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TOMÁN SZABINA
CSUJA IMRE
VILMOS HERCEG
beleolvasó
Interjú

DRAGOMÁN GYÖRGGYEL
KIEMELT AJÁNLATUNKBÓL

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

Ivo Jens Engels

A korrupció története
A protekcionizmus és a hivatalvásárlás az ancien régime idején
még megszokott eszköze volt a politikának, a 19. században viszont
már korrupcióként bélyegezték meg ugyanezt. A politikai hálózatok, a kivételezések, a gazdaság és a politika közötti kapcsolatok
azonban mégsem tűntek el: botrányok sora rengette meg az új politikai elitbe vetett bizalmat. A fasiszta mozgalmak a tarthatatlan helyzet felszámolását ígérték – ám sosem váltották valóra ígéretüket.
A Darmstadti Műszaki Egyetem professzora elmésen érvelő könyvében új megvilágításba helyezi a hatalomgyakorlás mechanizmusait,
és rávilágít, hogy milyen szerepet játszik a korrupció a politikában –
mindmáig.
Fordította: Kurdi Imre

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK:
Telefonon: (06 1) 337-7333 (hétköznapokon 7–15 óráig)
E-mailen: konyvklub@lira.hu
(A termékek pontos adatainak megjelölésével.)
Postán: Líra Könyvklub, 1105 Budapest,
Kelemen utca 13. (A megrendelőlap elküldésével)
Helyi munkatársainkon keresztül
Keresse helyi munkatársainkat: rendeléséért házhoz
mennek, a kiválasztott könyveket pedig otthonába
szállítják. További információ: (06 1) 337-7333
Bármely boltunkban
Boltlista: www.lira.hu
A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!
A katalógusban szereplő árak és megjelenési időpontok tájékoztató jellegűek,
a fogyasztói ár és a megjelenési időpont változtatásának jogát fenntartjuk.
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Üdvözlet az Olvasónak!
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éli arcunk lett, ma előbb az utastársaimon vettem észre, ahogy
a megállóban vártunk, aztán
magamon is. Hideg lett, fújt a szél. Nem
volt mosoly és nem volt villamos se,
amely ezt a ködös többszöröst elvihette
volna valahova. Jobb híján a tekinteteket
olvastam, aztán a villamoson Dragomán
György új főzőskönyvének lapszámunkban is megtalálható részletét. Igaza van
a szerzőnek: Adjuk meg a módját! Különösen most, amikor annyi változás van
a világban és keressük a kapaszkodókat.
A hatoson ezt a bölcsességet nem vettem
figyelembe, amikor az Erzsébet körúton
hirtelen fékezett a jármű, ekkor már
a Csuja Imréről szóló beszélgetőkönyvbe kukkantottam bele. Leszálltam a Király
utcánál, hogy megszerkesszem az interjút, amely a Vilmos herceg életéről könyvet író történésszel készült. A közeli pékségben pedig nem vettem kiflit, pedig
ott finom, mert Tomán Szabina új
könyve arra sarkal, hogy jobban figyeljek magamra. Pár hét és itt a karácsony:
fagyos arcainkon pedig átsüt majd a lázas ajándékkeresés. A könyvvel mindig
beljebb vagyunk: végtelen világok, tágas történetek. Lássuk egymást az új

Annie Ernaux

Évek
Annie Ernaux legsikeresebb könyve a múlt
évszázad második felének Franciaországát
eleveníti fel, a második világháború végétől,
a szerző kisgyerekkorától 2006-ig, amikor
Ernaux már elvált nő és két felnőtt fiú anyja.
Az Évek afféle kollektív, személytelen önéletrajz, amelyben az egyéni tapasztalatok mélyen a társadalmi tapasztalatokba ágyazódnak,
s amelyet egy egész generáció magáénak
érezhet.
Fordította: Lőrinszky Ildikó
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CU001

Annie Ernaux

Lánytörténet
1958, Franciaország. A vidéki kispolgári családból frissen szabadult tizenhét éves Annie
először tölt el egy éjszakát egy fiúval. A fiú
számára teljesen jelentéktelen esemény felforgatja a lány életét. Annie Ernaux önéletrajzi
ihletésű regénye egy nyomozás története,
amelynek során a szerző kíméletlen őszinteséggel igyekszik tetten érni jelenlegi énje
születését.
Fordította: Lőrinszky Ildikó
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CU002

évben is!

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

Paulo Coelho

Vincze Ágnes

Christi Caldwell

A zarándoklat

Kárrendezés

Az éjszaka hercege

Coelho szerint az ember számára a legfőbb
veszélyt saját maga jelenti. Elsősorban önmagunkkal kell szembenéznünk: legyőznünk
a gyarlóságainkat, a félelmeinket, és úrrá lennünk a szenvedélyeinken. Csak így közelíthetjük meg a tökéletességet és a szeretetet.
Isten bennünk van, ez nem csak kevesek kiváltsága. A világ sokkal tágasabb és gazdagabb, mint hinnénk.

„A kanapén ülök, telefonálgatok. Odakint
szakad az eső. A telefon kicsöng, de nem
veszi fel, akit keresek. Egy fiatal hang közli,
hogy a néni idén márciusban meghalt. Elnézést kérek, aztán leteszem, és csak bámulok magam elé. Szíven üt, hogyan törlődik
ki egy emberi élet egyik percről a másikra.”

Egy szörnyű tragédia után Lady Lila March
évekig visszavonultan élt a családja londoni
otthonában. A hölgy azonban megelégeli,
hogy csupán árnyéka egykori önmagának, és
elhatározza, hogy kimerészkedik a nagyvilágba. Előbb viszont szeretné elsajátítani az önvédelem művészetét. Amiben ki más is lehetne jobban a segítségére, mint Kelet-London
hírhedt veretlen utcai harcosa, Hugh Savage?

Fordította:
Nagy Viktória, Piros Ákos, Simkó György

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CU004

Fordította: Bánki Vera
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU008

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CU003

Angela Petch

Nicolas d'Estienne d'Orves

Veronica Henry

A toszkán ház

Eiffel

Az élet vidéken

A toszkán dombvidék hangulatos tájain játszódó, szívhez szóló történet a hétköznapi
emberek bátor helytállásának állít emléket.

Gustave Eiffel keresi vastornya tökéletes
formáját, amelyben egy gyönyörű nő van
segítségére.

Fordította: Novák Petra

Fordította: Kaló Krisztina

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CU005

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU006

Új otthon, új társaság, új esély a boldogságra.
Suzanna és Barney Blake a városi életüket
hátrahagyva vidéken rendezik be az otthonukat, abban a reményben, hogy ezzel új
lendületet adnak a házasságuknak. Ez a költözés azonban nem várt meglepetéseket is
tartogat a számukra.
Fordította: Pejkov Boján
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU007
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Jeffrey Archer
Megmondjuk az elnöknek?

Jeffrey Archer
A tizenegyedik parancsolat

Hat nap, tizenhárom óra és harminchét perc a merényletig! Florentyna
Kane mindent feláldozva küzdött azért, hogy ő lehessen az Amerikai
Egyesült Államok elnöke. Ám az ellenségei már a beiktatási beszéde
alatt a halálát tervezgetik. Jeffrey Archer a Párbajban és A tékozló lányban megismert Florentyna Kane életének alakulását követi nyomon
a tőle megszokott feszes iramú, izgalmas történetben.

Connor Fitzgerald profi mesterlövész, a CIA leghatékonyabb embere.
A CIA igazgatója, Helen Dexter Oroszországba küldi azzal a feladattal,
hogy likvidálja az egyik elnökjelöltet, akinek egyetlen célja egy újabb
hidegháború kirobbantása. Connor Oroszországban egymással ellentétes célok szövevényes hálójába kerül.

Fordította: Józsa T. Emmy
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU009

Fordította: Gieler Gyöngyi
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU010

KRIMIKÖNYVTÁR-SOROZATUNKBAN MEGHATÁROZÓ ALAPMŰVEKET ÉS MÉLTATLANUL
ELFELEDETT REMEKMŰVEKET KÍNÁLUNK A REJTÉLY ÉS A BORZONGÁS SZERELMESEINEK.

Edgar Allan Poe
A Morgue utcai kettős gyilkosság

Francis Duncan
Gyilkosság karácsonyra

Három izgalmas történet a krimi műfajának atyjától.

Mordecai Tremaine nyugdíjas rendőrnyomozó a dúsgazdag arisztokrata, Benedict Grame idilli udvarházának előkelő vendég
seregletével tölti a szentestét. Éjfélkor azonban a vendégek nem
csupán a névre szóló ajándékokat találják a fa alatt – hanem egy
holttestet is. Az áldozat pedig igencsak hasonlít a Mikulásra.

Fordította: Pásztor Árpád, Balabán Péter
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU011

Fordította: Fügedi Tímea
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU012
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INTERJÚ DRAGOMÁN GYÖRGGYEL

Az omlettreceptnek
dzsessz-ritmusban kell szólnia

– interjú Dragomán Györggyel
tudtam megírni, de most az új könyvben
végre benne van, és végre olyan, amilyennek lennie kellett.
Ennek a könyvnek az anyagát men�nyire tervezted meg? Értek váratlan meglepetések, felfedezések az írás során?

Főzést tervezgetni szinte jobb, mint
főzni” – írod új könyved előszavában. Mi
a helyzet a receptírással: mennyi ideig tervezed, főzöd fejben a szöveget?
Egészen úgy megy ez, mintha novellát írnék: vannak hirtelen sült receptek, amiket azonnal le tudok írni; mondjuk, volt
egyszer egy barackos-kakukkfüves sült
zabkása reggeli, amit futás közben találtam ki, aztán hazajöttem, elkészítettem,
megírtam, (aztán persze eltettem aludni
a receptet, és még párszor kipróbáltam,
és csak aztán publikáltam), de inkább
az a jellemző, hogy évekig gondolkozom
magán az ételen is, aztán még egy csomót a megíráson. Vannak kis kudarcok,
elakadások, hosszabb megtorpanások.
A bárányflekkent már vagy négyszer nem
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Ahogy a Főzőskönyv, ez is a konyhám teljességét mutatja be, ugyanúgy a mániáim
és kísérleteim vannak benne, mint abban,
úgyhogy azt is mondhatnám, hogy a két
könyv édestestvér, kiegészítik és támogatják egymást. Írok konyhai eszközökről, vannak benne előételek, főételek,
levesek, desszertek és fagylaltok, kenyerek, tészták.
Ebben is vannak a főzéshez kapcsolódó egyéb írások is, regényrészletek, valamint novellák és rövid esszék, ezeknek
a többsége nem szerepelt még soha kötetben. Humoros és játékos írások is kerültek bele, és aki elolvassa, hogy is kell
igazából krumplit hámozni, az biztos,
hogy nem vesz ezután úgy a kezébe burgonyát, hogy ne gondoljon közben obszidiánra és angolnabőrre.
Érzékelsz változást a receptek stílusában vagy módszertanában?
Az egyik legnagyobb meglepetés az volt,
hogy megtaláltam a gépemen az első receptjeimet. Ezeket még az Eötvös Collegiumban, a faliúságra írtam, „a gasztronóm” álnéven húsz évesen – akkor még
titkos író voltam, és az első regény írásának a küzdelmei valahogy teljesen kitörölték az agyamból írói életemnek ezt
a szakaszát. Izgalmas élmény volt látni,
hogy már akkor is a Főzőskönyv stílusában írtam recepteket, olyan odaadással,
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mintha novellát írnék, úgyhogy mutatóba egy ilyen írás is belekerült az új könyvem bevezetőjébe. Azt hiszem, nyugodtan mondhatom tehát, hogy a stílusom
konzisztens, de közben legalább változatos is, mert nincs egyetlen jól bevált
formulám: minden étel megkívánja a maga
ritmusát és formáját, az omlettreceptnek
például dzsessz-ritmusban kell szólnia,
a gyógyító gyors leveskének pedig a féltő aggodalom hangján.
„Evésre emlékezni szinte jobb mint
enni” – megint tőled idézek. A nagy evésnél az ételeken kívül számít a társaság és
a helyszín is? Melyik volt az utolsó nagy
evésed?
Számít persze, és utána nagyon jó rá emlékezni, már rövid távon is. Most jöttünk
haza Rómából, ahol teljesen véletlenül
belebotlottam egy zseniális vendéglőbe
a Coppedè negyedben (ide turisták csak
elvétve tévednek, ők is ritkán jutnak tovább a Békák Kútjának fantasztikus, tortaszerű villákkal körülevett terénél), és
minden annyira jó volt, hogy kétszer vis�szamentünk és végigettük a teljes étlapot,
közben olaszul tárgyaltam a pincérekkel
arról, hogy mit, hogyan és milyen sorrendben érdemes, miközben zsongva zajlott
körülöttünk a mediterrán élet. A pigolinak nevezett csodás pizza-szendvicsek
élményét még sokszor fel fogom idézni,
amíg tökéletesre ki nem gyakorlom, és
a paradicsomos rakott padlizsánjuk, a par
migianájuk is olyan volt, hogy örülök,
hogy mégse tettem bele a mostani kötetbe a saját receptemet, mert úgy tűnik,
még ennél is jobban meg kell majd adnom a módját.
Szegő János
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INTERJÚ DRAGOMÁN GYÖRGGYEL

Dragomán György: Adjuk meg a módját!

