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MAGYARORSZÁG
GLOBÁLIS
TÖRTÉNETE

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.)

Nemes Nóra

Az én amerikai konyhám
Bár sokan azt gondolják, hogy az amerikai konyha kimerül
a hamburgerben és a cukros fánkokban, aki hajlandó egy kicsit
megismerni ennek a hatalmas országnak az étkezési szokásait
és jellegzetes ízeit, a világ egyik legizgalmasabb fúziós kemencéjére bukkan. Ezzel a könyvvel nemcsak az volt a célom, hogy
65 jellegzetes receptet megosszak veletek, hanem az is, hogy
megmutassam, hogyan láttam én a mindennapokat a Frederick
street 307.-ből, az én amerikai konyhámból.

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

A

minap kedvenc kávézómba belépve észrevettem, hogy egyik
napról a másikra kicserélték
a kilincset. Nem is én vettem észre,
inkább a tenyerem érzékelte, ahogy
megfogta a kallantyút. Szerencsémre
ugyanoda nyílt az ajtó. Mindez a Líra
Könyvklub megújult hasábjairól jutott
az eszembe. Kicsit máshogy nézünk
ki, színben és formában is. Ezt nagyban köszönhetjük korábbi tördelőnknek, Szabó Rózsának, és az új műszaki
csapatunknak is. De a Líra Könyvklub
most is ugyanaz a kávéház. Címlapunkon Závada Pállal, aki Apfelbaum
című művével a verses regényben és
a huszadik századi európai történelemben is utazik, Nagyváradtól Berlinig,
útitársa pedig Ádám, Éva és Lucifer.
Most, amikor a huszonegyedik század
hangosabban kopog mindannyiunk
ajtaján, különösen tanulságos múltunkkal (mindenkori jelen-csapdáinkkal) szembesülni. Ugyanilyen aktuális
momentán a csernobili katasztrófát
rekonstruáló riportkönyv, a Magyarország globális helyzetét taglaló tanulmánykötet és a hülyeség pszichológiáját feldolgozó antológia is. Utóbbira
szokás mondani, hogy könyvtárnyi
szakirodalma van. Mindenkori kertjeinkhez pedig Balázsy Panna új könyvsorozatának (Ökobanda) első darabja
vezethet minket. Ha már rátenyereltem
az ajtó-metaforára: csak Önök után!

A 180. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLŐ
AT H E N A E U M K I A D Ó D Í S Z K I A D Á S A
Petőfi Sándor

Szerelem gyöngyei
Ki tudna többet a visszautasíthatatlan bókokról és a szerelmes lélek rejtelmeiről,
mint Petőfi Sándor? Minek nevezzelek? –
kérdi, és szerelmes tekintetével bebarangolja csodálata tárgyát. A kötetből a mai
olvasó számára is átélhető, hogy a szerelem szabad és kortalan. A kötet az idén
180 éves Athenaeum ünnepi sorozatának
induló darabja.
Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 3065 Ft
Rendelési kód: CQ001

Karinthy Frigyes

Így írtok ti
Voltak, akik megsértődtek, és voltak, akik
a pályatárs elismerését látták abban, amikor Karinthy Frigyes irodalmi karikatúrát
rajzolt róluk. „Babics Bihály” versei, vagy
az Ady költészetét parodizáló Moslék-ország mára már érettségi tétel. Az Így írtok
ti alapozta meg Karinthy országos népszerűségét, és idővel klasszikussá vált: száz év
múltán is élvezhető, szórakoztató – megunhatatlan.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CQ002

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

Jeffrey Archer

Nézz félre!
A frissen előléptetett William Warwick új megbízást kap: a rendőrség soraiban elharapódzó korrupciót kell feltárnia. Az első célpontja
egy fiatal detektív, akinek az életstílusát rendőri fizetésből lehetetlenség finanszírozni. Ám William
csapatának egyik új tagja beleszeret a vonzó tisztbe…
Megjelenés: április 25.
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CQ008

Sarah Vaughan

Egy botrány természetrajza
Vegyünk egy karizmatikus, sikeres politikust, annak vonzó titkárnőjét meg az angol
parlament alsóházának liftjét. Ennyi talán
még nem elég a botrányhoz, de ha a felvonóban szexuális aktus történt, biztosak
lehetünk benne, hogy a sajtó érdeklődése
sem marad el. A férfit nemi erőszakkal vádolják, a titkárnőt rágalmazással. Az ügyész
biztos a politikus bűnösségében, a felesége
pedig az ártatlanságában.
Megjelenés: június 6.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CQ006

John Hart

Michael Robotham

Julie Clark

Kényszer alatt

Az enyém leszel

Az utolsó járat

Gibby mindkét bátyja járt a háborúban:
az egyikük elesett, a másik visszatért
ugyan, de teljesen megváltozott – annyira, hogy börtönbe is került. Amikor Jason
szabadul, fel akarja venni a kapcsolatot
az öccsével, ezért eltöltenek egy napot
egy tó mellett whisky és nők társaságában.
Az egyik nőt azonban pár nappal később
brutálisan meggyilkolják, Jason pedig első
számú gyanúsítottá válik.

Philomena McCarthy a háttere ellenére –
hiszen az apja egy hírhedt gengszter – ígéretes karrier előtt áll a londoni rendőrségnél. Egy nap párkapcsolati erőszak miatt
riasztják; az erőszaktevő egy többszörösen
kitüntetett nyomozó, az áldozat pedig annak szeretője. A fiatal nő megmenekül, ám
az incidenst eltussolják, Philomena pedig
akaratán kívül egy rendkívül veszélyes ellenségre tesz szert.
Megjelenés: április 26.

Claire Cook élete maga a tökély. A férje ígéretes politikai karrier előtt áll, manhattani
otthonukban tízfős személyzet lesi és követi minden mozdulatát. Nincs más dolga,
mint tökéletes külsővel, tökéletesen megírt
beszéddel, időben megjelenni a nyilvános
eseményeken. Napjai megtervezettek, és
nincs olyan lépése, amelyről a férje ne tudna. Kivéve talán azt, hogy Claire egy éve
tervezi a szökését.

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CQ003

4

RENDELJEN KÖNYVET MÁJUS 30-IG!

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CQ009

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ004

KÖNYVKLUB

SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Mary Jo Putney

Catherine Anderson

Paige Toon

Hazatérés

Kötelék

Ha bárhová mehetnél

Menyasszonya halála után Kai Ramsay elhagyja Skóciát, hogy távoli országokban
kalandozzon. Útja során bejárja az ókori
romokat, felbecsülhetetlen értékű régiséget gyűjt össze, és a halál torkából is megmenekül, miután a napóleoni háborúk
alatt kémkedésért bebörtönözték. Ramsay
lételeme a veszély, de minden megváltozik azon a napon, amikor egy levelet kap
Skóciából...

Lane Driscoll rémálmaiban egy idegen férfi
elől menekül. Amikor aztán világos nappal,
az utcán is összefut egy ismeretlennel, aki
éppen úgy néz ki, mint a férfi az álmaiból,
úgy dönt, elhagyja szülővárosát. Amikor
Jonas Sterling, a helyi pszichológus hos�szú évek után találkozik a volt barátnőjével,
nem hisz a szemének. Döbbenete pedig
csak fokozódik, amikor kiderül, a nő őt idegennek tartja.

Angie egész életében arra vágyott, hogy
világot lásson. Mégis, a harminchoz közeledve még sohasem hagyta el szülővárosát.
Amikor azonban a zárkózott, de melegszívű
lány véletlenül talál egy levelet, amelyet az
anyja az ő sohasem látott apjának címzett,
elhatározza, hogy megkeresi az egyetlen
élő rokonát – még ha ehhez a világ másik
végére kell is eljutnia. Az apja ugyanis olasz,
és Rómában él!

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CQ010

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ011

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ012

David Baldacci

Pengeélen

Melanie Golding

Idegen bőrben
Te mire lennél képes a szabadságodért?
Egy két év körüli kislány egyedül kóborol
egy angol kisváros tengerpartján. A helyiek
azonnal kihívják a rendőrséget. Ugyanezen
a napon a rendőrség egy eszméletlen férfit
talál, egy hegyes tárgy okozta koponyasérüléssel. Kómába esett, de él. Két látszólag
egymástól független esemény. Harper nyomozó azonban hamarosan megtalálja köztük a kapcsolatot.

Egy veszélyes farkas kilövésével
megbízott vadász női maradványokra bukkan az észak-dakotai
rengetegben. Az áldozatot valaki
felboncolta, és ott hagyta az erdőben, hogy vadállatok martaléka legyen. Az FBI Amos Deckert
és Jamisont küldi a helyszínre,
a kedves város azonban nem
az, aminek látszik. Sőt, Decker
hamar rájön, hogy a légierő közeli radarállomása létfontosságú
információkat rejthet.
Megjelenés: április 19.
Bolti ár: 4690 Ft
Klubár: 4360 Ft
Rendelési kód: CQ007

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CQ005
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INTERJÚ ZÁVADA PÁLLAL

Fotó: Túry Gergely

A GÚZSBAKÖTÉS
FELSZABADÍTOTT
BESZÉLGETÉS
ZÁVADA PÁLLAL
ÚJ REGÉNYÉRŐL

Új regényed a teremtéstörténet és a
Lucifer-mítosz felszabadítóan groteszk
huszadik századi át- illetve továbbírása.
Hol látod az origóját?
Aminek 2019 őszén nekikezdtem, annak
a tartalmából is, a formájából is sok
minden forgott a fejemben már jó pár
éve – Réz Pál és Esterházy Péter 2016-os
halála óta mindenképp. De kétségtelen, hogy az égiek-földiek-túlvilágiak
viszonyát végül is Madách kérdéseinek
újragondolásával kezdtem megközelíteni – a Vörösmarty Színháznak megírt, négy huszadik századi színt felölelő
darab szerzőinek egyikeként. Annak
a drámatöredékemnek bizonyos erővonalait kezdtem aztán egy elképzelt
regény segédegyeneseinek tekinteni,
és ez – annak ellenére, hogy számos kötelmet vettem a nyakamba –, jól érezted
meg, fölszabadítóan hatott rám.
A könyv rímtelen strófákból áll. Eleve
ebben a formában kezdted írni vagy menetközben találtál rá?
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A sorok drámai jambusos építkezését
(a hatodfeles és ötös, vagyis a 11 és 10
szótagos sorok váltakozását) a klasszikus drámaírók, illetve Madách nyomán
követtem már a kezdettől. De rövidesen
már nem darabot írtam, hanem regényt
– viszont továbbra is kötött formában.
Merthogy ennek a műfaja jambikus sorokba tördelt epika, vagyis verses regény
lett, egyfajta eposz. Amelynek tagolását
– további tradíciókat követve – a 14 soros versszakok adják, 7 fejezeten át.
A verses regénynél mások lettek
a nyelvi kihívások is?
Ezen a munkán nagyobbrészt a járvány
bezártságában dolgoztam, vagyis elég
időm és figyelmem nyílt arra, hogy
próbálgassam a ritmikus lüktetést, meg
hogy számoljam a szótagokat is úgy,
mint pulóvert kötő nagyanyám hajdan a szemeket. Ez a kötött formában
való gúzsbakötés-íráslassítás viszont
egyrészt óhatatlanul is tömörítéssel jár,
másrészt tartalmilag pedig meglepően

erős ösztönzést tud fölszabadítani a kicsapongás, az asszociálás vagy a reflektálás számára. Fölidéződhetnek hőseim
személyes emlékei – Apfelbaum Ádám
nagyváradi apja például Adyra emlékezik, maga a főhős pedig mondjuk Leni
Riefenstahlra, aki viszont Madách Évájának önnön-nőképére, amely egyébként már Leni szerint is tarthatatlan.
Eközben a nyelv próbája számomra
az volt, hogy lehetséges-e a fölidézett
valóságos történések, a létezett figurák
és eszmék önmeghatározását vagy észjárását a vonatkozó nyelvi lelemények,
terminusok és idiómák szóhasználata
révén érzékien megjeleníteni.
Amit prózában ki kellene bontani,
most elég csak egy említés. Szabadon
ugorhatsz, válthatsz. Sőt, mintha keresnéd is ezeket a dinamikus váltókat, narratív trambulinokat.
Így van, hiszen formailag minden strófa vége fölajánlja, hogy a következőben bármi magyarázkodás nélkül is

