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7000 Ft feletti megrendelőinknek
ajándékkönyvet küldünk.
(Az ajánlat a postai és helyi munkatársainkon keresztüli megrendelésekre vonatkozik, és a készlet erejéig
érvényes! Ha a meghirdetett könyv
elfogyna, akkor ugyanilyen értékű
könyvet küldünk helyette.)
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Szakácskönyv,
naptárral 2012
200 x 285 mm,
48 oldal, spirálkötés
Rendelési kód: AG111
Bolti ár: 1250 Ft
Klubár: 1190 Ft

dopping

könyvjelző
A sokéves hagyományokat követ
ve, 2011-re is több mint kétszáz
ételreceptet kínálunk, étvágygerjesztő
fotókkal illusztrálva. Reméljük sikerül
új ötletekkel, idénynek megfelelő
ételekkel segítenünk a háziasszonyok
mindennapi munkáját.

A teljesítmény ára
Ines Geipel
130 × 197 mm,
142 oldal, füles kartonált
A kötet a társadalom, a tudomány, a po
litika és a dopping viszonyát feszegeti.
Alulírott megrendelem a Líra Könyvklubtól az alábbi termékeket.
Vállalom, hogy a megrendelőlapon szereplő termékek vételárát
az átvétellel egyidejűleg kiegyenlítem.
Név/cégnév: .....................................................................................................
Kapcsolattartó (cég esetén): ............................................................................
irsz.

település ..................................................................................

utca ......................................................... házszám ............ emelet, ajtó ............
telefon: 06-

-

e-mail: ................................................

Ha a számlát más néven kéri:
Számlázási név: ................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................
Líra törzsvásárlói kártyaszám
(csak törzsvásárlóknak/klubtagoknak):

Rendelési
lehetőségek
Bármely boltunkban

Boltlistánk a www.lira.hu-n.

Ha Ön még nem klubtagunk, és most 5000 forint feletti értékben vásárol (klubáron),
akkor kérjük, tegyen X-et a négyzetbe:

Postán

Kérem, hogy küldjenek a számomra törzsvásárlói kártyát, és elfogadom a Líra Könyv
Zrt. garanciáját arra, hogy adataimat kizárólag a Líra Csoport céljaira használja.
A Líra törzsvásárlói kártya 7% kedvezményre jogosítja a Líra könyvesboltokban történő
vásárlásainál, valamint Kártyabirtokosként klubáron vásárolhat a Líra Könyvklubból,
és ingyenesen megkapja a kéthavonta megjelenő Líra Könyvklub magazint. A Kártyabirtokos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kártyatulajdonos hirdetési célból közvetlen
levél, illetve egyéb úton értesítse a Kártyabirtokost a Kártyatulajdonos, illetve a harmadik személy termékeiről, szolgáltatásairól. A Kártyabirtokos felhatalmazza a Kártya
tulajdonost, hogy a reá vonatkozó adatokat a Kártyatulajdonos érdekkörébe tartozó
egyéb cégek részére kiszolgáltassa. A kártya által biztosított további kedvezményekről
és az elfogadóhelyekről a www.lira.hu oldalon tájékozódhat. (A Líra törzsvásárlói kártya
vásárlási kötelezettséggel nem jár.)

Rendelési kód

Könyv, DVD vagy CD címe

db

Líra Könyvklub, 1431 Budapest, Pf.: 172.

(a megrendelőlap elküldésével)

	Faxon

(1) 299 8000 (a megrendelőlap elküldésével)

	Telefonon

Helyi munkatársainkon keresztül

Összeg

@

Keresse helyi munkatársainkat: rendeléséért házhoz mennek,
a kiválasztott könyveket pedig otthonába szállítják. 		
További információ: (1) 33 77 333

	E-mailen

Összesen

Kedvezmények: Ha Ön Líra törzsvásárlói kártyával rendelkezik, akkor jogosult
a klubárra. Ha Ön még nem klubtagunk, de rendelésének összértéke klubáron számolva eléri az 5000 forintot, és X-et tett a fenti négyzetbe, akkor jogosult a klubárra.
Amennyiben az Ön által fizetendő végösszeg eléri a 7000 forintot, akkor a csomagolás
és a postázás 700 forintos költségét a Líra Könyvklub vállalja.
A 7000 forint alatti rendelések esetén egységesen 700 forint csomagolási és postai
költséget számítunk fel.

év

hónap

nap

Aláírás: .......................................

konyvklub@lira.hu

(Kérjük, ügyeljen arra, hogy megrendelése tartalmazza a megrendelő
és a megrendelni kívánt termékek pontos adatait.)

SMS-ben

		

(1) 33 77 333 (hétköznapokon 8–17 óráig)

(06-20) 390-1831

Ha Ön még nem klubtag:
lira.név.irányítószám.település.utca.házszám
(pl.: lira.szabokalman.1111.budapest.lombutca.32)
Ha megkapjuk sms-ét, munkatársunk telefonon megkeresi Önt.
Ha Ön klubtag: lira.törzsvásárlóikártyaszám.rendelésikód.darabszám
(pl.: lira.1234567.A000.1) Több termék rendelése esetén megadhatja
a további rendelési kódokat és darabszámokat, ponttal elválasztva.
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lőző lapszámunkban
ugyan közöltünk már
egy részletet Varró
Dániel Akinek a foga
kijött című mondó
káskönyvéből, de olyan
sokan jelezték, hogy
szívesen olvasnának
a szerzővel egy interjút, hogy
eleget tettünk a kérésnek.
Hatalmas szenzációnak
ígérkezik a svéd Jonas Jonasson
könyve A százéves ember, aki
kimászott az ablakon és eltűnt.
Nyolc országban lett bestseller,
és nyugodt szívvel állítha
tom, hogy az év legviccesebb
könyve: én már olvastam, és rég
nevettem ennyit. Aki szereti a
Švejket és Rejtő Jenőt, az nem
fog csalódni!
Bodor Ádám, a kortárs ma
gyar irodalom egyik külföldön is
legolvasottabb szerzője tizenkét
év munka után végre új regén�
nyel jelentkezett. A Verhovina
madarai méltó folytatása
a korábbi sikereknek, ezt is sze
retettel ajánlom a figyelmükbe,
ahogyan a róla szóló cikket is.
A tárcanovellát pedig ezúttal
Kemény István, napjaink egyik
legnagyobb hatású író-költője
írta, aki épp a napokban lett öt
ven éves – Isten éltesse sokáig!
Önöknek pedig jó olvasást és
boldog karácsonyt kívánok!
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Családom
naplója

160 × 230 mm,
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG397
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
A Családom naplója kitöltésre váró
valódi napló, amely lehetőséget
teremt arra, hogy leendő tulajdonosa
összerendezze, leírja, fényképekkel
illusztrálja családja történetét, és
ebben a szép kivitelezésű könyvben
megőrizze és továbbörökítse utódai
számára. A napló a családi adatok
és események leírását kérdésekkel,
családfarajzzal, illetve a család
fontosabb eseményeit rögzítő kalen
dáriummal teszi könnyebbé.
Remek karácsonyi ajándék!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden kedves
Törzsvásárlónknak!
Reméljük sok értékes
és élvezetes könyvvel tudtunk Önöknek szolgálni,
és jövőre is találkozunk
a Líra Könyvklub lapjain
keresztül.

