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Jodi Picoult

Magányos farkas
A tizenhét éves Cara és neves farkasszakértő édesapja autóbalesetet szenved. A férfi kómába esik, a család élete örökre megváltozik.
A fekete bárányként kezelt Edward is kénytelen hazatérni önkéntes száműzetéséből, hogy egyedüli nagykorú családtagként rendezze apja hátrahagyott ügyeit. A volt feleség időközben új családot alapított, de most neki is szembe kell néznie a múlt elvarratlan
szálaival.
Hármuknak kell meghozni a végső döntést, de van-e joguk istent
játszani egy olyan időben, amit hosszú évek sérelmei árnyékolnak be?
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Helyi munkatársainkon keresztül
Keresse helyi munkatársainkat: rendeléséért házhoz
mennek, a kiválasztott könyveket pedig otthonába
szállítják. További információ: (1) 33 77 333
Bármely boltunkban
Boltlista: www.lira.hu
A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!
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Kedves Olvasók!

A

naptejek édeskés illata, a tűző
napon hagyott borító forró
sága, vízcseppek a lapokon,

homok és só, könyvjelzőként bent
felejtett vonatjegyek, éttermi nyugták
– a nyári olvasmányok jelei és emlékei.
A reggeli kávé melletti napindító la

pozás, amikor vissza kell mennünk
néhány oldalt, mert éjjel már aligha
nem félálomban voltunk. A napernyő
alatti jógamutatvánnyal felérő olvasás,
amikor a könyvtárgy is véd a sugarak
tól. A délutáni szieszta, amikor a mon
datok ritmusára szundítunk. És az esti
nagyolvasások, amikor az a dilemma,
fejezzük-e be éjjel vagy várjunk még
holnapig. Kedves Olvasók, annyi jó
könyv van, hogy nem kell tartalékolni.
Breton tájakon játszódó krimi, a ma
gány tabuját körüljáró pszichológiai
mű, egy ismeretlen fényképész életé
nek előhívása – ezekbe a könyvekbe
olvashatnak bele. Ajánlom még a fia
tal írót, Fehér Boldizsárt, üdítő tehet
ség, vele egy interjút találnak a maga
zinban. A könyvek mellé ne felejtsék
el a naptejet is eltenni. Tejútnyi olvas
mányt és szép nyarat!

Disney Suli

Törd a fejed 3-4 éveseknek
Rendelési kód: CS039

Törd a fejed 5-6 éveseknek
Rendelési kód: CS040

Ebben a füzetben játékos feladatok várnak rád: meg kell találnod a hasonló képek közti különbséget, vagy épp kakukktojást kell keresned, esetleg nyakörveket, rózsákat, teáskannákat
kell számolnod. Sok-sok érdekes, készségfejlesztő feladat vár rád! Kezdődhet a játék?
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
Klubár: 1850 Ft/kötet

Kövessen minket Facebookon, Instagramon,
Tiktokon, valamint weboldalunkon, ahol bő
vebb tartalmakat talál!
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Stephanie Scott

Mary Alice Monroe

Monica McCarty

Ami maradt belőlem

Parti ház kiadó

A Bajnok

A Tokióban játszódó történet valós eseményeken alapul: Szumikó, a fiatal ügyvédnő
édesanyja gyilkosa után kutat. A különböző
nézőpontokból elbeszélt regény két idősíkon játszódó, különös nyomozás története,
amely szembesít azzal a kérdéssel is, hogy
milyen következményei lehetnek a szerelem
nevében elkövetett tetteinknek.

Ki ne örülne annak, hogy az egész nyarat
egy tengerre néző házban töltheti? A huszonhat éves, visszahúzódó Heather mégis szorong a gondolattól, hogy kilépjen
a komfortzónájából. Pedig csak pár hónapról van szó, amíg elkészül a munkájával.
A varázslatos táj, a bájos égi vándorok és
nem utolsósorban egy jóképű – a szabad
idejében állatokat mentő – férfi lassan kicsalogatják a csigaházából…

Eoin MacLean, a Bajnok tudta, hogy meglehetősen kockázatos beleszeretni az ellenség lányába, a gyönyörű és tűzrőlpattant Margaret
MacDowell bűvköréből azonban nem tudott szabadulni. A férfi ígéretet tett a királyának, hogy a harcostársai előtt nem fedi
fel a lánnyal kötött házasságát. Maga sem
sejtette azonban, hogy a titkok milyen nagy
árat követelnek majd.
Megjelenés: július 6.

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CS001

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CS004

T. M. Logan

Linda Castillo

Bella Ellis

A gyanú

Kárhozat

Ördögi csontok

Ed alig várja, hogy végre személyesen is megismerje az egyetlen lánya, Abbie udvarlóját.
Sajnos nincs jó tapasztalata a gyermeke
korábbi választottjaival – szerinte ugyanis
egyikük sem ért fel a lányához. Ryan minden szempontból tökéletes. Ednek azonban elég egyetlen elkapott pillantás, egy
kiismerhetetlen tekintet, hogy felébredjen
benne a gyanú…

Egy Painters Mill-i motelben egy fiatal nő
holttestére bukkannak. Kate Burkholder
rendőrfőnök megdöbben, amikor az áldozatban az egykori ismerősét azonosítja.
A hagyományok ellen lázadó Rachael
Schwartz évekkel korábban hagyta el az
amish közösséget. Miért tért vissza a városba?
És vajon ki végzett vele ilyen brutálisan?

A Brontë nővéreknek két szenvedélyük van:
az írás és a nyomozás. Mivel az alkotói karrierjük háttérbe szorult, elérkezettnek látják
az időt, hogy a bűnügyi történetek helyett
inkább a regényeikre összpontosítsanak, ám
ekkor egy megdöbbentő felfedezésről hallanak. Az otthonukhoz közeli és meglehetősen rossz hírű Top Withens-farmház kéményében egy gyermek csontjaira bukkantak.

Bolti ár: 4699 Ft
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CS002

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CS005
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Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CS006
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Megjelenés: július 11.
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CS007
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BR E TAG N E - BA N
Részlet a könyvből

Dupin még egyszer be akart menni
az étterembe és a bárba, miután aznap
reggel hirtelen kiűzték onnan. Még egy
szer mindent szemügyre akart venni.
Eltávolította a tetthelyet lezáró ragasz
tószalagokat, kinyitotta az ajtót, majd
belülről visszazárta. Minden pontosan
úgy volt, ahogy korábban, amikor Pen
nec holttestét megtalálták, pontosan
úgy, ez volt a lényeg, ahogy akkor ki
nézhetett, amikor a gyilkos a tett elkö
vetése után távozott a szállodából. Du
pin elsétált a bárig, egészen addig
a helyig, ahol Pennec feküdt. Letérdelt
és ebből a perspektívából is körülné
zett. Tényleg rendkívül hátborzongató

volt, milyen tökéletesen békésnek és
barátságosnak tűnt ez a helyiség.
A durvára vakolt falakat fehérre me
szelték. A festmények, reprodukciók és
másolatok teljes összevisszaságban lógtak
szorosan egymás mellett, egymás he
gyén-hátán, egyszerű keretekben, szinte
az étterem és a bár teljes falfelületét be
borítva. Túlnyomórészt tájképek voltak:
a Pont-Aven körüli tájak és a tengerpart,
a malmok. Breton parasztasszonyok.
Dupinnek reggel fel sem tűnt, mennyi
festmény lóg a falakon.
A Central éttermét nem igazán lehe
tett festőiek nevezni, de ha az ember
akarta, mégis vissza tudta képzelni ma

Jean-Luc Bannalec

Halál Bretagne-ban
Georges Dupint, a zsémbes, párizsi születésű, koffeinfüggő felügyelőt egy reggel a croissant-ja
és a kávéja mellől rángatják el egy
furcsa gyilkossághoz. Az áldozat
a kilencvenegy éves szállodatulajdonos, akit az étterme padlóján
találnak vérbe fagyva. A gyilkosság hatalmas port kavar a békés,
bretagne-i kisvárosban, ahol mindenki ismer mindenkit, és látszólag soha semmi sem történik.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CS008

gát az egykorvolt nagyszerű, ragyogó
időkbe, még mindig elég támpontot ta
lálhatott hozzá. Az ember megsejthetett
valamit a régvolt idők bájos kisugárzá
sából, a szegény halász- és parasztfalu
vidékiességének és a Párizsból meg
a világ más tájairól érkező művészekkel
hirtelen a falura zúduló mondén
modern
ségnek a sajátos elegyéből.
Dupinnek eszébe jutott egy fénykép egy
Pont-Avenről szóló könyvből, amely
Nolwenn irodájában került a kezébe.
A mohával benőtt kőhídon egy csoport
művészt lehetett látni, a híd alacsony
kőkorlátján ülve, mindenki a kamerába
nézett, a többség extravagáns ruhát vi
selt, a háttérben három-négy ház, ame
lyek a hely szegénységét mutatták, pa
rasztok és halászok, akik fáradságos
munkával biztosították a megélhetésü
ket. A hídtól balra ott volt a Central.
Mindenki szerepelt a képen, az egész
pont-aveni iskola, Gauguin és az ugyan
csak zseniális ifjú barátai, Émile Ber
nard, Charles Filiger és Henry Moret.
Ha Nolwenn sorolni kezdte őket, akkor
a lista végtelen hosszúságúra nyúlt, Du
pin maga csak egy nagyon kis részüket
ismerte. A művészek nyilvánvalóan vic
cet csináltak abból, hogy a híres, elöl
hegyes csőrben végződő breton facipők
be bújtatott lábukat messzire előrenyúj
tották, hogy a cipőket jól lehessen látni
a fényképen.
Váratlanul kopogtak, mire Dupin
összerezzent. A kopogás megismétlődött.
Dupin kedvetlenül az ajtóhoz ment, és
kinyitotta. Madame Lajoux állt előtte.
– Bejöhetek egy kicsit, Monsieur le
Commissaire? Mademoiselle Kann
mondta, hogy itt van.
Dupin összeszedte magát.
– Természetesen, Madame Lajoux.
Jöjjön csak be, kérem!
Csősz Róbert fordítása
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INTERJÚ FEHÉR BOLDIZSÁRRAL

„Mindig a ki nem fejezett gondolatok a legviccesebbek”
– interjú Fehér Boldizsárral