KÖNYVKLUB

kipróbálhassuk akár a legmeglepőbb
elrugaszkodást. Egyrészt abban a vonatkozásban, hogy melyik fejezetben
(„színben”) éppen hová ugrunk időben
és térben – hogy ’37-ben Nagyváradról
Berlinbe, majd ’40-ben vissza, ’44-ben
a váradi gettóba, ’50-ben a helyi püspöki
palotába, ’56-ban egy keletre tartó román vonatra, ’89-ben pedig a kelet-berlini forradalomba. Másrészt bármikor
véleményezhetik a látottakat-hallottakat
az angyalok – Orsi, Lenke meg Charlie –,
és aktuális szerepjátszásaiból kiléphet
Lucifer, hogy szóváltásra provokálja
az Urat. Miközben az én-elbeszélőm
még erre a konfliktusra is fölülről tekinthet rá, ha úgy tetszik neki – na, például ez a bizonyos trambulin olykor még
ilyen meredek narratív pozíció kivívására is csábít, bár nem árt ezzel csínján
bánni, nehogy pofára essünk.
Nagyvárad, Berlin: mindkét városhoz kötődsz személyesen is. A karantén
alatt még különösebb lehetett ezekről
a terekről írni.
Amikor nem lehetett kimozdulni sem,
akkor vágytam a leginkább arra, hogy
szabadon járjak-keljek választott városaim élő tereiben, utcáin, épületeiben,
létező és ledöntött falai mentén. Közben
elképzeltem – a Google Utcakép-alkalmazását használva –, hogy nem autón járom végig a megírandó útvonalakat, hanem bringán, amely végtagjaim kreatív
meghosszabbítása, amióta csak az eszemet tudom. Merthogy a biciklizés egyszerre kínál érzékien közvetlen viszonyt
a város testével – és persze bármikor le
lehet szállni, hogy sétálj –, másrészt pedig kíméletesen rugalmas mozgékonyságot. Ezt tavaly nyáron ki is próbáltuk
a barátaimmal Nagyváradon – egy kiadós berlini bringatúra viszont még hátravan. Merthogy ezt a regényt nemcsak e
két város iránti imádatom ihlette, hanem
a voltaképpeni elérhetetlenségük miatti
fájdalmas vágy is – ha megpendíthetek
ennyire személyes húrt.

személyes. Családodról, barátaidról, régebbi munkáidról is írsz. Vajon ez a történet hozta ki belőled a közvetlen önéletrajziságot vagy saját életedben jutottál
ilyen szakaszba?
Azt kell mondjam, bizonyára az éppen
íródó történetek váltottak ki belőlem
– vagy az elbeszélőből – önéletrajzi motívumokat, hiszen a magam életének
korábbi szakaszaiból a mostaniba való
eljutásról nem áll módomban nyilatkozni. Úgyhogy maradjon az A) válasz.
Persze, fölvonultattam már korábban
is hasonló – sejthetően önéletrajzi vagy
önszorgalomból gyűjtött – eseteket, leg
többet a Milotában és A fényképész utókorában. Ám az önéletrajziságot akkor
a narratíva nem igazolta, hiszen a mesélők egyike sem volt szerzői énelbeszélő, ellenkezőleg, szereplőként van saját
nevük és karakterük. Az Apfelbaum
esetében viszont tényleg újdonság az,
hogy időnként beleszól a történetbe (vagy
kiszól belőle) egy vélhetően szerzői hang
– de minthogy nem árulhatom el, „igazat”
beszél-e, maradjunk az elbeszélői hang-

nál. Viszont ezeknek az így közbeszúrt
eseteknek én csak a tanúja vagyok, hiszen
a lényeg az, hogy kik és hogyan lesznek
az ilyen múlt-feltámasztáskor fölidézve.
Talán kiderül majd az olvasóknak, hogy
miért irányul itt különös figyelem például
a név szerint fölsorakozó eltávozottakra
– az enyéim halottaira –, kezdve a legelső
mondatban említetteken.
A könyv végén Charlie Parker szaxofonozik a szférákban – az Úrnál jobban,
ezt Esterházytól is tudjuk –, de vajon mit
játszik? Te tudod? Netán hallottad is?
Hát persze, hogyne hallottam volna.
Legutóbb januárban, amikor épp a vonatkozó részt olvastam föl a barátaimmal, Parti Naggyal és Spiróval közös
estünkön, és Dés Laci pont ezt játszotta.
Minden hasonló alkalommal mást –
mégis ugyanazt. A lényeg, hogy ilyenkor mindketten, és talán mindnyájan
– jó, egy kicsit és rosszallóan az Úrra is,
de – legeslegerősebben Esterházy Péterre
gondolunk.
Szegő János

Závada Pál

Apfelbaum – Nagyvárad,
Berlin
Závada Pál új hősét Apfelbaum
Ádámnak hívják, aki 1937-ben vesz
búcsút családjától, szerelmeitől,
addigi élete nagyváradi helyszíneitől, hogy a fenséges művészetek és eszmék csábítására zavaros
vizekre evezzen a harmincas évek
végének Berlinjében. Fölbukkan
a század további időmetszeteiben,
hogy rettentő korok múltán magasra kapaszkodjék majd a berlini
Fal romjain.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CQ013

Korábbi regényeidben is felfedezhetők voltak önéletrajzi, gyerek- és ifjúkori
motívumok, itt most másképpen vagy
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J. M. Coetzee

Életképek
J. M. Coetzee fikciós életrajza
három kisregény – Gyermekkor,
Ifjúkor, Nyáridő – egy kötetben.
Az 1940-es években a dél-afrikai
fiú az otthoni fojtogató légkör
és az iskolai bántalmazások elől
Fokvárosba, majd Angliába menekül. Amikor halála után életrajz
készül róla, kiderül, mennyire magának való volt. A Nobel-díjas író
szívszorító és szatirikus portréja
J. M. Coetzee-ról, a művészről.
Megjelenés: április 19.
Bolti ár: 5699 Ft
Klubár: 5300 Ft
Rendelési kód: CQ016

Molnár Ferenc

Színház
A válogatásban Molnár Ferenc színházi és színházhoz köthető írásait a korszak
társadalmi viszonyait boncolgató tárcák
egészítik ki. Majd három évtizedes ívről beszélhetünk, amely szorosan összefonódik
a sorozat korábbi, A meg nem értett nők –
Színművek I. kötet darabjaival.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CQ014

Adania Shibli

Egy apró
részlet

8

Adania Shibli

Sándor Iván

Nina F. Grünfeld

Egy apró részlet

Szakadékjátszma

Frida

1949-ben izraeli katonák lemészárolják egy
beduin tábor lakóit, és foglyul ejtenek egy
fiatal palesztin lányt. Évtizedekkel később egy
fiatal palesztin nő olvas egy újsághírt az esetről, és megakad a szeme egy apró részleten.
Kutatni kezd az áldozat után. Adania Shibli
regénye a háború, a generációkon átívelő
történelmi traumák és a palesztin nők hétköznapjainak érzékeny és felkavaró krónikája.
Fordította: Tüske László

„A főszereplők: a gimnáziumi sakkcsapat
három győztes játékosa 1980-ban. Történeteiket, sorskelepcéiket és útjaikat kísérem
végig 2019-ig, egyetlen nap eseményeibe
sűrítve, miközben feltárul fél évszázad magyar történelmének távolabbi múltja is. Miféle választásokra kényszerülnek hárman?
Tudnak-e dönteni? Mi lett a barátságukból?
Milyen jövő várhat rájuk?” – írja regényéről
Sándor Iván.

Frida 1908-ban született a Felvidéken.
A Monarchiában, illetve utódállamaiban
prostituáltként kereste kenyerét. Fiát egyhetesen egy házaspárra bízta, így kerülhetett Berthold később menekültként
Norvégiába. Anyját zsidó származása miatt
deportálták. De hogy igazából mi történt
a magyar Fridával, és hogy sodródik a történelem viharaiban, azt a történész unoka
bogozza ki.

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CQ020

Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CQ017

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CQ015
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JAMES MCBRIDE: KING KONG DIAKÓNUS
7

A HANGYÁK VONULÁSA
Részlet a regényből

A hangyák vonulása emberemlékezet
óta minden évben közvetlen az ősz beköszönte előtt érintette a Cause Házak
17-es épületét. Jézus sajtjáért jöttek,
ami havonta egyszer varázsütésre megjelent Forró Kolbász kazánházában,
aki több félkilós darabot megtartott
magának, és egy magas álló ingaórában raktározta, amit Park Slope-ban
talált évekkel korábban, aztán lecipelte
az alagsorba megjavítani. A javításra
persze sosem került sor, de a hangyákat ez nem zavarta. Minden évben boldogan indultak az óra felé, átmásztak
az épület ajtajának egyik résén, átmasíroztak a Kolbász kazánházát megtöltő
szemétlabirintuson – biciklialkatrészek, téglák, vízvezeték-szerelő szerszámok és kiszuperált mosogatók –, széles
sávban kígyóztak a széthányt holmik
között az ingaóra felé, ami a hátsó falnál állt. Bemásztak a törött üvegen, végig az óra mozdulatlan nagymutatóján,
le a beleibe-zsigereibe, az ott heverő
zsírpapírba csomagolt, ínycsiklandó,
szagos fehérember-sajthoz. Miután elpusztították a sajtot, a menet továbbindult, kígyózva kibújt az óra hátulján,
végig a fal mentén, felfalva mindent,
ami az útjába került: régi szendvicsdarabkákat, elgurult csokikat, csótányokat, patkányokat és persze a saját halottaikat. Ezek a hangyák nem átlagos
városi hangyák voltak. Nagy, vörös,
vidéki hangyák, hatalmas potrohhal
és apró fejjel. Senki nem tudta, honnan jönnek, bár egyes pletykák szerint
a közeli Preston Carter Arborétumból
tévedtek oda; mások szerint a közeli
Brooklyn Főiskola egyik végzős hallgatója leejtett egy hangyákkal teli laboratóriumi főzőpoharat, és elszörnyedve
nézte, ahogy az edény ripityára törik
a padlón, és a hangyák szétrajzanak.
A Brooklynba vezető hosszú útjuk
azonban valójában 1951-ben kezdődött a
közeli Preston baromfifeldolgozóban, egy
kolumbiai munkás, Hector Maldonez jóvoltából. Hector abban az évben surrant
KÖNYVKLUB

be New Yorkba egy brazil teherhajón, az
Andressán. A következő hat évben jól eléldegélt Amerikában, aztán úgy döntött,
hogy elválik a feleségétől és gyerekkori
szerelmétől, aki kötelességtudóan otthon
maradt a négy gyerekükkel a falujukban
Riohacha közelében, a Perijá-hegység
északi részén. Hector lelkiismeretes ember volt, és amikor hazarepült, elmondani a feleségének, hogy Amerikában új
szerelmet talált, egy új Puerto Ricó-i feleséget, megígérte, hogy továbbra is támogatja őt és a gyerekeket. A kolumbiai felesége kérlelte, hogy folytassák az egykor
boldog házasságukat, de Hector nemet
mondott. „Most már amerikai vagyok”,
jelentette ki büszkén. Azt már nem tette hozzá, hogy nagymenő amerikaiként
nem lehet falusi felesége, és nem is hívta
az asszonyt, hogy tartson vele.