Magazin kéthavonta
V. évfolyam 6. szám
2011. november 8.
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Kedves Vásárlóink!
Ezúton tájékoztatjuk
Önöket, hogy minden
igyekezetünk ellenére
sajnos előfordulhat,
hogy a meghirdetett
könyvek – rajtunk
kívülálló okok miatt –
nem jelennek meg
időben. Ilyen esetben
ügyfélszolgálatunk
tájékoztatást ad, és
a szállítás időpontját is
egyezteti Önökkel.
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A holnap titkai

Cecelia Ahern
135 × 215 mm,
384 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AG115
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Tamara, az elkényeztetett leányzó élete egy csapásra fenekestül felfordul.
Pénzéhes édesapja

Hedwig
CourthsMahler

könyvjelző
öngyilkos lesz, özvegyére
és lányára pedig hatalmas
adóssághegyet hagy. Mi
mást tehetnének: eladják
dublini udvarházukat és
Írország délnyugati csücs
kébe, egy faluba költöznek,
a paranoiás nagybácsihoz
és a kontrollmá
niás nagynénihez.
Tamara hirtelen
kénytelen szem
besülni a való
világgal, édesany
ja mélységes gyá
szával, s a furcsa
rokonokkal. Egy
utazó könyvtár
kínálatában látja
meg a különös
naplót, mely
leírja, mi tör
ténik másnap.
Beleveti magát
az olvasásba,
és hamarosan
ő lesz az, aki
felfedezi a kö
zeli Kilsaney
kastély
rejtélyét.

felejthetetlen
szerelmes regényei
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Tűz és víz

Tami Hoag
137 × 197 mm, 224 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG121
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
Katie Quaid soha nem riadt
meg semmilyen kihívástól.
Ez tette őt világklasszis
lovassá, és emiatt készül
megismerkedni Briarwood
ellenállhatatlanul sármos
új lakójával. Nick Leone
– aki a híresztelések szerint
CIA-ügynök, férfimodell és
számkivetett volt – újabb
kihívással állítja szembe
a lányt: újra meg kell tanulnia
szeretni.

A fehér gyöngy

Kate Furnivall
145 × 210 mm,
412 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG124
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2290 Ft
Malajzia, 1941. Constance
Hadley a gazdag ültetvénytu
lajdonos-feleségek látszólag
kényelmes életét éli, de
borzalmas titkot rejt a múltja,
ami veszélybe sodorhatja
házasságát. Egyébként sem
élvezi a gyarmati élettel
járó unalmat, a tikkasztó
hőséget és szerelem nélküli
házasságát. A japán invázió
kezdetével élete egy csapásra
megváltozik…

A kötetek jellemzői:
115 × 180 mm,
176 és 179 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG116
Bolti ár: 1700 Ft/2 kötet
Klubár: 1580 Ft/2 kötet

Magdalena
áldozata

A világháború kitörésekor
két német fiatalember
menekül a Himaláján
át. Egyiküknek sikerül
eljutnia Dél-Amerikába,
ahol tudomást szerez
halottnak hitt bajtársa
mesés örökségéről. Úgy
érzi, ezt a lehetőséget nem
szalaszthatja el…

Vándorsólyom
Kutyafiú
kisasszony külön- Eva Hornung
126 × 197 mm,
leges gyermekei
320 oldal, kartonált
Ransom Riggs
140 × 210 mm,
350 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG113
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Egy rejtélyes sziget… egy
elhagyott árvaház… izgal
mas, megindító és csodála
tos történet. Ez a réges-régi
fényképekkel illusztrált regény
élvezetes olvasmány felnőt
teknek, tiniknek és bárkinek,
aki élvezi a hátborzongató
kalandokat. Misztikus törté
net – X-men és Harry Potter
a negyvenes évekből.

A sienai bűnös

Brigitte Riebe
137 × 197 mm,
462 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG123
Rendelési kód: AG117
Bolti ár: 2999 Ft
Bolti ár: 3800 Ft
Klubár: 2790 Ft
Klubár: 3490 Ft
A megindító regény az állat
Gemma elhagyja kegyetlen
ként felnövő gyermek örök tör kedő férjét. Az árvaházban lel
ténete – másképp. Cselekmé menedéket, sőt a szerelem
nye napjaink Moszkvájában
is megérinti. Egy nap holtan
játszódik, ahol több tízezer
találják az egyik árva gyerme
hajléktalan gyermek tengeti
ket... A történész végzettségű
életét az utcákon. „Különös
írónő mesterien bonyolítja
erővel és éleslátással megírt
a szövevényes cselekmény
regény… Elborzasztóan szép, szálait, műve egyszerre
ámulatba ejtő produktuma
izgalmas bűnügyi történet és
a képzelőerőnek: egy könyv a romantikus szerelmi regény,
szeretetről és a szívet tépő fáj valamint lebilincselő korrajz
dalomról.” (Canberra Times)
a 14. század Itáliájáról.

4 Rendeljen 2012. február 13-ig!

www.lira.hu

Bárka

Boyd Morrison
140 × 200 mm,
496 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG122
Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 2990 Ft
Az ambiciózus régésznő,
Dilara Kenner legendás törté
nelmi relikviát örököl apjától:
a Noé bárkájának pontos
helyét jelölő térképet. Amikor
Dilara nekikezd a kutatásnak
– az egykori hadmérnök, Tyler
Locke segítségével –, gyilkos
erők gyülekeznek a háttér
ben... A Da Vinci-kód óta nem
született ilyen érdekfeszítő és
elgondolkodtató könyv ebben
a műfajban.

(1) 33 77 333

Eljő a mi napunk

Gilda mostohaapja,
mivel hatalmas adósságát
képtelen másként rendezni,
a szépséges leány kezét
ajánlja fel hitelezőjének.
Az alku megköttetik, és
Gilda – édesanyja iránti
szeretetből – igent mond
a házassági ajánlatra…

(1) 299 80 00

Madame Mallory

A tizenegyedik
parancsolat

Rosszfiú

Peter Robinson
137 × 197 mm, 344 oldal,
Jeffrey Archer
keménytábla, védőborítóval
137 × 197 mm,
Rendelési kód: AG120
352 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2800 Ft
Rendelési kód: AG119
Klubár: 2590 Ft
Bolti ár: 3400 Ft
Amikor Juliet Doyle fegyvert
Klubár: 3190 Ft
talál a lánya hálószobájá
A történet Clinton elnöksége
után játszódik. A CIA élén egy ban, barátjához, Alan Banks
felügyelőhöz fordul tanácsért.
önfejű, erős akaratú nő áll.
Csakhogy Banks megérde
Csak egy valaki veszélyeztet
heti a pozícióját: a CIA legjobb melt szabadságát tölti, és
mesterlövésze, Connor Fitzge mire visszatér a pihenésből,
rald. Amikor főnöke az Orosz addigra saját lánya, Tracy is
belekeveredik az egyre bor
országban hatalomra jutott
zalmasabb bűnügybe. A lányt
diktátor elleni merénylettel
elrabolják, a felügyelő pedig
bízza meg, Fitzgerald nem is
elkeseredett harcba kezd
sejti, hogy valójában ördögi
Tracy kiszabadításáért.
csapdába sétál bele.

Nagy Károly
nyomában

Steve Berry
125 × 200 mm,
702 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG127
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
Cotton Malone, a volt titkosügynök szeretné megtudni, mi
is történt az apjával. A hiva
talos jelentés azt állítja, hogy
tengeralattjárója 1971-ben
elsüllyedt az Atlanti-óceán
északi részén. Amikor kap
csolatai révén megpróbálja
megszerezni a tengeralattjáró
titkos aktáját, Malone ráébred,
hogy nem ő az egyetlen, aki
válaszokat keres….

Egy új élet
reménye

Charles Martin
137 × 197 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG118
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
Dylan és Maggie Styles első
gyermekük születését várják,
ám a szülés közben kompli
kációk lépnek fel, és Maggie
a vérveszteségtől kómába
esik. Dylan számára mindaz,
amiben eddig hitt, kártya
várként omlik össze. A sors
iróniája, hogy épp ekkor talál
rá az oly régóta áhított lehe
tőség: tanárnak hívják a helyi
főiskolára...

Rendeljen 2012. február 13-ig!

