem tér magához a döbbenettől, amikor Stephen a Rómába tartó repülőn kéri
meg a kezét. Nemet mond, mert 19 évesen
még nem áll erre készen. Épp egy esküvőre
tart, és még meg kell szereznie azt a különleges süteményt, amit a vőlegény családja
mindenáron szeretne az esküvőn feltálalni.
Ebben lesz segítségére Matteo.

Az öt hajadon leánygyermekkel büszkélkedő Bennet család nem sejti, hogy a szomszéd birtokot megvásárló ifjú, vagyonos
nemesember és legjobb barátja alaposan
felforgatják majd a család hétköznapjait.
Mulatságok, intrika, szerelmi incselkedés és
féltékeny bosszú története ez, melyben egy
ifjú hölgy mindenki eszén túljár.

Fagyos hullámok
Morgan Rhodes, a New York Time bestseller-
írójának új könyve, a Falling Kingdoms-sorozat negyedik, döbbenetes része: A Limerosban átélt véres leszámolás után, amelyben
Amara elragadta a Víz Őskövét, a királyságban urrá lesz a káosz. Lázadók, királypártiak
és szörnyek csapnak össze Mytica trónjáért.

Csók Rómában

Büszkeség és balítélet

Falling Kingdoms

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI068

Rendelési kód: CI087

INTERAKTÍV
TÖRTÉNET

Rendelési kód: CI078

10+
Nagy Á. – Trencsényi L. – Veszprémi A.

A Pál utcai küldetés

Mentsük meg Ernőt!
A Molnár Ferenc regénye nyomán készült
interaktív történetben minden jelentős for
dulópontnál döntés előtt állsz, és ez a döntés határozza meg, melyik oldalon folytatod
az olvasást. A játékban segítségedre van
három térkép és egy minilexikon, a Pufipédia is, valamint a két ajándék könyvjelző.

8+

10+

Jan Andersen

J. F. Cooper

Egy életre szóló barátság
Paul egy nap szorult helyzetbe kerül. Tudja,
hogy semmi esélye nincs az öt utcagyerekkel szemben, akik a pénzét akarják. Ám
hirtelen megjelenik egy kutya, és elijeszti a
támadókat. Ettől kezdve Paul és Dusty elválaszthatatlan barátok lesznek. A fiú érzi,
hogy a kutya fél valamitől. De vajon mitől?

Vadölő, Sólyomszem, Bőrharisnya – ki ne
hallotta volna ezeket a neveket? Natty
Bumppót nevezik így barátai, az ő élettörténete fűzi egybe J. F. Cooper híres, öt regényből álló sorozatát, amely ezúttal egy
kötetben jelenik meg. Az észak-amerikai
indiánok és az angol–francia gyarmatosítók
viszályairól szólnak e kalandos történetek.

Dusty

Nagy indiánkönyv

Bolti ár:

3299 Ft

Bolti ár:

1990 Ft

Bolti ár:

6990 Ft

Klubár:

3070 Ft

Klubár:

1850 Ft

Klubár:

6500 Ft

Rendelési kód: CI049

Rendelési kód: CI071

Rendelési kód: CI067
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5+

Boldizsár Ildikó

6+

Hogyan szerzett vizet
a kiszáradt kút

Rofusz Kinga illusztrációival
Békében és szótlanul él egymás mellett a
kút és a tölgyfa. A kút inni ad az állatoknak
és a vándoroknak, a tölgyfa árnyékában pedig mindnyájan megpihenhetnek. De egy
nap a kút vize apadni kezd, ami a mező lakóit és a tölgyfát is veszélybe sodorja: a kút
és a tölgyfa így beszélgetni kezd, hogy
együtt megtalálják a megoldást.

Tóth Krisztina

Malac és Liba

Tóth Krisztina

Kígyóuborka – Gyerekversek
Szalma Edit illusztrációival
Ünnepnapok és hétköznapok, tipikus és
kü
lönleges élethelyzetek tekerednek végig ezen a köteten – pont, mint egy kígyó
uborka. Legyen születésnap, karácsony vagy
húsvét, anyák napja vagy gyereknap, egy
családi kempingezés – mindegyik nagyon
fontos esemény egy gyermek életében.

Gatyát fel!
Hajba László illusztrációival
Gatyát fel! Meg persze zoknit, pulcsit, sapkát is kell venni, ha itt az ősz, vagy megérkezett a tél. Különben könnyen megfázunk,
és ki szeret betegeskedni? Malac és Liba
biztosan nem. Öltözködjetek és gyógyuljatok szeleburdi hőseinkkel, mellékhatásként nevetőgörcs várható.