Igazi és nem igazi amatriciana
Részlet a könyvből

Nagyon-nagyon kevés vízben pirul a serpenyőben a Töfi barátom által küldött világklasszis székely szalonna, amit kalandos úton hoztak el nekem Kolozsvárról.
Szép nagy, jó centis kockákat vágtam belőle, a csilit öcsémtől kaptam, vad csokis
habanero, óvatos szeletet fogok csak megpirítani a szalonna zsírjában, három gerezd szétnyomott fokhagymával együtt,
aztán, ha a szalonna már színt kapott, gyorsan kiveszem a paprikát a kiolvadt zsírból,
a szalonnakockákat is kiemelem, és beteszek a serpenyőbe a fokhagyma mellé szépen egy kis fej, az aprónál is apróbbra vágott vereshagymát (lilahagymát – sokszor
leírtam már, kiskoromban Erdélyben a lilahagyma volt a vereshagyma, a vöröshagyma meg a fehér hagyma).
Nem, nem, a világért sem állítom, hogy
ez igazi amatriciana szósz lesz, ez olyan
„a székely asszony hazajött Rómából, körülnézett, mi van otthon, hogy rómaisat
főzhessen” típusú, de azért igen finom
szósz lesz.
(Persze megesett már, hogy az igazi
amatricianát megközelíteni vágyó-óhajtó
amatricianát főztem, válogatottnál válogatottabb alapanyagokból, és akkor mindent úgy csináltam, ahogy kell…) (…)
Na de menjünk csak vissza a serpenyőhöz, mielőtt odaég benne a hagyma. Tegyünk bele egy konzervnyi kimagozott,
apróra vágott Róma paradicsomot.
Lehúzom a lángot, hadd főjön-fődögéljen szép lassan vagy tíz percet, negyed
órát. (Friss, kimagozott, lehéjazott paradicsomot is használhatnék, ha lenne, de
most épp nincs.)
Akkor jöhet a tészta, lehet, szentségtörés, de én legjobban bigolival szeretem,
persze azzal, amit magamnak csináltam
lehetőleg frissen, de ha ilyen nincsen kéznél, akkor a penne rigate vagy a sima spagetti is megteszi.

KÖNYVKLUB

(Persze, ha komolyan gondolnám ezt
az „abból főzünk, ami itthon van” játékot,
akkor az lenne az igazi, ha picit – kézzel
sodort friss toszkán tésztát – készítenék
hozzá: 40 deka finomlisztet kell össze
gyúrni két deci vízzel és egy fröccsenésnyi
olívaolajjal, pihenni hagyni, kinyújtani,
olajjal megkenni, csíkokra vágni, a csíkokat vastagocska tésztaszálakká sodorni,
liszttel megszórni, hogy össze ne ragadjon – kész is, főzhető –, egyszer majd megírom, sőt, összevetem a tapasztalatot a közel-távoli rokonával, az udontésztával).
Amíg a tészta is fő, és a szósz is fő, meg
lehet reszelni a sajtot, hagyományosan
pecorino romanót, ha minden kötél szakad, és pecorinótlan a háztartásunk, akkor
meg parmezánt, de ha úgy is szalonnával
dolgozunk, akkor a jó kemény juhsajt is
megteszi.
A ravasz trükk, hogy mikor már szinte
kész a szósz, és a tészta is majdnem ki
főtt, belekeverek pár kanállal a főzőléből
a szószba, a keményítős víz egyszerre old
és köt (mióta erre rájöttem, azt mondom
néha ilyenkor, miközben belenézek a tésztavíz lobogó örvényébe, hogy „Állj elő, vén

Márkus! vedd le a süveget, / Hadd süsse
a napfény galamb-ősz fejedet”, persze
az oldás és a kötés miatt – aki nem emlékszik erre kapásból, az csapja csak fel
szépen az Arany-balladákat), vagyis tapadósabbá téve összerántja és közben
selymesíti is egy kicsit a szószt.
Most már csak tálalni kell, a tésztát le
szűröm, aztán még a serpenyőben keverem össze a szósszal, úgy jobban befogja,
és az abrosz is kevésbé van veszélyben,
négyfele tálalom, igazságosan elosztom
a tetején a szalonnát és a sajtot, fekete
borsot facsarok, és kevés olívaolajat is locsolok rá.
Kész vagyunk.
Ehetünk.
Ha az igazit főztük, és jó lett, elégedett sóhajjal mondhatjuk kóstolás után,
hogy: „Olyan, mint Rómában volt!”
Ha nem az igazit, akkor meg azt, hogy:
„Ezt bizony a rómaiak is megirigyel
hetnék!”

Dragomán György

Adjuk meg a módját!

Írások főzésről és evésről
Két éve jelent meg Dragomán György első
irodalmi szakácskönyve, a Főzőskönyv. Itt
a folytatás: újabb receptek, újabb konyhai
trükkök, újabb irodalmi szövegek. Minden a
közös örömről, a főzésről és az evésről, hogy
megadhassuk a módját.
Megjelenés: december 1.
Bolti ár: 6999 Ft
Klubár: 6505 Ft
Rendelési kód: CU013
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Mészáros Dorka

Mimézis
Amikor a veszélyeztetett terhessége
miatt szabadságolt rendőrnyomozó,
Wass Réka szomszédja eltűnik, a nő
önhatalmúlag szolgálatba helyezi
magát. Varga Gergő pszichológus
szakértő gyakornokként segíti a nyomozók munkáját. Most pedig nagy
szükség van a segítségére, mert
megszaporodtak a furcsa halálesetek. Réka és Gergő együtt nyomoznak a gyilkos után.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CU014

Angela Marsons

Végzetes ígéret
Egy neves, bár kétes múltú orvos holttestére
bukkannak. Kim Stone feladata, hogy kiderítse: vajon bosszúgyilkosság történt?
Fordította: Szabó István
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU016

Tom Clancy–Don Bentley

Küldetés újratöltve

Vince Flynn–Kyle Mills

Halálos dózis
Az Amerikai Egyesült Államok újabb megosztó elnökválasztás előtt áll. Miközben mindenki a belpolitikai vitákra figyel, az ISIS elrabol egy briliáns francia mikrobiológust, és
arra kényszerítik, hogy antraxot állítson elő. Minden egy közelgő vírustámadásról szól, így
a lakosság már a pánik szélére sodródik. Mivel
a teljes politikai elit ellene van, Rapp egyedül
igyekszik a világégést megakadályozni.

Tom Clancy, a katonai-politikai thriller
mesterének hőse ezúttal a Közel-Kelet nehezen kiismerhető világával találja szembe magát. Ifjabb Jack Ryan
elvállalja, hogy elutazik Tel-Avivba,
és elvégez egy olyan feladatot, amely
bármelyik harcedzett műveleti tiszt
számára gyerekjáték. Ám a laza időtöltésből nem lesz semmi.
Fordította: Etédi Péter
Bolti ár: 5299 Ft
Klubár: 4925 Ft
Rendelési kód: CU017

Fordította: Kaul Éva
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CU015
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IMI, NE CSINÁLD!
Egy nyár Csuja Imrével
Részlet a könyből
És mi volt az első olyan film, amiben
már nagy szerepet kaptál?
A Hosszú alkony volt, Janisch Attila filmje, Törőcsik Mari főszereplésével.
Igen, mesélted, hogy abba kvázi véletlenül kerültél bele, és megtanultál buszt
vezetni, és amikor először megszólaltál –
a sofőrülésből leszóltál Törőcsiknek, hogy
szálljon már föl –, akkor a rendező, Janisch
is megnyugodott, ő ugyanis korábban nem
ismert.
Igen. Megnyugodott, mert Mari odasúgta
neki, hogy „ki ez?” Mire ő azt felelte, hogy
„nem tudom, valami szinkronos”. És
azt mondta a Mari, hogy „Attila, ez kurva
jó…” És Mariról el akarok mesélni még valamit. Csodát láttam ott, abban a filmben, az egyik jelenetben. Azt hiszem, pont
az első jelenetben. Egy pillanatra valami
átsuhant Mari fején, megjelent egy mosoly
az arcán, és én akkor megláttam a Körhintából Törőcsik Marit, azt az arcot,
azt a mosolyt. Aztán visszament a jelenbe,
de ott az egy pillanatnyi csoda volt. Varázslat, amilyent én még soha senkitől nem
láttam. Hogy így átváltozzon valaki a másodperc tört része alatt, és aztán vissza.
Ez annyira mellbevágó élmény volt, hogy
sokszor eszembe jut.
Lehetett vele barátkozni? A forgatás
szüneteiben?

Hogy közvetlen volt-e? Igen. Megmutattam neki a gyerekek fényképét. És
azt mondta a lányomra, Fannira, hogy hű,
de titokzatos ez a kislány. A szünetekben
beszélgettünk, vagy amikor esett az eső,
és bent ültünk a kocsiban. És a nap végén
azt mondta, hogy na, akkor most meghívom egy unikumra. A nap végén egy kis
doboz sör, meg egy kis unikum. De a sört
szigorúan ő töltötte, mert nem szerette,
ha habos. Tüzet se lehetett neki adni.
Azt mondja, hát azért van az egész dohányzás, hogy rágyújthassak.
Magázódtatok?
Sokáig igen. Aztán volt egy akció az Üllői
út elején lévő mozi megmentésére, ott
találkoztunk hosszú évek után, és mondtam, hogy „kezét csókolom”. Mire ő, „tegeződünk, te őrült spanyol”. És attól kezdve
tegeződtünk.
Dolgoztatok még együtt?
Nem, nem, sajnos. Egyszer az történt,
hogy mentem a lányomért a Nemzetibe,
és hallom a liftben, hogy Törőcsik Marit
kérjük a nagyszínpadra, és még valamit
mondtak, hogy születésnap van. És akkor
a lányom is beállt a sorba, ő is fölköszöntötte a többiekkel együtt, aztán végül én
is odamentem hozzá, hogy „Mari, Isten
éltesse!” De nem dolgoztunk együtt, sajnos, soha többé.

Csáki Judit

Imi, ne csináld!

Egy nyár Csuja Imrével
Portrékönyv, de több is annál: kirajzolódik az országosan ismert, kiváló színész arca, de körülötte, mellette, mögötte ott a szakma, ez a vonzó és rejtélyes
világ, a színház és a film világa. És ott az út, ez a meredek és rögös kaptató, ami a hírnévhez és a megbecsültséghez vezet. Nem sétagalopp – ára van.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU018

KÖNYVKLUB

És Janisch-sal?
Még a Másnap című filmjében, amiben
Gáspár Tibi volt a főszereplő. Abban
Csepel teherautót vezettem, azt tudom.
Rólad valamiért mindig egy jármű
jutott a rendezők eszébe?
Nagyon úgy tűnik, meglátod. Mert volt
a Jött egy busz című szkeccsfilm, azt sokan
rendezték – Mundruczó Kornél, Bodó
Viktor, Török Ferenc, Schilling Árpád
és Pálfi György –, abban is buszt vezettem, persze.
Szerintem mindjárt elérünk a Babettához, nem?
De. Jöttek az Üvegtigrisek. Abban is lehetett azért improvizálni közös megegyezés
alapján a dramaturggal, meg a rendezővel. Ugyanis a második rész előtt csináltattam meg a fogamat. Egymillió-kétszázezer forintért. És mondtam, hogy nem
létezik, hogy ez a történet ne kerüljön be
az Üvegtigris 2-be. Kitaláltam, hogy valaki kérdezze meg, hogy „új fogad van,
Csoki?” És azt mondtam rá, hogy „a fog
az anyámé, csak kölcsönadta csajozni”.
És ezt addig mondogattam bemikroportozva két felvétel között Reviczkynek meg
Szarvas Józsinak, amíg a huszadik próbálkozásra azt mondta Rudolf Péter, hogy „jó,
megbeszéltem a dramaturgokkal, az írókkal, maradhat, de nem a Reviczky fog rákérdezni, hanem majd az Oszit játszó
Szilágyi Tibi”.
És ez így maradt benne.
Aztán volt a másik, a csokifing a kabrióban, éjszaka. Sinkó Laci volt a százados,
a kihallgató tiszt, és nekem szegezte az írás
szerint a kérdést, hogy maga tényleg tele
fingott egy kabriót? Mondom, „egyszer
telefingtam egy egész múzeumot”, és akkor jött a kisördög, és hozzátettem, hogy
„de akkor még csak kisdobos voltam”,
vagy valami ilyesmi. Erre fölkapta a fejét
a Rudolf Peti, Reviczky ekkor már majd’
megfulladt a röhögéstől, és azt mondta,
hogy „Csoki, te voltál úttörő?” Mondtam,
hogy „ja, Zánkán. Magánzánkán”. Kész
volt. És képzeld el, hogy hajnali ötkor jött
a producer, hogy mostmár ne szórakozzatok, jön ránk föl a nap. Márpedig ezt
föl kell venni, nincs még egy napunk rá.
Tessék nem röhögni! Mondtuk, jó. De
az nehéz éjszaka volt. Az a két óra, az nagyon nehéz volt.

RENDELJEN KÖNYVET 2023. FEBRUÁR 13-IG!
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Garaczi László

Weszteg
A regény ma játszódik Magyarországon, három nap alatt. A harmincas rendszergazda Brúnó és a tanár
Hajni a világjárvány és a karantén
közegében próbálják feldolgozni
szakításukat. A könyv hangsúlyosan
használja a járvány témáját, mégis
inkább dezillúziós szerelmi történet,
mint karanténregény.
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CU023

Edith Wharton

Az ártatlanság kora
A 19. század végi New York arisztokráciájának
életét szigorú törvények irányítják. A jóképű
Newland Archer jövőjét is már előre megírták: May Wellanddel köti majd össze az életét,
egyesítve ezzel a két jómódú család vagyonát. Archer házasságkötése küszöbén ismeri
meg jegyese unokanővérét, a szokásokra keveset adó, szabad szellemű, válása miatt a társasági körökből kinézett Olenska grófnőt…
Fordította: Kiss Marianne
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CU019

HANGOSKÖNYVEK

Keresztury Tibor

Reményfutam
Dragomán György

A fehér király

Apfelbaum

Hogyan dolgozza fel egy tizenegy éves kamasz, ha apját a szeme láttára hurcolják
a Duna-csatorna munkatáborába? Hogyan
éli meg az apa hiányát és az elhurcolás köré
épített családi hazugságokat vagy titkolt történeteket? A legnépszerűbb Dragomán-regényt Nagypál Gábor olvassa fel.

Ádám és Éva a 20. századi Közép-Európában.
Apfelbaum 1937-ben búcsút vesz addigi élete nagyváradi helyszíneitől, és Berlinbe utazik.
1940-ben visszacsatolt városába látogat haza,
’44-ben a váradi gettóba jut, és ott van berlini
Fal romjainál. A könyvet a szerző olvassa fel.

