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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.

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 J Á N D É K
7000 FT FELETTI MEGRENDELŐINKNEK 

AJÁNDÉKKÖNYVET KÜLDÜNK. 

(Az ajánlat a postai és helyi munkatársain kon keresztüli megrendelé-
sekre vonatko zik, és a készlet erejéig ér vé nyes! Ha a meg hirdetett 
könyv elfogyna, akkor ugyanilyen értékű könyvet küldünk helyette.)

Kr. u. 342 nyara. Arinius, a fiatal szerzetes hónapok óta vándorol Galliá-
ban. Magányos és fárasztó útja során megingathatatlan hite és testvérei-
nek emléke tartja benne a lelket, akik hozzá hasonlóan csuhájuk alatt 
egy-egy kiátkozott írással hagyták el a közösséget. Arinius nem tudja el-
olvasni a kopt írást, így nem érti a rá bízott szöveget – de azzal tisztában 
van, hogy a régi pergamenlapokban korlátlan hatalom lakozik. Halad hát 
rendíthetetlenül a Vicdessos-csúcs felé, hogy beteljesítse küldetését.
1942 nyara. A németek által megszállt Carcassonne-ban Sandrine, 
a talpraesett, bátor fiatal nő belekeveredik a francia ellenállási mozga-
lomba. A hétköznapi nőkből álló, Fellegvár fedőnevű hálózat tagjai 
minden veszélyt vállalnak, hogy részt vehessenek a sokszor csak rejt-
ve dúló, de annál kegyetlenebb harcokban. Amikor elérkezik a há-
ború gyilkos és véres zárófejezete, Sandrine sorsa szorosan összefonó-
dik három különböző férfi életével. De vajon melyikük az igazi ellenség? 
És ki az ősi titok hűséges őrzője? A titoké, amely évszázadok óta vonzza 
az embereket a vadregényes Pireneusok előhegyei közé.

Kate Mosse

Fellegvár
Fordította: Balázs Laura, Kállai Tibor



Felelős kiadó: Morcsányi Géza – ezernél is 
több könyv kolofonjában olvasható ez a véd-
jeggyel is felérő sor. Morcsányi Géza 1995-től 
kezdve húsz éven keresztül volt a Magvető 
Kiadó igazgatója, és közben több esztendeig 
vezette párhuzamosan az Athenaeum Kiadót 
is. 2015 márciusától a Líra Kiadói Csoport igaz-
gatójaként dolgozott, tudásával az egész cég-
csoport tevékenységére figyelt első emeleti to-
ronyszobájából. Igen, első emeleti toronyszoba: 
ha az ember belépett hozzá a Dankó utcához 
közelebb eső épületszárnyban található irodá-
jába, akkor azt érezte, sokkal magasabban van 
és messzebbre tekinthet. Egy emelet nyitottság. 

Morcsányi perspektívája óriási távlatokat 
tett (be)láthatóvá. Legendásan nagy tenyerével 
világokat tudott egyben tartani. Miközben 
a magyar kultúra egyik legfontosabb, megke-
rülhetetlen személyisége volt, a magyar és eu-
rópai szellemi élet metaforikus magházában, 
közben végig jellemezte őt a kívülállóság, a ci-
vil karakter önérzete. Talán azért, mert eredeti-
leg nem bölcsész volt, hanem közgazdász, aki 
ugyan a számokhoz is remekül értett, élete leg-
nagyobb részét mégis a betűk között töltötte; 
cirill és latin betűk között, műfordítóként orosz 
művek tucatjait magyarította. A szöveget érez-
ze magáénak az, aki otthon olvassa és az is, 
aki a színpadon mondja. Merthogy a fiatal 
Morcsányi a hetvenes évek végétől dramaturg-
ként dolgozott, előbb a Pécsi Nemzeti Szín-
házban mentora, Czímer József mellett, ké-
sőbb a Törőcsik Mari nevével fémjelzett Győri 

Morcsányi Géza
(1952 – 2023)

Kisfaludy Színházban és a Szolnoki Szigligeti 
Színházban, Schwajda György igazgatása ide-
jén. 1985-ben, Bálint András igazgatóvá vá-
lásakor lett a Radnóti Miklós Színház drama-
turgja, évtizedeken át határozta meg a színház 
irodalmi profilját darabválasztásaival, Csehov 
és más klasszikus orosz szerzők fordításaival 
és a legendás Magvető-estek létrehozásával. 
Az elmúlt több mint negyven évben száznál 
is több előadás létrejöttét segítette dramaturg-
ként és műfordítóként, kivált Szikora János, 
Gothár Péter és Valló Péter állandó alkotótár-
saként. Morcsányi remekül fordított a színé-
szek szájára. Ez fontos apróságok megtalálásán 
múlik, például hogy Hacser Józsa, az emléke-
zetes karakterszínésznő a Háztűznéző próbá-
ján igazán megszeresse azt, hogy „Vagy mi 
van”, és a saját hangsúlyaival, belülről tudja 
mondani. A színpadi munkák mellett a szép-
irodalmi fordításai is megkerülhetetlenek. 
Ljudmila Ulickaja nagyrészt miatta is lett eny-
nyire közeli a magyar olvasók számára, ami-
képpen Morcsányi utolsó nagy munkájával 
Csehovot tette sajátos kortársunkká. A szere-
lemről című elbeszéléskötet a fordító váloga-
tásában egyszerre mutatja meg a korabeli és 
a mai Csehovot, egyszerre van benne a szent 
orosz irodalom és egyszerre vagyunk benne 
mi. A címadás mindezeken túl még több is: 
ajándék élete társának, feleségének, a színész-
nő Balog Juditnak, akit Malacként ismerhet-
nek a szerencsések. 

Mintha lenne valami közös a dramaturg-
ban, a műfordítóban és az irodalmi szerkesz-
tőben. A látható láthatatlanság. A közvetettség. 
Miközben éppen a közvetlenséget és a közve-
títést segíti a szerző, a szöveg, a színész, a néző 
és az olvasó közötti sokszögben. A visszahú-

zódó Morcsányi, aki kifejezetten büszke volt 
arra, hogy évtizedek alatt egyszer sem játszott 
a Radnóti Színház egyik előadásában sem, na-
gyon is látható lett. Az a csodálatos és sikeres 
munka is láthatóvá tette már, ahogyan a Mag-
vető Kiadót az ország egyik legjobb és legne-
vesebb kiadójává formálta. Ennek nagy pil-
lanata volt Kertész Imre 2002-es Nobel-díja: 
a boldog író mellett ott állt a büszke kiadója. 
Felelős kiadóként minden újonnan megje-
lent könyvnél maga gratulált először a szerző-
nek. Bár a nagy szavakat kerülte: mégis rítus 
maradt ez a gesztus és nem lett belőle rutin. 
És a legláthatóbb már a Magvető igazgatása 
után lett, amikor Enyedi Ildikó Testről és lélek-
ről című filmjének főszereplőjeként az egész 
világ megismerhette az arcát. Ezen az arcon 
rengeteg minden van, alighanem ezt látta 
meg Enyedi is. Fájdalom és védtelenség, dac 
és erő, kíváncsiság és rezignáltság. Távolba 
nézés és közelre pillantás. A filmen ott az arca, 
ott a hangja. Nekünk a hiánya van itt, és 
az örök emléke. Ég veled, Géza!

Szegő János

Kövessen minket Facebookon, Instagramon, Tiktokon,  
valamint weboldalunkon, ahol bő  vebb tartalmakat talál! 
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facebook.com/lirakonyv
instagram.com/lirakonyv
tiktok/@lira.books 

Főszerkesztő: Szegő János Szerkesztőség: Bartók-Nagy Tamás, Palczer-Aschenbrenner Eti,  

Szikszai-Bérczes Anna Tördelés: High Voltage Kft. E-mail: konyvklub@lira.hu Klubtagság info-

vonal: (06 1) 337-7333 Honlap: lirakonyvklub.hu Webshop: lira.hu A Líra Könyvklub cikkeinek fel -

használásához, másodközléséhez a Kiadó engedélye szükséges. Az esetleges nyomdai hibák ért  

nem vállalunk felelősséget. Kiadja: Líra Könyv Zrt., 1086 Budapest, Dankó utca 4–8. Felelős kiadó: 

Kolosi Beáta vezérigazgató Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft.
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INTERJÚ GRECSÓ KRISZTIÁNNAL

 Az önéletrajziság és a személyesség 
írásaid fontos eleme volt eddig is, a Lányos 
apában ez még hatványozottabb lesz: nem 
csak anyag, hanem forma és keret is. 
Mintha egy folyamatos tükörbe nézés len-
ne a könyv, amelyben az apa néz vissza 
az egykori fiúra. Milyen írói és emberi ta-
pasztalat ez a találkozás?

Akár úgy is lehet nézni, hogy az autográf, 
skandináv prózadivattal tartok, ha nem len-
ne ott a Lányos apa mögött a teljes élet-
művem. A Mellettem elférsz óta ezt írom, 
ezt csinálom. A származás, a múlt, a családi 
erőterek örvényeit kutatom elszántan most 
is, csak ebben a kötetben az általános múlt 
idő néha átvált jelen, sőt jövő időbe. Ami 
nem jelenti azt, hogy szűkebb mezőn néz-
nénk körbe, sőt, a régi módszereim is meg-
maradtak. A Lányos apa három ciklusából 
egy a Nők Lapjából ismert sorozat, a má-
sik két ciklus körbeöleli a gyermek/szülő- 
napló vallomásos részeit, ahogy ez a való-
ságban is történik. Hiszen a gyerekvállalás 
nem privát ügy, az egész családot érinti, 
az anyákból nagyszülő lesz, a testvérekből 
nagybácsi, megváltoznak a fontossági sor-
rendek, az erőviszonyok, minden. Ahogy 
a „féltékeny” öcsém mondta, már nem ő 
a legkisebb Grecsó.  

 A lélekkel dolgozol, ahogy az egyik 
szövegedben írod. A könyv lapjain a régeb-
bi és a mostani énedet is megismerhetjük: 
miben látod a legnagyobb különbséget 
a lélek vonatkozásában? Másképp tekin-
tesz a könyvben említett sorssémákra? 

