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Egy korabeli fotó tanúsága szerint 1942-ben 
hosszú sor állt az Athenaeum Kiadó könyvnapi 
sátránál. A kiadóvállalat többek között Móricz 
Zsigmond új Rózsa Sándor-regényével és Babits 
Mihály összegyűjtött verseivel ünnepelte szá-
zadik születésnapját. Háború volt, az írók és az 
olvasók egy része a fronton vagy a munkaszol-
gálatban sínylődött, a családok megélhetése bi-
zonytalanná vált, mindennapos volt a nélkülözés. 
És mégis tömegek merítettek erőt a könyvekből. 
A kiadóvezetők arról nyilatkoztak a könyvnapi 
rendezvény után, hogy várakozásaik felett nőtt 
az eladott könyvek száma. 

Ma, nyolc évtizeddel később egy világjárvány után, 
egy infláció kellős közepén, egy háború szomszéd-
ságában közel sem vagyunk olyan nehéz helyzet-
ben, mint nagyszüleink voltak akkor. Tavaly egész 
Európában jelentősen nőtt a könyvforgalom. Mint-
ha ma is igaz lenne, hogy nehéz időkben a könyv-
höz fordulnak az emberek. A könyvkiadás a rekor-
dokat döntő papíráremelés ellenére is virágzik, 
a kínálat rég nem volt ilyen színes. A könyvek saj-
nos drágábbak, mint tavaly ilyenkor, és a vásárlók 
zsebében is kevesebb pénz van. De biztosak lehe-
tünk abban, hogy a könyvek és olvasóik ezt a kriti-
kus időszakot is átvészelik. 

Az Athenaeum Kiadó és vele az egész Líra Csoport 
idén már a 180. születésnapját ünnepli. 1842 óta 
nagyjából 33 ezer önálló címet adtak ki a cégcso-
porthoz tartozó kiadók, összesen mintegy százmillió 
darab könyvet. Csak ebben az évben közel 400 új 
könyvet kínálunk olvasóinknak. Ennek egy részét, 
kiadóink őszi és téli termését tartalmazza ez a ka-
talógus. Ha végigtekintünk a kínálaton, azt találjuk, 

hogy minden korosztály, szinte minden témában 
megtalálhatja a maga könyvét. Van közte társada-
lomtudományi elemzés és állatmese, verseskötet és 
krimi, történelmi szakmunka és szakácskönyv, inter-
júkötet és nagyregény. Hiszen a könyveket pont erre 
találta ki az emberiség: hogy minden élethelyzetben 
legyen hová fordulni, ha segítségre, információra, 
örömre, vigaszra vagy éppen a valóságtól való elsza-
kadásra van szükségünk. 

„A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, 
s az olvasó, aki olvassa” – mondta erről Kosztolányi 
Dezső, aki persze szintén az Athenaeum szerző-
je volt. De egy katalógust lapozgatva ne feled-
kezzünk el azokról sem, akiknek a munkája az, 
hogy az írók gondolatai megtalálják az olvasókat. 
Szerkesztők, fordítók, korrektorok, könyvterve-
zők, műszaki vezetők, nyomdászok, logisztikai- és 
marketing munkatársak, kereskedők és velük 
együtt mintegy 60 szakember közreműködésére 
van szükség ahhoz egy-egy könyv elkészüljön, és 
gazdára találjon. 

Rajtunk, könyveseken tehát idén sem múlik. Nincs 
olyan olvasó, akire ne várna egy éppen neki szóló 
könyv. Jó keresgélést, még jobb olvasást kívánok!

A Líra Csoport 
kreatív igazgatója

Nyáry Krisztián
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SZÉPIRODALOM

Fehér Béla
Miriam Rosenblum és a Kozma-kvintett

4499 Ft

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: október

Keresztury Tibor
Reményfutam

Keleti kilátások

4499 Ft

Havasréti József
Terepmunka

6499 Ft

Garaczi László
Weszteg

3499 Ft

A regény mozgalmas és melankolikus történelmi tabló. Elbeszélője a Kozma-
kvintett egyetlen életben maradt tagjaként emlékezik vissza eseménydús 
életükre, melynek hátterében felsejlenek a kaotikus és vad hatalmi játszmák, 
az intrikus és kiszolgáltatott karakterek változatos sorsmintázatai.

A regény ma játszódik Magyarországon, három nap alatt. 
A harmincas rendszergazda Brúnó és a tanár Hajni a világjár-
vány és a karantén közegében próbálják feldolgozni szakításu-
kat. A könyv hangsúlyosan használja a járvány témáját, mégis 
inkább dezillúziós szerelmi történet, mint karanténregény.

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.

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.
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Csabai László
Rákosival az ágyban
Különös történetek a múltról és a közelmúltról

4499 Ft

Esterházy Miklós
Málna és a csotrogányok

3999 Ft

Várható megjelenés: november

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: október

Kiss Noémi
Karácsony a Dunán

3499 Ft

Darvasi László
Az év légiutas-kísérője

4499 Ft

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”.

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 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.

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.
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Csáth Géza
Szabadka szépségeiről
Képes útikalauz

3499 Ft

Rakovszky Zsuzsa
Az idők jelei

5499 Ft

Várható megjelenés: november

Várható megjelenés: december

Várható megjelenés: november

Várható megjelenés: november

Boldizsár Ildikó
Fekete Világkerülő Ember meséi

Szegedi Katalin rajzaival

5999 Ft

Dragomán György
Adjuk meg a módját!

6999 Ft

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.

A veres Liza, a néma cselédlány meséli el negyven év múltával, mi történt 
Münsterben 1534-ben, mikor az anabaptisták megalapították az Új Jeruzsálemet. 
Zivataros hónapok jártak a városra, az elképesztő zűrzavar elképesztő figurákat 
juttatott hatalomra, akik elképesztő szabályokat és törvényeket vezettek be az 
Isten nevében. Rakovszky Zsuzsa érzékletesen mutatja meg, mivel járnak, és 
hogyan élhetők át a nagy idők egy fiatal lány számára. 

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.

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.
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Turgenyev, Ivan Szergejevics
(ford.: Áprily Lajos)
Magvető Zsebkönyvtár
Tavaszi vizek

2499 Ft

Babel, Iszaak
(ford.: Elbert János, Wessely László)
Magvető Zsebkönyvtár
Odesszai történetek

2499 Ft

Rubin Szilárd
Magvető Zsebkönyvtár
Mulatság
a farkasveremben

2499 Ft

A regény az első szerelem és az első megcsalás romantikus története. 
A német földön utazgató fiatal orosz nemes, a bájos olasz cukrászlány 
és a legádázabb Jókai-hősnőkkel vetekedő démoni orosz asszony 
fájdalmas, szép szerelmi háromszöge.

Iszaak Babel szülővárosának jellegzetes figuráit idézi 
fel az Odesszai történetekben. A kötetben található 
többi elbeszélés Babel gyerekkorát, a forradalmat, az 
első pogromokat írja le megrázó erővel.

A regény egy nagy író helyenként önéletrajzi 
motívumokkal átszőtt szocialista krimije, amely 

közel ötven év távlatából egyszerre lesz 
a hatvanas éveknek, a Mecsek vidékének és egy 

zsánerműfajnak a sajátos szellemidézése.

Szijj Ferenc
Ritka 
események

3499 Ft

Várható megjelenés: november

Várható megjelenés: 
november

Vados Anna
Időmérték
Nincs véna

2999 Ft

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

A legújabb Petri-díjas 
kötet.
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Vados Anna
Időmérték
Nincs véna

2999 Ft

Radnóti Miklós
Összegyűjtött 
prózai írások

6999 Ft

Warton, Edith
(ford.: Kiss Marianne)
Érzelmes klasszikusok
Az ártatlanság kora

4999 Ft

de Maupassant, Guy
(ford.: Bognár Róbert)
Érzelmes klasszikusok

Szépfiú

4699 Ft

A kötet Radnóti prózai műveinek tel-
jességre törekvő és gondozott kiadása, 
elbeszéléseit, újságcikkeit, bírálatait, 
tanulmányait, doktori értekezését és rá-
dió-előadásait tartalmazza. A kötetben 
helyet kap néhány korábban kiadatlan 
írása. A sajtó alá rendezés, az utószó és 
a jegyzetek Ferencz Győző munkája.

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…

Duroy, a törtető szépfiú a Vie Française 
című politikai napilaphoz kerül. Munkája révén 
kiismeri magát a társasági életben és a politi-
kaiban is. Az ambiciózus fiatalember rájön, hogy 
a nők segítségével nagy hatalomra tehet szert, 
vagyont szerezhet, karriert csinálhat – ennek 
érdekében a szélhámosságtól sem riad vissza.

Várható megjelenés: 
október

Csehov, Anton Pavlovics
(ford.: Morcsányi Géza)

A szerelemről
és más történetek

4499 Ft

Az emberi kapcsolatok a maguk végtelen 
gazdagságában tárulnak elénk, 

a csehovi empátia humorból és lírából összeszőtt 
hangja pedig valamennyi történetet áthatja, így 

a bánat sohasem egészen keserű, s a nosztalgia 
sohasem teljesen reménytelen. A kötet novelláit 

a fordító, Morcsányi Géza válogatta.
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Csehov, Anton Pavlovics
(ford.: Morcsányi Géza)

Színház az egész
Ványa bácsi

1499 Ft

Csehov, Anton Pavlovics
(ford.: Morcsányi Géza)
Színház az egész
Sirály 

1499 Ft

Vörösmarty Mihály
Csongor és Tünde
Nádasdy Ádám magyarázó 
jegyzeteivel

1999 Ft

Shakespeare, William
(ford.: Spiró György)
Színház az egész
II. Richárd

1699 Ft

A Ványa bácsi a nosztalgia 
színdarabja, de nem a cukros, 

jóleső visszaemlékezéseké, 
hanem a jelent megbénító 

nosztalgiáé. Ez a bénultság 
mégsem válik tragikussá, 

fenségessé: Csehov színpadán 
nagyon is mindennapi, inkább 

nevetséges, eleven ez 
a tehetetlenség.

A Szorin-birtokon színházi 
bemutató készül: ám ezúttal nem 
Arkagyina, az ünnepelt színésznő 
lép színpadra, hanem a fia mutatja 
be újszerűnek remélt előadását. 
A bemutatóra megérkezik 
Arkagyina szerelme, a híres író is, 
aki itt ismerkedik meg az előadás 
főszereplőjével, Nyinával.

A II. Richárd a mindenkori hatalom 
érzékeny és szatirikus gúnyrajza, 
amely megmutatja, hogy nemcsak 
az alattvalók, de maguk az 
uralkodók is a hatalmi gépezet 
áldozatai.