Fölolvassa Nagypál Gábor
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Závada Pál
Nagyvárad, Berlin
Fölolvassa Závada Pál
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Keleti kilátások

A kultikus publicisztikakötet mára egyfelől
történeti olvasmány a „keleti kilátásokról”,
az írások a kilencvenes évek magyar mindennapjainak groteszken realista élménybeszámolói; másfelől a magyar irodalom markáns műfajának, a publicisztikának a nagy
teljesítménye.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CU022
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Havasréti József

Csabai László

Radnóti Miklós

Terepmunka

Rákosival az ágyban

Összegyűjtött prózai írások

A regény társadalmi tabló és sötét szatíra
a társadalmat feszítő sötét titkokról. Négy
néprajz szakos hallgató a két kutatásvezető
tanárral az elnéptelenedés szélén tengődő
aprófaluba utazik, hogy antropológiai portrét készítsenek egy idősebb nővel, aki évtizedekig mint javasasszony működött.
Bolti ár: 6499 Ft
Klubár: 6040 Ft
Rendelési kód: CU024

Különös történetek a múltról és a
közelmúltról
A novelláskötet szubjektív történelemkönyv,
amelyben nyárligeti hőseit követve jutunk
el az első világháborútól napjainkig. Csabai
szeretettel és finom humorral mutatja be,
ahogy a nagypolitika egy kisváros és környezete életében helyi szintre „fordítódik”.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CU026

A kötet Radnóti prózai műveinek teljességre
törekvő és gondozott kiadása, elbeszéléseit,
újságcikkeit, bírálatait, tanulmányait, doktori
értekezését és rádió-előadásait tartalmazza.
A kötetben helyet kap néhány korábban kiadatlan írása. A sajtó alá rendezés, az utószó
és a jegyzetek Ferencz Győző munkája.
Bolti ár: 6999 Ft
Klubár: 6505 Ft
Rendelési kód: CU027

Darvasi László

Az év légiutas-kísérője

Karl Ove Knausgård

Nyár. Évszakok
Ezzel a kötettel zárul Knausgård személyes
enciklopédiája. A Nyár minden korábbi Évszakok-könyvnél dokumentaristább, az író újabb
fejezeteket tár fel az édesapjához fűződő viszonyából, és bebizonyítja, hogy még a leghétköznapibb tárgyak is tele vannak történetekkel és csodákkal.

A kötet igazi mesternovellákat tartalmaz. A helyszín legtöbbször a magyar falu, ahova elköltözött, de elszakadni képtelen felnőttek térnek
vissza, idősek és felnőttek nem értik
meg egymást. Az írásokban mégis
ott kísért mindig a humor, és a legváratlanabb helyzetekben felszikrázó költőiség.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CU025

Fordította: A. Dobos Éva
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CU028

KÖNYVKLUB
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Esterházy Miklós

Julie Otsuka

Szijj Ferenc

Málna és a csotrogányok

Buddha a padláson

Ritka események

Újra az Öreghegyen vagyunk. Esterházy
Miklós ízig-vérig mai történetei arra mutatnak rá, hogy a mai környezetben is éppúgy
van lehetőségünk megtalálni a belső nyugalmat, és visszatalálni a természethez, ahogy
az emberek korábban tették.

A regény azoknak a japán nőknek a történetét meséli el, akik az 1900-as évek elején csoportosan érkeznek San Franciscóba, hogy
hozzámenjenek egy férfihoz, akit csak képen
láttak. A könyv megrázó, gyönyörű, emlékezetes regény kiszolgáltatottságról, idegenségről, szolidaritásról.

Szijj Ferenc a kortárs magyar költészet egyik
élő, csendes klasszikusa. Legújabb verseskönyve épp azt adja, amit a címében ígér:
háromszor kilencvenkilenc ritka esemény leírását, amelyek egyszerre hétköznapian groteszkek és álomszerűen költőiek.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CU029

Fordította: Morcsányi Júlia
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CU030

György Péter

Zsigó Jenő

Jon McGregor

A gyanútlanság vége

Vezetőszáron

A 13-as tározó

Tanulmányok, esszék, kritikák
2018–2022
A kötet György Péter utóbbi években írt magyar irodalmi és a közelmúlt történetével
kapcsolatos esszéinek, tanulmányainak és
kritikáinak gyűjteménye.
Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CU032

Az életútinterjút készítette
Neményi Mária
Zsigó Jenő a hazai független roma mozgalom
egyik legmeghatározóbb személyisége, az alapítók egyike. Az életút kronológiáját – a családi indíttatástól, születéstől és felnövekvéstől
a szakmai tevékenység bemutatásával egészen napjainkig – keresztezik a különböző fordulópontok, sorsfordító történetek, meghatározó szervezetek és személyek.
Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CU034
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Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CU031
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Egy lány eltűnik egy angol faluból, ahová
pihenni érkezett a családjával. Megjelennek
a rendőrök, az újságírók, de a kutatás nem jár
sikerrel, és a falu újra elcsendesedik. A regény arról szól, mi történik egy tragédia sújtotta közösségben, ha a média már nem érdeklődik az eset iránt.
Fordította: Mesterházi Mónika
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CU033
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Maggie Doyne:

ÉG ALATT, HEGY FÖLÖTT
Részlet a könyvből
Az utca túloldalán található általános iskolánk nem túl impozáns épület, de ez a közösség szíve. Huszonkét éves voltam, amikor felépítettük. Pusztán kőlapokra és
betonpanelekre állított farost lemezek,
bambusz és bádog. Napkeltekor elkezdődik a pingpong és a fogócska, valamint
a „Tűz a hegyek között” nevű nepáli játék,
amely leginkább az „Elvesztettem zsebkendőmet…” gyermekjátékra emlékeztet. A szűk kapubejárat fölött nagy kék
tábla hirdeti: „KOPILA-VÖLGY ISKOLA”.
Nagymamák, nagyobb testvérek, rokonok,
szomszédok hozzák a kicsiket, és köszönnek: „Namaszté!” Az otthon szépen felöltöztetett gyerekeim elrohannak mellettem; szaladnak a barátaikhoz, tanáraikhoz.
Csak néhányuk áll meg, hogy búcsúpuszit adjon. Elhajt az épület előtt Kopilavölgy sárga busza, s a játszótérről kezd felszállni a köd. Szól a csengő, minden elcsendesedik. Lassan átsétálok a városon.
A táj fenséges szépsége szemernyit sem
halványult azóta, hogy tizenkét évvel ezelőtt, tizenkilenc éves koromban először
megpillantottam. A hegyek zöld párába
burkolózó lába, a szelíden csordogáló folyó kortalan. Körülöttük azonban minden
megváltozott. Az elmúlt évtized során
Szurkhet, amely korábban alig volt több,
mint a vidéki falvakból munka reményében Indiába tartó bevándorlók pihenőhelye, nyüzsgő várossá nőtte ki magát.
A ruhásboltokban, ahol csak szárikat és
gallér nélküli hosszú ingeket, úgynevezett
kurtákat lehetett kapni, amikor a középiskola után, az utazóévemben ide vetődtem, most farmert és végig gombolós,
galléros ingeket is árulnak. Több autó jár
az utakon, amelyeket most vastag, feketén
csillogó burkolat borít. Emlékszem arra
a napra, amikor 2010-ben megérkezett
az első pénzkiadó automata. Több százan
gyűltek össze, hogy láthassák a „pénzgépet”.
Azok a dolgok azonban, amelyektől
ez a hely az otthonommá vált, változatlanok maradtak: a padlizsán-, sártök- és
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a hegyekben szedett babér bogyóhalmok
mellett a földön kuporgó zöldség- és gyümölcsárusok; az ékszerbolt sárgás csillogása; a helyi gyógyszerész, aki a beteg
gyerekeket ápoló szülőként töltött éveim
után már a nevemen szólít. A levegőben
megáll a mészárosok által leölt csirkék és
kecskék hangja – egy élet véget ér, hogy
egy másikat tápláljon.
És bár nem esik útba, most is a folyóparton kötök ki. Új híd ível a meder fölött,
többé nem kell sáron átgázolni a monszun alatt. A part szélén vályogból épített
kunyhók gubbasztanak, a nyitott tetőkből füstoszlopok szállnak fel. Fülelek, hallom-e a kőtörő kalapácsokat, amelyek
repedt harangként kongó, disszonáns
hangjukkal meg szokták rezegtetni a levegőt – de semmi. Az évek során megismertem az itt lakó családokat. Napszá-

mosok, hordárok, migránsok, háztartási
alkalmazottak, földművesek.
– Jó reggelt, Maggie tanárnő!
A hídról visszaintegetek a fiatal anyának, és észreveszem a csecsemőt a hátán.
Úgy ragyog a szeme, mint Rubynak, és
szinte lehetetlenül pufók arcocskája van,
akárcsak Khusinak. Az anya ringó léptekkel halad tovább. A mozdulatra az én
csípőm is mindig emlékezni fog. Mögöttem a kis felüljárón biciklivel, pici autókban emberek sietnek, közben vagy délre
bámulnak, a végtelen rizsföldekre, vagy
északra, a hegyekre. A felhőpamacsok és
a fehéren izzó nap alatt, a Himalája hegyeinek ölelésében nincs szebb látvány számomra, mint egy gyermekét szerető anya.

Maggie Doyne

Ég alatt, hegy fölött
Maggie Doyne inspiráló, bensőséges írása a felnőtté válás során megtapasztalt szeretet, veszteség, talpra
állás és remény igaz története. Az Ég
alatt, hegy fölött reményt sugároz.
Megmutatja, mi történhet, ha egyetlen személy komolyan elhatározza,
hogy segít valakin, és ezzel ezrek életét változtatja meg – köztük a sa
játját is.
Fordította: V. Csatáry Tünde
Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CU041
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SZÉPIRODALOM

Pilinszky János

Kiss Noémi

Boldizsár Ildikó

Wiener Pálnak

Karácsony a Dunán

Fekete Világkerülő Ember meséi

1974-ben Pilinszky János Párizsban élő barátját, Wiener Pál pszichiátert megajándékozta
verseinek maga által válogatott kézírásos
gyűjteményével. A negyvennégy vers átfogja a teljes költői életművet. A Wiener Pál hagyatékában fennmaradt mű reprintben jelenik meg, a könyv függelékeben pedig Kovács
Péter és Gát János idézi fel Wiener alakját és
Pilinszkyhez fűződő barátságát.

A novellák hősei leginkább a Dunakanyarban,
a kisoroszi szigetcsúcsnál, a kompnál élnek,
vagy oda veti őket a jó sorsuk. Tél lesz, elcsöndesül a táj, megritkulnak a látogatók: maradnak a helyben élők, a falvak fura figurái,
a helyi rejtélyek, a sötét, a jég és a hó.

Bolti ár: 6499 Ft
Klubár: 6040 Ft
Rendelési kód: CU035

Amália összeakad a Fekete Világkerülő Emberrel, aki mindent feketévé tesz, ezért menekülnek előle a színek, a virágok, az állatok.
Amália azonban segíteni szeretne, és segítségre kéri a körülötte élőket is. A mesékhez
Szegedi Katalin készített különleges illusztrációkat.
Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CU037

Vados Anna

Rakovszky Zsuzsa

Csáth Géza

Nincs véna

Az idők jelei

Szabadka szépségeiről

Vados Anna első verseskötetében a társas
kapcsolatok zajlásait kísérhetjük végig. A kötet radikális kísérlet egy olyan nyelv megalkotására és működtetésére, amely leírja a kapcsolatok, a patthelyzetek és a függőségek
mélyszerkezetét.

A dolgos és szabadságára büszke Münster
városában az 1530-as évek elején egyre nagyobb lett a felekezeti feszültség. Előbb
a katolikusok és a lutheránusok álltak szemben egymással, később az új tanok hívei között dúltak a harcok, végül az anabaptisták
megalapították az Új Jeruzsálemet. A regény
a történelmi kataklizmák és az emberi kiszolgáltatottság komor dimenzióit tárja fel.

A Délvidék két gyöngyszeme, Szabadka és
Palics nevezetes helyszínein vezet végig
a szabadkai városi múzeum kincseiből származó archív fényképekkel és képeslapokkal
ez a karcsú kötet Csáth Géza három novellája segítségével.

Megjelenés: november 16.
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CU038
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Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CU036

Szegedi Katalin rajzaival

Megjelenés: november 17.
Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CU039
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Képes útikalauz

Megjelenés: november 22.
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CU040

KÖNYVKLUB

AJÁNDÉKKÖNYVEK
Nyáry Krisztián

Így szerettek ők 1.
Rendelési kód: CU042

Így szerettek ők 2.
Rendelési kód: CU043

Így szerettek ők 3.
Rendelési kód: CU044

Bolti ár: 7990 Ft/kötet
Klubár: 7430 Ft/kötet

Így szerettek ők 1–3.
díszdobozban
Bolti ár: 29 990 Ft
Klubár: 27 890 Ft
Rendelési kód: CU045
Nyáry Krisztián tíz évvel ezelőtt mesélt először íróink és költőink
szerelmi életéről. Az Így szerettek ők első és második része bekerült
az elmúlt évek legnagyobb könyvsikerei közé. Most elkészült a sorozat
várva várt harmadik része: ismét lekerülnek az unalmas íróportrék
a tantermek falairól.

Franco Tanel

Mara Cappelletti

A vasút története

Legendás karórák

A gőzmozdonyoktól a gyorsvasútig
A vasút története szövevényes, izgalmas és lenyűgöző, fejlődésében
tükröződnek a nagyobb léptékű történelmi, gazdasági, technikai és
társadalmi változások, melyek persze földrészenként és országonként
eltérőek. Ez a fantasztikus képekkel teli album ismerteti a leglényegesebb adatokat és a legjellegzetesebb vonatokat, és alapos áttekintő
képet ad a témában, az első gőzmozdonyoktól kezdve a legmodernebb gyorsvasutakig. Minden vasútrajongónak kötelező!