Azt az elemi játékot játszom, hogy belené-
zek a gyerekkorom tükrébe, és ezt a tükröt 
a lányom tartja elém. Ezt minden szülő 
megéli, és egyszerre felemelő, félelmetes 
és bizsergető lehet. Súlyos évtizedek, kiirt-

hatatlan rutinok, ösztönök tánca ez, a lélek-
munka többsége tudattalan. Akárhogy is 
nézem, pszichológiai szempontból is a leg-
nagyobb kaland az életben, apám újra él 
bennem, mióta apa vagyok, és ki tudja, 
hogy meddig lehet belenézni ebbe a tü-
körbe tükröződő tükörbe. 

 Mintha a jóról, a boldogságról, a tel-
jességről nehezebb lenne írni, vagy talán 
csak megszoktuk, hogy a rosszról, a hiány-
ról és a fájdalomról olvassunk? Öröm és 
nevetés esetén mik az elbeszélés nehézségei?

Ezt már a Valami népiben is próbálgattam, 
bár ott a Boldogságtörténetek ciklus való-
jában szomorkás, embert próbáló novella-
szeletekből áll. Itt viszont valódi örömekre, 
energiákra csodálkozom rá. Általában is 
nehezebb a normalitás kerékvágásában 
maradni. Már a Verában is az volt az egyik 
legnagyobb kihívás számomra, hogy ren-
des, szerető családot rajzoljak Vera köré, 
és ne menjek el a könnyebb útra, a har-
sány deviancia felé. Itt kicsit más a helyzet, 
a Lányos apában az volt a legnagyobb ki-
hívás, hogy ne legyek szirupos. Egyébként 
is érzelgős ember vagyok, könnyen meg-
hatódom, és nyilván ezen a romantikus 
szűrőn engedem át azt is, amiről írok. Ko-
rábban sokkal jobban óvakodtam ettől, 
mára megbékéltem magammal, írói, ma-
gánéleti értelemben is, ez vagyok én. 

 Hogyan képzeled el azt a pillanatot, 
amikor Grecsó Hanna olvassa majd ezt 
a könyvet?

Remélem, sok örömteli pillanata lesz és 
kevés árulásgesztust él majd át, miköz-
ben elolvassa. Logikus, hogy ez a sorozat, 
éppen az ő privát terei miatt, véges, hogy 
nem csinálhatok valóságshow-t az életé-

ből, se senkiéből a családban. Amit eddig 
megírtam, az szerencsére egy nagy közös, 
emberi alapon áll. Ez neki is jó, védelmezi, 
eltakarja; és az olvasónak is, mert ráismer-
het a saját szülői helyzeteire, amelyek úgy 
különlegesek és egyediek, hogy csupa ra-
gyogó közhelyből állnak. Az anyaság, 
apaság paradoxona a legédesebb ellent-
mondások egyikére, a család szerkezeté-
re hasonlít. A családban is mindenki fő-
szereplő, ahogy minden gyerek a legszebb 
a világon. 

 A két legutóbbi könyved novellákból 
és kisprózákból épült fel; ha jól tudom most 
megint egy regényben vagy benne. Milyen 
most nagyepikában utazni?

Alakul valami, néha nagy lendülettel ben-
ne vagyok, máskor kidob az anyag. Any-
nyit mondhatok, hogy ha a Valami népi 
a  Pletykaanyu párkönyve volt, azt gon-
dolta újra húsz év múlva, akkor ez a Mel-
lettem elférsz folytatása lesz, azt írja szét és 
tovább tizenöt év távlatából.  

Szegő János

A  LEGNAGYOBB  KALAND  AZ  ÉLETBEN 
BESZÉLGETÉS  GRECSÓ KRISZTIÁNNAL
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Hanna nem ismerte meg a kövér piros 
labdát. Pedig egészen sokáig volt nálunk 
kölcsönben, hogy azon nyújtsam viseltes 
gerincem, csak aztán a gazdája, a szenzá-
ciós költő, Kántor Péter visszakérte. Egé-
szen felkavart, ahogy szórakozott vele. 
Péter nem él már, pedig járt volna neki 
még jócskán, de elvitte a gyilkos kór, a pi-
ros labda meg ott maradt a gyógytornate-
remben, ahová a költő is járt rehabilitáció-
ra, a „tornásznőnél”, ahogy Péter az egyik 
utolsó nagyversében hívta Zsuzsát. Most, 
hogy Hannával – bölcsi helyett – együtt 
botladozunk az életben, a lányom eljött 
velem gyógytornára is. És miközben én 
ügyetlenkedtem, ő vagy az öreg vizslával 
barátkozott, Bétát simogatta, nyaggatta, ju-
talmazta, vagy Péter különös hagyatékán 
nyújtózott. Nagyon ügyesen tartotta ma-
gát, elképesztő, mennyit javult az egyen-
súlyérzéke. Nagyobb is már, mint a labda, 
uralta az eszközt, élvezte a fölényét, hogy 
milyen ügyes, büszkén pillantott rám, fi-
gyelek-e, miket tud. 

Tegnap még egy pöttöm, a labda feléig 
sem érő apróság volt, aki alig bírt az egyen-
súlyával, és nem csak azért imbolygott, 
mert a megtaszított gumigolyó visszapat-
tant a faltól, de mert még minden mozdu-
lat vadonatúj volt, semmi sem volt ki-
próbálva, minden először történt. Mikor 
múlt ez el? Mikor lett rutinos a járása, 
hogyan kezdett el futni, ugrálni, szökell-
ni? Hogyan történt mindez? Mi végre sza-
ladtunk el így, hiszen nyáron már három-
éves, ősszel óvodába megy, és számonkér, 
ha nem értem. „Apa, bisztossan élted? 
Világosz? Hügyelsz?” Nem tudom, miért 
éppen ebben a pillanatban, Péter labdá-
ján kezdtem el leltározni az életét, láttam 
magam előtt, ahogy zokog Dévény-terá-
pián, aztán megtanul kúszni, és bevona-

tozik a falhoz rögzített franciaágy mögé, 
ahová nem tudunk utána menni, és hogy 
az istennek sem megy a mászás, pedig 
már réges-régen ideje lenne, és szinte egy 
időben jön a járással, hogy milyen óvatos, 
sőt bátortalan, ha mászni kell, megfon-
tolt csúszdán, mászókán, mennyire ijed-
ten mozdul. Most meg pimaszul kacag 
a bordásfal tetején, és kikéri magának, ha 
segíteni akarok. 

Banális dolog hadakozni az idővel, ér-
tetlenkedni, mit művel, de a lányom lát-
ványos fejlődése, a mozdulatok nyelve, 
meg persze az elmúlás, hogy már nincs 
kinek visszaadni a piros labdát, úgy fel-
kavart, hogy magamban mégis perleked-

ni kezdtem vele. Hiszen szinte még fel sem 
ocsúdtam az első csodálkozásaimból, és 
mindjárt meg kell értetnem a lányom-
mal, hogy bizonyos szempontból véget 
ért a gondtalanság, hogy az ovi már köte-
lező lesz, és persze majd azt is, hogy ez van, 
ilyen rövid és gyors ez az egész, így pör-
dül majd el a gyerekkora, és mire felfog-
juk, hogy jó, már nincs belőle semmi, és 
jó esetben, ha kegyes az ég, marad apa 
után egy mosolygós piros labda, amin, ha 
fáj az ember háta, el lehet nyújtózni, és 
csak hitetlenkedni, meg keseregni, mikor 
ment el minden, hogy vágtatnak el ilyen 
kegyetlen kapkodással az évek.

Grecsó Krisztián
Lányos apa
Grecsó Krisztián történetei mindig egy 
apróságból indulnak – legyen az egy 
játszótéri séta a kislányával vagy egy 
kamaszkori emlék –, ám rendre olyan 
távlatot keresnek, amelynek segítsé-
gével nemcsak a szerző, de az olvasó 
is megértheti saját sors kérdéseit. A ne-
héz témák elmesélésén is átüt a derű, 
a boldogság keresése, amely minden 
ellenkező híresztelés ellenére nagyon 
bonyolult állapot.

Megjelenés: február 14.

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CV001

GRECSÓ KRISZTIÁN: LÁNYOS APA
ROHAN AZ IDŐ

Részlet a könyvből

SZÉPIRODALOM
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Angela Petch
Képeslap Itáliából
A Toszkán titok szerzőjének legújabb könyve, 
amely a gyönyörű pugliai tengerpart lankás 
vidékére kalauzolja az olvasót, és betekintést 
nyújt a háború utáni évek mindennapjaiba.

Fordította: Novák Petra

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CV002

Julie Klassen
A klastrom árnyai
Rebecca Lane társalkodónő egy családi ügy 
miatt hazatér. Egy középkori apátságból át-
alakított szállodában éjszakázik, de a hotel-
ba érve több furcsaságot tapasztal, és amikor 
egy híres írót is holtan találnak, a nő régi szerel-
me, Sir Frederick nyomozni kezd. A férfi azon-
ban rájön, hogy Rebbecca rejteget valamit.

Fordította: Bánki Vera

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CV003

Julian Fellowes
Tökéletlen múlt
A sikeres író elvállalja esküdt ellensége, a dús-
gazdag Damian felkérését, hogy keresse meg 
az örökösét, akinek csupán sejti a létezését. 
A szerző a kutatás közben beleveti magát 
az emlékek tengerébe, csakhogy a vidám 
anekdotákkal együtt egy negyven évvel 
ezelőtti óriási botrány részletei is a felszínre 
kerülnek.

Fordította: Frei-Kovács Judit

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CV004

Clare Pooley
Rendhagyó szabályok  
ingázáshoz
Soha senki nem szólítja meg az utastársát 
a vonaton – ez a tapasztalt ingázók íratlan 
szabálya. De vajon mi történne, ha mégis-
csak megtennék?

Fordította: Szigeti Judit

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CV006

Beth O'Leary
Bepalizva
Reggeli: Siobhan alig várja a randiját Joseph-fel. 
Ebéd: Miranda őszintén reméli, hogy együtt 
ünnepelhet Joseph-fel. Vacsora: Joseph meg-
ígérte, hogy Jane partnere lesz a Valentin- 
napi bulin. Három faképnél hagyott nő, mind-
hármukat ugyanaz a férfi ültette fel. Mi ez, ha 
nem botrány? Egy igazán bájos, szívszorító, 
mégis örömteli történet arról, hogy a szerelem 
milyen sokféle úton-módon találhat ránk.