Sok-sok szorongás és veszekedés
következett, ugyanannyi káromkodás,
üvöltözés és hajtépés, de a végén, miután Hector sokadszorra is biztosította, hogy minden hónapban küld pénzt
neki és a gyerekeknek, a kolumbiai feleség sírva beleegyezett a válásba. Utazás előtt megfőzte az immáron volt férje kedvenc ételét, egy tányér bandeja
paisát. A gondosan becsomagolt ételt
egy vadonatúj uzsonnásdobozba tette,
amit ő maga vásárolt, és odaadta a reptérre induló férjének. Hector megragadta, pár dollárt a nő kezébe nyomott,
kirohant az ajtón, és könnyű szívvel
indult vissza Amerikába, amiért ilyen
simán megúszta.
Pék Zoltán fordítása

James McBride

King Kong diakónus
Sportzakó, a baptista gyülekezet diakónusa fegyvert ragad,
és rálő a telep legrettegettebb drogdílerére. Tette nem
várt következményekkel jár,
és nemcsak a telep, de egész
Dél-Brooklyn életét felbolygatja. McBride fantasztikus humorral és empátiával rajzolja meg
a környék afroamerikai, latin,
olasz és ír közösségét. A regény
fordulatos, csupaszív történet
egy összetartó közösségről.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CQ023
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Patricia Lockwood

Erről nem beszélünk
Végre magyarul is olvasható a kortárs amerikai irodalom egyik legizgalmasabb, legprovokatívabb
fiatal hangjának első regénye.
Főszereplője egy író, aki egy csapásra a közösségi média sztárjává válik. Ez azonban egy pillanat
alatt a háttérbe szorul, amikor
születendő unokahúgánál súlyos
rendellenességet állapítanak meg.
A regény megrázó, éles hangú,
briliáns humorú társadalmi és politikai szatíra.
Fordította: Morcsányi Júlia
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CQ021

Fekete Vince

Halálgyakorlatok
Életről és halálról, emlékezetről és felejtésről, teremtésről és rombolásról, alászállásról és felemelkedésről szól Fekete Vince
Halálgyakorlatok című új verseskötete.
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CQ018

Yishai Sarid

Az emlékezés szörnye

Fehér Renátó

Torkolatcsönd
Két korábbi kötetéhez hasonlóan Fehér
Renátó a Torkolatcsöndben is a költészet és a társadalmi valóság határsávjára
összpontosít. A könyv fő kérdése, hogy
mire és hogyan használja a nyelvet a társadalom. A megszólalás előtti nyelv lehetőségeit keresi egy olyan társadalmi
közegben, amikor a szavakat már sokan
sokféle módon használták fel és ki.

Az emlékezés szörnye egyetlen
hosszú, szenvedélyes monológ
– egy fiatal izraeli történészé,
aki Lengyelországba kerül idegenvezetőként, és izraeli csoportokat kalauzol haláltáborokban. Miután folyamatosan
együtt él a szörnyűségekkel, és
gyötrő kérdéseken tépelődik,
egyre furcsábban viselkedik,
míg végül egy német filmrendező látogatása során nem bírja tovább türtőztetni magát, és
botrányt okoz.
Fordította: Kónya Judit
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CQ022

Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CQ019
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NICHOLAS SPARKS: A KÍVÁNSÁG
Részlet a regényből

Nicholas Sparks neve világszerte összeforrt az emberi, elgondolkodtató és megható
történetekkel. Írói pályája mégsem indult könnyen. Pénzügyi szakon végzett, jogi tanulmányokat folytatott, dolgozott kiadóban, de volt ingatlanközvetítő, pincér, telefonos
és gyógyszer-értékesítő is. Legismertebb regényét, a Szerelmünk lapjait 1993-ban írta
meg a szabadidejében, de csak két évvel később került kiadásra, és rögtön az első héten
a New York Times sikerlistájának az élére került. Sparks regényeiben arra keresi a választ,
miként működnek emberi kapcsolataink, hogyan kötődünk egymáshoz, a szeretet vagy
annak hiánya mily módon fordít sorsunkon. Írói munkásságának titka talán éppen abban rejlik, hogy tudja, a szeretet, a szerelem szenvedéssel is jár, hogy sorsunk sosem
egyszerű, és a küzdelmeink meghatároznak minket. A kívánság című, új regényében két
olyan reményteli fiatalt ismerhetünk meg, akik nehéz döntés előtt állnak, találkozásuk és
annak következményei pedig egész életükre kihatnak.

– Mikor csináltad mindezt?
– Miután hazavittelek. – Amíg szu
nyókáltam. Ez a különbség kettőnk között. Ő dolgozik, én alszom.
– Hihetetlen! Nagyon köszönöm.
– Hoztam Bálint-napi ajándékot is.
– Már kaptam virágot.
– Szeretnék adni valamit, ami
Ocracoke-ra emlékeztet. – Volt egy
olyan érzésem, hogy soha életemben
nem feledem a szigetet és a mai estét
sem. Bryce a zsebébe nyúlt, elővett a
kabátzsebéből egy piros-zöld papírba
csomagolt apró dobozt, és átnyújtotta.
Nagyon könnyű volt.
– Bocsánatot kérek, de csak karácsonyi csomagolópapírt találtam otthon – mondta.

Nicholas Sparks

A kívánság
Maggie Dawes világhírű fotog
ráfus,
aki állandóan utazik, új témák után kutatva. Egy lesújtó diagnózis után a karácsonyt New Yorkban tölti, és egyre
inkább asszisztense segítségére szorul.
Ahogy az év a vége felé közeledik,
Maggie egy évtizedekkel korábbi szerelemről mesél a fiúnak, amely megváltoztatta az életét. Bár megtalálta élete
szerelmét, közös sorsuk mégis máshogy alakult, mint remélték.
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CQ024

KÖNYVKLUB

– Semmi gond. Kinyithatom?
– Légy szíves!
– Én nem hoztam semmit.
– Megengedted, hogy elvigyelek vacsorázni, és ennyi nekem pont elég – felelte Bryce kedves mosollyal. A szavaitól
hevesebben vert a szívem, ami nem először fordult elő mostanában. Kibontottam az ajándékot. Egy gyufaskatulya volt
benne. – Dobozt sem találtam – tette
hozzá bocsánatkérően. Kinyitottam a dobozt, és egy vékony aranylánc pottyant
a tenyerembe. Magam elé tartottam, és

megpillantottam egy kagyló alakú, kis
aranymedált. A pattogó tűz felé tartottam,
és a csodálkozástól szóhoz sem jutottam.
Életemben akkor kaptam először ékszert
fiútól. – Olvasd el, mi van ráírva!
Megfordítottam a medált, és közelebb hajoltam a tűzhöz. Nehezen, de
kivehető volt az írás:
Ocracoke
Emlékek
– Gyönyörű! – suttogtam összeszorult torokkal, és továbbra sem tudtam
levenni a szememet a medálról.
– Nem láttam még rajtad nyakláncot, ezért nem voltam benne biztos,
hogy tetszene-e.
– Tökéletes – mondtam Bryce-ra
pillantva. – Most már tényleg rossz érzésem van, amiért nem hoztam neked
semmit.
– Dehogynem – felelte Bryce, és sötét szemében megcsillant a tűz lángja.
– Emlékeket adtál cserébe. – Úgy éreztem, csak ketten vagyunk a világon,
és a legszívesebben elmondtam volna,
milyen sokat jelent számomra. A megfelelő szavakat kerestem, de nem találtam. Végül elfordítottam a pillantásomat. A tábortűz mögött nem látszott
a tenger, de hallottam a partot mosó
hullámok morajlását és a tűz pattogását. Sós tengeri levegő és füst illatát sodorta felém a szél, és egyre több csillag
jelent meg az égbolton. Daisy a lábamnál kuporgott. Bryce szemébe néztem,
és tudtam, hogy belém szeretett. Nem
érdekelte, hogy más gyerekét hordom
a szívem alatt, és az sem, hogy nemsokára elmegyek.
Pejkov Boján fordítása
RENDELJEN KÖNYVET MÁJUS 30-IG!
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Maczó Balázs

Anna Politkovszkaja

Békés Itala

Séták a Szent István park körül

Csakis a tiszta igazat

Hogyan lettem senki?

Modernizmus és art deco: a Sétakönyveksorozat első részében Maczó Balázs, a kiváló várostörténész vezet minket végig
Budapest egyik legkülönlegesebb városrészének, Újlipótvárosnak múlt század eleji
építészetén, röviden kitekintve a társadalomtörténetre is. Sétára fel!

A Csakis a tiszta igazat című kötet, hason
lóan a szerző Orosz napló címmel megjelent nagy sikerű könyvéhez válogatás Politkovszkaja legjobb írásaiból. Különleges
interjúi közé tartoznak a nyugati vezetőkkel
készült beszélgetései (Lionel Jospin, Tony
Blair, George W. Bush), nem politikai jellegű
cikkeiből pedig egy kivételes személyiség
alakja bontakozik ki.

Békés Itala vérbeli színésznő, aki hosszú élete során a színpadon és a filmvásznon nyújtott emlékezetes alakításai mellett százféle
műfajban alkotott – volt női szabó és divattervező, pantomimes, drámapedagógus,
tánctanár, létrehozott mozgásszínházi és
egyszemélyes előadásokat, kabarét és revüműsort, mindehhez pedig fáradhatatlanul
írja több mint negyven éve az emlékiratait.

Megjelenés: április 28.

Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CQ027

Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CQ030

Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CQ026

Bolti ár: 6999 Ft
Klubár: 6505 Ft
Rendelési kód: CQ028

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CQ029

Pándi Pál

Bernard Lecomte

Teherpróba – Egy irodalompolitikus pályájának
kritikus pontjai

KGB – A szovjet
titkosszolgálatok története

A tekintélyes és népszerű, ugyanakkor sokak által bírált, olykor „rettegett” irodalomtörténész életútjának és munkásságának homályban
maradt szakaszairól, elágazásairól ad izgalmas áttekintést a könyv.
Először lát benne napvilágot Pándi 18 évesen írt naplója a strasshofi
deportálás és kényszermunka időszakából, valamint itt olvasható
először Aczél Györggyel folytatott levelezése.

1917: Cseka néven megalakul a KGB elődje, azaz a szovjet titkosrendőrség, minden idők egyik legpusztítóbb erőszakszervezete. A bos�szúálló Lenintől kezdve tömeggyilkosok hosszú sora vonul fel ezen
történet véres lapjain; de felsorakoznak a kettős ügynökök és a mesterkémek is. Átfogó képet kapunk a Vatikánról mint kémek tanyájáról, megismerjük a II. János Pál pápa elleni merénylet hátterét, és
még sok száz elképesztően izgalmas eset leírását: vagyis a 20. század
történelmét.

Megjelenés: április 20.