Agatha Raisin
és az elültetett
kertész

M. C. Beaton
125 × 200 mm,
256 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG126
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Vakációjáról visszatérve
Agatha Raisin döbbenten
tapasztalja, hogy új jövevény
tűnt fel a faluban, aki mind
járt be is férkőzött a vonzó
agglegény, James Lacey
kegyeibe. Ráadásul a szép
Mary a kertészkedésben is
verhetetlen, és a kertészeti
kiállítás közeledtével Agathát
ez igencsak nyomasztja….

és kis indiai
konyhafőnöke
Richard C. Morais
135 × 215 mm,
304 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AG114
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Hasszan Hadzsi séf,
a középkorú párizsi étte
remtulajdonos életének
története családja
mumbai-i kifőzdéjében
kezdődött, melynek
udvarában rotyogott a
kadai s zsírpapíron so
rakoztak a szamoszák.
Édesanyja halála után
a hatalmas és lármás
Hadzsi család három
használt Mercedesszel
bejárja és végigeszi
Európát. A sors
a francia Lumière
városka határában
szól közbe: autóik egy
panzió és egy üresen
tátongó kastély előtt
robbannak le. A család
hamarosan megnyitja
indiai éttermét: a szolid
panzióval szemben

Jéghideg Mars
Stohl
és tűzforró Vénusz Őszintén
Hormonális egyensúly,
a boldogság, a szerelem
és az életerő titka
John Gray, Ph. D.
135 × 200 mm,
256 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG125
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A kötetből megtudjuk, hogyan
működnek a stresszcsökkentőés boldogsághormonok,
hogyan függ össze a vércukorés stressz-szint, mitől alszunk
jól vagy rosszul, hogyan lehet
jobb a szex, miként vészelheti
át a változókort a két nem.
A világhírű sorozat 12. kötete.

www.lira.hu

Szalai Vivien
133 × 197 mm,
288 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG474
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Stohl András október elején
vonult börtönbe. Előtte azon
ban hosszú heteket töltött
azzal, hogy Szalai Vivien kér
déseire választ adjon, s ez az
interjúkötet elkészüljön. Abban
bízott, az emberek így jobban
megértik, árnyaltabb képet
kapnak róla. S hogy ezáltal ő
maga is jobban szembesülhet
saját magával. Ez a könyv Stohl
András vallomása – őszintén.

(1) 33 77 333

könyvjelző
egy fa elefánt fogadja
a vendégeket, s hindusz
táni klasszikus zene üvölt
a hevenyészett hangfa
lakból. A dörzsölt, ám
nagyszívű családfő, Abbasz
Hadzsi és a dölyfös francia
szakácsasszony, Mme
Mallory háborúja örökre
meghatározza Hasszán
életét.

Még mindig
szorongok

Réz András
135 × 195 mm,
280 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG112
Bolti ár: 2480 Ft
Klubár: 2290 Ft
Ebben a kötetben a vám
píroktól a facebookig,
a műzlitől a libatömésen át
a boszorkányokig rengeteg
veszedelmes dologról esik
szó. De vannak benne ügynö
kök és fókabébik is. A szerző olykor szalonképtelen
vicceket mesél, és kételkedik
a valóságshow-k valóság
tartalmában. Ráadásul még
röhögni is lehet rajta.

(1) 299 80 00
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Akinek
a fia múzsa
Varró Dániel 1999-es debütáló verseskötete,
a Bögre azúr kultkönyvvé lett. Az ô költe
ményein felnôtt fiatal generáció az azóta eltelt
évek alatt lassan szülôvé vált. Így történt ez
a költôvel is, akinek másfél éves Misi fia immár
két mondókáskönyvet – Akinek a lába hatos
(2010) és Akinek a foga kijött (2011) – is
ihletett. A könyvek és az apaság mellett a Büdös
Pizsamázóról és a pókerrôl is beszélgettünk.

Fotó: Dér Noémi

Mióta megszületett a kisfiad, nemcsak ez a két mondókáskötet látott
napvilágot, hanem kétheti „aparovatod” is lett a Nôk Lapjában.
Így a rajongóid most ahelyett, hogy
három-négy évet várnának egy
kötetre, maximum 14 napot töltenek újabb Varró mû nélkül. Mindez
valóban Misinek köszönhetô?
Hát azt, hogy mû, azt azért nem
biztos, hogy mondanám ezekre
a naplóbejegyzésszerû szösszenetekre, amiket a Nôk Lapjába írok,
és a mondókáskönyvek se biztos, hogy a költészetem csúcsát
jelentik. De tény, hogy nagyon
ihletôen hat rám a kisfiam, meg
az egész apaság. Meg talán az
is benne van ebben, hogy a komoly fômûveimet, amiket meg
illene írnom, halogatom, illetve
halogatódnak mindenféle okok
miatt, viszont azt az írhatnékot,
verselhetnéket, ami van bennem,
valahogy ki kell élni, és arra ezek
a mondókák meg cikkecskék
pont jók.
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hegyben van egy Büdös Pizsamázó nevû szereplô, na ô teljesen
önéletrajzi ihletésû.
Tudni rólad, hogy úgy szeretsz verset írni, ha csönd van körülötted.
Egy másfél éves kisfiú nem éppen
a csönd barátja...
Igen, ez igaz, és hát tényleg nem
olyan könnyû Misi mellett...
Megpróbálok olyankor minél intenzívebben dolgozni, amikor ô
alszik, ez fôleg a hajnali, korareggeli órákat jelenti. Illetve amikor
nagyon szorít valami határidô,
akkor van, hogy elvonulok valahova egy pár napra alkotói magányba, vagy a feleségem megy el
a babával a nagyszülôkhöz, vagy
dédnagyszülôkhöz, engem meg
otthonhagynak dolgozni.

Mi a legnagyobb változás, amit
Misi születése hozott az életedbe?

„Ezenkívül tökéletes kiejtéssel tud
megnevezni skandináv pókerjátékosokat. Ez nem könnyíti meg, hogy
a kártyaszenvedélyemet eltitkoljam.
Madarat tolláról, szülôt babájáról
ugyebár.” – olvasható az egyik ôszi
jegyzetedben. Ezek szerint a pókerszenvedélyed ma is a régi?

Ezt nehéz megmondani, az egész
életem eléggé megváltozott tôle.
Az biztos, hogy sokkal kevesebb
az ellustálkodható szabadidô,
amióta ô van, és mivel én azelôtt
nagyon sokat lustálkodtam, ezért
ez elég nagy változás. A Maszat-

A szenvedélyem a régi, viszont
játszani egyáltalán nincs idôm
mostanában. Ez is olyan, mint
a lustálkodás, hogy Misi születése
óta egyszerûen kihullt a rostán,
annyi elôrébbvaló dolog van,
hogy erre egyszerûen nem jut

idô. Azért fel-felsóhajtok, amikor
látom, hogy régi zsugatársaim
dollárszázezreket nyernek különféle külföldi pókerversenyeken,
de majd egyszer én is visszatérek.
Milyen apuka vagy? A versek alapján nem nagyon tudok olyat elképzelni, amibôl ne vennéd ki a részed.
Tévedek?
Szoptatni nem szoktam, pedig a
kisfiam részérôl volna rá igény.
Igyekszem amibôl lehet, kivenni
a részem, de mivel elég sokat
dolgozom, azért a dolgok oroszlánrésze a feleségemre marad.
Van olyan tevékenység, ami kifejezetten apa–fia program nálatok?
Talán a levegôbe dobálás az, ami
kifejezetten az én reszortom,
meg annak a megmutatása, hogy
hogy csinál az indián.
A legtöbb mondóka tartalmaz egyegy rövid instrukciót a felnôtteknek.
Ezeket ti magatok kísérleteztétek ki,
hogy így hatnak a legjobban, vagy
tekintsük ôket inkább frappáns, játékos versmeghatározásoknak?
A mondókáknál ez mondhatni
mûfaji követelmény, úgy figyeltem meg, hogy illik odaírni,
hogy hogy kell mondogatni,
lassan-e, gyorsan-e, és mikor épp
mijét kell megcsikizni közben