Fordította: Fügedi Tímea

Bolti ár: 4690 Ft
Klubár: 4360 Ft
Rendelési kód: CV005

Paige Toon
Amikor megláttalak
A vonzalom könnyen érkezik, de vajon kö-
veti-e a szerelem? Amikor Hannah először 
megpillantja Sonnyt, rögtön ellenállhatatlan 
vonzalmat érez iránta, azonban a férfi fel-
kavaró híreket kap, így elhatározza, hogy egy 
ideig mindenféle romantikus kapcsolattól 
távol tartja magát. Ám ahogy telnek a hóna-
pok, úgy lesz egyre nehezebb figyelmen kí-
vül hagyniuk a kettejük közötti vonzalmat. 

Fordította: Kaul Éva

Megjelenés: február 28.

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CV007
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 Miért döntöttek úgy, hogy álnéven 
adják ki a könyvet?

Azért, mert hárman vagyunk társszerzők. 
Ha mindhármunk neve fel lenne tüntetve 
a borítón, az csak elriasztaná az olvasót. 
A célunk az volt, hogy a könyv a lehető leg-
több olvasóhoz eljusson, mint akármelyik 
másik szerző műve. A Carmen Mola álnév 
valójában egy írói kísérlet. Arra voltunk 
kíváncsiak, hogy vajon az eltérő stílusaink 
megőrzéséhez vagy egy egységes mű lét-
rejöttéhez ragaszkodunk-e jobban. Nem 
akartuk, hogy bármelyikünk neve szere-
peljen a könyvben, hogy ezzel igazoljuk 
annak tartalmát és sikerét. Számunkra 
elég bizonyíték, hogy a regény enélkül is 
megállja a helyét a közönség előtt.

 Hogyan fogadták önöket az olvasók, 
miután kiderült az igazság Carmen Mola 
személyéről? 

Volt pár olyan anekdotába illő eset a de-
dikálások alkalmával, amikor néhány ol-
vasó azt kérte, Carmen Molaként írjuk alá 
a könyvet. Az olvasók többsége jól fo-
gadta az előbújásunkat, sőt, úgy vettük 
észre, hogy még inkább lázba hozta őket. 
Persze akadtak olyanok, akik egyfajta csa-
lódásként élték meg, mintha becsaptuk 
volna őket. 
 

 Milyen csapatmunkában elkészíteni 
egy regényt? Miben tér el az egyéni próza- 
és filmforgatókönyv-írástól?

Az első dolog, amit az embernek figyelem-
be kell vennie, hogy nem egymagában dol-
gozik, hanem egy írói csapat tagjaként. 
Ez azzal jár együtt, hogy a szöveg minden 
apró részlete, a cselekményszövéstől 
a szereplők kitalálásáig minden, ami vé-

gül a papírra kerül, egy kollektív alkotási 
folyamat eredménye, teljesen függetlenül 
az egyéni stílusunktól. Amikor egyedül 
dolgozol, néha megtorpan a cselekmény-
szál, vagy épp befejezettnek gondolsz egy 
olyan szereplőt, amelynek jelleme nincs 
kellően kidolgozva.  Viszont ha másokkal 
együtt dolgozol a szövegen, akkor sokkal 
könnyebb ezeket a csapdákat elkerülni, 
hiszen előbb-utóbb valamelyikünk úgyis 
felhívja a másik figyelmét a történetszövés 
vagy a jellemábrázolás hiányosságaira. 
Hármunk esetében a szöveg egységére fó-
kuszáló figyelem hatványozódik. 

 Hogyan merült fel önökben A legyek 
menyasszonya című regényükben előfordu-
ló, már-már betegesen morbid gyilkossági 
módszer? 

A regény megírása előtti beszélgetéseink 
során csak úgy röpködtek az ötletek. Ren-
geteg más elkövetési módot elvetettünk, 
mire rábukkantunk erre a borzalmas kín-
zási eljárásra. Egyik általános alapelvünk 
az, hogy igyekezzünk minél nagyobb meg-
lepetést és megbotránkozást kelteni az ol-
vasóban. Ennek a célnak az eléréséhez 

Carmen Mola neve nem egy, hanem három szerzőt takar – Jorge Díaz, Agustín Martínez 
és Antonio Mercero –, akik 2017 tavaszán elhatározták, hogy közös munkába kezdenek. 
Írói munkaközösségük egészen a 2021-es Planeta spanyol irodalmi díjátadó eseményéig 
titokban maradt. Ám, amikor a nyertesnek kikiáltott női szerző, Carmen Mola helyett 
három férfi lépett a színpadra, az egész világ meghökkent.

a már rögtön a mű elején felbukkanó, fér-
gek által belülről elevenen felfalt holttest 
megfelelő ötletnek tűnt a számunkra.
 

 Miképp működne a valóságban 
a rendőrség, ha az állomány zömét csupa 
olyan különc csodabogár alkotná, mint 
Elena Blanco felügyelő? 

Abból semmi jó nem sülne ki. Egy állami 
testületnek azokra a diszkrét, értelmes 
funkcionáriusokra van szüksége, akik 
a végsőkig tiszteletben tartják a szabályo-
kat, és aprólékos türelemmel végzik a mun-
kájukat ahelyett, hogy különféle önké-
nyes és őrült akcióba bocsátkoznának. 
Az, ami egy irodalmi műben elfogadható, 
az nem biztos, hogy jól működik a való-
ságban.

 Önök milyen mértékben volnának 
hajlandók felrúgni a szabályokat a bűn-
elkövetők méltó megbüntetése érdekében? 

Szerencsére írók vagyunk, nem rend őrök. 
Szeretünk a szereplőink morális kettős-
ségével játszani a történeteinkben, legye-
nek akár rendőrnyomozók, akár bírók 
vagy ügyvédek, akik állítólag azon fára-
doznak, hogy megvédjék a társadalmat 
egyes eltévelyedett személyek abúzusaitól. 
Igaz, hogy az ember néha személyes kész-
tetést érez rá, hogy minél súlyosabb esz-
közökkel büntesse meg a gonosztevőket, 
de hangsúlyozom, szerencsére az ítélet és 
a korbács nem a mi kezünkben van.

ÍRÓK VAGYUNK, NEM RENDŐRÖK 
Interjú A legyek mennyasszonya szerzőivel

Carmen Mola
A legyek menyasszonya 
„Madridban nemigen ölik egymást az emberek” – Susanát 
mégis holtan találják. A lányt az esküvője előtt kínozták 
meg brutálisan, ugyanolyan módszerrel, ahogy a nővérét 
is me ggyilkolták hét évvel korábban. Csakhogy a felté-
telezett gyilkosa azóta is rács mögött van.

Fordította: Tolvaj Zoltán

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CV012
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Chris Carter
Halállista
Robert Huntert, a Los Angeles-i 
rendőrség gyilkossági osztályának 
nyomozóját egy ismeretlen telefo-
náló arra utasítja, hogy látogasson 
el egy honlapra, amely élőben 
közvetíti egy üvegtartályba zárt, 
megkötözött férfi utolsó perceit. A 
hívó azonban nem elégszik meg 
azzal, hogy Hunter a tanúja legyen 
a szerencsétlen haláltusájának: azt 
akarja, hogy részt vegyen az áldo-
zat kivégzésében. 

Fordította: Szabó István

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft 
Rendelési kód: CV008

Michael Robotham
Hajszál híján
Cyrus Haven élete húsz évvel ezelőtt elveszí-
tett mindenkit, aki fontos volt számára. Rá-
adásul a bátyja keze által. Most, hogy a fivére, 
Elias kiszabadulhat, el kell döntenie, hogy ké-
pes-e megbocsátani a bátyjának mindazért, 
amit tett. Épp Elias hazatérésére készül, ami-
kor ráadásul még egy gyilkossági esethez is 
riasztják... 
Fordította: Fügedi Tímea
Megjelenés: február 15.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CV009

Malin Stehn
Boldog új év
Svédország, Malmö, december utolsó napja. 
A tizenhét éves Jennifer végre hozzá hasonló 
tinédzserekkel töltheti szilveszter éjszakáját, 
miközben a szülei régi barátok társaságában 
mulatnak a város másik végén. Reggelre 
Jennifernek nyoma vész. A házibulit idő előtt 
otthagyta, és azóta nem látta senki. A ka-
masz lány eltűnése arra készteti a felnőtteket, 
hogy átértékeljék a kapcsolataikat…

Fordította: Petrikovics Edit

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CV011

Lee Child–Andrew Child
Az egyetlen lehetőség
A coloradói Gerrardsville-ben meg-
hal egy nő. Úgy tűnik, öngyilkos lett. 
Jack Reacher azonban épp a hely-
színen tartózkodik, amikor bekövet-
kezik a tragédia, és jól tudja, hogy 
az asszony nem a saját akaratából 
került a busz kerekei alá. Egy férfi 
nemcsak az élete kioltásáról gondos-
kodott, hanem arról is, hogy meg-
kaparintsa a nő táskáját, és sietve el-
tűnjön. Minden bizonnyal el is tűnt 
volna, ha Reacher annyiban hagyja. 
Miután az egykori katonai rendőr 
megszerzi a táskát, csak pár perce 
marad, hogy a rendőrök kiérkezése 
előtt átkutassa a tartalmát, és amit 
benne talál, igencsak felkelti az ér-
deklődését.

Fordította: Gieler Gyöngyi

Megjelenés: február 23.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CV010
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Szenteste

Vacsora után beszélgetünk a fiammal  
az ünnepi asztalnál,
és régi karácsonyaink jutnak eszembe.
Hol a rajtam csüggő, patakzó örömű, 
ártatlan kisfiú,
kinek karácsonyfát állítottam?
Hol a fiatal, erős, merész apa,
ki állta az élet csapásait?
 

Konyha

Életemből talán régi szajlai konyhánk 
hiányzik legjobban.
Mindig meleg volt benne,
és éjszakára sem hűlt ki egészen.
Mintha ez a helyiség tartott volna össze 
bennünket.
 

SZÉPIRODALOM

Oravecz Imre
A megfelelő nap 
Leírások, naplójegyzetek, töprengé-
sek váltakoznak a kötet lapjain, hol 
lírai nagyításokkal, hol epikus távla-
tokkal. Ez a kettősség teremti meg 
a kötet egyszerre realista és meta-
fizikus jellegét: az élet és a halál 
ebben a költészetben mindenna-
pos valóság és filozófiai probléma. 
A hangoltság alapvetően elégikus, 
mindezt a költőre jellemző szikár ön-
irónia ellensúlyozza. 