Bolti ár:

2999 Ft

Bolti ár:

1990 Ft

Bolti ár:

1990 Ft

Klubár:

2790 Ft

Klubár:

1850 Ft

Klubár:

1850 Ft

Rendelési kód: CI092

Rendelési kód: CI088

KÜLÖNKIADÁS

Rendelési kód: CI066

4+

7+
Darvasi László

Pálcika, a detektív
A nagy Gerbera-nyomozás
Gerbera Erzsébet és Fűrész úr a Nagyvarázs vándorcirkusz művészpárja. Szerelmük
erős, azt is kibírja, hogy Fűrész úr minden
este kettéfűrészeli társát. Egyik este azonban egy titokzatos alak elrabolja Erzsébet
virágszirmait. Szerencsére a nézőtéren ott
ül Pálcika, aki azonnal nyomozni kezd.

5+

7+

Finy Petra – Bogdán Viki

Rosie Banks

Vannak bizonyos színek, illatok, hangok,
melyeket a nagyszüleinkhez kapcsolunk.
A cseresznye pirosa, a bodza illata, vagy a
lágy dúdolás, mivel a mama álomba ringat.
A nagyszülők olyan szeretetet tudnak adni,
melyet senki más, mégis csak kevés történet szól róluk. Ebben a könyvben viszont
minden mese nekik tiszteleg.

Két varázslatos történet egy kötetben
A Bűbájos hercegnők-sorozat egy újabb
csodálatos része a két legjobb barátnőről.
Ebben a különleges extra kiadásban két téli
történet olvasható. Lotti és Mia izgatottan
várják a karácsonyi ünnepséget, de a gonosz Méreg hercegnő elhatározta, hogy
elrontja ezt a meghitt ünnepet...

Bodzaszörp

Balettálom

Bolti ár:

3499 Ft

Bolti ár:

3490 Ft

Bolti ár:

1690 Ft

Klubár:

3255 Ft

Klubár:

3245 Ft

Klubár:

1570 Ft

Rendelési kód: CI065
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Rendelési kód: CI091

Rendelési kód: CI083
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RÉSZLET

Grecsó Krisztián

Belefér egy pici szívbe
Baranyai (b) András illusztrációival
Grecsó Krisztián rendhagyó könyvében
gyerekversek olvashatók. A szerző kislánya, Hanna ihlette ezeket a szövegeket,
de minden gyerek és szülő örömét lelheti
bennük. Hétköznapok és ünnepnapok
csecsemő-szemmagaságból: Grecsó
Krisztián gyerekverseit a világra való
rácsodálkozás, a dolgok megnevezése
fölötti öröm mozgatja.

Karácsony
A papája Kisjézuskát ’hogy örökbe fogadta,
Lehetett a kis Istennek szép emberi alakja,
Pici keze, apró lába, hajacskája zsenge fű,
Sírós volt meg bújós is, és, akár az ég, kék szemű.

Bolti ár:

3499 Ft
3255 Ft
Rendelés
i kód: CI0
69
K lubár:

A Kisjézust a szülei már örökbe fogadták,
Szívük édesgyermekét szűk jászolban ringatták,
Szerették, mert ott született, ahol él a szeretet,
Szerették, mint ahogy lehet szeretni egy gyereket.
A Kisjézus mosolyog, és sír is, ha jön a foga,
Az Isten fia azért ember: odakerült, ahova,
Ez a kisded azért jött, mert kell nekünk a szeretet,
Ezért küld a Jóisten a szívekbe is gyereket.
A karácsony ahhoz jön el, ki nagyon tud szeretni,
És tudja, hogy milyen jó dolog is szeretve lenni,
A karácsony nem díszes fa, azt jelenti, vagy nekünk,
Ez az ünnep: áldott lett egy kisdeddel az életünk.
Máriának van kisfia, Isten küldte őneki,
József lett az apukája, pedig ő sem isteni,
És nem is hős, nem szupermen, mégis kedves karakter,
Apuci csak, egyszerűen, pulcsija sem szkafander.
Akinek az Isten intett, ad a szívébe áldást,
Annak egy istálló elég, ha nem találna szállást,
Nem mese ez, és ha mese, akkor is egy szép álom,
Ki álmodja, boldog gyerek, vagy azzá kéne váljon.
Akinek van, szerencsére, anyukája, apuja,
Annak egyre szélesebb a máris széles mosolya,
A karácsony ahhoz jön el, ki nagyon tud szeretni,
És tudja, hogy milyen jó dolog is szeretve lenni.

37

SORSFORDTÍTÓ
TÖRTÉNETEK

-MESÉK

3+
Elizabeth Lim

Ez hát a szerelem

10+

Hamupipőke hősiesen tűrte sorsát, de eljött a perc, amikor képtelen titkolni: hiányzik neki a herceg. Varrónőnek jelentkezik a
palotába, ahol nagy összeesküvés közepén
találja magát. A konspirálók a király és a
herceg hatalmára törnek, de a tündérek is
az ármánykodás céltáblái, így Hamupipőke
Tündérkeresztanyja is veszélybe kerül.

3+

Szófia karácsonyi foglalkoztatója

Mickey karácsonyi foglalkoztatója

Disney Junior
Szófia hercegnő és barátai nagyon szeretik
a telet, és alig várják, hogy karácsony legyen. Élvezd te is a várakozást és az ünnepeket is velük! Fejtörők és játékos feladatok
is várnak ebben a foglalkoztatóban. Színezd
ki a képeket, és olyanok lesznek, mint egy
gyönyörű, hatalmas karácsonyfadísz.