Első regénye, a 2018-ban megjelent Vak majom egy évvel később megkapta a legjobb első könyvnek járó Margó-díjat.
Második könyve az idei Könyvhéten látott napvilágot: a Nem nagy ügy rövidprózái, jelenetei, humoreszkjei a cím szellemében
az élet apró, mindennapos, ám éppen emiatt sokszor komplikált kérdéseit járják körül. Fehér Boldizsárral beszélgettünk
egyenes és téves kapcsolásokról.
csevegés, tárgyalás, telefonálás) fonákságaira játszanak rá. Mintha az érdekelne
mennyire tudunk, akarunk őszinték lenni
vagy miért akarunk megfelelni. Szerinted miért?
Mindig a ki nem fejezett gondolatok
a legviccesebbek szerintem. Amikor va
laki nem meri elmondani őszintén, amit
gondol. Vagy épp annak ellenére el
mondja, hogy mit fognak mások gon
dolni. Mindenki ismeri ezeket a helyze
teket, ezért működnek jól.
Íróként épp ott nyílik a játéktér, hogy
felszedheted ezeket a társalgási paneleket, végre visszafordíthatod az irányokat.
Közben a privát életben hogyan kezeled
ezeket a mindennapi kelepcéket?
Arisztotelész szerint minden ember lel
kének van egy racionális aspektusa, ami
két részből áll: az egyik az elméleti böl
csességnek, a másik a gyakorlati böl
csességnek szentelte magát. Néha úgy
tűnik, hogy nekem egyik sincs.
Hogy veszed fel a telefont? Nem abban
az értelemben, hogy melyik kezeddel, hanem, hogy mit mondasz? Bemutatkozol?
Van, aki bemutatkozik? Gondolom tud
ják, hogy kit akartak hívni, nem? Vagy
minden hívásnál úgy kell tenni, mintha
potenciálisan téves hívás lenne? Meg
jegyzem, ez egy elég furcsa kérdés.
A Nem nagy ügy történetei sokszor
a kommunikációs helyzetek (ajándékozás,
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Mennyire jársz nyitott szemmel? Hol
találsz témákat, figurákat? Valódi ismerőseid, családtagjaid magukra ismerhetnek egy-egy írásban?
Gondolom, bárki magára ismerhet, nem
tudom. A szereplők leginkább rajtam
alapszanak, úgy viselkednek, ahogy én
viselkednék, vagy bizonyos esetekben,
ahogy én szeretnék viselkedni, ha lenne
hozzá elég bátorságom. Az élet nagy ré
sze a kis dolgokból áll össze, és olyan
megoldandó apró problémákból, amiket
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fogalmam sincs, hogyan kell megolda
ni. Inkább csukott szemmel járok.
Előszeretettel adsz különös hangzású
neveket a figuráknak, ennek mi a célja? Kicsit idegenebbé tenni az ismerős helyzeteket?
Észrevettem, hogy van egy csomó anya
könyvezhető név, amit senki nem hasz
nál. Gondoltam, én használom őket. Elmé
letileg semmi akadálya, hogy úgy hívjanak
embereket, ahogy a történetekben el van
nak nevezve.
Következő könyvedről lehet már tudni
milyen vagy mekkora ügy lesz?
Remélem, az is szórakoztató lesz. Ha va
lakinek tényleg semmi fontosabb dolga
nincsen, talán érdemes lesz elolvasni.
Egy telefonbeszélgetésnél szereted te
lezárni a beszélgetést? Ha igen, van-e rá
praktikád?
Már megint a telefon? Bár lenne prakti
kám. De ugyanazt csinálom, mint min
denki. Hagyok néhány másodperc csön
det, aztán azt mondom: „Na jó...” Aztán
azt mondom: „Hát...” Aztán elismétlek
valamit, amit előtte már hosszan megbe
széltünk. „Akkor pénteken háromkor.”
Aztán azt mondom: „Jól van, majd még
beszélünk.” Aztán még egyszer azt mon
dom: „Na jó... jól van akkor...” A beszél
getést magától elhal. Amit legszívesebben
mondanék persze, hogy: „Eleget beszél
tünk, mindenki menjen a dolgára!”
Szegő János

KÖNYVKLUB

INTERJÚ FEHÉR BOLDIZSÁRRAL

Fehér Boldizsár:
A Hétköznapi Hős
(részlet)
1.
Éjszaka a nagyvárosban. Egy nővér rá
gyújt az utolsó cigarettájára. Valahol egy
megriadt macska végigrohan a zongo
rán. A város hemzseg az elegáns partik
tól. Pincérek járnak fel-alá szendvicsek
kel és pezsgővel. Egy híres filmszínésznő
felkacag. Valaki tévedésből fogpiszkáló
ra harap, és orvost kell hívni hozzá.
A szitáló ködben, az egyik toronyépü
let tetején, köpenybe burkolózva fürké
szem a várost. A várost, ahol nemcsak
a jó öreg szervezett bűnözés virágzik, ha
nem megszállott, hataloméhes tudósok
és a világ legőrültebb gonosztevői mász
kálnak szabadon. De én nem miattuk
aggódom. Elvégre ott a rendőrség. Ne
kik nem ez a dolguk? Van viszont egy
veszély, amitől senki nem védi meg
az embereket. Ki törődik az ártatlanok
kal, akiknek unalmas dolgokról kell be
szélgetniük egy partin? Vagy meghívót
kaptak egy eseményre, ahová nem sze
retnének elmenni? Vagy nem tudják, ho
gyan zárjanak rövidre egy randevút, ahol
a másik többet akar?
Az emberek csak úgy szólítanak:
Hétköznapi Hős. Azért őrködöm a vá
ros felett, hogy megvédjem az embere
ket a társadalmi érintkezés mindenna
pos borzalmaitól.
Ma éjjel a figyelmemet egy fényűző,
kivilágított lakás vonja magára, amely
nek teraszán jól öltözött pár könyököl
ki, martinit iszogatva. Odabenn a vidám
jazz összekeveredik az élénk csevegés
zajával. De hiába a kellemes látszat,
az este nem mindenkinek megy jól.
A vendégek közül valaki bajban van!
Egy férfi csapdába esett a büféasztalnál!
Már legalább húsz perce bólogat az ar
cára erőltetett mosollyal, miközben a bi
ciklizésről, a haltartásról és az időjárás
ról beszélget valakivel, akinek már rögtön
a bemutatkozás után elfelejtette a nevét.
Néha a szeme sarkából az órájára pil
lant. A kétségbeesés az arcára van írva.
A gondolatai versenyt futnak. Vajon mi
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lyen kifogással tudná kimenteni magát?
Mondja azt, hogy mosdóba kell men
nie? Vagy újra akarja tölteni a poharát?
Valamit ki kell találnia!
– Ugyebár nehéz megmondani, merre
fog menni a piac. A gyártók most már
egészen specializált elektromos fogkefé
ket is árulnak.
– Nahát. – A férfi visszafojt egy ásítást,
a fogait összeszorítja, az arca megremeg,
a szeme megtelik az erőlködés könnyeivel.
– Aki nem tudja, mit keres, nagyon
könnyen mellényúlhat.
– Érdekes.
– A kefék közül persze mindenki mást
szeret. Van, aki a puhább sörtéket, van,
aki a keményebbeket. Az ínynek jobbat
tesz a puha, de sokan nem érzik eléggé
hatékonynak. A vége az, hogy túlságosan
rányomják, és hamar elhasználják őket.
A férfi gyengül, már nem bírja sokáig
ezt a borzalmas beszélgetést. Fél kézzel
a büféasztalnak támaszkodik, az unalom
tól egyre nehezebb megtartania a test
súlyát. Félő, hogy elveszíti az eszméletét.
Egyetlen vesztenivaló percem sincs. Így
hát elrúgom magam a toronyépület te
tejéről, és a következő pillanatban már
a karjaimat előrenyújtva, rakétaként sze
lem a levegőt, egyenesen a kivilágított
lakás irányába. Repülés közben megpil
lantom magam egy ablak tükröződésé
ben. A mindenit, de jól áll a köpeny!
– Oral-B pro 7000, Philips Sonicare
DiamondClean Smart 9700, RotaDent,
ezek most a legjobbak.
– Oké, elég lesz! Ennyi volt – mon
dom, ahogy a nyitott teraszajtón át a la
kásba lépek. A férfi elhallgat, és meglep
ve néz rám. – Ez magának beszélgetés?
Ezek nem rendes témák!
– Hogy érti? Ő azt mondta, érdekli,
amit mondok – feleli védekezően.
– Persze, mert színlelte az érdeklő
dést. Udvariasságból. De közben ponto
san az ilyen alakok miatt nem volt ked
ve ma eljönni. Tényleg azt hitte, hogy a
haltartással meg a fogkefemárkákkal fog
lekötni valakit?

– Vannak más témáim is.
– Ugyan már! Ha lenne bármi, ami
jobb ezeknél, már felhozta volna. Nem
igaz?
A férfi elgondolkodik, majd lesüti
a szemét.
– De igaz. Bocsánat.
– Semmi baj. Nézze, értem, hogy úgy
érzi, valahogy ki kell vennie a részét
az estéből, de ha nincs mondanivalója,
nem muszáj beszélnie. Erre senkinek
nincs ideje.
– Persze. Oda fogok figyelni.
– Most már minden rendben van –
fordulok a férfi felé, miközben kilépek
a teraszra.
– Köszönöm – dadogja a férfi. –
Fogalmam sem volt, hogyan kevered
hetnék ki ebből a beszélgetésből. Lega
lább húsz perce érdeklődést színlelek.
Azt sem tudom, miről beszélgettünk,
annyira lekötött, hogy a megfelelő reak
ciókat imitáljam.
– Igen, jól ismerem a helyzetet. –
Lassan újból a levegőbe emelkedem. Ki
csit nagy a szél, szóval meg kell kapasz
kodnom a korlátban.
– És most mi lesz velem? Nem akarok
egyedül maradni a partin!
– Ne aggódjon! Kicsit beszélgessen
még a házigazdával, aztán fél óra múlva
hivatkozzon családi vészhelyzetre.
– Ki maga? – kérdezi ámultan a férfi.
– Egy barát – felelem.
A következő másodpercben hiába néz
utánam, már csak zsugorodó pont vagyok
az égen, úton a többi bajbajutott felé.

