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Olvasónapló
A Corvina napló-sorozatának kötete sokféle kérdést és szempontot kínál olvasmányélményeink megörökítésére. Különlegessége, hogy két közismert kortárs író, Karafiáth Orsolya és
Nyáry Krisztián 52-52 „jó” könyvet ajánl elolvasásra a magyar
és a világirodalomból.
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szállítják. További információ: (1) 33 77 333
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Boltlista: www.lira.hu
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KIEMELT AJÁNLATUNK
Kedves Olvasók!

H

ol ér véget a hajnal és hol kezdődik a korareggel? Ezen a minap nem volt időm merengeni,
amikor a hajnal és a korareggel közötti szürke sávban, belevacogva a talaj
menti fagyokba, az átmeneti kabát
helyett a vastagabb télikabát felvétele mellett döntve elsiettem megkapni
a harmadik oltásomat. Csípős hideg
volt – szúrós csak később lett –, kezei
met beletúrtam a kabát zsebébe, és
beleakadtam egy gyűrött cédulába.
A tavalyi ajándéklistámat olvashattam vissza. Találtam még színház- és
vonatjegyet, sőt bontatlan maszkot is.
Így lesz egy télikabát múzeumi tárló,
és így jutott eszembe, hogy mindjárt
itt a karácsony, így itt az ideje figyelni
a lehetséges ajándékokat másoknak
és magunknak is. Líra Könyvklubunkat
ekképpen is ajánlom önöknek: keressenek benne remek meglepetéseket
a mindig rövidnek tűnő ünnepekre
és jó olvasmányokat az egyre hos�szabb téli napokra. Kati Marton életrajza a leköszönő Angela Merkelről,
Krausz Gábor receptkönyve egyedi
fűszerekkel, beszélgetőkönyv a hatvanéves Kemény Istvánnal, Boldizsár
Ildikó meséi a világ legszomorúbb
boszorkányáról és Mechler Anna Vo
nat mesék nagykönyve című kötete
is sínen van, hogy meg se álljon a
karácsonyfáig. Mi pedig találkozunk
jövőre! Áldott ünnepeket és boldog
újévet kíván a Líra Könyvklub!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden kedves Törzsvásárlónknak!
Simkó György (szerk.)

Karácsonyi
hangulat

Magyar novellák
Az ünnepek ünnepére
készült kötetünk szerkesztője az utóbbi százhúsz év
legérdekesebb, de kevésbé
ismert karácsonyi történe
teiből készített válogatást.
Bolti ár: 2699 Ft
Klubár: 2510 Ft
Rendelési kód: CO001

A napok iszkolása

Magvető könyvnotesz 2022
Egy év Szerb Antal szövegeivel
A Magvető immár hagyományos könyvnoteszének e darabja Szerb Antal emléke és életműve előtt tisztelegve ad
válogatást a szerző gondolataiból – a szövegeket Pintér
József rajzaival gazdagon illusztrálva. A kiadvány így egyszerre irodalmi útitárs és hasznos tervező. A könyvnoteszt
ebben az évben is Farkas Anna tervezte.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CO084

Tóth Krisztina

Várjuk a karácsonyt!
Ti is várjátok a karácsonyt? Mert Malac és Liba
nagyon, és kifejezetten élvezik az adventi készülődést. Vajon a két barát mit eszel ki, mivel
lepik meg egymást? Tóth Krisztina gyerekeknek és szüleiknek egyaránt kedves történetei
ezúttal is bővelkednek a humorban.

Magazin kéthavonta
XV. évfolyam 5. szám
2021. november 2.

ISSN: 1788-649X

Szegő János
főszerkesztő

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CO003

Főszerkesztő: Szegő János Munkatárs: Bartók-Nagy Tamás Olvasószerkesztő: Palczer-Aschenbrenner
Eti Tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa A szerkesztőség címe: 1086 Budapest, Dankó utca 4–8. e-mail:
konyvklub@lira.hu Honlap: www.lira.hu A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához, másodközléséhez a Kiadó engedélye szükséges. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Kiadja:
Líra Könyv Zrt. 1086 Budapest, Dankó u. 4–8. Felelős kiadó: A Zrt. elnöke. Marketingvezető:
Szikszai-Bérczes Anna Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft. Honlap: www.olahnyomda.hu
Vezérigazgató: Oláh Miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333
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K ARÁCSONYI AJÁNLATUNKBÓL

PAULO COELHO ÜNNEPI VÁLOGATÁS

Paulo Coelho, a méltán népszerű brazil szerző öt művének díszdobozos kiadása. Az öt regény: Az alkimista, A portobellói boszorkány, Tizenegy perc, Az íjász és
A fény harcosának kézikönyve. Az öt kötet ebben a különleges díszdobozban
várja a Coelho-rajongókat, és mindenkit, aki szeretne elmélyülni Paulo Coelho
nagyfokú emberismeretről tanúskodó történeteiben. Az ünnepi megjelenésű
doboz ajándéknak is tökéletes.

Maggie O'Farrell

Ahol a Hóangyalok laknak
Tudtad, hogy ha egyszer készítettél egy hóangyalt, örökre veled marad? Vigyáz rád és
mindig visszajön, amikor szükséged van rá.
Csodálatos, szívmelengető történet, nem
csak gyerekekhez, hanem a gyermeklelkű
felnőttekhez is szól, mindazokhoz, akik még
hisznek a csodákban, varázslatban. Mert a
Hóangyalok bennünk, a szívünkben laknak!
Dr. Kádár Annamária gyönyörű fordításában és előszavával.
Bolti ár: 13 990 Ft
Klubár: 13 010 Ft
Rendelési kód: CO004

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO010

Veronica Henry

Debbie Macomber

J. R. R. Tolkien

Lucy tökéletes feleség és családanya egy
idilli angol kisvárosban. Férje, Mickey mégis
minden nőnek csapja a szelet. Az asszony
azt is sejti, hogy a családi sörfőzde évről
évre rosszabbul teljesít, arra azonban nem
számít, hogy épp a karácsonyfa alatt derül
fény a sokéves titkokra és hazugságokra,
amelyek gyökeresen felforgatják az életét.
Vajon sikerül-e a szeretet és a megbocsátás
erejének felülkerekednie a problémákon?

Everly életében a munkáján kívül semminek – és senkinek – nem jut hely. Az üzlettársa is érzi, hogy a nő egyre feszültebb,
ezért elküldi szabadságra. Az út során Everly
gyönyörű tájakon járhat, mégsem emiatt
lesz felejthetetlen számára a karácsonyi
üdülés, hanem a hajó jóképű túravezetőjének, Ashernek a kedves társasága miatt. És
Everly rájön: át kell értékelnie eddigi életét.

A szerző illusztrációival
J. R. R. Tolkien gyermekei nem csupán az
ajándékok miatt várták Karácsony apót: ők
ugyanis minden évben képekkel illusztrált
levelet is kaptak tőle, amelyben mesélt nekik a házáról, a barátairól, és arról, mi minden történik az Északi-sarkon. Az első levél
1920-ban érkezett, majd jöttek sorban húsz
éven át, minden egyes karácsonykor.

Karácsony vidéken

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO002
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Bolti ár:

Csengőszó

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Karácsonyi levelek

Rendelési kód: CO005

Bolti ár:

3699 Ft

Klubár:

3440 Ft

Rendelési kód: CO008

Rendeljen könyvet 2022. február 14-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

EXKLUZÍV ALBUMOK

Claude de La Chapelle

KÜLÖNLEGES MOTOROK
BMW vagy Harley-Davidson? Kawasaki vagy
Ducati? Elegáns vonalvezetés vagy merész
újítás? Klasszikus formatervezés vagy az
űrtechnika diadala? Kiszámíthatóság vagy
nyers erő? Szépség vagy gyorsaság?
Paul Bahn

Legendás ősi helyek
A Neander-völgyi ősember leletei, Stonehenge titokzatos oszlopai, az egyiptomi
piramisok, az athéni Akropolisz, a Római
Birodalom egykori fóruma, az azték piramisok vagy az ősi Jeruzsálem híres emlékei…

Könyvünk a meglepő kulisszatitkok, a gyártók versengése, és a szinte a semmiből előbukkanó, forradalmi ötletek bemutatásával
segíthet a kérdések megválaszolásában.
Bolti ár: 14 990 Ft
Klubár: 13 940 Ft
Rendelési kód: CO053

Bolti ár: 14 990 Ft
Klubár: 13 940 Ft
Rendelési kód: CO052

Ezernyi látványosság, amit aligha képes
bárki is mind személyesen megtekinteni,
de ez az album segít abban – méghozzá
gyönyörű színes reprodukciók segítségével –, hogy megtapasztaljuk ezeknek az
ősi, legendás emlékeknek a vonzerejét,
és a legfontosabb információkat megkapjuk róluk.

100 ÉV

AUTÓCSODÁI

Serge Bellu
Bolti ár: 9990 Ft
Klubár: 9290 Ft
Rendelési kód: CO051

RITKA AUTÓK

Száz év autócsodái sorakoznak ebben a gyönyörű könyvben,
olyan ritka példányok, amelyek csak korlátozott számban készültek, és azokat is ámulatba ejtik, akiket a gépkocsik világa amúgy hidegen hagy (de hát van ilyen ember?).

Rendeljen könyvet 2022. február 14-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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INTERJÚ KATI MARTONNAL

„Igazából
mesélni
szeretek”
Fotó: Michael Sears

2008 óta Kati Marton minden
könyve megjelent magyarul a Corvina kiadásában. A Kilenc magyar,
aki világgá ment és megváltoztatta
a világot, a Titkos hatalom, A nép
ellenségei, a Halál Jeruzsálemben,
a Wallenberg, a Párizs – Szerelmeim
története, valamint A kém mindegyikében ott van a magyar és
kelet-európai múltban gyökerező
élettapasztalat és az amerikai írói,
újságírói hagyomány magasszintű
mesterségbeli tudása.
 Az amerikai kiadással majdnem

azonos időben magyarul is megjelenő új
könyve Angela Merkel német kancellár
életrajza, amelyen sok éven át dolgozott.
Mi motiválta új könyve hősének megválasztásában?
Nőről még soha nem írtam életrajzot, és
most itt van egy nő, aki óriási hatalommal rendelkezik, és aki korunk politikai
életének talán legjelentősebb személyisége. Nagyon titokzatos embernek láttam: Kelet-Németországból származó
természettudós, aki olyan közegben lett
politikus, amelyet mindig férfiak irányítottak, egykori uralkodói is mindig
férfiak voltak. Német trónon királynő
még nem ült soha! Hogy sikerült ezt
elérnie? Könyvem erre az alapvető kérdésre keresi a választ. Milyen emberi
tulajdonságok tették lehetővé Angela
Merkel számára, hogy első női kancellárja legyen annak az országnak, amely-

6

nek a berlini fal összeomlása után, 35
éves korában lett a polgára? Mégpedig
olyan kancellár, akit négyszer választottak meg, és így hosszabb ideig vezette
Németországot, mint Bismarck. Hogy
volt képes ez az átlagos megjelenésű és
meglehetősen gyenge retorikai képességekkel rendelkező nő mindezt elérni?
Ennek a rejtélynek eredtem a nyomába.

béketárgyalásokon, láttam, hogy férjem, Richard Holbrook hogyan vezeti
a tárgyalásokat az egy asztalhoz ültetett
ellenfelekkel, a minden hájjal megkent,
veszedelmes politikusokkal. Később
az ENSZ New York-i központjában és
Washingtonban a világpolitika sok jelentős és kitűnő szereplőjét ismerhettem
meg közelről is.

 Ön, aki a kiemelkedő amerikai po-

 Magyar múltja, gyerekkora, az

A hidegháború éveiben mint újságíró az
ABC TV News németországi tudósítója voltam, diplomatafeleségként pedig
valóban közelről láthattam a politika és
a politikusok működését. Jelen voltam
Daytonban a balkáni háborút lezáró

Biztos vagyok benne, hogy Merkel észjárásának tanulmányozásában nagy
hasznát vettem annak, hogy hozzá hasonlóan én is egy szovjet fennhatóság
alatt álló kommunista diktatúrában
nőttem fel. Azt hiszem, a nyugati írók
és újságírók többségénél jobban meg-

litikus és diplomata, Richard Holbrook
felesége volt, közelről láthatta, hogyan
működik a politika a színfalak mögött.
Könyve írása közben hasznát vette ennek a tapasztalatának?

egykori kommunista Kelet-Európában
szerzett élettapasztalata vajon megkönnyítette Merkel gondolkodásának
megismerését és megértését?

értettem Merkel mély szabadságvágyát,
gyanakvó természetét, vagy hajlamát
arra, hogy kerülje a feltűnést, egy olyan
ember tulajdonságait, aki harmincöt
évig élt egy rendőrállamban, ahol veszélyekkel jár, ha valaki felhívja magára
a figyelmet. Ezek a tulajdonságok mind
hozzájárultak ahhoz, hogy hosszú időn
át Európa legnagyobb hatalommal rendelkező vezetője lehetett.

 Angela Merkel vajon tudott róla,
hogy Kati Marton az életrajzát írja? Lehetett találkozni és beszélgetni vele?

Igen, tudta, hogy könyvet írok róla, és
találkoztunk is néhányszor. Mindig
nagyon kedves volt velem, a könyvem
azonban túl személyes az ő ízléséhez
képest, nem hiszem, hogy tetszik majd

neki. De nem azért írtam, hogy megnyerjem vele a tetszését. Az igazságot
akartam feltárni, az embert akartam
megmutatni, amennyire lehetséges,
mégpedig úgy, hogy az olvasóim közben ne veszítsék el érdeklődésüket. Sokat kutatok, mindent tényekre építek, de
igazából mesélni szeretek.
Kúnos László

 Nehéz megközelíteni és ábrázolni
egy olyan személyiséget, aki mindig feltűnően kerüli a feltűnést?
Fotó: Sean Gallup

Eddigi tíz könyvem közül kétségtelenül ez jelentette a legnagyobb kihívást.
A világon ma, azt hiszem, ő a legzár
kózottabb közszereplő. Nem bánja, ha
szürkének és unalmasnak tartják. Egyál
talán nem zavarja. Azt pedig, hogy sokan alábecsülik a képességeit, pályája
során mindig sikerült a maga javára
fordítania. Könyvem olvasói meglepődve fogják felfedezni, hogy Merkel
mennyire más ember, mint amilyennek
a közvélemény tartja. Minden iránt érdeklődő, életteli személyiség, félelmetes
humora van, és sokkal jobban élvezi az
írók, a drámaírók és mindenféle művészek társaságát, mint a politikusokét.

Kati Marton

MERKEL
Fordította Barabás András
Angela Merkel a világ legnagyobb hatalommal rendelkező, egyben
a legnehezebben kiismerhető asszonya. Ez a gondos kutatáson alapuló életrajz, amely a kancellár legszűkebb környezetében készült
interjúk és más források alapján írja le a politikus figyelemre méltó felemelkedését, egyúttal megvilágítja politikai zsenialitását is.
Megjelenés: november 15.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CO014
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM
Csapody Kinga–Gelencsér Milán–
Jávor Bence

Na még mit nem?!
Történetünk, hajtól szívig
Az egész ország ismeri a dalaikat, rengetegen rajonganak értük és a legnagyobb
színpadokon lépnek fel. Hét különböző
egyéniség, de együtt egy igazi csapat. De
honnan indultak? Mit terveztek? Hogy jutottak oda,
ahol most tartanak? Miként látják őket azok, akik
együtt dolgoznak velük?
Mi a titkuk? Egy dolog mindenesetre biztos, egyikük
sem szürkének született.
A Halott Pénz tagjai ritkán
beszélnek magukról, most
mégis megtették. Vajon
most mindent elmesélnek?

Megjelenés: november 30.
Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CO016

Paulo Coelho

Egyszerűség – Naptár 2022
Ebben a gyönyörűen illusztrált naptárban
az évet Paulo Coelho műveiből válogatott
idézetek kísérik végig. Paulo Coelho, akit
emberek milliói a szavak alkimistájaként
tartanak számon, napjaink egyik legbefolyásosabb szerzője. A műveiben érintett témák, eszmék és filozófiák sok olvasó vágyát
teljesítik be, olyanokét, akik a saját útjukat
és a világ újfajta megértését keresik.
Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

4180 Ft

Rendelési kód: CO130

Sabrina Jeffries

Christi Caldwell

Freya Sampson

Greycourt hercege irigylésre méltó vagyont
örököl, a birtok fejlesztése mellett viszont
nem jut ideje a feleségkeresésre. Amikor az
anyja újra megözvegyül, Grey találkozik a
mostohaapja temetését intéző, kissé rátarti
ifjú hölggyel. Az első találkozás nem is alakulhatna rosszabbul, ennek ellenére a herceg teljesíti az anyja kérését, és felkészíti az
etikettet nem ismerő lányt az első báljára...

Az önfejű újságírónő, Verity Lovelace minden követ megmozgat annak érdekében,
hogy megoldja a londoni arisztokráciát
foglalkoztató legújabb rejtélyt. Még arra
is képes az ügy érdekében, hogy lemerészkedjen a város csatornarendszerébe.
És pontosan ez az a hely, ahol rátalál
Maxwell grófjának eltűnt örökösére, Malcom Northra.

June még sohasem hagyta el az álmos
angol kisvárost, ahol felnőtt. A zárkózott
és félénk fiatal könyvtáros minden idejét
olvasással tölti, amikor azonban megtudja,
hogy a munkahelyét bezárják, kimerészkedik az olvasókuckójából, hogy megmentse
a helyi közösség lelkét jelentő könyvtárat.
Szívmelengető és felemelő történet a kedvességről, az összefogásról és a szeretetről.