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CV013

oravecz imre

Oravecz Imre 80

a megfelelő nap
Részlet a könyvből

Talán a kortárs magyar irodalom-
ban Oravecz Imre tudja a legtöbbet 
a hagyományról és az újításról. Évti-
zedeken keresztül alakította költésze-
te irányait és tematikáit. Kísérletezett 
a neoavantgárddal, majd megtalálta 
az amerikai indiánok, a hopik archai-
kus világát. A legszemélytelenebbre 
törekvő leíró költészettől jutott el 
a legszemélyesebb vallomásos líráig. 
Az elmúlt években a vers és a próza 
határában jár; naplójegyzeteiben 
a nyelv tömör, a létezés pedig pulzál. 
És ne feledkezzünk el A rög gyer-
mekei címet viselő regényfolyamáról 
sem, melynek három kötete (Ond-
rok gödre, Kaliforniai fürj, Ókontri) 
a magyar epika nagy teljesítménye. 
Oravecz Imre rengetget tud a régiről 
és az újról. Az óhazáról és az Újvilág-
ról. Szajla és Kalifornia egymás szom-
szédságában? Ez hihetetlen, ahogyan 
az is, hogy Oravecz Imre nyolcvan-
éves lett. Isten éltesse!

Szegő János
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Zsolt és Teréz egy martonvásári park két sarkában laknak, közel egymás-
hoz. Egyikük grófnő, a magyar óvodák megalapítója, utazó és naplóíró, 
Beethoven barátja, másikuk zenész, író, tanár, irodalmi estek előadója. 
Levelezésük ebben a könyvben található, igaz, sosem találkozhattak, 
lévén, hogy Zsolt száz évvel Brunszvik Teréz halála után született.

Prieger Zsolt
Kedves Teréz! 
Martonvásári levelek
Megjelenés: február 28.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CV015

Emma Woodhouse szellemes és gyönyörű hajadon, aki előszeretettel 
játssza a kerítő szerepét, ő maga azonban elszántan szembeszegül 
a házassággal. Ám ahogy egyre újabb délceg ifjak legyeskednek kö-
rülötte, mintha a minden lében kanál lányban is felcsapna a vágy – 
de vajon kihez vonzódik leginkább? 

Jane Austen
Emma
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft 
Rendelési kód: CV035

Kollár Zsolt
Istenítélet
Szent László királyra halála előtt még egy 
utolsó, nagy jelentőségű döntés várt. Meg 
kellett neveznie utódját a királyi trónon. Vég-
napjait e gyötrő kérdés keserítette meg: 
Kálmán vagy Álmos? Végül Kálmánt nevezte 
meg utódjának. A döntésével elindította 
azt a viszályt, amely az új király, Könyves Kál-
mán egész uralkodását végigkísérte.

Bolti ár: 3799 Ft
Klubár: 3530 Ft
Rendelési kód: CV101

Szent Ágoston
Vallomások
Két évezred szentjei közül is kiemelkedő 
egyéniség Hippói Szent Ágoston (latin ne-
vén Aurelius Augustinus). Vallomások című 
műve 397 és 400 között keletkezett.  Vallomá-
sainak tizenhárom könyve nemcsak az óke-
resztény, hanem a világirodalom legnagyobb 
művei közé tartozik.

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CV102

Patricia Treece
Egy év Pio atyával  
Olvasmányok az év 365 napjára
Aki a huszonegyedik században lelki életet 
próbál élni, az egy lélekellenes kultúra ost-
romában találja magát. Pio atya példája és 
tanítása azonban felvértezhet ehhez a harc-
hoz, hiszen megrendítő erővel tesz tanúsá-
got az Istenbe vetett határtalan bizalomról 
és hitről.

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CV103
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Ilong a ráncos csávóra pillantott. Valaha 
egész jó pasi lehetett. Most már össze-
aszta az idő. Haja ritkás. Orra ferde, mint 
akinek bevágtak. Bokszoló? Ugyan, ilyen 
keskeny és hosszú ujjakkal? Elég alacsony. 
Itt, Svédországban a férfiak magasra nő-
nek, hozzám képest meg főleg, gondolta 
Ilong. Neki minden csávóhoz lábujjhegy-
re kellett ágaskodnia a csókhoz. Ha a mama 
tudná, hánnyal smárolt már, elsápadna. 
A többiről ne is beszéljünk. Az a legfur-
csább ebben a csávóban, hogy Nirvana 
feliratú trikót hord. Fiatalos nagypapa? 
Vastag kötetet olvas. Ilong kibetűzte a cí-
met. How to Improve our Will and Power. 
Írta dr. Glenn Strong. Na, már csak ez hi-
ányzik. Vonaton regényt olvasunk, ha 
egyáltalán. Bár én is hoztam volna egyet.

Falrengetőt tüsszentett. Még jó, hogy 
nem köptem le. Papírzsebkendőt keresett 
a táskában, kapkodva, félt, hogy mindjárt 
elcsöppen. Amikor végre megtalálta, ki-
fújta néhányszor az orrát, teljes erőből, 
hiába, már nem szelelt. Jól bekaptam. 
Szipogott. Kezébe akadt Lena csomagja, 
az ajándék, amelynek kézbesítését rábízta. 
Észrevette, hogy a dombornyomatos ró-
zsák díszítette csomagolópapír nincs le-
ragasztva. Óvatosan kihúzta a kötetet. Nem 
lesz semmi baja, ha olvasom egy kicsit. 
Majd visszacsomagolom. Lady Chatterley 
szeretője. Fölütötte. „Első fejezet. Korunk 
alapjában véve tragikus, emiatt nem akar-
juk tragikusnak látni. A világkatasztrófa 
után a romokon élünk, és építgetjük új kis 
házainkat, ápoljuk új kis reményeinket. 
Nehéz munka, a jövőbe vezető út soha nem 
egyenes, kerülőket kell tennünk, akadá-
lyokon kell átjutnunk. Élnünk kell, akkor 
is, ha ránk szakadt az égbolt.” Unta ezt a fi-
lózgatást. Nógatta az amerikainak tippelt 
szerzőt, térjünk a tárgyra. Egy idő után 
becsukta a könyvet, aludjunk inkább.

Csak ne szörcsögne annyira az orra. 
Lehunyta a szemét. Válla a szomszédjáé-
hoz nyomódott. Ki hinné – az öreg csávó 
melege szinte jólesett, így nem húzta 

odébb a karját. Húzza el ő, ha akarja. 
Persze, nem akarja. Eh… – föladta a kö-
nyöklőt.

Jaj, de soká lesz, mire Göteborgba 
érünk. Bedugult orral nehéz szundikálni. 
Ha a csávónak szerencséje van, nem fo-
gok horkolni. A szortyogást nem bírom 
megspórolni neki. Be kéne csöppentenem. 
De orrcsepp sincs nálunk, fölkészület-
len betegek vagyunk. Megpróbálta alapo-
san kifújni. A grippe ezen szakaszában 
legalább az egyik lyukat hermetikusan 
zárja az odagyülemlett váladék. Ebben 
az esetben mind a kettőt. Jól állunk. Ilong 
olyan hangokat adott, mintha vaskoron-
got húznának betonon. Még szerencse, 
hogy Svante nincs itt, talán kiábrándulna. 
Ez persze csak vicc, tette hozzá, mintha 
fennhangon mondta volna az előbbit. Na-
gyobb baj, hogy kifogytunk a zsepiből. 
Beletúrt a táskájába, hátha talál még egy 

csomagot, amiről nem tudott. Nincs olyan 
szerencsénk. A papa stílusa, gondolta, ő 
beszél így, királyi többesben. Ezt örököl-
tem tőle. Mást se. Nem baj, fő az egészség. 
Jókor mondjuk.

[…]
A kalauz tűnt föl, jellegzetes északi arc, 

szétálló fülek. Előbb az öreg csávó jegyét 
kérte, amin Ilong csodálkozott, ladies first, 
vagy nem? Aztán rájött, a kalauz a számok 
alapján halad. Kereste az igazolványt, ame-
lyet Svante szerzett neki. Svante a vasút-
társaság internetes honlapjának egyik 
rendszergazdája volt, így szabadjeggyel 
rendelkezett. Némi erőlködés árán sike-
rült kisírnia egyet Ilongnak is, arra hivat-
kozva, hogy élettársak. Ilong most elgon-
dolkodott, szeretné-e, ha tényleg. Egy 
hónappal korábban még határozott igen 
lett volna a válasz. De a történtek más 
fénybe helyezték Svantét, más homályba 
inkább. Adódott néhány óra, amikor 
Ilong eljátszadozott a gondolattal, hogy 
rövid úton megfojtja. Érdektelen, túl va-
gyunk rajta.

Részlet a könyvből

Vámos Miklós: Visz a vonat 
II. „B” menü

Vámos Miklós
Visz a vonat
„Az én nemzedékemben a fiúk vasu ta sok akar-
tak lenni, apró gyermekkorukban. Az e kötet-
ben összekerült dupla kisregény és a dupla 
(sőt tripla) novellák a vonat, az utazás és a vég-
zet bűvöletében íródtak. Zöld szemafort, ne-
mes élményeket, üdvös társakat kívánok, mind-
annyiunknak.” (Vámos Miklós) 

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CV016
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MŰVELT NÉP KIADÓ

Jessie Inchauspé
Glükóz forradalom
A vércukorszint egyensúlyban tar-
tásának 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 élelmi-
szerek, amik felborítják a vércukor-
szint szabályozását. Jessie Inshauspé 
biokémikus az egyszerre tisztán ért-
hető és empatikus írásával elma-
gyarázza, hogy a kiugró vércukor-
szint miért rossz számunkra és hogy 
tudnánk ezek a kiugró görbéket el-
laposítani, hogy forradalmi változást 
idézzünk elő az egészségünkben.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CV304

Alice Feeney
Kő, papír, olló
Tíz évnyi házasság. Tíz év titkok között. Egy há-
zassági évforduló, amit soha nem fognak el-
felejteni. Adam és Amelia a skót Felföldön töltik 
a hétvégét. A világtól távol eső hely tökélete-
sen alkalmas arra, amit terveznek. De amikor 
romantikus utazásuk hátborzongató fordula-
tot vesz, mindkettejükben felmerül a kérdés: 
megbízhatnak-e abban, akivel együtt vannak? 
Mert minden házaspár mond kegyes hazug-
ságokat. Csakhogy Adam és Amelia számára 
az igazság sokkal veszélyesebb.

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CV303

Hiro Arikawa
A búcsúzó macska
A macskák ezekben az írásokban olykor túl-
ságosan emberszerűek, olyan hűségesek és 
szerető szívűek, amilyeneknek mi, emberek 
képzeljük őket. De ez főként annak köszön-
hető, hogy ez a könyv teljes szívvel és egy-
általán nem elfogódottan a szeretetről szól. 
Nana, Satoru és újonnan megismert kedven-
ceink hűségről és barátságról, az élet örömei-
ről és csodáiról mesélnek ebben a megható 
és szép könyvben.