Fehér Boldizsár

Nem nagy ügy
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód:
CS009
Hogyan lehet megúszni, hogy az utcán
beszélgetni kelljen valakivel, akit alig ismerünk? Hogyan kell viselkedni, ha nem örülünk egy ajándéknak? Talán Szókratésznak
volt igaza, és nem érdemes olyan életet
élni, amelyet nem vetünk alá vizsgálatnak.
De amíg Szókratész az élet nagy kérdéseit
kutatta, Fehér Boldizsárt inkább az élet kis
kérdései foglalkoztatják.
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Charles Dickens

Két város regénye
A Két város regénye Párizsban és
Londonban játszódik az 1789-es forradalom előtt és alatt. Két város,
két férfi, egy fiatal nő. A klasszikus
szerelmi háromszöget izgalmassá
teszik a felvett és elcserélt nevek,
a hasonmások és álöltözetek, miközben lassan, de biztosan újabb
és újabb személyes titkok kerülnek
napvilágra.
Bolti ár: 4699 Ft
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CS011

Jacquie Bloese

A francia ház
A fiatal Émile élete gyökeres fordulatot vesz,
amikor egy balesetben elveszíti a hallását, és
a menyasszonya, Isabelle is elhagyja. A férfi
ugyan idővel új életet kezd, de sosem képes elfelejteni élete első szerelmét. Ahogy
a náci gépek megsokasodnak Guernsey fölött, és a németek megszállják a festői szigetet, Émile tudja, hogy hamarosan az ő
élete is alapjaiban változik meg.
Megjelenés: július 5.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CS010

Krasznahorkai László

Herscht 07769

Catherine Miller

A nap, amikor minden
megváltozott
Három súlyos gyászév után Tabitha elhatározza, hogy nem mond le legnagyobb álmáról: arról, hogy gyerekei legyenek. Úgy
érzi, összetört szívére gyógyírként hat majd,
ha nevelőszülőnek áll.
Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CS003
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Krasznahorkai László új műve napjaink Németországának mélabús
keleti felében játszódik, amely egyszerre Johann Sebastian Bach műveinek forrásvidéke és a neonáci
mozgalmak egyre kevésbé titkos
bázisa.
Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CS012
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Pilinszky János

Kiss Noémi

Ljudmila Ulickaja

Összes versei

Balaton

Szonyecska

A kötetben a verseken és a verses meséken
túl a szerző műfordításai és a hagyatékban
fennmaradt töredékek szerepelnek. Az életműsorozatban megjelent könyv Pilinszky ös�szegyűjtött verseinek minden eddiginél teljesebb kiadása.

Balaton-part, forró nyár, nyolcvanas évek.
A szocializmus gazdagjainak és kisembereinek nyári világa mellett bepillanthatunk
a legszegényebbek életébe, és átélhetővé válik a kor várakozó, feszült csendje...
Víkendházak, pulóverpiac, mólók. A nyaralás önfeledt öröme mellett megbicsaklott
sorsokat, bűnöket, titkokat és hazugságokat mos partra a víz. A Balaton a szabadságvágy könyve.

A Szonyecska egy női sors szívet melengető és szívbemarkoló története, szovjet
is, orosz is. Szovjet, mert Szonyecska élete a vad sztálinizmus, a világháború, majd
a létező szocializmus kulisszái között zajlik,
orosz is, mert a félszeg, előnytelen külsejű
könyvtároslány egyetlen feltűnő tulajdonsága, hogy kislány korától kezdve elszántan, szenvedélyesen, mámorosan olvassa
a nagy orosz irodalmat...

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CS015

Fordította: V. Gilbert Edit

Megjelenés: július 5.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CS014

Bolti ár: 2699 Ft
Klubár: 2510 Ft
Rendelési kód: CS016

Boldizsár Ildikó

Mesék az élet csodáiról

Charlotte Wood

Hétvége
Három nő összegyűlik, hogy karácsonykor
kitakarítsák elhunyt barátnőjük tengerparti házát. Mindannyian a hetvenes éveikben járnak, de nem is lehetnének különbözőbbek. Az együtt töltött hétvége felszínre
hozza az évtizedes konfliktusokat, és a három nő elkezd gondolkodni azon, miért is
barátok.

A kötet meséi külső és belső világunk felfedezésére hívják az olvasóit, s arra biztatnak mindenkit,
kicsiket és nagyokat, hogy ne csak
szórakoztató olvasmányként szeressék és élvezzék a meséket, hanem úgy is, mint eszközt önmaguk mélyebb megismeréséhez és
elfogadásához. Takács Mari illusztrációi szárnyakat adnak képzeletünknek és a meséknek.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CS017

Fordította: Morcsányi Júlia
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CS013

KÖNYVKLUB
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MŰVELT NÉP KIADÓ
Jodi Ellen Malpas

A brit
Rose Cassidy nem igazán él, inkább csak vegetál. Érzéketlenné
teszi magát a félelemmel és a fájdalommal szemben, mert csak így
maradhat életben ebben a kegyetlen világban. Így amikor a hírhedt
Danny Black egy halálos hatalmi
játszmában biztosítéknak magával
viszi, leteríti a lelke mélyéról feltörő
iszonyatos félelem. És ami annál is
rosszabb, az elsöprő vágy.
Hallott már történeteket a britről.
Kőszívű. Hidegvérű. De még soha
senki nem említette, hogy hihetetlenül szép és vészjóslóan elragadó. Átlát az álarcán, és kegyetlen reményérzetet ébreszt benne.
De Rose-nak küzdenie kell a torz
vonzerő ellen vagy azt kockáztatja,
hogy elveszti az egyetlent, amiért
élnie érdemes.
Bolti ár: 4690 Ft
Klubár: 4360 Ft
Rendelési kód: CS303

Párizstól keletre
Miután Léo édesanyja rejtélyes körülmények között meghal, a fiú tíz év után vis�szatér Thaiföldre. Nem csupán a háztól akar
szabadulni, de saját belső démonjaitól is,
amik annak idején egészen Párizsig üldözték. Lenyűgözően izgalmas és romantikus
regény a BL rajongóinak.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CS301

Réti László

Kyoichi Katayama

Vanessa Fewings

Vakond

Kiáltsd ki a szerelmed,
a világ közepén

Elbűvöl 3.

Sakutaro különös utazásra indul: Ausztráliába megy, és magával viszi Aki hamvait,
hogy ott szórja szét, a világ közepén. A lány
mindig Ausztráliáról álmodott, mindig oda
vágyott, ám sosem jutott el álmai földjére,
mert mindössze tizenhét évesen meghalt
leukémiában. Keserédes regény a tizenéves
szerelemről, a szűnni nem akaró odaadásról
és a szívfájdító veszteségről.

Vanessa Fewings a kíméletlen szenvedély
ismeretlen világába és az emberi szív legforróbb mélyére kalauzolja az olvasókat.
Most következik az igazi megszállottság.
Bolti ár: 4690 Ft
Klubár: 4360 Ft
Rendelési kód: CS302

Camero Larkin népszerűtlensége töretlen,
így főnökének nem marad más lehetősége,
mint hogy a kézzel-lábbal tiltakozó Fiona
Vance-et immár állandó társául nevezze ki
azzal, hogy a nő a főnök a párosban. Larkin
természetesen nem örül, de azért töretlen erővel vágnak bele az új ügybe, amelyben hat liter vér kiömlése miatt indul meg
a nyomozás.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CS304
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M. Z. Chapelle

Megigéz

Bolti ár: 3850 Ft
Klubár: 3580 Ft
Rendelési kód: CS305
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Ariana Godoy

Az ablakomon át

Fern Britton

Cornwall asszonyai
„Évtizedeket felölelő, csodálatos regény
anyákról és lányokról, titkokról és hazugsá
gokról és egy szerelemről, ami egy életen
át tart... Santa Montefiore, Erica James, Katie
Fforde és Rosamunde Pilcher rajongóknak
különösen ajánlott.”
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CS308

A Netflixen vetített nagysikerű film
után most könyvben is olvashatjuk ezt a nemzetközi szenzációt
keltő erotikus szerelmi regényt.
Raquel Alvarez keményen dolgozik és komolyan veszi a jövőjét. Az élete mindig csak róla és
az anyjáról szólt, és ez tartotta
meg Raquelt az egyenes úton. Kizárólag arra vágyik, hogy pszichológus legyen. Erre és persze arra,
hogy Ares Hidalgo felfigyeljen rá.
Egy véletlen találkozás ráébreszti Raquelt, hogy a fellobbanása
minden, csak nem viszonzatlan.
Szexuális vonzalmuk hamarosan
olyasmivé mélyül el, amit egyszerűen csak túlfűtöttként lehet leírni.
Fülig egymásba szeretnek.
Megjelenés: július 18.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CS306

Geneva Lee

John Sandford

Marian Keyes

Igázz le

Őrült folyó

Felnőttek

Clarának összetörték a szívét és magányos.
Próbál az Alexanderrel töltött utolsó éjszaka
után továbblépni. Beleveti magát a munkába, az edzésbe, bármibe, ami elfeledteti
vele az Alexanderrel folytatott perzselő szerelmi viszonyát. De Alexander nem olyan
férfi, aki könnyen feladja a harcot, és amikor végre kimutatja az iránta táplált érzéseit, Clara szeretné elhinni, hogy működhet
a kapcsolatuk.

Fiatalok, nyughatatlanok és gyilkolni vágyók. Átlagos fiatalok voltak, akik olyasmit
kerestek, amivel elüthetik az időt. Ma elkezdtek gyilkolni.
Napjaink Bonnie és Clyde-ja Minnesota mezőgazdasági vidékein menekülnek, és egyik
áldozatot a másik után maguk mögött
hagyva remekül szórakoznak.
Amikor azonban Virgil Flowers, a Bűnmegelőzési Hivatal nyomozója is üldözni kezdi
az izgalmat kereső fiatalokat, az események
megrázó fordulatot vesznek.

Cara agyrázkódást szenved, és ezért nem
tudja magában tartani a gondolatait. Elég
egy meggondolatlan megjegyzés Johnny
születésnapján, ahol jelen van az egész
család, és Cara megszellőzteti az összes
családi titkot.
Az ezt követő tisztázás során minden felnőtt azon töpreng, nincs-e itt az ideje, hogy
– végre – felnőjenek?
A Felnőttek egy új, szenzációsan szórakoztató, megható és hangos nevetésre fakasztó
regény.