Nádasdy Ádám a Csongor és 
Tündét kívánja megérteni és 
megértetni a mai olvasókkal. 
Rámutat, hogy egy-egy 
kifejezés egészen mást 
jelentett régen és most. 
A mostani szövegkiadás így 
értelmező és magyarázó 
jegyzetekkel munkálkodik 
azon, hogy a mai olvasókhoz 
is közelebb kerülhessen 
Vörösmarty műve.
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Székely Gábor
Tények és Tanúk
Elszakadás és visszafordulás

5499 Ft

Zsigó Jenő
Tények és Tanúk
Vezetőszáron

  Az életútinterjút készítette Neményi Mária

5499 Ft

György Péter
A gyanútlanság vége
Tanulmányok, esszék, kritikák 
2018–2022

5999 Ft

Székely Gábor memoárjában bemutatja életszakaszait: a maradék 
vidéki zsidóság háború utáni életének tükrét adó családtörténetét 
és a vallási hagyománytól elforduló közgazdász pályáját, aki a városi 
közigazgatásban, majd az üzleti világban alakítja karrierjét, s utóbb 
visszatér a zsidósághoz.

Zsigó Jenő a hazai független roma mozgalom egyik legmeghatározóbb 
személyisége. Az interjúkötet az életút eseményeit követi a családi 

indíttatástól a szakmai tevékenység bemutatásával egészen napjainkig, 
amit aztán kereszteznek a különböző fordulópontok, sorsfordító történetek.

A kötet György Péter utóbbi években 
írt magyar irodalmi és a közelmúlt 
történetével kapcsolatos esszéinek, 
tanulmányainak és kritikáinak 
gyűjteménye.

Várható megjelenés: november

Várható megjelenés: november
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Nyáry Krisztián
Így szerettek ők 3.
Legújabb irodalmi 

szerelmeskönyv

tervezett ár: 7990 Ft

Várható megjelenés: november

Szabó T. Anna – Csóka Judit (szerk.)
Örök időtől várok

 Versek és mesék várandósságról, 
szülésről és születésről

tervezett ár: 3990 Ft

„Nyáry Krisztián tíz évvel ezelőtt mesélt „Nyáry Krisztián tíz évvel ezelőtt mesélt 
először íróink és költőink szerelmi életé-először íróink és költőink szerelmi életé-
ről. Az ről. Az Így szerettek őkÍgy szerettek ők első és második  első és második 
része bekerült az elmúlt évek legnag yobb része bekerült az elmúlt évek legnag yobb 
könyvsikerei közé . Most elkészült könyvsikerei közé . Most elkészült 
a sorozat várva várt harmadik része : a sorozat várva várt harmadik része : 
ismét lekerülnek az unalmas íróportrék ismét lekerülnek az unalmas íróportrék 
a tantermek falairól.”a tantermek falairól.”

Szabó T. Anna író-költő verseket, Csóka Judit 
meseterapeuta meséket válogatott össze, hogy e szövegek 

segítségével jussunk közelebb a várandósság, a szülés és 
a születés misztériumához. Csodálatos szövegekben 

mutatja meg magát életünk legfontosabb és legszebb, ám 
egyúttal legveszélyesebb kalandja. 

Vámos Miklós
Karcsú Könyvek
Palackposta

3999 Ft
„„Kordokumentumok. Üzenetek abból a múltból, amelyből az a jelen Kordokumentumok. Üzenetek abból a múltból, amelyből az a jelen 
sarjadt, ami a holnapi múlt lesz. Itt-ott megrázó, ám valamelyest sarjadt, ami a holnapi múlt lesz. Itt-ott megrázó, ám valamelyest 
röhejes. Hátha sokan vannak, akiket érdekel, hogyan is éltünk mi röhejes. Hátha sokan vannak, akiket érdekel, hogyan is éltünk mi 
akkoriban, a nyolcvanas években.”akkoriban, a nyolcvanas években.”  — Vámos Miklós

Papp Sándor Zsigmond (szerk.)
Erdély advent idején
Karácsonyi novellák

3490 Ft

Az ünnepek ünnepére szánt 
kötetünk ezúttal erdélyi vagy 
erdélyi származású szerzők 
karácsonnyal, illetve az ünnepi 
készülődéssel kapcsolatos no-
velláinak válogatása. Szemünk 
előtt elevenedik meg a világé-
gések előtti Tündérország, 
a két háború közötti komorabb 
világ, vagy a rendszerváltás 
utáni bizakodó korszak.
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Babits Mihály
Timár Virgil fia

3499 Ft

Karinthy Frigyes
Így írtok ti

3999 Ft

Móricz Zsigmond
Úri muri

3999 Ft

Ady Endre
Szeretném, 
ha szeretnének

3299 Ft

Petőfi Sándor
Szerelem 
gyöngyei

3299 Ft

180 ÉVES AZ ATHENAEUM KIADÓ

Az Athenaeum Kiadó alapításának 180. évfor-
dulójára díszkiadással emlékezik meg azokról 
a szerzőkről, akiknek életművét gondozta.
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VILÁGIRODALOM

Despentes, Virginie
(ford.: Tótfalusi Ágnes)
Vernon Subutex 1-3.

7999 Ft

Bennett, Claire-Louise
(ford.: Lázár Júlia)

Tó

3499 Ft

Smith, Ali
(ford.: Mesterházi Mónika)

Tavasz

4499 Ft

Virginie Despentes megírta 
a nagy francia rock’n’roll-re-
gényt, és izgalmas tablót 
mutat a komplett francia 
társadalomról. Szex, dro-
gok és rock’n’roll egy olyan 
Párizsban, amely a turisták 
elől általában rejtve marad.

Az utóbbi évek egyik legerősebb brit debütálásában Claire-Louise 
Bennett húsz összefüggő történetben keres nyelvet 

a magánytapasztalatnak. A Tó a magányos élet váratlan örömeiről, 
kikerülhetetlen buktatóiról és hétköznapi csodáiról szól egy nyugatír 

tengerparti városkában élő nő perspektívájából.

Évszakok-kvartettjének harmadik 
részében Ali Smith ezúttal 

megosztottságról, bevándorlásról és 
a határokról mesél a tőle megszokott 

mély emberismerettel és empatikus 
humorral. A Tavasz azokban az időkben 

is ajtót nyit a világra, amikor a legtöbben 
bezárkóznak és falakat építenek.
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Otsuka, Julie
(ford.: Morcsányi Júlia)
Buddha a padláson

3499 Ft

Knausgård, Karl Ove
(ford.: A. Dobos Éva)
Évszakok
Nyár

4999 Ft

McGregor, Jon
(ford.: Mesterházi Mónika)

A 13-as tározó

4499 Ft

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.

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.

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.

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: november
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Scott, Stephanie
(ford.: Bartók Imre)
Globál
Ami maradt belőlem

4699 Ft

Manning, Sarra
(ford.: Sárossy-Beck Anita)
Globál
Londonból szeretettel

4999 Ft

Ardone, Viola
(ford.: Todero Anna)

Globál
Oliva Denaro

4499 Ft

Jonasson, Jonas
(ford.: Kúnos László)

A próféta és a hülye

5499 Ft

A Tokióban játszódó történet valós eseményeken alapul: miközben a fiatal 
ügyvédnő, Szumikó, édesanyja gyilkosát keresi, nem mindennapi bűntény 
nyomaira bukkan. A különböző nézőpontokból elbeszélt regény egy különös 
nyomozás története, amely azzal is szembesít, milyen következményei lehetnek 
a szerelem nevében elkövetett tetteinknek.

London. Kilencmillió ember, kétszázhetven metróállomás. Naponta 
több ezer véletlen találkozás, első randi, búcsúzás és boldog viszont-
látás. Egy város, ahol egy férfi és egy nő húsz éven át képtelen jól 
időzíteni a dolgokat. 

Új könyvében Jonas Jonasson ismét elemében van: 
elképesztő kalandokba sodorja szeretnivaló hőseit, és 

gondoskodik róla, hogy olvasói a nevetéstől könnyes 
szemmel szembesüljenek jelenkorunk történelmével.

Viola Ardone regénye igaz történeten alapul. Főhősét, a sziciliai faluban élő 
Olivát hozzá akarják kényszeríteni ahhoz, aki erőszakot tett rajta. A lány fellázad 

a kegyetlen ősi szokás ellen. – Oliva Denaro felejthetetlen karakter, hallgatag 
apja pedig a kortárs olasz irodalom egyik legmegindítóbb férfialakja.
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HANGOSKÖNYVEK

Závada Pál
Hajó a ködben

4299 Ft

Bereményi Géza
Azóta is élek

 4299 Ft

Závada Pál
Apfelbaum

 Nagyvárad, Berlin

4499 Ft

Esterházy Péter
Egyszerű történet vessző 
száz oldal — a Márk-változat

3699 Ft

Dragomán 
György
A fehér király

4299 Ft

A regény hősei az ország legnagyobb 
vállalatbirodalmának, a Weiss Manf-
réd Műveknek az örökösei. Többségük 
zsidó származású, és 1944 életveszélyes 
tavaszán vagyunk. Történetük egyszeri és 
különleges lesz, 20. századi történelmünk 
egyik közismert esetévé válik. A regényt 
Fodor Tamás olvassa fel. Az Egyszerű történet 

vessző száz oldal – 
a Márk-változat az istente-
len 20. század közepének 
regénye, szereplői mind 
a saját útjukat járják, bár 
egyetlen szobában élnek. 
A könyvet Mácsai Pál 
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.

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.

A korábban megjelent 
könyvekből a szerző 

válogatta a kötet 
anyagát. A hallgató 

eredendő mozgásában, 
eleven hullámzásában 
érzékelheti és láthatja 

a Bereményi-mitológia 
alakulástörténetét, 

bizonyos motívumok és 
figurák megszületését. Az 

összegyűjtött novellákat 
Máté Gábor olvassa fel.
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Miller, Catherine
(ford.: Bartók Imre)
A nap, amikor minden megváltozott

4299 Ft

Vincze Ágnes
Kárrendezés

tervezett ár: 4299 Ft

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: 
november

A. Flynn, Katleen
(ford.: Hojcsi Zsuzsa)

A Jane Austen küldetés

4699 Ft

Petch, Angela
(ford.: Novák Petra)

A toszkán ház

tervezett ár: 4299 Ft

Ez a nap is úgy kezdődött, mint minden átlagos reggel. Tabithát azonban jeges 
rémület fogja el: a férje, akiről azt hitte, alszik, halott. Gyász és gyászmunka 
és Tabitha új élete egy angol kisvárosi miliőben.

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

A távoli jövőből azzal a megbízással küldenek két kutatót a múltba, hogy 
férkőzzenek Jane Austen közelébe, és szerezzék meg tőle A Watson család 

története című kéziratát. Amikor szembesülnek a korabeli viszonyokkal és Jane 
betegségével, felvetődik a kérdés: van-e joguk megváltoztatni a múltat.

A toszkán dombvidék hangulatos 
tájain játszódó, szívhez szóló 

történet a hétköznapi emberek bátor 
helytállásának állít emléket. 
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Jeffries, Sabrina
(ford.: Bakos Katinka)
Romantikus Regények
Az agglegény

3690 Ft

Caldwell, Christi
(ford.: Bánki Vera)
Romantikus Regények
Az éjszaka hercege

3990 Ft

Higgins, Kristan
(ford.: Ács Eleonóra)

Romantikus Regények
Érted bármit megtennék

3990 Ft

McCarty, Monica
(ford.: László Zsófia)

Romantikus Regények
A Bajnok

3990 Ft

Lady Gwyn Drake évek óta igyekszik múltját titokban tartani, ám mikor 
megzsarolják, Gwyn fivére úgy dönt, a birtok vadőrét, Joshuát adja a lány mellé, 
hogy megvédje őt a zaklatótól. A megrögzött agglegény kötelességtudatból 
elvállalja a feladatot, pedig igazi kínzással ér fel számára egy ilyen szépség 
mellett lenni, akit hosszú idő óta hiába próbál semmibe venni.