Disney Junior
Mickey egér és barátai nagyon szeretik a telet. Minnie, Goofy, Pluto és a többiek is alig
várják, hogy karácsony legyen. Élvezd te is
a várakozást és az ünnepeket is velük! Fejtörők és játékos feladatok is várnak ebben
a foglalkoztatóban. Színezd ki a képeket, és
olyanok lesznek, mint egy gyönyörű, hatalmas karácsonyfadísz.

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

690 Ft

Bolti ár:

690 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

640 Ft

Klubár:

640 Ft

Rendelési kód: CI073

Rendelési kód: CI089

Rendelési kód: CI090

3+

5+

3+

Első enciklopédiám

5 perces Jóéjtmesék

Kutyajó karácsony

Disney Suli
Sosem lehetsz túl fiatal, hogy rácsodálkozz a minket körülvevő természet csodáira! Kezdjétek el felfedezni a világot
ezzel a játékos enciklopédiával. Játszva
tanulhattok az állatvilágról, az évszakokról
és Földünkről is. Több mint 240 érdekesség és rengeteg kép – nem lehet megunni a lapozgatást!

Disney Junior
Itt az esti mese ideje! Tartsatok velünk egy
varázslatos utazásra a mesék szárnyán! Kivel kalandozol szívesen? Mondjuk Szófia
hercegnővel? Mickeyvel és barátaival? Vagy
a Kutyapajtik a kedvenceid? Ebben a gyönyörűen illusztrált könyvben minden kedves mesehősöddel találkozhatsz.

Disney Junior
Különleges karácsonyi küldetésre felkészülni! Senki sem maradhat ajándék nélkül!
Rolly és Bingo azt pláne nem hagyhatja,
hogy gazdájukat, Bobot ne várja ajándék
a fa alatt. Felkészültetek? Tartsatok a kutyusokkal, és mentsétek meg együtt a karácsonyt!

Bolti ár:

4990 Ft

Bolti ár:

4490 Ft

Bolti ár:

2690 Ft

Klubár:

4640 Ft

Klubár:

4175 Ft

Klubár:

2500 Ft

Rendelési kód: CI081
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Rendelési kód: CI079
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3+

3+

4+

Christian Tielmann –
Sabine Kraushaar

Julia Hofmann

Mechler Anna – Hajba László

Berci az építkezésen

Minden kisfiú érdeklődve kapja fel a fejét,
amikor meghallja, hogy van egy egészen
vastag mesekönyv, rengeteg képpel és
rövid, ámde annál izgalmasabb, fiúkat érdeklő mesékkel. Foci, tűzoltók, tanya, bátorságpróba, önállóság – csupa-csupa olyan
téma, ami csak a már igazán nagy fiúkat
érdekli – így természetesen Jakabot is.

Íme, itt a nagy finálé! Sok-sok jármű egy
kötetben! A Kerék mesék-sorozatból már
megismert és megszeretett hősökhöz csatlakozik egy kábel- és egy konténerszállító
kocsi, no meg a régóta emlegetett és ígért
rendőrautó. Vajon mi történik, ha elszabadul egy fagyis kocsi? Hol bukkan ki a föld
alól az eltévedt fúrópajzs?

Ügyes vagy, Jakab!

Berci nagyon izgatott, ugyanis az óvoda
mellett új ház épül. Berci és barátnője, Rozi
kíváncsian figyelik, hogy ássák ki az alapot,
hogy dolgozik a betonkeverő, milyen is egy
bokrétaünnep, és milyen gyorsan vakolnak be egy házat. Végül beköltöznek az új
szomszédok.

Kerék mesék nagykönyve

Bolti ár:

890 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

825 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI076

Rendelési kód: CI084

5+

Rendelési kód: CI082

KÉT ÚJ KÖTET

TONY WOLF
CSODÁLATOS RAJZAIVAL
Tony Wolf

A nagy smaragd

Tony Wolf

Mítoszok és legendák

Bolti ár:

2490 Ft

Klubár:

2315 Ft

Tom és Polli szomszédok és jó barátok is. A nagy erdő mélyén élnek,
mindig számíthatnak egymásra.
Egy napon a rettenetes Attila, a gonosz patkány rátámad a falura, és
elrabolja Pollit. Vajon Tom képes
lesz kimenteni őt Attila és bandája karmaiból? És ki az a titokzatos
oroszlán, aki segít a kis hörcsögnek
eljutni a fekete kastélyba?

Rendelési kód: CI085

Hogyan lett Zeusz az istenek királya? Milyen hőstetteket hajtott végre a hatalmas erejű Héraklész? Hogy
tudott kijutni Thészeusz királyfi a szörnyű labirintusból? A legismertebb görög mondák és mítoszok összegyűjtve egy kötetben, a gyerekek számára is élvezhető
formában, Tony Wolf nagyszerű illusztrációval!