A csábítás iskolája

Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CO017
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A gróf ágyában

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Az utolsó könyvtár

Rendelési kód: CO022

Bolti ár:

3790 Ft

Klubár:

3520 Ft

Rendelési kód: CO020

Rendeljen könyvet 2022. február 14-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Jeffrey Archer

Metszéspontok
A kötetben található tizenöt
elbeszélés egytől egyig remek példája Archer kitűnő
jellemábrázoló képességének, izgalmas témaválasztásának. A meghökkentő írások között akad több olyan
is, amely valós eseményeket
dolgoz fel, hiszen a legkülönösebb történeteket gyakran maga az élet írja.
„Egyedi, szellemes és végtelenül szórakoztató – Archer
a novellák mestere.” – Daily
Telegraph
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CO021

Amy Meyerson

A firenzei gyémánt
Millerékre sok mindent lehet mondani,
de hogy ők lennének az ideális család, azt
nem. A három testvér, Beck, Ashley és Jake
évek óta nem is beszél egymással, most
azonban együtt kelnek útra, hogy Helen
nagyanyjuk elveszett örökségét felkutassák. Nem mást keresnek, mint a százharminchét karátos, sárga színben pompázó
firenzei gyémántot.
Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO018

Lucinda Riley

A hetedik nővér története
A család ügyvédjének meglepő kijelentését követően, miszerint úgy véli, megtalálta a hiányzó nővérüket, Maia és Ally
felfedezi, hogy az egyetlen nyomuk egy
új-zélandi borászat címe, valamint egy
szokatlan, csillag alakú smaragdgyűrű
rajza. Az Ausztráliában élő CeCe van a
legközelebb, őt küldik el, hogy járjon
utána a dolognak. Ezzel pedig kezdetét
veszi az országokon átívelő versenyfutás az idővel, hogy még azelőtt rábukkanjanak a hetedik nővérre, mielőtt
összegyűlnének a Titánon Pa Salt halálának évfordulója alkalmából...

Charles Martin

A víz őrzője

Murphy Shepherdnek tömérdek titka van.
Egyedül él Floridában, egy folyóközi szigeten, ahol egy rég elnéptelenedett templom
birtokát felügyeli – és a napjait azok megmentésének szenteli, akik valamilyen okból veszélybe kerültek. Amikor kiment egy
Summer nevű, gyönyörű nőt a folyóból,
Murphy célja immár az ő megsegítése lesz:
minden követ megmozgat, hogy megtalálja az asszony eltűnt lányát.
Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CO019

Rendelési kód: CO076
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KRIMIK
David Baldacci

Napvilág
Atlee Pine és John Puller
együtt nyomoz

Amióta az ikertestvérét, Mercyt elrabolták, Atlee Pine FBI-ügynököt megállíthatatlan vágy hajtja, hogy kiderítse,
mi is történt valójában a nővérével.
Amikor már épp kifutna az időből, amit
a főnökétől a nyomozásra kapott, végre rábukkan az eddigi legígéretesebb
nyomra: a testvére elrablójának a személyazonosságára. Atlee a feltételezett elkövető, Ito Vincenzo legutóbbi
ismert tartózkodási helyére utazik New
Jersey-be, ahol azonban váratlanul találkozik egy régi barátjával, John Puller
katonai rendőrrel, aki egy másik ügy
kapcsán nyomoz a Vincenzo család
után. Összefognak, és együtt nemcsak
egy felső politikai körökbe vezető ös�szeesküvés nyomára bukkannak, de azt
is kiderítik, mi is történt Mercyvel sok
évvel ezelőtt. Az igazság pedig mindent megváltoztat…

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CO074

Angela Marsons

Linda Castillo

Amikor a kamasz Sadie Winter az iskolája
tetejéről a mélybe veti magát, mindenki
úgy véli, hogy öngyilkosságot követett el.
Nem sokkal később azonban, amikor ugyan
ebben az iskolában egy fiú holttestére bukkannak, Kim Stone felügyelő számára már
egyértelmű, hogy ezek nem tragikus balesetek. Csapata nyomozásba kezd, a rejtély
szálai pedig az egyik tanárhoz vezetnek.

Kate Burkholder rendőrfőnök váratlan körülmények között találja magát szembe a
múltjával. Egy amish özvegyember, Adam
Lengacher szánkózás közben a gyerme
kei
vel egy hótorlaszban elakadt autóra
lesz figyelmes. A kocsi mellett egy sebesült
nő fekszik, akinek a férfi a segítségére siet.
A sofőrről kiderül, hogy Kate egykori rendőrtársa és barátja, Gina Colorosa.

Gyilkos igazság

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO075
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A kívülálló

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

S. J. Bennett

A Windsor-csomó

Őfelsége II. Erzsébet nyomoz

2016 tavaszán II. Erzsébetet a Windsor-kastélybeli születésnapi ünnepségének az előkészületei kötik le,
amikor sokkoló hír érkezik: az egyik
vendéget holtan találták a hálószobájában. Látszólag minden jel arra
mutat, hogy a fiatal orosz zongorista öngyilkos lett, ám a rosszul
megkötött csomó idegenkezűségre utal.
A királynőt egy idő után bos�szantani kezdi a rendőrség hozzá
nem értése, ezért úgy dönt: diszkréten a saját kezébe veszi az ügy
felgöngyölítését. Közben sem a
hozzátartozói, sem a kormánya,
sem a népe nem sejti, hogy a királynő mindent megtesz azért,
hogy elkapja a gyilkost.
S. J. Bennett szellemesen megírt, elragadó és letehetetlen krimije
olyan szerepben ábrázolja II. Erzsébetet, amilyenben még sohasem
láthattuk: határozott és ravasz nyomozóként. Az olvasó emellett bepillanthat a királyi udvar mindennapjaiba, és megismerheti azokat
az érdekes karaktereket, akik a
színfalak mögött egy monarchiát
irányítanak.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CO072

Rendelési kód: CO073
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KRIMIK

Csabai László

Tove Alsterdal

Tom Clancy

Csabai László nem hagyományos regényt,
hanem a szabadulószobás könyvekhez
hasonló, úgynevezett rejtvénykönyvet írt:
két befejezése van, ám a másodikat csak bizonyos feladványok megfejtése után lehet
elolvasni. Aki szimplán csak egy jó detektívtörténetben akar elmerülni, az is jól jár,
de aki nem rest egy kicsit nyomozni, annak
még nagyobb élményben lesz része.
Megjelenés: november 16.

Olof Hagström hirtelen ötlettől vezérelve
kitérőt tesz a kisvárosba, ahol felnőtt, és
ahová húsz éve be sem tette a lábát. Elhanyagolt gyermekkori otthonához érve rossz
érzés fogja el, s csakhamar rábukkan az apjára, akit több mint két évtizede nem látott.
Az idős férfit megölték.
A kötet a 2020-as év legjobb svéd krimi díj
nyertese.

Az Amerikai Egyesült Államok elnökeként
Jack Ryannek nap mint nap komoly kihívásokkal kell szembenéznie, ám egy nemzetközi incidens személyes ügyévé válik:
gyerekkori legjobb barátja, Pat West atya
Indonéziában nyújt lelki szolgálatot a szegényeknek, amikor is iszlámellenes tevékenység vádjával letartóztatják.

Sherlock Holmes Budapesten

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO071

Gyökerestül kitépve

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO078

A becsület törvénye

Bolti ár:

4999 Ft

Klubár:

4645 Ft

Rendelési kód: CO079

GEOPEN
Gytha Lodge

Holtidő

HAT BARÁT • EGY GYILKOS
VALAKI HAZUDIK

A tizennégy éves Aurora a
nővérével és annak barátaival
indult el egy bulizós kempingezésre. Hajnalra a lány eltűnt.
Ki látta őt utoljára? Eltévedt?
Elrabolták?

Cserháti Éva

Zarándoklat a halálba

Harminc évvel később Jonah
Sheens felügyelőt bízzák meg
egy erdőben talált holttesttel
kapcsolatos nyomozással. Hamarosan kiderül, hogy a rég
eltűnt Aurora maradványaira
találtak rá. A nyomozás újraindul…

A K. É. Z. harmadik esete
Vérrel borított csendesfülkében középkorú
apáca térdepel, amikor rátalálnak a Meðugorjéba tartó zarándokvonaton. Két tenyere között egy halott plébános kezét tartja,
és ádventi miseéneket dúdol. A gyilkosság
színhelye beszédes, de az apáca hallgat –
és a Kiemelt Életellenes Ügyeket Felderítő
Főosztály nyomozói nem találnak indítékot.
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CO191

Rendelési kód: CO070
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GENERAL PRESSIRODALOM
SZÓRAKOZTATÓ
Bolya Zoltán

Ököljog
Egy volt maffiózó önéletrajza
Elmesélem, hogyan lettem egy hétköznapi családban felnövő gyerekből
fiatalon bűnöző. Próbálom minél hitelesebben leírni és visszaadni az olvasók
számára a kilencvenes évek alvilágának
hangulatát. Menekülés, idegenlégió, on
nan kalandos úton haza. Majd még keményebb bűnözés.
Nem voltam drogos, nem ittam, nem
játszottam el a család pénzét, én bűnöző
voltam. Napi szinten ment az autólopás,
betörés, lehúzás, később a súlyosabb,
erőszakos bűncselekmények: betámadások, pénzbehajtás, zsarolás.
Nem egyszer voltam kénytelen az elveimmel szembe menve megalkudni és
lepaktálni olyanokkal, akikkel nem akartam, de barátot nem árultam el soha.
Szembesültem vele, hogy a legros�szabb időszakban csak a szűk család az,
akire számíthattam: apám, anyám és a
későbbi feleségem, Ági.
Egyet bizton állíthatok: az alvilágnak
nincs romantikája!

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CO611

Dirk Rossmann

A polip kilencedik karja
Ökothriller
A klímaváltozás soha nem látott mértékű
katasztrófával fenyegeti a világot. A Klíma
Szövetség szigorú szabályai drasztikus beavatkozást jelentenek az emberi élet minden területén. A Föld jövője pedig hirtelen
egy félénk szakács és egy jelentéktelen kis
titkosügynök kezébe kerül.
Megjelenés: november 4.
Bolti ár:

3980 Ft

Klubár:

3700 Ft

Rendelési kód: CO603

Alison Weir

Mo Xiang Tong Xiu

Jorge Bucay

Blanka Lipińska

A hercegnő a portréról

Nyolc évszázaddal ezelőtt Xie
Liant, a Xianle királyság koronahercegét rajongásig szerették
az alattvalói. A herceg már fiatalon az égbe emelkedett, ám
szerencsétlen körülményeknek
köszönhetően hamarosan vis�szakerült a halandók világába.
Megjelenés: november 29.

Intim és gyengéd regény – kézikönyv a boldogság kereséséhez.
Demian egy középkorú férfi, aki
nehezen tud szembenézni a
mindennapok gondjaival. Elhatározza, hogy ismét felkeresi a
szokatlan eszközökkel operáló
pszichoterapeutát, Jorge-t.
Megjelenés: november 15.

A nagysikerű film alapjául szolgáló szexi és mélyen romantikus
bestseller 3. része. Egy jelentős
szicíliai maffiacsalád feje, az
ellenállhatatlanul jóképű don
Massimo Toricelli elrabolja a
szigeten vakációzó Laura Bielt,
és tűzön-vízen át harcol azért,
hogy elnyerje a lány szerelmét.
Megjelenés: november 29.

Klévei Anna

Az égi hivatalnok áldása 2.

A frissen megözvegyült VIII. Henrik, aki egy csecsemőkorú kisfiú
val marad magára, rádöbben,
hogy ismét meg kell nősülnie,
hogy biztosítsa a trónutódlást.
Európa legpartiképesebb hercegnői kereken visszautasítják.
Megjelenés: november 22.
Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4175 Ft

Rendelési kód: CO608
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Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4175 Ft

Rendelési kód: CO602

Mesék, melyek
megtanítottak szeretni

Bolti ár:

3850 Ft

Klubár:

3580 Ft

Rendelési kód: CO604

365 nap 3. – Még 365 nap

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO609
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PRESS
AZ ULPIUS BARÁTIGENERAL
KÖR AJÁNLÁSÁVAL
Juan Pablo Escobar

MR. ESCOBAR

Apám titkai

„Ez a könyv nagyon személyes, mély
és őszinte kísérlet. Csak egy történetet
akarok elmesélni apámról, hogy senki se
kövesse el újból azt, amit ő. Meg akarom
osztani apám, Pablo Escobar mellett töltött életem tapasztalatait, valamint azokat a mély sebeket, melyek miatt elhatároztam, hogy nem leszek olyan, mint ő."
Juan Pablo Escobar

Ivan Tapia

A nagy pénzrablás – Az akadémia
Sergio Marquina, a Professzor megnyitotta
az Akadémiája kapuit, és új rablókat keres...
Egy újabb menekülőkönyv, melyben az
olvasó A nagy pénzrablás egyik szereplője lehet. A kötet új részletekkel is szolgál,
miközben szórakoztató fejtörők elé állítja
olvasóit, és mindezeket a sorozat kedvenc
karaktereinek a fotóival színesíti.
Megjelenés: november 29.
Bolti ár:

4990 Ft

Klubár:

4640 Ft

Rendelési kód: CO601

Santa Montefiore

Visszatérés az olasz
tengerpartra

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO610

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CO607

Megjelenés: november 15.

Robyn Carr

Sherryl Woods

Shelter Mountain

Az Eagle Point fogadó

Nala, a mentett cica

A nagysikerű Netflix sorozat alapjául szolgáló újabb regény! Egy
év alatt immár másodszor toppan be éjnek idején egy asszony
Virgin Riverbe, hogy végre a háta
mögött tudja a múltat. Ezúttal
egy fiatal nő nyit be hároméves
kisfiával John Preacher bárjába.
Megjelenés: november 22.

Abby O'Brien Winters évek óta
nem tette be a lábát Chesapeake
Shores-ba. A marylandi kisváros,
amit az apja épített, túl sok szomorú emléket hordoz, és Abby
nek kevés az ideje a Wall Street-i
karrierje, összeomlófélben lévő
házassága és ikerlányai mellett.
Megjelenés: november 22.

Dean Nicholson elmeséli Nalával,
a mentett cicával közös világkörüli biciklis utazásuk inspiráló kalandjait. Nalát egy félreeső, sáros
hegyi úton találta, és a gondjaiba
vette. A megismerkedésükről és
közös utazásukról szóló Insta
gram oldaluknak 750 000 követője van, és a szám egyre nő.
Megjelenés: november 29.

Virgin River 2.

1958. Celestria, egy arisztokrata
család karizmatikus lánya Pendrift Hallban, egy világos kőből
épült kastélyban él, amelynek
kertje a cornwalli tengerparthoz
fut le. A paradicsomi körülmények között azonban rejtélyes
módon eltűnik egy családtag.
Megjelenés: november 22.
Bolti ár:

Pablo Escobar egyetlen fia, Juan Pablo
Escobar azt kutatja apjáról írt könyvében,
hogy milyen emlékeket őriznek mind
azok, akiknek az élete kapcsolódott a
hírhedt drogbáróéhoz. Kutatásai során
bejárta Kolumbiát és több latin-amerikai országot, és számos olyan tényre
derített fényt, amelyet még az Escobar
család sem ismert. Beszél Pablo Escobar
néhány ősellensége fiával, azt is elmondja, hogyan lett az apja elmondhatatlanul
gazdag; és arról is lerántja a leplet, milyen
ördögi szövetségben állt Pablo Escobar
a számára is felmérhetetlen nemzetközi
korrupció titokzatos világával.

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO605

Chesapeake Shores

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO606

Dean Nicholson

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4175 Ft

Rendelési kód: CO612
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TÉNYIRODALOM
Oleg Navalnij

Három és fél
Alekszej Navalnij öccsének
börtönnaplója

Oleg Navalnijt a bíróság 2014
decemberében ítélte el sikkasztás vádjával az Yves Rocher-ügy
kapcsán. Olegre három és fél év,
úgynevezett büntetés-végrehajtási kolóniában (amolyan munkatáborban) letöltendő büntetést
szabtak ki. Könyvének nagy részét
büntetésének letöltése alatt írta.
Megtudhatjuk belőle, mi a különbség a vörös és a fekete zóna
között, mire valók a börtönben
a lepedők és a törölközők, hová
tanácsos ellenőrzéskor elrejteni a
SIM-kártyát. De mindezeken túl
a könyv leginkább arról szól, hogyan őrizzük meg józan eszünket
a legvadabb és a legszörnyűbb
helyzetekben.
Megjelenés: november 15.

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CO046

Gulbahar Haitiwaji–
Rozenn Morgat

A nemzetiszocialisták hatalomra jutása után
a sikeres bécsi szakácskönyvíró, Alice Urbach
zsidó származása miatt elveszíti megélhetését és hazáját. Hazalátogatva Bécsbe egy
nap a saját régi szakácskönyvét pillantja
meg. Na de ki az a „konyhamester", aki Alice
könyvét Rudolf Rösch néven jegyzi? E kötet
szerzője történész – Alice Urbach unokája –,
és kutatásainak egyik legizgalmasabb té
mája a kalandos hátterű szakácskönyv sorsa.
Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

4180 Ft

Rendelési kód: CO044

14

Tizenkét pillangó

Éjszakai pillangók, örömlányok, kurtizánok –
ugyanakkor költők, irodalmárok, kardforgatók, szeretők, filozófusok. Lia Celi tizenkét
prostituált történetét meséli el, olyanokét,
akik képesek voltak a saját korukban elképzelhetetlen szabadságot kiharcolni maguknak. Jerikótól a hollywoodi utcákig, az ókori
Görögországtól Hitler Berlinéig ezek a nők
királyokat és tábornokokat hódítottak meg,
írókká vagy épp milliomosokká váltak.
Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO049

Karina Urbach

Alice könyve

Lia Celi

Janecskó Katalin

Menekülés a kínai Gulágból
Egy ujgur fogoly megrázó vallomása
1 fotó – 9 perc tárgyalás – 7 év büntetés.
A világ egyelőre nagyon keveset tud a hírhedt kínai átnevelőtáborok működéséről.
Rozenn Morgat, a Le Figaro újságírója, az
ujgur láger egykori foglyának megrendítő
történetét meséli el – elsőként a magyar
olvasók számára.
Bolti ár:

4299 Ft

Klubár:

3995 Ft

Rendelési kód: CO087

Ártatlanul elítélve
Olyan esetekről van szó ebben a könyvben,
amelyek során ártatlan emberek kerültek
rács mögé. Néhányuk nevét sokan ismerik,
másokról eddig nem jelent meg egyetlen
sor sem. Vannak, akiket el sem ítéltek, a vád
emelésig sem jutott el az ügyük, de a letartóztatásuk és a néha évekig húzódó fogva
tartásuk során megtapasztalták, milyen, ha
az embert ártatlan létére bűnözőnek nézik.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO047
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LETTERO – KRIMIK

Stahl Judit
Michelle Moran

Gary Braver

Chris McGeorge

Mata Hari különleges élete
Miként lett a holland kislányból Jáva szigetén feleség, majd
Európában híres, egzotikus táncosnő? Vajon kik keresték a kegyeit a karrierje csúcsán? Milyen
titkos feladatokkal bízták meg?
És végül kik árulták el?
Megjelenés: november 12.