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CS307

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CS309

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CS310

KÖNYVKLUB
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LAZI KIADÓ

Lucy Maud Montgomery

Benkő László

Anne válaszúton

Szent László 1. – A lázadás parazsán

Az Anne életútját bemutató sorozat harmadik részében hősnőnket a redmondi egyetemen láthatjuk viszont. A kemény tanulással és könnyed szórakozással teli évek során
Anne válaszúthoz érkezik: számot kell vetnie a szívében rejlő érzelmekkel, és lehet,
hogy ez lesz a legnehezebb vizsga…

Rendelési kód: CS401

Szent László 2. – A korona ára
Rendelési kód: CS402

Szent László 3. – Kard és glória
Rendelési kód: CS403

Benkő László Szent László-trilógiája korhű dokumentumokra és tudományos kutatók eredményeire építve mutatja be az egész Európa-szerte tisztelt magyar uralkodó rövidre szabott,
ám eseménydús életét, melyet talán a kard és a glória, azaz a harci dicsőség és a kivételes
karizma jellemzett leginkább.

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CS404

Bolti ár: 3799 Ft/kötet
Klubár: 3530 Ft/kötet

ERAWAN KIADÓ
Fejős Éva

Elhitted álmomat
Nizza, 2022. június. Nyolc magyar
érkezik egy hotelbe, akik nagy döntés előtt állnak. Egy magyar író
a Riviérán tölti a szabadságát, és
nemcsak saját műveit, hanem a valóságot is át akarja írni. A háttérben
valaki ördögi tervet dédelget...
Fejős Éva fordulatos, izgalmas története elrepít minket a narancsligetek, levendulamezők és a karcsú
pálmák mediterrán világába, ahol
az Azúr-part strandjairól egyenesen a kávézók teraszára vagy egy
koktélpartira vezet az út – ám baljós, sötét felhők közelednek a francia Riviéra fölé. Akad-e egy bátor
ember, aki megállítja a szereplők
felé robogó veszedelmet?
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CS406
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Schmöltz Margit

Anonymus 2.

Sólymok fellege
Az Anonymus-sorozat második kötetében
Perka, a solymászlány története folytatódik. A középkor forgatagában gyógyító és
rontó varázslatok, gonosz áskálódás és szerelmes vágyakozás sodorja tovább. Sorsában szerepet játszik a királyi akarat, a sündisznók öröksége, a kíváncsiság és egy
apró makk.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CS405
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Gaëlle Josse:

EGY ASSZONY ELLENFÉNYBEN
VIVIAN MAIER ÉLETE

Részlet a könyvből
December egyik utolsó napján ezüstö
sen csillogó sirályok és kacsák szelik
a levegőt rikoltozva a Michigan-tó fe
lett. Egy igen idős asszony követi őket
a tekintetével. (…) A tó, mint a tenger.
Nem látni át a túloldalára. És ha mégis
ez a tenger? Lehet, hogy hirtelen felbuk
kan néhány hajó az emlékezetében. De
hogyan lehetne ezt biztosan tudni, hisz
minden olyan bizonytalan.
A látvány, mint egy fénykép, melyet
akár ő is készíthetett volna. Tökéletes
kompozíció. A pad, a két végén egy-egy
csupasz fával, a téli dermedtségben vi
gyázzállásba meredve. A háttér a tó tá
volba vesző vonala. Elöl ez az idős as�
szony a padon kopott kabátban, elnyűtt
cipőben, a sok esőtől, az évszakok válta

kozásától megviselt filckalapban. Mellette
nyitott konzervdoboz. Mintha a jelenet
egyenesen neki lenne szánva, feketefehérben.
Ezt a képet már nem ő fogja elkészí
teni. Amúgy is rég nem fényképez már.
Különben meg hol vannak, mi lett
az ezernyi, tízezernyi negatívval, melye
ket nap nap után, évtizedekig készített?
Nem sokat látott belőlük. Mind ott pi
hennek valahol dobozokban, bőrön
dökben egy bútorraktár mélyén, mely
nek a bérét hosszú évek óta nem tudja
fizetni már, és a címét is elfelejtette. Ki
lett minden dobva, el lett adva? Nincs
semmi jelentősége már. Mindez már
a múlté. Egy régmúlt időé, melynek talán
néhány emléktöredéke fel-felbukkan

Gaëlle Josse

Egy asszony
ellenfényben

Vivian Maier élete
Vivian Maier (1926-2009), a ki
emelkedő tehetségű fotós életét
rekonstruálja ez a könyv, egy különös személyiségét, aki saját fotóinak zömét nem is látta. A francia-osztrák származású amerikai
fényképész ugyanis nevelőnőként
dogozott, és emellett hobbiból
fotózott szenvedélyesen. New York
és Chicago utcáit járva az elesetteket, az amerikai álomból kirekesztetteket örökítette meg nagy
érzékenységgel.
Megjelenés: július 15.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CS018

a kusza emlékezet sötét óceánjából, és
felvillan egy-két pillanatra a világítóto
rony reflektorfényében. Merev, görcsös
ujjai már nem nyomják meg többé a fény
képezőgép exponálógombját, fáradt sze
me már nem keresi a legjobb beállítást,
megvilágítást, a témát, a részleteket, a tö
kéletes pillanatot, amit meg kell ragadni,
mielőtt végképp elmúlik. (…)
Az asszony neve, akit szirénázva szál
lítanak, Vivian Maier, február elsején lesz
nyolcvanhárom éves. Senki sem tudja
itt, ki ő. Egy ismerős személy, egy a sok
közül, aki mintha részét képezné ennek
a helynek, mint egy dekorációs elem,
aki egy szép napon eltűnik. Az ember
észreveszi, egy pillanatra elgondolko
zik, mi lehet vele, majd elfelejti. Egy
magányos asszony, akinek néha kihagy
egy kicsit a feje, aki néha még mulatsá
gos is tud lenni, de rettentően makacs.
Ha valaki, akkor John, Matthew és Lane
Gensburg tudna róla mondani valamit,
a három testvér, akit az idős asszony ti
zenhét éven át nevelt. Ők fizetik most
a lakbérét, ők találták neki ezt a lakást,
miután néhány évvel ezelőtt borzasztó
körülmények között, nagy szegénység
ben rátaláltak. Igen, egykori nevelőnő
jük a szemétben keresgélt.
A kórházból kijövet szanatóriumban
helyezik el, hogy gondtalanul gyógyul
hasson. Az orvosok figyelmeztették őket,
ebben a korban egy esés, egy fejsérülés
nem tudni, mit okozhat. Mindent meg
teszünk majd, amit csak lehet. Négy hó
napon keresztül Vivian ébrenlét és ön
tudatlanság között ingadozik, valami
lefojtott, mintegy vattaszerű állapotban,
amiben lassan kibogozódnak egy élet
szálai, és ami előrevetíti a végső, örök
nyugalmat. Majd eljön 2009. április
26. Már nem látja meg ezt a tavaszt,
ezt a zöld burjánzást az ablak előtt.
A fénykép elveszti élességét, elhomályo
sul, kivehetetlen. Vége.
Zaremba-Huzsvai Natália fordítása

KÖNYVKLUB
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dr. Felix Kreier–
dr. Maarten Biezeveld

Hörcsög az agyban –

Miért eszünk kényszeresen?
Könyvünk lépésről lépésre bemutatja, mire van szükségünk a tartós súlycsökkenéshez: hogyan
alakítsuk a napirendünket, az étkezési és alvási szokásainkat, mikor mennyit és hogyan mozogjunk, és milyen külső segítséget,
segédeszközöket vegyünk igénybe ahhoz, hogy végre igazán, nap
mint nap jól érezzük magunkat
a bőrünkben. A szerzők ugyanis
megfejtették a titkot: megtalálták
a túlsúlyért, az elhízásért felelős
,,szörnyet”, a Hörcsögöt az agyban!
Megjelenés: július 14.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CS020

Fantasztikus nők
Fantasztikus nők, döbbenetes, elképesztő
sorsok. Hogyhogy eddig nem ismertük
őket? Létezik, hogy senki sem írt regényt,
verset, ódát, szatírát az életükről, tetteikről?
Többségüket elnyelte a múlt süllyesztője;
apjuk, férjük, fivérük árnyékában ritkán vettek róluk tudomást, akármilyen zseniálisak
voltak is a maguk nemében, sőt, nem csak
a maguk nemében.
Megjelenés: július 27.
Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CS019

Massimiliano Allegri

Marjorie Sarnat

Marjorie Sarnat

Ilyen egyszerű

Szépséges angyalok

Fantasztikus rókák

„Mindig a focilabdát követtem. Aztán közel
negyven év sportpályafutás után – előbb
játékosként, majd edzőként – úgy döntöttem, előveszem a jegyzeteimet, amelyek
végigkísértek az úton.” Az egykori olasz
középpályás, az AC Milan és a Juventus világszerte ismert edzője Ilyen egyszerű című
könyvében 32 vezérelvben foglalja össze
eddigi pályafutásának tanulságait.

A Kreatív Kikötő-sorozat Szépséges angyalok
című színezőkönyve azonnal ámulatba ejt
egész oldalas, éteri szépségeket ábrázoló
illusztrációival. Merülj el a tematikus rajzok
lenyűgöző részleteiben: az égbolt fényeiben tündöklő isteni teremtmények, az
álmainkat vigyázó őrangyalok és a négy év
szak bámulatos képviselői várnak a lapokon.

Intelligensek és elbűvölőek – a rókák az állatvilág legbájosabb teremtményei közé
tartoznak. A Kreatív Kikötő-sorozat Fantasztikus rókák című színezőkönyve 31 káprázatos illusztrációt, köztük gyönyörű portrékat
és mandalákat tartalmaz, amelyek első pillantásra elbűvölik a színezők és a ravaszdi
állatok kedvelőit.

Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CS021

Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CS022

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CS023
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TEREMTS KAPCSOLATOT ÖNMAGADDAL
és SZEREZD VISSZA az ÉLETED!
Részlet Cheryl Rickman Magány című könyvének bevezetőjéből

Joy Langley

Stressz
A stressz a szervezet természetes válaszreakciója a külső ingerekre. Beépített mechanizmus, amely arra hivatott, hogy óvjon
bennünket – ám megbetegíthet, ha nem
tudjuk kezelni. Szerencsére a stresszt képesek vagyunk kontrollálni, s a megfelelő tudással a javunkra is fordíthatjuk. Ha megérted a stresszt ahelyett, hogy megpróbálnád
kiiktatni, egészségesebb gondolkodásmódot alakíthatsz ki.
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CS024

Dr. Rita Santos

Pánik
A pánikrohamok ijesztőnek tűnnek, különösen, ha nem érted, mi történik veled. Ám ha
megtanulod felismerni, megérteni és kezelni a jelenséget, akkor máris nyertél: egy
nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet.
Dr. Rita Santos praktikus módszereket ajánl
a kiváltó okok felismeréséhez és érzelmeink
jobb megértéséhez, melyekkel újszerű módon viszonyulhatunk a szorongásainkhoz.
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CS025

KÖNYVKLUB

A médiában egy ideje rendszeresen fel
tűnnek a „magányosság világjárványá
ról” szóló főcímek, főleg mivel a globális
népességstatisztikák rendre arról szá
molnak be, hogy manapság az ottho
nok egynegyedének csupán egy lakója
van. Az Egyesült Államok népszámlá
lási hivatala szerint ez a szám megtriplá
zódott az 1940-es évek óta, és a városi
otthonok 40 százaléka most már egy
lakosú – részben a válások számának
emelkedése és a házasságok számának
csökkenése miatt, részben mert egyre töb
ben döntenek úgy, hogy egyedülállók
maradnak.
Ugyanakkor ez az emelkedés nem
feltétlenül jelenti a magányosság terje
dését. Egyedül élni nem automatikusan
egyenlő a magányossággal. Az is lehet
magányos, akit emberek vesznek körül.
Az izoláció hozzájárulhat a magányos
sághoz, de nem kell magunkban lenni
ahhoz, hogy magányosnak érezzük ma
gunkat. Gyakran társaságban társtala
nabbul érezzük magunkat, mint amikor
fizikálisan egyedül vagyunk.
Tehát az egyedülélés és a magunkban
töltött idő nem pontos mutatói a magá
nyosságnak, valamint nem utalnak egy
értelműen a társas támogatás hiányára.
Az egyedül élő embereknek számos szo
ros és támogató kapcsolata lehet. Ugyan
így, a kapcsolatok és az aktív társasági
élet nem nyújt automatikusan immuni
tást a magány ellen. Egyes kapcsolatok
elszívhatják az energiánkat, míg mások
helyreállíthatják. Tehát ha magányosság
ról van szó, a kapcsolatok mennyiségénél
többet ér a minőségük.

Az egyszemélyes háztartások számá
nak megnövekedése nem az egyetlen
változás. Jellemző, hogy a szomszéda
inkkal fenntartott kapcsolataink is fel
színesebbek, mint ötven évvel ezelőtt.
Ezen felül a „falvakban” már nem szokás
együtt felnevelni a gyerekeket. Azonban,
ha egy barátunk vagy rokonunk a világ
másik felére költözik, ellentétben pár év
tizeddel ezelőttig, amikor valószínűleg
soha nem láttuk volna viszont, a techno
lógiai vívmányoknak köszönhetően ma
folyamatosan tudjuk egymással tartani
a kapcsolatot, bárhol is élünk.
Összességében, bár a támogató szak
szervezetek és a polgári egyesületek nap
jainkban kevésbé meghatározóak, mivel
az individualizmus kultúrája az uralko
dó, nincs olyan bizonyíték, mely azt su
gallaná, hogy az összetartó szomszédsá
gok aranykorában az emberek ne lettek
volna ugyanolyan magányosak, mint ma
napság. Akár jobban terjed a magányos
ság, akár nem, egy dolog biztos: egyáltalán
nem csökken. Ez pedig azt jelenti, hogy
alaposabban meg kell vizsgálnunk a je
lenséget, és közbe kell lépnünk, ha magun
kon vagy másokon tapasztaljuk a jeleit.
A jó hír az, hogy bár a magány nem
kellemes, lehet orvosolni, így nem kell,
hogy állandósuljon ez az állapot, illetve
nem kell stigmát viselnie annak, aki
egyedül van. Van kiút a magányosságból
egy kapcsolatokban gazdag élet felé.
Ez a könyv szelíd útmutatóként szolgál
hat mindazoknak, akik már érezték a ma
gányosság kínját, és társként, mely utat
mutat a jobb kapcsolatok felé – legyen
szó saját magunkról vagy másokról.

Cheryl Rickman

Magány
Az egyedüllét gyakran a saját döntésünk. A magány soha nem
az. Jó hír: van rá mód, hogy kevésbé legyünk magányosak, és
ki tudjunk teljesedni a kapcsolatainkban! Ez a könyv társként
és útmutatóként szolgál mindazoknak, akik valaha átélték már
a magány fájdalmát: gyengéden vezet a saját magunkkal és
másokkal kialakított jobb kapcsolatok felé.
Megjelenés: július 15.
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CS026
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A VILÁG FILOZÓFUSAI

E. A. Dal Maschio

Joan Solé

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CS033

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CS036

Platón

Akkora a hatása Platón életművének, hogy nem túlzás azt állítani:
a gondolkodás történetét (a valóság, az igazság és az emberi lélek
különböző megközelítési módjait) nem érthetjük meg anélkül, hogy
megismernénk az Akadémia alapítójának téziseit. Ez a könyv azzal
a céllal készült, hogy közelebb hozza az olvasóhoz a nagy athéni filozófus gondolatait, különös figyelemmel koncentrálva az alapfogalmak tisztázására.

Schopenhauer

A radikalizmusa tette Schopenhauert a nyugati bölcselet egyik legfontosabb filozófusává. A létezést irracionális fogta fel, amely önzésben, féktelen mohóságban és szexuális vágyban nyilvánul meg
– ezek egyszersmind szenvedéseink okai is Schopenhauer szerint.
De eszközöket is kínál a túléléshez: együttérzést mások fájdalmával,
valamint lehetőséget a vágy és a frusztráció elkerülésére, esztétikai
tapasztalatok segítségével.

Roberto R. Aramayo
Jaume Xiol

Rousseau

Descartes

Megjelenés: július 19.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CS034

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CS035

Az a pillanat, amikor Descartes a filozófiai reflexió fókuszát a gondolkodó ember tudatába helyezte át – egy mérföldkő volt a bölcselet fejlődésében. Valójában a filozófia ekkor lépett át a modernitásba.
Descartes a 17. század egész filozófiai univerzumára hatást gyakorolt
azzal a törekvéssel, hogy a bölcselet számára a matematikában és
a fizikában megszokott fogalmi szilárdságot igyekezett megteremteni.

A politika tette az embert olyanná, amilyen. Ha van valaki, aki pontosan ismerte fel, hogy a politika és a vezető politikusok döntően
formálják a népeket, akkor az Rousseau, a nagy vagyon megadóztatásának elkötelezett híve volt. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi kohézió megteremtése a szegénység és a gazdagság egyidejű felszámolásával, egy stabil középosztály létrehozásával érhető el.

Arturo Leyte
Toni Llácer

Heidegger

Nietzsche

Megjelenés: július 12.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CS037

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CS041

Nietzsche egész munkássága egy pokolgép: olyan szerkezet, amelynek célja a világra és az önmagunkra irányuló addigi megértési módjaink felrobbantása. Ez a kötet valójában egy kezelési útmutató, amely
segít megtanulni, hogyan használhatunk biztonságosan egy ilyen gépezetet. A kötet lapjain körutazást teszünk Nietzsche életében és filozófiájában, a görög filozófia iránti fiatalkori elköteleződésétől egészen
a keresztény erkölcs elleni végső támadásig.

Martin Heideggert a lételméleti kérdések érdekelték, vagyis egy
olyan problémakör, amelyet szerinte évszázadokig nem súlyának megfelelően kezelt a nyugati filozófia. A klasszikus filozófiának, amely
egy absztrakt létezésérzést feltételezett, számára már nincs értelme.
Miközben a politika gondolkodás területén nagyon is támogatta
a platóni elméletet, olyannyira, hogy a náci pártban és a Führerben
talált választ hazája és a világ számára.

Cristina Sanchez Munoz
Marc Pepiol Martí

Megjelenés: augusztus 2.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CS038

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CS042

Sigmund Freud, akit Nietzsche és Marx mellett a gyanakvás harmadik mestereként tartunk számon, korábban elképzelhetetlen filozófiai kérdéseket fogalmazott meg. Mit jelentenek az álmaink? Tényleg
racionális lények vagyunk, és sikerül uralkodnunk ösztöneinken? Milyen árat kell fizetnünk a társadalomban való létezésért? Ha választ
akarunk találni ezekre a kérdésekre, Freudhoz kell fordulnunk.
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Hanna Arendt

Freud

RENDELJEN KÖNYVET SZEPTEMBER 19-IG!

Hannah Arendt alkotta a meg a 20. század egyik legeredetibb filozófiáját. A közös térrel, emberi létezésünk megkerülhetetlen keretével kapcsolatos álláspontja fontos támpontokat ad önmagunk,
közös magatartásaink megismeréséhez. A 20. század fő politikai tapasztalatait értelmezi újra, a totalitarizmust, a tömegtársadalmak szerkezeti kérdéseit és a forradalmak természetét.
KÖNYVKLUB
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Rory Sutherland

Cal Newport

David de Jong

Alkímia

Elmélyült munka

Náci milliárdosok

Az üzleti sikereket pusztán a közgazdaságtan
elméletei alapján lehetetlen megjósolni, hiszen döntéseinket sok tényező befolyásolja. Az Ogilvy legendás reklámszakembere
a legújabb kutatások és szórakoztató esetek
alapján fedi fel viselkedésünk és a sikeres
kommunikáció titkait.

A könyvnek köszönhetően nem marad kétségünk: mindenképpen rá kell szoknunk
az intenzív összpontosításra. Cal Newport
ehhez azonnal alkalmazható módszereket
kínál, amelyek segítségével a fókuszált munkavégzés életünk részévé válik.

A német iparmágnások azáltal, hogy kisajátították a privátbankokat, áruval és fegyverekkel látták el a hadsereget, közvetve vagy
közvetlenül, de támogatták a náci törekvéseket. David de Jong oknyomozó újságíró
mérföldkőnek számító művében a véres
pénz nyomába ered, és feltárja a leggazdagabb dinasztiák történetét.

Az értelmetlennek tűnő ötletek
meglepő ereje a márkaépítésben
és azon túl

Bolti ár: 5900 Ft
Klubár: 5485 Ft
Rendelési kód: CS501

Hogyan érhetünk el sikereket
összpontosítással egy szétszórt
világban?

Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4555 Ft
Rendelési kód: CS502

Németország leggazdagabb
dinasztiáinak sötét története

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CS503

English for Everyone –
Junior-sorozat
Silke Rose West – Joseph Sarosy

Ghillie Başan

Hogyan meséljünk gyerekeknek?

Mezze

Az intuitív mesemondás erősíti a kötődést,
segít új készségeket elsajátítani, valamint
átlendít a nehéz pillanatokon és érzéseken.
A szakértő szerzők eszköztárt adnak saját
meséink kitalálásához hiszen a mesélésben
már eleve jók vagyunk – csak esetleg még
nem tudunk róla.
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CS505

KÖNYVKLUB

Minden napra 5 szó

Kis fogások, nagy társaságok –
Mártogatósok, saláták, tészták,
édességek

angol – Rendelési kód: CS506
spanyol – Rendelési kód: CS507
német – Rendelési kód: CS508
francia – Rendelési kód: CS509
olasz – Rendelési kód: CS510

Padlizsánkrém, hummusz, töltött szőlőlevelek, datolyás falatkák – pár kedvenc a közel-keleti és mediterrán térség mezzefogásaiból. A mezze népszerűsége az ízeken túl
a társas együttlét örömében rejlik. A kötet
80 receptje alapján bárki könnyedén terülj-terülj asztalkámat varázsolhat.

Tanulj meg naponta 5 szót a könyvek segítségével, így akár 1000 angol/francia/
német/spanyol/olasz szó írását és kiejtését sajátíthatod el. Könnyen ellenőrizheted tudásod, és szórakoztató feladatokon
keresztül ismételheted át a megtanult
szavakat!

Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CS504

Bolti ár: 5900 Ft/kötet
Klubár: 5485 Ft/kötet
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Mercedes Ron

Az én hibám
Nicholas Leisternek lehetetlen ellenállni. Kék szem, éjfekete haj,
magas termet... minden stimmel,
kivéve, hogy ő Noah új mostoha
testvére, és megtestesíti mindazt,
amitől a lány egész életében menekült. És lassanként az is kiderül,
hogy kettős életet él, és súlyos titkot rejteget milliomos apja elől...
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CS031

14+

5+

Hanna Sörensen

Fedezd fel a világot Borival!
Labirintusokban utat találni, hibákat keresni, apró részleteket észrevenni – itt aztán
éles szemekre lesz szükség! Mi ugrál ott
a fűben? Milyen halak úsznak az akváriumban? Milyen vastag az orrszarvú bőre? Változatos feladatokat találhatnak a kíváncsi
Bori-rajongók.
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CS027

6+

Julia Boehme

Stefanie Dahle

Kasie West

Bori és a titkos levél

Nincs több veszekedés!

Helyek, ahol még sosem jártunk

Bori és Pali nagyon szeretnének levelet kapni, ezért arra gondoltak, hogy útjára indítanak egy-egy palackpostát, hátha egészen
Ausztráliáig eljutnak, és valaki küld nekik
válaszképp egy kengurus képeslapot! De
Bori pár nap múlva megtalálja Pali palackpostáját a partra sodródva. Ekkor támad
egy ötlete...

Bundás, a kis borz és Fülöp, a nyuszi reggel
óta veszekednek. A vita kis időre abbamarad, amikor Brúnónak, a mackónak egy
palack akad a horgára, benne titokzatos
üzenettel. Miután elolvassák, kiderül, hogy
egy kis boszorkány írta, aki csapdába esett
a Sárkányhegyen!

Norah évek óta nem látta gyerekkori barátját, Skylert. Amikor a fiú elköltözött, sokat
beszélgettek, de az utóbbi időben kapcsolatuk arra korlátozódott, hogy lájkolják
egymás Instagram-posztjait. Norah éppen
ezért alig várja a családjuk nyárra tervezett
közös lakóautó-útját.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CS029

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CS030

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CS028
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Miss Austen reneszánsza
Jane Austen, bár 205 éve halott, regé
nyei reneszánsza csak erősödik az idő
múlásával. A legtöbb feldolgozást és ki
adást megélt két legismertebb regénye a
Büszkeség és balítélet, illetve az Értelem
és érzelem mellett kevésbé ismert regé
nyei is reflektorfénybe kerülnek napja
inkban. Az Emma friss filmes feldolgo
zása után júliusban debütál a Netflixen
a Meggyőző érvek.
Ez a filmes adaptáció abba az új hul
lámba illeszkedik, aminek legnagyobb
sikerét a Bridgerton család aratja napja
ikban. A 2022-ben már második évad
dal jelentkező sorozat megosztó, de min
denképpen újszerű volta abban áll, hogy
a történelmi hűségnek fittyet hány, a kül
sőségeket pedig a végletekig eltúlozza.
És nem véletlen a párhuzam és a kapcso
lódás a két film között. A sorozat Julia
Quinn könyvéből készült, akinek ko
rábbi regénye az Önteltség és önámítás,
mely a Büszkeség és balítélet folytatása.
Ez a korszak és ezen belül Jane Austen
regényei biztosan vezetik azt a képzelet
beli listát, melyen a legtöbb folytatást,
átiratot, adaptációt ihlető regények sora
szerepel. Oszcilláló hatásoknak vagyunk
tanúi, ahol regények hatnak újabb regé
nyekre, regények filmekre és filmek fil
mekre. De a 21. században nem kell cso
dálkoznunk azon, amikor a folytatások
és adaptációk hullámán az eredeti regé
nyek is újra előkerülnek – visszatérünk
az eredeti forrásokhoz.
„A Bridgerton-sorozat szerelemről és
boldogságkeresésről szól, amit a szerep
lők különböző jogok birtokában és kö
telezettségek terhe mellett próbálnak
véghez vinni, sokszor mások érdekeit sért
ve, érzéseit bántva vagy saját maguknak
tett ígéreteket megszegve. Sok bennük
az árulás, a megcsalás, a politika és a szex.
Könnyed szórakoztató, de tanító jellegű,
így túlmutat a ponyván.” – ezek a sorok
akár 1818-ban is megjelenhettek volna
a Meggyőző érvek képzeletbeli filmadap
tációjának kritikájaként.
Mert voltaképpen miről is szól Jane
Austen utolsó regénye?
A történet Sir Walter Elliotról és há
rom lányáról szól, akik közül csak Mary,

KÖNYVKLUB

a legkisebbik ment férjhez. A legidősebb,
Elisabeth hiába vár gőgösen somerset
shire-i kastélyukban rangos házasságra,
a középső testvért, a regény főhősét,
Anne-t pedig lebeszélték arról, hogy há
zasságot kössön szerelmével, a fiatal, va
gyontalan Wentworth tengerésztiszttel.
Az egykori szerelmesek nyolc év után
véletlenül újra találkoznak, ami azért is
érdekes, mert az idő múlásával aztán for
dult a kocka: Sir Walter pazarló életmód
ja miatt kénytelen bérbe adni a birtokát,
és elköltözni, az azóta kapitányi rangra
emelkedett korábbi udvarló viszont fé
nyes pályát futott be, meggazdagodott,
és most, hogy a napóleoni háborúk befe
jeződtek, le akar telepedni, családot ala
pítani. Leendő feleségével szemben mind
össze egy követelményt támaszt: bárki
lehet... csak Anne Elliot nem…(spoiler)
de hosszas bonyodalmak, kölcsönös
büszkélkedés és féltékenykedés után vé
gül újra egymásra találnak hőseink.
A Meggyőző érvek a legérettebb – és
számtalan kritikusa és olvasója által a leg
jobbnak tartott – Austen-regény, amit nem
az erény és a hűség felemelő példái tesz
nek maradandóvá, hanem a karikaturisz
tikusan jellemzett, hiú, üresfejű, pávás
kodó, csacska alakok pompás galériája.
Így, kedves olvasó, kezdjük először
a könyvvel és utána mindenki kedve sze

rint csemegézhet új és régebbi filmes
adaptációkban.
Filmes adaptációk:
A Persuasion a BBC Screen Two 1995-ös
filmje, amelyet Roger Michell rendezett
Jane Austen 1817-es azonos című regé
nye alapján. A filmben Amanda Root
játssza Anne Elliotot, míg Frederick
Wentworth kapitányt Ciarán Hinds
alakítja.
A Persuasion egy 2007-ben készült
brit televíziós filmadaptáció Jane Austen
1817-es Persuasion című regényéből.
A filmet Adrian Shergold rendezte,
a forgatókönyvet Simon Burke írta.
Sally Hawkins Anne Elliotot, míg Rupert
Penry-Jones játssza Frederick Wentworth
kapitányt.
A Persuasion egy hamarosan bemuta
tásra kerülő amerikai film, amelyet Carrie
Cracknell rendez Ron Bass és Alice
Victoria Winslow forgatókönyve alapján,
Jane Austen azonos című regényéből.
A főszereplők Dakota Johnson, Cosmo
Jarvis, Nikki Amuka-Bird, Richard E.
Grant és Henry Golding. 2022. július
15-én jelenik meg a Netflixen.
Edinger Katalin

Jane Austen

Meggyőző érvek
A történet Sir Walter Elliotról és három lányáról szól, akik közül csak Mary, a legkisebbik ment férjhez. A legidősebb, Elisabeth hiá
ba vár somersetshire-i kastélyukban rangos
házasságra, a regény főhősét, Anne-t pedig
lebeszélték arról, hogy házasságot kössön
szerelmével, a fiatal, vagyontalan Wentworth
tengerésztiszttel. Az egykori szerelmesek nyolc
év után véletlenül újra találkoznak...
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CS032
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Molnos Péter

Marék Veronika

Czene Béla festészete

Már tudok olvasni – 3. szint

A valóság szerelmese

Lassú Víz, Sebes Patak

Bolti ár: 16 990 Ft
Klubár: 15 800 Ft
Rendelési kód: CS601

Bolti ár: 1699 Ft
Klubár: 1580 Ft
Rendelési kód: CS602

A Molnos Péter és Fákó Árpád által összeállított reprezentatív album
a nagyközönségnek is fogyasztható nyelvezettel mutatja be Czene
Béla életművét, melynek központjában a modern városi ember hétköznapjai, jellegzetes színterei és szereplői, a klasszikus eredetű,
mégis modernizált női szépség áll.