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 kimerészke-
dik 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?

Eoin MacLean, a Bajnok tudta, hogy meglehetősen kockázatos beleszeretni az 
ellenség lányába, a gyönyörű és tűzről pattant Margaret MacDowellbe. A férfi 

ígéretet tett a királyának, Robert the Bruce-nak, hogy a harcostársai előtt nem 
fedi fel a lánnyal kötött házasságát. Maga sem sejtette azonban, hogy a titkok 
és az elhallgatások milyen nagy árat követelnek majd – tőle, a házastársától és 

a királyért vívott harcuktól.

Connor O’Rourke tíz éve vár arra, hogy Jessica Dunn-nal végre hivatalossá tegyék 
a kapcsolatukat. Szakmailag mindketten révbe értek, ideje hát a magánéletükre 

koncentrálni. Amikor Connor összeszedi magát, és felteszi a nagy kérdést, Jessica 
a leghatározottabb nemmel válaszol. A lány minden energiáját leköti ugyanis, hogy az 

öccse életét egyengesse; úgy érzi, a házasság nem neki való. Connornak azonban ez már 
rég nem elég, ideje hát egy olyan lányt keresnie, aki hajlandó hozzámenni.
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Macomber, Debbie
(ford.: Kaul Éva)
Karácsonyi kívánság

3490 Ft

Beer, Jade
(ford.: Pejkov Boján)
Az utolsó ruha Párizsból

4290 Ft

Várható megjelenés: október

Bloese, Jacquie
(ford.: Frei-Kovács Judit)

A francia ház

3990 Ft

Webb, Katherine
(ford.: Ács Eleonóra)

A látogatók

4990 Ft

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, egész addig, amíg meg nem találja a régi, Télapónak írt leveleit…

Lucille a világon a legjobban a nagymamáját szereti. Így amikor Sylvie nagyi 
apró szívességre kéri, a fiatal nő boldogan igent mond. Mire felocsúdik, már egy 
Párizsba tartó vonaton találja magát, a feladata pedig az, hogy a nagymamája 
felbecsülhetetlen értékű Dior ruháját hazahozza magával. A különleges darab 
felkutatása közben egy pici párizsi lakásban azonban olyasvalamit talál, ami az 
egész életét megváltoztatja.

Liv Molyneaux minden bizonnyal élete legnehezebb 
időszakát éli. Szeretett apja eltűnése után, hogy 

választ kapjon a gyötrő kérdéseire, beköltözik a férfi 
bristoli lakásába. Az érkezését követően azonban 

megmagyarázhatatlan furcsaságokat tapasztal – vajon 
csak képzelődik, vagy több van az események mögött?

A fiatal Émile élete gyökeres fordulatot 
vesz, amikor egy balesetben elveszíti 

a hallását, és a menyasszonya, Isabelle 
is elhagyja. A férfi új életet kezd, de 

sosem képes elfelejteni első szerelmét. 
Isabelle immár egy feszültséggel és 

félelemmel teli házasság csapdájában 
vergődik. Fogalma sincs arról, mi lett 

Émile-lel. Amikor azonban egy éjszaka, 
a bombázások után észreveszi őt 

a francia ház ablakából, az útjaik újra 
keresztezik egymást.
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Riley, Lucinda
(ford.: Szigeti Judit)
Helena titka

4490 Ft

Van Pelt, Shelby
(ford.: Gieler Gyöngyi)
A boldogságnak nyolc karja van

4990 Ft

Sandrel, Julien
(ford.: Kaló Krisztina)
A nap felé

3490 Ft

A hetvenéves Tova Sullivan mindig is azt 
vallotta, hogy az a legjobb terápia, ha az 
ember elfoglalja magát. Így hát amikor a férje 
meghal, ő takarítói állást vállal a Sowell Bay-i 
Akváriumban. Az egyik esti műszak alkalmá-
val Tova megmenti a tartályából rendszere-
sen kiszökő, mérhetetlenül kíváncsi csen-
des-óceáni óriáspolipot, Marcellust. A polip 
és az asszony barátságot köt, és Marcellus 
elhatározza, hogy fényt derít Tova múltjának 
legnagyobb rejtélyére: a fia eltűnésére.

Helena több mint két évtized után visszatér 
Ciprusra a családjával, hogy birtokba vegye 
örökségét, a Pandóra-házat, ahol kamaszként 
egy varázslatos nyarat töltött. A gyönyörű ház 
azonban az asszony megannyi titkát is őrzi, ame-
lyeket ez idáig oly gondosan rejtegetett a család-
ja elől. Amikor Helena a szigeten összefut élete 
első szerelmével, Alexisszel, a találkozás olyan 
események sorozatát indítja el, amely alapjaiban 
rengeti meg a nő múltját és jelenét is.

Nagybácsinak lenni a világ egyik leghálásabb sze-
repe – ezt Sacha, az amatőr színész pontosan tudja, 
hiszen ezért fizetik. De vállalná ingyen is? A genovai 
autópályahíd váratlan tragédiája után olyan döntést 
kell hoznia, ami az egész életét megváltoztatja.
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Rees, Tracy
(ford.: Frei-Kovács Judit)
A rózsakert

4490 Ft

D’Estienne d’Orves, Nicholas
(ford.: Kaló Krisztina)
Eiffel

tervezett ár: 3990 Ft

Burton, Rachel
(ford.: Gieler Gyöngyi)

Könyvesbolti karácsony

tervezett ár: 3990 Ft

Henry, Veronica
(ford.: Pejkov Boján)
Írisz könyvek
Az élet vidéken

tervezett ár: 4990 Ft

Ottilie Finch számára London egy valóságos játszótér, amelynek 
minden zegét-zugát igyekszik felfedezni. A családja nemrégiben 
érkezett a fővárosba, egy olyan botrány elől menekülve, amelyről 
a lány nem is tud. A napjait egyedül az árnyékolja be, hogy az édes-
anyját egy rejtélyes betegség hosszú időre a szobájába száműzi.

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. 

Gustave Eiffel keresi vastornya 
tökéletes formáját, amelyben 
egy okos, elbűvölő és gyönyörű 
nő van a segítségére.

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.

Várható megjelenés: október
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Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: október
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KRIMI

Flynn, Vince – Mills, Kyle
(ford.: Kaul Éva)
Világsikerek
Halálos dózis

4290 Ft

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

Logan, T. M.
(ford.: Rácz Péter)
A gyanú

4490 Ft

Castillo, Linda
(ford.: Beke Cz. Zsolt)
Világsikerek
Kárhozat

3990 Ft

LaManna, Gina
(ford.: Pejkov Boján)
Szingli feleségek

3990 Ft

Barclay, Linwood
(ford.: Beke Cz. Zsolt)

Világsikerek
Hajsza

4490 Ft

Egy könyvklub ritkán végződik gyilkossággal, 
igaz? Mégis pontosan ez történik, amikor három 

nő, Anne, Eliza és Penny az esti programjukra 
érkeznek, az este végére pedig egy férfi holtan 

fekszik. A nők közül mindnek lett volna indítéka 
a gyilkosságra. Mindegyikük takargat valamit. 

És mindegyikük hazudik.

Ed alig várja, hogy végre személyesen is megismerje az egyetlen lánya, 
Abbie udvarlóját. Ryan minden szempontból tökéletes. Ednek azonban 
elég egyetlen elkapott pillantás, egy kiismerhetetlen tekintet, hogy fel-
ébredjen benne a gyanú. Azt pedig már megtanulta, mit veszíthet, ha nem 
hallgat a megérzéseire.

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

Aki bújt, aki nem…  Miles 
Cooksonnak mindene megvan, 

amiről csak ember álmodhat – 
kivéve az időt. A halálos betegség, 

amivel diagnosztizálták, 
öröklődő. Kilenc gyerekét kell 

most megtalálnia, ami nem lesz 
egyszerű, hiszen semmit sem tud 
róluk –  egykor spermadonorként 

élt. A keresés során egyvalami 
gyorsan kiderül: nem csak 
ő kutatja a leszármazottait. 

Várható megjelenés: november
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Child, Lee
(ford.: Gieler Gyöngyi)
Nincs visszaút

4490 Ft

De la Motte, Anders — Nilsson, Måns
(ford.: Dobosi Beáta)
A halál színre lép

4290 Ft

Baldacci, David
(ford.: Fügedi Tímea)

Végállomás

4990 Ft

Zajácz D. Zoltán
Retró krimi
Dermesztő Balaton

3490 Ft

Jack Reacher, a magányos igazságosztó kíváncsiságát felkelti a különleges 
egység új parancsnokának, Susan Turnernek az elragadó hangja. Úgy dönt, 
személyesen is meg akarja ismerni a nőt, ezért a hófödte Dél-Dakotából 
egészen Virginiáig megy. A bázisra érve azonban a parancsnoknak csupán 
hűlt helyét találja. Nyomozásba kezd, hogy megtalálja Turnert, ám közben 
kísértik a múlt árnyai, és az igazságszolgáltatás kelepcéjében vergődve 
találja magát.

1981-ben, egy decemberi reggelen három lékhorgász egy 
halott lányt talál a Balaton jegébe fagyva. Az áldozatról 
hamar kiderül, hogy az Aeroflot szovjet légitársaság 
budapesti irodájában dolgozott. Mivel Adorján Mátét az új 
magyarországi Interpol-iroda megnyitásának az előkészületei 
foglalják le, a nyomozást a kollégája, Bogdán főhadnagy 
vezeti, aki segítőtársat is kap Moszkvából... 

Österlen kisvárosában gyilkos garázdálkodik. A nyomozást Peter Vinston, 
a kissé bogaras felügyelő veszi kézbe a zöldfülű, de ambiciózus Tove Esping 

rendőrgyakornok segítségével. E sajátos kettősnek még azelőtt kell rájönnie, 
kinek a képében lépett színre a halál, mielőtt túl késő lenne.

Atlee Pine FBI-ügynök egész életében a még gyerekként elrabolt ikertestvérét 
kereste. Egy majdnem végzetes nyomozás után megtudja, mi állt a tragédia 

hátterében, illetve hogy a nővére él. Amikor végre fény derül az igazságra, 
Atlee-nek élete eddigi legnagyobb megpróbáltatásával kell szembenéznie, 

ráadásul mindent elveszíthet…
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Mészáros Dorka
Mimézis

3490 Ft

Poe, Edgar Allan
(ford.: Pásztor Árpád, 

Balabán Péter)
Krimikönyvtár

A Morgue utcai 
kettős gyilkosság

4490 Ft

Marsons, Angela
(ford.: Szabó István)

Végzetes ígéret 

tervezett ár: 4490 Ft

Duncan, Francis
(ford.: Fügedi Tímea)
Krimikönyvtár
Gyilkosság karácsonyra

 4990 Ft

Link, Charlotte
(ford.: Tihor Szilvia)
A másik gyermek

4990 Ft

Varga Gergő már több mint egy éve áll a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
szolgálatában pszichológus szakértőként. Olyan összefüggéseket lát meg, 
amelyeket mások nem. Most különösen nagy szükség van a segítségére, egy 
nem mindennapi elkövetőt keresnek; valakit, aki kínos pontossággal másol.