Túlvilág vagy neurobiológia?
Üzenet a mennyből vagy pokoli cselszövés? Szívinfarktussal
kerül a bostoni kórházba egy
férfi, nem sikerül megmenteni,
mégis a saját lábán távozik. Egy
orvoscsoport titokban a halálközeli állapotot vizsgálja. És egy
bérgyilkos munkába kezd…

Egy bezárt szoba. Öt gyanús
ember és egy hulla a fürdőszobában. Adott egy pincérnő,
egy takarító, egy színésznő, egy
ügyvéd és egy kamaszlány. Valaki közülük a gyilkos. Három
órát kapnak, hogy kiderítsék, ki
a tettes. Különben mind meghalnak.

Egy kémnő Párizsban

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4175 Ft

Rendelési kód: CO991

A hívők

Ki volt az?

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4175 Ft

Rendelési kód: CO992

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4175 Ft

Keresd a csokit!

Gasztroböngésző receptekkel
Új Stahl-sorozat első része az egész
családnak: játékos feladatok, rajzos
csokis receptek.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CO993

Rendelési kód: CO995

Charlotte Cho

A bőrápolás kiskönyve

Koreai szépségtitkok
az egészséges, ragyogó bőrért
Új szemléletű bőrápolási biblia.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CO996

Anne Hart

Catherine Ryan Howard

M. C. Beaton

Különleges csemege a rajongóknak, amelyből minden kiderül
Miss Marple-ról. Hogyan nevelkedett? Voltak-e szerelmei? A szerző a fiktív életrajzhoz gondosan
tanulmányozta Agatha Christie
összes művét, hogy megszülessen ez a csodás portré.

Két történet. Egy gyilkos.
Zéró kegyelem.
„Én voltam, aki túlélte Mr. Senki
mészárlását, és én fogom elkapni…” Így kezdődik Eve Black
dokumentumregénye. Egy biztonsági őr alig bírja letenni Eve
könyvét. Mert ő volt Mr. Senki…
Megjelenés: november 30.

Az elszegényedett Lady Fortescue-nak zseniális ötlete támad:
egykor pompás londoni házát
szállodává alakíttatja. Az üzlet
csodásan beindul. Kár, hogy semmi sem tökéletes. Vicces és romantikus szórakoztató regény az
Agatha Raisin-sorozat szerzőjétől.
Megjelenés: november 10.

Miss Marple titkos
magánélete

Mr. Senki se tudja

Ha egy üzlet beindul!

Bolti ár:

2980 Ft

Bolti ár:

4490 Ft

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

2770 Ft

Klubár:

4175 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CO994

Rendelési kód: CO998

Rendelési kód: CO997

Mark Forsyth

A részegség rövid története
Szellemes kultúrtörténeti kalauz.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CO999
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IRODALOM

Kalapos Éva Veronika

Molnár Ferenc

Bitter Bálint a pszichológusa tanácsára
hangfelvételeket készít, hogy sikerüljön feldolgoznia válását, kislánya és felesége eltávolodását. Tíz évvel később, 2019-ben lánya,
a kortárs táncos Alexa fontos előadásra készül amikor megkapja apjától ezeket a hangfelvételeket. Apa és lánya kapcsolata látszólag közömbös, de Alexa művészete felszínre
hozza a mélyben rejlő érzelmeket.

Színművek I.

Ezek voltak az apák

Bíró Szabolcs

Anjouk
VII. rész

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO023

A meg nem értett nők
Molnár Ferenc-sorozatunk legújabb kötetét
átlengi a századelős hangulat. Bohózatok,
tragikomédiák – bennük a feleség-szerető-
férj háromszög újabb és újabb rejtélyei. Ismeretlen és kevéssé ismert, vagy teljességgel elfeledett Molnár-írások gyűjteménye,
amelyek közt pazar egyperces bohózat és
háromfelvonásos darab egyaránt található.
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO026

1342. Anjou Károly a halálos ágyán
fekszik. A visegrádi udvar temetésre készül, és az új király, a mind
össze tizenhat esztendős Anjou
Lajos megkoronázására. Lajos ugyan
sokat tanult az apja uralkodásából, ám ő alighogy trónra ül, azon
nyomban háborút hirdet – legfőbb példaképei, Szent László és
Nagy Sándor nyomdokain járva.
A birodalom ura immár a harmadik trilógia nyitánya Bíró Szabolcs
nagyszabású történelmi regénysorozatában. Új korszak veszi kezdetét: daliás idők jönnek, melyeknek
azonban egyaránt részét képezi
arany és vér, fény és árnyék, menny
és pokol. Az út ugyanúgy nyitva áll
felfelé, mint lefelé, és sohasem lehet tudni, kinek mit tartogat a sors.
Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CO015

Fehér Renátó – Kustos Júlia (szerkesztők)

Ethan Hawke

Nem lehetséges történetek

William Harding színész. Házassága ös�szeomlóban, de ő még reménykedik a
békülésben. Ügyetlenül és időnként komikusan próbálja helyreállítani romokban
heverő életét – elsősorban whiskyvel és
szexszel. Az íróként is káprázatosan tehetséges Ethan Hawke elemi erejű, felkavaró
regénye a szégyenről, a szépségről, a hitről
és a művészet morális hatalmáról.

A világot szétszerelni

2020 a bezártság éve volt. A világjárvány
kriptahangulatában minden politikai botrány másnapjára jutott egy természeti katasztrófa. Bezárt ajtóink mögött és villódzó
képernyőinket nézve akaratunk ellenére is
részünkké vált a jelen pillanat törékenysége. Kötetünk huszonöt szerző verseit, novelláit és regényrészleteit közli.
Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CO024
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A sötétség ragyogó sugara

Bolti ár:

4699 Ft

Klubár:

4370 Ft

Rendelési kód: CO025
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SZÉPIRODALOM
Bodor Ádám

Az értelmezés
útvesztői
Bodor Ádám kevés szavú ember hírében
áll, a közvélekedés szerint a beszédes
hallgatás jellemző rá. Erre a képre cáfol
rá a mostani interjúkötet, amelyben Bodor Ádámot kérdezik, ő pedig válaszol,
hosszabban is és rövidebben is, a maga
stílusában, hiszen ha interjút ad, azt azzal
a műgonddal teszi, ahogyan epikai mesterműveit is formálja.
Az értelmezés útvesztői tizenöt beszélgetése az elmúlt évtizedekben készített
Bodor Ádám-interjúk szerző által véglegesített sűrű válogatása. Míg a nagy sikerű életútinterjú, A börtön szaga vertikális
síkban helyezkedik el, mivel az életrajzra
összpontosít, addig ez a könyv horizontálisan a pályakép belső alakulásaival,
poétikai összefüggéseivel és műhelytitkaival foglalkozik elsősorban. Így jutunk
el a Sinistra körzet és a Verhovina madarai
szellemi és tényleges forrásvidékeihez, az
egykori és a mai Erdély különbségeihez,
valóság és fikció termékenyen ellentmondásos viszonyához.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CO028

Konrád József

A behajtó

A behajtó főhőse és egyik elbeszélője Dávid, a bohém fiatalember, aki apja, a híres
író halála után menekül a világ és az uzsorásai elől. Kaotikus bulik, könnyű drogok
és nehéz éjszakák között bolyong. Konrád
József első regénye egyszerre tekinthető
búcsúnak és indulásnak. Lezárása a hagyatéknak, az apai örökségnek, és kezdése egy
különálló életnek, irodalmi pályának.
Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CO035

Danyi Zoltán

Szilasi László

Győrffy Ákos

A regény egy rózsakertész tudatfolyamába
enged betekintést. Sorsfordító döntések
születnek a hazájáról, melyeknek nem lehet
részese. A testéről is sorsfordító döntések
születnek, melyeknek szintén nem lehet
részese. Kelet-európai történet: miképpen veheti vissza valaki a saját történetét?
A mesteri módon megírt hosszú mondatok
örvényként ragadják magukkal az olvasót.

A Tavaszi hadjárat két kisregényből áll.
Az Ostorod című történet a rodostói emigrációban élők közösségéből indul, s az ott
felnövő Szakmári Ádám és szerelme útját
követi végig a reformkorban. A Koppantyú
lovagjai pedig egy szerelmi sokszögön keresztül ad panorámát a magyar történelem
válaszútjairól a szabadságharc alatt és a
Tisza-
szabályozás munkálatai közepette.

Győrffy Ákos legújabb verseiben még közelebbről pillant rá az élet legnagyobb kérdésére: a távolodásra, a halálra. Az életközép,
a meredeken haladás költészete ez: a költő
egyszerre a fiú, aki elveszíti apját, és ő maga
az apa is, akinek gyerekei vannak. Ebben a
körforgásban zajlik Győrffy lírája.
Megjelenés: november 11.

A rózsákról

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO033
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Tavaszi hadjárat

Bolti ár:

4299 Ft

Klubár:

3995 Ft

A távolodásban

Rendelési kód: CO036

Bolti ár:

1999 Ft

Klubár:

1855 Ft

Rendelési kód: CO040
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BELEOLVASÓ
Fotó: Bartis Attila

KEMÉNY ISTVÁN 60

A Magvető Kiadó különleges kötettel köszönti Kemény Istvánt hatvanadik születésnapján. Az Állástalan táncos egyszerre Kemény
István válogatott és legújabb verseinek gyűjteménye és egy izgalmas
beszélgetőkönyv is, amelyben Hegyi Katalin irodalomtörténész
a legfontosabb Kemény-versek keletkezési körülményeire, alkotópillanataira és motívumaira kérdez rá. Az alábbiakban a Remény
című vers kulisszatitkai után magát a verset is olvashatjuk:
Hegyi Katalin: A Remény A királynál című 2012-es kötet utolsó ciklusá
nak címe és egyben vezérverse. 2013
februárjában a Literán Babiczky Tibor ajánlásával a 2012-es év verse lett.
A vers képi világa emlékeztet a korai
verseid miliőjére, de személyesebb
azoknál. Ellentmondásosnak tűnik
a vers címe (Remény) és a vers utolsó
szakasza: „hogy lettem én ennyire magányos, / és hogy teljes képtelenség,
félreértés, / de ez mégse lesz már soha
máshogy.” De ki tudja? A harmadik
szakaszban írod, hogy „idáig nem jár le
az Isten. / De most itt volt, és ő kísért
le később: / egy szó nélkül ballagtunk
le ketten.” Eszembe jut a csendes Istenről József Attila pár sora: „Az Isten itt
állt a hátam mögött / s én megkerültem érte a világot. […] Úgy segített,
hogy nem segíthetett.”; és Ady Endre
Az Úr érkezése című verse is: „Mikor
elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem, / Csöndesen és váratlanul /
Átölelt az Isten.”

Kemény István: Egy napon fejeztem
be a Búcsúlevéllel. Ha most ránézek a
két versre, sötétek, de mind a kettőben
van egy pozitív fordulat. A Búcsúlevél
végén annyi a feloldás, hogy a csengetést meg fogom hallani, és majd csak
akkor döntöm el végleg, hogy visszajövök-e a hazámhoz – addig nem. A Reményben pedig van egy időhurok, ami
a reménytelen utolsó sorokat visszavezeti pár sorral előbbre, a reményhez.
(Napló: „okt. 19. k. Befejeztem a két
verset, és lehet, hogy egy harmadikat is
[A mennyek országát]. Ki se mentem,
esett, a versek szomorúak, de vannak,
vannak, vannak!” Így örültem három
végtelenül szomorú versnek.
Füzet: egyet lapozok, és a Búcsúlevél
után ott a Remény. Most, tizenegy évvel
később egyértelmű, hogy ez a folytatás.
De akkor ez eszembe se jutott – nem
is értem, miért. Pedig a napnál világosabb, hogy a Búcsúlevél megírása után
mentem egyenesen a hegyre jóslatot
kérni, hogy most mit csináljak.)

Kemény István

Állástalan táncos
Kemény István hatvanadik születésnapjára
jelenik meg ez a többműfajú könyv. Hegyi
Katalin irodalomtörténész a neki kedves
Kemény-versek keletkezésének pillanataira
kérdezett rá, a költő pedig mesélt gyerekkorról, szerelemről, rendszerváltásról, városokról, barátságokról és még ezer másról.
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CO037

Remény
Láttam az egészet, és tudtam, hegyen állok,
a részletek halkan zúgtak odalent,
idefenn most egyik se hiányzott.
Kérdezni jöttem fel, de a jósnő
hazament a lázas kisfiához.
A kérdésemet lepöcköltem a szakadékba,
pattogva tűnt el, pedig nagy volt:
a törhetetlen üveg maradéka!
Csak a szívem kérdezgette halkan:
kedves vérem, hova lesz a séta?
Azelőtt ilyenkor kétségbeestem,
mert innen már csak lefelé van út,
és idáig nem jár le az Isten.
De most itt volt, és ő kísért le később:
egy szó nélkül ballagtunk le ketten.
De ez a végén lesz, itt még csak állok,
és érzem, ahogy elkezdek nevetni:
hogy lettem én ennyire magányos,
és hogy teljes képtelenség, félreértés,
de ez mégse lesz már soha máshogy.
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SZÉPIRODALOM
Kollár-Klemencz László

Öreg Banda
Kollár-Klemencz László két izgalmas
elbeszéléskötet után egy több évszázadot átölelő családregénnyel jelentkezik. A Kaldenecker család ősei az
1720-as években érkeztek meg Svábföldről Dunaharasztiba, hogy aztán az
elkövetkező évszázadokban ezen a
környéken éljenek Soroksártól Újhartyánig. A Duna és az Alföld találkozásánál próbáltak boldogulni: dolgoztak,
költöztek, álmodoztak és szabad idejükben zenéltek. Megannyi erdő- és
természetleírás után Kollár-Klemencz
László ezúttal egy családfa rengetegébe kalauzol el minket. Nemzedékek
adják át egymásnak a regény lapjain a
sváb hangszereket és a családi legendákat ugyanúgy, mint a recepteket
és a beceneveket. Jöhetnek világháborúk, kitelepítések és forradalmak,
az Öreg Banda nagyon sokáig játszik
tovább rendületlenül.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CO034

Sebastian Barry

Egyezer hold
Fordította Morcsányi Júlia
A Dél még mindig az amerikai polgárháborút nyögi, a felszabadított rabszolgák és az
indiánok továbbra sem érezhetik magukat
biztonságban. Sebastian Barry visszatér a
Végtelen napokban bemutatott szereplőihez, és tovább írja Thomas McNulty, John
Cole és fogadott lányuk történetét, ám az
Egyezer hold önálló regényként is olvasható.
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO029

Esterházy Miklós

Nádasdy Ádám

Annie Ernaux

A szerző rajzaival illusztrálva

Tanulmányok, beszélgetések
Shakespeare és Dante fordításáról

Fordította Lőrinszky Ildikó
Annie Ernaux legsikeresebb és legjelentősebb könyve a múlt évszázad második
felének Franciaországát eleveníti fel, a második világháború végétől, a szerző kisgyerekkorától 2006-ig, Nicolas Sarkozy felemelkedéséig, amikor Ernaux már elvált nő és
két felnőtt fiú anyja. Az Évek afféle kollektív
önéletrajz.

Az Öreghegy meséi

A csökkenő költőiség

A csiga a talpfára érve mozdonyként zakatol, egy fiatal és vézna olívafa, nyakán az
A. C. Milan csapatának sáljával becsönget a
kertkapun – néhány teljesen természetes
esemény az Öreghegyen. Mesék gyerekeknek és olyan felnőtteknek, akik nem felejtették el teljesen, hogy ők is voltak gyerekek.
Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CO030
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Nádasdy Ádám műhelynaplóiban a műfordítás kulisszatitkaiba nyerhetünk betekintést. A szerzőre jellemző világos, élvezetes
előadás jellemzi a kötet tanulmányait,
amelyben mindig van egy meglepő, ám
megvilágító hasonlat.
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO062

Évek

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CO031
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SZÉPIRODALOM
Karl Ove Knausgård

ŐSZ. É V S Z A KO K

Karl Ove Knausgård Évszakok-sorozata személyes
enciklopédia, amelyben egy apa megmutatja
születendő lányának, milyen csodálatos, megismerhetetlen és kiszámíthatatlan hely ez a világ.
A könyvet Vanessa Baird festményei illusztrálják,
amelyeket Knausgard válogatott szövegeihez.

Gabriel García Márquez

A világ legszebb vízihullája
Válogatott novellák
Fordította Benczik Vilmos, Csuday Csaba,
Dely István, Kutasy Mercédesz, Litvai Nelli,
Nagy Mátyás, Scholz László, Szőnyi Ferenc
Gabriel García Márquez novelláiban különcök és átlagemberek végtelenül szomorú,
teljesen hihetetlen és mégis nagyon ismerős történeteit követhetjük.
Megjelenés: november 25.
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO042

Fordítottta:
Dobos Éva
Megjelenés:
november 18.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód:
CO043

Fotó: Sam Barker

Sandro Veronesi

A kolibri
Fordította Matolcsi Balázs

„Te egy kolibri vagy, mert ahogyan
a kolibri, minden energiádat arra fordítod,
hogy egy helyben maradj."