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CV305

Bacteria
A tale of thousand stars 1.  
Megszámolok veled ezer csillagot 1. 
Rendelési kód: CV301

A tale of thousand stars 2.  
Megszámolok veled ezer csillagot 2.
Rendelési kód: CV302

Egy önkéntes tanárnő tragikus balesetben meghal, így a szívét átültetik Tianba, aki a halott lány 
naplóbejegyzésein keresztül megismerheti annak az életét, a titkait és álmait, akinek a szíve 
most benne dobog. Így szerez tudomást a Phupha vadőrnek tett ígéretéról is, hogy megszámol 
vele ezer csillagot. Tian ezután úgy dönt, hogy követi a naplóban leírt álmokat. Vajon a szerelem 
független lehet nemtől, testtől, és a külvilágtól? Legyőzhet minden akadályt?

Bolti ár: 4490 Ft/kötet
Klubár: 4175 Ft/kötet
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SZÉPIRODALOM

Lutter Imre
Ha szeretsz…  
Sorok között Lutter Imrével

Mi a közös Pásztor Erzsi, Besenyei Péter, Jakupcsek Gabriella, 
Geszti Péter, Balázs Klári, Sváby András és Szabó Győző életé-
ben? Mindannyiuk életében fontos a költészet. Petőfi, Ady, 
Radnóti, József Attila, Tóth Árpád, Kosztolányi, Pilinszky. Mert 
egy vers kimozdít a mélypontról, és megmutatja, hogy nem 
vagyunk egyedül.

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CV014

 Mit jelentett számodra az interjúk 
elkészítése, illetve miért fontos számodra 
a költészet?

Ez a válogatáskötet, túlzás nélkül, semmi-
ben nem hasonlít a hagyományos interjú-
kötetekre. Itt a legkülönlegesebb történetek 
ismert emberek, a jelenkor nagy példaké-
pei és a mindenki által ismert költők versei 
révén jelennek meg, úgy, hogy az olvasó 
fokozatosan jön rá, mennyi közös van ben-
ne, az általa kedvelt ismertség és a költő 
között. Párhuzamos életutak, hasonló tör-
ténetek, merőben más életutak, elképesz-
tően izgalmas stílusban! Olyan sztorikkal, 
amik a Sorok között Lutter Imrével című 
tévéműsorban (és másutt is) nem teljesen 
vagy egyáltalán nem szerepeltek. És hogy 
miért fontos számomra a költészet? Ked-
ves emlék. Házat rajzolni tanított nagy-
mamám, s bármilyen béna is volt az a ház, 
a képét, a falait meg az ablakát nem felej-
tem. Mosolyt csalt öreg arcára, ahogy fo-
kozatosan elnyerte az épület a végső for-
máját, fordítva felépítve, épp, ahogy Weöres 
Sándor konstatálta és megírta a Kisfiúk 
témáira című versében. A házba zártam 
azt a világot, amit én képzeltem, s amit sza-
vakkal még nem tudtam kifejezni, de vers-
ben már hallottam az esti elalvások előtt. 
Az a világ, a rácsodálkozás felemelő tisz-
tasága most is belém hasít, s erre gondo-
lok, ha közönyt vagy indulatot látok a hét-
köznapokban.

 Ki az a költő, akit szerinted minden-
kinek ismernie kellene?

Akit ismerni érdemes, így fogalmaznék. 
Mindenkinél adódhat olyan helyzet, ami-
kor a vers segít: Petőfi modernsége, Arany 
János történetei, Ady igazságérzete, Radnóti 
élni akarása, Heltai Jenő humora, József 
Attila magánya, Tóth Árpád szerelme, 
Kosztolányi elmúlása, Kassák rendszerte-
lensége, Karinthy játéka, Pilinszky fegyel-
me, Nagy László hite, Reményik reménye, 
Weöres filozófiája, Nemes Nagy Ágnes tisz-
tasága és Tandori bonyolultsága a bizonyí-
ték, hogy a világ milyen színes, miközben 
mindegyik világban ott vannak a tapasz-
talásaink. Bármennyire nem vagyunk egy-
formák, az életünk az emberiség egészét 

jelenti. Csepp vagyunk a tengerben, de 
a csepp az egész tengert magában hor-
dozza. 

 A kötetben merőben különböző egyé-
niségekkel (többek között Pásztor Erzsi, 
Besenyei Péter, Jakupcsek Gabriella, Geszti 
Péter, Balázs Klári, Sváby András, Szabó 
Győző vagy épp Szabados Ágnes) beszél-
getsz. Mi a közös bennük?

A legkisebb közös többszörös, mondjuk 
így, hogy mindenki megnyílik, s elmondja, 
mit gondol a világról. A legkülönbözőbb 
hivatást űző emberek vannak itt: művé-
szek, sportolók, politológusok, tévések, le-
mez lovasok, irodalmárok, újságírók. A tör-
ténetek kötik össze őket. Jakupcsek Gabi 
nem tudja letenni az interjúalanyai történe-
tét, viszi magával haza. Úgy hordozza, mint 
Szabados Ági a regényekét, miközben a hí-
rek és emberek szerelmeseként látjuk a kép-
ernyőn. S közben Kosztolányi Dezső és 
Radnóti Miklós vágyai előttünk érik utol 
egymást. Balázs Klári révén Korda György 
lelkébe látunk bele, de úgy, ahogy a szín-
pad mögül figyelte imádott, ám elérhetet-
lennek hitt választottját a tehetséges, fiatal 
vokalista. Majd hirtelen visszagondolunk 
Geszti Péterre, hogy Jeszenyin versén és 
első szerelmén keresztül hogy dobbantotta 
meg a szívét egy vers, megérezvén, hogy 
az nem egy kötelező iskolai rossz, hanem 
a saját életének leirata, és hogyan beszél fe-
leségéről, kislányáról, akik rádöbbentették 
az igazán fontos dolgokra az életében.

 Melyik volt számodra a legváratla-
nabb a válaszok közül?

Kálid Artúr, Dés László, Beregi Péter, Al 
Ghaoui Hesna, Sváby András és Juhász 
Anna története, de mind más okból. Meg-
rendítő, bizonyos pontokon végtelenül 
vicces, erős élettörténetek és nagyon 
komoly kapcsolódási pontok jönnek elő 
a költőkkel.

 Miért gondoltad, hogy az interjúkat 
egy könyvben is szeretnéd megjelentetni?

Egészen más leülni a képernyő vagy a rá-
dió elé, és nézni, hallgatni egy beszélgetést, 
mint amikor sokkal bővebb formában, 
tértől és időtől függetlenül mi dönthetjük 
el, hogy melyik történetre mennyi időt 
szánunk. Visszatérhetünk a beszélgetések 
bármelyikére, újra elolvashatjuk a verset, 
a költő életét, végiggondolhatjuk a sajá-
tunkat, és felfedezhetjük, hogy tényleg 
nem vagyunk egyedül.

Kardos László

Interjú Lutter Imrével

A vers segít 
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ISMERETTERJESZTŐ, ÉLETMÓD

Brendan Borrell
Verseny a vakcináért
A Verseny a vakcináért korunk holdutazással 
felérő orvostudományi csodájának teljes, 
megdöbbentő történetét meséli el a korona-
vírus elleni oltóanyag kifejlesztésének tör-
ténetéről. 

Fordította: Torma Péter

Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CV018

Gary White–Matt Damon
A víz értéke
Gary és Matt történeteket mesél arról, hogyan 
jöttek rá fontos dolgokra, próbáltak ki új öt-
leteket, utazták be a fél világot hol a rászo-
rulókat felkeresve, hol a nagyhatalmú dön-
téshozók között forgolódva. Humorral és 
alázattal ismertetik, hogyan indítottak útnak 
egy vadonatúj modellt, melynek nem kisebb 
a tétje, mint jobb egészség és magasabb élet-
színvonal számos embernek szerte a világon.
Fordította: Árokszállásy Zoltán

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CV019

Frank Schätzing
Mi van, ha megmentjük a világot?
A német sci-fi-író tudományos alapokon és 
közérthetően vázol fel különböző forgató-
könyveket az emberiség jövőjéről, és tippeket 
ad, hogyan kerülhetjük el a klímakatasztrófát.

Fordította: Csősz Róbert

Megjelenés: február 23.

Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CV017

Henrik Fexeus
A gondolatolvasás művészete
A most kapott eszköztárral már néhány má-
sodperc elteltével rengeteget tudhatsz meg 
egy olyan emberről is, akivel azelőtt még 
sohasem találkoztál.
Amikor észreveszed, hogy mi zajlik a másik 
arcán, akkor kitapasztalhatod, milyen érzései 
vannak, esetleg megfigyelheted érzelmi ál-
lapotának változását is.
Fordította: Harrach Ágnes
Megjelenés: február 15.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CV020

Isabel Pérez
Sajttorták  
A világ minden tájáról
Isabel Pérez kilenc év munkája és 
a világ különböző tájairól érkező 
cukrásztanulók százainak lelkes ér-
deklődése nyomán vetette papírra 
az Aliter Dulcia cukrászműhely sajt-
tortáinak titkait e több mint nyolcvan 
receptet tartalmazó receptkönyv-
ben. Az Aliter Dulcia fő attrakciója 
a sajttorta: azok a sütemények, ame-
lyek csodálatos megjelenésükkel és 
izgalmas ízvilágukkal varázsolják el 
a rajongókat. 

Fordította: Mester Yvonne

Bolti ár: 8499 Ft
Klubár: 7900 Ft 
Rendelési kód: CV023
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Majtényi László
Soma, a beszélő kutya  
Embernevelésről, szabadságról és 
(emberi) jogokról
Soma, az ír terrier születése után nem sokkal 
elkezdett facebookozni. Posztjait sok ezren 
követik, igazi celeb lett. Büszkén adjuk hát 
közre a beszélő kutya történeteit, melyek 
barátságról, hűségről, állítólagos vagyon el-
leni bűncselekményekről (konkrétan: kol-
bász, sajt, sültek stb.), különféle jogokról és 
kötelmekről szólnak. 