a babának. Úgyhogy ez innen
jött, az én instrukcióim egy
része persze inkább karikírozza
ezt, más részük viszont tényleg
kipróbált dolog. Például az elsô
kötetben az Altató, amit ütemesen
és kitartóan kell mondogatni, azt
én tényleg ütemesen és kitartóan
mondogattam, amíg el nem aludt
Misi.
Az elsô, Akinek a lába hatos címû
kötet egészen kicsi magzatoknak
szóló mondókákat is tartalmaz.
Ezek tényleg akkor születtek, mikor
a valóságban Misi még magzat volt,
vagy a kötetbe rendezésekor láttad,
hogy ilyenekre is szükség van?
Nem, a magzatos utólag született. Magzatkorában a Toldi szerelmét olvastam föl a kisfiamnak,
ami a feleségem szerint túlzás
volt, de én azt gondoltam, szokja
a költészetet.
Fel-felröppen a hír, hogy folytatod a
Túl a Maszat-hegyent. Mit gondolsz, másképp írnál most gyerekeknek, hogy neked is van sajátod?
Nem tudom, hogy máshogy
írnék-e, ez érdekes kérdés. Lehet, hogy máshogy írnék, de
lehet, hogy ettôl rosszabb lenne.
Egy kicsit azt gondolom, hogy
elônyben vannak azok a költôk,
akik úgy írnak a gyerekeknek,
hogy nincs saját gyerekük. Talán

nem véletlen, hogy a legjobb
gyerekverseket Weöres Sándor,
Nemes Nagy Ágnes és Tamkó
Sirató Károly írták a magyar irodalomban, tudtommal egyiküknek sem volt gyereke. Szerintem
az embert annyira elvakítja a saját
gyerekének a cukisága, olyan
fantasztikusan izgalmasnak talál
mindent, amit a saját gyereke
mond vagy csinál, hogy nehezen
tudja azt a távolságot megtartani, ami kell ahhoz, hogy az
ember igazán jó irodalmat írjon.
A másik buktató, hogy ahogy a
„felnôtt irodalomnál” egyértelmû
mindenki számára, hogy nem
feltétlenül az a jó irodalom, ami
minél több olvasónak tetszik,
a gyerekirodalomnál azt figyeltem meg, hogy még a kritikusok
is hajlamosak aszerint minôsíteni
egy-egy mûvet, hogy mondjuk
az ô gyereküket mennyire fogta
meg, vagy az adott korosztálynak
szerintük mennyire kedvére való.
De szerintem ez a gyerekirodalomnál sem egy igazán adekvát
szempont, nem attól jó egy
gyerekvers, hogy sok gyereknek
tetszik, hanem attól hogy... hát,
jó gyerekvers.

Bögre
Azúr
A Bögre Azúr Varró Dániel
1999-ben megjelent verses
kötete.

Könyv

Varró Dániel
140 × 200 mm,
98 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG128
Bolti ár: 2290 Ft
Klubár: 2150 Ft

Eszerint az, hogy apává lettél
kimeríthetetlen ihletforrást rejt
számodra?
Egyelôre igen. De azért közben
komoly, „felnôtt” költôi terveket
is dédelgetek.
Mesélj róluk!
Hát ugye az én koromban már
egy magára valamit adó költô
meg van halva. Úgyhogy így túl
a harminchármon, nagyon azt
érzem, hogy meg kéne írnom
a nagy létösszegzô verseimet,
hazafias tájkölteményeimet, ars
poeticámat. De minimum a magam búsférfi-panaszait. Emellett
régóta szeretnék írni egy pókereposzt, valami kevés már meg is
van belôle, de soha nincs rá idô,
hogy úgy rendesen nekiüljek.
A nevedet egyre több színházi plakáton is látni. Klasszikus és modern
darabok magyarítása egyaránt megtalálható a szakmai repertoárodban.
Van fordítandó „darabálmod”?
Sokáig nagyon szerettem volna Shakespeare-t fordítani,

Bűbáj és varázslat rejlik Varró
Dániel verseiben. A rímekre,
ritmusokra könnyen rátalál,
olyan biztonsággal, hogy azt
gondolnánk, nem is kereste
őket. A rímek, ritmusok, szójá
tékok és lírai tréfák keresték meg maguknak őt, mert
otthonra találtak Varró
Dániel költészetében. Verslá
baikat a szavak kényesen
kinyújtóztatják, tükörképet
játszanak vagy visszhan
got, s ezeregy más játékot
eszelhetnek itt ki.

Hangoskönyv (CD)
A szerző felolvasásában
Játékidő: 66 perc
Rendelési kód: AG129
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ez az utóbbi években
megvalósulhatott, és most már
a harmadik Shakespeare darabot
fordítom – a Makrancos Katát
a Vígszínháznak, mely januártól
lesz látható Gothár Péter rendezésében. Legszívesebben, azt
hiszem, igazi verses, rímes drámát fordítanék, mit tudom én
Lope de Vegát, de az ilyesmire
nem nagyon van igény a színházak részérôl.
Harminc éves voltál, mikor feltette
egy újságíró neked a kérdést, hogyan
tervezed az elkövetkezendô évtizedet. Akkor három dologra vágytál.
Emlékszel még?
Pontosan nem emlékszem, de
alighanem feleség, gyerek, ilyesmi lehetett…
Ezt mondtad: „Nyilván fogok írni
egy-két könyvet, ez a könnyebbik
része. Jó volna megnyerni valami
komoly pókerversenyt is, lehetôleg
nemzetközit, és akkor nem lennének
többé anyagi gondjaim az életben.
És hát szeretnék egy kedves, szép,
szeretô feleséget, meg aranyos kis

gyerekeket elôbb-utóbb, de ez tûnik
a legnehezebben kivitelezhetô célnak
momentán”.
Igen, engem a harminc nagyon
megviselt, kifejezetten dep
ressziós lettem, ami se azelôtt,
se azóta hálistennek nem volt
jellemzô rám. Úgy éreztem,
hogy sehol nem tartok az
életben, legalábbis magánéleti
téren, nagyon vágytam már
saját családra, és úgy tûnt,
hogy ez elérhetetlenül messze
van. Aztán szerencsére találkoztam Zsófival, és minden
megoldódott.
És mire vágysz manapság?
Mostanában annyit dolgoztam
megrendelésre, hogy leginkább
talán arra vágyom, hogy a saját
költészetemre több idô jusson.
Jó lenne kikölteni azt az eposzt,
amirôl beszéltem. Jó lenne a kis
családommal több idôt tölteni
vidáman, a határidôk okozta
stressztôl mentesen. És kicsit
a kártya is hiányzik. Szóval, több
idôre.
Orosz Anett

Varró Dániel

mondókái
Maros Krisztina illusztrációival

Szívdesszert

Varró Dániel
Hangoskönyv (MP3)
Elmondja Mácsai Pál
Rendelési kód: AG130
Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2490 Ft
Varró Dániel új verseskötete
a szerelem külső és belső
helyszíneit veszi számba, mint
egy kis szerelmi enciklopédia.
A kapualjakat és mozikat,
strandokat és libegőket, reg
geleket és estéket, féltékeny
séget, boldogságot. A költőtől
megszokott könnyed, játékos
hangba ezúttal egy kis kese
rűség is keveredik. Rímjáté
kokban azonban most sincs
hiány, és a témát változatos
költői formákban járja körül
a kötet, az elégiától a maká
máig, a szonettkoszorútól az
SMS-versig.

Varró Dániel, korunk sztár
költője saját tapasztalatait
sűríti ezekbe a vicces kis
mondókákba. Minden szülő
felszabadultan kacagva fogja
olvasni ezeket a szépen illuszt
rált könyveket, mert „Varró
Dani” mindennapi örömeiket
énekli meg, a tőle megszokott
tréfás, finom eleganciával.
Az Akinek a lába hatos (Szép
Magyar Könyv-díj, 2010) pá

ratlan sikere után megjelent
a folytatás is: tréfás mon
dókák azoknak a szülőknek,
akiknek már nem kisbabája,
hanem kúszó-mászó, gügyö
résző csemetéje van.