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CO038

Sandro Veronesi regényének főszereplője Marco Carrera, a kolibri. Az élete tele
van végzetes véletlenekkel, kegyetlen
veszteségekkel és örök szerelmekkel. De
ő sosem zuhan a mélybe: szüntelen, állhatatos szárnycsapásokkal próbál helyben maradni. Körülötte Veronesi felejthetetlen karaktereket épít – egy egész
kis világ az idő tengerében, a hetvenes
évek elejétől a komor közeljövőig, amikor feltűnik Marco Carrera kitartásának
gyümölcse: egy kislány, akit Miraijinnek
hívnak, és ő lesz az Új Ember. Nagyhatású regény az élet megrázó erejéről, elvarázsol és megindít.
A kötet a legrangosabb olasz irodalmi
díj, a Premio Strega győztese.

Ali Smith

Tél

Fordította Mesterházi Mónika
Négy ember tölti együtt a karácsonyt egy
cornwalli házban. Hárman közülük rokonok, ám látszólag alig van több közük egymáshoz, mint a negyedik vendégnek, akit
a véletlen sodort az útjukba. A Tél édesbús
történet családról, természetről és arról,
hogy mi történik, ha egyre kevesebb lesz
körülöttünk a fény.
Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

4180 Ft

Rendelési kód: CO032

Rendeljen könyvet 2022. február 14-ig!
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IRODALOMTÖRTÉNET • I RO DA LO M

György Péter (szerk.)

Beck András

Braskó Csaba

Tanulmányok Kertész Imréről

Beck Andrást szenvedélyesen érdekli a
könyvek élete. Legyen szó korai olvasmányokról vagy későbbi rácsodálkozásokról,
személyek vagy szövegek sorsáról, hatásokról és ellenhatásokról, Ottlikról és Sylvia
Plathról, Karinthy Frigyesről és Szerb Antalról, Horger Antalról és Kovács Katiról. Ebből
alakul ki aztán valami: esszé, tanulmány,
nyomozati anyag.

Éva, a pultoslány élete elég kilátástalan:
tönkrement a párkapcsolata, az anyagi
helyzete, viszonya az anyjával, és még a
főnöke is egy szemét alak. Ám egy nap
beszélgetésbe elegyedik a kávézó furcsa
vendégével, és a rendszeres eszmecserék
segítenek rádöbbenteni a lányt, merre találja a kiutat. Az új gondolatok hatására Éva
elkezdi másképp látni a világot...

Identitás, nyelv, trauma

Nobel-díjas írónk, Kertész Imre munkásságának sokféle irányból történő megközelítéseit tartalmazzák a kötet tanulmányai.
A szerzők arra tesznek kísérletet, hogy szétszálazzák Kertész munkásságának nem egy
esetben feloldhatatlan belső ellentmondásait. A kötetben nincsenek „tabuk”.
Megjelenés: november 15.
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO063

Eljutni A-tól B-ig és vissza

Bolti ár:

3699 Ft

Klubár:

3440 Ft

Rendelési kód: CO060

Múzsa

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO064

Milbacher Róbert

Legendahántás
50+1 tévhit a magyar irodalomban

Megjelenés: november 18.
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CO061
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Vajon elszavalta-e Petőfi a Nemzeti dalt
1848. március 15-én? Honnan származik
az Arany Jánosnak tulajdonított mondás,
hogy „gondolta a fene"? Az elmúlt években szépíróként is jelentkező nagyszerű
irodalomtörténész, Milbacher Róbert új
könyvének célja népszerűsíteni az irodalomtörténeti szakma megállapításait,
legújabb eredményeit egy-egy rejtélyen
keresztül. A könyv célközönsége a középiskolai magyartanárok, a diákok és az irodalom iránt érdeklődő olvasók.
A Legendahántás leginkább a XIX. század
első fele szerzőinek jól ismert műveinek
újszerű értelmezési lehetőségeit mutatja
be. Szó van benne a Hymnusról, a Szózatról, a Nemzeti dalról, a Toldiról, a magyarok
istene képzetről stb. Az egyes írások tudományos kutatási eredményekre építenek,
de közérthetően és humorosan közvetítik
azok főbb meglátásait.

A könyvet gazdag képanyaggal illuszt
ráltuk.

Molnár Vilmos

Kőrösi Csoma Sándor
csodálatos cselekedetei
Rendhagyó legendárium
Kőrösi Csoma Sándor külföldön minden
bizonnyal a legismertebb székely-magyar.
Ismereteink a nagy keletkutató és nyelvész
életéről, hosszú vándorútjáról igen hézagosak. Közrejátszik ebben közismert szerénysége. Utazásának fehér foltjait próbálja
most kitölteni a szerző a mese eszközeivel.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO057
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Fotó forrása: mullerpeter.hu

IRODALOM

BENKŐ LÁSZLÓ
TÖRTÉNELMI KALANDREGÉNYEI

Müller Péter

Anyám
titkos könyve

Timur, a hódító
„Benkő László új történelmi kalandregénye a XIV. század leginkább rettegett közép-ázsiai hódítójának - Timur Lenk - különleges történetét tárja az Olvasó elé. A kor legkiválóbb stratégájaként és hadvezéreként ismerték, az utókor egyfelől a városokat
építő, a tudományokat és a művészeteket végtelen elszántsággal
pártoló uralkodót látja benne, más történészek azonban Timurt
véreskezű hódítónak, tömeggyilkosnak tekintik.
Benkő László regényéből pontos helyrajzot kaphat a korról, valamint korhű ismereteket – szilaj paripákról, csatákról, kalandokról –
közben megismerheti a legendás Timur Lenk történetét, a középkori kelet vadságát és kérlelhetetlen törvényeit, történelmét."

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CO187

Balassi Bálint – Az „Istentelen” magyar
Balassi Bálint 1554-ben, az ország egyik leggazdagabb és legnagyobb hatalmú főrangú családjában akkor látja meg a napvilágot,
amikor a Felvidéken mindennaposak a török beütések, de az apja
sosem marad adós a méltó válasszal. Balassi Bálintban egyszerre
ver gyökeret a művészetek, az irodalom utáni töretlen lelkesedés
és a haza ügye iránti rendíthetetlen tenni akarás. Ismerje meg Balassi Bálint igazi, kalandos életét, az első reneszánsz költőnk, vagyis
az utolsó trubadúrunk féktelen és buja szerelmi életét, a világirodalmi rangú költőt, haragjaiban határt nem ismerő nagyúr konfliktusait és kérlelhetetlen harcait, a legfinomabb ízlésű humanistát!

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CO188

Két évvel ezelőtt kinyitottam a padláson egy vén
koffert, és találtam benne egy csomó magnószalagot. Kiderült, hogy
anyám magnóra mondta
élete rejtett titkait. Hos�szú hónapokig ült a félhomályos szobájában, és
mesélte a csodákat.
Hallgattam anyámat, és
megtudtam, miket gondolt rólam, amikor a méhében voltam és belülről adtam neki életjeleket. Rejtélyes kapcsolatban álltunk egymással. Sírógörcsöt kaptam. Soha életemben így nem sírtam még.
Üvöltöttem. Becsuktam az ablakomat, hogy ne hallják az
utcán, mert jajgattam a megrendüléstől. Anyám nem is
remélte, hogy én ezt a csodálatos vallomását valaha megtalálom. „Saját színházamban nemcsak életem főszerepét
játszom – de a mesém hallgatója is én magam vagyok.”
Csak annyit simítottam rajta, amennyit a könyvvé írt
hanganyag megkívánt. Együtt dolgozhattam a régóta eltávozott, túlvilági anyámmal. Nagy mesélő volt. Könyve
teli van humorral, jókedvvel, komédiával és tragédiával.
Az a szem, amivel ő látta az embereket, a történelmet és
a világot, egy bölcs asszony tekintete volt. És roppant derűs is. Nagy tanítás rejlik minden meséjében. Az ő titkos
könyve tanít meg, hogyan kell ezen a tébolyult Földön
játékosan és vidáman élni.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési
kód: CO18614-ig!
Rendeljen könyvet 2022.
február
www.lira.hu
(1) 33 77 333
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LAZI

A fenyők álma

Syrie James

Benkő László

E kötetben klasszikus magyar költők és írók
– köztük Radnóti Miklós, Karinthy Frigyes,
Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Mikszáth
Kálmán és Móricz Zsigmond – adventi időszakhoz kapcsolódó írásai kaptak teret az
ünnepre való várakozás jegyében. Soraik
hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az adventi
gyertyák meggyújtásával ne csak a szobát,
de a szívünket is beragyogja az ünnep fénye.

Austen életrajzából eddig hiányzott életének egy olyan szakasza, amelynek minden
dokumentumát gondosan eltüntették a
családtagok. Syrie James regénye szerint
ebben az időszakban az élet megajándékozta Jane-t egy csodálatos szerelemmel,
s a fikció szerint ennek hol vidám, hol fájdalmas, bonyodalmakban bővelkedő történetét hagyja az utókorra a közelmúltban
előkerült emlékirataiban Jane Austen.

Második kötet – Az oligarchák országa

Jane Austen naplója

Adventi antológia

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO306

A karácsony füveskönyve
A számos szerző aforizmáit és bölcs gondolatait tartalmazó kötet – mely egyedül
álló ünnepi utazásra hívja az olvasót
térben és időben –, társ lehet a karácsonyi hangulat megidézésében: a szeretet
ünnepének fénykörébe von. Az advent,
a szenteste, a karácsony és az ajándékozás
témaköreiből merített idézetek nem nélkülözik a szkepticizmust és a humort sem.
2500 Ft

Klubár:

2325 Ft

Rendelési kód: CO305
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3290 Ft

Klubár:

3055 Ft

Rendelési kód: CO303

Békesség, remény, szeretet

Bolti ár:

Bolti ár:

Mátyás fia, Corvin János

A kötet Corvin János herceg életének újabb
hét esztendejét tárja elénk. Bemutatja a
történelmi összefüggéseket, az oligarchák
összefonódását és érvényesülési módszereiket, egoista nemzetrontó hatalmukat,
a veszélyes intrikákat és a politikai játszmákat a Mátyást követő Magyarországon és
külhonban.
Bolti ár:

3799 Ft

Klubár:

3530 Ft

Rendelési kód: CO302

Pio atya

Lengyel Olga

„Semmi, de semmi nincs körülöttem, csak
halványan pislákoló fények suttogják azt a
sűrű sötétségben, hogy Isten a jóságban
lakozik!" – A könyv Pio atya legjelentősebb
írásainak gyűjteménycsokra, amelyek az
atya misztikus életét tárják fel. Írásaiból, különösen a lelki vezetőinek küldött leveleiből
válogattunk ki gondolatokat, tanácsokat és
emlékeket, amelyek a lehető leghűségesebb visszatükröződései lelkiségének.

Egy auschwitzi túlélő igaz története

A fény szavai

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO304

Öt kémény

A szerző 1944-ben családjával együtt Ausch
witzba került. Közülük csak ő élte túl a szörnyűségeket. Könyve az egyik legkorábbi
beszámoló a nácik barbárságáról, eredetileg rögtön a háború után, 1946-ban jelent
meg. Évekkel később ez az írás inspirálta
William Styron Sophie választ című regényét.
Bolti ár:

3290 Ft

Klubár:

3055 Ft

Rendelési kód: CO301
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TERICUM

Lévai Katalin

Skye Warren

Herczeg Zsolt

Szavanov Emil cukrászmester életei

The pawn
A gyalog

Lévai Katalin legújabb családregénye az
egykor híres pesti cukrász és motorversenyző Szavanov Emil drámai eseményekben bővelkedő életét tárja elénk. A nagy
sikerű írónő sodró lendületű regénye több
mint családregény: a huszadik század kordokumentuma.

Gabriel Miller tornádóként söpör végig a
19 éves, gyönyörű, de burokban nevelkedett Avery James életén. Kíméletlen megtorlással áll bosszút a lány apján. Avery,
hogy megmentse apját, egy titkos aukción
áruba bocsátja egyetlen értékét, a szüzességét, amelyet végül Miller vesz meg…

„…A gyerekek olyan hatással vannak az
életünkre, mint a földrengés. Romba döntik, de miközben kimerültségtől vizenyős
szemekkel régi önmagunkat keressük a
törmelékek között, összekovácsolják a családot, és egyetlen, talán még elérhető célra egyszerűsítik a mindennapokat: éld túl!”
D. Tóth Kriszta előszavával.
Megjelenés: november 25.

Tűzmadár

Bolti ár:

3970 Ft

Klubár:

3690 Ft

Rendelési kód: CO403

Bolti ár:

3570 Ft

Klubár:

3320 Ft

Újabb büfik és bukások

Rendelési kód: CO402

Bolti ár:

3970 Ft

Klubár:

3690 Ft

Rendelési kód: CO406

Ellen Alpsten

Ian Graham

Tari Annamária

Szerető, anya, gyilkos
A lebilincselő elbeszélés a jobbágyból mosónővé, majd I. Nagy Péter cár szeretőjéből
a feleségévé váló Marta Skawrońska kalandos életét tárja elénk. Ez az írástudatlan,
de okos és erős nő megváltoztatja a sorsát,
és Európa egyik legnagyobb birodalmának
a vezetőjévé válik.
Megjelenés: november 18.

Kitartottak, ágyasok és királyi szeretők
botrányos élete
Izgalmas és néha elképesztő történeteken
keresztül ismerhetjük meg a kétes hírű nők
életét, akik olykor ki voltak rekesztve a társadalmi elitből, máskor pedig meghatározták
azt. Átfogó képet kaphatunk Európa, Ázsia
és Amerika híres kurtizánjairól az ókortól
egészen a 20. századig.

#kieges #kifaradas
A mindennapokban a legkülönfélébb érzések, vágyak, remények, csalódottság és
kifáradás váltják egymást az életünkben.
Mit tehetünk azért, hogy az online tér
gyönyörű képeihez képest kemény valóság feltételei között is úgy éljünk, hogy jól
érezzük magunkat?
Megjelenés: november 18.

A cárnő

Bolti ár:

4270 Ft

Klubár:

3970 Ft

Rendelési kód: CO404

Kurtizánok

Bolti ár:

3770 Ft

Klubár:

3505 Ft

Rendelési kód: CO401

Pillanatnyi boldogságok

Bolti ár:

3570 Ft

Klubár:

3320 Ft

Rendelési kód: CO405

Rendeljen könyvet 2022. február 14-ig!
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MEMOÁR

Marianne Fillenz

Granasztói Pál

Fordította Schmal Alexandra
Marianne Fillenz Temesváron született
magyar zsidó apától és osztrák katolikus
anyától. Román iskolába járt, szüleivel
németül beszéltek, magyarul a cselédlányoktól tanult. A memoár mellett a szerző
levelezése a világhírű filozófussal, Karl R.
Popperrel egy több mint ötvenéves barátság lenyomata.

Néhány éve bukkantak rá Granasztói Pál
építész, író leszármazottai a hagyatékban
e visszaemlékezésre. Az 1978–80 körül írt
művet szerzője kiadásra szánta, de „pat
rióta” szemlélete miatt a Kádár-korban
nem találta publikálhatónak. A szöveget a
szerző unokája, Granasztói Olga rendezte
sajtó alá.

Temesvártól Új-Zélandig
Billie Eilish

Én, Billie Eilish
A legendás dalszerző-énekes, Billie
Eilish ebben a lenyűgöző fotókkal teli
könyvben meghitt közelségbe engedi azokat, akik színpadi- és magánéletébe szeretnének bepillantani.
Billie Eilish jelenség. Kiragyog a többiek közül lángolóan egyedi megjelenésével és a szabványos 21. századi
zenei ikonokkal szembe menő, páratlanul sötét és megrendítő dalszövegeivel. Rekordokat döntő, díjesőt
hozó sikere révén rajongótábora hónapról hónapra milliókkal gyarapszik.

Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

4180 Ft

Rendelési kód: CO088

Egy patrióta élete Magyar
országon, a XX. században

Bolti ár:

5499 Ft

Klubár:

5110 Ft

Rendelési kód: CO089

Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CO090

Tímár Árpád

Kováts Laura Rozália

A kötet első része a kiváló művészettörténésznek, Tímár Árpádnak Csontváry Kosztka Tivadarra vonatkozó, különböző folyóiratokban megjelent írásait tartalmazza.
A második rész az 1905-től 1941-ig Csontváryról megjelent újság-, illetve folyóiratszöveget összegyűjtő antológia, mely segít,
hogy pontosabb képet alkothassunk a magyar festészet egyik legnagyobb alakjáról.

Rozi koraszülött babaként jött a világra, és
egy fertőzés utóhatásaként vízfejűséget
diagnosztizáltak nála, így születése óta beültetett sönttel éli a mindennapjait. A fiatal
lány őszinte könyvéből megtudhatjuk, hogyan küzdötte le élete nagy megpróbáltatásait, s hogyan jutott el a mostani elfogadó
és alkotó önmagáig. Saját történetén keresztül azt üzeni minden hasonló helyzetben lévő családnak: nem vagytok egyedül.