Ez a lenyűgöző album főbb vonalaiban ismerteti a karóragyártás fejlődését 1900-tól 2010-ig, néhány legendássá vált modell segítségével mutatva be a stílus és a forma változásait.
Fordította: Balázs István
Bolti ár: 19 990 Ft
Klubár: 18 590 Ft
Rendelési kód: CU047

Fordította: Árokszállásy Zoltán
Bolti ár: 15 990 Ft
Klubár: 14 870 Ft
Rendelési kód: CU046

KÖNYVKLUB
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TÉNYIRODALOM

Marat Gabidullin

Orosz zsoldosok Putyin
szolgálatában
A szomszédunkban zajló háborúban
fontos szerepet játszik a Wagner-csoport, ez a hivatalosan nem is létező
zsoldoshadsereg. A világon bárhol
bevetik, Ukrajnától Szíriáig, Líbiától
Közép-Afrikáig, ahogy azt a Kreml
érdekei épp megkívánják. Gabidullin
az első kiugrott wagneres katona,
aki feltárja a pusztító gépezet működését.
Fordította: Ádám Péter
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CU050

Linda Jaivin

Kína legrövidebb története
Az elismert történész, Linda Jaivin Kína törzsi
eredetétől kezdve a mesés császárkorszakon
át egészen a Hszi Csin-ping vezette modern
kommunista pártig követi végig az utat, melyet e hatalmas nép bejárt. Feltárja a kínai
nők ritkán halott történeteit, valamint a korrupció és a széthúzás rémeit, amelyek ma is
kísérik a népköztársaságot. Linda Jaivin érdekfeszítő mesélőként és igényes történészként
rövid, lebilincselő beszámolóvá sűríti Kína
hatalmas történelmét.
Fordította: Bartók Imre
Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CU048

Rózsaligeti László

Nagy Ádám (szerk.)

John Preston

Magyar Olimpiai Lexikon
1896–2022

A téridőn is túl

Zuhanás

Réges-régen... de nem egy távoli galaxisban, hanem a Föld nevű bolygón, létrejött
az emberi faj. Mi, emberek pedig izgalmas
életet élünk. Hol harcolunk egymással, mint
Batman és Joker, hol családot alapítunk, mint
a Lannisterek, néha kalandvágyó régész
professzorok vagyunk, mint Indiana Jones.
A téridőn is túl 13 tanulmánya e fantasztikus
univerzumok hőseinek tudományos szempontú elemzésére vállalkozik.

A nagyravágyásról, önhittségről, önimádatról, kapzsiságról, hatalomról és intrikáról szóló életrajz a híres kelet-európai származású
médiamagnás felemelkedését és bukását
meséli el.

Több mint hétszáz sportoló életrajzát tartalmazza lexikonunk: olyanokét, akik a nyári és
téli olimpiai játékokon a dobogóra állhattak.
A szerző az 1896-ban rendezett első olimpiától egészen a 2022-ben megtartott téli
játékokig ismerteti az arany-, ezüst- és bronz
érmes helyezettek pályafutását, kitérve sporton kívüli tevékenységükre is.
Megjelenés: november 25.
Bolti ár: 8990 Ft
Klubár: 8360 Ft
Rendelési kód: CU049
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Fordította: Sziklai István
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CU052

Bolti ár: 5299 Ft
Klubár: 4925 Ft
Rendelési kód: CU051
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Szívesebben lett volna rendôr

– interjú Pierrick Geais-szel a Vilmos herceg – A trónörökös című könyv szerzőjével
A legnagyobb francia magazin, a Paris
Match királyi családokkal foglalkozó újságírója vagy. Miért és mikor kezdtél el ilyen
komolyan és mélyrehatóan foglalkozni
a brit királyi család történetével?
Számomra a királyi családok gyerekkori
szenvedély. Az első ikonom Sissi királyné
volt. Lenyűgöző életet élt. Képzeljük el
a helyzetét: kissé hiányos neveltetéssel
16 éves korában bekerül a hihetetlenül
merev etikettű bécsi udvari életbe, végül
mégis hatalmas nyomot hagy maga után
a történelemben. Ugyanez nyűgözött le
II. Erzsébetben is. Szinte gyerekként kezdte uralkodását egy nagyon súlyos világpolitikai helyzetben. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy sikerrel vette az akadályokat.
Amikor újságíró lettem, elhatároztam,
hogy erről fogok írni, és a hobbimat munkává alakítottam.
Mi az oka annak, hogy a brit uralkodóház világszerte ennyire népszerű?
Szerintem a Windsor-családdal a világ
minden táján lehet azonosulni. Kicsit ők

is olyanok, mint mi. Ők is szerelembe esnek, megházasodnak, elválnak, szomorú
haláleseteket élnek át, és még sorolhatnám. A különbség, hogy náluk minden
sokkal látványosabb, ragyogóbb… Az ő
életük a legjobb szappanopera a világon
már száz éve. Minden megvan bennük,
ami egy jó történethez elengedhetetlen:
hatalom, tragédia, történelem. És mindezt olyan díszletek között teszik, amilyen
díszlet a világon senki másnak nincs.
Azért ez valóban izgalmas, nem?
Dehogynem, sőt! Miért emelkedik ki
még közülük is a walesi herceg, és felesége,
Katalin?
Vilmos és Katalin a monarchia legjobb
képviselői. Intelligensek, fiatalok, szépek.
A walesi herceg és a hercegnő minden
szempontból tökéletesek. Soha egy botlás, soha egy gyűrődés. Ez a fiatal és rajongástól övezett család testesíti meg
a Korona jövőjét. Ezt II. Erzsébet is tudta.
II. Erzsébet halála után mindjárt
Vilmosnak kellene trónra lépnie apja helyett?
Jó kérdés, erről írok a könyvben is. Mintegy mellékesen, annak idején még Diana
hercegné is felvetette ezt az „őrült” gon-

Pierrick Geais

Vilmos herceg
Jóképű, okos, intelligens. Vilmos hercegnek minden reménye megvan arra, hogy
a monarchia népszerű uralkodója legyen.
Életéről és világszerte ismert családjáról írt
lebilincselő könyvet a francia Vanity Fair
királyi sztorikra szakosodott specialistája,
Pierrick Geais. A kötetet színes képmelléklet gazdagítja.
Fordította: Bittner Gábor
Bolti ár: 4699 Ft
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CU053
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dolatot egy elhíresült interjúban. Ám
a Windsor-háznál az utódlás rendje szent
és sérthetetlen. Ezt nem lehet csak úgy,
tetszés szerint megváltoztatni, ahogy
a szeszélyek diktálják.
Miért pont Vilmos hercegről írtál
könyvet?
Vilmos herceg annyira tökéletes, hogy
már-már túlzott hibátlanságát vethetnénk
a szemére. Soha egy felesleges elszólás, soha
egy botlás. De ideje felocsúdni, a trón
örökös korántsem annyira makulátlan.
Éppen ellenkezőleg. Ha az ember Vilmos
hercegről ír, egy alapjaiban romantikus
sorsot mutat be. Egy összetett személyiséget, aki sok nehézségen és traumán keresztül érett felnőtté. Engem ez az érési
folyamat érdekelt a leginkább.
Milyen forrásokból dolgoztál?
A források természetesen szigorúan titkosak egy királyi figyelő számára. De
azt mondhatom, hogy sok archívumban
kutattam, illetve sok bennfentes személ�lyel beszéltem. Ezekből állt össze a kép.
Kiknek ajánlanád a könyvet?
A könyvet természetesen a királyi család rajongóinak tudom ajánlani, de olyan
kíváncsi embereknek is, akik szeretnének többet megtudni egy olyan emberről, aki nagyon fontos lesz a jövőben.
Mi változik II. Erzsébet halálával
a királyi család életében?
A királynő halála után Vilmos walesi herceg lesz. Ez egy nagyon fontos szerep, hiszen ő a közvetlen örökös, több feladattal,
felelősséggel és láthatósággal. Ő az, aki
megtestesíti a monarchia jövőjét. A könyvemben írok róla, hogy Vilmos talán szívesebben lett volna rendőr vagy katona,
de most még sincs más választása, mint
hogy király legyen. Vilmosból jó király
lesz, ebben biztos vagyok.
Kardos László
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ÉLETMÓD

Chris Pegula–Frank Meyer

Stéphane Garnier

Kovács Dávid Gábor

Tele a pelus, haver?

Élj úgy, mint James Bond

Whisky zsebkönyv

Chris Pegula személyes tapasztalatokon alapuló, közvetlen stílusú könyvében az apai
lét első két évéről oszt meg nélkülözhetetlen tanácsokat és ismereteket, szem előtt
tartva azon meggyőződését, miszerint egy
férfinak nem kell feladnia magát csak azért,
mert apa lett.

Lehet bennünk is egy morzsányi James Bondból, aki nap mint nap megmenti a világot?
Lehetünk-e erősebb verziója önmagunknak?
Igen, vegyünk csak példát a legismertebb
ügynökről! E könyvből kiderül, hogyan épül
fel ez a fajta autentikus személyiség, és mi
a titka a céltudatos, mégis könnyed fellépésnek.

A whiskykészítés varázslat. Mindössze három alapanyagból áll, mégis változatosabb
bármely más párlatnál. Ebből a könyvből kiderül készítésének módja, ízvilága, készítőinek története és a csoda, ahogy a gabona,
víz és élesztő pontosan leírható eljárások
során, mégis megmagyarázhatatlanul átalakul változatos whiskypárlatokká.

Megjelenés: november 16.

Fordította: Beke Cz. Zsolt

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU054

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CU055

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CU056

Erdős Virág

Johanna Basford

Elma van Vliet

Énekes könyv

Titkos szobák

Papa, kérlek…

„A lányból néni lesz, a fiúból határvadász,
a versből dal. A dalból pedig (szerencsés
esetben) saját tervezésű énekes könyvecske
18 egyszerű kottával. Máskor, mások, más
dallamokat hallottak a verssorok közül kiszűrődni – hála nekik érte és köszönet. Én most
ezeket a dallamokat hallom. Hadd tegyem
a fa alá, hogy ezen a szép, utolsó, apokaliptikus karácsonyon ne legyen olyan fülsüketítő a csend.” (Erdős Virág)

Johanna Basford legújabb káprázatos színezője egy varázslatos felfedezésre hívja az alkotni vágyókat. Neked csupán annyi a feladatod, hogy kinyisd az első ajtót, és indulj el
az úton, amely során rengeteg rejtett kinc�csel, különlegességekkel és elbűvölő részletekkel találkozhatsz.

Elma van Vliet népszerű emlékkönyv sorozatának legújabb része, a Papa, kérlek… egy különleges emlékkönyv, tele nagyszerű, kreatív,
olykor egészen megható kérdésekkel. Kérjük meg nagypapánkat, válaszoljon a kérdésekre, ossza meg velünk emlékeit, fotóit –
majd adja vissza nekünk a könyvet.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU058

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CU059

Fordította: Mezősi Péter

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU057
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Tomán Szabina

SIKER A MOSOLY MÖGÖTT
MUTATOM, HOGYAN CSINÁLD
Részlet a könyvből
Náray Tamás:
Őszintén bevallom, nem is tudnám ös�szeszámolni, Szabina hányszor lépett fel
nálam. Már azelőtt is, hogy az első üzletünket Budapesten megnyitottuk volna.
Csaknem két évtizeden át Szabina nélkül
nem volt bemutatóm. Úgy nem, ahogy
levegő nélkül is elképzelhetetlen lenne
az élet a földön. És hogy hogyan jutottunk el eddig? Zökkenőmentesen.
Egy nagy, külföldi fodrászcég bemutatóján találkoztunk először. Nagyon sok
lánynak a fodrásza kezéből indul a karrierje: általában az a pályájuk első lépcsőfoka, hogy frizuramodellként állnak színpadra. Vagy szépségversenyen vesznek
részt. De az mégis teljesen más! Mert más
a szép lány, és más a modell, noha ez nem
jelenti azt, hogy egy modellnek nem kell
szépnek lennie.
Feltűnt, hogy Szabinát nem kell szólogatnom, nem kell energiákat pazarolnom
a fegyelmezésére a próbák vagy az előadás
alatt, ahogyan a sok vele egykorú lányt bizony gyakran kellett figyelmeztetni a kötelességére, vagy arra, hogy ez nem egy
játszótér, ahol kicsit jövünk-megyünk
a homokban, hanem egy munka; és neki
egy olyan munkahely, ahol a megbízója
azzal a feladattal látta el és szerződtette,
hogy a színpadon a cégét képviselje. Ezt pedig tisztelettel meg kell köszönni, és méltósággal illik viselkedni. Szabinának ilyesmikről soha nem kellett papolni.
Kezdetben elhívtam kisebb-nagyobb
fellépésekre. Ezeken nem sokat beszéltünk
egymással, de megesett, hogy kocsival
hazavittem Tatabányára, mert ha későn
végeztünk, az édesanyja nem engedte volna, hogy egyedül vonatozzon az éjszakában. Én pedig akartam őt, ezért a feltételt elfogadtam. Útközben volt időnk
csevegni. Meglepett, milyen komolyan
gondolkodik sok mindenről, ugyanakkor
mennyire szórakoztató, és bevallom azt is,
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hogy – a több évtizednyi korkülönbség
dacára – intellektuálisan azonnal teljes
értékű partnerem lett.
A 2000-es évi nagy bemutatónkra készültünk. Ez a kollekció a Díva fantázia
nevet kapta. Általában jellemző volt rám,
hogy akibe „beleszerettem”, és ez – most
már beismerhetem – érthető Szabina esetében így is, meg úgy is, szerettem szakmailag a mély vízbe dobni. Nem azért,
mert ki akartam vele tolni, hanem éppen
ellenkezőleg: azért, mert annyira akartam az illetőt, hogy egyből képes voltam
a legnehezebb feladatok elé állítani. Elképzeltem őt az általam tervezett ruhákban, sőt, gyakran azon kaptam magam,
hogy eleve rá is tervezek.
Szabina nyelt egy nagyot, amikor megtudta, hogy az az évi katalógusunkat is
vele képzelem megfotózni, tehát ő lesz

a first face, vagyis az első arc a kifutón, és
ezáltal a bemutató legjellegzetesebb, legszebb ruháit is ő viseli majd. Ő nyitja és
ő zárja a bemutatót, és a tervezőt is ő kíséri a színpadra a műsor végén.
Természetesen egy ilyen feladat mindkét fél, a tervező és a modellje számára
is komoly próbatételt és felelősséget is jelent. Szabina megértette ezt, és onnan tudom, hogy nem csupán megértette, de át
is érezte, hogy miközben csillogott a szeme a boldogságtól, azt kérdezte: biztos vagyok-e abban, hogy ő erre a megtisztelő
feladatra a legalkalmasabb személy?
Tetszett, hogy van benne önmaga irányába kétely, jóllehet van önbizalma is,
hiszen azért áll előttem. Tetszett, hogy
nem vállon veregeti magát, hogy természetesen ki, ha én nem, ugyanakkor a kérdésben benne volt a tartása is. Vannak
születetten elegáns emberek, amely tulajdonság nem csupán az ízlésükben mutatkozik meg, hanem abban a formában is,
amelynek keretei között a világban közlekednek. De a java csak ezután következett.