Akinek
a lába hatos

Akinek
a foga kijött

Korszerű mondókák
kisbabáknak
Rendelési kód: AG132

A kötetek jellemzői:
195 × 195 mm,
32 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
Klubár: 1850 Ft/kötet

Még korszerűbb mondókák
kevésbé kis babáknak
Rendelési kód: AG131
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A konspirációs
thriller
mesterének
új regénye

milliárdos lesz,
ha magyarország
csődbe megy...

A Bankár

Frei Tamás
125 × 200 mm,
624 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG133
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

Frei Tamás első regénye A Megmentő hónapokig vezette a hazai
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sikerlistákat. A „konspirációs
akció-thriller” meghonosítójaként
Frei Tamás második sikerkönyvé
ben ismét az itt és most-ot tárja fel
olvasóinak, torokszorító izgalmak
közepette. Fordulatos érzelmi hul
lámvasúton repít minket az ameri
kai ultragazdagok csillogó villáitól
az Everglades bűzös mocsaráig,
a lélektelen emberrablók világ

végi rejtekhelyétől a tőzsdecápák
konspirációinak fehérabroszos
asztaláig, a politika és bűnözés,
a bosszú és leszámolás, a hatalmi
és szerelmi játszmák terepére,
aminek értő és érző ismerője,
és amelynek a világa, egy állam
csőd árnyékában, sokkal közelebb
van a mai Magyarországhoz, mint
gondolnánk…

abcdefghinterjúvwxyzabcd

Aki csak az igazat mondja,
azt nem érdemes hallgatni
Interjú Jonas Jonassonnal
Tavaly megbolydult a könyvpiac Svédországban. Egy Jonas Jonasson nevû író elsô regényét
máris nyolcszázezren vásárolták meg. Svédországban kilencmillióan élnek… Mi a páratlan
siker oka? A korábban újságíróként, televíziós producerként és médiatanácsadóként dolgozó
Jonasson karrierje során minden bizonnyal megtanulta, mit olvasnak vagy néznek-hallgatnak
szívesen. És nemcsak tudja, mi kell az olvasóknak, hanem meg is tudja írni. Ez a könyv ugyanis
letehetetlenül izgalmas, mert tele van fordulatos kalandokkal, és közben hallatlanul vicces is,
minden oldalon van egy-két, de inkább több jó poén. Fôhôse egy százéves férfi, akinek az öregek otthonában épp ünnepséget rendeznek születésnapja alkalmából, de Allan másképp dönt:
kilép az ablakon, ami az ô korában már elismerésre méltó sportteljesítmény, majd megszökik.
Road movie-szerû ámokfutás kezdôdik el ebben a pillanatban, és míg a páratlan fejezetekben
a jelenkori történeten izgulhatunk, addig minden második fejezet visszatérés a múltba: megtudjuk, mi történt fôhôsünkkel ez alatt a száz év alatt. Csupán annyit emelnénk ki, hogy segít
megoldani az amerikaiaknak az atombomba egyik technikai problémáját, pedig csak kávét töltöget a tudósoknak mint felszolgáló, emiatt összebarátkozik Trumannal, a késôbbi elnökkel,
aztán pedig kemény hangon visszabeszél Sztálinnak, aki még táncol és énekel is a kedvéért.
Kritikák, olvasói levelek és blogok
gyakran emlegetik A százéves ember... lehetséges elôzményeként a
középkori francia remekmûvet, Ra
belais Gargantua és Pantagruel
jét, Voltaire Candide-ját, valamint
Hašek Švejk címû regényét. Jogosak
ezek az észrevételek, vagy Allan,
a százéves ember teljesen az Ön
agyából pattant ki?
Egyértelmûen hatott rám Svejk,
a bátor katona alakja! A Svejkben
ugye az a fantasztikus, hogy
nem tudjuk eldöntetni, hogy
vajon ô a legostobább ember az
elsô világháborúban, vagy épp
ellenkezôleg: ô az egyetlen, aki
megérti, mirôl is szól az egész.
Az én Allan nevû figurámról is
pontosan elmondható ugyanez.
A többiek? A háttérben talán ott
vannak ôk is, Don Quijote-val és
a svéd gyerekhôssel, Harisnyás
Pippinnel együtt.
A huszadik század történelmét alakító, igen fontos emberek, elsôsorban
politikusok, vagyis elnökök és diktátorok bukkannak fel a könyvben,
Hitlert kivéve. Ôt miért hagyta ki
a sorból?
A harmincas évek spanyol polgárháborúja után a fôhôst mindenképpen az Egyesült Államokban
kellett marasztalnom, hogy ott segíthessen az atombomba kifejlesztésében. Éppen ezért kezdôdött
el a második világháború akkor,
amikor ô már az Államokban van,

így boldog az élete. Azt hiszem,
nem Svédország lebegett a szemem elôtt, amikor a könyvet
írtam, hanem inkább az egész
emberiség. Semmi sem tud olyan
Úgy gondolom, az egész világon okos és ostoba is lenni egyszerre,
mindenki meg van gyôzôdve ar- mint az emberiség!
ról, hogy Svédország egy kedves és
békés ország, ennek ellenére a fôhôs Allan és barátai szeretik az alkohol
dinamitszakértô és az atombomba összes létezô formáját, és szorgalmegvalósításához is nélkülözhetet- masan pusztítják is. A könyvben
len segítséget nyújt. Miért van ez? az egyik szereplô egyhelyütt maEz valami utalás Alfred Nobelre, gyar pezsgôt emleget, valamint
a díjalapítóra, aki szintén dinamit idéz egy részletet a 18. századi svéd
szerzôtôl, Carl Michael Bellmantól,
gyáros volt?
amely a csodálatos magyar bort diAzt kell mondanom, hogy nem. cséri, ekképpen: „Jajha barátim!
Alfred Nobel ugyanis pacifista volna csak / Torkunk java, dézsa
volt. Allan viszont… ô inkább magyar bor!”. Honnan jön ez a masemmi. Talán úgy jellemezhet- gyar piás vonal?
nénk leginkább, hogy semmi
köze nincs a politikához, teljesen Fiatal koromban lehetett nálunk
süket és vak politikailag, és neki kapni egy magyar bort, Czardas
vagyis nem volt rá lehetôség, hogy
még Hitler is beleférjen. Na meg
nélküle is remekül meg tudtam
írni a könyvet.

A százéves ember,
aki kimászott
az ablakon és eltűnt

Jonas Jonasson
135 × 215 mm, 416 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG134
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár 3690 Ft
Rejtő Jenő a messzi északon, Svéd
országban reinkarnálódott! Jonas
Jonassonnak hívják. Ez a Jonasson
pedig nekiállt, és megírta a modern,
21. századi Švejket. Fülig Jimmy szel
leme összetalálkozott az egykori cseh
bakával, s ennek a találkozásnak
frenetikus történet lett az eredménye.