5+

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CI093
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K ARÁCSONYI MESÉK
Corinne Giampaglia

Ella és
a téli varázs
A kicsi Ella egy havas
hegyi falucskában
él, ahol mindenki a
közelgő karácsonyra
készül. Csak Ella szomorú, mert úgy érzi eltűnt az ünnep varázsa.
Elérkezik a Szenteste, és
a vidám sürgés-forgás
közepette a kislány
kisurran a kertbe...

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

4+

Rendelési kód: CI070

Süssünk Borival!

63 egyszerű recept
hétköznapokra és ünnepnapokra
A sütés gyerekjáték, ráadásul Bori kedvenc
receptjeivel még talán annál is könnyebb!
Bori megmutatja, hogyan süthetsz könnyedén pudingos süteményt, mogyorós tallért,
cseresznyés pitét és más finomságokat –
a tortáktól az apró falatkákig.

Bella Swift

A kiskutya,
aki rénszarvas akart lenni
Molly a mopsz egy újabb ünnepi történettel tér vissza. Molly családjának rengeteg
nehézsége támad karácsony előtt, és mindenki megállás nélkül civakodik. A kiskutya
azt kívánja, bárcsak rénszarvas lehetne, hátha akkor vissza tudná hozni a karácsonyi
hangulatot.
Bolti ár:

1490 Ft

Klubár:

1385 Ft

Rendelési kód: CI072

5+
Karin Kerber (szerk.)

6+

3+

10+

Liane Schneider – Janina Görrissen

Irene Adler

Bori alig akar hinni a szemének, amikor kinéz az ablakon. Esett a hó! Gyorsan felöltözik, jó melegen, és uzsgyi, ki a szabadba!
Hogy ott mennyi mindent lehet csinálni!
Építhet hóembert, és mehet szánkóval az
óvodába. Hát persze, hogy Bori is azt gondolja, hogy így csupa móka a tél!

Öt karácsonyi rejtély
A londoni Briony Lodge szalonjából karácsonykor sem hiányozhatnak a rejtélyek.
Jobb alkalmat nem is találhatnának a ház
lakói, hogy kalandos nyomozásokról és szövevényes ügyekről meséljenek egymásnak.
Az öt, képtelenségnek tűnő eset szálait csak
a legragyogóbb elmék tudják kibogozni.

Bori és a hóesés

Sherlock, Lupin és én

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

890 Ft

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

825 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CI086

40

Rendelési kód: CI075

Rendelési kód: CI074
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MESE

A törpék
műhelyében

– Mit vigyünk a törpéknek? –
Ado tűnődve rágcsált egy bükk
makkot, mivel éppen reggeliztek.
– Pirossipka nagyon megdicsér
te tegnap a kakaónkat. Pörköljünk
és daráljunk meg egy maréknyi
bükkmakkot nekik! Néhány tor
tácskát is csomagoljunk mellé.
Délután, amikor a két kobold
kilépett a pékségből, látták, hogy
a mohaemberkék csak úgy sürög
nek-forognak a mohaházaik előtt.
A hóban járatot ástak, ami a tör
pék műhelyébe vezetett. Egy mo
haasszonyka fenyőtűkből és apró
borostyánlevelekből font koszorút
tartott a karjában, amit ő maga ké
szített.
– Titeket is meghívtak a tör
pék? – kérdezték a koboldok.
– Igen, minket is! – felelték a
mohaemberkék. – És nagyon örü
lünk neki, mert meg kell beszél
nünk valamit Pirossipkával.

– Mit is kell megbeszélnetek? –
szólalt meg a hátuk mögött Szarka
Szilvi, és előrerepült a fejük fölött.
– Nem elég a mohánk – felelték
a mohaemberkék.
– Moha? A ti dolgotok arról gon
doskodni – károgta Szarka Szilvi,
és továbbsuhant.
A mohaemberkék sóhajtva néz
tek a madár után.
– Nem éppen Szarka Szilvi mond
ta, hogy bárki helyettesítheti Ka
rácsonyi Egérkét? Ő például biztos
nem alkalmas erre – morgott az
orra alatt az egyik mohaemberke.
– Bújj beljebb! – kiabálta ki Pi
rossipka a műhelyéből, amikor
a koboldok és a mohaemberkék
megkopogtatták a fagyökeret a lép
csőnél. – Vigyázat, csúszik a lépcső!
A műhelyben ott volt az összes
törpe. Gyalultak, fűrészeltek, ka
lapáltak és ragasztottak. Bármit is
készítettek, az mindig lenyűgöző
volt. Mindent fából és kéregből
csináltak, fából volt még a teríté
kük, a poharak és a tányérjuk is.
– Mi lesz majd a tombolán? –
kérdezték a koboldok.
– Aki kíváncsi, hamar megöreg
szik! – felelte a törpe. – Nem árul
hatok el semmit – tette hozzá hun
cut mosollyal.
Amikor később együtt megették
uzsonnára a kakaót és a sütemé
nyeket, a mohaasszonyka azt kér
dezte a törpéktől:
– Mondjátok, elkészültök időben
a karácsonyi ajándékokkal? A mi
mohaszőnyegünk ugyanis nem lesz
készen idejében – sopánkodott.
– Közbejött valami? – kérdezte
Pirossipka.
– Mindenekelőtt a nagy hó – fe
lelte a mohaemberke. – Tapsi Tina