Tomán Szabina

Siker a mosoly mögött

Mutatom, hogyan csináld
„Életmorzsák – talán így tudom leginkább
összefoglalni ezt a könyvet. Fontos emberek és szakaszok az életemből, gondolatok,
amik mindig továbblendítettek egy-egy
kérdéses helyzetben, és erőt adtak nekem.
Remélem, téged is inspirálnak majd.” –
Tomán Szabina
Bolti ár: 14 990 Ft
Klubár: 13 940 Ft
Rendelési kód: CU060

RENDELJEN KÖNYVET 2023. FEBRUÁR 13-IG!

19

MŰVELT NÉP KIADÓ
Jessie Inchauspé

Glükóz forradalom
A vércukorszint egyensúlyban tartásának életünket megváltoztató hatalma
Az emberek évtizedeken keresztül
helytelenül arra összpontosítottak,
hogy csökkentsék a bevitt zsírt és
kalóriákat, holott ma már tudjuk
az igazi károkozók azok az élelmiszerek, amik felborítják a vércukorszint szabályozását. Jessie Inshauspé
biokémikus az egyszerre tisztán érthető és empatikus írásával elmagyarázza, hogy a kiugró vércukorszint
miért rossz számunkra és hogy tudnánk ezek a kiugró görbéket ellaposítani, hogy forradalmi változást idézzünk elő az egészségünkben.
Megjelenés: november 28.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU313

Dirk Rossmann–Ralf Hoppe

David Bach

A polip haragja

A latte faktor

Ökothriller

2029-et írunk. A klímakatasztrófa bekövetkezett, az emberiség a túlélésért harcol.
A nagy hatalmi tömbök szövetsége, a Klíma
szövetség gátat akar vetni a káosznak és
az éhség-háborúknak. A legfontosabb eszközük egy szuperszámítógép, amely azonban egy egyformán zseniális és megszállott
bűnöző kezébe kerül..
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU302
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Miért nem kell gazdagnak lenned
ahhoz, hogy gazdagként élj
Fedezzük fel David Bach, a New York Times
sikerlistás szerzőjének anyagi szabadsághoz
vezető három titkát ezzel a lebilincselő történettel, ami beláttatja majd velünk, hogy gazdagabbak vagyunk, mint gondoljuk. „David
Bach az a pénzügyi varázsló, akire érdemes
odafigyelnünk, amikor az anyagi helyzetünk
szorításában vergődünk.” Tony Robbins
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU306
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Bolya Zoltán

Ököljog! 2.
A következő történet főszereplőjével sok közös van a sorsunkban.
Olyanok voltunk mi ketten, mint két párhuzamos életút, rengeteg azonos kapcsolódási
ponttal, közös baráti körrel és azonos „foglalkozással”.
Én jóval hamarabb felhagytam az autólopásokkal, Feri barátom kitartóbb volt, aminek
meg is lett az eredménye: a börtön.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU305

Garamvölgyi László

A monacói kapcsolat
Brezan ezredes és az Országos Rendőrfőkapitányság szupercsapata egy kivételesen
veszélyes, nemzetközi szervezett bűnözői
hálózattal találják magukat szemben, akik
az emberkereskedelemmel illegálisan euró
milliárdokra tesznek szert, így biztosítva fényűző életmódjukat, amiből még egy önálló
tengeri sziget megvásárlására is futja.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU301

KÖNYVKLUB

MŰVELT NÉP KIADÓ

SARAH
FERGUSON
YORKI HERCEGNÉ
A szív iránytűje
A szív iránytűje egy lélegzetelállító romantikus történet arról a merészségről, amivel egy fiatal nő mindennel szembeszállva
a szíve parancsát követi.
A szabadszellemű Lady Margaret
Montagu Douglas Scott a nőktől alkalmazkodást elváró társadalom ellen lázadva fittyet hány a korlátoknak és a számára elrendezett házasságnak. De a szülei,
Buccleuch hercege és hercegnéje, Viktória
királynő bizalmas barátai kénytelenek eltűrni a lányuk impulzív természete miatti társadalmi megrovást, és a jó társaság
kiveti magából Lady Margaretet.
Margaret azonban erőt merít hozzá hasonlóan szabadszellemű társaiból, köztük
Viktória királynő lányából, Louise hercegnőből, és elindul az önmegismerés rögös
útján, melynek során eljut Írországba,
Amerikába, majd visszatér Angliába, hogy
olyan életet harcoljon ki magának, amit
mindig is élnie kellett volna, és megtalálja
a szerelmet, ami rá vár.
„Sarah Ferguson, a york-i hercegné
a saját nagylelkű, ösztönös szíve mélyére
nézett, és bámulatos regény írt egy fiatal
nőről, aki a kora gúzsba kötő viktoriánus
társadalmi szokásai ellen lázad, hogy
önmegvalósítást és szerelmet találjon.”
Jeffrey Archer

KÖNYVKLUB

Sarah Ferguson

A szív iránytűje
Megjelenés: november 21.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU310
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MŰVELT NÉP KIADÓ

Hiro Arikawa

A búcsúzó macska
A macskák ezekben az írásokban
olykor túlságosan emberszerűek,
olyan hűségesek és szerető szívűek,
amilyeneknek mi, emberek képzeljük őket.
De ez főként annak köszönhető,
hogy ez a könyv teljes szívvel és
egyáltalán nem elfogódottan a szeretetről szól, és azt a csodálatos
varázst magasztalja, ami a macskákhoz, más emberekhez és tulajdonképpen az egész világhoz fűződő
kapcsolatainkat a macskák révén
belengik.
Nana, Satoru és újonnan megismert
kedvenceink hűségről és barátságról, az élet örömeiről és csodáiról
mesélnek ebben a megható és szép
könyvben.
Megjelenés: november 28.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU314

Egy éjszaka a herceggel
1816-ot írunk, és a tizennyolc éves Eliza
Melrose-t, egy nyomdamágnás lányát nem
sokára bevezetik a londoni előkelő társaságba, ám ő ennek örül a legkevésbé, hiszen
egyáltalán nem akar férjhez menni.
A szexi, botrányos és letehetetlen Regency
korabeli regény elvarázsol, és nem enged el.
Megjelenés: december 5.
Bolti ár: 4690 Ft
Klubár: 4360 Ft
Rendelési kód: CU316

Santa Montefiore

Alison Weir

Becky Albertalli

A kastély lányai

Howard Katalin

Martha Wallace az amerikai otthonából érkezett Dublinba, hogy megkeresse a vérszerinti anyját, de e helyett elveszti a szívét:
a végtelenül elbűvölő J P Deverill veszi le
a lábáról. Aztán Martha rájön, hogy az anyja
is abból a családból származik, mint JP, és
úgy tűnik, ezzel meg is pecsételődik a sorsa.

Howard Katalin mindössze tizenkilenc évesen könnyen bízik és lesz szerelmes. Megérkezik az udvarba. Énekel, táncol. Rabul ejti
a király szívét. De Henrik semmit sem tud
Katalin múltjáról, ami egyre gyakrabban kísérti a fiatal nőt. Azok, akik ismerik a titkát,
a háttérben várakoznak, szerelmes szavakat
suttognak és zsarolnak.

Simon és a Homo Sapiens
Lobbi

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU308
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Jodi Ellen Malpas

Megjelenés: november 21.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU311
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Simon Spier tizenhat éves, és próbálja kifundálni, ki is ő valójában, és mit is keres.
De amikor a nagyon is elbűvölő Blue-nak
címzett egyik e-mailje rossz kezekbe kerül,
a dolgok sok szempontból bonyolódni kezdenek. Mert Simon számára óriási dolog,
hogy belezúg Blue-ba.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU307

KÖNYVKLUB

HVG KÖNYVEK

Michelle Obama

Gennaro Contaldo

Tristan Stephenson

Belső fényünk

Gennaro olasz péksége

Rumforradalom

Mi visz tovább a bizonytalan
időkben?
Az inspiráló, személyes hangvételű könyv
méltó folytatása Michelle Obama bestsellerré vált, a kritikusok által is elismert memoárjának. Hatékony megküzdési módjai és
gyakorlati tanácsai segítségével kiegyensúlyozottak és bizakodóak maradhatunk.
Megjelenés: december 8.

A legendás séf nem csak a tökéletes kenyérés pizzatészta elkészítéséhez ad tippeket.
Útmutatásai és receptjei alapján a focacciákat, a péksüteményeket, a kekszeket és házi
süteményeket is úgy készíthetjük el, ahogy
a híres olasz nonnák.
Bolti ár: 7500 Ft
Klubár: 6975 Ft
Rendelési kód: CU402

L. Stipkovits Erika

Lucy Adlington

Közelebb önmagunkhoz

Divatszalon Auschwitzban

Az ismert szakpszichológus-pszichoterapeuta
gyakorlatok, terápiás esetek és a legfrissebb
kutatások segítségével bemutatja, hogyan
fejleszthető személyiségünk, s hogyan alakíthatjuk fájdalmainkat és problémáinkat az ön
ismeret és a belső harmónia forrásaivá.
Bolti ár: 4600 Ft
Klubár: 4275 Ft
Rendelési kód: CU404

KÖNYVKLUB

A rum napjainkban a világ egyik legnépszerűbb italává vált. Fedezzük fel az egykor
szerény nedű történetét, merüljünk el kalózokkal teli sötét múltjában, járjuk be a világ
legizgalmasabb lepárlóit, és ismerjük meg,
hogyan készül a rum.
Bolti ár: 8900 Ft
Klubár: 8275 Ft
Rendelési kód: CU403

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CU401

Az önismeret útján a teljesebb
életig

Minden, amit tudni érdemes
a lepárlástól a kóstoláson át
a koktélokig

Szabadfi Szabolcs–Trogmayer Éva

Labi és a nagy találkozás

A haláltábor varrónőinek igaz
története

Új receptek az erdei pékségből

Huszonöt, szlovák és magyar származású zsidó varrónő elegáns ruhákat varrt a náci elit
asszonyai számára az auschwitzi táborban.
A finom anyagok és a különleges szabásminták éles kontrasztban álltak a kíméletlen
bánásmóddal. Történelmi források és a túlélőkkel készített interjúk alapján.

A Labi, a pék körül lábatlankodó csapat
új taggal bővül: Nudli, a kisróka, Masni,
a mókus és Virgonc, a mosómedve
mellett már Csimbók, a farkaskölyök is
kiveszi részét a munkából. Az erdőben
megjelenik Áfonya, a bájos cukrászlány,
akinek a társaságában Labi igen furcsán
kezd viselkedni.

Bolti ár: 5200 Ft
Klubár: 4835 Ft
Rendelési kód: CU405

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU406
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CSALÁDI KÖNYVKLUB

Benkő László

Benkő László

Timur, a hódító

Balassi Bálint

Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CU202

Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CU203

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.

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 bőségesen buja
szerelmi életét, a világirodalmi rangú költőt, haragjaiban határt
nem ismerő nagyúr konfliktusait és kérlelhetetlen harcait, a legfinomabb ízlésű humanistát!

ETALON KIADÓ

dr. Torgyán Atilla (szerk.)

Hingyi László

Cleonice Morcaldi

Az emberiség fáklyavivői 3.

Budapest ostroma 1944-45. 1.

Életem Pio atya közelében

Ez az egész világon egyedülálló vallásispirituális lexikon sorozat a vallási tolerancia jegyében azoknak a vallásalapítóknak,
szellemi tanítóknak és szenteknek a képes
életrajzait tartalmazza, akik nagy hatással
voltak világunk vallási és szellemi életének
alakulására.
A 3 kötetben összesen 222 fáklyavivő életrajza került feldolgozásra.
Bolti ár: 7999 Ft
Klubár: 7435 Ft
Rendelési kód: CU214
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Források Budapest ostromának
történetéből

Az egyedülálló forráskiadvány egy politikai
ideológiától mentes adatgyűjtés, melynek
célja, hogy a '70-es, '80-as, '90-es években
a szemtanú generációval készült interjúkon
keresztül Budapest második világháborús
ostromával kapcsolatos emlékezetét bemutassa, és a kevésbé ismert lokális eseményeket megismertesse.
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CU216
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Cleonice Morcaldi tanárnő személyes naplójegyzeteit méltán tartják sokan a vallási
irodalom egyik gyöngyszemének. Egyszerre megindító, felemelő, izgalmas, merész,
őszinte és intim írás. A szeretet erejével történő átalakulás hatalmas kalandjának a bemutatása. Végtelenül tiszta, egyszerű és
a nagy szentek világát felidéző misztikus mű.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU215

KÖNYVKLUB

LAZI KIADÓ

6-14

Benkő László

Boris Johnson

Nagy Lajos II.