Fotó: Archív

(ejtsd: csárdás) volt a neve, és az
említett idézet szerepelt a címkéjén. Ôszintén meg kell vallanom, hogy mi, fiatalok, akik épp
felfedeztük magunknak a világot
(értsd: a lányokat), nem az íze
miatt vettük, hanem mert olcsó
volt. Amit manapság vásárolok,
az a tokaji, mert az tényleg fantasztikus!
Miért költözött Svájcba? El akart
menekülni a rajongók elôl?
Már visszaköltöztem Svédország
ba. Még azelôtt költöztem a svájci–
olasz határ közelébe a családommal, hogy a könyv megjelent
volna. Aztán elváltam, jött néhány
változás az életemben, és most a fiammal élek vidéken, egy Gotland
nevû szigeten, amely Svédország
és Észtország között található.
Amikor kinézek a kertbe, nem látok egyetlen rajongót sem… Milyen szerencsés vagyok…
Mi lesz a következô nagy dobás? Megírja a százegy éves ember történetét?
Dehogy! A következô regényem
jövô év elején jelenik majd meg
Svédországban. Fôhôse nagyon
más lesz, mint Allan, a százéves
ember: egy fekete, dél-afrikai
analfabéta nô. A johannesburgi nyomornegyedben kezdôdik
a történet, de aztán a nap végére
minden a feje tetejére áll. Pontosan úgy, ahogy Allannél is.
Király Levente

9

lmnopqrstericum-könyveklmnopqrst

Különleges
asszonysorsok

Megjelenés:
2011. november 24-ig

pszichológia

Z generáció

Medici Katalin
vallomásai

C. W. Gortner
142 × 197 mm, 552 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG420
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft
Magával ragadó napló-regény a fran
cia történelem egyik legvitatottabb
és legbefolyásosabb királynőjének
tragikus életéről.

Rózsaünnep

Indu Sundaresan
142 × 197 mm, 576 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG419
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft
A huszadik feleség folytatása ez
a mogul birodalom virágzása idején
játszódó regény. Főhősnője, a császár
imádott felesége, huszadikként ér
kezik a hárembe, és a kor befolyásos
asszonyává válik.

A velencei bába

Roberta Rich
142 × 197 mm, 280 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG421
Bolti ár: 3570 Ft
Klubár: 3320 Ft
A 17. századi Velencében játszódó
izgalmas történet egy fiatal zsidó
bábáról, Hannáról szól, arról, hogyan
menti meg egy kisbaba és a férje éle
tét. Korrajz a reneszánsz Velencéről.

A kínai
rabszolgalány

Noëlle Harrison
142 × 197 mm, 432 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG422
Bolti ár: 3670 Ft
Klubár: 3390 Ft
A két szálon futó lélektani regény egy
férfi, valamint egy nő házasságának
elbeszélése. Két tragikus történet két
különböző korban: napjainkban és
a II. világháború idején.

gyermekeknek

Mint pitypang a szélben Mackó, mókus, malacka

Pearl S. Buck
142 × 197 mm, 384 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG423
Bolti ár: 3670 Ft
Klubár: 3390 Ft
A népszerű írónő regénye, amely most
olvasható először magyarul, egy fiatal
kínai lány élettörténetét beszéli el,
akit egy gazdag családnak adnak el
szolgálólánynak.
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A házasságtörő

Tari Annamária
140 × 200 mm,
316 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG425
Bolti ár: 3170 Ft
Klubár: 2950 Ft
A tévéből is jól ismert
pszichológusnő új könyve
(az „Y generáció”után) a mai
kamaszokról szól, életvitelükről
az Információs Korban.

Karen Kingsbury
142 × 197 mm, 384 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG424
Bolti ár: 3570 Ft
Klubár: 3290 Ft
Az amerikai toplistás írónő számos re
génye közül ez az első, amely magyar
nyelven is napvilágot lát. A regényből
film készült Mira Sorvino és Barry
Pepper főszereplésével. Letehetetlen
történet az anyai szeretet erejéről.

www.lira.hu

Fazekas Anna
205 × 270 mm,
24 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG426
Bolti ár: 2170 Ft
Klubár: 1990 Ft
Kedves és tanulságos történet
a klasszikusnak számító Öreg
néne őzikéje című verses mese
szerzőjétől, Róna Emy szívet
melengető, vidám és bájos
rajzaival.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00
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Költôi pikareszk
a magyar
közelmúltról
A

A szerzôk, Gán
goly Attila és
Novák Valentin
(fotó: archív)

Így aztán az egész könyv egy fékeveszett, jólesôen
nemrégiben elindult Tarandus Kiadó egyik legizgalmasabb
kamaszos és buja csapongás, vagyis inkább kicsapongás a képzelet
vállalkozása a Zsír Balázs olajra lép címû pikareszk regény.
világában, korlátok nélkül. Az egyik pillanatban nevetünk, a máTöbb szempontból is érdekes olvasmány, hiszen a világirosikban pedig kissé elszomorodunk, és közben kíváncsian figyeljük,
dalom korai korszakának, beleértve az ókort is, ez volt messze a
hogy miként keveredik itt össze a fabula, azaz a mese a mindennapi
legnépszerûbb mûfaja, és bár manapság ritkán írnak klasszikus pivalósággal. A szereplôk persze nemcsak ide-oda mászkálnak, hanem
kareszket, a „pikáró”, azaz a csavargó figurája nemcsak egyidôs az
bizony egyes esetekben sokat is beszélnek, politizálnak – ami nem is
írásbeliség történetével, hanem napjainkban is létezô, sôt fontos
csoda, hiszen a könyv elsô felében a rendszerváltozás közepébe pot�személyiség. Ha jobban belegondolunk, tulajdonképpen Odüsszetyanunk, így elsôrangú társadalmi-politikai szatírát is kapunk a kausz volt az elsô ismert csavargó, hiszen a trójai háború után tíz évig
landok mellé. Ez utóbbi, vagyis a társadalmi visszásságok ábrázolása
bolyongott, azaz „sokfele bolygott, s hosszan hányódott”, ahogy
szintén fontos ismérve a jó pikareszk regénynek.
magyar fordításban megtanultuk az iskolában. Persze az Odüsszeia
A szerzôk, vagyis G. és N. urak, ahogy magukat nevezik a borísokrétegû könyv, nem csupán egy csélcsap fickó kalandozása, mégis
tón, rafinált, és talán nem sértôdnek meg, ha azt mondom, simlis,
állandó ihletforrása a késôbbi korok íróinak, így a most megjelent
minden hájjal megkent irodalmi szemfényvesztôk: olyan alaposan
regény szerzôinek is.
lábjegyzetelik a szöveget, mintha csak egy szakdolgozatot vagy tuMiközben ezt a remek kis könyvet olvastam, állandóan eszembe
dományos munkát írtak volna, amirôl szerencsére szó sincs. A lábjutottak a régi, klasszikus regények, például a sajnos máig is csak
jegyzet általában úgy elborzasztja az egyszeri olvasót, mint albán váltöredékekben olvasható Satyricon, a római korban élô Petronius
lalkozót az átutalásos számla, de jelen esetben nem
remekmûve. Amikor például Zsír Balázs ittasan
kell tartanunk semmitôl: mindegyik megjegyzés
szerencsétlenkedik az egyik MÁV-járaton, az pont
egy-egy újabb poén forrása, s egyúttal a tudomáolyan, mint mikor az ókori csibészek átélnek egy
nyosság, a mindenáron mindent pontosítani, megrettenetes vihart egy lélekvesztô fedélzetén –
határozni akaró szakmai nyelv kritikája is egyben.
mondanom sem kell, hogy szintén ittasan. Persze
Ami viszont mindennél fontosabb, legalábbis
eszünkbe juthat minden vándorló, kóborló hôs
számomra, hogy néhol olyan szép mondatokat veaz irodalomból, még akár Don Quijote is, hiszen
tettek papírra, hogy elismerôen csettintettem egyet,
olykor hôsünk is délibábokat kerget, akárcsak renes nagyot kortyoltam a testes vörösborból – talán
szánsz kori, hibbant lovagtársa – a könyvben nem
nem nagy vétek, ha megemlítem, hogy az ilyesféle
egyszer hivatkoznak is rá.
irodalom mellé viszonylag nyugodtabb lelkiismeA jó pikareszk regény fôhôse nincstelen, kalandrettel fogyaszthatunk bort, ihatunk méregerôs fevágyó, szereleméhes és remek ivócimbora, egyszerre
ketét, nem beszélve a dús lakomákról és a füstölnizüllött és érzékeny lelkû, és a végtelenségig hajszolvaló szerekrôl sem, bár tudom, hogy nem illendô
ja a kalandokat: ez a mostani hôsünk is épp ilyen.
ilyesmikkel elôhozakodni. De kérem, mondják meg
Néha szerencséje van, ilyenkor királyok udvarában
nekem: ki az, aki nem rohan el egy vendéglôbe a
látják vendégül – Zsír Balázs esetében ez egy gazSzindbád címû film megtekintése után, hogy meg
dag alföldi paraszt, akarom mondani mezôgazdasági
egyen egy nagy adag velôs húslevest? Vagy ki ne
vállalkozó kacsalábon forgó háza lesz, ahol nemcsak
hörpölne le azonnal egy liter frissen csapolt sert
koszt-kvártélyt kap némi munkáért cserébe, hanem
a Sörgyári capriccio után? Bevallom, Zsír Balázs
a gazda lánya is meglátogatja minden éjjel, és nem Zsír Balázs
elôhozza belôlünk a (kinél mennyire) mélyen
a bélyeggyûjteményét mutogatja neki… Persze a jó olajra lép
szunnyadó hedonistát. Akik épp most kezdenének
kalandregényben az idill nem tart soká, jelen eset- Gángoly Attila–Novák Valentin
fogyókúrába, méregtelenítésbe, vagy épp letenben sem történik ez másképp: jó Balázsunk hamar 125 × 190 mm,
nék a kávét, piát, cigarettát, azok ne most kezdjék,
lebukik, s aztán nem gyôz elmenekülni a feldühödött 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG136
elôbb olvassák el a könyvet. De látom ám, hogy
falusiak elôl, akik vasvillával szeretnének elégtételt Bolti ár: 2690 Ft
kissé elkalandoztam, a szép mondatokról akartam
venni rajta, amiért minden eladósorban lévô lány váKlubár 2490 Ft
beszélni! Íme egy gyöngyszem: „azon túl még hét
ratlanul várandós lett.
A mű humoros csavargóregény.
nap, hét éjjel és hét torony messzeségben várja az e
Akárcsak a Don Quijote-ban, itt is csodás esemé- Továbbá kalandos, gunyoros,
földi paradicsom, mely arról ismerkszik majd meg,
nyek sora zajlik, csak épp nem a fôhôs képzeleté- groteszk, mint neves elődei, pél
aranycsillám kacsint rá minden rög közepébôl”.
ben, hanem a „valóságban” is. Zsír Balázs ugyanis dául a Gil Blas (Le Sage-tól), mely
Hát nem gyönyörû? Vagy mit szólnak ehhez: „azsokszor kerül szorult helyzetbe (például majdnem irodalmi hős nevének magyarítása
zal tovasiklott, s elhalványult, mint egy látomás a
belefullad a Dunába, vagy vehetjük a fenti esetet is a maga a Zsír Balázs név is. A csa
hajnal kísértetölô fényében”. Ez már költészet, a
feldühödött gazdákkal), de szerencséjére mindunta- vargóregények (pikareszk) azon
legjobb fajtából való.
lan kimentik ôt fura figurák, akikrôl hamar kiderül, régi vágású vonulatához tartozik
Egészségükre!
hogy vagy valós történelmi, esetleg kitalált irodal- a könyv, ahol valóban egy csirkefo
Ármos Imre
mi alakok, kezdve mondjuk a dunai hajóssal a sort. gó kalandjaival mulattatják a nagy
érdeműt, de nem a hagyományos
csavargóregény megszokott formáit
ismétli meg.
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Az angyalos
ház
Fábián Janka
125 × 200 mm,
368 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG137
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