4+
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CI077

Friederun Reichenstetter – Alice Kälin

Mesék karácsonyig

Egy mese advent minden napjára

Kari, a kisegér elindul, hogy a télapó segítségére siessen. Minden nap vágj fel egy új mese
oldalt, és kísért végig Kari útját a Télapóhoz.

minden erejét összeszedve próbál
segíteni, úgy kapar és kotor, mint
egy őrült, de semmi esélye nincs
egyedül elbánni a nagy hóval!
Pirossipka ide-oda tologatta a fe
jén a bojtos sapkát. Mindig így tett,
ha valamin töprengett.
– Miért nem kér Tapsi Tina
segítséget a rokonaitól? Hiszen
olyan nagy a családja – bökte ki
a morfondírozás végén.
– Mert Szarka Szilvi azt mondta,
senki nem segíthet, aki nem tagja
az ünnepi bizottságnak! – vágta rá
mohaasszonyság.
– Micsoda ostobaság! – kiáltot
ta Pirossipka, aki olyan vörös lett
mérgében, mint a tökfödője. –
Mindig is volt segítőnk, aki szük
ség esetén gyorsan beállt közénk.
Ha valami gond van, gyertek in
kább hozzám!
A mohaemberkék megköszön
ték a tanácsot. Azonnal elsiettek
Tapsi Tinához, és hamarosan már
húsz nyuszi kotorta a mohát és
zuzmót a hó alól, hogy elkészül
hessen a karácsonyi szőnyeg.
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4+

8+

Beatrix Potter

Nyúl Péter és barátai

Our Planet
Bolygónk csodái

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.
A szöveget Szabó T. Anna és Dragomán
György fordította.

David Attenborough előszavával.
Ez a lenyűgöző könyv a természet csodás
helyeit járja be a népszerű filmsorozatból
vett képekkel és 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.

9+
Legyél mindentudó lángész!
Interaktív enciklopédia –
hogy felturbózd a tudásod!
Megtalálod a térképen az Amazonas folyót?
És a Fudzsit? Meg tudod mutatni, hogy hol
van a szegycsontod és a keresztcsontod?
Felismernél egy ősmadarat? El tudod magyarázni, hogy mi a különbség a kosárlabda
és a focilabda között? Nem? Akkor ez a te
könyved!

Bolti ár:

9900 Ft

Bolti ár:

5990 Ft

Bolti ár:

5990 Ft

Klubár:

9200 Ft

Klubár:

5770 Ft

Klubár:

5770 Ft

Rendelési kód: CI122

Rendelési kód: CI121

Rendelési kód: CI120

Alkossunk együtt
varázslatos kerteket!

Johanna Basford

Miniatűr titkos kert
Kifestőkönyv felnőtteknek,
és ügyes kezű gyerekeknek.
Bolti ár:

2490 Ft

Klubár:

2310 Ft

Rendelési kód: CI123
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ÚJ

Johanna Basford nem is sejtette, amikor megrajzolta
első különleges kreatív és meditatív színezőkönyvét, hogy hatására 35 országban, több millió
ember – felnőttek és ügyes kezű gyerekek egyaránt – fedezi fel magának az alkotás és az időtöltés ezen új módját.
Ezek a gyönyörű rajzok arra várnak, hogy
megtöltsd őket színekkel! Ajánljuk a természet szerelmeseinek, akik tartalmas
és pihentető kikapcsolódásra vágynak
a mindennapokban.
Lépj be a mesés titkos kertbe, kalandozz ösvényein az elbűvölő indák, virágok és levelek között!
Johanna Basford, skót illusztrátor,
aki tollat és ceruzát használ túlnyomórészt fekete-fehér rajzai elkészítéséhez.
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napraforgó

4+
Sziasztok, érzelmek!

Bálint és Hanna testvérek, a szüleikkel és a
nagyszüleikkel élnek. Hétköznapi történeteikben az olvasó felismerheti a különböző
érzelmeket, mint a boldogságot, az irigységet, a dühöt vagy a féltékenységet. Ebben a
történetekben elhelyezett kis ikonok is segítenek, mert ezeken a pontokon a felolvasó nagyok és a mesehallgató kicsik együtt
dönthetik el, vajon éppen milyen érzelmek
dúlnak a főhősökben.

6+
Barátkozz Mozarttal
Hangoskönyv
Új hangoskönyv-sorozatunk második részében az egyik legismertebb és legkedveltebb zeneszerző, Wolfgang Amadeus
Mozart gyerekkorába pillanthatunk be.
A történet olvasása közben a nyomógombok segítségével a gyerekek megismerkedhetnek Mozart kedvenc hangszereivel és
zenei világával is.