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CV021

Marty Noble
Teaidő
A Jane Austen színezőkönyv megálmodóját 
ezúttal a történelmi teakultúra modern nép-
szerűsége inspirálta. A Teaidő több mint har-
minc illusztrációja vintage plakátok kecses 
hölgyeit, mesés teáskészleteket és gyönyörű 
csészéket vonultat fel, mindezt a délutáni 
teázás szertartásához kapcsolódó mintákkal 
és díszítésekkel gazdagítva.

Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2325 Ft
Rendelési kód: CV025

Mark Simmonds
Siker és szorongás  
A munkahelyi stressz  
minimalizálása a gyakorlatban
Egyesek nagy árat fizetnek az ambíciójukért. 
A stresszt nem lehet kiiktatni, ha azonban 
megtaláljuk az ideális munkakört, felvállal-
juk a sajátosságainkat és figyelünk a hétköz-
napi jóllétünkre, akkor képesek leszünk pozitív 
tartományban tartani.

Fordította: Bosnyák Gabriella

Megjelenés: február 28.

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CV022

Emelt szintű érettségi – matematika
Rendelési kód: CV026

Emelt szintű érettségi – magyar nyelv és irodalom
Rendelési kód: CV027

Emelt szintű érettségi – történelem
Rendelési kód: CV028

Az általános összefoglaló munkákkal szemben ezek a kiadványok nem globális áttekintést 
nyújtanak, hanem a 2023-as emelt szintű magyar nyelv és irodalom, valamint történelem 
érettségi vizsga szóbeli témaköreinek sematikus kidolgozását a Részletes Érettségi Vizsgakö-
vetelmények alapján, továbbá a nyilvánosságra hozott matematika témakörök teljes kidol-
gozását, hiszen pusztán mintatételek bemagolása nem helyettesíti az anyag egészéből való 
felkészülést.

Bolti ár: 3490 Ft/kötet
Klubár: 3245 Ft/kötet

Marjorie Sarnat
Varázslatos vízi világ
A Kreatív Kikötő-sorozat Varázslatos vízi világ 
című színezőkönyve az óceán mélyére kala-
uzol, hogy elsüllyedt kincsekről és különös 
tengerlakókról meséljen. Találkozhatsz itt me-
dúzákkal, polipokkal, teknősökkel, csíkos an-
gyalhalakkal, vidrákkal, rozmárokkal és még 
sok más érdekes vízi lénnyel. Merülj el a titok-
zatos, tenger alatti világban!

Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2325 Ft
Rendelési kód: CV024
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Roxane van Iperen
Nővérek Auschwitzban 
Egy testvérpár ellenállásának igaz 
története a náci megszállás alatt
A második világháború idején Hollandiában 
egy testvérpár földalatti tevékenységet foly-
tatott: hamis okmányokat készítettek, röpira-
tokat terjesztettek, és egy „Magas Fészek” nevű 
rejtekhelyet hoztak létre. A központot azon-
ban elárulták, a két lány pedig Auschwitzba 
került…A könyv érzékletes lenyomat a hol-
landiai ellenállás történetéről, a bátorságról 
és a szolidaritásról.

Bolti ár: 5200 Ft
Klubár: 4835 Ft
Rendelési kód: CV204

Elliot Aronson–Joshua Aronson
A társas lény 
Bővített, átdolgozott kiadás
A szociálpszichológia alapművének tekintett 
könyv bővített és újrafordított kiadása – 
amelyet Elliot Aronson a fiával írt – magával 
ragadó összefoglaló a társadalomlélektan leg-
izgalmasabb jelenségeiről. Rengeteg új tu-
dományos felismeréssel szolgál, de továbbra 
is őrzi egyedi stílusát és szellemiségét.

Megjelenés: február 15.

Bolti ár: 9990 Ft
Klubár: 9290 Ft
Rendelési kód: CV201

Rita Carter
Az aktív elme 
Gyakorlatok, feladványok és új  
kihívások agyunk fitten tartására
Milyen egyszerű feladatokkal fejleszthetjük 
érzékszerveinket és kognitív funkcióinkat? Mi-
képpen serkenti agyműködésünket és oldja 
a stresszt a kertészkedés, a rajzolás vagy ép-
pen a tánc? Az aktív elme különféle izgalmas 
feladványai és gyakorlatai amellett, hogy re-
mek szórakozást nyújtanak, érzékszerveinket 
tesztelik és fejlesztik.

Bolti ár: 5900 Ft
Klubár: 5485 Ft
Rendelési kód: CV205

Segal Viktor–Szemere Katalin
100 keksz, amit szeretsz
Egy finom keksz ünnepivé teszi a hétközna-
pokat, tea mellé, de akár ajándékként is tö-
kéletes. Elkészítése egyszerű, nem kell hozzá 
más, csak egy-két jó minőségű alapanyag. 
A szerzők a rengeteg recept mellett trükkö-
ket is megosztanak, hogy kifogástalan legyen 
a végeredmény.

Bolti ár: 8990 Ft
Klubár: 8360 Ft
Rendelési kód: CV202

Daniel H. Pink
A megbánásban rejlő erő 
Hogyan segíthetnek újragondolt 
kudarcaink a döntéshozásban?
Miért ne vegyük félvállról a bűntudatunkat, 
és miért ne merüljünk el túlságosan benne? 
A könyv széles körű kutatásokra alapozva 
meghatározza a megbánás alaptípusait, és 
bemutatja, hogyan alakíthatjuk építő erővé 
és fordíthatjuk előnyünkre a kudarcainkat.

Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4555 Ft
Rendelési kód: CV203

Jessica Courtney Tickle
Klasszikus zenemesék:  
A hattyúk tava  
Rendelési kód: CV206

Csipkerózsika 
Rendelési kód: CV207

Éld át a legvarázslatosabb zeneművek 
mesés történetét. Barangolj végig az ol-
dalakon, olvass mesét, ismerkedj a klasz-
szikus zene világával, és tudj meg többet 
a leghíresebb zeneszerzőkről. Nyomd 
meg a hangjegyet minden oldalon, hogy 
Csajkovszkij Csipkerózsika vagy A hattyúk 
tava című darabjainak bizonyos részletei 
életre keljenek!

Bolti ár: 4990 Ft/kötet
Klubár: 4640 Ft/kötet
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A. M. Howell
A titkos csillagvizsgáló
1910 májusa. Ahogy a ragyogó Halley-üstökös 
egyre közelebb ér a Földhöz, Nancy élete a feje 
tetejére áll, amikor Suffolkba kénytelen utazni 
nagyapjához, akivel korábban sosem találkozott. 
Amikor Nancy felfedezi a ház titkos csillagvizsgá-
lóját és rájön, hogy nagyapja és édesanyja éjjelen-
te elhagyják a házat, elhatározza, hogy az egyre 
tornyosuló rejtélyek nyomába ered. 

Fordította: Cséplő Noémi

Megjelenés: február 16.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CV047

A kupola 

Nancy szeme elkerekedett a meglepetés-
től, ahogy körülnézett a kupolában, a ház 
legmagasabb pontján. Úgy érezte magát, 
mintha egy világítótorony lámpaszobájá-
ban állna. Napfény áramlott be a négy íves 
ablakon, szivárványgyöngyökkel színezve 
meg a nyolcszögletű szoba fehér falait. 
Talán ha négy ember számára volt itt hely, 
nekik is csak szűken. Két, éjkék bársony-
párnákkal kárpitozott pad futott a nyolc-
szög két szomszédos oldalán, a szoba köze-
pén pedig réz távcső állt, üveges szemével 
a Nancytől balra eső ablakon tekintve ki.

A lány körbefordult.
A látvány innen egészen elképesztő 

volt, talán ez lehetett a város legmagasabb 
pontja. Nancy látta a környező mezők zöld-
jét, a legelőkön bóklászó állatok apró, sö-
tét foltjait. Látta a háztetőket, a különböző 
színű tetőfedések díszes mozaikját, a gir-
begurba kéményeket és téglákat. Látta 
az alattuk húzódó utcát, a sarkon az újsá-
gosfiút, akit korábban kiabálni hallott.

Olyan érzés töltötte el, mintha madár 
lenne a magas égben, mintha valami titkos 
toronyból bámulna le a világra. És ha ilyen 
volt nappal, vajon milyen mesés lehetett 
éjszaka! A kupola olyan méltóságot adott 
az öreg háznak, amitől Nancy megértette, 
miért olyan büszke Nagyapa, hogy generá-
ciók óta a család tulajdonában áll az épület.

Az egyik pad aló halk kop-kop-kop hal-
latszott, de így is betöltötte a picike teret. 
Nancy megingott az ijedségtől, gyorsan 
kinyújtotta hát a kezét, hogy megtámasz-
kodhasson, majdnem leverve a távcsövet 
az állványáról.

A Nancytől jobbra eső kék ülőpárna 
úgy himbálózott, akár egy csónak. Mi le-
hetett az? Aztán a lánynak eszébe jutott, 
miért is jött fel ide.

– Violet, te vagy az? – súgta Nancy.
– Igen – nyögött egy tompa hang a pad 

belsejéből. – Azt hiszem, a párna meg-
szorult. Segítenél?

Nancy megragadta az ülőpárnát, és ki-
szabadította szorult helyzetéből, húgával 
együtt, aki úgy kunkorodott elő rejtek-
helyéről, akár egy kukac.

– Nagyon soká jöttél – szólalt meg pa-
naszos hangon Violet, miközben nyújtóz-
kodott. Arca kipirult a kalandtól. – Valójá-
ban nem ide bújtam el először, de ez sokkal 
jobbnak bizonyult. Hát nem lélegzetelál-
lító ez a szoba? Akár itt is játszhatnánk, 
teázhatnánk…

Nancy észrevette, hogy Violet tart va-
lamit a kezében.

– Mi van nálad? – kérdezte, miközben 
segített a húgának kilépni a padból.

– Itt találtam. 
Az aprócska, kék könyv fedelén arany-

betűs írás állt, a borítóképen gyerekek bá-
multák az eget. Útmutató a csillagképek-
hez, kezdőknek.

Nancy kivette a könyvet húga kezéből, 
és belelapozott. Az oldalakon csillagképek 
rajzai álltak, a belső borítón pedig egy 
név ceruzával: Mr. Percival Douglas.

Violet az egyik íves ablakhoz nyomta 
az orrát.

– Nézd, Nancy, látod ott azokat a tehe-
neket? Közel vagyunk a város széléhez. 
És az a nagy épület a magas falakkal vajon 
mi lehet? Szerinted mi az? És mit szólsz 
ehhez a csodálatos távcsőhöz? Szerinted 
feljöhetünk ide megnézni az üstököst? 
És vajon ez a kis kerék mire való a távcsö-
vön? Jaj, Nancy, segíts!