A Churchill-tényező

Kígyófészek

Lajos király, hogy a velenceiek dalmáciai terjeszkedését megakadályozza, hadat vezetett
Zára alá. Közben a Szentszék politikája tovább
mérgezte a légkört Nápolyban, és ez Lajos
öccsének életébe került. Erre a királynak csak
egy válasza lehetett: a megtorlás. Ezzel kezdetét vette a nápolyi hadjárat.
Bolti ár: 4799 Ft
Klubár: 4460 Ft
Rendelési kód: CU501

A huszárból lett király
22 mese a huszárokról

Boris Johnson tagadhatatlan rajongással és
rendkívül olvasmányosan ír a britek legendás
miniszterelnökéről, aki, amellett, hogy megkerülhetetlen alakja volt a történelemnek,
lenyűgöző, markáns egyéniséggel, sajátos
világlátással, éles ésszel és kitűnő humorral
is bírt, az élete pedig eleve kész regény.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU502

Ebben a kötetben a huszárok – legyenek
akár életre kelt gyermekjátékok, akár valós
történelmi személyek – átlépik Meseország
határát, hogy álomparipájuk hátán küzdjenek meg az ellenséggel.
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CU503

Sánta Ferenc

Donna VanLiere

Bill Jones

Az ötödik pecsét

A karácsony titka

Black Camp 21

A nyilas uralom idején egy baráti társaság
komoly filozofikus kérdésre keres választ,
amely a becsület és a tiszta lelkiismeret fontosságát járja körül. Ekkor még nem tudják,
hogy erre a kérdésre hamarosan nemcsak
elméleti síkon, de a kegyetlen valóságban is
választ kell adniuk…

Christine egyedül, nehéz körülmények között
neveli gyermekeit. Egy napon megmenti egy
idős nő életét, és ettől kezdve változásnak
indul az élete. Története bizonyság arra, hogy
a szeretet olyan ajándék, amelyet mindig
visszakapunk; a remény soha el nem apadó
kincs...

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CU504

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CU505

KÖNYVKLUB

A 21-es fekete tábor
1944 nyarán, a normandiai partraszállás után
sok ezer fogságba esett német katona került
Nagy-Britannia területén hadifogolytáborokba. A legveszedelmesebbnek tartott foglyok
„fekete” minősítést kaptak, akik közül a kezelhetetleneket a 21-es táborba szállították.
Ők az SS végsőkig küzdő emberei...
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU506
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PUBLIO KIADÓ

Horváth M. András

Kávészünet
A kötet 52 történetet tartalmaz.
Azért ennyit, hogy minden hétre
jusson egy. Már nem olvasásra, hanem írásra. Néhány történet töredékesnek tűnhet. Ez az önmagam
állította terjedelmi korlátra vezethető vissza. Az eredeti ötlet szerint
a történetek többsége írógépen
született és elfért egy A4-es oldalon.
A történetek között nincs tematikai
kapcsolat. Az egyes történetek
ötletei teljesen véletlenszerűen
adódtak, ugyanakkor volt szándék
a tartalmi változatosságra. Ezért van
a történetek között szociodráma,
történelmi sztori, mese, fantázia,
horror, tudományos-fantasztikum,
kémtörténet, detektívtörténet stb.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CU206

Zabary Kata

52 álom
A könyvben fellelhető gondolatok egy elhunyt édesapa elvesztését követő időszakot
mutatják be, rövidebb és hosszabb álmok
megjelenítésével. Néhol szinte csak egy-egy
pillanatképet felvillantóan, máskor részletgaz
dag történet leírásával bontakozik ki az olvasó előtt ez az időszak.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CU205

NEW ERA
L. Ron Hubbard

Dianetika

A szellemi egészség
modern tudománya

Kozma Lilla Rita

Utcamesék
„Az Utcamesék megrázó, empatikus, ugyanakkor kíméletlen látlelet a hajléktalanok helyzetéről. Kozma Lilla Rita dermesztő közelségből mutatja meg az emberi szenvedés és
kiszolgáltatottság hétköznapjait.”
Péterfy Gergely, író
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CU207

Túl sokat gondolkodunk és túl keveset élünk?
Miért szalasztunk el annyi mindent az életben? A Dianetika válaszokat ad, melyeket már
valószínűleg Ön régóta keresett.
A saját elménkben lévő aggodalmak, kétségek és fenntartások sokszor a legnagyobb
akadály, hogy életünket beteljesítsük, amire
annyira vágyunk.
A Dianetika az az áttörés, amely lehetővé tette számunkra, hogy most először megértsük
az elmét. Olyan gyakorlati megközelítést
nyújt, ami módot ad arra, hogy eltávolítsuk
ezeket a buktatókat és megtapasztaljuk
az életenergia és a pozitivitás újjáéledését.
Egy nemzetközi bestseller, amelyből 53 nyelven 22 millió példányt adtak el.
Bolti ár: 9700 Ft
Klubár: 9020 Ft
Rendelési kód: CU204
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T.BÁLINT KIADÓ

Ben Stein–Phil DeMuth

Michel Roux

Kiss Mona

A golyóálló befektetés
kiskönyve

Tojásvarázs

Az ünnepek mentes ételei

„Ben és Phil lehetetlennek tűnő bravúrt
hajtottak végre: egy tömör, átfogó pénzügyi útmutatót írtak. Sok olvasó nevetni
fog, néhányan sírni, kevesen fogják tudni
letenni, és mindenki pénzügyi és személyes élményekkel gazdagodva fogja befejezni az olvasmányt.”
William Bernstein, befektetési tanácsadó
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CU208

Nélkülözhetetlen kézikönyv
tojásimádóknak
Tudsz főzni? Óh, nekem a tojás gyerekjáték... – mondhatod. Nem tudsz főzni? Óh,
én feltörni se merem, mert félek, hogy
nem sikerül... – mondhatod. Michel Roux
Tojásvarázs című könyvével végigvezet
azon az úton, aminek már az első lépései
után is profi séfnek érezheted magad, hát
még a végére!

Kiss Mona speciális gasztroblogger „mentes” sorozatának második könyvében arra
vállalkozik, hogy legfontosabb ünnepeink kedvelt és hagyományos ételeit, des�szertjeit alternatív módon készítse el.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU209

Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6500 Ft
Rendelési kód: CU210

CERKABELLA KÖNYVEK

4+

Karácsonynak ünnepe

Pehelykönnyű ünnepek

Zalán Tibor

A karácsony csupa varázslat: téli titkok és
illatok, sürgés-forgás, neszezés. Nagy klas�szikusok és mai magyar írók meséi és versei
olvashatók ebben a kötetben, az ünnepvárás minden napjára jut egy-egy. Boldog
ámulást-bámulást kívánunk!

Ismert kortárs írók meséi, versei hangolnak
a jeles napokra, Harmath Eszter pompás
receptjeivel, Lovász Andrea játékaival lesz
ez a könyv valódi használati útmutató
ünnepekhez. Advent, karácsony, szilveszter,
farsang, húsvét, őszi ünnepek, születésnapok, vendégvárás, ajándékkészítés –
csupa jeles nap, amire együtt készülhet
az egész család!

Egy álomszép, klasszikus mesekönyv!
Zalán Tibor többszörösen díjazott író, két
királylány apukája. Ebben a könyvében
negyven mese olvasható negyven királylányról – te is megtalálhatod közöttük azt,
aki a legközelebb áll hozzád!

24 mese és vers adventre

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CU211
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5-99

Mesék, receptek, játékok

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU212
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Királylányok nagykönyve

Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 7430 Ft
Rendelési kód: CU213

KÖNYVKLUB

EMSE PUBLISHING
Andrés Martinez Lorca

Sergi Aguilar

Al-Farabitól Ockhamig

Az elme egy tiszta lap

Középkori filozófia

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CU061
A középkori gondolkodók megindítják a párbeszédet a görög filozófiával, miközben módszereik egyre kifinomultabbá válnak: a matematikai logika rákényszeríti a maga tiszta törvényeit a vitákra. Averroës
az arab-muszlim gondolkodás viszonyítási pontja, Maimonidész továbbra is a zsidó hagyományértelmezések központi gondolkodója,
Aquinói Szent Tamás pedig máig fontos inspirációs forrás a keresztény
teológia doktrinális megújítására törekvő tudósok számára.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CU062
Locke a tapasztalatot és az érzékenységet tekintette érvényes tudásforrásnak, mérsékelt és kritikus volt, a racionalizmus túlkapásait erősen
bírálta. Politikai látásmódját az a felismerés szervezte, hogy az állampolgári szabadságjogok garantálása, vagyis a kormányzattal szembeni
lázadás lehetősége a közösségi stabilitás alapja. Meggyőződése, hogy
az előítéletek egyetlen hatékony ellenszere a reflexiók kiegyensúlyozott
vizsgálata.

C. Ulises Moulines

Joan Solé

Kierkegaard

Az első egzisztencialista
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CU063
Kierkegaard a filozófia egy új, személyes útját nyitotta meg, mely a gondolkodás középpontjába emberi lényt állította. Ez a felfogás lényegesen
különbözött az idealizmus és racionalizmus absztrakt és örökkévaló igazságától. Pszichológiai és filozófiai tudását, irodalmi zsenijét egyetlen feladat
szolgálatába állította: a szubjektív embert tenni meg a kereszténység lényegévé. Nyomában a II. világháború utáni egzisztencialisták az új erkölcsöt és kultúrát már nem rideg absztrakciók, hanem az egyszeri ember
felől értelmezve próbálják kialakítani.

Popper és Kuhn

A 20. századi tudományfilozófia két
óriása
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CU064
Popper új tudományos módszertana szerint a kutatás fő célja nem a tudományos elméletek bizonyítása, hanem annak cáfolata, pontosabban
az ellentmondó konkrét esetek felkutatása. Hozzá fűződik a totalitarianizmus szisztematikus kritikája is. Kuhn a tudomány történeti fejlődését paradigmák egymásutánjaként értelmezte, amelyek mindegyike
hosszú ideig irányítja a kutatást, majd válságba kerül, és egy tudományos forradalom felváltja egy újabb, a korábbival összehasonlíthatatlan
paradigma.

Maria Cecilia Cavallone

Maria Cecilia Cavallone

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CU065

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CU066

Piroska és a farkas

Piroska látogatóba indul a beteg nagymamájához, de hiába
kéri az anyukája, hogy út közben ne álljon szóba idegenekkel és
ne térjen le az útról… mit gondoltok, milyen kalandokba bonyolódik a kislány?

Hófehérke és a hét törpe

Tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a vidéken? A gonosz királynő nem bírja elviselni, hogy Hófehérke gyönyörűbb mint ő, ezért álnok tervet sző.

Maria Cecilia Cavallone

Maria Cecilia Cavallone

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CU067

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CU068

A három kismalac

Te miből építenél házat? Szalmából? Fából? Vagy inkább a téglát
választanád? Van, amikor az is fontos szempont, hogy egy farkas
ne tudja elfújni…

KÖNYVKLUB

Locke

Jancsi és Juliska

Jancsi és Juliska családja annyira szegény, hogy nem tudnak gyerekeiknek enni adni, így nem csoda, hogy boldogan kezdenek
falatozni az erdőben talált csodálatos, marcipánból, csokoládéból, karamellből készült házból! Csak azt nem tudják, hogy a házban a boszorkány lakik…
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K ARÁCSONYI AJÁNLATUNK

Papp Sándor Zsigmond (szerk.)

Erdély advent idején
Karácsonyi novellák

Az ünnepek ünnepére szánt kötetünk ezúttal erdélyi vagy erdélyi származású szerzők karácsonnyal, illetve
az ünnepi készülődéssel kapcsolatos novelláinak válogatása. Szemünk
előtt elevenedik meg a világégések
előtti Tündérország, a két háború
közötti komorabb világ, vagy a rendszerváltás utáni bizakodó korszak.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CU069

3+

Lucinda Riley–Harry Whittaker

Grace és a karácsonyi angyal
Őrangyalok 1.

Szenteste van. A karácsonyfa feldíszítve áll,
alatta becsomagolt ajándékok. Ám a tengeren
vihar tombol, ami megakadályozza Grace halász apukáját, hogy időben hazatérjen. Szerencsére azonban van valaki, aki a kislány és
a családja segítségére siet. Karácsonyi csodákkal teli történet a bestsellerszerző Lucinda
Riley és a fia, Harry Whittaker tollából.
Fordította: dr. Kádár Annamária
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU072

Debbie Macomber

Könyvesbolti karácsony

Karácsonyi kívánság

Giana Francia–Claudia Bordin

Egy hóvihar. Egy idegen. Az a bizonyos szikra.
Karácsonykor. Ez akár egy tökéletes szerelmi
történet kezdete is lehetne, ám a könyvesboltot vezető Megan Taylor tudja, hogy az élet
jóval zűrösebb és bonyolultabb ennél. A fiatalon özveggyé lett nő számára az elmúlt néhány év kétséget sem hagyott efelől. A festői
Yorkba költözött, hogy új életet kezdjen, de
csak még inkább elzárkózott a világ elől.
Fordította: Gieler Gyöngyi

Lindy Carmichael nem éppen ünnepi hangulatban kel útra, hogy karácsonyra hazautazzon a családjához, a munkájában nem
tud kiteljesedni, szerelme pedig megcsalta
a legjobb barátnőjével. Még a közelgő karácsony sem tudja felvidítani, egészen addig,
amíg meg nem találja a régi Télapónak írt
leveleit…

Közeleg a karácsony

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU071
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Rachel Burton

Fordította: Kaul Éva
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CU070
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December elsejétől mindennap nyisd ki
a megfelelő számú ablakot. A manókkal
apró játékokat, dekorációkat készíthetsz,
mókás történeteket mesélnek, bemutatják
az Északi-sark hagyományait, süthetsz velük
sütit, és Mikulás kedvenc dalaira táncolnak
majd veled, amiből egy egész Spotify lejátszási lista készült. Kezdődjön a visszaszámlálás a BOLDOG KARÁCSONYig!
Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 6965 Ft
Rendelési kód: CU073

KÖNYVKLUB
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Hurrá, itt a tél!

Az első karácsony

Doki karácsonyi ajándéka

Hogyan lesz orra a hóembernek? Mi az a jó
illat a karácsonyi vásárban? Told el a kis ablakokat és megtalálod a választ!

Miért világít a pajta felett az a csillag olyan
fényesen? Milyen üzenetet hoz az angyal
a pásztoroknak? És ki az a kisgyermek?
Az ablakok eltolásával megtudhatod a válaszokat.

Már csak egyet kell aludni, és itt a karácsony!
Dr. Plüssit szeretnék meglepni a barátai egy
szép ajándékkal, de kiderül, hogy a csomag
véletlenül bent maradt a rendelőben. Máris
elindulnak, hogy időben visszaérjenek a csodás meglepetéssel. Segíts nekik te is, oldd
meg a játékos feladatokat, majd színezz ki
mindent, hogy Dr. Plüssinek vidám karácsonya legyen!

Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CU076

Fordította: Boczán Bea
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CU077

3+

Minnie karácsonya

Karácsonyi matricás színező
Mindjárt itt a karácsony, Minnie kedvenc
ünnepe! Nagy a sürgés-forgás, Daisy ünnepi
muffint süt, Plútónak még be kell csomagolnia az ajándékokat. De hova tűnt Bella?
És Figaró? Segíts Minnie-nek megtalálni az elkóborolt kedvenceket, oldd meg a többi játékos feladatot és színezz ki mindent, hogy
a barátok vidáman ünnepelhessenek!
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CU075

KÖNYVKLUB

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CU074

5+

Boldog karácsonyt, Nyúl Péter!
Tarts Nyúl Péterrel és barátaival, készüljünk
együtt a karácsonyra!
Beatrix Potter meséit elevenítik meg a játékos
feladatok. Több mint 250 látványos matricával még színesebbé tudod tenni az oldalakat. Tökéletes ajándék minden Nyúl Péterrajongónak!
Fordította: Skaliczki Ábel
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CU078

5+

Nyúl Péter
adventi kalendáriuma
Itt az ideje a hónyúlépítésnek, az ünnepi illatoknak, a finom csemegéknek és az ajándékcsomagolásnak – Péter szerint a december
a legizgalmasabb, legszebb része az évnek.
Ez a szép kötet alkalmat ad arra, hogy mese
olvasással és vidám kézműveskedéssel töltsük együtt az adventi várakozást.
Fordította: Szabó T. Anna
Bolti ár: 6490 Ft
Klubár: 6035 Ft
Rendelési kód: CU100
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Alex T. Smith

A KISEGÉR, AKI KARÁCSONYRA HAZATALÁLT
Részlet a könyvből
EGY ÚJ KALAND
Egy perc sem telt el, és megérkeztek Fülöp
barátai. III. Alsó- és Felsőmacskássy
Pamatos Prunella (de a barátainak egyszerűen csak Pru) nagy, bolyhos bundájú macska volt, a nyakörvén gyémántok
csillogtak. A hátán Eduárd ült, a város
legnagyszerűbb patkánya, aki az előkelő
Fortesque Áruház élelmiszerosztályán lakott. Fülöp mindkettőjükkel a tavaly karácsonyi, Rendkívül Izgalmas Kalandja
során ismerkedett meg.
Amikor megjelentek, Fülöp még mindig csak pislogott, és úgy nézett ki, ahogyan
Pru fogalmazott, „mint maga az egérbőrbe bújt zűrzavar”.
– Brrr! – vacogott Eduárd, miközben
Fülöp kinyitotta az ajtót, és beengedte őket.
– Hideg van odakint! Vagy, ahogy a franciák mondanák, très baguette!
Büszkén elmosolyodott, de Pru a szemét forgatta.
– Megint franciául tanul – magyarázta. – Ráadásul teljesen rosszul csinálja,
mert a Fortesque Áruházban kapható
élelmiszerek címkéit magolja. – A bajusza
fölött alaposan szemügyre vette Fülöpöt.
– Mi van veled? Reszketsz, mint a nyárfalevél.
– A harangok egy dallamot játszottak – suttogta Fülöp. Kétségbeesetten igyekezett kapaszkodni a képbe, de az úgy
siklott ki az emlékezetéből, akár egy selyemszalag a mancsai közül. – Hirtelen
visszarepültem az időben, és réges-régről
felidéződött bennem valami, amit már
teljesen elfelejtettem.
Azzal elmesélte a jelenetet olyan részletesen, ahogyan csak tudta.
– Elveszett valaki? – kérdezte Eduárd,
amikor Fülöp a végére ért. – Odakint,
a Fagyöngy utcában?
Fülöp bólintott, de azután megrázta
a fejét. Jaj, olyan zavaros ez az egész.
– Igen. Nem. Én... én nem tudom –
hebegte. – Nem tudom, hogy hol van.
Lehunyta a szemét. Az emlékek ott
voltak, de mintha egy bezárt ajtó mögé
rejtették volna őket, amelyhez nem volt
kulcsa.
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– Nos – mondta Pru, miközben a bundáját igazgatta –, számíthatsz ránk. Nyitva
tartjuk a szemünket és a fülünket, és ha
csak egy bajuszrezzenésnyi suttogást hallunk is arról, hogy valaki egy bizonyos
Fülöpöt keres, azonnal szólunk neked.
A kisegér a fejét rázta. A furcsa üresség ismét szorítani kezdte a mellkasát, de
most valami más is csatlakozott hozzá:
az a pezsgő, bugyborékoló érzés, amikor
egy ötlet megszületik.
Nem, nem is ötlet. Egy Terv.
Kinézett a holdfényes utcára, és bólintott.
– Meg kell találnom – jelentette ki.
– De... de azt sem tudod, hogy hol
van – cincogta Eduárd döbbenten. – Vagy,
hogy ki ő egyáltalán.
– És mi lesz Olivérrel? – kérdezte Pru.
Fülöp egy pillanatra elgondolkodott.
Fent, az emeleten mélyen aludt a legjobb
barátja. Ahogy közös zseblámpás olvasásaikra és szigorúan titkos kekszesdobozukra gondolt, meleg bizsergés fogta el, amitől mozogni kezdtek a lábujjai. De mégis…
Lenézett a mellkasára. Arra számított,
hogy egy kirakós játék hiányzó darabjához hasonló lyukat lát majd. A lyuk persze
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valójában nem volt ott, mégis úgy érezte,
mintha létezne, és tudta, hogy meg kell
találnia azt a darabot, amelytől ismét
teljessé válik. Ez a darab az a valaki volt,
aki felvillant az emlékezetében.
– Meg kell tudnom, hogy mit jelent
ez az egész – közölte csendes, de határozott hangon. Végül is Fülöp Nagyon Elszánt Egér volt.
Pru és Eduárd bólintott. Ez tényleg nagyon fontos volt, és ha Fülöpnek szüksége
van arra, hogy útra keljen és megoldja ezt
a Nagyon Különös Rejtélyt, akkor mindent
meg fognak tenni, hogy segítsenek neki.
Fülöp készen állt. Tudta, ha nem indul
el azonnal, akkor talán soha nem indul el.
A játékbolt meleg és biztonságos volt, de
bármi várjon is rá, mennie kellett. Lekapta régi, hűséges sálját a babaház előcsarnokában lévő akasztóról, és a bolt pultján
álló írógéphez rohant. Ide-oda ugrándozva
legépelt egy üzenetet, hogy Olivér reggel
megtalálja.
VISSZAJÖVÖK HOZZÁD.
F.
x

Alex T. Smith

A kisegér, aki karácsonyra hazatalált
Már csak öt nap van hátra karácsonyig, és Fülöpnek, a kis
egérnek még meg kell oldania a Nagyon Különös Rejtélyt,
ezért világ körüli kalandra indul. Útja során régi, kedves ismerősei mellett elbűvölő új barátok segítik. A huszonnégy
és fél mese után ünnepi receptek, ajándékötletek és dekorálási tippek segítik a közös karácsonyi készülődést.
Fordította: Hamon Krisztina, Schmiedl Gábor
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CU079

5+

Alex T. Smith

A kisegér, aki elhozta a karácsonyt
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CU101

5+

KÖNYVKLUB

IFJÚSÁGI IRODALOM
Adam Silvera

Az első, aki meghal
a végén
Ma éjjel kezd élesben a Halál-Hírek,
így mindenkit ugyanaz a kérdés foglalkoztat: tényleg meg tudják jósolni, hogy valaki meg fog halni, vagy
csak egy aprólékosan kitervelt átverés az egész?
Orion Pagan évek óta várja, mikor
közlik vele, hogy meg fog halni. Komoly szívbetegséggel él, és azért
iratkozott fel a Halál-Híreknél, hogy
tudja, mire számítson.
Valentino Prince New Yorkban akarja
újrakezdeni az életét. Hosszú, ígéretes jövő vár rá, és csak azt követően regisztrált a Halál-Híreknél, hogy
az ikertestvére kishíján odaveszett
egy autóbalesetben.
Orion és Valentino a Times Squareen akadnak össze, és azonnal érzik,
hogy közük van egymáshoz...
Fordította: Morcsányi Júlia
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU083

18+

14+

Emily J. Taylor

Hotel Magnifique
A legendás hotel nem csupán az itt megtapasztalható mágiáról híres, hanem arról is,
hogy minden reggelre más-más városban
bukkan fel. Jani és Zosa természetesen nem
engedhetik meg maguknak, hogy megszálljanak a hotelben, de állásra jelentkeznek, és
hamarosan életük legnagyobb kalandjának
közepén találják magukat. A hotelben azonban gyorsan kiderül, hogy a szépen csillogó,
mágikus máz veszélyes titkokat takar.
Fordította: Cséplő Noémi
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU081

Keszthelyi Gréta Kata

Vékony jégen

14+

Anne Brontë

Wildfell asszonya
Anne Brontë, a fiatalon elhunyt írónő főműve a 19. században felmerülő, szerelemmel
és házassággal kapcsolatos kérdéseket bon
colgatja. Mit számít a vagyon, ha nincs szerelem? Mit számít a szerelem, ha nincs mód
alaposan megismerni a házasság előtt azt,
aki iránt gyengéd érzelmeket táplál a romantikus lelkületű hősnő?
Fordította: Borbás Mária
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU082

KÖNYVKLUB

Lina szinte előbb tanult meg korcsolyázni, mint járni, és közel tizenhat évesen még mindig ez a legnagyobb, és szinte egyetlen igazi
örömforrása az életben. Az edzője
keményen fogja, igyekszik a legtöbbet kihozni belőle, miközben ő
úgy érzi, sűrű, sötét fellegek borítják be felette az eget. Igyekszik
mindenkinek megfelelni, de ehhez
szüksége lenne egy biztos pontra
a sok bizonytalanság közepette,
hogy vékony jégen jár, és amíg sikerül megőriznie az egyensúlyát,
nem történhet baj...
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CU080

14+
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Tony Wolf

Aldin, a bűvös mackó
A patakon túl, az Elvarázsolt erdőben élt Aldin, a kis mackó, aki arról
álmodozott, hogy egyszer majd
nagy varázsló lesz…
Fordította: Todero Anna
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CU096

5+

Első jóéjtmeséim
Négy bájos mese a legkisebbeknek, hogy
ne féljenek a sötétben, és csodás álmaik
legyenek!
Fordította: Skaliczki Alíz
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU084

5+

6+

Jennifer Coulmann

Steve Richardson

Bella Swift

Az igazi ajándék

Sári nyuszi
és a gyógyító szeretet

A kiskutya, aki sztár akart lenni

Egérke és Mackó nagyon várják a karácsonyt.
Most igazán különleges lesz ez a nap, mert
Mackó nem vonul el téli álmot aludni, így
megajándékozhatják egymást és együtt ünnepelhetnek. Vagy mégsem? Szívhez szóló
történet kicsiknek és nagyoknak a karácsony
valódi csodájáról.
Fordította: Boczán Bea
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CU085
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4+

2+

Amikor elkezdődik az iskola, Mókus Miklós,
akinek az édesapja a város legnagyobb
építkezési vállalatának a tulajdonosa, lombházversenyre hívja ki a barátait. Mindenki
megdöbben, amikor Selyemtappancs Sári,
aki soha még egy szöget sem ütött be életében, és segítőtársa sincsen, szintén benevez a versenybe...
Fordította: Morcsányi Júlia
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CU086
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Milli, a kis mopsz egy vicces videófelvételnek
köszönhetően pillanatok alatt olyan híres lesz,
hogy még a közeli parkig sem tud eljutni
anélkül, hogy lépten-nyomon meg ne állítsák
egy közös szelfi kedvéért. Milli rájön, hogy
sztárnak lenni nem is olyan könnyű...
Fordította: Boczán Bea
Bolti ár: 1790 Ft
Klubár: 1660 Ft
Rendelési kód: CU087

KÖNYVKLUB

GYEREKKÖNYVEK

2+

Négy évszak az öreg tölgyön
Mindegy, hogy nyár van vagy tél, az öreg
tölgyön egész évben nagy a nyüzsgés!
A népes Mókus család, az öreg Bagoly bácsi, vagy az izgő-mozgó nyuszik élete mindig izgalmas!
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CU091

3+

3+

Liana Schneider

Christian Tielmann

Bori és az ovis torna

Berci, a szülinapos

Bori örömében hatalmasat ugrott, mert Anya
elmondta neki, hogy elviszi ovis tornára.
Ott remek dolgokat fognak csinálni! Egyensúlyozhat majd egy hosszú padon, hintázhat a kötélen, és kipróbálhatja a trambulint
is. Bori olyan jól érezte magát, hogy alig várja a következő alkalmat. Lehet, hogy akár
a hátrafelé bukfencet is megtanulja?

Hurrá! Végre elérkezett Berci születésnapja.
Ebből az alkalomból különleges meghívókat
készített a barátainak. Mama, Papa és Zorró
születésnapi dallal ébresztették ezen a különleges napon, és feldíszítették a nappalit.
Berci, miután kicsomagolta az ajándékait, izgatottan készülődni kezdett a születésnapi
bulijára. A remek zsúr, a kincsvadászat és a torta
után Berci már csak azt kívánta, hogy bárcsak
mindennap szülinapja lenne!

Fordította: Nánási Yvette
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Rendelési kód: CU089

Fordította: Nánási Yvette
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Rendelési kód: CU090

2+
0+

Mi történik az építkezésen?

Toppancs első lapozói

A markoló egy mély árkot ásott. Egy nagy
adag folyékony betont hozott a betonkeverő. A munkások sokat dolgoznak – a városban, az autópályán, vagy akár a föld alatt –,
minden építkezésen sok a látnivaló! A kis
képekkel gazdagított történetek együttolvasásra hívnak – és közben még sok érdekes
dolgot is keresgélhetünk!