Fordította: Barabás József
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CSERNOBIL 01:23.40

A VILÁG LEGSÚLYOSABB NUKLEÁRIS KATASZTRÓFÁJÁNAK HITELES TÖRTÉNETE
Részlet a könyvből
A csernobili atomerőművet, hivatalos
nevén a szovjet korszakban a Vlagyimir Iljics Lenin Atomerőművet 1970ben kezdték el építeni egy távoli régióban, Ukrajna mocsaras, északi határán,
15 kilométerre északnyugatra Csernobil kisvárosától. A kietlen helyszínt
azért választották, mert viszonylag
közel, mégis biztonságos távolságban
helyezkedett el Ukrajna fővárosától,
a megfelelő vízellátástól – a Pripjaty
folyótól – és a nyugati Ovrucsból a keleti Csernigovba vezető, akkor már
létező vasútvonaltól. Ez volt az első
atomerőmű a tagköztársaságban, és
a Szovjetunió legjobb és legmegbízhatóbb nukleáris létesítményének tartották. Az erőmű építésével egyidejűleg
a Szovjetunió kilencedik atomgrádját
(atomvárosát) húzták fel onnan 3 kilométerre Pripjaty néven, kifejezetten azzal a céllal, hogy az ambiciózus

erőmű 50 000 kezelőjének, a kisegítő
személyzetnek és családtagjaiknak otthont adjon. Pripjaty az egyik „legfiatalabb” város volt a Szovjetunióban, lakosainak átlagéletkora mindössze 26 évre
rúgott. A gigantikus művelet felügyeletével a 35 éves turbinaszakértőt és
hithű kommunistát, Viktor Brjuhanovot bízták meg, akit a kelet-ukrajnai
Szlavjanszkája hőerőmű főmérnökhelyettesi posztjáról helyeztek át, és
neveztek ki a csernobili erőmű igazgatójának. Úgy tűnik, hogy igazgatóként őszintén kedvelték és tisztelték,
az erőmű egyik eredeti főmérnökhelyettese így nyilatkozott róla: „Nagyszerű mérnök. És ezt komolyan mondom.” Új minőségében Brjuhanov volt
a felelős mind az erőmű, mind a város
építésének felügyeletéért, és neki kellett megszerveznie mindent, a munkások toborzásától kezdve a gépek

Andrew Leatherbarrow

Csernobil 01:23:40
1986. április 26-án, 01:23:40-kor
Alekszander Akimov megnyomta
a vészleállító gombot a csernobili
négyes reaktorblokkban. Ami történt, azóta történelem – Csernobil fogalommá vált, az események
pedig évtizedeken át egymásnak
ellentmondó, eltúlzott és pontatlan történeteket szültek. A szerző
ötéves kutatómunkájának eredménye egy átfogó, de közérthető beszámoló arról, mi is történt
valójában.
Megjelenés: április 25.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CQ025
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beszerzésén át a kőművesmunkákig.
Keményen dolgozott, de minden erőfeszítése ellenére az építkezés a kommunista rendszerre jellemző problémák
tömkelegével küzdött. Több ezer tonna
vasbeton hiányzott a megrendeltből,
és a speciális felszereléseket vagy lehetetlen volt beszerezni, vagy amikor
végül megérkeztek, rossz minőségűek
voltak, így kénytelen volt megrendelni a pótlások legyártását a helyszínen
rögtönözve felhúzott műhelyekben.
Bár e bonyodalmak miatt az erőmű
kétéves késésben volt a tervezetthez
képest, az első reaktort – az egyes blokkot – 1977. november 26-án, hónapokig tartó tesztek után üzembe helyezték. Három további reaktor épült
meg: a kettes blokk 1978-ban, a hármas
1981-ben és a négyes 1983-ban. Mind
a négy reaktor a viszonylag új, szovjet
tervezésű Reaktor Bolsoj Moscsnoszti Kanalnij (RBMK)-1000, azaz csatorna típusú, nagy energiakimenetű
reaktor volt, amely két 500 megawattos gőzturbina-generátoron keresztül
1000 mega
watt elektromos teljesítményt adott le. Az RBMK-1000 grafitmoderátoros, forralóvizes reaktor;
a szokatlan és kissé idejétmúlt kombinációt az 1960-as években tervezték
azért, hogy nagy teljesítményű, gyors,
olcsó és könnyen megépíthető legyen,
viszonylag egyszerűen lehessen karbantartani, és hosszú élettartammal
bírjon. Mindegyik reaktor 7 méter
magas és 11,8 méter széles volt. 1986ban tizennégy ilyen típusú reaktor volt
üzemben az országban, míg további
nyolc építés alatt állt. Ezek közül kettő
építése folyt Csernobilban 1986-ban
a baleset éjszakáján, az ötödik blokk
elkészültét még arra az évre várták.
A négy meglévő reaktor együttesen
Ukrajna villamosenergia-termelésének
10 százalékát adta, és ha az ötödik és
hatodik blokk is elkészül, a csernobili
lett volna az erőművek közül a legnagyobb kapacitású – a vízerőműveket
leszámítva – az egész világon.
Sziklai István fordítása
RENDELJEN KÖNYVET MÁJUS 30-IG!
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Dr. Richard Halvorsen

Vakcinák – Milyen védő
oltásokat adassak be
gyermekemnek?
Ebben az alapos kutatómunkával megalapozott kalauzban dr.
Richard Halvorsen összefoglalta
a születéstől a 15 éves korig felvehető vakcinákkal kapcsolatos
legújabb orvostudományi ismereteket. Emellett bemutatja a betegségeket és kórokozókat is, amelyekkel szemben ezek védelmet
nyújtanak. Praktikus ismertetőt
készített nemcsak a gyermekkori
védőoltásokról, de az alternatív
oltási programokról is.

14

Kun Bernadette

Munkafüggők

Fordította: Németh Anikó

A munkafüggőség ugyanolyan addikció,
mint az alkoholizmus vagy a drogfüggőség? Vagy éppen családot és munkahelyet
támogató hasznos szenvedély? Mi minden
vezethet oda, hogy a munka rabjává váljunk? Kun Bernadette pszichológus átfogó
könyve mindenre rávilágít a témában.

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CQ035

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CQ033

John Keane

Krekó Péter–Falyuna Nóra (szerk.)

William von Hippel

A demokrácia legrövidebb
története

Sarlatánok kora

A nagy társas ugrás

A demokrácia iránti bizalom erősítése ma
fontosabb, mint valaha. „Egyre többen
aggódnak amiatt, hogy a demokráciát aláássa a demagóg vezetők iránti fanatikus
támogatás, netán a megfigyelési kapitalizmus, a pandémia, Kína felemelkedése, vagy
az olyan, Putyinhoz hasonló zsarnokok
színre lépése, akik a demokrácia nyelvét beszélik ugyan, ám szemernyit sem törődnek
annak alapvető eszméivel.”

Egyre nagyobb vonzerejük van azoknak
a furcsa hiedelmeknek, amelyek szerint
a Föld lapos, vagy hogy földönkívüliek
rendszeresen látogatják bolygónkat. Hódítanak a könnyű, olcsó, önismeret-fejlesztést és önmegvalósítást ígérő pszichológiai
tesztek és sikerkurzusok vagy éppen a bulvárhoroszkópok. Miért lehetnek veszélyesek a látszólag ártalmatlan sarlatánságok is?
Kik és miért „dőlnek be” ezeknek?
Megjelenés: április 20.

„Felejtsd el az aranyvécéket és a magánrepülőket. A boldogság kulcsa sokszor apróságokban rejlik. Von Hippel könyve, amely
tele van remek megfigyeléssel az emberi
jellemet illetően, ösztönző programot kínál
a siker anyagi mércék nélküli méréséhez és
a boldogság eléréséhez.” (Kirkus Reviews
magazin)

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CQ032

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CQ034
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Fordította: Silberer Vera
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CQ036
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INTERJÚ

JÓVAL TÖBB KÖT ÖSSZE MINKET
MÁS KONTINENSEK LAKÓIVAL,
MINT „HONFOGLALÓ ŐSAPÁINKKAL”
Beszélgetés Laczó Ferenccel, a Magyarország globális története 1869–2022 című könyv egyik szerkesztőjével

Az általad és Varga Bálint által
szerkesztett, 82 szerző közreműködésével
készült könyv Magyarország történetét
globális és transznacionális szempontok
szerint beszéli el. De mit is kell értenünk
a gyakorlatban ezen a két fogalmon?
A transznacionális megközelítés a hatá
rokon átívelő folyamatokra és szereplőkre helyezi a hangsúlyt. A globális történetírást pedig a bolygót átfogó lépték
alkalmazása vagy legalábbis a különböző
kontinensek összefonódási módjainak
kiemelt vizsgálata jellemzi. E megközelítésmódok szervesen kiegészítik egymást
kötetünk lapjain.
Magyarország történetének korábbi,
nemzetközpontú elbeszélése milyen hiány
érzetet kelt bennetek? Miért volt szükség a korábbitól gyökeresen eltérő nézőpontra?

Laczó Ferenc–Varga Bálint
(szerk.)

Magyarország globális
története
1869-2022

A könyv nagyszabású kísérlet
Magyarország elmúlt másfél évszázadának újragondolására. Szerzői
az ország és lakosainak határokon
átívelő kapcsolataiból és globális
beágyazódottságaiból indulnak ki.
Meghatározó jelentőségű, de mégis
csak kevésbé ismert vagy nem kellően tudatosított történeteket elemeznek tudományos színvonalon,
ugyanakkor közérthető stílusban.
Megjelenés: április 28.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CQ031

KÖNYVKLUB

Mindennapjainkra, arra, hogy mit olvasunk, nézünk, hallgatunk, vásárolunk stb., élesen rányomják bélyegüket
a globális cserefolyamatok. Jóval több
köt össze minket más kontinensek
lakóival, mint „honfoglaló ősapáinkkal”. A magyar történelmet sem lehet
megérteni határokon átívelő jelenségek vizsgálata és a globális lépték
alkalmazása nélkül. Még a paprika is
Amerikából származik.
Ennek a globális elbeszélésmódnak
megvannak a mintái a nyugati történetírásban. Miben tér el szükségszerűen
az ezt a perspektívát alkalmazó magyar
könyv nyugati elődjeitől?
A francia minta elég erősen hangsúlyozta Franciaország globális hatását. Ennél mi realisztikusabb képet kívántunk
festeni Magyarország történetéről. Úgy

látjuk, Magyarországra a globális folyamatok jóval nagyobb hatást gyakoroltak,
mint fordítva.
Milyennek látjátok Magyarország
világban betöltött szerepét az utóbbi százötven évben, illetve mennyiben változott
ez a szerep és pozíció 1869 óta?
Az ország a négy általunk elemzett korban némileg eltérő szerepeket játszott,
eközben Európa félperifériáján volt és
maradt. Európa globális pozíciója viszont élesen változott. Az európai hegemónia kora véget ért, a globális kapcsolatok pedig egyre sűrűsödtek – kötetünk
épp e belátás terméke.
Hogyan zajlott a szerkesztés folyamata? Milyen témacsoportokat szerettetek volna előtérbe állítani?
A könyvet a következő témacsoportok
köré szerveztük: világgazdaság; politikai
ideológiák és kormányzati rendszerek;
háború és erőszak; migráció; kultúra;
vallások; gyarmatosítás, dekolonizáció,
rasszizmus; fogyasztás és mindennapi
élet; környezet és betegségek; stigmatizált és marginalizált csoportok. A szövegeket több körben szerkesztettük és
a szerzőkkel szorosan együttműködve
külön ügyeltünk a releváns globális
aspektusok érdemi kibontására.
A szakmának vagy inkább a nagyközönségnek szánjátok a kötetet?
Kötetünk a történészszakma képviselői
számára is tartalmaz talán néhány jelentős újdonságot, alapcélunk azonban
a tágabb közönség elérése és a magyar
történelemről való társadalmi gondolkodás frissítése volt. Reményeink szerint
kötetünk újszerű eszmecserék kiindulópontjául szolgál majd.
C. K.
RENDELJEN KÖNYVET MÁJUS 30-IG!
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Dr. Ramani Durvasula

Menjek vagy maradjak?