8+
33 történet lányokról
régen és most

Hogyan éltek-élnek a lányok világszerte
Hogyan éltek a hétköznapi lányok világszerte az évszázadok sodrásában? Mire vágytak
a legjobban, mi nyugtalanította őket? Ebben a könyvben harminchárom történetet
olvashatsz olyan lányokról, akik időben és
térben is nagyon távol állnak egymástól.

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

5490 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

5105 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI505

Rendelési kód: CI501

Rendelési kód: CI500

Kísérletek

Rendelési kód:
CI503

8+

10+

Görög hősök és mítoszok

Gyárfás Endre

A görög mitológia tizenkét főhőse mutatkozik be a gyerekeknek ebben a kötetben,
hiszen izgalmas kalandjaikat és tanulságos
életüket minden korosztálynak érdemes
megismernie. Olvashatnak többek között
az emberiség jótevőjéről, Prométheuszról,
a leleményes Héraklészról és Odüsszeuszról, a bátor Akhilleuszról vagy az argonauták kalandjairól.

Történelmi kalandok
a magyarság múltjában III.
Gyárfás Endre, a jól ismert író újabb kalandokra hívja a magyar történelem iránt érdeklődő olvasókat. Ezúttal a 19. századtól a
20. század közepéig öt történetben mesél
a küzdelmekkel teli életutakról: orvosról,
építészről, íróról, geológusról, biológusról.

Bolti ár:

4490 Ft

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4175 Ft

Klubár:

4175 Ft

Rendelési kód: CI504

A bűvészet

Rendelési kód:
CI502

Rendelési kód: CI506

Fedezd fel!
Annyi felfedeznivaló érdekesség várja a gye
rekeket a világunkban! A Fedezd fel!-sorozat
most a kísérletek és a bűvészet varázslatos
világába kalauzolja el az érdeklődőket. A kis
tudósok és bűvészinasok a mellékletben található kellékekkel lélegzetelállító trükkökkel,
illetve szuper tudással felvértezve tarthatnak
bemutatót közönségüknek.
Bolti ár:

4990 Ft/kötet

Klubár:

4640 Ft/kötet
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8+
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GYERMEKKÖNY VEK

8+

5+
Mi MICSODA Ovisoknak

Margit Auer
Mágikus állatok iskolája

Az orvosnál

Behavazva

Miss Cornfield osztálya karácsonyi süteményeket süt, de annyira belefeledkeznek a
készülődésbe, hogy észre sem veszik, odakint esik a hó. Az iskolaépület a hó fogságába esik, odabent a gyerekekkel és a mágikus állatokkal. Van, aki bátor, de van, aki
fél, ráadásul a tanárnő is segítségre szorul…

3+

Ebből az óvodásoknak szóló kötetből a kíváncsi gyerekek választ kapnak a betegségekkel és az orvosi vizsgálattal kapcsolatos
kérdéseikre? Mitől leszünk betegek? Mit
vizsgál az orvos? Miből áll a szűrővizsgálat?
Mi történik a szemésznél és a fogorvosnál?
Hogyan előzhetjük meg a betegségeket?

Mi MICSODA Junior

Kísérletek könyve
A sorozat legújabb kötete az első tudományos kalandra hívja a kíváncsi gyerekeket.
Egyszerű, otthon elvégezhető kísérletekkel,
részletes illusztrációkkal segít megérteni
a mindennapi jelenségeket. Mi úszik a vízen? Mit lehet vízzel összekeverni? Milyen
nehéz a levegő és hogyan mozog? Mi az
a búvárharang?

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

2950 Ft

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

2745 Ft

Klubár:

4175 Ft

Rendelési kód: CI514

Rendelési kód: CI515

A jövő embere

Rendelési kód: CI516
Megjelenés november végén

Megjelenés november végén

Tom Jackson – Cristina Guitian

Képben vagy?
Ez a kamaszoknak szóló sorozat fontos és
izgalmas témákat jár körül. Célja, hogy a
fia
talok megalapozott véleményt mondhassanak a jövőjüket befolyásoló dolgokról.
Mi a mesterséges intelligencia? Lehetséges-e a halhatatlanság, és akarjuk-e? Mi az
internetbiztonság? Kik a hackerek?
3200 Ft/kötet

Klubár:

2975 Ft/kötet

44

Bolti ár:

4870 Ft

Klubár:

4530 Ft

Mikor zajlott az űrverseny? Milyen hordozórakéták vannak, és
honnan indítják őket? Milyen az
űrruha, és mi az űrséta? Hogyan
épült meg a Nemzetközi Űrállomás, és milyen részei vannak?
Hogyan választják ki a legénységet, és milyenek a hétköznapok
a fedélzeten?