A félreeső budai utcában álló romos
házat, amely a homlokzatán lévő

angyalszobrokról kapta a nevét, a XXI.
század első éveiben életveszélyesnek
nyilvánítják, és le akarják bontani,
hogy szállodát, vagy lakóparkot
építsenek a helyére. A közelben lakók
azonban civil mozgalmat indítanak
a patinás épület megmentéséért.
Az elszánt csapat vezetője Zsuzsa,
a gimnáziumi magyartanár, akit bár
nem ott lakik személyes élmények
fűznek az angyalos házhoz. Több mint
tíz éve, egyetemista korában ugyanis
rendszeresen látogatta az egyik lakót,
a százéves Hilda nénit, aki lediktálta
neki az emlékeit. Ezek a feljegyzések
repítik vissza az olvasót az 1910-es
évekbe, amikor az angyalos ház a
fénykorát élte. Akkoriban nem csak a
szobrok miatt nevezték így, hanem az
ott lakó négy lány okán is. Hilda, Klári,
Manci és Lina, a négy barátnő együtt
élik át a századelőn a felnőtté válás,
és persze a szerelem, valamint a vele
járó elkerülhetetlen csalódások édesfájdalmas élményeit. A ház titokzatos
új lakója révén azonban akaratukon
kívül még a korszak politikai cselszö
véseibe is belekeverednek.

és:
jelen
Meg ber 20.
m
nove

Karácsony
New Yorkban
Fejős Éva
125 × 200 mm,
448 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG138
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Egy tinédzserkori fellángolás, egy
viharos éjszaka – ennek köszön

heti az életét az immár majdnem
tizennyolc éves Martin. A fiú apja
nem más, mint az ismert amerikai
énekes, aki összehívja egy nagy
szabású születésnapi partira egy
kori és mostani szeretteit. Martin
anyja, Lina azóta lezárta lelkében
a régi kalandot, ám egy sokkoló
felfedezés hatására – és persze a
fia miatt – mégis elfogadja a meg
hívást. Egy tizennyolc éves magyar
srác, Martin, aki él-hal a zenéért,
bár még senki sem tudja, igazán
tehetséges-e, egy harminchat
éves budapesti trendkutató, Lina,
akinek egy csapásra összeomlik
és újra felépül az egész világa,
egy hetvenéves, önző, világhírű
rockzenész, aki szeretni tanul…
és az ő szeleburdi, zenei vénával
megáldott, hangos családja…
Karácsonyozni, ünnepelni gyűlnek össze New Yorkban, és
a találkozás mindannyiuk életét
megváltoztatja. (Fejős Éva)
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Egy ôszinte (ôrgróf)nô
ôrültségei

N

em voltam az a fajta kislány, aki alig bírta kivárni a farsangot, hogy végre hercegnônek vagy királylánynak öltözhessen. Talán akkor volt a „leglányosabb” a jelmezem, mikor
középsôs koromban Piroskának öltöztem. De az is csak az ovis
szerelmem miatt történt, aki a Farkas bôrébe bújt…
Késôbb persze velem is elôfordult, hogy elképzeltem, kastélyban élek, és királylány, hercegkisasszony vagyok. Ez az érzés
elôször talán akkor fogott el, mikor kisiskolásként a keszthelyi Festetics kastélyban jártam, és a múzeumokban akkor még
kötelezô bársonypapucsot a lábamra kötöttem. A pazar tárgyak
és enteriôrök között óvatoskodva könnyû volt elképzelni magam
az egykori fôurak között. És attól kezdve mindig is foglalkoztatott: vajon milyen lehet, ha az ember arisztokratának születik?
A történelem az egyik kedvenc tantárgyammá vált, és immár
nem húzódoztam, mikor a szüleim nyaranta újabb és újabb (kastély)múzeuomokba cipeltek magukkal.
Tiszadobon, az Andrássy-kastélyban azonban még soha
nem jártam. Igaz, 1950 óta gyermekvárosként mûködik, most
pedig nem látogatható, mert felújítják. Pedig a történetünk
szempontjából ez egy fontos helyszín. A longobárd család
nevet viselô Pallavicini Zita, akinek családfája egészen 912-ig
visszamenôleg hitelesen dokumentált, Pallavicini–Andrássy sarj
ként egyike azoknak, akik kezükbe vették a tiszadobi kastély rehabilitációját.