Hogyan éljük túl a párkapcso
latot egy narcisztikus mellett?
Hogyan győződjünk meg arról,
hogy a párunk narcisztikus? Mit
kezdhetünk ezzel a tudással? Dr.
Ramani Durvasula írása praktikus
túlélési kézikönyv, ami útbaigazítással szolgál ahhoz, hogy sikeresen tájékozódjunk a narcizmus
uralta tájon. Segít abban, hogy
felismerjük a figyelmeztető jeleket,
hogyan kezeljük a legnehezebb
helyzeteket, milyen módon találhatunk gyógyírt a lelki sérülésekre.
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CQ037

Mélanie Schmidt-Ulmann

Bingeni Szent Hildegárd
holisztikus gyógyító titkai
A 12. századi német bencés rendi apácát,
Bingeni Szent Hildegárdot széles körben
a holisztikus orvoslás és a természetes
gyógyítás egyik korai úttörőjeként tartják
számon. A kézikönyv bemutatja Hildegárd
kulcsfontosságú alapelveit: a betegségmegelőzést célzó egészségügyi tanácsait,
a böjtölést, a test és az elme kapcsolatát,
a meditációt, és jó néhány ökológiai megfontolását is.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CQ039

Michelle Icard

Hogyan beszélgess vele?

14 téma és rengeteg hasznos
ötlet, ami segít kapcsolódni
a 14 évesekhez

Hogyan éld túl a kamaszkort és hozd ki
a lehető legjobbat ezekből az évekől?
Ez a könyv segít, hogy megbirkózz a serdülőkori kihívásokkal, felfedezd a lehetőségeidet, és élvezd az életet.

Hogyan értsük meg a kiskamaszt,
amikor nem ismerjük a szavakat,
amelyeket használ, és a témákat, amelyek foglalkoztatják?
Erre a kérdésre is választ kapunk
Michelle Icard könyvéből, amelyben a szerző fontos és kényes
témákra összpontosít, mint a barátság, a szexualitás, és a technológia használata, de körüljárja
a pénz, a kiváltságok és a családi
élethez való hozzájárulás témakörét is.

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CQ040

Bolti ár: 4399 Ft
Klubár: 4090 Ft
Rendelési kód: CQ038

12+
Nicola Morgan

Túlélhető kamaszkor
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Serge Ciccotti:

Az ostoba emberek
tudományos vizsgálata
Részlet a Jean-Francois Marmion szerkesztette
A hülyeség pszichológiája című tanulmánykönyvéből
A tompa agyú ember gyakran esik
áldozatul a hamis visszatekintésnek.
A szülészeten azt fogja mondani: „Biztosra vettem, hogy fiú lesz!”, a tévé
képernyője előtt pedig azt: „Biztosra
vettem, hogy Macront választják meg
elnöknek!”, sőt, néha egyenesen hozzánk fordul, és megjegyzi: „Biztosra
vettem, hogy ezt fogod mondani!”
Vajon azért beszélnek-e így, mert félre
akarnak bennünket vezetni? Vagy netán jóstehetséggel vannak-e megáldva?
Szó sincs róla! A tompa agyúak stratégiai okokból vágják rá bármire, hogy

„tudtam!”, mert azt az előnyös látszatot igyekeznek kelteni, hogy ők sokkal
tájékozottabbak, mint amennyit valójában tudnak a dologról: „tudom, hát
hogyne tudnám!” Persze jobb, ha nem
beszélünk a tompa agyúaknak ezekről
a tanulmányokról, mert úgyis habozás
nélkül le fogják tagadni, hogy így működnek…
Sokan úgy vélik önbecsülésüket
megőrizni, hogy jócskán túlértékelik
saját képességeiket. A téves önértékelésre a pszichológiában egyes kísérletek során úgy jöttek rá a kutatók, hogy

Jean-Francois Marmion
(szerk.)

A hülyeség
pszichológiája
Nem baj, ha valaki hülye, idióta,
ostoba vagy szemétláda, amíg
otthon, a négy fal között „csinálja”. De mit tegyünk akkor, ha
nem csak az utcára jön ki, hanem
megjelenik a hivatalban, a munkahelyünkön, sőt felbukkan az ismerőseink, barátaink között, ne
adj’ isten a családunkban is?
Fordította:
Fáber András és Kiss Kornélia
Megjelemés: április 25.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CQ041
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a kísérletben részt vevő személyek
közül elég sokan úgy vélték magukról, különböző területeken jobb képességeik vannak az átlagnál, például
saját értelmességüket rendszeresen túl
szokták értékelni. A skála egyik végén
vannak a szegény gyagyások, akiknek rendszerint azt vetik a szemükre,
hogy önbizalomhiányban szenvednek,
közmegítélés szerint ugyanis gyakran
a „túl buta” jelzőt érdemlik ki mindazok, akikre egyaránt jellemző a nai
vitás, az alázat és a tapintat, vagyis
az olyan ügyefogyottak, akiket mások,
akik viszont nem ilyenek, rendesen kihasználnak. A skála másik végén találjuk azokat, akik általában sok jó pontot
szereznek, mármint az olyan idiótákat,
akikben túlteng az önbizalom. Egy
ilyen idióta meglehetősen sok pénzébe
tud kerülni a társadalomnak, például,
ha eltéved valahol, ha akár a tengeren
hajókázva, akár a hegyekben síelve letér a megadott útvonalról, de akkor is,
ha többnyire beéri azzal, hogy túlértékeli saját autóvezetői képességeit. Végül
pedig a túlzott egocentrizmus révén vagyunk képesek megkülönböztetni a kis
asshole-t az önbizalom-túltengéses
idiótától, aki nem ismer magára, mint
minden bajának okozójára. Az atyafi
háromszor vált el, mert mindhárom
nő hülye picsának bizonyult, és csak
azért égett le, mert a melósai ócska,
fakezű semmirekellők voltak. Emberünk már kamaszkorában rájött, hogy
nem a lába illatozik, hanem a zoknija.
Egy alkalommal a jard lemeszelte gyors
hajtásért, hát akkor bizony nem volt
szerencséje. Nehezen érti meg, hogy
csak a szellemi kihívásokkal küszködő
tökfejek nevezik szerencsének a valószínűséget.
Fáber András fordítása
RENDELJEN KÖNYVET MÁJUS 30-IG!
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Jonah Berger

Robert C. Pozen–Alexandra Samuel

Dr. Jo Lewis

Katalizátor

Távmunka Zrt.

Mi jár a macskám fejében?

Hogyan változtathatjuk meg
mások gondolkodását?
Rendszerint meggyőzéssel vagy erőltetéssel
próbálkozunk – pedig létezik hatásosabb
technika a vélemények megváltoztatására.
A szerző izgalmas esettanulmányokon és
tudományos kutatásokon keresztül mutatja
be a módszereket, amelyek segítségével sikerrel bonthatjuk le a változás útjában álló
korlátokat.
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CQ102

Hogyan dolgozzunk hatékonyan és
vezessük csapatunkat bárhonnan
a világon?
A legfrissebb kutatási eredmények alapján
készült praktikus kötet meghatározza azokat a kulcskompetenciákat, stratégiákat és
módszereket, amelyeket home office-ban,
térben szétszórt vagy hibrid munkarendben
dolgozó vezetőként és beosztottként érdemes elsajátítanunk.
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CQ103

Érts szót a kedvenceddel!

Ha szeretnénk végre megérteni, mi jár
kedvencünk fejében, kezdjünk macskaként gondolkodni! A díjnyertes brit állatorvos-szerző könyvében összegyűjtött praktikus tippek és túlélési útmutatók minden
gazdi segítségére lehetnek a kiegyensúlyozott kapcsolat és közös élet kialakításában.
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3625 Ft
Rendelési kód: CQ104

Agytekerő kártyák

Játék – Móka – Tanulás
Dr. Belső Nóra

Félelem, szorongás, pánik

Hogyan találjuk meg a kiutat?
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Dr. Gareth Moore

Szabadulószoba

Juss ki a múzeumból!

A népszerű pszichiáter bemutatja
az egészséges félelmek és a szorongásos zavarok, mint mentális betegségek
közötti határt, a hátterüket és a következményeiket. Praxisából vett esetekkel
illusztrálva segít megtalálni a lehetséges
megküzdési módokat, kapaszkodókat
adva az olvasóknak.

Oldd meg a feladványokat, és juss ki
a múzeumból! Éld át otthon a szabadulószoba élményét az interaktív rejtvényeket tartalmazó könyv segítségével!
Építsd meg a tárgyakat, és találd ki, hogyan juthatsz ki segítségükkel a múzeum hat rejtélyes terméből, amelyekben
ádáz vikingekkel és rémisztő dinoszauruszokkal is találkozhatsz.

Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3625 Ft
Rendelési kód: CQ101

Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CQ106
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Tanulj
és
játssz
egyszerűen!
Az Agytekerő-sorozat tökéletes készségfejlesztő játék ovisoknak és iskolába készülőknek, mely észrevétlenül
bevezeti a gyerekeket a számok, a növények és állatok, a logika világába.
A kártyalapok hátoldalán könnyedén
ellenőrizhető a helyes megoldás.
Óvodás vagyok – Számok és logika CQ107
Óvodás vagyok – Növények és állatok CQ108
Óvodás vagyok – Színek és formák CQ109
Iskolába készülök – Koncentráció és logika CQ110
Iskolába készülök – Virágok, levelek és állatok
CQ111
Iskolába készülök – Óra és idő CQ112

Bolti ár: 2500 Ft/kötet
Klubár: 2325 Ft/kötet

KÖNYVKLUB

ULPIUS BARÁTI KÖR

Blanka Lipińska

Blanka Lipińska

Blanka Lipińska

365 nap

365 nap 2. – Az a nap

365 nap 3. – Még 365 nap

Laura Biel és a barátja álomvakációjukat
töltik a gyönyörű Szicílián. Útjuk második napján, Laura huszonkilencedik
születésnapján a lányt elrabolják. Az emberrabló nem más, mint egy jelentős szicíliai maffiacsalád feje, az ellenállhatatlanul jóképű don, Massimo Toricelli, aki
tűzön-vízen át harcol azért, hogy Laurát
megszerezze.

Laura Biel szicíliai élete mesébe illő. Káprázatos, nagyszabású esküvő, egy férj, aki
mindent megtesz érte és megad neki.
Minden tökéletes lenne, ha nincs az a kis
szépséghiba, hogy mindenütt gengszterek vannak, egy közelebbről meg nem határozott bűntény lóg a levegőben, valaki
folyton megpróbálja Laurát elrabolni és
megölni.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ603

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ604

A terhes Laurát lövés éri. A legjobb orvosok küzdenek az életéért. Férjének, a szíciliai maffiavezérnek meg kell hoznia élete
legnehezebb döntését - kit mentsen meg:
szerelmét vagy gyermeküket... Hogy dönt
Massimo? Laura nélkül lehet még értelme
az életének? Képes lesz egyedül felnevelni
a fiukat? Gondolatok milliói cikáznak a fejében, de egy sem hoz megnyugvást. Nem
tudja, hogyan alakul családja sorsa.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ605

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ601

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ602

Geneva Lee

Mame

Uralkodj rajtam

TharnType 3.

Egy férfi, akinek a lába előtt hever a világ, mégis tőlem lopott
csókot. Fel kellett volna ismernem. Alexander volt, Cambridge
hercege. A királyi család rosszfiúja. A száműzetésben lévő
trónörökös. Egy irányításmániás, követelődző, veszélyes férfi.
Figyelmeztetett, hogy tartsam távol magam, hogy a sajtó és
a családja tönkre fognak tenni.