Amikor Mordecai Tremaine 
rendőrnyomozó megérkezik 
a dúsgazdag arisztokrata, 
Benedict Grame udvarházába, 
hogy együtt ünnepelje az 
előkelő vendégsereglettel 
a szentestét, a hely idillinek 
tűnik az ünneplésre. Éjfélkor 
azonban a vendégeket nem 
csupán a személyre szóló 
ajándékok várják a fa alatt 
hanem egy holttest is. Az ál-
dozat pedig igencsak hasonlít 
a Mikulásra…

Egy neves, bár kétes múltú orvos 
holttestére bukkannak. Kim 

Stone feladata, hogy kiterítse: 
vajon bosszúgyilkosság történt?

Egy balul végződő eljegyzési vacsora után az egyik vendéget, 
holtan találják egy magányos farm közelében egy hasadékban. 
Valaki brutálisan összeverte, és a sorsára hagyta. A scarborough-i 
rendőrségtől kiérkező nyomozónak azonnal feltűnik, hogy 
az elkövetés módja hasonlóságokat mutat egy hónapokkal 
korábbi, mind ez idáig megoldatlan üggyel. Vajon sorozatgyilkos 
tevékenykedne az eddig békés tengerparti kisvárosban?

Három izgalmas 
történet a krimi 

műfajának 
megteremtőjétől. 

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: 
október Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: november
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Ellis, Bella
(ford.: Fügedi Tímea)
Ördögi csontok

4290 Ft

Lagioia, Nicola
(ford.: Lukácsi Margit)

Az élők városa

5490 Ft

Carter, Chris
(ford.: Szabó István)
A holtak csarnoka

4290 Ft

Kaukonen, Martta
(ford.: Divinyi Anna)
Kövesd a pillangót!

4299 Ft

Clancy, Tom — Bentley, Don
(ford.: Etédi Péter)

Küldetés újratöltve 

5299 Ft

A Brontë nővéreknek két szenvedélyük van: az írás és a nyo-
mozás. Az otthonukhoz közeli és meglehetősen rossz hírű 
Top Withens-farmház kéményében egy gyermek csontjaira 
bukkantak. A nővérek azonnal az ügy nyomába erednek, és 
ahogy többet megtudnak a ház lakóinak előéletéről, rémisz-
tő megállapításra jutnak: talán nem is csak egy áldozat halá-
lát kell felderíteniük.

A Hunter–Garcia-nyomozópáros 
ezúttal az FBI-jal karöltve igyekszik 
elkapni minden idők egyik legke-
gyetlenebb sorozatgyilkosát. 
A vadászterülete határtalannak 
látszik, és számára az életek elvétele 
több vérontásnál – maga a művészet.

A húszéves Ira sorozatgyilkos. Tetteinek 
gyökerei a múltjába nyúlnak vissza – 
a gyermekkorába, amelytől megfosztották.
Clarissa középkorú pszichoterapeuta, a neve 
Finnországban a szakma csúcsát jelenti. 
Amikor Ira Clarissa kliense lesz, kezdetét veszi 
a macska – egér játék.

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.

„Mindannyian félünk attól, hog y felvesszük az áldozat cipőjét. Szorongunk, hog y „Mindannyian félünk attól, hog y felvesszük az áldozat cipőjét. Szorongunk, hog y 
kirabolnak, becsapnak, meg támadnak, eltaposnak bennünket. Imádkozunk, hog y ne kirabolnak, becsapnak, meg támadnak, eltaposnak bennünket. Imádkozunk, hog y ne 
találkozzunk utunk során g yilkossal. De minek kell történnie ahhoz, hog y eg y napon találkozzunk utunk során g yilkossal. De minek kell történnie ahhoz, hog y eg y napon 

átveg yük a hóhér szerepét?” Nicola Lagioia szavai elvezetnek bennünket az elmúlt átveg yük a hóhér szerepét?” Nicola Lagioia szavai elvezetnek bennünket az elmúlt 
évek legborzalmasabb bűnüg yéhez. évek legborzalmasabb bűnüg yéhez. 

Várható megjelenés: november
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ÉLETRAJZ

Ezrahi, Christina
(ford.: Holka László)
Sztálin balerinája
Igaz történet a bátorságról 
és a túlélésről

4999 Ft

Allegri, Massimiliano
(ford.: Matolcsi Balázs)
Ilyen egyszerű
32 vezérelv a fociról 
és az életről

4499 Ft

Geasis, Pierrick
(ford.: 
Bittner Gábor)
Vilmos herceg
Egy trónörökös 
igazi élete

tervezett ár:
4699 Ft

Doyne, Maggie
(ford.: V. Csatáry Tünde)
Ég alatt, hegy fölött

5490 Ft

Preston, John
(ford.: Sziklai István)

Zuhanás
Robert Maxwell, a sajtómágnás 

rejtélyes élete és különös halála

4999 Ft

Akár egy balerinát is „társadal-
milag veszélyes” elemnek nyil-
váníthattak a sztálini Szovjet-
unióban, s ha ez bekövetkezett, 
útja a Gulagig vezetett. Nyina 
Anyiszimova karaktertáncossal 
ez történt. Az ő történetét írta 
meg Christina Ezrahi, körképet 
adva a munkatáborok, 
s a szovjet balett világáról.

Az egykori olasz közép-
pályás, az AC Milan és 
a Juventus világszerte 
ismert edzője közel negy-
venéves sportkarrier után 
32 vezérelvben foglalja 
össze eddigi pályafutásá-
nak tanulságait.

Robert Maxwell halála 
éppolyan rejtélyes 
volt, mint amilyen 

figyelemre méltó az 
élete. A nagyravágyásról, 

önhittségről, önimádatról, 
kapzsiságról, hatalomról 

és intrikáról szóló életrajz 
a híres médiamágnás 

felemelkedését és bukását 
meséli el.

Jóképű, okos, intelligens. Vilmos hercegnek 
minden reménye megvan arra, hogy a monar-
chia népszerű uralkodója legyen. Életéről és 
világszerte ismert családjáról írt lebilincselő 
könyvet a francia Vanity Fair királyi sztorikra 
szakosodott specialistája, Pierrick Geasis. 
A kötetet színes képmelléklet gazdagítja.

Maggie Doyne inspiráló, bensőséges írása 
a felnőtté válás során megtapasztalt szeretet, 
veszteség, talpra állás és remény igaz törté-
nete. 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 sajátját is.

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: október
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Csáki Judit
Imi, ne csináld! 

Egy nyár Csuja Imrével

tervezett ár: 3990 Ft

Fenwick, Gallagher
(ford.: Fáber András)

Zelenszkij és 
a vérző Ukrajna

3990 Ft

Josse, Gaëlle
(ford.: Zaremba- 
Huzsvai Natália)
Egy asszony 
ellenfényben 
Vivian Maier élete

2990 Ft

Pettersson, Maria
(ford.: Jankó 
Szép Yvette)
Fantasztikus nők

5490 Ft

Vivian Maier (1926–2009), a kiemelkedő tehetségű 
fotós életét rekonstruálja ez a könyv, egy különös 
személyiségét, aki saját fotóinak zömét nem is 
látta. A francia-osztrák származású amerikai fény-
képész ugyanis nevelőnőként dogozott, és emellett 
hobbiból fotózott szenvedélyesen.

Fantasztikus 
nők, döbbenetes, 
elképesztő sorsok. 
Hogyhogy eddig 
nem ismertük őket? 
Létezik, hogy senki 
sem írt regényt, verset, 
ódát, szatírát az 
életükről, tetteikről?

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.

Az orosz megszállás első napján 
Zelenszkij belépett a nagybetűs 

Történelembe, hogy eljátssza 
élete legnagyobb szerepét: 

Charlie Chaplin egycsapásra 
átváltozott, Churchill lett belőle. 

Ha felmérjük a távolságot aközött, 
ami volt, és aközött, amivé vált, 

akkor tudjuk csak érzékelni, 
milyen hatalmas utat tett meg.

Várható megjelenés: 
november

Radnai Péter
A magyar televíziózás legendái 
Interjúk az első influenszerekkel

5699 Ft
Radnai Péter televíziós újságíró húsz meghatározó tévéssel, 
háttér- és frontemberrel készített interjút. A beszélgetések 
felelevenítik a „királyi” tévé hőskorát, azt az időszakot, amikor 
az esti műsorok adták a másnapi társalgások fő témáit. 
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ISMERETTERJESZTÉS, TÖRTÉNELEM

Gulyás Martin
„Szocializmust akarunk, 
de magyar úton” 
Munkástanácsok 
1956-1957-ben

tervezett ár: 4990 Ft
Legutolsó forradalmunk mára, 
mondhatni, az emlékezetpoliti-
kai csatározások áldozata lett. 
Ez a könyv segít megérteni, mi 
történt ’56-ban, mindezt úgy, 
hogy nem a fegyveres harcokra 
koncentrál, hanem a munkásság 
autonómiatörekvéseit vizsgálja 
a forradalom kitörésétől az an-
nak leveréséig tartó időszakban.

B. Szabó János — Uhrin Dorottya (szerk.)
Mongol invázió Európa ellen (1236 –1242)

4990 Ft

Hirst, John
(ford.: Bartók Imre)
Európa 
legrövidebb 
története

4299 Ft

Gabidullin, Marat
(ford.: Ádám Péter)
Orosz zsoldosok 

Putyin 
szolgálatában

5990 Ft

Jaivin, Linda
(ford.: Bartók Imre)

Kína legrövidebb
története

4299 Ft

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.  

A kötet átfogó képet ad az előretörő Mongol Birodalomról, Európa politikai viszonyairól, 
katonai erejéről és szokásairól is a 13. század derekán. A magyarországi mellett részle-
tesen áttekinti a többi hadszíntér történéseit is.

Hirst értelmezésében Európa a görög-római klasszi-
kus műveltség, a kereszténység és a germán törzsi 
kultúra három eltérő és felettébb szokatlan elegyé-
ből jött létre. E keverék számos furcsaságot adott 
a világnak: jámbor lovagokat és harcias pápákat, 
hogy aztán a 20. századra mindaz, amit európai 
értéknek véltünk, alapjaiban rendüljön meg. 

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 hallott 

történeteit, valamint a korrupció és a széthúzás rémeit, amelyek 
ma is kísértik a népköztársaságot. Linda Jaivin érdekfeszítő 

mesélőként és igényes történészként rövid, lebilincselő 
beszámolóvá sűríti Kína hatalmas történelmét.

Várható megjelenés: október

Várható
megjelenés:

október

Várható megjelenés: október
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Panda, Satchin PhD
(ford.: dr. Molnár Csaba)
Partvonal Egészségünkre!
A cirkadián diabéteszkód

4699 Ft

Tomán Szabina
Siker a mosoly mögött
Mutatom, hogyan csináld!