BANG!

Nancy kiejtette kezéből a csillagászati 
könyvet, vissza a padba, ahol Violet elbújt, 
és levegő után kapott, amikor meglátta, mi 
történt. A távcső oldalra dőlt, csak a pad 
tartotta meg.

– Violet, mit csináltál? – kiáltott fel, és 
azonnal a teleszkóphoz lépett. Nehezebb 
volt, mint számított rá, alig bírta meg-
emelni. Nagyapa mondta, hogy antik da-
rab, ami egyben azt is jelenthette, hogy 
értékes. Nancy kétségbeesetten remélte, 
hogy nem esett baja a szerkezetnek.

Lépések dübörögtek a lépcsőn felfelé.
– Lányok?
Édesanya halottsápadt arccal toppant 

be a picike helyiségbe, alig fért el a meny-
nyezet alatt. Olyanok voltak, mint három 
óriás, akik egy cipőben akarnak elbújni.

– Szentséges ég! – kiáltott fel Édesanya, 
amikor meglátta az eldőlt távcsövet.

– Sajnálom, Édesanya! – szipogott 
Violet. – Annyira, de annyira sajnálom!

Édesanya ajka pengevékonyságúra pré-
selődött, miközben segített Nancynek fel-
állítani a távcsövet. Ugyanazon ablak felé 
irányította, ami felé korábban is nézett, és 
belenézett az okulárba.

– Elállítódott, de szerencsére más baja 
nincs. Úgy hittem, Nagyapa megmondta 
nektek, hogy ide nem jöhettek fel – vetett 
a lányokra lesújtó pillantást, amitől Nancy 
borsószemnyinek érezte magát.

Részlet a könyvből

A. M. HOWELL: A TITKOS CSILLAGVIZSGÁLÓ

10+
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IFJÚSÁGI IRODALOM

Erdős Zsuzsanna
Engem válassz!
Milán lassan betölti a tizennyolca-
dik életévét, nincs sok barátja, de 
nem magányos, egy állatmenhe-
lyen dolgozik, mert él-hal a kutyá-
kért... Szinte egy időben két lány is 
betoppan az életébe, és az is egyre 
világosabb lesz számára, hogy vala-
mi nincs rendben az egészségével. 

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft 
Rendelési kód: CV036

12+

Liz Braswell
Ami enyém volt rég
Hogy megmentsék királynőjük és születen-
dő gyermeke életét, a hűséges alattvalók 
mindenfelé keresik a gyógyító erejű Arany-
virágot... ehelyett azonban véletlenül a Hold-
virágot viszik el a palotába. A kislány haja ezüst, 
mint a fényesen világító hold. Ám ezüst ha-
jának veszélyes varázsereje van: gyógyítás 
helyett kárt tesz másokban.
Fordította: Herman Alexandra
Megjelenés: február 27.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CV050

12+

Robin Stevens
Egy kis arzént a teába?
A Deepdean Leányiskola két nyomozója, Daisy 
Wells és Hazel Wong a szünidőt Fallingford-
ban tölti, ahol Daisy elbűvölő édesanyja ünne-
pi zsúrt szervez lánya születésnapjára. A meg-
hívott vendégek között van a kissé bogaras 
Saskia néni és a lenyűgöző stílusú Félix bácsi 
is. Ünneplés közben azonban valaki meghal, 
és minden jel arra utal, hogy megmérgezték!
Fordította: Ruff Orsolya
Megjelenés: február 27.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CV049

10+

Serena Valentino
A különös nővérek
A különös nővérek szörnyeteggé vál-
toztattak minden ártatlan lelket, és 
amerre jártak, káoszt hagytak ma-
guk után. A sok szenvedés után min-
denki az igazságra áhítozik. Ám ha 
kiderül ezeknek az ördögi perszó-
náknak a  titka, az mindent fene-
kestül felforgat.

Fordította: Halmai Gergely

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CV041

12+
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HÚSVÉTI AJÁNLATUNK

Corinne Giampaglia
Ella és a tavaszi szél
Egymást követik az évszakok, és 
a vidéket betölti a faleveleken 
doboló esőcseppek hangja. Ella 
és Erik türelmetlenül várja a ta-
vaszt, amikor majd eső helyett 
szirmok hullanak az erdő köze-
pén álló ősöreg almafáról, a ki-
kelet titkának őrzőjéről. A két 
testvér a szél nyomába eredve 
bejárja az erdőt, és egy kis nyúl 
vezetésével a tavasz keresésére 
indul...

Fordította: Todero Anna 

Megjelenés: február 15.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CV030

Nyúl Péter világa 
A nagy tojásvadászat
Itt a húsvét! A nyuszik piknikezni készülnek. 
Mindenki tojást kap ajándékba. Péter azon-
ban véletlenül felborítja a kosarat. Vajon meg-
találja-e az összes tojást, mielőtt elkezdődik 
a lakoma? Segíts Péternek a keresésben. Less 
be a papírfülecskék alá!

Fordította: Szabó T. Anna

Megjelenés: február 15. 

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CV029

Disney baby 
Húsvét
„Itt a húsvét, jön a nyuszi, 
lesz ajándék, finom csoki! 
Kint a réten ezer virág, 
gyűjtsd össze a hímes tojást!”

Megjelenés: február 6. 

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CV031

Disney Nyuszik 
Toppancs és a kék tojás
Egy szép napon Toppancs az erdőben ug-
rabugrál, amikor rátalál egy kék színű tojás-
ra. A nyúlfiú körbenéz, de se fészket, se ma-
darat nem lát a közelben, ezért úgy dönt, 
hogy a gondját viseli a tojásnak nővérével, 
Százszorszéppel együtt, amíg a többi test-
vérük megkeresi a madármamát. Vajon idő-
ben megtalálják?

Fordította: Skaliczki Alíz

Megjelenés: február 6.

Bolti ár: 2290 Ft
Klubár: 2125 Ft
Rendelési kód: CV032

Disney baby 
Hurrá, húsvét!
Hurrá itt a húsvét és a tavasz is! Készüljünk 
együtt, színezzük ki a kedves képeket és old-
juk meg a játékos feladványokat! 
Tojásvadászatra felkészülni!

Megjelenés: február 15. 

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CV033

2+
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Stella Tarakson
Állati kávézó 
Herriot, a bátor kisegér
Elli és anyukája új városba költöznek, ahol 
egy réges-régi ház lesz az otthonuk. Úgy 
tervezik, hogy az alsó szinten egy kávézót 
nyitnak, de még rengeteg tennivaló vár rá-
juk. Ám van itt még valaki, ő pedig Herriot, 
a kisegér. Úgy gondolja, hogy a ház már 
régóta az övé és népes családjáé.

Fordította: Boczán Bea

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CV040

Louie Stowell
Loki  
Egy büntibe küldött isten naplója
Én, Loki a trükkök és hazugságok istene BÜN-
TETÉSben vagyok. Odin a Földre száműzött, 
egy tizenegy éves fiú testében. A hazatérésem 
feltételei: 1. JÓTETTEKET KELL VÉGHEZ VINNEM 
(uncsi) 2. ISKOLÁBA KELL JÁRNOM (kegyetlen) 
3. EL KELL VISELNEM THORT (gázos...)
És még ebbe a naplóba le is kell írnom...

Fordította: Iglódi Brúnó Boldizsár

Megjelenés: február 22.

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CV048

Pippa Funnell
Csapatszellem
Tilly lovas történetei új kalandokkal folyta-
tódnak a Tilly & Táltos című sorozatban. A ti-
zennégy éves Tilly Redbrow és gyönyörű 
szürke ménje, Táltos immár három éve elvá-
laszthatatlanok. A lányt izgalommal tölti el, 
amikor beválogatják a Pony Club bajnoki 
csapatába. 

Fordította: Cséplő Noémi

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CV046

9+

5+

9+

GYEREKKÖNYVEK

Sophie Schoenwald
Jelmezbál az állatkertben
Szuroszlán, zümifánt, tapuszkár – vajon mi-
lyen állatok ezek? Az állatkertben csupa fur-
csa állat tűnik fel, mert a bentlakók jelmez-
bált tartanak! Majmok, vízilovak, zebrák –  
mindegyikük beöltözik egy másik állatnak. 
De mégis melyikük melyik?

Fordította: Rácz Julianna

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CV037

Jan Andersen
Dusty és a téli csoda
Paul legjobb barátja, Alex egy ideje furcsán 
viselkedik, senkivel nem hajlandó beszélni. 
Közben kiderül, hogy a közeli állatmenhely-
ről több állat is eltűnt. Paul úgy dönt, utá-
najár a dolognak. Dustynak köszönhetően 
az elcsent állatok megkerülnek, és közben 
Alex titkára is fény derül. 

Fordította: Szalay Zsuzsanna

Bolti ár: 2290 Ft
Klubár: 2125 Ft
Rendelési kód: CV038

2+

9+

Daisy Meadows
Bertinek megjön a hangja
A Barátság-erdőben mindenki a Szent Iván- 
napi Fesztiválra készülődik, ahol több izgalmas 
verseny is várja a résztvevőket. Lili és Luca is 
hivatalos az eseményre,  alig várják, hogy el-
kezdődjön a mulatság. Ám egyszer csak fel-
bukkan Grizelda, aki három tojást csent el, a he-
lyükre pedig elvarázsolt kaméleontojást tett. 
A barátnőkre vár a feladat, hogy elkapják a há-
rom rosszcsont kaméleont, akik mindenhol 
bajt kevernek.

Fordította: Boczán Bea

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CV039

5+
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Christian Tielmann
Berci rendet rak
Bercinek össze kell pakolnia, mivel Rozival sze-
retnének együtt játszani, de egy akkora kupac 
játék van a szoba közepén, hogy nem fér-
nek el tőle. Persze Bercinek nem fűlik a foga 
a rendrakáshoz, de Rozi és Papa segítségével 
a gyerekszobában újra rend lesz. Berci így meg-
tanulja, hogy miért kell egyszerűen rendet 
rakni – és hogy ez még szórakoztató is lehet!

Fordította: Nánási Yvette

Bolti ár: 1190 Ft
Klubár: 1105 Ft
Rendelési kód: CV051

A legszebb esti mesék a világ 
minden tájáról
A világ minden tájáról gyűjtöttünk össze rö-
vid esti meséket ebben a különlegesen szép 
könyvben. A Grimm testvérek vagy Andersen 
meséi mellett olyan ritkaságok is szerepelnek 
a kötetben, mint japán és nigériai legendák, 
francia, olasz vagy ír mesék.