Voltál már szerelmes olyan pasiba, aki gyűlöl téged? És laktál már
vele egy szobában? Ha nem, itt az ideje megtudnod, milyen is lehet.
Tharn és Type története.
Szerelem és gyűlölet története. Féltékenységek és ármányok története. Tharn és Type elsőéves egyetemisták, és egy kollégiumi szobába kerülnek. Type sötét bőrű, magas és helyes srác, gyengéd, de
mélységesen homofób. Tharn nagyon helyes, világos bőrű és egzotikus arcvonású srác, és nyíltan meleg.

KÖNYVKLUB
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NAP KIADÓ

Kiss Gy. Csaba

Lőkös István

Lehocki-Samardzic Anna (szerk.)

Harminc év után: 1989–1990.
Személyes történelem

Zbogom, Zagrebe –
Isten veled, Zágráb

A horvátországi magyarság
a 21. században

Megnézzük Zágrábot… S már indulunk is
lefelé: az intézet előtt hatalmas fekete Chevrolet, Krleža szolgálati kocsija. Josip, a sofőr
megkapja az útvonalra vonatkozó információkat, s indulunk is a rövid városnézésre – útba
ejtve a Trg Republikét – a zágrábiak ekkor is
csak Jelačić placnak mondják. Jelačić szobrának persze se híre, se hamva, Tito 1945-ben
parancsolta le a térről, csak 1990-ben kerül
majd vissza régi helyére, akkor viszont már
nem Magyarország felé mutat a bán kardja…

A kötet egy gyorsan fogyatkozó közösség
jelenét és múltját írja le, megjelenésének
időpontja (2022) Horvátország függetlenségének harmadik évtizedével esik egybe.
Legnagyobbrészt a Drávaszög/Szlavónia
magyarjait mutatjuk be, mert ott élnek
jelenleg a legtöbben, de tekintettel a közös történelmünkre, egy-egy tanulmány
foglalkozik a zágrábi és a fiumei, illetve
tengermelléki magyarsággal is.

Magyar esszék sorozat
A Szerző visszaemlékezéseinek ez a har
madik, záró kötete. Pontosan az 1989.
június 16. és 1990. december 16. közötti
időt tárgyalja. A nemzet szempontjából
is sorsfordító rendszerváltozásos időket
idézi fel Kiss Gy. Csaba saját történetén és
saját emlékein keresztül.
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3625 Ft
Rendelési kód: CQ504

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ505

Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CQ506

LAZI

Benkő László

Julia Barrett

Bernhard Aichner

Mátyás fia, Corvin János 3.

Önteltség és önámítás

Holtak tengere -

A hadvezér
Corvin János rövidre szabott életének
utolsó éveit folyamatos harcokban töltötte, miközben továbbra is kénytelen
volt szembenézni az őt ért támadások és
intrikák sorozatával. A kötet ezt az időszakot a korabeli katonai és politikai események és összefüggések vonatkozásában,
történeti hűséggel mutatja be.
Bolti ár: 3799 Ft
Klubár: 3530 Ft
Rendelési kód: CQ508
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Csodálatos ünnep lehet e könyv mindazok
számára, akik valaha is elmerengtek azon,
hogy „csak még egy-két órát” eltölthetnének Jane Austen bájos figuráinak, Bennetéknek, Darcyéknak vagy a De Bourghoknek a társaságában. Most a Büszkeség és
balítélet sziporkázó folytatásában mindan�nyiukkal találkozhatunk, de néhány új arc is
megjelenik közöttük.
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CQ510

A Totenfrau - trilógia 3. része
A Holtak asszonya és a Holtak háza c.
regények folytatása. Maga mögött tudja-e hagyni végleg Blum a vértől sötétlő
múltat, hogy lányaival új életet kezdhessen? Hiú ábránd. Az új személyazonosság és a békés élet esélyének ára
ugyanis egy újabb gyilkosság…
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CQ509

KÖNYVKLUB

Nemere István

Ember és Univerzum
VIGYÁZAT! Veszélyes olvasmány: gondolkodásra ösztönöz! A szerző majdnem 50 évig tervezte a megírását, most végre elkészült. Tudnia kell, hogy ez a mű ÖNRŐL is szól, benne vannak ön és utódai, és azok a milliárdok, akik még meg sem születtek. A Mindenség könyve ez, lapjain a múlt, a jelen és a jövő szédítő perspektívái tárulnak fel. Egymásba
folyó Univerzumok, világok kezdetei és végei, százmilliárd évek története. Hogyan látja mindezt a tudomány és hogyan a szerző? A tudásuk révén istenné változó emberekről, idegen
civilizációkról, világok találkozásairól, időtlen idők félelmetes eseményeiről olvashat. Legyen kíváncsi és bátor, lásson neki! De vigyázzon! Ha hétfőn kezdi, kedden és szerdán már másképpen fog
érezni, csütörtökön és pénteken másképpen fog gondolkodni, a hét végére talán már egészen
más emberré lesz, miután megismerkedett a világok világaival, a végtelen Univerzumok titkaival.
Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 3065 Ft
Rendelési kód: CQ503

Bokor Pál

A panda
Ebben a krimiben egy kínai vadászpilóta, egy francia újságíró, egy hongkongi fotóriporternő és
egy vietnámi határőr útjai keresztezik egymást. Első megjelenésekor a regény 75 ezer példányban fogyott el. Két „szocialista testvérország” háborúzik egymással, és a Paris Soir tudósítójának
hátborzongató délkelet-ázsiai kalandjait ki tudná hitelesebben leírni, mint a szerző, aki azokban
a napokban az MTI tudósítójaként maga is bejárta Indokínát és a harctereket? Az 1979-es kínaivietnámi határháború talán már történelem, de a nagyhatalmak arroganciája, mely e regény
hőseit a háború poklába és a politikai intrikák útvesztőjébe sodorta, napjaink valósága maradt.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CQ507

W. B. Yeats

Ír tündérmesék
Írország 14 tündérmeséje – a Nobel-díjas W. B. Yeats válogatása, bevezetője és az ír tündérek
osztályozása először magyar nyelven. Bájos, kacagtató, szívbe markoló és tanulságos mesék
tündérekről, emberekről, butaságról, vitézségről, szerelemről, gyűlöletről. Kelta csomódíszek
és magyar szójegyzék mellett Írország nagykövetének ajánlásával.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CQ501

KÖNYVKLUB
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Annabel Karmel

Mókás, gyors, egyszerű –
Szakácskönyv gyermekeknek
A gyerekszakácskönyveiről ismert Annabel
Karmel vidám receptgyűjteménye segítséget nyújt a szülőknek, hogy felkeltsék gyermekeik érdeklődését a sütés-főzés, az ételek
és az egészséges táplálkozás iránt. A zöldséges spagettitől a mackóburgeren át a tápláló
rágcsálnivalókig nagy a választék, s számos
receptből különféle nemzetközi specialitások gyerekbarát változatát is elkészíthetjük.
Megjelenés: április 26.

fidelio.hu/lirastudok
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Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CQ042

Sipos Antal

Marjorie Sarnat

Marjorie Sarnat

Süss fel, nap 3.

Csodálatos unikornisok

Divatos kisállatok

E kötettel az volt a cél, hogy segítséget
nyújtson az ének-zene órák színesítéséhez,
a hangszert tanulóknak pedig a fellépések
gyakorlásához. A gyűjteménynek bármely,
violinkulcsban játszó hangszeres zenész
hasznát veheti. A kötetben előforduló kétszólamú művek és zongorakíséretes darabok alkalmasak arra is, hogy az iskolai ünnepélyeket színesítse.

A Kreatív Kikötő Csodálatos unikornisok
című színezőkönyvének szerzője ezúttal
a mesés egyszarvú állatok kedvelőit ejtheti rabul harmincegy fantasztikus illusztrációjával. Ezek a pompás teremtmények
számos fantáziadús jelenetben bukkannak
fel, olykor vadvirágok mezején nyargalnak,
máskor szivárványok felett ugrálnak, vagy
a hold sarlóján üldögélnek.

A Kreatív Kikötő sorozat Divatos kisállatok
című színezőkönyvében több mint harminc egész oldalas, fantasztikus rajz várja
az állatbarátokat. A csinos kutyák és cicák
– amelyekhez olykor egy-egy malac, kacsa,
nyuszi vagy póni is társul – a pizsamától és
strandruhától kezdve a hétköznapokban viselt darabokon át az esküvői ruháig számos
öltözetben megfordulnak.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CQ043

Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CQ044

Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CQ045
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GYERMEKKÖNYVEK

Tony Wolf

A gonosz óriás vára
Volt egyszer egy falu a Tölgy
erdő szívében. A lakói nagyon
szerették egymást, de egy napon valami feldúlta bélés életüket.... Történetek kalandokról,
varázslatokról. Ismét elmerülhetünk Tony Wolf csodálatos
világában!

5+

Nyúl Péter világa –
Ismerkedjünk a természettel!
Tarts Nyúl Péterrel és barátaival, fedezd
fel velük a természetet! Tanuld meg, hogyan nő a virág, ebben is segítségedre lesz
a több mint 250 látványos matrica! Tökéletes ajándék minden Nyúl Péter-rajongónak!

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CQ059

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CQ058

5+

4+

6+

7+

Lucy Daniels

Lucy Daniels

Sarah Bosse

Kutyasztárok

Hörcsögbújócska

Nyeregbe, Anna!

Anni megkapta az iskolai színdarab főszerepét, ő lesz Dorka az Óz, a nagy varázsló
címú előadásban. Mesebeli társát, Totót
Samu kis westije, Muki játszaná. Igen ám,
de az előadás napján Muki meggondolja
magát és elszalad. Vajon a színjátszókört
vezető tanár kutyusa, a sérült lábú Oszkár
be tud állni helyette?

Anni és Samu éppen a Noé Állatkórházban
segédkeznek, amikor egy ikerpár érkezik
egy kis hörcsöggel, aki nem akar enni. Amikor néhány nappal később vásárt rendeznek a kisvárosban, a hörcsög megszökik, és
nyoma vész az ételekkel megrakott pultok
közt. Mindenkinek össze kell fogni, hogy
megtalálják, még az örökösen veszekedő
ikerlányoknak is!

Anna a családjával nemrég költözött egy
vidéki birtokra, ahol szülei lovasiskolát nyitnak. Milyen jó, hogy Lujza, az állatorvos
lánya ugyanúgy bolondul a lovakért, mint
Anna! Ám amikor elkezdődik az iskola, a vidám hangulat tovaszáll. Anna osztálytársai
egyáltalán nem tartják sokra a lovasiskolában alkalmazott új módszert...

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CQ046

KÖNYVKLUB

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CQ047

Bolti ár: 2290 Ft
Klubár: 2125 Ft
Rendelési kód: CQ067
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GYERMEKKÖNYVEK

Nancy Parent

Minnie és az unikornis

2+

Minnie és új barátja, a kis unikornis egy
igazán színes napot töltenek együtt. Ha kíváncsiak vagytok, hogy milyen kalandokat
élnek át, olvassátok el ezt a mesét!
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CQ051

Nancy Parent

Mickey és a dínó

2+

Mickey és a barátai egy igazi dínós kalandba cseppennek, tarts velük te is! Ezek
a kedves, egyszerű mesék a hétköznapok
nagy eseményeire reflektálnak, tökéletes
hosszúságúak és jól követhetők a kisgyermekek számára.
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CQ052

Mechler Anna

Bíborka és a varázsfőzet –
A virágtündérek titkai 2.