Varga Éva

Lassú Víz és Sebes Patak tökéletesen kiegészítik egymást: egyikük
a kéz, másikuk az ész. A két testvér együtt indul útnak Fehér Hódhoz,
hogy megszerezzék a medvefüvet beteg édesanyjuknak. Ám a különleges gyógynövényre Mosómedve is igényt tart… Vajon a testvérek képesek kicselezni egy tolvajt egymás nélkül?

Bellosevich Petra–Pásztor Zsuzsanna

Változat sárkányokra
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CS603

6+

Gyurma-kaland
15+

Sárkányos Égbelátó Mirkó szülővárosát a sárkányok őszi vonulása teszi
különlegessé. Idén épp Mirkó évét ünneplik, aki azonban a sárkányvonulás után pár nappal úgy dönt: megszökik, és a városkapu határain
túl, egy térképet és megérzéseit követve próbálja felderíteni a sárkányok titkát…

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CS604

4+

A gyurmázás népszerűsége a mai napig töretlen, hiszen szinte nincs
olyan kisgyermek, aki ne szeretne ezzel játszani. A gyurmázás egy
olyan játékos, kézműves-tevékenység, ami amellett, hogy a gyermeket kikapcsolja és szórakoztatja, számos dolgot fejleszt. A füzetet
használva a gyermek játszik, és észrevétlenül fejlődik.

Paula Harrison

Kitti és a bűvös kert

Kányádi Sándor

Nappal kislány. Éjjel macska.
Mindig készen a kalandra.
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CS605

Világlátott egérke
6+

Kitti, Ribizli és Zizi a városi háztetőket járva egy titkos kertre bukkannak. Varázslatos hely, tele egzotikus növényekkel. Zizi lelkesedésében fűnek-fának mesélni kezd felfedezésükről, amivel lassan óriási
kalamajkát okoz. Kittinek hamarosan közbe kell lépnie, hogy megmentse a szépséges kertet.

Egy mezei egérke megelégeli az őszi esőket, a koplalást, gondol
egyet, és bemerészkedik a faluba. Vajon igazat beszélnek az öregebbek, hogy a házi egerek semmiben sem szenvednek hiányt? Ha
hősünk tudná, hogy a faluban csöppet sem vár rá szíves fogadtatás… De most már nem fordulhat vissza: hosszú utazás vár rá.

Irodalmi szöveggyűjtemény és
családi olvasókönyv nagycsoportos
óvodásoknak

Pónibarátság 4.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CS607

Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CS608

5+

Szöveggyűjteményünk ezúttal a nagycsoportos korosztály részére kínál örömteli kirándulást a gyermekirodalom világában. A kötet mintát szolgáltat az igényes és szépirodalmi értékű gyermekirodalmi
művek felismeréséhez. Megtalálhatók benne a halhatatlan klasszikus, valamint míves kortárs alkotások is.
RENDELJEN KÖNYVET SZEPTEMBER 19-IG!

6+

Victoria Eveleigh

Mondjad még!
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Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CS606

Kihívás elfogadva
Megjelenés: július 11.

9+

Katy élete mozgalmas. Egyszerre három exmoor pónit kéne gondoznia. Legjobb barátnője, Alice egy csodás, díjnyertes pónit kap
ajándékba, így sokat járnak el együtt lovagolni. Lesz egy új szomszédja is, James, aki egyre többet segít neki, de egy idő után úgy tűnik, a lovak még többet segítenek az autista kisfiúnak.
KÖNYVKLUB

BABILON KÖNYVKIADÓ

Rozgonyi Sarolta

Az alma

A gyümölcstől
a jelképig

Rendelési kód: CS701

A tojás

A tyúktojástól
a világtojásig

8+

Rendelési kód: CS702

Gondoltad volna, hogy egyetlen dolgot hányféle szempontból vizsgálhatsz meg? Belülről, kívülről, közelről, távolról, önmagában, összefüggésben. Megnézheted a színét, a formáját, megszagolhatod, megízlelheted, megtapinthatod. Kereshetsz hozzá hasonló dolgokat, önmagán
túlmutató jelentéseket, összefüggéseket, ábrázolásokat, történeteket, szokásokat… és végül
egyetlen dologból egy egész világ kerekedik ki.
Mitől barnul meg a félbevágott alma? Ismerte-e Nagy Sándor az almát? Honnan merített ihletet Dumas, francia író? Miért tettek régen a kútba almát?
Milyen állatok szaporodnak tojással? Hogyan hasznosítható a tojáshéj? Mi az a kozmikus tojás? Milyen legendákban szerepel tojás?
Amit még nem tudtál az almáról és a tojásról, ezekből a könyvekből kiderül. Játékos feladatok
és próbák várnak, az összefüggéseket pedig gondolattérképen böngészheted, sőt magad is
rájöhetsz újabbakra.

3+

Logico Primo

1263 Öltözködés
Milyen anyagból van? Melyiket kell előbb
felvenni? Milyen a mintája?
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CS703

Bolti ár: 3790 Ft/kötet
Klubár: 3520 Ft/kötet

5+

5+

5+

Logico Primo
1252 Bal-jobb, lent-fent

Logico Primo
1247 Autók, utcák, táblák

Logico Primo
1264 Színek, képek, formák

Kövesd a kisegeret, a cicát és Csurit! Hová
bújtak? Hogy pózolnak a tükör előtt?

Ki merre megy az utcán? Hogy néz ki egy
jármű egy másik nézőpontból? Mi hiányzik
a tábláról? Mit látsz útközben?

Képrészletek felismerése művészi ábrázolásokon, anyagok, minták, színárnyalatok kiválasztása.

Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CS705

Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CS706

Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CS704

KÖNYVKLUB
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Orosdy Dániel–
Merényi Dániel

Wakond

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS101

Lincoln Child

Farkashold
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1495 Ft
Rendelési kód: CS105

Peter James

Amíg a halál el nem
választ
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 1300 Ft
Rendelési kód: CS110

Greg Iles

Nele Neuhaus

Kate Alcott

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 2245 Ft
Rendelési kód: CS102

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1500 Ft
Rendelési kód: CS103

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS104

Douglas Preston

Vince Flynn

Douglas Preston–
Lincoln Child

Mississippi vér

A Majomisten
elveszett városa
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1500 Ft
Rendelési kód: CS107

A parancs: halál
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1745 Ft
Rendelési kód: CS108

Linda Castillo

Donato Carrisi

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 1645 Ft
Rendelési kód: CS111

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1995 Ft
Rendelési kód: CS112

Tom Clancy

Mark Frost

Sötét úton

Köztünk az áruló
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS114
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Aki szelet vet...

A lelkek ítélőszéke

Twin Peaks
titkos története
Bolti ár: 2000 Ft
Klubár: 400 Ft
Rendelési kód: CS115

MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES

Hollywood lánya

Az obszidiánkamra
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1745 Ft
Rendelési kód: CS106

Ruth Hogan

Az elveszett tárgyak
őrzője
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1495 Ft
Rendelési kód: CS109

Clive Cussler–Justin Scott

A pokol feneke

Isaac Bell nyomozó esetei
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS113
KÖNYVKLUB

AKÁR 60%–70%–80%–90% KEDVEZMÉNNYEL!

Pachmann Péter

Misu háborúja
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS116

Jodi Picoult–
Samantha van Leer

Lapról lapra

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS129

Jodi Picoult

Hartay Csaba

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS118

Viharsarki kattintós

Életszikra

Köszönöm a befogadást!
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS119

Lisa Taddeo

Lévai Balázs

Benyák Zoltán

Horváth Gábor

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 900 Ft
Rendelési kód: CS120

Ponyvarákenrol

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS122

Mennyből a gandzsa

Rebecca Chance

Rebecca Chance

Virág Emília

Patik László

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 700 Ft
Rendelési kód: CS124

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 700 Ft
Rendelési kód: CS130

Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 900 Ft
Rendelési kód: CS127

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS128

Rachel Gibson

Kal Pintér Mihály

Szőcs Henriette

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS117

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS126

Elma háremének titka első rész

Három nő

Luxus és csók

Szerelmi katasztrófák

KÖNYVKLUB

Beállás

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS121

Luxus és könny

Atyavilág

A nagy illúzió

Tündérfogó

A kék

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 700 Ft
Rendelési kód: CS123

Anna, édes

A török brigadéros – A Kizil
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 300 Ft
Rendelési kód: CS125

MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES
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Makai Rita

Paige Toon

Donna MacMeans

Pál Dániel Levente

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS133

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1495 Ft
Rendelési kód: CS134

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 700 Ft
Rendelési kód: CS132

Lucy Dillon

Mary Balogh

Madeline Hunter

Eithne Shortall

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS135

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 1645 Ft
Rendelési kód: CS137

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS138

Sarah Title

Joanna Courtney

Kristan Higgins

Paige Toon

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1100 Ft
Rendelési kód: CS139

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS141

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS142

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS140

Paige Toon

Stéphane Garnier

Gill Sims

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS143

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS145

Határtalan szerelem
Párizsban
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS131

A fénysugár

Kísérleti randevú

Akit mind szerettünk

Az egyezség

A hódító királyné

Öt év múlva

24

Mámoros ölelés

A szélhámos szerető

Esküvő újratöltve

Macskabölcsesség

MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES

Az Úr nyolcadik kerülete

Szerelem
a huszonhetedik sorban
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1100 Ft
Rendelési kód: CS136

Egy darab a szívemből

Hát persze hogy
káromkodom!!!
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS144
KÖNYVKLUB

AKÁR 60%–70%–80%–90% KEDVEZMÉNNYEL!

Uj Péter

Rupert Isaacson

Majgull Axelsson

Monique Schwitter

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS146

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS147

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 900 Ft
Rendelési kód: CS148

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 900 Ft
Rendelési kód: CS151

Rubin Eszter

Rubin Eszter

Pataki Éva

Esterházy Péter

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 700 Ft
Rendelési kód: CS149

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 700 Ft
Rendelési kód: CS150

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS152

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1150 Ft
Rendelési kód: CS155

Szécsi Noémi

Catherine Millet

Karinthy Frigyes

Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 1300 Ft
Rendelési kód: CS156

Fordította: Tótfalusi Ágnes
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS157

Ismeretlen írások 1927–1938

Elina Hirvonen

Bereményi Géza–Vető János

Fordította: Szécsi Noémi
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS158

Fényképregény az 1970-es évekből

Ömbizalompunpa

Barhesz

Egyformák vagytok

Elfogy az idő

KÖNYVKLUB

Hazatérés

Nem vagyok Miriam

Bagel

Még egy nő

Egyik a másikban

Semmi művészet

Hölgyeim és uraim!