Csontváry

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Belső tenger – Rozi igaz története

Rendelési kód: CO050
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Bolti ár:

3299 Ft

Klubár:

3065 Ft

Rendelési kód: CO091

Rendeljen könyvet 2022. február 14-ig!
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INTERJÚ

„Nincs egy ideális politikustípus,
mindenkiből lehet az,
ha önazonosan politizál”
Interjú dr. Tóth Csabával, A tökéletes kampány szerzőjével

Dr. Tóth Csaba, szociológus, politológus, az Európai Liberális Fórum
elnökségi tagja. Munkája során sokat foglalkozott külföldi és hazai
kampányokkal. Tanulmányai alatt szerzett tudása, és munkája során
gyűjtött tapasztalatai alapján írta meg november elején megjelenő
könyvét, A tökéletes kampányt, melyben az utóbbi öt-tíz év nyertes
kampánystratégiái közül emelt ki kilencet. Ezek ugyan sok mindenben
különböznek egymástól, abban nagyon is hasonlítanak, hogy győzelmet
hoztak a szereplőiknek.
 Minden kampány különböző, de vajon vannak olyan alapszabályok, amelyeket
mindegyiknek be kell tartania, ha győzni
akarnak?

Szükség van egy győzelmi tervre. Tudniuk
kell, hogy milyen stratégia mentén, hol, hogyan és mennyi szavazót szólítanak meg.
Ehhez a tervhez muszáj fegyelmezetten ragaszkodni. Minden általam vizsgált győztes
kampánynál bőségesen akadtak olyanok,
akik nem hittek az adott stratégia sikerességében. Ezért is nagyon fontos, hogy a szirénhangokra nem szabad figyelni. Minden
stratégia beéréséhez idő kell, az eredmény
nem azonnali, egyik napról a másikra fog jelentkezni. A harmadik dolog, hogy nagyon
fegyelmezetten hajtsuk végre a tervünket.
Mondhatnám úgy is, hogy a kampányüzenetet az unalomig kell ismételni, hogy minél
jobban elültessük az emberek agyában.

 Van arra valamilyen statisztika, hogy a

különböző országokban milyen kulcsszavakkal lehet a szavazókat megszólítani?
A briteknél és a kanadaiaknál, például Justin
Trudeau kampányánál, és bizonyos szempontból a hollandoknál is hangsúlyos szerepet kap a szakpolitizálás. Náluk fontos, hogy
ki, mikor és milyenfajta adót vezet be, ki
fogja fizetni és pontosan mennyit. Az amerikai politika, aminél több pénzből működő
demokrácia nem létezik, sokkal butább kérdésekkel foglalkozik. Az USA-ban a szakpolitikai kérdéseknél hangsúlyosabb a jelöltek
személyisége, stílusa. Magyarországra is inkább az amerikai modell jellemző.

 Harminc évvel a rendszerváltás után

szerezhettek elég tapasztalatot a magyar
pártok arról, itt hogyan működik a demokrácia, mivel és hogyan lehet sikeresen eljutni
a választókhoz?
Figyelembe kell venni Magyarország történelmét: a múltban sokszor emberek százezreinek az élete múlt azon, hogy a jobb- vagy
a baloldal került hatalomra, mert ha az átlagember a rossz oldalra került, a család
elszegényedhetett, szélsőséges esetben meg
is halhatott. Nagy-Britanniában sosem
volt ilyen következménye annak, ha nem
a munkás- hanem a konzervatívpárt került
kormányra, vagy fordítva. Az idős magyarok ahhoz szoktak hozzá, hogy annak, hogy
ki vezeti az országot, nagyon nagy a tétje.

hogy a kékre azt mondják, hogy az valójában zöld. Az viszont gyakran előfordul,
hogy összetett, komplex kérdéseket megpróbálnak leegyszerűsítve, ha úgy tetszik,
lebutítva előadni, így pedig olyan megállapításokra jutnak, melyek már vitathatók.
Tegdes Péter

 Egy jó stratégia rákapcsolódik a köz-

hangulatot foglalkoztató témákra, vagy az
jelöli ki, miről szóljon a diskurzus?
Annyit tud tenni egy kampány, hogy a
közhangulatot uraló rengeteg ügyből kiválasztja azt, amivel foglalkozni szeretne. Az
is előfordult már, hogy az lett egy kampány
egyik témája, amiről nem akarták, hogy az
legyen. Bár a német választásokról nem
szól a könyv, a németországi hatalmas árvíz
a választási időszak egyik kiemelt témája
lett, amit a kereszténydemokrata jelölt a saját tartományában nem kezelt jól.

 A kampányok elkerülhetetlen részei a
hazugságok, blöffök?
Inkább torzításnak, elhallgatásnak vagy fel
nagyításnak hívnám őket. Olyan nincs,

Dr. Tóth Csaba

A tökéletes kampány

Nyertes stratégiák
Dr. Tóth Csaba új könyvében tíz egyaránt
győztes stratégia áttekintésével próbál
válaszolni arra a kérdésre, vajon létezik-e
tökéletes kampány.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CO069
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EGY ELFELEDETT
EMBERMEN TŐ
TÖRTÉNE TE
Guido Tonelli

Anna Kaver

Tonelli lebilincselő érzékletességgel meséli
el a teremtéstörténet modern változatát,
azt a hihetetlen eseménysort, ahogyan a
vákuum
állapotból létrejött az égitestek
sokasága, végül pedig megszülettünk mi,
emberek. Olaszországban ez a könyv meghódította a bestsellerlistákat, s ez meggyőző
bizonyítéka annak, hogy egy bonyolult kérdéskört elő lehet adni úgy is, hogy abból egy
kalandos utazás elbeszélése bontakozzék ki.

Hogyan tudunk együtt élni örökös
aggódásunkkal?

Genezis

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO048

A szorongás vége

Az aggódás a mindennapjaink része. Leginkább negatív értelemben gondolunk rá,
hiszen összefüggésben áll a félelemmel,
a szorongással. Az élet bonyolult, s nem
tudjuk minden percünket tökéletesen vezérelni, mégis sokat tehetünk annak érdekében, hogy oldjuk az állandó szorongást.
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CO081

François Kersaudy

Himmler masszőre
Egy elfeledett
embermentő története
Mindenki ismeri Oskar Schindler
nevét, aki a II. világháború alatt
csaknem ezer zsidót mentett ki a
náci gyilkosok karmai közül. Pedig
az a hőstett, amit Himmler mas�szőre, Felix Kersten vitt véghez, az
Oskar Schindlerénél is jelentősebb.
Ahogyan a Zsidó Világkongresszus
1947-es memorandumában megállapította, Németországban nem
kevesebb, mint százezer zsidó életét mentette meg.
Hihetetlenül izgalmas könyv a háború utolsó két évéről, gazdag illusztrációs anyaggal.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CO059
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Linda Scott

Anne Helen Petersen

Számoljunk a nőkkel
Linda Scott közgazdász. Az általa megalkotott, a dupla X gazdasága fogalom új
elméleti kereteket ad a gyakorlati tapasztalatoknak: hogyan zárják ki rendszerszinten
a nőket a világ pénzügyi döntéshozatali
folyamataiból. Scott konkrét cselekvésekre tesz javaslatot, és arra buzdítja olvasóit,
hogy csatlakozzanak a nők gazdasági erejének növelését célzó globális mozgalomhoz.

A fiatal felnőttek és a kiégés

Dupla X

Bolti ár:

4999 Ft

Klubár:

4645 Ft

Rendelési kód: CO045

Jöttünk, láttunk, elegünk van
A könyv társadalomtörténeti keretben elemzett interjúkkal enged bepillantást ennek a
megosztó nemzedéknek az életébe. Kötelező olvasmány az Y generáció tagjai, valamint szüleik és munkaadóik számára is:
mindenkinek, aki meg akarja érteni magát
vagy a környezetét.
Bolti ár:

4299 Ft

Klubár:

3995 Ft

Rendelési kód: CO080
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Jonathan Haidt

Johan Rockström – Mattias Klum

Katie Patrick

Ősi bölcsességek a mában
Jonathan Haidt azt vizsgálja, honnan ered
a boldogság, és ennek kapcsán milyen elméletek bukkantak fel a történelem során.
Briliánsan ötvözve nyújt bepillantást az ősi
kultúrákba és egyben a modern pszicholó
giába. Ez az üde, szellemes írás arról szól,
hogyan tudunk egymással kijönni, boldogságra lelni, célt és értelmet találni az életben.

Napjainkban az emberi tevékenység határozza meg a Föld életét. Életvitelünk azzal
fenyeget, hogy olyan katasztrofális változásokat okozunk, amelyek kimozdítják bolygónkat egyensúlyi állapotából. Ebben a
könyvben a tudomány, illetve fényképek és
történetek segítségével mutatjuk be, mit kell
tennünk az új fejlődési paradigma szerint –
a jólétünkért a bolygóhatárokon belül.

Ez a könyv segíthet a társadalmi és környezeti változás szakembereinek a játéktervezés,
a viselkedéspszichológia, a dizájn, a történetmondás módszereit alkalmazni a saját területükön – nemcsak azért, mert hatásosak,
hanem mert bizonyítottan szórakoztatók.
Ha meg akarod változtatni a világot, ne csak
beszélj róla, hanem cselekedj, olvasd el ezt
a könyvet!

A boldogság hipotézise

Bolti ár:

4990 Ft

Klubár:

4640 Ft

Rendelési kód: CO058

Jólét bolygónk határain belül

Bolti ár:

4990 Ft

Klubár:

4640 Ft

Rendelési kód: CO054

Hogyan mentsük meg a világot

Bolti ár:

4990 Ft

Klubár:

4640 Ft

Rendelési kód: CO056

Jakabovics Tibor

Mókusugrás
Ültess fát!

Van a fáknak titkos nevük?
Milyen a gerilla-faültetés? Hogyan lehet „csakazértis” megmenteni a Földet? A természettudományi hátterű író,
Jakabovics Tibor megfogadta:
amíg él, minden nap elültet
egy fát. Aki pedig fákat kezd
ültetni, akörül megváltozik a világ. Megszólítják a fák, megszó-

Frank Martela

Az élet csodaszép

A teljesség kérdése: egy új nézőpont

lítja egy olyan élet, amely együtt
lélegzik a természettel. Ahol van
remény, van kapcsolódás, van
rend, van értelem.

Igazán bátor szerzővel van dolgunk: arról
írt rövid, olvasmányos, mégis mélyen elgondolkodtató könyvet, hogy mi az élet
értelme. Nemcsak fölteszi a kérdést, de
még válaszolni is merészel rá! Nehéz ezt
megemésztenünk, hiszen ahhoz szoktunk,
hogy a filozófusok óvatosan fogalmaznak
és részproblémákkal szöszmötölnek.
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CO055

Bolti ár: 9990 Ft
Klubár: 9290 Ft
Rendelési kód: CO190

Jakabovics Tibor könyve szépirodalom és kiáltvány egyszerre. Sok humorral és fantáziával,
személyes emlékekkel és ref
lexiókkal,
tudománnyal
Bolti
ár: 9990és
Ftköltészettel, jóleső nosztalgiával
Klubár:
9290 Ft
és jövőteremtő vízióval.
Rendelési kód: CO190
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Parti Nagy Lajos

Árnyékporocska

Emlékmondatok Kner Piroska életéből

Szakácskönyv
Írta Beczkóyné Kner Piroska
Rákosliget, 1915. évben

A két könyvet – mely fóliacsomagban jelenik
meg – Kner Antikva betűkből, Kozma Lajos
díszítőelemeit felhasználva tervezte Pintér
József, és a Gyomai Kner Nyomda nyom
tatja – ahogy anno lennie kellett volna.

Megjelenés: november 15.

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CO041

Kner Piroska, Kner Izidor legkisebb testvére
a kor divatjának megfelelően írt egy szakácskönyvet, ám az sosem jelent meg – a háború
szele elsodorta.
A gyomai Határ Győző Városi Könyvtár és a
Magvető közös vállalkozásában most végre
megjelenik az annak idején gondosan ös�szeállított szakácskönyv, amely ma is tökéletesen használható – a levesektől vezet végig
a desszertekig és a befőzésig.
Hogy „igazságot szolgáltassunk" Kner Piroskának, Parti Nagy Lajos egy kísérő könyvben
idézi meg élete fontosabb mozzanatait a
családi levelezés és más dokumentumok
alapján. Az Emlékmondatok varázslatos bepillantást adnak az ismeretlenség homályából éppcsak kiemelkedő nőalak és családja,
a nagy múltú nyomdász- és művészdinasztia
küzdelmes sorsába.

Szlovénia

MARCO POLO-sorozat
Szlovénia hihetetlenül változatos, természeti szépségekben és kulturális látnivalókban gazdag ország. Megmártózhatunk
kristálytiszta gleccsertavakban, lazulhatunk
az Adriai-tenger partján, megmászhatunk
magas hegycsúcsokat, felfedezhetünk különleges cseppkőbarlangokat. De megcsodálhatjuk a fővárost, Ljubljanát, a kedvelt
kocsmákkal, boltokkal és múzeumokkal.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO083

Anna Black

Katherine May

Emily Oster

Légy jelen, ébredj egészségesen
és boldogan
25 gyakorlatot találunk a könyvben, amelyeken keresztül megismerkedhetünk a
mindfulness technikával, és megtanulhatjuk hatékonyan alkalmazni azt. A gyakorlatok segítenek olyan új szokások kialakításában, amelyek támogatják szervezetünk
önszabályozó alvásrendszerét.

A pihenés és visszavonulás ereje
válságos időkben
Az élet néha kisiklik. A szeretett lény halála,
egy fontos kapcsolat vége, egy súlyos betegség vagy az állástalanság földhöz vágja
az embert. Az Út a télbe lapjain a szerző irodalmi, mitológiai és a természetből vett példákkal átszőve nyújt bepillantást abba, mekkora átalakító erővel bír a visszavonultság.

Gyakorlati útmutató
az első három év útvesztőjéhez

Aludj jól!

Bolti ár:

3299 Ft

Klubár:

3065 Ft

Rendelési kód: CO065
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Út a télbe

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO066

Tudatos gyermeknevelés

Ez a könyv nem mondja meg a szülőknek,
milyen döntéseket hozzanak a gyermekeik
gondozása és nevelése során, egyszerűen
felvértezi őket a szükséges tudással, és rávilágít a várható előnyökre és hátrányokra.
Aztán mindenki egyénileg választhat a lehetőségek közül.
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO085
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Fotó: Tombor Zoltán

AJÁNLÓ

Megismerkedtem

Krausz Gáborral
Máris pontosítok: személyesen nem
ismerem. Telefonon is csak egyszer
beszéltünk egy rövidet. Gyakorlatilag
semmit sem tudtam szakmai múltjáról,
főzési stílusáról, sosem voltam egyik
éttermében sem. Láttam persze néhány
adás erejéig a Séfek séfe műsorában,
ahol meggyőzően hozza a rocker-séfet.
Divatos szakáll, menő tetoválások,
kellően határozott fellépés, fenegyerekség – érteni véltem a figurát. Ezért
amikor a kezembe került ez a kötet, Gábor elsője, bevallom, amolyan szerzői
szakácskönyvre számítottam. Amikor a
séf afféle színes, lapozható névjegykártyaként tekint rá. „Ez vagyok, ilyeneket
tudok, és tulajdonképp nem is azért
írtam le mindezt, hogy főzzetek be
lőle, hanem hogy bemutassam magam.”
Ennyit a felszínességről.
Merthogy ez a könyv mennyire nem
ilyen, arról oldalakat tudnék írni! De
köt a terjedelem, igyekszem tömörre
venni a dícséretet.
Egyrészt nyomuk sincs high-end
ételkölteményeknek, óriástányérokon dí
szelgő miniadagokban. Ellenben tele
van „rendes kajákkal”, ahogy én nevezném, vagy bisztró stílusú fogásokkal,
ahogy mostanában hívni szokás őket.
Angol Sunday roast, zöldborsókrémleves csülökkel, Gábor-féle rakott krumpli, konfitált libacomb, szűzérmével töltött, ropogós porchetta – hát nem ennék
szívesen bármelyiket? Itt jön egy újabb
jó hír: Gábor ügyelt arra, hogy ezek az
ételek otthon is elkészíthetők legyenek,
a receptleírások elég képszerűen adják
vissza, mit is kell csinálni. Persze egyetlen séf sem tud kibújni a bőréből, szóval
minden ételben van valami „trükk”, egy
okos technikai fogás, érdekes fűszerezés, fontos figyelemfelhívás. Egy kis
petrezselyem és menta a sülthöz tálalt
zöldalmapürében, zsinórban 3–4-szer is
zsírjára pirított hagymás alap a csirkepörkölthöz, vagy a privát kedvencem,

ahogy Gábor szinte könyörög: eszébe
ne jusson senkinek botmixert használni
a krumpli pürésítéséhez, mert ragacsos
lesz. Ezektől lesznek még a hétköznapibb ételek is izgalmasak, és pont ezekhez kell egy jó ízlésű szakács hosszú
évek alatt megszerzett rutinja.
Az ételközpontúság azonban nem
jelent személytelenséget, sőt! Gábor
megkapó őszinteséggel mesél a fejezetnyitókban élete fontos állomásairól,
meghatározó emberekről, veszteségeiről, küzdelmeiről. És ami máskor, lássuk be, talán érdektelen lenne – mert
tulajdonképp kire tartozik egy séf ma-

gánélete? – itt fontos adalék. Megerősíti
alapérzésünket, hogy itt bizony egy mélyen érzelmes, érzékeny ember receptjei
sorjáznak az oldalakon. Az egész szakácskönyv szeretetből született, amelyben az alkotótársak is osztoztak, ez nyilvánvaló. Mert nem csak jó, de nagyon
szép is a kötet. A fotóstól a food styliston keresztül a grafikusig mindenki szívét-lelkét, tudása legjavát adta bele.
Addig is, amíg Gábor megnyitja
álométtermét, amelyet oly lelkesesen ír
le a kötet vége felé, olvasgassák, süssenek-főzzenek belőle, és érezzék nagyon
jól magukat.
Stahl Judit

Krausz Gábor

Családom
és egyéb
receptfajták
Krausz Gábor, a vagány
és rusztikus stílusáról ismert
séf kedvenc receptjeit gyűjtötte össze ebben a modern
és egyedi receptkönyvben.
A külföldön is ismertté vált
szakács nemcsak az ételek
elkészítésének trükkjeit
és leírását osztja meg az
olvasókkal, hanem eddig
sosem hallott történeteket
mesél arról a sokszor göröngyös útról, ami a sikerhez
vezetett.

Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CO086

A vidám történetek, különleges receptek és ínycsik
landó ételfotók mellett
sosem látott képeket láthatunk a szerzőről és család
járól a kötet lapjain.
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Gáspár Bea

Vida József

Andrejszky Zoltán

Gáspár Bea harmadik szakácskönyve hagyományos és újszerű fogásokat tartalmaz. A receptek révén Bea bepillantást
enged a családi hagyományokba, és megismerhetjük kedvenc ételeit is.
A kötetben kezdő és haladó konyha
tündérek egyaránt találnak fakanalukra
valót.

A finom ételek összehozzák az embereket,
legyenek kicsik vagy nagyok, ehhez pedig
nincs szükséged másra, mint egy kis gyakorlásra. Ebben a könyvben megtalálsz
mindent, amire szükséged lehet, ha te
akarsz lenni a család vagy a társaság hőse,
aki az asztalhoz ülteti a többieket.
Ne feledd: főzni menő, legyél akár mesterszakács, haladó vagy kezdő.

A könyvben a különböző halfajok életének, szokásainak, táplálkozásainak, fellelhetőségeinek megismerése mellett be
tekintést nyerhetünk horgászatukba is.
Az 53 igazán halas receptet színes, étvágygerjesztő fotók, a praktikákat pedig vízparton készült élet- és akcióképek teszik
izgalmassá.

Bea konyhája 3.

Bolti ár:

5990 Ft

Klubár:

5570 Ft

Főzni menő

Rendelési kód: CO502

Bolti ár:

5990 Ft

Klubár:

5570 Ft

Halimádók konyhája

Rendelési kód: CO503

Bolti ár:

5990 Ft

Klubár:

5570 Ft

Rendelési kód: CO504

Gyerekeknek

Beh Mariann

Ambrus Éva – Pintér Mónika

Vass Gergely

30 recepttel

Tej-, tojás- és gluténmentes ételek
kicsiknek és nagyoknak

Az állatos láncmese szereplői egy gyönyörű erdei tisztást körülölelő erdőben járnak hajnaltól késő estig. Útjuk célja, hogy
együtt legyenek, nagyot sétáljanak, és
közben jól elfáradjanak, hogy azután jóízű
álomba merülhessenek. Akárcsak azok a
gyerekek, akiknek e kedves mesét felolvassák. A kötetet Benkő Lilla bájos rajzai
illusztrálják.

Levendula

Mentesen is teljesen!

Egy könyv a levenduláról, melyben megismerhetik a különböző levendulafajtákat,
a növény termesztését, aratását, feldolgozását, és a hazai levendulatermelőket.
A gyönyörű képekkel illusztrált könyvben
30 levendulával készült sós és édes finomság receptje is helyet kapott.
Bolti ár:

6990 Ft

Klubár:

6500 Ft

Rendelési kód: CO505
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A kiadványban 134 recept található. A tej-,
tojás- és gluténmentes alapreceptek között
kenyerek, péksütemények, házi tészták, növényi tejhelyettesítők szerepelnek, emellett
reggeli, tízórai- és uzsonnafalatok, ebéd- és
vacsoraételek, szülinapi torták, húsvéti kalács és mentes bejgli.
Bolti ár:

4990 Ft

Klubár:

4640 Ft

Rendelési kód: CO506

Altatómese a kerek erdőből

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO501
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HVG KÖNY VEK

Szél Dávid

Chad Robertson

Tabuk és dilemmák
a gyereknevelésben

0–9 éves korig
Az altatástól a szexedukációig
A szemléletes példákkal illusztrált könyv
az életkori sajátosságokhoz kapcsolódó
dilemmák mellett olyan kényes, ám megkerülhetetlen témákkal foglalkozik, mint
például a halál, a pénz, a klímakatasztrófa
vagy a társadalmi egyenlőtlenségek.
Bolti ár:

3900 Ft

Klubár:

3625 Ft

Rendelési kód: CO203

Michelle Obama őszintén ír
a gyermekkoráról, egyetemi
éveiről, a menő ügyvédi irodáról, ahol találkozott Barack
Obamával, valamint a Fehér
Házban eltöltött évekről.

Klubár:

3625 Ft

Wine Folly

Borkedvelők mesterkurzusa

A világhírű pékség alapkönyvében megtalálhatjuk a kovászos kenyér mesterreceptjét és ízvariációit, recepteket kenyértésztából és többnapos kenyérből, valamint a
legfinomabb péksüteményeket, bagettés briósvariációkat.

Gondolkodj egy sommelier agyával!
A winefolly.com blog szakértő szerzőinek
átfogó borkalauza több mint 100 szőlőfajta bemutatásával, 35 borvidék részletes
térképével és látványos infografikákkal segít eligazodni a borok gazdag palettáján.

Bolti ár:

6900 Ft

Klubár:

6415 Ft

Az is oké,
ha nem minden oké

Ifjúsági változat

Rendelési kód: CO207

A tökéletes kovászos kenyér titka
a világ leghíresebb pékségéből

Dr. Tina Rae–Jessica Smith

Így lettem

3900 Ft

Madeline Puckette–
Justin Hammack

Rendelési kód: CO201

Michelle Obama

Bolti ár:

Tartine kenyér

Tippek és trükkök, hogy
jól érezd magad a bőrödben
Ez a pozitív szemléletű útmutató
hasznos segítség kamaszoknak.
Bevezet az önismeret, a jóllét
és a mentális egészség világába.
Bolti ár:

2900 Ft

Klubár:

2695 Ft

Rendelési kód: CO204

Bolti ár:

6500 Ft

Klubár:

6045 Ft

Rendelési kód: CO202

Görög mítoszok

Istenek, hősök
és mitikus teremtmények
az ókori Hellászban
Nézz körül az Olümposzon, és
juss ki Ariadné fonalával a Minótaurosz labirintusából! A gyönyörűen illusztrált kötetből megismerheted az ókori görög hősök
és istenek fantasztikus kalandjait.
Bolti ár:

4500 Ft

Klubár:

4185 Ft

Rendelési kód: CO205

Klasszikus zenemesék:
A diótörő
Kövesd végig a klasszikus ba
lett meséjét Marikával! Lesd
meg Diótörő herceg és az
Egérkirály csatáját, találkozz
Cukortündérrel! Ha pedig
megnyomod a hangjegyeket az oldalakon, Csajkovszkij
zenéje is felcsendül!
Bolti ár:

4600 Ft

Klubár:

4275 Ft

Rendelési kód: CO206
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SA XUM – ANONYMUS

Frank és Katrin Hecker

Giorgos Kiafas

Dr. Gyarmati Andrea

A könyv segítségével több mint 200 állatot
és növényt ismerhetnek meg a gyerekek.
A leírások rövidek, lényegre törők, nagyszerű fényképekkel és rajzokkal illusztrálva.
Másra nincs is szükség az azonosításhoz.
Közben számtalan érdekességre is fény
derül: Mit mos a mosómedve? Szokott-e
nevetni a dankasirály?

Tiltott bánya 6. szint – haladóknak
A Norton bányát megmagyarázhatatlan
események miatt sok évvel ezelőtt lezárták, de 1907-ben újra feltárásra került.
A cél a 6. szint átvizsgálása. Az egyik eltűnt
bányász naplóját tartod a kezedben. Kitalálod, mi történt vele? Óvatosnak kell lenned… Hajtogatni, vágni, beleírni – egyenesen kötelező!

A könyv három fejezetből áll. Az Emlék
morzsákban főként a gyerekkor, a szülők
történetei, az olimpiák, bajnokságok meg
idézése kapott helyet, a Pályamorzsákban
az orvosi pálya történetei, az Életmorzsák
ban pedig a jelen történései sorakoznak,
mindvégig a szerzőtől megszokott olvasmányos, érzelmes és humoros stílusban.

Nagy természetkalauz
gyerekeknek

Bolti ár:

3950 Ft

Klubár:

3670 Ft

Rendelési kód: CO181

Exit – a könyv

Bolti ár:

1980 Ft

Klubár:

1840 Ft

Rendelési kód: CO182

Szeretetmorzsák

Bolti ár:

3500 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CO183

Novobáczky Iván

Egy magányos lovas

Bolti ár: 2940 Ft
Klubár: 2730 Ft
Rendelési kód: CO184

34

„Lélekben lovas, lótenyésztő és amatőr történész voltam,
a vezérigazgatás csak szerep volt” – írja visszaemlékezéseiben a ma 85 éves Novobáczky Iván.
Könyve végigvezet azon az úton, amelyen a felsőközép
osztálybeli vidéki fiatalemberből, majd fővárosi joghallgató
aranyifjúból, olimpiai kerettagból a téeszek érdekeit a korai
Kádár-kor pártszerveivel szemben sikeresen képviselő jogász,
majd a miniszter beszédírója, azután pedig a TOT-elnök Szabó István kabinetfőnökeként a legfelső vezetés működésének
bennfentes tanúja lett. Ezt követően a Hajdúsági Agráripari Egyesülés (HAGE) vezetőjeként a mezőgazdaság modernizációjának
egyik főszereplője, Kádár „vörös báróinak” egyike.
Könyvéből többek között bepillantást nyerünk a Horthy-korszak vidéki elitjének életébe, a hatvanas évek szabados színházi világába, az új
gazdasági mechanizmus előkészítésének majd részleges bukásának háttér
eseményeibe („a szovjeteket lekötötte a csehszlovák helyzet pacifikálása, mire sort
keríthettek ránk, már elkéstek. Az agrárium sikeresen működött, a Vörös Hadsereg meg
rászokott a disznóhúsra”), a rendszerváltást követő vadprivatizációba.
Szakmai életútja mellett tiszteletreméltó őszinteséggel beszél magánéletéről, benne
a nőkről, s nem utolsó sorban a csúcsvezetői lét, a két évtizednyi huszonnégy órás
készenlét miatt válságba került családi életéről.
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ÉLETTÖRTÉNETEK
Tisza Kata

Egyedül
A szerethető öregedés felé

Matthew Dennison

A királynő

Őfelsége, II. Erzsébet brit uralkodó életrajza
II. Erzsébet az egész világon emberek milliói számára testesíti meg a monarchia
eszméjét. Közel egy évszázadnyi világtörténelmet felölelő élete során megtapasztalhatta a második világháború időszakát
is. Uralkodása alatt eddig tizenöt miniszterelnök szolgált Churchilltől Johnsonig, és
tizennégy amerikai elnök kormányzásának
volt tanúja Trumantól Bidenig.
Bolti ár:

5995 Ft

Klubár:

5575 Ft

Rendelési kód: CO193

Egy öregedő kutatónő, miután elveszíti a
szerelmét, magára marad fájó magányával,
és a tudomány erejéhez nyúl, hogy értelmet találjon egyedüllétében és élete hátralévő éveiben.
A szerző saját pszichológiai doktori életútkutatásai tanulságain vezeti végig olvasóját,
miután vázolja az öregedéskutatás elméleti
hátterét és az életkor-alapú előítélet (ageizmus) hatásmechanizmusait. Végül pedig a
segítő szakember perspektívájából egészen
gyakorlati útmutatásokkal is szolgál életünk
második felének dilemmáihoz, míg önmagát és olvasóját is eljuttatja egy reflektív és
önreflektív folyamaton keresztül a belső
szabadság nyújtotta megbékéléshez. E belső utazás során egy egyenrangú szeretetkapcsolatról is képet nyerünk, amely által,
még ha elveszítjük is, emelkedünk.
Tisza Kata esszéregénye ismét tabukat
dönt, és olyan kérdéseket jár körül, mely
erősen stigmatizált a társadalomban: az
öregedés mindenkit érint, mégsem szeretünk nyíltan és őszintén beszélni róla.

Bolti ár: 4995 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CO192

Szávai Géza

Az életed, Polcz Alaine
Asszony a hátországban

Bolti ár: 3675 Ft
Klubár: 3415 Ft
Rendelési kód: CO189

„Fontos szerepe volt a Mészöly Miklós–
Polcz Alaine házaspárnak az életünkben.
Számomra életmentőnek bizonyult, hogy
Mészöly szerzett nekünk Kisorosziban
egy faházikót, az övék szomszédságában.
Pénzt is adott kölcsön. Lett egy búvóhelyem Budapest közelében. Igen szoros
szimbiózisban éltünk vagy másfél évtizedig. Miklós haláláig. Házaspárokként is.
Én erről eddig nem írtam, a búvóhelyemet is óvtam, az emlékirat műfaja nem
vonz. Viszont gyerekkoromtól folyamatosan fotóztam, kisoroszi éveink alatt is.
Nem hagyhatom veszni a sok fotót. Ám ha
egyébre nem is, legalább képaláírásokra
szükség van. És máris írásnál, könyvnél tartunk” – vallja Szávai Géza egy interjúban.
Az iker-kötetek első könyvét, az Alaine-
ről szólót tartja kezében az olvasó. A második kötet, A templom és kilincse / Az élet
és Mészöly Miklós is hamarosan a boltokba
kerül.

Ruth Heil

Karácsonyi tündöklés

24 adventi és karácsonyi kívánság
Egy-egy áhítat advent minden napjára, a
mindennapi gyertyafény mellé. Világító,
őszinte gondolatok kevés szóval, annál
több bizalommal. Ruth Heil lírai megfogalmazású igemeditációi valódi gyertyagyújtásra inspirálnak konkrét és lelki értelemben egyaránt. Érdemes vele tartani.
Granzinné Varga Ágnes letisztult fordítása
könnyebbé teszi a belső utat.
Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CO185

Rendeljen könyvet 2022. február 14-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

35

FIATALOKNAK
James Campbell–Rob Jones

A házicukik
mókás élete

Ha szereted a házicukikat, és vágysz
egyre, netán nem szereted őket, csak
imádsz nevetni – akkor ezt a könyvet
neked találták ki.
Mi történik, ha belepukizol egy kutya
képébe? Miért félnek a macskák az
uborkától? A válaszokon túl van ebben
a könyvben kelbimbó
terrier, hörcsög
összeesküvés,
kaksiazonosító
táblázat, meg
sok egyéb,
amitől sírni
fogsz a nevetéstől.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CO082
JOHANNA
BASFOR D

Louisa May Alcott

Jo fiai

Louisa May Alcott családregényének, a Kis
asszonyoknak befejező része a felnőtté válás nehézségeiről, csábításokról, tévutakról
és tapasztalatokról egyaránt szól. Hála az
öreg Mr. Laurence örökségének, tíz évvel
az alapítás után Jo Bhaer kísérleti iskolája
főiskolává növi ki magát. A régi növendékek
ifjakká, illetve bájos és céltudatos fiatal hölgyekké serdültek, akik a maguk útját járják
a nagyvilágban.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO122

30 NAP KREATIVITÁS
Mindössze harminc napra lesz
szükséged, hogy beépíts valamit a hétköznapjaidba, ami
feltölt és kiegyensúlyozottabbá tesz. És ez nem más, mint a
benned szunnyadó kreativitás,
amelyet most előcsalunk! Egyszerű rajzokkal, rövid tanácsokkal, lépésről lépésre történő rajzolási útmutatókkal haladunk
majd együtt előre, hogy napról
napra fejlődj.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CO039
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14+

10+

Ruff Orsolya

Volt egy ház
A tizenkét éves Emma beköltözik a családjával egy régi házba. Hamarosan különös
dolgok történnek: Emma egy titokzatos
tárgyra bukkan, valaki furcsa jelet kapar
egy diófába, a házban leomlik egy fal,
a környéken pedig felbukkan egy idegen,
akinek megjelenése semmi jót nem ígér.
Kódok és rejtvények, elsárgult levelek és
régi naplóbejegyzések során feltárul az elfeledett ház története.
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CO111
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FIATALOKNAK

14+

Kasie West

Hilary McKay

Az igazság pillanata
A tizenhat éves Hannah Moore pontosan
tudja, ki is ő: a sikeres úszó, aki hamarosan ösztöndíjjal fog bejutni az egyetemre.
Amikor az uszodában felbukkan a mozihős
Heath Hallnak öltözött srác, és tönkreteszi az úszóversenyt, Hannah nincs oda az
örömtől. Elhatározza, hogy meg fogja akadályozni, hogy ez az alak még egyszer keresztülhúzhassa a számításait. Csak hát nem
igazán tudja, ki lehetett a rendbontó.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

10+

Rendelési kód: CO126

Hamarosan látjuk egymást
Clarry és a bátyja, Peter a nagyszüleik corn
walli házában töltik a nyarakat ellenállhatatlan unokatestvérük, Rupert társaságában.
Csakhogy megszokott életükre hamarosan
egy szörnyű háború árnyéka vetül – és amikor Rupert beáll katonának, majd kimegy a
frontra, Clarry úgy érzi, hogy a pacsirtadaltól hangos nyarak örökre véget értek. Vajon túléli-e a család ezt a szörnyű háborút?
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Mi lett volna,
ha Herkules mégis
az Olimposzt
választja?

A tengeri
boszorkány
története

10+

10+

Disney – Sorsfordító történetek

Disney – Sorsfordító történetek

Miután Herkules bebizonyítja, hogy igazi
hős, és újra istenné válik, úgy tűnik, végre helyreáll a világ rendje. Egészen addig,
amíg Zeusz ki nem jelenti, hogy Meg nem
lehet együtt a fiával, mert halandó. Héra
azonban esélyt ad Megnek, hogy bebizonyítsa, igenis van helye az Olümposzon.
Ehhez csupán ki kell szabadítania volt szerelme kedvesének a lelkét az Alvilágból.

Sokan ismerik a tengeri királylány, Ariel históriáját, amelyben a főhős elveszíti, majd
megtalálja a saját hangját. Arielnek előbb
a hangja, majd kis híján a lelke is odavész,
ám végül győzedelmeskedik a jó, a kis
hableány pedig büszkén vállalja a változást. Ez azonban csak a történet egyik fele.
Mi a helyzet Ariel ősellenségével; Ursulával, a tengeri boszorkánnyal? Vajon hogy
lett belőle ilyen gonosz teremtmény?