5+

Közeledik a virágvarázslat ideje – de vajon
mi lesz akkor, ha a tündérek a nagy napon
éppen betegek? Szerencsére Herba anyó
úrrá lesz a helyzeten. Ebben az évben egy
csodálatos szépségű virág tűnik fel a varázsgömbben, és Bíborka személyében kedves,
lelkiismeretes támogatót kap.
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CQ054

Mechler Anna

Cili és a varázscseppek – A virágtündérek titkai 4.
Eljött a virágvarázslat ideje, az év legizgalmasabb napja! Ám ezúttal még az ünnepség
sem olyan emelkedett, amilyen szokott lenni. A varázsgömbben egy ismert és úton-útfélen előforduló növény képe jelenik meg. Ó, hiszen ez a közönséges cickafark! Vajon ki
lesz a tündére? Cili személyében egy olyan tündérlány kapja ezt a feladatot, aki képes
maga körül meglátni a hétköznapi csodákat is.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
5+
Rendelési kód: CQ056

Mechler Anna

Nadin és a varázstégely –
A virágtündérek titkai 3.

5+

A tündérek mind ügyesek és kecsesek –
vagy mégsem? Közöttük is akad olyan, aki
néha leejt és összetör valamit? Nadin pontosan ilyen: semmi sem úgy sikerül neki,
ahogy ő szeretné. Épp ezért nagyon meglepődik, amikor őt jelöli ki a virágvarázslat,
hogy a fekete nadálytő segítője legyen.
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CQ055
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Kukucs Könyvek Ki lehet az?

0-2

Minden oldalon elbújt egy állat. Told el a kis
ablakokat és megtalálod őket!
Megjelenés: április 20.

Berci iskolás lesz

KÖNYVKLUB

Minden oldalon egy állatka bújik ki a tojásából. Told el az ablakot, és nézd meg, ki van
mögötte!

3+

Liane Schneider

Bori nem tud elaludni

3+

– Ideje lefeküdni! – mondja Anya és Apa,
de Bori még cseppet sem álmos. Ráadásul még Jakab sem alszik, pedig ő sokkal
kisebb nála! Se Anyának, se Apának nem
kell még ágyba bújnia. Szerencsére Borinak
a végén csak jön álom a szemére!
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Rendelési kód: CQ049

Kukucs Könyvek Mit hallok?

0-2

Mi csöng, csörren, dübörög? Told el az ablakokat és meglátod!
Megjelenés: április 20.
Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CQ062

Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CQ061

Berci ugrándozik örömében, ugyanis a nyári szünet után már iskolába fog járni! Már
régóta tudja, melyik a bal, és melyik a jobb
oldal, tud féllábon ugrálni, és egy vonalon
egyensúlyozni – egyértelmű, hogy készen
áll az iskolára. Ezzel a legjobb barátnője,
Rozi is egyetért.
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Rendelési kód: CQ048

0-2

Megjelenés: április 20.

Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CQ060

Christian Tielmann

Kukucs Könyvek Ki bújik elő?

Hamupipőke

2+

Élt egyszer egy leány, jóságos és szép, ismerd meg e könyvből csodás történetét!
Hamupipőke csodákkal teli meséje a legkisebbeknek!
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CQ050
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IFJÚSÁGI IRODALOM

Catherine Gilbert Murdock

Da Vinci macskája
Federico a 16. századi Rómában
él, Bee pedig a mai New Jersey-ben. Hihetetlenül hangzik,
de egy macskának köszönhetően jó barátok lesznek. Ahhoz,
hogy találkozzanak, szükség van
még Leonardo da Vinci titokzatos szekrényére, és fontos szerepet kap kalandjaik során egy
régi rajz is, ami a megszólalásig
hasonlít Bee-re...
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CQ068

10+

10+

Irene M. Adler

Sherlock híres esetei
Sherlock Holmes híres esetei Sherlock
Holmes előadásában: minden idők legismertebb detektívje elmeséli pályafutása
legjelentősebb nyomozásait: Tanulmány
vérvörösben, A félelem völgye, A Négyek
jele, A sátán kutyája.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ066

SZÓKIMONDÓKA

10+

9+
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Jan Andersen

Liz Braswell

Hazavárunk, Dusty!

Hol volt, hol nem

Paul nem tud kiigazodni szeretett kutyáján:
először elszáguld egy idegen autó után,
aztán majdnem elgázolják. A máskor jókedvű border collie teljesen zavartnak tűnik.
Pedig mindannyian nagyon várták már a
szünidőt a hegyekben! Amikor a kutya egy
éjszaka eltűnik a nyaralóból, az egész család
a keresésére indul. A nyomok a hegytetőre
vezetnek, de váratlan akadályok nehezítik
Paulék útját...

Olyan egyszerű volna – egy legyőzött
sárkány, egy álomba merült hercegnő
a kastélyban, és a herceg, aki megmenti... Ám amikor a herceg megcsókolja a lányt, őt is elnyomja az álom,
így a mesének korántsincs vége. Hajnal hercegnő igyekszik elmenekülni
a kastélyból, amelyet Demóna tart
hatalmában, és kilépjen a veszélyes és
lenyűgöző külvilágba.

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CQ065

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ073
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Molnár Krisztina Rita
Móna és Marci kirándul – szókártyás
mesesorozat az 5 érzékről –TAPINTÁS

Emlékezés

Megjelent a sorozat befejező része! A testvérek családi kirándulásra mennek, közben
felfedezik az erdő gazdag pompáját. A kötetben található dalok, játékok lehetőséget
kínálnak a közös családi foglalkozásokra.
A kitörhető szókártyákkal további játékok
játszhatók, segítve a gyermekek elmerülését a könyvben. Képes tördeléssel készült,
mint minden SzóKiMondóka mesekönyv,
a közös olvasás elősegítésére.
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CQ502

KÖNYVKLUB

Fotó: Szalmás Krisztina

TUDATOSAN

INTERJÚ

INTERJÚ BALÁZSY PANNÁVAL

Balázsy Panna tévés és rádiós karrierje után robbant be a könyves
világba és lett egy csapásra az egyik legnépszerűbb ifjúsági szerző.
Új sorozatáról, az Ökobandáról kérdeztük.
A Föld napján (április 22.) jelenik
meg az első rész, a Földindulás. Bár
a cím beszédes, de mi a fő témája és mi
inspirálta az új sorozatodat?
Rengeteg apró impulzus inspirálta az új
sorozatot. Azt érzékelem, hogy a mai
gyerekek, fiatalok sokkal aktívabbak,
határozottabbak és eltökéltebbek a jövőjükkel kapcsolatban, mint mi voltunk.
Értik és érzik, hogy változásra van szükség. A környezet védelme a mindennapjaik része, sokan sok mindent tesznek
is azért, hogy legalább egyéni szinten
megváltozzanak a dolgok. Ezt a fiatalos
energiát, tenni akarást szerettem volna

megmutatni, illetve jó példákat hozni,
mennyi mindent lehet csinálni azért,
hogy még sokáig élhessünk ezen a bolygón. Az új sorozat várhatóan négy részből áll, ahogy az alapelemekből is négy
van: föld, víz, levegő, tűz.
Szandra alakja több tízezer olvasó
szívéhez nőtt, mennyire volt nehéz új
szereplőket kitalálnod? Milyen karakterek alkotják ezt a négyest?
Szandra mindig fontos marad számomra, ő az én írott gyerekem. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sikeres
a 12 részesre duzzadt sorozat. Most lehetőségem nyílik egészen más karakterek bemutatására, és a környezetvédelem egy olyan téma, ami minden gyerek
életének fontos része kell, hogy legyen.
Egy testvérpár és két barátjuk kalandjait mutatom be. A hatodikos Döme egy
igazi deszkás fiú, a húga, Polli, pedig diákújságíró, aki rajongva imádja a fiatal
svéd klíma aktivistát, Greta Thunberget. Polli barátnője, a japán képregényeket és divatot imádó Manyi a harmadik
szereplő, az Ökobanda negyedik tagja
pedig Benedek, a mindig elegáns, cérnavékony srác, aki Döme legjobb barátja.

Balázsy Panna:

Ökobanda – Földindulás
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CQ064

KÖNYVKLUB

Neked mennyire fontos a téma? Te
is tanultál új dolgokat írás közben? Volt
szakmai segítséged?
Már túl vagyunk azon, hogy struccpolitikát folytassunk, szembe kell néznünk
azzal, hogy a kényelmes életünk milyen
károkat okoz a világban. Lehet, hogy kellemetlen, de változnunk kell, és közelebb
kell kerülnünk a természethez. Bár városlakó vagyok, sok évig éltem vidéken
és megtapasztaltam néhány olyan dolgot, amit beépítettem a könyvbe is.
Mit gondolsz, ez a generáció még
minket is meg tud tanítani, hogyan lehetnénk tudatosabbak, és tehetnénk azért,
hogy élhetőbb legyen a világ?
Persze! Ahogy mondtam, ez egy sokkal tudatosabb generáció, rávilágítanak
a lustaságunkra, a tehetetlenségünkre,
a kényelmeskedésünkre. Ők már nem
csak dumálnak, hanem tesznek is a változásért. Borzasztóan tetszik például
a Fridays for Future szervezet, ők rendszeresen összegyűlnek, demonstrálnak,
sztrájkolnak, igyekeznek mindenhol
hallatni a hangjukat. Ezért is jött az ötlet,
hogy az újságíró Polli minden könyvben
interjút készít egy-egy izgalmas és fontos
munkát végző szervezet képviselőjével,
hogy az olvasók is többet megtudjanak
a munkájukról. Hamarosan el is megyek
egy klímasztrájkra, hogy személyesen is
megtapasztaljam és átéljem ezt az élményt
a többi fiatal aktivistával együtt. Egészen
biztosan sokat tanulhatok tőlük.
V. B.
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IFJÚSÁGI IRODALOM

Jane Austen

A mansfieldi kastély
Íme egy újabb éles eszű Austen-
hősnő, akit nem felejtünk el egykönnyen. Jane Austen lenyűgöző
regényei szerelemről, csalódásról,
becsületről, álnokságról, s természetesen reményről és boldogságról mesélnek, miközben gyakran
ironikus képet festenek a világról,
amelyben a hölgyek legfőbb foglalatossága a férjvadászat.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CQ069

12+

10+

Louisa May Alcott

Egy régimódi lány
Volt egyszer egy Amerika, benne egy gazdag család, s a családnak egy szép, szegény
vendége. A lányban annyi az erő, a természetesség, a báj, hogy a könyv minden
szereplőjének életére hatással van. Akkor is,
amikor életsorsok veszedelmeiből és szerelmek vidám szövevényeiből kell végül mindennek jóra fordulnia.
Megjelenés: április 25.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CQ063

10+

14+

A.M. Howell

Baár Tünde

Sarah Ann Juckes

Az elveszett titkok kertje

A mezítlábas grófnő

A világ közöttünk

1916. október. Angliában háború van,
Clarát pedig a nagynénjéhez küldik vidékre.
A kastélyhoz tartozó kertészlakban azonban titkok fogadják... Clara is titkot őriz a
háborúban harcoló bátyjáról. Össze kell
szednie minden bátorságát, hogy mentse
magát és a szeretteit.

Egy igazi grófnő költözik a vízparti kastélyba, és ezzel a helybéliek élete is megváltozik. Baár Tünde regénye a múlt század
Zebegényébe repít vissza, ahol Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska maga köré gyűjtötte a falubeli gyerekeket, és varázslatos
világot teremtett, a természet kincseivel,
sporttal és sok mesével.