Rendelési kód: CI510

Nemzetközi Űrállomás

Éghajlat – Változó klíma

Rendelési kód: CI517

Bolti ár:

Mi MICSODA

Mi MICSODA

Hackerek

12+

Rendelési kód: CI511

8+

Mi az éghajlat, és mi az időjárás?
Milyenek az éghajlati övezetek?
Hogyan változik ma az éghajlat?
Mi minden befolyásolja a változásokat?
Mi MICSODA

Hajók – A tutajtól az óceánjáróig
Mi volt a viking hajók titka? Milyen hajókkal keltek útra a felfedezők és a Hanza-városok kereskedői? Milyen volt a Titanic, és
milyen ma egy luxus óceánjáró?
Mit szállítanak a Roro-hajók?

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CI512

Bolti ár:

3200 Ft

Klubár:

2975 Ft

Rendelési kód: CI513

GYERMEKKÖNY VEK

8+

4+

Bojti Anna

A Lidércerdő mélyén
Kaland, játék, fantázia
Beszélgess az utadba kerülő lényekkel, figyelj nagyon, gondolkodj, szerezz értékes
tárgyakat, és teljesítsd a küldetésedet! Az
akadályokat többféleképpen is legyőzheted, sok úton-módon rájöhetsz a rejtélyek
nyitjára, akár többször is végigjárva a könyvet! Fülöp-Ferth Tímea rajzaival.

5+

Harcos Bálint

Wéber Anikó

Liza és apu karácsonyfát vásárolnak. Liza kiválaszt egy jó nagyot. Apu hazacipeli. Jó nehéz! Liza és apu feldíszítik a fát. De nagyon
furcsa hangok jönnek a fa belsejéből... Mi
lehet ez? A titokra karácsony estéjén fény
derül. Agócs Írisz rajzaival

Hanga, a hópihe minden évben lehullik a
földre karácsonykor. Azonban mindig más
korba érkezik. Mindenhol összebarátkozik a gyerekekkel, akik látják őt, és közben
megtudja, mi is az a karácsony, és hogyan
ünnepelték különböző korokban. Keszeg
Ágnes rajzaival.

A medve, aki
a karácsonyfában lakott

Hanga régi karácsonyai

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3490 Ft

Bolti ár:

4500 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3240 Ft

Klubár:

4185 Ft

Rendelési kód: CI700

Rendelési kód: CI703

4+

Rendelési kód: CI706

8+

Kiss Judit Ágnes

Berg Judit

Babarókát nem rendítette meg különösebben, hogy hamarosan kistestvére lesz. Csak
Mamaróka lett egyre szélesebb, és nem
ivott kávét reggelente. Amikor azonban
kiderült, hogy elköltöznek, Babaróka halálra
rémült. Így kezdődik az immár negyedik Babaróka kötet. Igri Mónika rajzaival.

Végre mindenki újra ép és egészséges,
a Tükör-szigeteki kalandok után irány Egér
város! Nem csoda, ha ennyi viszontagság
után még a legelszántabb matrózok is egy
kis egérvárosi nyugalom és megérdemelt
semmittevés után áhítoznak. Kalmár Anna
rajzaival.

Babaróka kistestvére

Rumini és az elsüllyedt világ

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CI704

Rendelési kód: CI705

3-5-8 perces
mesék ...
A barátságról

Rendelési kód: CI701

Téli mesék
Rendelési kód: CI702

– Légyszi, még egy utolsót!
– Na, jó, egy rövidet...
Ismerős ez a párbeszéd az esti elalvás előtt?
Akkor ezeket a könyveket nektek találták ki!
Bolti ár:

3490 Ft/kötet

Klubár:

3240 Ft/kötet
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3+
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MÁR 70 ÉVE MESÉL A MÓRA KIADÓ
Thiago de Moraes

A múlt
atlasza

6+

Történelmi hősök és
csodaszép térképek tizenöt
nagyszerű civilizációról

Bolti ár:

4999 Ft

Klubár:

4650 Ft

Ezzel a pompás albummal izgalmas időutazásra indulhatsz
15 nagyszerű történelmi világba. Kik építették az első városokat? Mire használták kezdetben a puskaport? Milyen
sportágak voltak az első olimpián? Miért nem hordtak a rómaiak nadrágot? Kik harcoltak
elefántháton? Mire használták
eredetileg a karamellát? Kik
voltak a mandarinok? Melyik
nép lakott jurtában?
Könyvünkből még számtalan
hasonló kérdésre választ kapsz.
Gyere velünk egy izgalmas
időutazásra 15 nagyszerű történelmi világban!

9+

Rendelési kód: CI613

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CI600

Lázár Ervin

Korona és kard

Magyar mondák, cigány mesék
16 magyar monda és Ámi Lajos különleges
cigány meséinek feldolgozása ezúttal egy
kötetben jelennek meg Herbszt László ös�szetéveszthetetlen rajzaival.

6+
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CI603

Anita Ganeri

Csillagok meséi

Történetek csillagképekről
a világ minden tájáról
Ez a kötet a világ különböző pontjain látható csillagképekről szól, de elsősorban nem
ismeretterjesztő, hanem meséskönyv.