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO121

Szegény, mélabús lélek

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

VIZSGADRUKK

Szuper tanácsok a sikeres
vizsgához és a vizsgadrukk
leküzdéséhez!

Ez a könyv segít, hogy jól teljesíts
az iskolai megmérettetéseken!

Rendelési kód: CO112

Bírnod kell a célig

Nicola Morgan

Rendelési kód: CO125

Nicola Morgan a fiatalokat érő
stressz, a fiatalkori jóllét és teljesítőképesség szakértője ebben
a könyvben hatékony tanulási
technikákat mutat be, életmódtanácsokat és egészségmegőrző
tippeket ad, amelyek segítségével
csökkentheted a stresszt, javíthatod az alvásminőséget, megtanulod szabályozni a képernyő
előtt töltött időt és képes leszel
megbirkózni a diszlexia, autizmus,
ADHD és diszkalkulia okozta nehézségekkel.
Megtudod, hogyan irányítsd a tested és az elméd a vizsgák alatt, de
ezeket az eszközöket a mindennapi élet emberpróbáló helyzeteiben, akár a munka világában is
hasznosíthatod.
Ideje hát legyőzni a szorongást, és
megugrani a lécet!

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CO120
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GYEREKKÖNY VEK
Stefanie Dahle

Nincs mitől félni!

Mese a bátorságról és a barátságról

Brúnó mackó nagyon szeretne bátor lenni, de
sajnos borzasztóan retteg a pókoktól és a kísértetektől. Ezért aztán legjobb barátjával, Bundással, a kis bűzös borzzal elhatározzák, útnak indulnak – hogy Brúnónak legyen alkalma gyakorolni
a bátorságot...
Bolti ár:

2690 Ft

Klubár:

2500 Ft

3+

Rendelési kód: CO095

6+

Löffler Zsuzsa

Az elvarázsolt testvérek
és a Karom-hegy titka
A három testvér – Dénes, Mátyás és Édua –
visszatér Meseföldre, mert szükség van a segítségükre. Bonifác, a varázsló ezúttal azzal
bízza meg őket, hogy derítsék ki, hova tűntek a varázslények a tűzkői vár vadaspark
jából, és tudják meg, miért gomolyog furcsa füst a Karom-hegy tetejéről. Kezdetét
veszi hát egy újabb kalandos nyomozás.

101 esti mese
Csodaszép esti mesék egy kötetbe összegyűjtve:
jól ismert szerzők klasszikus történetei, népmesék, mondák és mítoszok a világ minden részéről.
Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

4+

Rendelési kód: CO098

Bolti ár:

2490 Ft

Klubár:

2315 Ft

Rendelési kód: CO012

Egressy Zoltán

Piszke papa meséi – Tíz vidám állatmese
Egressy Zoltán első gyerekkönyve – Ezópusz és La
Fontaine nyomán – az állatmesék hagyományait
követi. Tíz állat, tíz kedves, okosan tanító, elgondolkodtató történet és megannyi meséléssel töltött
közös perc. A rajzokat Láng Anna készítette.
Bolti ár:

2690 Ft

Klubár:

2500 Ft

3+
7+

Rendelési kód: CO094

M. Nyírő Mária

A varázsmag szövetsége
Füzesi Dóri egy átlagos negyedik osztályos kislány. Legalábbis ezt hiszi magáról.
Akarata ellenére egyik pillanatról a másikra egy varázslatos világban találja magát,
ahol új barátokra lel. Velük együtt megannyi próba elé állítja a közös feladat, Varázsfölde megmentése. Dóri a különleges
utazása végén pedig nemcsak emlékeket
visz haza magával...

Tony Wolf

A nagy dodó nyomában
Ismét elmerülhetünk Tony Wolf csodálatos világában! Történetek kalandokról, rejtélyekről, varázslatokról. Tom és Polli elhatározták, hogy vakációra
indulnak. Vitorlás hajójuk már repítette is őket az
újabb kalandok felé.
A kötetet a szerző csodálatos rajzai illusztrálják.
Bolti ár:

2490 Ft

Klubár:

2315 Ft

Rendelési kód: CO117
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4+

Bolti ár:

2690 Ft

Klubár:

2500 Ft

Rendelési kód: CO114
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BELEOLVASÓ

Szolgálat
a tavak mellett

Részlet Mechler Anna Vonat mesék
nagykönyve című kötetéből
A legtöbb ember képzeletében egy vonat így
jelenik meg: elöl megy a mozdony, utána sorakoznak a különféle kocsik. Pedig manapság már gyakoriak az olyan vonatok is, mint
például a svájci gyártmányú Stadler Flirt
– ezt úgy ejtjük: flört –, aminek a hivatalos
magyar nyelvű megnevezése: csuklós motorkocsi. Egy ilyesféle vonatban szabadon elsétálhatunk az első ablaktól a leghátsóig, sőt,
meglepetten tapasztalhatjuk, hogy mindkét
végén van egy vezetőfülke, amiből a mozdonyvezető irányíthatja a járművet. Magyarországon 123 darab Flirt teljesít szolgálatot,
ez egész Európában a legnagyobb flotta, ami
azonos típusú motorvonatokból áll!
Ekkora létszám esetében könnyű egymást
helyettesíteni, ha valamelyik jármű épp nem
tudja teljesíteni a kiszabott feladatát. „Fékpróbát kell tartanotok? Rendben, akkor
egy másikat osztunk be ezen a héten arra a
vonalra!” – Ám a motorkocsik nem mindig
boldogok az ilyen döntések miatt.
Dante például, az egyik legcsendesebb
Delfin – „De miért delfin?” „Nézd csak meg
az orrát! Hát nem pont olyan, mint egy delfiné?” – soha nem panaszkodott. Engedelmesen vitte az utasokat Hatvanból Szolnokra.
Szolgálatba állt Tatabányán, hogy Oroszlányba szállítsa az embereket. És közben mindig
arról álmodott, hogy egyszer majd a Budapest–Fonyód vonalon teljesíthet szolgálatot.
Hogy miért nem oda osztották be – ki
tudja? Dante soha nem háborgott, engedel-

mesen és pontosan végezte a feladatát. Nem
késett, nem sietett; akkor jelent meg a kanyarban, amikor épp ott kellett tartania a
menetrend szerint. Annyit állt az állomáson,
amennyi elő volt írva a számára – se többet,
se kevesebbet. Aki ismerte, az tudhatta róla,
hogy gondos és pontos; azt pedig csak a legközelebbi barátai vették észre, hogy Dante
bizony szomorú. Egyszer éppen a Déli pályaudvaron vesztegelt; volt egy szabad dél
előttje a Budapest–Martonvásár vonalon
délután kezdődő műszakja előtt. A sínek
között szálló galambokat nézte, és olyan bánatosan sóhajtozott, hogy az már Delbónak,
a közelben várakozó barátjának is feltűnt.
– Miért sóhajtozol, Dante barátom? Bánt
valami? Elmerevedett a csuklód az ácsorgásban?
– Nem, nem, Delbó, nincs semmi bajom!
Minden rendben van! – válaszolta a motorkocsi a szokásosnál vékonyabb hangon.
Még a végén elpityeredik! Ezt mégsem
hagyhatom! – gondolta Delbó.
– Olyan szép ez a nap, öröm lesz végigszaladni a pályán! – próbálta jobb kedvre
deríteni.
– Igen, neked öröm. Persze, megértem! –
válaszolta Dante ugyanolyan szomorúan.

Mechler Anna

VONAT MESÉK

nagykönyve
Színes, humoros könyv a vasút érdekes
világáról – Hajba László rajzaival.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód:
CO118

6+

Delbót nem volt könnyű félrevezetni, és
mivel a motorkocsi eldöntötte, hogy megvigasztalja Dantét, folytatta a társalgást.
– Csodálatos a tavak mellett futni a síneken! Biztosan te is mindig élvezed a tavaszias levegőt, ezt a ragyogó napsütést, a hangokat, az illatokat…
– Ó, hogyne! – válaszolta Dante, és elhallgatott.
Delbó úgy érezte, mintha Dante megbántódott volna. De vajon mi olyat mondott,
ami rosszulesett ennek a kedves motorkocsinak? Tavaszias levegő… hangok… illatok…
tavak… hopp, megvan!
– Te Dante! Jártál már valaha a harmincas
vonalon?
– Nem… sajnos még sohasem!
Delbó fejében összeállt a kép. A harmincas vonal, a Budapest–Fonyód egy csodálatos pálya, ami elhalad a Velencei-tó mellett,
majd végigszalad a Balaton déli partján is. Ez
lehet Dante szomorúságának az oka: szeretne egyszer ő is a tavak mellett dolgozni, de
valamiért mindig másik vonalon kap megbízást! Delbó nagyon szeretett volna segíteni
a barátján, ezért lázasan törte a fejét, mit is
tehetne. Végül széles mosoly terült el delfin
orra alatt; rájött a megoldásra!
Hogy igazából mi történt aznap, senki
sem tudta megfejteni. Amikor a 8.35-ös vonatnak be kellett volna állnia a peron mellé,
hogy felvegye az utasokat, a mozdonyvezető
fékhibát jelzett, és nem indult el. A helyére
küldött motorkocsi – történetesen Delbó –
légkondicionáló berendezése meghibáso
dott, így a vasúti forgalomirányítóknak
más megoldást kellett találniuk.
Az épp a Déliben várakozó Dantét beállították a harmincas vonalra. Abban bíztak,
hogy a másik két motorkocsi hibáját sikerül
délutánig kijavítani. . .
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K ARÁCSONYI MESÉK
Beatrix Potter

Nyúl Péter
adventi kalendáriuma
Nyúl Péter és barátai adventi mesekönyve. Péter előre örül a karácsonynak. Itt az ideje a hónyúl építésnek, az
ünnepi illatoknak, a finom csemegéknek és az ajándékcsomagolásnak – Péter szerint a december a legizgalmasabb, legszebb része az évnek.
Ez a szívmelengetően szép kötet alkalmat ad arra, hogy családi vagy baráti találkozások idején meseolvasással
és vidám kézműveskedéssel töltsük
együtt az adventi várakozást.
A Beatrix Potter hangulatát idéző csodás mesét Szabó T. Anna fordította.

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CO009

Sven Nordqvist

A kobold karácsonyi titka 3+
A legszebb ünnep a karácsony – így gondolják ezt a koboldok is! Különösen Kobold
apó várja már nagyon, hiszen ilyenkor minden évben egy tál kását készítenek ki neki
az emberek, ezzel köszönve meg a koboldoknak az egész éves munkájukat. Ám ezúttal ezt az emberek el fogják felejteni, legalábbis a jövőbe látó Koboldanyó szerint.
Ha pedig ez bekövetkezne, akkor Kobold
apó nagyon mérges lenne. Koboldanyó tehát kieszel egy tervet, hogy titokban mégis
megszerezze a kását…
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO007

5+

5+

4+

Annette Moser

Daisy Meadows

Sven Nordqvist

Az Északi-sark csodája
Egy apró póniló legnagyobb karácsonyi kívánsága! Csengettyű, a kis póniló az Északi-
sarkon, egy rénszarvas családban nevelkedik. Amikor a Mikulás rénszarvasokat
toboroz a szánjához, Csengettyű is jelentkezik. Vajon képes lesz időben megtanulni
repülni mielőtt útnak indulnak?

Karácsonyi extra kiadás
Lili és Luca ismét meghívást kap a Barátság-erdőbe, ezúttal egy varázslatos
jégshow-ra hivatalosak, ahol a kisállatok
különféle téli mutatványait csodálhatják
meg. Igen ám, de Grizelda megint rosszban sántikál, tönkre akarja tenni a vidám
mulatságot. A barátnők a kis pingvin, Iza
segítségével elindulnak, hogy megállítsák
az álnok boszorkát.

Végre megenyhült egy kicsit az idő, és
Pettson meg a kandúrja immár nyugodtan
készülhetnek a karácsonyra: kivághatják a
fenyőfát, elmehetnek bevásárolni, és megsüthetik a kedvenc mézesüket. Ám mindehhez először el kell takarítaniuk a havat az
udvarról. Pettsont azonban rémes baleset
éri, alig bírja megmozdítani a lábát. Lehet,
hogy semmi sem lesz az ünneplésből?

Csengettyű,
a karácsonyi póni

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO011
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Iza megtöri a jeget

Bolti ár:

1490 Ft

Klubár:

1385 Ft

Rendelési kód: CO101

Pettson karácsonya

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO006
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K ARÁCSONYI MESÉK
Karácsonyi varázslat
6 puzzle

Christian Tielmann

Berci várja a karácsonyt
Hurrá, nemsokára itt a karácsony!
Berci már igencsak várja. Ebből
a vidám történetből megtudhatod, hogyan készül Berci családja
a karácsonyra.
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Rendelési kód: CO107

Éld át az ünnep varázsát ezzel a
kirakós játékkal és a könyvben
szereplő kedves történettel!
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CO099

4+

3+

Liane Schneider

Meseszép karácsony
6 puzzle

Bori nagyon izgul, mivel holnap
érkezik a Mikulás! A csizmáit gyorsan kipucolja és kiteszi az ablakba.
Nem jön álom a szemére, vajon sikerül meglesnie a Mikulást?

Éld át az ünnep varázsát ezzel a
kirakós játékkal és a könyvben
szereplő kedves történettel!

Bori és a Mikulás

Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Rendelési kód: CO106

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CO100

3+

3+

Disney

Disney Baby

Mickey karácsonyi meséi

Bambi és a nagy havazás

A három kedves, ünnepi történetekből kiderül, hogy sikerül-e Donaldnak megtalálnia a tökéletes
karácsonyi ajándékot, és hogy valóra válnak-e Minnie unokahúgainak
kívánságai, sőt az is, hogyan menti
meg Mickey a Mikulást. Ünnepelj
Mickeyvel és barátaival!

Bambi és legjobb barátja Toppancs végre igazán kiélvezheti az
első nagy havazást. Tarts velük te is
a téli kalandban!
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
2+
Rendelési kód: CO105

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CO110

Disney Baby

Boldog karácsonyt,
mókusok!

Disney

Karácsonyi színezők

Anna és családja izgatottan készül
a karácsonyra a két imádnivaló
mókus, Chip és Dale társaságában!
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CO104

3+

Fejtörők és játékos feladatok és
színezők várnak ebben a két karácsonyfa alakú foglalkoztatóban.
Bolti ár: 790 Ft / foglalkoztató
Klubár: 730 Ft / foglalkoztató

2+

Disney Baby

Első színeim
Mennyi gyönyörű szín vesz körbe
minket! Fedezzünk fel és nevezzünk is meg gyermekünkkel minél
többet – ebben nyújt segítséget
ez a kedves lapozó.
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CO096

Minnie és Mickey
karácsonyi színezője
Rendelési kód: CO108

Kis hercegnők
karácsonyi színezője

0+

3+

Rendelési kód: CO109
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GYEREKKÖNY VEK
ÚJ,
bővített
kiadás

Adam Kay

Testünk kívül-belül
Egy teljes (és totál undi)
anatómiai kalauz

Gondolsz-e néha arra,
hogyan működik a tested?
Az emberi test fantasztikus,
bámulatos és – mi tagadás – eléggé durva.
Ez a könyv választ ad az
összes fontos kérdésre.
Dőlj hátra, lazulj el, húzz
gumikesztyűt, hadd vezesselek végig belső szerveid
útjain!
Az Egyesült Királyság
bestseller-szerzőjének
szenzációsan mulatságos
első gyerekkönyve.

6+

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO097

6+

Rosie Banks

Két történet egy kötetben

Két történet egy kötetben

Anni és Samu mindig örömmel segít a
Noé Állatkórházban, hát még ha kiscicákkal foglalkozhatnak! Ám amikor Anni elvállalja, hogy vigyáz Lunára, még nem tudja, hogy a pajkos kismacskával igencsak
meggyűlik majd a baja. Közben meg kéne
szerveznie az állatkórház cicás programját
is, és ebből nagy kavarodás lesz!

Rozi anyukája készül férjhez menni Lili
apukájához. Igen ám, csakhogy a két lány
nem igazán kedveli egymást. Vajon tud
Lotti és Mia segíteni a kis koszorúslányoknak, hogy megtanulják, hogyan legyenek
jóban egymással? És azt sikerül megakadályozniuk, hogy a gonosz Méreg hercegnő tönkretegye az esküvőt?

Bolti ár:

1690 Ft

Klubár:

1570 Ft

Rendelési kód: CO116

42

Aleksandra és Daniel Mizielińska

Világlátó – 66 ország

Fedezd fel a világot a foteledben ülve ebből
az új, kibővített térképkönyvből! A csodálatosan megrajzolt oldalpárokat böngészve
megismerheted 66 ország földrajzát, fontos
történelmi és kulturális helyszíneit, eseményeit, az ott élő híres embereket, valamint
az ott található jellegzetes állatokat és növényeket. A képzeletbeli utazás során bárhova eljuthatsz!
Bolti ár:

9990 Ft

Klubár:

9290 Ft

Rendelési kód: CO115

6+

Lucy Daniels

Állatmentők – Extra kiadás

8+

Tündöklő koszorúslányok

Bolti ár:

1690 Ft

Klubár:

1570 Ft

Rendelési kód: CO113

5+

Disney
Cselszövők 5 perces meséi
Kövesd a Darling ház gyerekszobája körül ólálkodó Hook kapitány árnyékát,
látogass el egy jósnőhöz Jafarral, sétálj
Szörnyellával az állatkertben és tarts velük még jó pár kalandban! Mindegyik rövid történet tökéletes választás akár esti
mesének, akár csak úgy, ha egy kis izgalomra vágysz!
Bolti ár:

4990 Ft

Klubár:

4640 Ft

Rendelési kód: CO102
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GYEREKKÖNY VEK

10+

10+

6+

Irene M. Adler

Balázsy Panna

Bella Swift

Közeledik a karácsony, és nincs is annál
szebb ajándék, mint ha az ember az angol
vidéken töltheti az ünnepet egy bájos fogadóban. De amikor Sherlock Holmes titkos
járatot fedez fel a pincében, Mila gyanakodni kezd, hogy ez a festői hely valami
sötét titkot rejt. Szenteste azután váratlanul
meghal az egyik vendég, Mila pedig a rejtély nyomába ered.