A tizenhét éves Alice ágyhoz kötött beteg, de ez nem gátolja meg abban, hogy
a nagyvilágot járja. Minden nap belép
a Stream Cast nevű oldalra, és mások életét éli a kamerájukon át. Rowan meglátja
a mindennapokban rejlő szépséget, és arra
bátorítja a lányt, hogy ne csak nézze a világot, hanem szerezze vissza az irányítást
az élete felett. Ám Rowannak van egy titka...

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CQ071
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Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CQ072

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CQ070

KÖNYVKLUB

MÓRA

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CQ201

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CQ203

Federica Magrin

Meredith Goldstein

Tündérek titkos világa

Kivirágzik minden

Gondolkodtál már azon, hogy vajon hogyan lesz a csúnya hernyóból szépséges
pillangó? Hogy mitől olyan édes a méz?
Vagy hogy miért olyan színes a szivárvány?
Könyvünkből megtudhatod, hogy a látható világ mögött milyen szorgos és
fontos munkát végeznek a tündérek. Ők
azok, akik óvják és széppé varázsolják
a növények és az állatok világát.
Gyere és ismerd meg ezen aprócska lények különleges mindennapjaikat, tanulj
tőlük arról, hogy miként lehet még szebbé, színesebbé tenni a földet!

Majoros Nóra

Nógrádi Gábor

Pityke és prém

Alex hét napja

A pitykések birodalmában szigorú rendet
tart a keménykezű királynő. Ám az erdő
állatbőrt viselő vademberei, a prémesek
felkelnek az elnyomás ellen, a határon
ellenséges hadsereg állomásozik, és
a pórnép is zúgolódik. Minderről mit sem
tudnak a királynő ikerlányai: Govalinda és
Prillaszári, akik tizenhetedik születésnapjukra készülődnek.
Az ünnepség reggelén védett világukba
betör egy prémes, aki nemcsak a palotát dúlja fel, hanem a jövőjüket is. Vajon
képesek lesznek a királykisasszonyok
a birodalom lakóival együtt leküzdeni
a tomboló gyűlöletet, vagy kitör a mindenkit elsöprő háború?

Bing és a négy évszak

Egy év négy mesében
A TV-sorozat alapján
Egész évben mesét olvasni… amolyan
Bing-szokás.
Ismerd meg a négy évszakot egy-egy róluk szóló, kedves mesével! Mi lesz a gumicsizmával, ha beázik a tavaszi záporban?
Hová tűnik a jégkrém a tányérról a nyári
hőségben? Hogyan készülődik ősszel
a természet a télre, és miért látszik a téli hidegben a lehelet? Ebben a gyerekek nyelvén szóló könyvben egész évben izgalmas
kalandok várnak!

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CQ204

Légy jó, tesó!
Luca a ház tetején ül és énekel. Az emberek döbbenten nézik lentről, és a kislány
bátyja, a tizennégy éves Alex zokogva
borul térdre. Egyedül ő tudja: ha a húga
lezuhan a tetőről, arról csakis ő tehet.
Hét nap – ennyi kellett ahhoz, hogy a fiú
mindent tönkretegyen maga körül.
Akkor kezdődött az ámokfutás, amikor
az apja lelépett otthonról, és a dühös
Alex ellopott egy különös, foltos kutyát.
Ettől a naptól fogva a fiú csal, hazudik,
ármánykodik, haragszik az egész világra. Vajon minden bűnre van bocsánat?
Nógrádi Gábor izgalmas, felkavaró regénye ezekre a kérdésekre is választ keres.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód:
CQ207

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód:
CQ206

KÖNYVKLUB

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CQ202

LOL+ sorozat
Amikor Lori nagymamája meghal, a lány
világa fenekestül felfordul. Sheryl nagymama volt ugyanis a mindene Lorinak.
Ráadásul egy másik veszteség is fenyegeti Lorit, édesanyja ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy költözzön el szeretett
városából, Bostonból. Főhősünk azonban legalább addig maradni akar, amíg
teljesíti nagyanyja utolsó kérését: szétszórja a hamvakat azokban a kertekben,
amelyeket Sheryl a legjobban szeretett.
Meredith Goldstein önéletrajzi jellegű
regénye egyszerre keserű, humoros,
romantikus, de legfőképp: reménykeltő, amelynek elolvasása után talán más
szemmel nézünk majd a körülöttünk virágzó életre.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód:
CQ205

Heidi Fiedler

René Goscinny

Kis kedvencek 50 furcsa titka

Nicolas az iskolában

Meglepő és mulatságos szokások
Ismerd meg a kis házi kedvencek ötven legfurcsább és legmókásabb szokását.
Tűnődtél már azon, hogy miért kergeti
a kutya a saját farkát, hogy miért esik mindig a talpára a macska, vagy hogy miért
tömi a hörcsög az ennivalót a pofazacskójába? A kötetből megismerheted a házi
kedvencek ötven szeszélyes szokását. Ezek
a furcsaságok olykor viccesek, máskor bámulatosak vagy épp gusztustalanok, de
az biztos, hogy minden állatbarát számára
érdekesek.

Az iskolába a haverok miatt érdemes járni.
A kis Nicolas tudja ezt jól, ezért aztán nagyon szereti az iskolát, különösen a tízperceket. Ámbár náluk az órák sem sokban
különböznek a szünetektől, a tanító néni,
az igazgató és Tüktoj, a felügyelő tanár sokat tudna erről mesélni…
A népszerű francia szerzőpáros, az író
Goscinny és a humoros rajzok készítője,
Sempé klasszikus könyvsorozatának második kötetében tizenhét újabb humoros
történet olvasható Nicolas és haverjai
„ártatlan” csínyeiről.
RENDELJEN KÖNYVET MÁJUS 30-IG!
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Karin Bischoff

Bernd Flessner

Christina Braun

Mi MICSODA Nyomozás –
Az elkövetők nyomában

Mi MICSODA Olvasó – Cápák

Mi MICSODA Olvasó – Erdő

Cápák már több millió évvel ezelőtt is éltek
a Földön. Ma több száz cápafajt ismerünk,
és mind különböző: kicsi és nagy, karcsú és
gömbölyű testű, villámgyors vadász és a
tengerfenéken lesben álló is akad köztük.
Ebben a könyvben Zsivány, a fehér cápa
kalauzolja a kíváncsi gyerekeket, akik már
önállóan olvasnak.

A falevelek suttognak a szélben. A harkály a fatörzsön kopácsol, költőodút váj
a fiókáinak.
Sötétedés után a borz élelem után kutat
a bokrok alatt. Az erdő talajában nyüzsög
az élet.
Menj az erdőbe kirándulni, rengeteg felfedeznivaló vár!

Megjelenés: április 20.

Bolti ár: 2470 Ft
Klubár: 2295 Ft
Rendelési kód: CQ307

Mióta van bűnözés, büntetés és bűnüldözés?
Hogyan derítik fel a nyomozók a bűncselekményeket a helyszíni szemlétől a laboratóriumi vizsgálatokon át az elkövetői profil megalkotásáig és a tettes letartóztatásásig? Hogyan
lehet felvenni a harcot a kiberbűnözés ellen?
A témát különleges oldalak színesítik például egy őskori bűntényről, regény- és filmbeli
nyomozókról és szokatlan rejtekhelyekről.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CQ302

Bolti ár: 2470 Ft
Klubár: 2295 Ft
Rendelési kód: CQ303

8+

7+

8+

Mattia Crivellini

Margit Auer

Bernd Flessner

Kísérletezzünk!

Mágikus állatok iskolája –
Végre vakáció 6.
Hatice és Maja

Ifjabb Tom kapitány 8. –
Dzsungelkaland

A tapasztalati tanulás élményét kínálja ez a
könyv. Az egyszerű kellékekkel a gyerekek
maguk fejthetik meg a tudomány titkait. A
kísérleteknél ikonok jelzik, milyen nehezek,
mennyi „kosszal” járnak és mennyi idő alatt
végezhetők el. Az optikai illúziók és fénytörési jelenségek megértését két szereplő
segíti: Professzor rövid, tudományos magyarázatokat, Bob Robot pedig gyakorlati
útmutatást ad. Illusztrálta: Rossella Trionfetti
Megjelenés: májusban
Bolti ár: 4590 Ft
Klubár: 4265 Ft
Rendelési kód: CQ304
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Hatice és Maja, a mágikus fókalány a vakáció
alatt is elválaszthatatlanok. Milyen kalandokat tartogat a dániai nyaralás? Hatice már
alig várja, hogy úszhasson és búvárkodhasson a bátyjaival a tengerben. De a legjobban
annak örül, hogy együtt lubickolhat Majával,
a mágikus fókalánnyal. Aztán minden másképpen alakul, ugyanis kincskereső térképre
bukkannak. Illusztrálta: Nina Dulleck
Megjelenés: május 15.
Bolti ár: 3400 Ft
Klubár: 3160 Ft
Rendelési kód: CQ305

Tom, Stella és Spéci kalandjai a Földön folytatódnak. Próbarepülésre indulnak a Space
Racerrel, és ezúttal a barátjuk, Daniel is velük tart. Közösen fedezik fel az esőerdőt, ám
Danielnek váratlanul nyoma vész… A gyerekeket izgalmas kaland várja, miközben
sok fontos és érdekes tényt tudnak meg
az esőerdőről.
Megjelenés: április 25.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CQ301
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NAPRAFORGÓ

Legjobb barátunk, a kutya

Mindentudók Klubja 11. – Ehnaton múmiája

Legjobb barátunk, a ló

Mindentudók Klubja 12. – A fáraó társasjátéka

Legjobb barátunk, a macska

Mindentudók Klubja 13. – Dzsószer fáraó ünnepe

Ki ne szeretné a kutyákat, a macskákat vagy a lovakat? Ezek a lenyűgöző állatok évezredek óta hű társaink, ismerjük meg őket
még jobban! A Legjobb barátunk-sorozatban megismerhetjük
fejlődésük történetét, fajtáikat, gondozásukat és a képzési lehetőségeiket. Minél többet tudunk róluk, annál jobban segíthetjük őket egy harmonikus kapcsolat kialakításában.

Új kalandokra indul a Mindentudók Klubja! A négy testvér ezúttal egy múmia nyomába ered, majd New York utcáin lesz részese egy őrült társasjátéknak, végül egy különleges ünnepségbe
csöppennek. Kaland, tudás, kockázat… minden együtt van egy
újabb szuper Mindentudók Klubja történethez!

Rendelési kód: CQ410

Rendelési kód: CQ401

Rendelési kód: CQ411

Rendelési kód: CQ402

Rendelési kód: CQ412

Rendelési kód: CQ403

Bolti ár: 5990 Ft/kötet
Klubár: 5570 Ft/kötet

Bolti ár: 2990 Ft/kötet
Klubár: 2780 Ft/kötet

Pingvin a bilin

Mókás hangok

Pingvin már olyan ügyes, hogy használja a bilit. Ünnepeld meg vele ezt a nagy
eseményt! Gyakorolj szorgalmasan, és
meglátod, hamarosan neked is menni
fog!

Indulj új kalandokra a Mókás hangokkal! A lapokon egy-egy kedves történet vár, amelyet
a hangmodul megszólaltatásával tehetsz még izgalmasabbá.

Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
Rendelési kód: CQ409

A repülő – Rendelési kód: CQ406

A markoló – Rendelési kód: CQ404
A rendőrautó – Rendelési kód: CQ405
A tűzoltóautó – Rendelési kód: CQ407
A vonat – Rendelési kód: CQ408
Bolti ár: 2790 Ft/kötet
Klubár: 2590 Ft/kötet
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A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés
kézhezvételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy 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 2022. május 30-ig veszünk
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem
bontotta meg, és a terméket rendeltetésszerűen használta. Elállása 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