Fordította: Balássy Fanni

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CV042

Disney baby 
Kontrasztok – természet
Fejleszd babádat a könyvben található kont-
rasztos képekkel, melyek nagyon jó hatással 
vannak a látás korai fejlődésére, hiszen segítik 
a szem fókuszálásátés az éleslátás kialakulá-
sát. Már a pár hetes babákkal is nézegethe-
titek a kedves képeket.

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CV044

Liane Schneider
Bori és Miaú titka
Milyen izgalmas! Bori most először indul út-
nak Anya és Apa nélkül. De szerencsére nem 
lesz egyedül, mert természetesen Anna és 
Balázs is vele tart, csak Miaú macskát nem 
viheti magával. Így még nagyobb a megle-
petés, amikor kiderül, hogy Bori szeretett 
macskája potyautasként mégis velük együtt 
elutazott! 

Fordította: Nánási Yvette

Bolti ár: 1190 Ft
Klubár: 1105 Ft
Rendelési kód: CV052

A legszebb állatmesék a világ 
minden tájáról
A jól ismert Andersen, Grimm, Aiszóposz vagy 
az Ezeregyéjszaka állatos meséi mellett kevés-
bé ismert eszkimó, kínai és indián legendák, 
indonéz történetek is helyet kaptak ebben 
a gyönyörűen és változatosan illusztrált gyűj-
teményben.

Fordította: Balássy Fanni

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CV043

Christian Tielmann
Nagy járművek a városban
Elena és Henrik elkísérik egy fontos megbiza-
tásra ismerősüket, akinek egy nehézvontató-
ja van mindenféle nagy járművek elszállítá-
sára. Amíg odaérnek a helyszínre, addig sok 
más különleges városi járművel találkoznak, 
és Arlo szívesen elmagyarázza, melyik mire 
való. Így lesz izgalmas a gyerekeknek az uta-
zás – és persze a történet olvasása is!

Fordította: Rácz Julianna

Bolti ár: 1190 Ft
Klubár: 1105 Ft
Rendelési kód: CV053
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BABILON KIADÓ

Rachel Williams
Láss csodát!
Újra kapható a kisgyerekeknek szóló népszerű, 
képes ismeretterjesztő könyv. Ötven hétköz-
napi természeti jelenséget mutat meg mesés 
illusztrációkkal és rövid magyarázatokkal, és 
közben a megfigyelés és a felfedezés örömére 
is tanít. Néhány történet napok, hetek alatt 
játszódik le. Ilyen a lepke kibújása a bábból, 
vagy az, ahogy a mókus bespájzol magának 
télire. A napfelkelte vagy egy felhő születése 
viszont a pillanat műve.
Fordította: Fenyvesi Orsolya

Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 7430 Ft
Rendelési kód: CV501

Ismeretek:  
Egy esztendő – LOGICO Piccolo
Ez a LOGICO Piccolo feladatkártya-csomag 
évszakról évszakra sorra veszi a hónapokat, 
a természet változását, a szokásokat és az ün-
nepeket. A vidám illusztrációk és fotók segí-
tenek a kisiskolásoknak megjegyezni és 
időponthoz kötni az évről évre ismétlődő 
eseményeket, jelenségeket.

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CV504

Rachel Williams
Láss csodát!  
Szép álmokat!
A lefekvéshez készülődve versekkel búcsú-
zunk a természet nappali eseményeitől. 
Lenyugszik a nap, nyugovóra térnek a fák, 
a méhek, a mókusok, a nyuszik és a többiek. 
A szerzőpáros sikeres Láss csodát! kötetét 
követi ez a hasonló, esti mese idejére szóló, 
varázslatos hangulatú könyv.

Fordította: Fenyvesi Orsolya

Bolti ár: 4390 Ft
Klubár: 4080 Ft
Rendelési kód: CV502

Ismeretek:  
Az óra – LOGICO Piccolo
Ezzel a LOGICO Piccolo feladatkártya-csomag-
gal a gyerekek megismerkedhetnek az idő 
fogalmával, gyakorolhatják az óra leolvasá-
sát és az időtartam kiszámolását. A fotókkal is 
illusztrált és napszakokhoz kapcsolt, a kor-
osztály számára ismerős tevékenységek segí-
tenek, hogy a gyerekek könnyen használják 
az órát és a hozzá tartozó fogalmakat.

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CV505

Anna Taube
Élet a lombok közt
Kövessük végig évszakról évszakra végig a lili-
omfa egy évét! Mennyi mindent él át a ba-
rátaival tavasztól a tél beköszöntéig? Hogyan 
változik a lombkoronája? Milyen madarak fész-
kelnek az ágai közt? Kik hűsölnek az árnyéká-
ban? A vidám, művészi illusztrációk, sok-sok 
felfedeznivalót tartogatnak.

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CV503

Ismeretek:  
Élelmiszerek - LOGICO Piccolo
Ez a LOGOCO Piccolo feladatkártya-csomag 
segít alaposan megismerni az élelmiszereket. 
Mivel olthatjuk a szomjunkat? Milyen gyümöl-
csök és zöldségek teremnek itthon? Mi min-
den készül tejből? Melyik nemzetnek milyen 
a kenyere? Mire valók a fűszerek? Hogyan ét-
kezzünk egészségesen? Milyen ízűek az ételek?

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CV506
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José Morán
Olvassatok velünk! 
Történetek lovakról
Ez a kötet tisztelgés a lovak előtt, hiszen több 
mint negyven olyan történetet tartalmaz, 
amelynek a hősei lovak. Néhányan közülük 
valóban léteztek, mások a képzelet szülöttei. 
Vannak közöttük versenylovak, munkalovak, 
a történelem során fontos szerepet játszó lo-
vak, mitológiai szereplők, filmek vagy mesék 
hősei. Egy közös bennük: ezek a csodás lények 
olyan régóta szereplői az életünknek, hogy 
a segítségükkel jobban megismerhetjük ön-
magunkat is.

Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6500 Ft
Rendelési kód: CV601

Böngéssz állati hangokat 
Rendelési kód: CV607

Böngéssz járműhangokat 
Rendelési kód: CV608

Böngészőinkben megismerkedhetsz az állat-
világ lakóival és a közlekedési járművekkel. 
Keresd meg őket a könyvek lapjain, majd szó-
laltasd meg hangjukat a hangmodul segít-
ségével. Indulhat a móka?

Bolti ár: 6490 Ft/kötet
Klubár: 6035 Ft/kötet

Isabel Ortiz
Az állatvilág építőmesterei
Nem az ember az egyetlen élőlény, amely 
képes olyan helyet kialakítani magának, ahol 
biztonságban töltheti a napjait. Az állatvilág 
számos lakója épít magának sokszor nagy és 
bonyolult menedéket, és ehhez rendkívüli ké-
pességek szükségesek. Az építkező állatok 
sokféle méretűek vagy alakúak lehetnek, és 
a világ számos pontján fellelhetőek. Nagyon 
elszánt lények: rágnak, ásnak, alagutat építe-
nek, terveznek és díszítenek. Olyan is akad, 
amely maga állítja elő az építkezéshez szüksé-
ges anyagot. Ez a kötet lenyűgöző utazásra in-
vitálja az olvasót, aki felfedezheti, mennyi élő-
lény képes megváltoztatni az élőhelyét, hogy 
a lehető legtöbbet hozza ki a környezetéből.

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CV602

Menő trükkök a betűkkel
Ebben a kötetben számos ötletet találunk arra, 
hogyan tegyük látványossá a feliratainkat. 
Megismerjük a betűírás, betűdíszítés külön-
böző technikáit, gyakorolhatjuk a betűterve-
zést, tervezhetünk logókat, feliratokat nem 
csak kártyákra, de partikhoz, bögrékre vagy 
akár pólókra is.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CV609

Varázstoll 
Benedek Elek: Furulyás Palkó 
Rendelési kód: CV610

Benedek Elek: Az aranyszőrű bárány 
Rendelési kód: CV611

A Varázstoll oldalain különleges móka várja 
a kicsiket: a meséket színesítő illusztrációk csak 
akkor kelnek életre, ha a füzetekhez mellé-
kelt tollat megtölti vízzel, és átfesti vele az ol-
dalakat. Ha a víz megszárad, a képek eltűn-
nek, de újra és újra előhívhatók a Varázstollal!

Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2315 Ft/kötet

Húsvéti mókás foglalkoztató
1. rózsaszín  Rendelési kód: CV603
2. sárga  Rendelési kód: CV604

Mókás foglalkoztató
A tanya világa  Rendelési kód: CV605
A gyerekek világa  Rendelési kód: CV606

A táska alakú foglalkoztatófüzetekben renge-
teg játékos feladat várja a gyerekeket. A sok-
sok mókás fejtörő és vicces feladvány hosszú 
ideig leköti a gyerekeket, akik szórakozva 
tanulhatnak is. A kis fülnek köszönhetően rá-
adásul bárhova könnyen magukkal vihetik 
és bármikor elővehetik őket.

Bolti ár: 1290 Ft/foglalkoztató
Klubár: 1195 Ft/foglalkoztató



Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 6965 Ft
Rendelési kód: CV054

Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 6965 Ft
Rendelési kód: CV054

A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés 
kézhez vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy fu-
társzolgálattal megküldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel 
kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen feltételekkel csak magyarországi címre 
vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgá-
latunknál! A Líra Könyv Zrt. a katalógusban talál ható köny vekre minőségi 
garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmentesen kicseréli.

A Líra Könyv Zrt. garanciát vállal arra, hogy a megrendelés során birto-
kába jutott adatokat csak a Líra 
Könyvklub használja, azokat más-
nak nem adja át.  

Ajánlatunk a készlet erejéig 
ér vényes. Amennyiben valamely 
termék a nagy érdeklődés miatt 

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí-
tési kötelezettséget nem vállalunk. 

A jelen katalógusban foglalt termékekre 2023. április 10-ig ve szünk  
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munka- 
napon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban 
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem 
bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása ese-
tén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru vé- 

telárát az eladó az áru vissza- 
szolgáltatását követő 30 napon 
belül visszatéríti. Elállás esetén 
kérjük az árut a Líra Könyv Zrt., 
1086 Budapest, Dankó u. 4–8. 
címre küldeni.

Az ön helyi munkatársa:

www.lira.hu
e-mail: konyvklub@lira.hu
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