14990 Ft

Kreier, Felix – 
Biezeveld, Maarten

(ford.: Bérczes Tibor)
Hörcsög az agyban 

Miért eszünk 
kényszeresen?

2990 Ft

Cellier, Camille
(ford.: Kiss 
Kornélia)
Őszintén az 
anorexiáról

3990 Ft

„Tarts velem! Olvasd el, mit teszek és mit eszek, mit „Tarts velem! Olvasd el, mit teszek és mit eszek, mit 
gondolok, mivel töltődöm.  Profitálj és inspirálódj gondolok, mivel töltődöm.  Profitálj és inspirálódj 
te is az engem segítő szakemberek tudásából és az te is az engem segítő szakemberek tudásából és az 
én tapasztalataimból én tapasztalataimból ‒‒ legyen az életmódváltás,  legyen az életmódváltás, 
szépségápolás, smink, öltözködés, étkezés, mozgás szépségápolás, smink, öltözködés, étkezés, mozgás 
vagy épp az üzleti élet.” vagy épp az üzleti élet.” —  Tomán Szabina

Könyvünk lépésről lépésre 
bemutatja, mire van szükségünk 
a tartós súlycsökkenéshez: 
hogyan alakítsuk a napirendünket, 
az étkezési és alvási szokásainkat, 
mennyit és hogyan mozogjunk, 
és milyen külső segítséget, 
segédeszközöket vegyünk 
igénybe ahhoz, hogy végre jól 
érezzük magunkat a bőrünkben.

Egyetlen anorexiás sincs arra ítélve, 
hogy élete végéig evészavaros marad-
jon. Ezt a könyvet is egy anorexiából 
gyógyult nő írta, aki bebizonyítja: 
igenis meg lehet gyógyulni, és létezik 
betegség nélküli élet.

Kerüld el, tartsd karban, fordítsd vissza a cukorbetegséget 
és a prediabéteszt, egyszerűen azzal, hogy mikor – nem pedig 
mit – eszel. Egy új tudományos módszerrel a napi életmódodat 
hozzáigazíthatod szervezeted belső cirkadián ritmusához, 
és hatékonyan javíthatod az egészségedet.

Várható megjelenés: november

ÉLETMÓD
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Borch-Jacobsen, Mikkel
(ford.: N. Kiss Zsuzsa)
Freud páciensei 
Mítosz és valóság

4490 Ft

Estapé, Marian Rojas
(ford.: Nemes Krisztina)
A jó dolgok kezdete 

Gondolataink és 
érzelmeink egyensúlya 

a teljesebb életért

3990 Ft

Rickman, Cheryl
(ford.: Dörgés János)

Iránytű
Magány

3290 Ft

Ez az elképesztő emberi 
sorsokat feltáró könyv 
új nézőpontból világítja 
meg a híres-hírhedt 
pszichiáter működését. 
Most megtudhatjuk, 
kik rejtőztek az 
álnevek mögött, milyen 
démonokkal küzdöttek, 
és hogyan kezelte őket 
a „csodadoktor”, akinek 
rejtélyes magánélete máig 
foglalkoztatja a kutatókat.

Ez a könyv társként és útmutatóként szolgál 
mindazoknak, akik valaha átélték már a magány 
fájdalmát: gyengéden vezet a másokkal és saját 

magunkkal kialakított jobb kapcsolatok felé.

Marian Rojas Estapé azt 
mondja: ha boldogok 
akarunk lenni, előbb 

dolgozzuk fel a múltbéli 
sérüléseinket, utána viszont 

éljünk egészen a jelenben, és 
forduljunk reményteljesen 

a jövő felé. Mert a boldogság 
nem az, ami történik 

velünk, hanem az, ahogyan 
értelmezzük a velünk 

történteket.

Pegula, Chris – Meyer, Frank
(ford.: Mezősi Péter)
Tele a pelus, haver?

3990 Ft

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. 

Várható megjelenés: október Görög Ibolya
Tanácsoskönyv

Cikkek, újabb élmények, szösszenetek 
a viselkedéskultúra területéről

4999 Ft
A Tanácsoskönyv utat mutat magánéleti és hivatalos szituációkban: eligazít minket 
az ajándékozástól (legyen az privát vagy céges) a zenészeknek szóló tanácsokig. Az 
átdolgozást kihasználva új fejezettel is bővült a könyv, hasznos tanácsokat talál az 

olvasó az online világban való kommunikáláshoz is.
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Godefroy, Aurélie
(ford.: Novák Petra)
Élj úgy, mint Coco Chanel

3490 Ft

Garnier, Stéphane
(ford.: Beke Cz. Zsolt)
Élj úgy, mint James Bond

3690 Ft

Schiappa-Burdet, Carla
(ford.: Novák Petra)

Élj úgy, mint Harry Potter

3690 Ft

Coco Chanel. Ha meghalljuk ezt a négy szótagot, azonnal a női divat 
és Párizs jut eszünkbe. Coco több volt, mint zseniális divattervező: 
ő volt a világtörténelem első influenszere. A szerző végigkalauzolja 
az olvasót a „Mademoiselle” életén, hogy mindenki megtalálja azt, 
ami leginkább inspirálja őt.

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! 
A könyvből kiderül, hogyan épül fel ez a fajta autentikus személyiség, 
és mi a titka a céltudatos, mégis könnyed fellépésnek.

Valószínűleg senkinek nem kell bemutatni a roxforti diákot, akinek 
a homlokán különleges forradás húzódik, de most először lép elénk 
mint életmód-tanácsadó. Harry Potter, a popkultúra kultikus alakja 

most része lehet a mindennapjainknak: segít, hogy legyőzzünk 
minden akadályt, és elérjük a céljainkat.

Várható megjelenés: november
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Kaszás György
A mi kutyánk zseni

(És mi is azok vagyunk)
Elek Lívia rajzaival

4290 Ft
A nagy sikert aratott A mi kutyánk hülye – Az 

én gazdáim hülyék című könyv régen várt 
folytatása Zazi kutya és gazdái mostanra 

lángelmei magasságokban szárnyaló 
szellemi képességeiről. Mert időközben 

persze hogy kiderült, hogy a nevezetteknek 
mégiscsak van sütnivalójuk. Hovatovább 

agyasok. Sőt: géniuszok. Figyelem: a könyv 
olvasásához tömérdek hahaha és hihihi 

szükségeltetik!

Gates, Stefan
(ford.: Silberer Vera)
Kutyológia 
A kutyák furcsa és fantasztikus tudománya

3990 Ft

Gates, Stefan
(ford.: Silberer Vera)

Cicológia 
A macskák furcsa és fantasztikus tudománya

3990 Ft

A kutya az ember legjobb barátja, szoktuk mondani, pedig annál is 
több. Amikor együtt vagyunk, a kötődés, a szeretet és a boldogság 
kémiája csúcsra jár. A kutyával lehetőséget kapunk arra, hogy jobb 
emberek legyünk. Stefan Gates Kutyológiája ebben segít nekünk – 
érzelmesen és humorosan.

Irigyeljük a macskákat. Ismeretlen számukra az önbi-
zalomhiány, nem terhelik őket elvont, erkölcsi prob-

lémák. Mégis nemcsak nekünk van szükségünk rájuk, 
hanem ők is ragaszkodnak hozzánk. A maguk módján, 
persze. Stefan Gates Cicológiája ezt a macskamódot 

járja körül sok szeretettel és humorral.
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Purvish, Georg
(ford.: Wolf Péter)
Pink Floyd a ‘70-es években

3990 Ft

Györffy István
Classical Harmony

6990 Ft

A méltán népszerű zenekar legkreatívabb és legsikeresebb évtizedét mutatja be ez a kiadvány. 
Szót ejt a kezdetekről és a későbbiekről is, de az Atom Heart Mother és a The Wall közötti peri-
ódusra fókuszál, rengeteg olyan történettel, amelyeket eddig egyetlen, magyarul megjelent 
kiadványban sem olvashattunk.

Az összhangzattan a klasszikus zene oktatásának egyik 
legfontosabb eleme: egyszerre segíti a hallás fejlesztését, 

a zene harmóniai logikájának megértését és a szólamvezetés 
alapszabályainak áttekintését. Jelen kötetet angol nyelven 

olvashatják a diákok és gyakorló muzsikusok.

Lutz, Timo — Bausenhardt, Hans
(ford.: Farkas Sylvia)
Marco Polo
Szardínia

3490 Ft

Bede Béla
Emlékhelyek Magyarországon

1990 Ft

Tenczer Gábor
Budapest Outdoor

3990 Ft

„Szardínia elbűvöli a strandolni vág yókat ; „Szardínia elbűvöli a strandolni vág yókat ; 
ug yanakkor az érintetlen természet miatt ug yanakkor az érintetlen természet miatt 
eg yszersmind a túrázók paradicsoma is. eg yszersmind a túrázók paradicsoma is. 
Erre a vonzó szigetre kalauzol bennünket Erre a vonzó szigetre kalauzol bennünket 
a Marco Polo-sorozat – naprakész a Marco Polo-sorozat – naprakész 
információkat tartalmazó és színes információkat tartalmazó és színes 
képekkel, illetve térképekkel illusztrált – képekkel, illetve térképekkel illusztrált – 
új kötete .”új kötete .”

„A könyv azoknak szól, akik belevágnának, „A könyv azoknak szól, akik belevágnának, 
de nem tudják, hova érdemes menni ; de nem tudják, hova érdemes menni ; 

azoknak, akik elvesznek a turistautak azoknak, akik elvesznek a turistautak 
labirintus-szövevényében; és azoknak is labirintus-szövevényében; és azoknak is 

akik már több helyen voltak, de szeretnének akik már több helyen voltak, de szeretnének 
még új, érdekes helyeket felfedezni, át még új, érdekes helyeket felfedezni, át 
akarják élni milyen kincseket rejteget akarják élni milyen kincseket rejteget 

a mag yar főváros és környéke .”a mag yar főváros és környéke .”

Bede Béla ebben a kötetben íróink, 
költőink, képzőművészeink, zene-
szerzőink, tudósaink emlékhelyeit 
mutatja be Adytól Zsóry Lajosig. 
A könyv elején a hírességek névsora 
alapján tájékozódhat az olvasó, 
a könyv végén települések szerint 
soroljuk fel, hogy kinek hol van 
emlékhelye.



33

Kovács Dávid Gábor
Whisky zsebkönyv

tervezett ár: 3990 Ft

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

A népszerű brit pék, a Kenyér és a Süssünk 
együtt! szerzőjének új könyve egyszerűen 
kihagyhatatlan. Akár az édes, akár a sós íze-
ket kedveljük, legyünk kezdők vagy profik 
a konyhában: itt az ideje bekapcsolni a sütőt, 
és elkápráztatni a családot vagy a barátokat 
egy finom pitével vagy felfújttal.