Négy kis lapozó Toppancs nyuszival és barátaival. Tanuljuk együtt a színeket, számokat, állatokat és ellentéteket!
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CU093

Első lapozóim

0+

Ezzel a négy kis lapozóval és a kedves Disney
hősökkel megkönnyíthetjük az esti rutint,
az öltözködést, és a napközbeni teendőket
is átbeszélhetjük.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CU094

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CU092

KÖNYVKLUB
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12+

10+

10+

Louisa May Alcott

Adam Kay

Piotr Socha

A valóra vált álom

Testünk régen és most

Kosz

Murisak voltak a régi idők annak, aki a páncél
ing-viselésért és az ember-nyakazásért rajongott, de boldogságát befelhőzte egy APRÓ
GOND… akkoriban az orvosok sem tudtak
valami sokat az emberi test működéséről.
Ideje megtudnod, miért vélték az egyiptomiak a koponya eldobható töltelékének
az agyat, miért kényszerítették a tanárok dohányzásra a diákjaikat, miért nyesték le a vendégeik végtagjait is a hajfodrászok.

A népszerű Méhek és Fák című albumok alkotójának, Piotr Sochának az új könyvéből
megismerhetjük a higiénia történetét, megtudhatjuk, hogyan tartják tisztán magukat
az emberek a világ különböző részein (és
az űrben!), miként változott az idők során
a tisztaságról alkotott elképzelésünk, és az is
kiderül, hogy miért lehet néha mégis jó egy
kis kosz...

A méltán népszerű Kisasszonyok szerzőjének
csodálatos novelláskötete megannyi mesés
karácsonyi történettel, melyben megelevenednek a már ismert angol vidéki élet szereplői. Együtt készülhetsz velük a legszebb
családi ünnepre, forró punccsal a kezedben
a kandalló előtt hallgatva a történeteiket.
Fordította: Lukács Laura
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CU088

A gyógyítás hajmeresztő története

A tisztálkodás színes-szagos
története

Fordította: N. Kiss Zsuzsa

Fordította: Karaba Márta Alexandra

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CU097

Bolti ár: 8490 Ft
Klubár: 7895 Ft
Rendelési kód: CU098

Kees de Kort

Így szól hozzám a Biblia

5+

Mechler Anna–Hajba László

Repülős mesék nagykönyve
Lapozzátok fel ezt a könyvet, és repülőgépek,
helikopterek, hőlégballonok, sárkányrepülők,
valamint drónok izgalmas égi kalandjai reppennek elétek! Izgulhatunk az ejtőernyősök
versenyén a csapat tagjaival és feltűnnek
az elmaradhatatlan apró potyautasok, a légtér csibészei is, akik hol segítik, hol hátráltatják az utazni vágyó embereket.
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CU095
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Kees de Kort holland festőművész (1934–2022) bibliai illusztrációi világszerte ismertek.
A modern művészet képi nyelvén ábrázolta a bibliai történetek alakjait, helyszíneit,
mégis a bibliai kor hangulatát idéző művek születtek ecsetje nyomán. Képei a gyermek
és felnőtt olvasót, szemlélődőt egyaránt bevonják a bibliai történetek világába.
Az Így szól hozzám a Biblia 10
ószövetségi és 18 újszövetségi történetet mesél el képeivel
és rövid, könnyen befogadható szövegeivel. Egy üdvtörténeti ívet fest elénk a könyv, ami
lapozgatásra, nézegetésre, böngészésre ugyanúgy alkalmas,
mint egyéni és közös olvasásra, történetmesélésre. Művész
ecset gondoskodik róla, hogy
a család minden tagja – gyerek,
szülő és nagyszülő – átélhesse
a történeteket.
Bolti ár: 7900 Ft
Klubár: 7345 Ft
6+
Rendelési kód: CU201
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7+

8+

8+

Christina Braun

Bernd Flessner

Manfred Baur

Mi MICSODA Olvasó

Mi MICSODA sorozat

Mi MICSODA sorozat

Az erdőben a mókus ágról ágra ugrál. A virágos rét fölött szorgos méhek zümmögnek.
Fák, bokrok, virágok és állatok a városban is
élnek. Ismerd meg a természetet!

Fújtatva, mindent beborító gőzfelhőbe burkolódzva indul el a gőzmozdony… Vajon elbírják a sínek a hatalmas vasparipát?
Ebből a Mi MICSODA-kötetből megtudhatod, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük az első vasútépítőknek, hogy hol
van a világ legelső, leghosszabb és legkülönlegesebb vasútvonala, és hogy milyenek
lesznek a jövő vonatai. Utazz velünk térben
és időben! Tudj meg mindent a vasútról!
• Vezetőállás, áramszedő, forgóváz: ismerkedj
meg a modern vonattal kívül-belül!
• Tudtad, hogy a világ első földalatti vasútját
gőzmozdony húzta?

A Naprendszerben keringő valamennyi égitest
közül a Mars hasonlít leginkább a Földhöz.
Már az ókorban is megmozgatta a csillagászok
fantáziáját. Mostanra az űrszondáknak és
a marsjáróknak köszönhetően számos titkát megismerhettük. Ha minden jól megy,
a nem túl távoli jövőben oda is látogathatunk.
De válhatna-e otthonunkká a vörös bolygó?
• Hogyan keletkezett a Mars?
• Hogyan lehetne vízzel, élelmiszerrel és oxigénnel ellátni egy Mars-kolóniát?

Természet

Vasút

Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
Rendelési kód: CU605

A Mars

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU604

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU603

7+

7+

Karin Bischoff

Rozgonyi Sarolta

Mi MICSODA Olvasó

Hová tűntek az állatok?

Ez a Mi MICSODA Olvasó alaposan körbejárja a gyerekek kedvenc
témáját. Hol és mikor éltek a dinók? Mit ettek? Hogyan gondozták
az utódaikat? Milyen leletek maradtak utánuk? Kik és hogyan kutatták régen, és kutatják ma a dinoszauruszokat? Minderről a kezdő olvasók nyelvén, látványos illusztrációkkal és a szövegértést elmélyítő
kvízekkel!

Ha kevesebb lesz a beporzó a Földön, akkor hogyan jut majd elég paradicsomszósz a pizzára? És mi lesz apa és anya reggeli kávéjával?
Lotti és Gáspár időkapszulába pattannak, és elutaznak a múltba. Hihetetlen kalandjaik közepette az is kiderül, hogyan csökkent a természet sokszínűsége az utóbbi évszázadokban az emberi tevékenység
nyomán. A két jóbarát lelkesen nekiáll kutatni a megoldások után. Miként gondoskodhatunk arról, hogy a Földön a jövőben is folytatódjon
a sokszínű élet?

Dinoszauruszok

Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
Rendelési kód: CU606

KÖNYVKLUB

Bolti ár: 4390 Ft
Klubár: 4080 Ft
Rendelési kód: CU602
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8+

6+

Ben Miller

Jane Riordan

Miklya Luzsányi Mónika

Amikor megmentettem
a karácsonyt

Volt egyszer egy mackó

Vérvonal I.

Jackson mindent tud a karácsonyról: Karácsony apó szánját repülő rénszarvasok húzzák, titkos műhelyben az Északi-sarkon manók készítik az ajándékokat, és Karácsony
apó egyetlen éjszaka képes házhoz vinni
az ajándékot az összes gyereknek. Szenteste
a fiú személyesen is találkozik vele, aki elmeséli neki hihetetlen élettörténetét.

A Micimackó megjelenésének 95. évfordulója alkalmából Jane Riordan egy csodálatos
történetgyűjteményt írt, amely A. A. Milnehez hűen varázslatos világokat idéz meg.
A kötet méltó tisztelgés a világ leghíresebb
medvéje előtt, és tökéletes alkalom arra, hogy
újra találkozhassunk kedves barátainkkal, és
megtudjuk, mi minden történt velük, mielőtt
a százholdas pagony lakói lettek.

A betolakodóktól védett Kontinensen élő
Étienne számára a jóléti társadalom minden
kényelme szinte ingyen elérhető – egészen addig, míg egy nap meg nem hekkelik
az identitását. A fiatal egyetemista fiúval hirtelen nagyot fordul a világ: bizonytalan státuszúvá, kirekesztetté, üldözötté válik.

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CU701

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CU702

6+

Étienne könyve

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CU703

9+

9+

A sárkányok kincse

Hétszerszép

Dan Freedman

Könyvünk a sárkányok varázslatos világába
repít. Választhatsz, hogy a pártjukra állsz,
vagy megküzdesz velük. Bárhogyan is döntesz, a könyvben található nyolc táblajáték
felhőtlen szórakozást ígér. Nincs más dolgod,
mint kipattintani az utolsó oldalról a játékfigurákat-játékkorongokat, és a kezdőpontra
helyezni őket.

Ebben a páratlan gyűjteményben az európai irodalom legszebb és legközkedveltebb
meséit találhatjuk Hans Christian Andersen,
Wilhelm Hauff, Ludwig Bechstein és a Grimm
testvérek tollából. A kötetben olyan klas�szikusokat olvashatunk, mint A Hókirálynő,
a Pöttöm Panna, a Borsószem hercegkisas�szony, A Gólyakalifa, Jorinde és Joringel vagy
a Holle anyó.

Kezdőrúgás

Bolti ár: 6999 Ft
Klubár: 6505 Ft
Rendelési kód: CU705

Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CU706

Nagy játékkönyv

Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CU704
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Válogatás a világ legszebb meséiből
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Jamie, a focicsoda 1.
Jamie Johnson minden vágya, hogy iskolája, a Kingfield School legjobb focistája legyen, és egyszer profi játékosként kergesse
a labdát. De a próbajáték korántsem úgy sikerül számára, ahogy eltervezte. Vajon van
még visszaút? A hasonló című, népszerű
tévésorozat kiindulópontjául szolgáló regénysorozat 1. kötete.

KÖNYVKLUB

NAPRAFORGÓ KÖNYVKIADÓ

Wolf Kati–Wolf Péter–Fábri Péter
Eliseo Garcia

Gyerekszáj

Barátkozz a rockzenével

Téli foglalkoztatófüzet dalokkal

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CU801

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CU806

5+

Ági nagyi valaha egy rockzenekar csillaga volt. Most játékra hívja
az unokáját és a Rockegerek bandáját: találják ki, milyen hangszeren
játszott. Vajon rájönnek a gyerekek? A hangmodul segítségével ti is
megismerhetitek a hangszereket.

3+

Wolf Kati Gyerekszáj című albumáról egy ízelítő most foglalkoztatófüzet formájában is hazavihető! Olvasd a dalszövegeket, játszd le
a kottáról a dalokat, színezz és matricázz, fejtsd meg a rejtvényeket,
merülj el a tél csodáiban! És a dalokat akár meg is hallgathatod!

Paco Torrubiano

Consuelo Delgado

Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6500 Ft
Rendelési kód: CU803

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CU802

Az űr enciklopédiája

Atlasz az óceánokról
12+

Az emberiséget ősidők óta foglalkoztatja az űr rejtélye. Ha felnézünk
az égre, ugyanazok a kérdések fogalmazódnak meg bennünk nemzedékek óta: Hogyan keletkeztek a csillagok? Hogyan jött létre a Nap?
És a Hold? Hol a mi helyünk az univerzumban? Ebben a kötetben lenyűgöző utazásra hívunk: ismerd meg velünk az űrt, a felépítését,
az alkotóelemeit, keletkezésének és kutatásának történetét. Sőt, még
azt is megtudhatod, milyen az élet az űrben. Merülj el ebben a csodákkal teli világban!

8+

A Föld kontinenseit öt óceán mossa, amelyek mind kapcsolatban állnak egymással, és elfoglalják a felszín 71%-át. Innen ered az élet, rengeteg lakója van a mikroszkopikustól a hatalmas méretűig, rétegei
a napfényestől a mélysötétig terjednek, és már érezhető rajtuk a klímaváltozás hatása. Ez a kötet elképesztő utazásra invitálja olvasóját.
Bemutatja az óceánok élővilágát, érdekességeit, térképeivel és illusztrációival közel hozza ezt a csodálatos világot, amelyből minden
élet ered itt, a Földön.

Megérkezett a Mikulás!
Hangos könyv

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CU805

1+

Ho-ho-hó! Te is várod a Mikulást? Ezzel a csodás mesével felkészülhetsz az érkezésére. A csodás hangulathoz a hangmodul is hozzájárul.

Elizabeth Dale

Hercegnő a barátnőm
Rendelési kód: CU807

Ana Delgado

Tanulságos mesék
a boldogságról gyerekeknek
Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CU804

5+

A klasszikus mesék végtelen és kimeríthetetlen eszköztárát már évszázadok óta sikerrel használják a közös tudás átadására az emberek.
Ezeket a meséket tudatosan alkalmazva mi is sokat tehetünk a gyerekünk egészséges lelki fejlődéséért. Ebben a kötetben segítséget
nyújtunk abban, hogyan használjuk a klasszikus meséket annak érdekében, hogy a gyermekünk kiegyensúlyozott és boldog legyen.
KÖNYVKLUB

Sue McMillan

Balerina a barátnőm
Rendelési kód: CU808

5+

Megújult borítóval, változatlan tartalommal újra kapható! A paloták
vagy a gyakorlótermek világa nem is esik olyan messze a mindennapjainktól, hiszen a történetek főszereplői ugyanolyan nehézségekkel
néznek szembe, mint a mesét hallgató gyerekek. Szó esik barátságról, beilleszkedésről, magányról… Ezek a bűbájos történetek segítenek abban, hogy végül a mindennapi élet kis hercegnői és balerinái
is megtalálják a helyüket.
Bolti ár: 3990 Ft Ft/kötet
Klubár: 3710 Ft Ft/kötet
RENDELJEN KÖNYVET 2023. FEBRUÁR 13-IG!
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A mi történetünk
a tiéd is

BRONTË MINDEN NAPRA

Bölcs, humoros vagy éppen érzelmes gondolatok az év minden napjára.

* 9000 Ft feletti vásárlás esetén 900 Ft-ért Tiéd lehet a Líra
könyvesboltokban és a lira.hu oldalon a Brontë nővérek idézetgyűjteménye.
*A fenti akció a készlet erejéig,
de legfeljebb 2022. december 31-ig tart.
Részletes feltételek a lira.hu oldalon.

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

Rendelési kód: CU099

900 Ft *

lira.hu/amitortenetunkatiedis
huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2023. február 13-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