A Szandra és a csajok hatodik, és úgy tűnik,
utolsó (!) részében a nyolcadikosok új osztálytársat kapnak, akiről meglepő dolgok
derülnek ki. Szandra rábukkan Dédi emlékkönyvére és úgy dönt, mielőtt gimis lesz,
begyűjti a legszebb emlékeket a barátaitól,
családtagjaitól. A sok kedves emlék felidézése közben vészesen közeledik a felvételi
és a ballagás is, ahol Szandra legnagyobb
meglepetésére mégis elérzékenyül.

Anna és családja izgatottan készül a halloweenre, a gyerekek kísérteteket, pókokat
gyártanak, hogy feldíszítsék anya kutyabarát kávézóját, ahol nagy buli lesz. Millinek
is jelmezbe kéne bújnia, de a kis mopsznak
inába száll a bátorsága, ha lehetne, ő inkább kihagyná a boszorkányokkal, szellemekkel és egyéb rémségekkel teli estét. De
aztán rájön, hogyan győzze le a félelmét...

Karácsonyi bűntény

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Csá!

Rendelési kód: CO013

Bolti ár:

2290 Ft

Klubár:

2125 Ft

A kiskutya, aki töknek öltözött

Rendelési kód: CO123

Bolti ár:

1490 Ft

Klubár:

1385 Ft

Rendelési kód: CO103

Boldizsár Ildikó

Krusovszky Dénes

Takács Zsuzsa

Mesék a világ legszomorúbb
boszorkányáról
„Hold-mezőben, Kancsali utca 3. szám alatt
lakik egy árva boszorkány, Amália nevű,
akinek már csak egy foga van, az is koromfekete.” – Így kezdődnek Boldizsár Ildikó meséi Amália fiatalkoráról és álmairól. A me
lankolikus mesék költői szépségét Szegedi
Katalin rajzai teszik teljessé.
Megjelenés: november 23.

Krusovszky Dénes új verseskönyvében egy
háromgyerekes család mindennapi életébe
nyerhetünk betekintést. A svéd gyerek
versekre emlékeztető szövegek megmutatják, eleve milyen közel áll a költészethez a
gyermeki gondolkodás logikája. A könyvet
Baranyai (b) András szellemes illusztrációi
teszik teljessé.
Megjelenés: november 22.

A kötet versei kamaszokhoz, főként kamasz lányokhoz szólnak. Testvérféltékenység, út- és kiútkeresés, szorongás és játékosság izgalmas keveréke a Takács Zsuzsa
költészetéből ismerős fanyar, precíz, ironikus nyelven. A régebbi verseket számos új
darabbal egészítette ki a költő, legfrissebb
terméséből válogatva. A kötetet Turi Lilla
illusztrációi színesítik.
Megjelenés: november 22.

Amália álmai

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3715 Ft

Rendelési kód: CO093

Azóta őzike

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Spirálfüzet

Rendelési kód: CO092

Bolti ár:

2999 Ft

Klubár:

2785 Ft

Rendelési kód: CO119

Rendeljen könyvet 2022. február 14-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

43

MÓRA

15+

12+

9+

Stanisław Lem

Haszán Míra

Mészöly Ágnes

Ez a kötet a sci-fi egyik legnagyobb mesterének, a lengyel Stanisław Lemnek két
kultikussá vált gyűjteményéből válogat: a
Kiberiádából és az Amit a robotok mesélnek
címűből. Az utóbbi két zseniális robotépítő mérnök, Trurl és Klapanciusz különleges
utazásairól mesél, az előbbiben pedig tobzódnak az acéllovagok, az elektronikus boszorkányok, a szerelmes robotkirályfik és a
rátarti robotkirálylányok.

A 17 éves Réti Iza a balett megszállottja,
hetedik éve a budapesti Balettintézet növendéke. Az álmodozó, maximalista lány
nagy vágya, hogy az új tanévben ő táncolhassa el Mária hercegnő szerepét A dió
törőben a leghelyesebb fiúnövendék, Tomi
partnereként. Izának azonban komoly kihívója akad új, szigorú orosz mesternőjük
lánya személyében…

Rajongói kézikönyv

Kiberiáda

Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CO701

Spicc / pipa

Bolti ár:

2499 Ft

Klubár:

2320 Ft

A Pál utcai fiúk

Rendelési kód: CO704

Mészöly Ágnes remek stílusban megírt,
rajzos-képes kézikönyvéből megismerhetjük a regény minden részletét. A kötetben
számos szórakoztató és tanulságos teszt is
található, amelyekből kiderítheted, hogy te
vajon melyik csapatba tartoznál, okosabb
vagy-e, mint egy korabeli ötödikes, és vajon mit tettél volna az egyes szereplők helyében? Rajongóknak (is) kötelező!
Bolti ár:

2999 Ft

Klubár:

2785 Ft

Rendelési kód: CO702

9+

3+
9+

René Goscinny

A kis Nicolas

A kisiskolás Nicolas és osztálytársai kissé
elevenek, kissé szófogadatlanok, de hogy
jó szándékúak, ahhoz nem férhet kétség.
A tanító néni mégis folyton méregbe gurul,
a felügyelő tanár a fejét fogja, a fényképész
pedig elmenekül, mielőtt elkészítené róluk
az osztályfotót. Nicolasék persze egy cseppet sem hibásak, ez rendre kiderül a népszerű francia szerzőpáros, az író Goscinny és
a humoros rajzok készítője, Sempé klasszikus könyvsorozatának első kötetéből.
Bolti ár:

3499 Ft

Klubár:

3250 Ft

Rendelési kód: CO706
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Miklya Luzsányi Mónika

Rozmaring és Tarack a rokonoknál

Gáti István

Ovis Okosító 3.

Kornél, a kobra

Ugye te is azt hitted, hogy a tetoválás
örökké tart? Janó is így gondolta, ám mikor ötvenedik tetkója hipp-hopp eltűnt
jobb karjáról, igencsak meglepődött. Vajon miért szökött meg Kornél, a kobra?
Hova kúszik egy kígyótetoválás a mai Budapesten? Sikerül új otthont találnia? Gáti
István friss hanggal, humorral és játékossággal írt verses meséjét Klement Csaba
rajzai elevenítik meg.
Bolti ár:

2499 Ft

Klubár:

2320 Ft

Rendelési kód: CO705

Esküvőre hivatalos a Nagylapály család!
Zsuzsánna és Pörge Kendi egybekelése
óriási eseménynek ígérkezik. A rég nem
látott rokonoknál csak Rozmaring és Tarack
kérdéseiből van több: mi az, hogy féltestvér, ki lehet nagynéni és nagybácsi, mikor
és hogyan változik meg a családnevünk?
Mindeközben pedig nyakkendőt kell kötni,
esküvői csokrot elkapni, ráadásul még egy
focilabda is előkerül…
Bolti ár:

2499 Ft

Klubár:

2320 Ft

Rendelési kód: CO703
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MÓRA

3+

9+

6+

Dawn Casey

Zágoni Balázs

Csukás István

Ismerjük meg a havasi tündéreket, a Jegesmedvekirályt és a többi hőst a sok-sok
kaland során, amelyek próbára teszik a
barátság erejét. Ez a gyönyörűen illusztrált
könyv téli meséket gyűjt csokorba a világ
minden tájáról: Észak-Amerikától Szibé
riáig, Kínától Skóciáig. A díjnyertes szerző,
Dawn Casey és a grafikus, Zanna Goldhawk varázslatos könyvet alkottak, amely
nemzedékek féltett kincse lesz.

„Soha többé olyan karácsonyt, mint a tavalyi!” Ebben Anya, Apa és a három gyerek
is egyetért. Akkor semmivel sem készültek
el időben, ráadásul egy tepsi isler is odaégett. Idén minden másképp lesz, dönti el
a tízéves Emma. De vajon ott keresik a karácsony szentségét, ahol kell és érdemes? Zágoni Balázs szórakoztató és elgondolkodtató új könyvéhez Szabó-Nyulász Melinda
készített illusztrációkat.

A Diótörőcske Csukás István legutolsó mű
ve. A varázslatos hangulatú karácsonyi
mesejáték hősei megelevenedett játékok,
akiknek meg kell védeniük magukat és a
karácsonyfát a rájuk támadó Fekete Király
seregétől. Miközben dúl a nem túl ijesztő,
ám annál szórakoztatóbb háború, a játékok
egyre jobban megkedvelik egymást. A szeretet és összefogás erejéről szóló mesejátékhoz Bölecz Lilla készített illusztrációkat.

Mesék télre

Bolti ár:

4599 Ft

Klubár:

4275 Ft

Rendelési kód: CO710

Karácsonyi kitérő

Bolti ár:

2499 Ft

Klubár:

2320 Ft

Rendelési kód: CO707

6+

A Reich Károly illusztrációival készült kötetben József Attila legismertebb gyerekeknek szóló versei szerepelnek – többek
között a Mama, a Kertész leszek, a Betlehemi
királyok –, valamint megrendítő novellája,
a Csoszogi, az öreg suszter. A kötet az 1965ben megjelent legendás kiadás felújított
változata.

Klubár:

5575 Ft

Rendelési kód: CO709

Klubár:

3250 Ft

Lángos csillag

Bolti ár:

1999 Ft

Klubár:

1855 Ft

6+

Szilaj – Téli kalandok

Válogatás a legszebb eredeti
Grimm-mesékből
Élt egyszer két fivér: Jacob és Wilhelm
Grimm. Több mint kétszáz évvel ezelőtt
jelent meg Gyermek- és családi mesék című
gyűjteményük kereken kétszáz különleges
történettel. A Csillagtallérokban olvasható
23 népmese az eredeti szövegek hű fordítása Verena Körting színpompás, kézzel
festett képeivel illusztrálva.
5999 Ft

3499 Ft

6+

József Attila

Bolti ár:

Bolti ár:

Rendelési kód: CO708

Jacob Grimm–Wilhelm Grimm

Csillagtallérok

Diótörőcske

Rendelési kód: CO712

Találós kérdésekkel, rajzos feladatokkal
és sok-sok meglepetéssel

Lucky Prescott vagyok, és szeretném neked elmesélni, milyen is Miraderóban az
év legjobb időszaka: kedvencem, a tél.
Rajzolj, színezz, játssz velem és barátnőimmel, Pruval és Abigaillel – rengeteg jobbnál jobb történetet és feladatot találhatsz
ebben az új könyvben. Hidd el, a végén te
is szeretni fogod ezt az évszakot!
Bolti ár:

1999 Ft

Klubár:

1855 Ft

Rendelési kód: CO711
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A KALAND VÉGET ÉR!

BABILON

8+

Alexandra Mayer

Medvék

A medvék a természet
fenegyerekei. A megtermett grizzly Észak-Amerika
zöldellő erdeiben cammog, az óriás jegesmedve
jégtáblákon vadászik.
Kisebb termetű, távoli
rokonuk, a farksodró ágról
ágra lendül az esőerdő
fáin. Hogyan vadásznak és
mit esznek a medvék?
Miért vannak veszélyben?
Hogyan dolgozik a medvekutató?
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CO901

12+

Andreas Schlüter

SURVIVAL
Piráják között

Mike, Elly, Matti és Gabriel túlélték a repülőbalesetet, ám az esőerdő mélyén a túlélésért küzdenek. Az izgalmakban gazdag
történet negyedik, befejező részében veszélyes harcba keverednek. Megmentőik,
az indiánok oldalára álljanak, vagy az illegális aranyásók mellé, akik pusztítják az erdőt, viszont tudják az utat a civilizáció felé?
Bolti ár:

3290 Ft

Klubár:

3055 Ft

Rendelési kód: CO904

3+

Andrea Weller-Essers

8+

Mi Micsoda OVISOKNAK

Karácsony

Méhek és darazsak
Aranyló méz és hegyes fullánkok

Az ovisok a karácsonyra készülnek. Beszélgetnek az ünnepről és közösen felfedezik az ünnephez kapcsolódó szokásokat. Mikor jön a Mikulás? Mit ünneplünk
karácsonykor? Mi minden van az adventi
vásáron? Kik a pásztorjáték szereplői? A kinyitható kukucskálók és a kreatív feladatok
aktivizálják a gyerekeket.

A méheknek sokkal többet köszönhetünk,
mint a finom méz. Nélkülük nem kenhetnék lekvárt a reggeli kenyerünkre, nem
tunkolhatnánk ketchupba a sült krumplit,
hiszen számos növény beporzásáért is ők
felelnek. Közeli rokonaik a darazsak, akik
között vannak növényevők, trükkös élősködők és szorgos kártevőpusztítók is.

Bolti ár:

2950 Ft

Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

2740 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CO905

8+

Alexandra Rigos

Rendelési kód: CO902

Margit Auer

Mágikus állatok iskolája
Vad erdőben
Miss Cornfield erdei iskolába viszi az osztályt. A gyerekek vidáman készítik az állat
etetőt és sütik a kenyeret, ám jókedvükre
árny vetül. Elisa szerint valami átsuhant az
erdőn, és valaki leskelődik utánuk. Leander
tanácskozni hívja a mágikus állatokat…
A népszerű ifjúsági regénysorozatból a világon már 5,5 millió példány kelt el!
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CO903
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NAPRAFORGÓ
Campos Jiménez Mária

Biblia gyermekeknek

Bolti ár:

3490 Ft/kötet

Klubár:

3245 Ft/kötet

Melanie Joyce: A kicsi pingvin nagy kalandja
Rendelési kód: CO804
Stephanie Moss: Télapó hógömbje
3+
Rendelési kód: CO805

5+

Ebben a gyönyörű könyvben a Biblia történetei elevenednek meg: a világ teremtése,
Noé bárkájának és Bábel tornyának építése, József csodás álomfejtése, Mózes hősiessége, ahogy népét kivezeti Egyiptomból, az angyali üdvözlet, Jézus születése és
gyerekkora, tanításai, halála és feltámadása. Ezek a történetek mindenkihez szólnak:
nemcsak mesélnek, hanem tanítanak is a
szeretetről, az igazságról és a reményről.

Csillogó mesevilág – hógömbbel
Ki az, akit ne varázsolna el egy csillogó hógömb? Ezt a
mesebeli tárgyat belevarázsoltuk a könyv borítójába, így
a gyerekek újra és újra átélhetik a havazás ezüstös csodáját. A két remek történet pedig a Télapó ünnepének
világába és a kicsi pingvin kalandjaiba repíti az olvasót.

Jorge Montoro

Tündér a barátnőm

5+
Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CO807

5490 Ft

Klubár:

5105 Ft

Rendelési kód: CO803

Fiúk, akik felnőttként
8+
megváltoztatták a világot

Stephanie Moss

A tündérek világa mindig
is vonzotta a gyerekeket...
De mi van akkor, ha ezek a
varázslatos lények éppen
olyan gondokkal küzdenek,
mint a hétköznapi gyerekek? Ha ügyetlenek, nem
szeretnének iskolába menni
vagy szemüveget hordani,
esetleg egy tündéri kutyus
lesz a legjobb barátjuk?
Ebben a kötetben négy
varázslatos mese szól a legjobb tündérbarátokról.

Bolti ár:

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

A nagy emberek is voltak gyerekek, akik
talán éppen arra vágytak, mint mi manapság. Fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy
valóra váltsák mindazt, amire elhivatottságot éreztek, és többnyire az emberiség
hasznára fordították a tetteiket. Példájukból látszik, hogy a hírnév olykor szerencse
dolga, de nagy tetteket bárki véghez vihet,
ha elég bátor, okos és kitartó.

Rendelési kód: CO806

Gerardo Anido

A lovak enciklopédiája

8+

A lovakat mindenki szereti, hiszen csodálatos társak munkában és szórakozásban
egyaránt. Enciklopédiánkban elsősorban
az emberrel közös útját tekintjük át a
sport, a film, a háborúk, a mitológia szempontjából. Felvonulnak előttünk a leghíresebb lovak, ámulhatunk hűségükön és
megbízhatóságukon, és megérthetjük
belőle, mi mindent köszönhet az emberiség ezeknek a nagyszerű állatoknak.

Bolti ár:

5490 Ft

Klubár:

5105 Ft

Rendelési kód: CO802

Jules Verne

80 nap alatt a Föld körül 10+
UJJBÁB – Bábozz mese közben!
Az Ujjbáb segítségével életre kelnek a történetek, hiszen
a kicsik beledughatják az ujjukat a könyvbe rejtett bábba,
így maguk is a történet részesévé válnak. A Mikulás és a
Hóember már alig várja, hogy a kicsik éltre keltsék őket, és
elmesélhessék a történetüket.
Ujjbáb – Hóember
Rendelési kód: CO808
Ujjbáb – Mikulás
2+
Rendelési kód: CO809

Bolti ár:

1990 Ft/kötet

Klubár:

1850 Ft/kötet

Bolti ár:

5990 Ft

Klubár:

5570 Ft

Rendelési kód: CO801

Mi történik akkor, ha az ember fogadásból a lehető legrövidebb idő alatt
körbe akarja utazni a világot? Pillanatok alatt összecsomagol és elindul.
És ha indulása után felügyelő ered a
nyomába, aki azzal gyanúsítja, hogy kirabolta az Angol Bankot? Akkor megindul egy hihetetlen utazás három
földrészen keresztül, kalandokkal, bonyodalmakkal, az érzelmek valóságos
hullámvasútján.
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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. február 14-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