Várható megjelenés: november

Hollywood, Paul
(ford.: Bosnyák Gabriella)
Piték & felfújtak

6999 Ft

Mullaney, Colleen
(ford.: Vallasek Júlia)

Gin Austen
50 koktélrecept

3990 Ft
Jane Austen hat örökérvényű regényében megragadta 
a 19. századi Anglia szeszélyeit és gyöngéit, ez a könyv 

pedig az írónő műveiben bemutatott piknikeket, ebédeket, 
vendégségeket és fényes bálokat ünnepli. Tudd meg, 

mit ihatott ő és a szereplői, és hogy milyen eszközökre, 
poharakra, hozzávalókra van mindenképp szükséged!
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van Vliet, Elma
Papa, kérlek…

3690 Ft

Coelho, Paulo
Erő
Naptár 2023

5299 Ft

Elma van Vliet népszerű 
emlékkönyvsorozatának 

legújabb része, a Papa, kérlek… 
egy különleges emlékkönyv, 

tele nagyszerű, kreatív, olykor 
egészen megható kérdésekkel. 

Kérjük meg a nagypapánkat, 
válaszoljon a kérdésekre, 

ossza meg velünk emlékeit, 
fotóit – majd adja vissza 

nekünk a könyvet.

Ebben a gyönyörűen illusztrált 
naptárban az évet Paulo Coelho 
műveiből válogatott idézetek 
kísérik végig. Paulo Coelho, akit 
emberek milliói a szavak alkimistá-
jaként tartanak számon, napjaink 
egyik legbefolyásosabb szerzője.

Várható megjelenés: október

A napok iszkolása 2023
Magvető Könyvnotesz

4999 Ft
Ottlik Géza idézeteivel találkozhatunk 

2023-as noteszünkben, Szeredyvel, 
Bébével és Medve Gáborral, a katonai 
alreáliskolával, az örök Budával és az 

egykori Kálvin térrel, azokkal az álmokkal 
és emlékekkel, amelyeket Ottlik után 

szabadon mi is viszünk tovább magunkkal.

Basford, Johanna
(ford.: Skaliczki Alíz)
Titkos szobák

3990 Ft
Johanna Basford legújabb, káprázatos színezője varázslatos felfedezésre hívja 
az alkotni vágyókat. A rajzok között egy titkos kulcs rejtőzik, amely egy szorgos 
művész műtermének, egy varázsló műhelyének, egy ellenállhatatlan fagylalto-
zó és egy fényűző díszterem ajtaját nyitja. Indulj el az úton, amely során renge-
teg rejtett kinccsel, különlegességekkel és elbűvölő részletekkel találkozhatsz!

Várható megjelenés: október
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AJÁNDÉKKÖNYVEK

Rózsaligeti 
László

Olimpiai 
lexikon

1896-2022

tervezett ár:
5990 Ft

Tanel, Franco
(ford.: Árokszállásy Zoltán)
A vasút története 
A gőzmozdonyoktól a gyorsvasútig

15990 Ft

Cappelletti, Mara
(ford.: Balázs István)
Legendás karórák

19990 Ft

„Több mint hétszáz sportoló életrajzát tartalmazza „Több mint hétszáz sportoló életrajzát tartalmazza 
lexikonunk: olyanokét, akik a nyári és téli olimpiai lexikonunk: olyanokét, akik a nyári és téli olimpiai 

játékokon a dobogóra állhattak. A szerző az 1896-játékokon a dobogóra állhattak. A szerző az 1896-
ban rendezett első olimpiától egészen a 2022-ben ban rendezett első olimpiától egészen a 2022-ben 

meg tartott téli játékokig ismerteti az arany-, ezüst- és meg tartott téli játékokig ismerteti az arany-, ezüst- és 
bronzérmes helyezettek pályafutását, kitérve sporton bronzérmes helyezettek pályafutását, kitérve sporton 

kívüli tevékenységükre is.„kívüli tevékenységükre is.„

Ez a lenyűgöző album főbb vona-
laiban ismerteti a karóragyártás 
fejlődését 1900-tól 2010-ig, 
néhány legendássá vált modell 
segítségével mutatva be a stílus 
és a forma változásait.

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 leg-
modernebb gyorsvasutakig. Minden 
vasútrajongónak kötelező!

Várható megjelenés: november
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LEGKISEBBEKNEK

Disney Baby
Kontrasztok 
Játékok

1490 Ft

Disney Nyuszik
Toppancs első lapozói

3490 Ft

Disney Baby
Első lapozóim

3490 Ft

(ford.: Pogonyi Kata )

Disney Baby Kicsi Judy 

Kiesett a fogam!

1190 Ft

Disney Baby 

Első Kalandok

Első jóéjtmeséim

3990 Ft

(ford.: Pogonyi Kata )
Disney Baby Kicsi Judy 

Vár az ágy

1190 Ft

Ezzel a négy kis lapozóval 
és a kedves Disney hősökkel 

megkönnyíthetjük az esti rutint, 
az öltözködést, és a napközbeni 

teendőket is átbeszélhetjük. 

Kicsi Judy és a barátai 

vidáman kóstolgatják a répás 

finomságokat a tavaszi fesztiválon. 

Ám amint a kis nyuszi beleharap 

az egyik nyalánkságba, kiesik 

a foga. Mi legyen vele? Ahány ház, 

annyi szokás. Judy végül a párnája 

alá dugja, hogy a fogtündér 

mindenképpen megtalálja.

Négy kis lapozó Toppancs 
nyuszival és barátaival. Tanuljuk 
együtt a  színeket, számokat, 
állatokat és ellentéteket!

Négy bájos mese a legkisebbeknek, hogy 

ne féljenek a sötétben, és csodás álmaik 

legyenek! Az esti lefekvés nem mindig 

könnyű, így vannak ezzel még a Disney 

szereplők is: Csészi, Furi. Pinokkió, és 

Mickey sem könnyen alszik el. 

Eljött az este, itt az ideje, hogy minden gyerek 

ágyba bújjon. Igen ám, de Kicsi Judynak még 

van néhány feladata, például kekszet kell sütnie 

másnapra, az ovis vásárra. Szerencsére a ma-

mája segít neki, így gyorsan elkészül, és végül 

mindenki álomba szenderül.

Fejleszd babádat a könyvben található kontrasztos 

képekkel, melyek nagyon jó hatással vannak a látás 

korai fejlődésére, hiszen segítik a szem fókuszálását és 

az éleslátás kialakulását. Már a pár hetes babákkal is 

nézegethetitek a kedves képeket.
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Disney Junior

Minnie karácsonya

Matricás színező

1490 Ft

Francia, Giana – Bordin, Claudia

Közeleg a karácsony

7490 Ft

Disney Junior
Dr. Plüssi 

Doki karácsonyi ajándéka

Matricás színező

1490 Ft

Kukucs-könyvek 14.

Hurrá, itt a tél!

1690 Ft

Kukucs-könyvek midi 4.

Az első karácsony

2990 Ft

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!

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 

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!

Karácsonyig még van 24 nap. Töltsd ezt az időszakot Mikulás 

manóival, így varázslatos  élményekben lesz részed. December  

elsejétől mindennap nyisd ki a megfelelő számú ablakot, hogy 

találkozz a manókkal. Dekorációkat készíthetsz, mesélnek majd 

mókás történeteket, bemutatják az Északi-sark hagyományait, 

süthetsz velük sütit, és Mikulás kedvenc dalaira táncolnak majd 

veled, amiből egy egész Spotify  lejátszási lista készült.
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Négy évszak 

az öreg tölgyön

3290 Ft

Mi történik az építkezésen?

3290 Ft

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! 

A kis képekkel gazdagított 

történetek együttolvasásra 

hívnak – és közben még 

sok érdekes dolgot is 

keresgélhetünk!

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!

(ford.: Balássy Fanny)
101 mese az elvarázsolt erdőből

4490 Ft

Tóth Krisztina
Világpuszi

 Szalma Edit rajzaival

3999 Ft

Tóth Krisztina
Malac és Liba 7.

Ezt jól kifőztük!

2690 Ft

Varázslatos mesék egy kötetbe összegyűjtve: jól 

ismert szerzők klasszikus meséi, népmesék,

 legendák és mítoszok a világ minden tájáról, 

amelyek bájos rajzokon kelnek életre. A kötetben 

sok más mese mellett olyan klasszikusok kaptak 

helyet, mint a Hüvelyk Panna, A három kismalac, 

a Szamárbőr királykisasszony, Jancsi és Juliska.

Tóth Krisztina óvodás és kisiskolás korosztálynak szóló legújabb meséi 

olyan jelenségeket mutatnak meg, amelyekre a gyerekek nehezen 

tudnak rákérdezni, illetve a felnőttek nehezen tudnak mit mondani 

róluk. A kötethez Szalma Edit készített illusztrációkat.

Tartsatok Malaccal és Libával, akik ezúttal bunkert építenek, és 

nekilátnak, hogy életükben először egyedül készítsenek el valami 

finomságot. Persze ezt is a tőlük megszokott kedves és mókás 

módon teszik, de némi kalamajka és megannyi vicces jelenet után 

minden a helyére kerül.Tóth Krisztina gyerekeknek és szüleiknek 

egyaránt kedves történetei bővelkednek a humorban, melyekkel 

igazi közös, családi élmény lesz a mesehallgatás.
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Taube, Anna — Rose, Barbara

(ford.: Müller Brúnó, Müller Péter Sziámi 

és Rózsa Melinda)
A kis Álomkapitány

Összebújós esti mesék

33 történet elalváshoz

3990 Ft

Tielmann, Christian
(ford.: Nánási Yvette)
Barátom, Berci

Berci, a szülinapos

990 Ft

Schmachtl, Andreas H.

(ford.: Nádori Lídia)
Mókus és Medve

4290 Ft

Bori örömében ugrott egy hatalmasat, 

mert Anya elmondta neki, hogy elviszi 

ovis tornára. Ott remek dolgokat fognak 

csinálni! Egyensúlyozhat majd egy hosszú 

padon, hintázhat kötélen, és kipróbálhatja 

a trambulint is. Bori olyan jól érzete magát, 

hogy alig várja a következő alkalmat. 

Lehet, hogy akár a hátrafelé bukfencet is 

megtanulja?

Tarts velünk az álmok birodalmába! 

A kis Álomkapitány a Felhőtenge-

ren repül a vitorlásán, a legszebb 

álmok felett, amelyek állatokról, 

varázslatos lényekről és kalan-

dokról szólnak. A bájos meséket 

hangulatos rajzok kísérik, álomba 

ringatva a kicsiket.

Hurrá! Végre elérkezett Berci születés-

napja. 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 

kezdett készülődni a születésnapi bulijára. 

A remek zsúr, kincsvadászat és torta után, 

Bercinek már csak annyi kívánsága marad, 

hogy legyen mindennap szülinapja.

Nahát, ki brummoghat? Ki más, mint Medve! A tó felé 

igyekszik a horgászfelszerelésével. Mókus is csatla-

kozik hozzá, legalább Medve nem lesz egyedül. Együtt 

fellebbentik a fátylat az erdei szellemek titkáról, és a 

rosszkedvűen induló napot feldobják egy vidám lubic-

kolással a folyóban. Húsz történet, tele vidámsággal, 

izgalommal és megnyugtató befejezéssel.