9+

12+
Fekete István

Catherine Ripley – Scot Ritchie

A történet a Horthy-korszak első évtizedében játszódik, a magyar parasztság aktuális
gondjait-bajait taglalja, és arra megoldásokat is javasol. A regény közvetlenül egy
emberi lélek fejlődésrajza, közvetve pedig a
magyarsággal azonosított, módosabb földművelő osztály sorsdilemmáit bemutató
dráma.

Érdekes kérdések, meglepő válaszok
A gyerekek állandóan kérdeznek, a legtöbb
kérdésük pedig ugyanazzal a szóval kezdődik: miért? Minden „miért?”-re létezik válasz – ez a könyv pedig meg is ad néhányat.
Ez a díjnyertes, a világ számos nyelvére lefordított alkotás utat nyit a közös gondolkodás és a további kérdések felé.

Miért?

Zsellérek

Bolti ár:

2999 Ft

Klubár:

2790 Ft

Rendelési kód: CI609
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Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CI602

5+

(1) 33 77 333

2499 Ft

Klubár:

2320 Ft

Rendelési kód: CI605

Pacskovszky Zsolt

Dodó

Sikerül állatokkal benépesítenie a Holdat Elmeházy Mixinek? Győzhet a földön maradt
állatok forradalma? Lesz-e társa a 3D nyomtatóval életre keltett dodónak?

Rendeljen könyvet 2021. január 19-ig!
www.lira.hu

Bolti ár:

3+

Nógrádi Gábor

Stranger Things rajongói kézikönyv

A szerző pályafutásának egy különleges
darabja, szám szerint 30. könyve, melyben
egy menekülttáborban élő fiú egy véletlen
találkozás folytán helyet cserél az ország
elnökének fiával. Különleges kaland, melynek során számos dolgot megtudhatunk
a kamaszok belső harcairól és a szabadság
eszméjéről is.

Minden, amit tudnod kell a Hellyel
lefeléről és arról, ami azon túl van
Amióta Tizenegy és társai beléptek az életünkbe, sokan rá vagyunk kattanva a Duffer-testvérek ’80-as években játszódó sztorijára. Tudni
akarod, mik voltak Dustin legjobb beszólásai,
hogyan csinálták olyan rémisztőre a Demo
gorgont, és mitől olyan fényes Steve haja?
Izgalmas háttér sztorik rajongóknak!

A csere – Adam és David

Bolti ár:

2999 Ft

Bolti ár:

2999 Ft

Klubár:

2790 Ft

Klubár:

2790 Ft

Rendelési kód: CI606

2999 Ft

Klubár:

2790 Ft

Rendelési kód: CI612

12+

10+

Bolti ár:

Cally Stronk – Christian Friedrich

Tarkabarka karácsony

1-2-3 perces mesék
Gyönyörű karácsonyi kötet rövid mesékkel
a legkisebbeknek.

6+

Rendelési kód: CI611

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CI607

Zalka Csenge Virág

Széltestvér és Napkelte

Hagyományos mesék
rendhagyó családokról
A Világszép Alapítvánnyal együttműködésben megvalósult családokról szóló mese
gyűjtemény. A könyvből befolyó bevétellel
az alapítvány jótékony célokat támogat.

9+

9+
Jean-Claude Mourlevat

Zebulon – avagy bűntény
a Borzoló Borzollóban
Zebulon, a sün fodrászhoz indul és hajmeresztő kalandokba keveredik. Gyilkossággal
vádolják, körözi a rendőrség, fenekestül
felfordul addigi boldog élete. Vajon sikerül
megtalálnia barátja, Berti malac segítségével a valódi tetteseket és tisztázni magát?
Fordulatos kalandregény 9 éven felülieknek.

Bartos Felicián

A Móra idén debütált szerzője, Bartos Felicián könyve egy 9 éven felülieknek szóló
fantasy. A 13 éves Andris kalandjait követhetjük nyomon, akinek egy különös fantáziavilágban győztes stratégiát kell kieszelnie a Fehér Démon által vezetett, mindent
elpusztító homokkatona-sereg ellen. Bölecz Lilla rajzaival.

Bolti ár:

2499 Ft

Bolti ár:

2699 Ft

Klubár:

2320 Ft

Klubár:

2510 Ft

Rendelési kód: CI610

6+

Andris és a Fehér Démon

Rendelési kód: CI604

(1) 33 77 333

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CI608

Zalka Csenge Virág

A kalóz királylány

Nemzetközi népmesék mai gyerekeknek
A kötet a világ minden tájáról gyűjt össze
és mesél újra történeteket merész lányokról, megértő fiúkról és más, a közhelyeken
túlmutató, izgalmas figurákról.
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Bolti ár:
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Rendelési kód: CI999

lira.hu/tortenetek

A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés
kézhezvételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy futárszolgálattal megküldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel
kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen feltételekkel csak magyarországi címre
vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál! 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 birtokába jutott adatokat csak a Líra
Az ön helyi munkatársa:
Könyvklub használja, azokat másnak 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 2021. január 19-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 esetén 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