Féltékenység

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS153

Antoine és Désiré
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1595 Ft
Rendelési kód: CS154

MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES
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Daniel Kehlmann

Daniel Kehlmann

Havasréti József

Konrád György

Fordította: Fodor Zsuzsa
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS162

Fordította: Fodor Zsuzsa
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 600 Ft
Rendelési kód: CS160

Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS167

Ásatás 1.

Orbán Ottó

Nicole Krauss

Colum McCann

Szálinger Balázs

Esszék, cikkek, kisprózák

Fordította: Mesterházi Mónika
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS169

Fordította: Mesterházi Mónika
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 450 Ft
Rendelési kód: CS164

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 600 Ft
Rendelési kód: CS161

Oravecz Imre

Parti Nagy Lajos

Parti Nagy Lajos

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 1150 Ft
Rendelési kód: CS165

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 1300 Ft
Rendelési kód: CS159

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 1050 Ft
Rendelési kód: CS170

Kántor Péter

Curzio Malaparte

Bolti ár: 2699 Ft
Klubár: 1050 Ft
Rendelési kód: CS168

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS171

Én és Kaminski

Rejtett működés
Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS166

El kellett volna menned

A szerelem története

Héj

Nem csak egy kaland

Transatlantic

A fagyott kutya lába

Valahol itt
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MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES

Falevelek szélben
Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS163

360°

Szódalovaglás

Kaputt

KÖNYVKLUB

AKÁR 60%–70%–80%–90% KEDVEZMÉNNYEL!

E. Kovács Péter

Zsigmond király
Sienában
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 1795 Ft
Rendelési kód: CS172

Justin Trudeau

Ami összeköt
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS173

Léner Péter

Sztankay

Vendégségek
naplója

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CS182

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 795 Ft
Rendelési kód: CS183

Cicanapló

Diáknapló

Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 675 Ft
Rendelési kód: CS186

Bolti ár: 1790 Ft
Klubár: 715 Ft
Rendelési kód: CS187

Lázár Egon

Ivana Trump

visszapillantások

A Trump család
sikerének titka

Ráadás – Újabb

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 995 Ft
Rendelési kód: CS181
KÖNYVKLUB

Így éltünk mi –
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS179

Nujeen Mustafa–
Christina Lamb

Nujeen

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 400 Ft
Rendelési kód: CS174

Öko napló
a környezettudatos
háztartáshoz
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 795 Ft
Rendelési kód: CS184

Tóth Vera

Mindszenty József

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS175

Írások a hagyatékból

Nefelejcs

Virginia Vallejo

Gyémánt

Női napló

Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 675 Ft
Rendelési kód: CS185

1956

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS176

Szerettem Pablót,
gyűlöltem Escobart
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS180

Dominik Spenst

Az én naplóm

Fekete Judit–
Györgyi Adrienne

Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS189

Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 675 Ft
Rendelési kód: CS188

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS190

Drága mama

Ne kérdezd, ki voltam

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS177

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS178

Hatperces napló

Ferenc József levelei
édesanyjához

(3 fajta)

Időkapszula

Karády Katalin,
a díva emlékére

MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES
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Czank Lívia
Igen! – Minden, amit
az esküvőről tudnod kell
Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 3195 Ft
Rendelési kód: CS191

Déri Szilvia

Házisáfrány szakácskönyv – Főzni szexi

Danielle LaPorte

Annabel Karmel

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS192

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS205

Nemes Nóra

Alexis Gabriel Ainouz

307 Frederick Street

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 2195 Ft
Rendelési kód: CS199

Vágytérkép

Az én amerikai konyhám

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 1995 Ft
Rendelési kód: CS197

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 1995 Ft
Rendelési kód: CS198

Rachel Hollis

Katarina Vuori–
Janne Pekkala–Vesa Ranta

Szabadulj meg végre
a hazugságoktól, hogy
az lehess, aki valójában
vagy!
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS194

Szaunaszakácskönyv

Így főz egy francia srác

Annabel Karmel
Babaétrend – 25. évfordulós
új, bővített kiadás!
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS204

Piazza Gabriella–Hoitsy György

Rákok, kagylók, csigák,
tintahalak (70 recepttel)
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 2395 Ft
Rendelési kód: CS196

Dale Pinnock

Halmos Monika

Egészséges mindennapok

A legnemesebb ehető virágok

Gyógyító konyha 2.

Levendula, rózsa, ibolya

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 2395 Ft
Rendelési kód: CS200

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 2395 Ft
Rendelési kód: CS202

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CS201

Csigó Zita

Farkas Wellmann Endre
Cukor.baj – Kézikönyv kezdő, haladó és leendő II-es
típusú cukorbetegeknek

Robert Wright

Csomagolj ebédet!
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 1995 Ft
Rendelési kód: CS203
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Blw szakácskönyv

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS193

MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES

A buddhizmus élő
igazsága
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS195
KÖNYVKLUB

AKÁR 60%–70%–80%–90% KEDVEZMÉNNYEL!

Sam Walker

Daniel Kalder

Bánó Attila

Csillag Lea

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS206

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS208

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS210

Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS212

Klausz Melinda

Megosztok,
tehát vagyok

Kati Marton
A kém –A Rajk-per titkos
amerikai koronatanúja

Bárdosi Vilmos–Karakai Imre

Daniela Mari

3. bővített, javított kiadás

Az aktív időskor
művészete

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS213

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1395 Ft
Rendelési kód: CS216

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 1995 Ft
Rendelési kód: CS220

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CS217

Poós Zoltán

Rock&Roll áruház

Török Gábor

Frank Schätzing

Ez a divat 1957–2000

Hlomo Avineri
Herzl – Theodor Herzl és
a zsidó állam alapítása

Utazás a politika világába

merénylet nyomában

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1595 Ft
Rendelési kód: CS218

Bolti ár: 1200 Ft
Klubár: 450 Ft
Rendelési kód: CS219

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 700 Ft
Rendelési kód: CS209

Legendás kapitányok

A pokoli könyvtár

Családban a nemzet

A francia nyelv lexikona

A lakott sziget

Vadas József

Robert K. Wittman–David Kinney

A századfordulótól az ezredfordulóig

Alfred Rosenberg és a Harmadik
Birodalom ellopott titkai

A magyar iparművészet története
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 2395 Ft
Rendelési kód: CS207
KÖNYVKLUB

Cukorvilág

Az ördög naplója
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 200 Ft
Rendelési kód: CS211

Breaking news – A SaronBolti ár: 5990 Ft
Klubár: 1500 Ft
Rendelési kód: CS214

Tari Annamária–Horváth Gergely
Rád találni – 2x33 gondolat
a párkapcsolatról
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 300 Ft
Rendelési kód: CS215

MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES
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Csiffáry Gabriella
Szétrajzás – Híres magyar
emigránsok kézikönyve

Szent szimbólumok

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 1995 Ft
Rendelési kód: CS222

Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 3195 Ft
Rendelési kód: CS223

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 1995 Ft
Rendelési kód: CS224

Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 1800 Ft
Rendelési kód: CS221

Gróf Bánffy Miklós

Ifjabb Gróf Andrássy Gyula

Kiss Dávid–Pap Zsolt

A munkásőrség
Interjúkönyv

Pataki Éva–Mészáros Márta–
Törőcsik Mari
Aurora borealis – Északi fény

A külkereskedelmi
politika eszközei

Népek, vallások,
misztériumok

Diplomácia és
világháború

Jens Ivo Engels

Régi gyógyszerkentyűk

A korai újkortól a 20. századig

Solenoid és Pelithe

A korrupció története

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS230

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS233

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS231

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS228

Dr. Tamássy Klára

Hercsel Adél

Mark Logue–Peter Conradi

Feszty Árpádné Jókai Róza

A tudatos és színes
táplálkozás alapelvei

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS225

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS229

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS232

Murányi András

Szirtes George

Barangolás a bél körül
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS227

Láthatatlan pokol

Dr. Yann Rougier–Marie Borrel

Természetes fájdalomcsillapítók
Egyszerű és hatékony megoldások
a fájdalom enyhítésére
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 500 Ft
Rendelési kód: CS226
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Magyar László András

A király háborúja

A Népszabadság
kivégzése
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CS235

MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES

Akik elmentek...

Előhívás

Anyám regénye
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1595 Ft
Rendelési kód: CS234

KÖNYVKLUB

AKÁR 60%–70%–80%–90% KEDVEZMÉNNYEL!

Oravecz Imre

Máshogy mindenki más

1001
Disney Junior matrica

Quentin Gréban

Rippl Renáta

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 600 Ft
Rendelési kód: CS236

Vampirina

Mi leszek, ha nagy
leszek?

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS238

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 700 Ft
Rendelési kód: CS239

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS241

Rebecca Meldrum

David Baddiel

David Baddiel

David Baddiel

Kreatív emlékkönyv

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS243

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS244

Emery Lord

Holly Bourne

Cecelia Ahern

Johanna Basford

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1150 Ft
Rendelési kód: CS247

Normális vagyok?

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 800 Ft
Rendelési kód: CS249

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1550 Ft
Rendelési kód: CS250

Andy Griffiths–Terry Denton

Jimmy Gownley

Christian Seltmann–Christine Kugler

Disney – Az ifjú Donald
kacsa 1.

A minizsiráf megmentése

Anyu és én

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS242

Amikor összeütköztünk

A 26 emeletes
lombtoronyház

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 600 Ft
Rendelési kód: CS246
KÖNYVKLUB

Mindennap szülinap

Spinster Club 1.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS248

Egy ifjú kacsa ballépései
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 200 Ft
Rendelési kód: CS237

Szupererő kattintásra

A vétkes

Balettmesék

Panka balerina lesz

Tökéletes szülő
kerestetik
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CS245

Írisz és a tintapillangó

Robin Maccs

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 1000 Ft
Rendelési kód: CS240

MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK: 1000 FT
AZ AJÁNLAT AUGUSZTUS 31-IG VAGY A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES
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Végre magyarul
is teljes lesz a sorozat!

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

JRI_konyvklub.indd 1

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
2022. 06. 16. 8:51
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2022. szeptember 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.
www.lira.hu
e-mail: konyvklub@lira.hu