Schneider, Liana
(ford.: Nánási Yvette)
Barátnőm, Bori

Bori és az ovis torna

990 Ft

Simon Réka Zsuzsanna

A doboztorony lakói

Égből pottyant idegen

2490 Ft
Óriási bogarak lepik el a kikötő 

raktárépületeinek falát — de 

vajon hogyan kerültek oda? És ki 

merte lecserélni a várost átszelő, 

kimondhatatlan nevű sétány 

utcanévtábláját? Egy új lakó is 

felbukkan, nem is akárhogyan! 

Bojtát és barátját, Piszét egy 

hőlégballon repíti a magasba. 

Sikerül épségben földet érniük?
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Coulmann, Jennyfer
(ford.: Boczán Bea)
Az igazi ajándék

3490 Ft

Antológia
Piros orr mesék 

Nevetésben a remény

3990 Ft

Moser, Annette

(ford.: Szalay Zsuzsanna)

Csengettyű, a karácsonyi póni

A Sarkcsillag varázsa

3490 Ft

Riley, Lucinda — Whittaker, Harry

(ford.: dr. Kádár Annamária)
Gyerek

Grace és 

a karácsonyi angyal 

Őrangyalok 1.

3990 Ft

Farkasházi Réka

Társasjáték (könyv + CD)

5990 Ft

Egérke és Mackó nagyon várják a kará-

csonyt. 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.

A nevetés gyógyító erejéről 

olyan remek szerzők írtak 

érzékeny meséket, mint 

Beck Zoltán, Böszörményi 

Gyula, Farkasházi Réka, 

Gimesi Dóra, Kádár 

Annamária, Kárász Eszter, 

Kiss Ottó, Szabó T. Anna, 

Tóth Krisztina és Vadadi 

Adrienn.

Csengettyű és a fiatal 

rénszarvasok izgatottan 

várják a Mikulást, hiszen 

itt az idő, hogy az 

ajándékokkal teli szánnal 

elkezdődjön a csodás 

utazás. Ám a Mikulás nem 

jön, és Csengettyű végül 

elhatározza, hogy elindul 

megkeresni őt. Izgalmas 

kaland veszi kezdetét… 

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.

Farkasházi Réka érzékeny, finoman megírt, de kis 

humorral és sok szeretettel átitatott meséi körülölelnek 

és elkísérnek.  Megnyugtatnak, mert néha jó tudni, 

hogy másnak is ugyanolyan nehéz elviselni, ha 

nem ő nyer. Vagy, hogy fél kiállni sok ember elé egy 

ünnepélyen, pedig másnak ez olyan egyszerű, mint 

egy társasjáték. A meséket Szimonidész Hajnalka 

illusztrációi színesítik, a mellékelt CD-n pedig 

a Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar legújabb dalai 

csendülnek fel néhány vers társaságában.

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: 
október

Meadows, Daisy 
(ford.: Boczán Bea)

Varázslatos Állatbirodalom 31.

Polli rendet tesz

1490 Ft



41Várható megjelenés: 
november

Várható 
megjelenés: 
október

Swift, Bella
(ford.: Boczán Bea)
A kiskutya, 
aki sztár 
akart lenni

1490 Ft

Wolf, Tony
(ford.: Todero Anna)

Tony Wolf mesél 6.

Aldin, a bűvös mackó

2490 Ft

Bosse, Sarah
(ford.: Szalai Zsuzsanna)

Malomvölgyi lovasudvar 2. 

Fel a fejjel, Anna!

2290 Ft

A patakon túl, az Elvarázsolt 

erdőben élt Aldin, a kis 

mackó, aki arról álmodozott, 

hogy egyszer majd nagy 

varázsló lesz…

Egy autóbaleset után Anna kis

unokatestvére, Nóra a malomvölgyi

pónifarmra érkezik, gyógyulása közben 

felfedezi a pónik iránti szeretetét, és 

fokozatosan felenged. Annának sincs könnyű 

dolga: nem tud elmenni a lovasbemutatóra, 

még póniját, Tündért is meg kell osztania az 

unokatestvérével...

Milli, a kis mopsz egy vicces videófelvétel-

nek 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... 

Meadows, Daisy 
(ford.: Boczán Bea)

Varázslatos Állatbirodalom 31.

Polli rendet tesz

1490 Ft

Meadows, Daisy
(ford.: Boczán Bea)
Varázslatos Állatbirodalom 32.

Mirci csodás képe

1490 Ft

Grizelda megszerezte 

a keleti térképet, és 

a Barátság-erdőt kezdi 

elborítani a  sártenger 

és Vihar, a széllidérc is 

csak nehezíti a dolgukat. 

Milyen jó, hogy Lilivel és 

Lucával tart Polli, a kis 

kenguru is...

Mirci, a cica születésna-

pi bulit rendez, amikor 

betoppan Grizelda, és 

szabadjára engedi 

a negyedik széllidércet, 

Szellőt. Ha a Barát-

ság-fa is eltűnik, Lili és 

Luca soha többé nem 

térhetnek haza! 

Funnell, Pippa
(ford.: Cséplő Noémi)

Tilly 18.
Fergeteg

Családi kötelék

1290 Ft

Tilly nagyon izgul, hiszen 

nemsokára elkezdődik az egyik 

legrangosabb verseny, ahol 

Angela is indul Dicsővel, és 

a kislányt bízta meg azzal, 

hogy legyen a lovásza. Kiderül, 

hogy Négy Mancs törzsfőnök 

is éppen ott van, csak ő egy 

másik lovas bajnokságra 

érkezett Fergeteggel, a csodás 

musztánggal. Amikor Tilly 

belenéz a fekete ezüstderes ló 

kék szemébe, rögtön megérzi, 

hogy különösen szoros 

kapcsolat van közöttük.
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(ford.: Szabó T. Anna)
Nyúl Péter világa

Mesék minden évszakra

6490 Ft
Nyúl Péter ámuló örömmel figyeli az évszakokat: a tavaszi esőt, a nyári 

verőfényt, az őszi szelet és a téli havazást. Annyi érdekes dolog történik erdőn-

mezőn: kisbárányok születnek, beérik a szeder, és korcsolyázni is csoda jó 

mulatság! Ez a szívmelengető könyv tele van nyulas kalandokkal, és minden 

mesét játékos feladatok kísérnek.

Lapozzátok fel ezt a könyvet, és repülőgépek, helikopterek, hőlégbal-

lonok, sárkányrepülők, valamint drónok izgalmas égi kalandjai reppen-

nek 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.

Várható megjelenés: 
november

(ford.: Skaliczki Ábel)
Nyúl Péter világa

Boldog karácsonyt, Nyúl Péter!

2490 Ft

Mechler Anna — 
Hajba László

Repülős mesék 

nagykönyve

5490 Ft

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 

Péter-rajongónak!

Várható megjelenés: október

Várható megjelenés: október

Smith, Alex T.
(ford.: Hamon Krisztina 

és Schmiedl Gábor)
A kisegér, aki 

karácsonyra 

hazatalált

5990 Ft

Richardson, Steve
(ford.: Morcsányi Júlia)

Sári nyuszi és a gyógyító szeretet

4290 Ft

Ezt a szemgyönyörködtetően illusztrált, 

bűbájos mesét arról, hogy aki hisz magában, 

a körülmények dacára is nyerhet, biztosan 

újra és újra kezükbe veszik majd a gyerekek.

Vajon sikerülhet-e egyetlen nyuszilánynak 

szembeszállni a nehézségekkel, meglepni 

Mókus Miklóst meg a többi állatot, és 

megnyerni a nagy lombházépítő versenyt?

Már csak öt nap van hátra karácsonyig, és Fülöpnek, a kisegérnek 

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.
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Balázsy Panna
Ökobanda 2.
Nagy levegőt!

2490 Ft

Az ÖkoBanda a szívén viseli a kör-

nyezet védelmét, Benedek a közeli 

virágkertészetben tölti a szabadide-

jét, Manyi fákat ölelget, Döme pedig 

minden követ megmozgat, hogy 

asztmás barátja jobban legyen 

a szennyezett levegőjű városban. 

Még egy versenyre is beneveznek.

Jane Austen klasszikusának friss, újszerű és korhű újramesélése 

illusztrált kiadásban. Elizabeth Bennett az öt lánytestvér közül 

a második legidősebb, és bár édesanyjuk szeretné, ha jól 

mennének férjhez, Elizabeth nem biztos benne, hogy valaha 

is férjhez akarna menni. Egy bálon találkozik Mr. Darcyval, aki 

talán nem is olyan kiállhatatlan, ahogy elsőre tűnt…

Merchant, Tamzin
(ford.: Todero Anna)
A Térképészek

3490 Ft

Schellhammer, Silke
(ford.: Fülöp Mónika)
Tehetségek Tanodája

Első óra: Állati hangos!

3490 Ft

Woodfine, Katherine
(ford.: Vallasek Júlia)
Oltári Austen

Büszkeség és balítélet

2990 Ft

Amióta Kordélia felfedezte a titkos 

térképet, esténként London utcáit jár-

ja, hogy kiderítse, vajon melyik város-

részt ábrázolja. Biztos benne, hogy az 

apja nem tűnt el, amikor a hajója oda-

veszett, és tudja, hogy a térkép elveze-

ti hozzá, csak rá kell jönnie a titkára.

Alva ért az állatok nyelvén. De új bentlakásos 

iskolájában, a Tehetségek Tanodájában senki nem 

lepődik meg ezen. Hiszen ott minden gyereknek van 

valamilyen különleges képessége. Mit jelenthet az 

információs panelen időnként felbukkanó titokzatos 

vers? Lehet, hogy tényleg kincset rejt a sziget? Olvasd 

el az izgalmas sorozat első részét!

Galvin, Lindsay

(ford.: Dr. Skaliczki József)

Barátom, az oktopusz

3490 Ft

A tizenkét éves Vinnie Fyfe miközben 

Párizsban dolgozó kalapkészítő 

anyja visszatérését várja, 

a brightoni akvárium mellett dolgozik 

egy teázóban. Egy óriási polip 

érkezése örökre megváltoztatja az 

életét. Vinne, művészi adottságát 

felismerve, rajzolni kezdi 

a hatalmas állatot. Hamarosan rájön, 

hogy színek segítségével képes 

kommunikálni a lábasfejűvel, és - 

miközben egy izgalmas rejtély kezd 

tisztázódni — felfedezi, hogy mi az 

igazi bátorság...
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Troiano, Rosalba
(ford.: Kertész Edina)
Rendkívüli történetek

20 rendkívüli lány, aki megváltoztatta a világot

3990 Ft

Macaulay, David
(ford.: Kunos Linda)
Így működik!

Érthető magyarázatok a minket 

körülvevő világról

5990 Ft

Ebben a könyvben húsz olyan lányról olvashatsz, akik 

kezdetben egyáltalán nem tűntek rendkívülinek — később 

aztán, mikor felnőttek, azzá váltak, bár volt, hogy ők 

észre sem vették. Mi volt a titkuk? Megtanultak hallgatni 

a szívükre, és követni a titkos vágyaikat. Rengeteg időt 

áldoztak arra, hogy elérjék a célt, amit kitűztek maguk elé, 

még akkor is, ha senki sem hitte, hogy sikerülhet nekik.

 A könyvből megismerheted többek között Frida Kahlo, 

Jane Goodall, Coco Chanel és Jane Austen életét is!

A népszerű HOGY MŰKÖDIK? című kötet után David 

Macaulay újabb vidám ismeretterjesztő könyvet alko-

tott, melyben a kíváncsi mamutok a fizika, kémia és 

biológia területére kalandoznak (az elefántcickányok-

kal együtt). Hogyan működnek az izmok? Milyen kémiai 

reakció szükséges egy látványos tűzijátékhoz? Milyen 

sejtekből épül fel az emberi test? Ismerd meg a legfon-

tosabb tudományos magyarázatokat ebből a rendkívül 

szórakoztató könyvből, mely rengeteg érdekes és hasz-

nos információt nyújt a minket körülvevő világ működé-

sének megértéséhez.

Socha, Piotr
(ford.: Karaba Márta Alexandra)

Kosz
A tisztálkodás színes-szagos története

8490 Ft
Mi az a hely, ahova a király is gyalog jár? 

Hogyan védekeztek régen az orvosok 

a pestissel szemben? Milyen fürdőzési szoká-

sok voltak divatban az ókorban és a középkor-

ban? Hogyan tisztálkodnak a sivatagban élő 

himba népcsoport tagjai és az űrhajósok? 

A Méhek és Fák alkotójának, Piotr Sochának új 

könyve a tisztálkodási szokásokról, babonák-

ról, a higiéniával és az orvoslással kapcsolatos 

felfedezésekről és találmányokról szól.
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Kay, Adam
(ford.: N. Kiss Zsuzsa)
Testünk régen és most 

A gyógyítás hátborzongató története

4990 Ft

Lőrincz Andrea – Nagy Ádám (szerk.)

Kötelezők újratöltve

Égi megbízás

Az ember tragédiája

Kalandkönyv

4699 Ft

Nagy Ádám (szerk.)
A téridőn is túl

5299 Ft

Murisak voltak a régi idők annak, aki a páncéling-viselésért és az em-

ber-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 tölte-

lékének az agyat, miért kényszerítették a tanárok dohányzásra a diákjaikat, 

miért nyesték le a vendégeik végtagjait is a hajfodrászok.

Rosszul döntöttél, így el kell hagynod az 

Édenkertet… De ne keseredj el, kapsz még 

egy lehetőséget! Kalandozz a történelmen át 

Luciferrel, ízlelj meg eszméket, dönts helyesen, 

hogy boldog véget érjen az égi küldetés!

Réges-régen... de nem egy távoli galaxisban, hanem 

a Föld nevű bolygón, létrejött az emberi faj. Mi, embe-

rek pedig izgalmas életet élünk. Hol harcolunk egy-

mással, mint Batman és Joker, hol családot alapítunk, 

mint a Lannisterek, néha kalandvágyó régészprofesz-

szorok vagyunk, mint Indiana Jones. A téridőn is túl 

13 tanulmánya e fantasztikus univerzumok hőseinek 

tudományos szempontú elemzésére vállalkozik.

Várható megjelenés: november
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Chainani, Soman
(ford.: Bozai Ágota)
Jók és rosszak iskolája 2.

Itt nincsenek hercegek

5490 Ft

Chainani, Soman
(ford.: Bozai Ágota)
Jók és rosszak iskolája 4.

Az én váram

5490 Ft

Chainani, Soman
(ford.: Bozai Ágota)
Jók és rosszak iskolája 6.

Egy igaz király

5490 Ft

Chainani, Soman
(ford.: Bozai Ágota)

Jók és rosszak iskolája 1.

Hercegnő és 

boszorkány

5490 Ft

Chainani, Soman
(ford.: Bozai Ágota)

Jók és rosszak iskolája 3.

Jótett helyébe

5490 Ft

Chainani, Soman
(ford.: Bozai Ágota)
Jók és rosszak iskolája 5.

A király esztelen

5490 Ft

Végre magyarul is megjelenik a teljes sorozat! Gavaldon legszebb lánya, 

Sophie egész eddigi életében titkon arról ábrándozott, hogy elrabolják, és 

elviszik egy elvarázsolt világba.

Rózsaszín ruhákban, fess topánkákban jár. Rajong a jó cselekedetekért, 

ezért egészen biztos abban, hogy nagyon jó jegyeket kapna a Jók 

Tagozatán, és dicséretes mesekönyv-hercegnő bizonyítványa lehetne. 

Agatha viszont mindig formátlan, fekete hacukákban jár, gonosz macskája 

van, és szinte mindenkit utál, ezért természetesnek látszik, hogy 

ő a Rosszak Tagozatára kerül.

 Amikor azonban a két lány a Végtelen Erdőbe kerül, azt tapasztalják, hogy 

sorsuk a remélttel éppen ellentétesen alakul, és hamar rájönnek, hogy egy 

tündérmeséből a leggyorsabb kivezető út az, ha... túlélik.

J. Taylor, Emily
(ford.: Cséplő Noémi)

Hotel Magnifique

4990 Ft
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Calonita, Jen 
(ford.: Herman 

Alexandra)
Disney - 

Sorsfordító 
történetek

Tükröm, 
tükröm...

4490 Ft

J. Taylor, Emily
(ford.: Cséplő Noémi)

Hotel Magnifique

4990 Ft

Valentino, Serena
(ford.: Halmai Gergely)

Disney Villains 5.

Anyád a tét
A Banya története

3690 Ft

Silverra, Adam
(ford.: Morcsányi Júlia)

Az első, aki 
meghal a végén

4990 Ft

Hófehérke királysága szeretett édesanyja halálát 

követően a nép által csak „a Gonosz Királynőként” 

emlegetett mostohaanyjához kerül. A fiatal hercegnő 

igyekszik észrevétlen maradni a kastélyban, hogy ne 

okozzon kellemetlenséget az új királynőnek. Amikor 

azonban a megöletésére kiötlött terv félresikerül, 

Hófehérke élete gyökeresen megváltozik...

A legendás hotel nem csupán az itt megtapasztalható mágiáról 

híres, hanem arról is, hogy minden reggelre más-más városban 

bukkan fel. Janine 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...

Mi a helyzet a vén 

Gothellel? Honnan jött? 

És hogy bukkant rá a 

varázserejű virágra? Íme, 

egy változat az 

ő történetéről, mely év-

századokig a homályban 

maradt... egészen mos-

tanáig. Az Aranyhajból 

ismert Banya története.

Ma éjjel kezd élesben a Halál-Hírek, így mindenkit ugyan-

az 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 szívbeteg-

séggel 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 Square-en akadnak össze, és 

azonnal érzik, hogy közük van egymáshoz...
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Király Anikó
Rólad — Neked könyvek

Jó a vége!

3490 Ft

Keszthelyi Gréta Kata
Rólad — Neked könyvek

Vékony jégen

3490 Ft

Horányi Hanna Zelma
Rólad — Neked könyvek

Most először

3490 Ft

Mellor, Amelia
(ford.: Cséplő Noémi)
A világ legnagyobb könyvesháza

3690 Ft

Az egész egy tehénnel kezdődött 

és egy vaddisznóval ér véget... 

Diósvámhatár balszerencsés babái 

mindig hittek abban, hogy tényleg 

balszerencsések. Aztán felbukkant 

a farmerdzsekis Kókusz, és ahogy 

az a különös idegenekkel már csak 

lenni szokott, fenekestül felforgatta 

az életüket. Nagy tervei vannak: min-

denáron balszerencsétleníteni akarja 

a négy fiatalt. Vajon jó vége lesz?

Lina szinte előbb tanult meg korcso-

lyázni, 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 megfe-

lelni, de ehhez szüksége lenne egy 

biztos pontra a sok bizonytalanság 

közepette. Vékony jégen jár, és amíg 

sikerül megőriznie az egyensúlyát, 

nem történhet baj...

Az első szerelem megismételhetet-

len. Az első szerelemhez semmi sem 

érhet fel. Az első szerelem sosem 

múlik el. Mindenki tudja, hogy el fog 

jönni; mindenki tudja, hogy eget-

rengető lesz; mindenki tudja, hogy 

ott kezdődik az élet. Ilyen elvárások 

mellett nem csoda, hogy az első 

szerelemre beavatási szertartásként 

nézünk – de olykor nehéz különb-

séget tenni ábrándok és valóság 

között. Horányi Hanna a tizennégy 

éves Zsófi szemszögéből mesél első 

szerelemről, randikról, iskolaváltás-

ról, csalódásokról és új kezdetről.

Pearl és Vally Cole egy könyvesboltban él, méghozzá a a Cole Könyvesház-

ban, ahol minden nap új csodákat kínál: bűbájjal töltött cukorkák, beszélő 

papagájok, télikertté varázsolt dzsungel, saját zenekar, teázó, maguktól 

mozgó polclétrák és persze temérdek könyv... Amikor Pearl és Vally meg-

tudják, hogy édesapjuk egy ördögi csere miatt kockára teszi a Könyvesházat 

és a saját életét, azonnal cselekszenek, s hamarosan veszélyes-varázslatos 

kalandok közepén találják magukat.
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Brontë, Anna
(ford.: Borbás Mária)
Örök Kedvencek

Wildfell asszonya

4990 Ft

Austen, Jane
(ford.: Tomori Gábor)

Örök Kedvencek

Meggyőző érvek

3990 Ft

Anne Brontë, a fiatalon elhunyt írónő főműve a 19. 

században felmerülő, szerelemmel és házassággal 

kapcsolatos kérdéseket boncolgatja. 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 romanti-

kus lelkületű hősnő?

A regény főhősét, Anne-t 

lebeszélték arról, hogy 

házasságot kössön 

szerelmével, a fiatal, 

vagyontalan Wentworth 

tengerésztiszttel. Az 

egykori szerelmesek 

nyolc év után véletlenül 

újra találkoznak…

Alcott, Louisa May
(ford.: Lukács Laura)
A valóra vált álom

Karácsonyi történetek

3690 Ft
A méltán népszerű Kisasszonyok szerzőjének 

csodálatos novelláskötete ez, megannyi mesés 

karácsonyi történettel, melyben megelevened-

nek a már ismert angol vidéki élet szereplői. 

Együtt készülhetsz velük a legszebb családi 

ünnepre, forró punccsal a kezedben a kandalló 

előtt hallgatva a történeteiket.

Várható megjelenés: október

Carroll, Emma

(ford.: Rindó Klára, Szabados Tamás)

Deresvölgy legendája

3490 Ft

Tilly izgatott lesz, mikor Will korcsolyázni hívja Deresvölgy kastély tavához. Az a hír járja, 

hogy kísértetek járják a vidéket… Tíz évvel ezelőtt a tóban halt meg Kit Barrington, az ifjú 

vikomt. Csakhogy a kaland rosszul végződik. A jég betörik a lány alatt, és ő a vízbe zuhan. 

A halál előtti pillanatban gyönyörű angyal tűnik fel a vízben, és megmenti őt – nem más, 

mint Kit Barrington szelleme, aki szeretné, ha Tilly megoldaná a halála rejtélyét.
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