Azonban kissé szkeptikusan vettem kezembe az ôrgrófnô
„ôrültnek” titulált naplóját. Maga a szerzô is dilemmázik a „ma
már mindenki könyvet ír”-problematikán: „…és most akkor én is
tárulkozzam ki… Sokáig tartott, míg el tudtam engedni magam, és
legyôztem feszültségeimet. Talán sikerült. Ez a könyv nem pusztán rólam szól, csak éppen úgy adódott, hogy személyes történetem egy jó példa bemutatni egy különös társadalmi réteget, melynek megítélése körül
tapasztalataim szerint rengeteg a tévhit” – írja az Egy ôrült ôrgrófnô
naplója címet viselô könyve elôszavában Pallavicini Zita.
És valóban, esik szó – nem is kevés – a mai arisztokráciáról, ám
aki bulvárminôségû zaftos információkra számít, az valószínûleg
csalódni fog. Az ôrgrófnô, aki maga balett-táncosnak, majd
színésznônek készült, dolgozott jó pár évet a magyar médiában
is, és ismeri annak árnyoldalát is. Tehát tudja, milyen könyvet
nem állt szándékában írni. Ahogy ô fogalmazott egy interjúban,
könyvének szereplôiben mindig igyekszik meglátni a jót is.
A terápiás jelleggel született naplóból ôszinte írás lett az elsô
sor papírra vetésétôl számított kilenc esztendô alatt. Pallavicini
Zita a maga módján mutatja meg, egy jól csengô családnév nem
minden esetben garancia a csillogó és idilli életre, mint ahogy
azt sokan képzelik. Egy intelligens, különleges nô néz szembe
önmagával, akit nem kímélt a sors. „Megéltem a gyönyört és a poklot. Ez volt a sorsom… eddig. Azonban, ha mindez nem történik meg
velem, akkor én nem vagyok Pallavicini Zita” – mondja ki zárszavában. És valóban, szembe kellett néznie tragikus sorsú édesanyja
emlékével (akit ô maga alakít majd a filmvásznon, ha a könyv
alapján Káel Csaba filmet forgat), saját anorexiájával, az öngyilkossági kísérlethez vezetô depressziójával, a sorozatos érzelmi
fiaskóival, hogy aztán élete új értelmet nyerhessen azáltal, hogy
életet adott Eduárdnak és Lavíniának.
L.K.K.

Egy őrült őrgróFnő
naplója
Pallavicini Zita
125 × 200 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG139
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

Hogy ki Pallavicini Zita? A zűrös őrgróf
nő, aki könyvében érzékeny látleletét
adja az újkori közép-európai arisztok
rácia és saját dinasztiája sorsának.
Benne olyan ellentmondásosan vonzó
és nagyszabású alakokkal, mint például
az édesanya, a gyönyörű, excentrikus,
mániás depressziós cseh grófnő, vagy
a naivan tisztességes apai nagyapa, aki
Pallaviciniről Pálinkásra magyarosított,
hogy aztán 1956 után kivégezzék.
A tabló részeként felbukkan Andrássy
Katinka, a „vörös grófnő”, s hősnőnk
nagy szerelme, Karl Schwarzenberg
herceg, a gazdag és befolyásos cseh
politikus. S miközben látszólag minden
adott az idilli lányregényhez, a valódi
érzelmekre vágyó, mert azokat igazából
soha meg nem kapó Pallavicini Zita
többször is végezni akar életével, mely
nek végül is két gyönyörű gyermekének
megszületése ad valódi értelmet.
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Cinq-Mars
összeesküvése
Alfred de Vigny
142 × 190 mm,
448 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG141
Bolti ár: 3650 Ft
Klubár: 3390 Ft
Ebben a 17. század harmincas
éveiben játszódó történelmi re
gényben összeütközik a francia bir
tokarisztokrácia és az erőszakosan
központosító abszolút monarchia.
A történet főszereplői: Franciaor
szág és Navarra királya, XIII. Lajos,

Táltosidők
Idegen tüzek
Megszerzett föld
Benkő László
A kötetek jellemzői:
145 × 210 mm,
423 oldal/kötet, kartonált
Rendelési kód: AG140
Bolti ár: 5990 Ft/3 kötet
Klubár: 5590 Ft/3 kötet

A Táltosidők – a magyarok levédiai
és etelközi őshazájába, 850-be
kalauzolja az olvasót, egy olyan földre,
ahonnan a magyarság elindult az

önállóvá válás útján. A történelem
és egyéni sorsok fonódnak össze
az Idegen tüzekben, amely egyszerre
izgalmasan szép olvasmány és ra
gyogóan színes leírása a honfoglalást
megelőző évtizedeknek, bemutatja
a korai magyarok és besenyők életét,
s a környező világot. A Megszerzett
föld hősei részesei annak a földszer
zésnek, amit Honfoglalásként tartunk
az emlékezetünkben. A regényfolyam
hőseinek öröme és bánata, a fájdalom
és a boldogság tovatűnő pillanatai
röppennek el a szemünk előtt, meg
állíthatatlanul száguld előre az idő
és a sorsukat alakító történelem.

könyvjelző

Álomnyaraló

A szerelem akkor kopogtat,
mikor nem is várnád
Jane Green
135 × 200 mm,
344 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG143
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft

A különc Nan egy varázslatos
tengerparti üdülővárosban él azóta,
hogy férje öngyilkos lett. Egy nap
tőzsdeügynöke közli vele, hogy
pénze elúszott, így az asszonynak
el kell adnia imádott házát. Nan vi
szont úgy dönt, hogy inkább
panziót nyit otthonában.
Vendégei – akiknek legtöbb
je elvált, csalódott, megtört
ember – szinte valameny
nyien életük fordulópontjá
hoz értek, és bajaikra ezen
a csodálatos üdülőhelyen
keresnek gyógyírt. Nant
különösen megrázza,
amikor az egyik lakó
rokonában olyasvalakire
ismer, aki az ő életében is
fontos szerepet játszott.
Ez az illető hamarosan
fenekestől felforgatja
az asszony életét.
A könyv tele intimitás
sal szól hűtlenségről,
szerelemről, az élet
örömeiről, bánatairól,
minden olyanról,
mely bármelyikünkkel
megeshet.
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aki apja (IV. Henrik) meggyilkolása
után gyermekként került a trónra,
felesége, Ausztriai Anna, és legfő
képpen a becsvágyó, hatalomra
törő bíboros, a gyönge királyt be
folyásoló Richelieu (1585–1642).
A fő figurák beállítása meglehető
sen önkényes, hiszen többségük
szélsőséges tulajdonságokat,
a jóság és a romlottság végleteit
testesíti meg. Összetettebb egyéni
karakter az összeesküvő CinqMars, akinek közösségi szerep
vállalását nem annyira politikai
eszme, mint inkább belső lélektani
ok motiválja.
A kötetet fordította Benedek Mar
cell, előszó Baranyi Ferenc.

Honfoglalás trilógia

könyvjelző

A királynő mélyén
Szappanos Gábor
125 × 190 mm,
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG142
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Ez a könyv egy fiktív Krúdyálregény, amely nem csupán
izgalmas kalandok sorozata,
de tele van filozofikus, mi
tikus, mágikus, meseszerű,
ezeregyéjszakás, posztmo
dern elemekkel – hagyo
mányos prózai eszközökkel
elmesélve.
Titokzatos kézirat kerül
elő egy fővárosi könyvtár
mélyéről, nyolcvanévi
titkosítás után. A szerzője
egy legendás író, aki
a maga korában nem
adhatta ki az „erotikus
történelmi kalandre
gény” alcímet viselő
művét, mert botránykő
lett volna belőle…
Két mindenre elszánt,
kéjvágyó kalandor
mérkőzik meg benne
egymással, életre-ha
lálra, hogy eldöntsék,
melyikük az igazi.
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Ugyanis mindketten ugyanan
nak a több ezer éves irodalmi
hősnek mondják magukat,
aki sorra-rendre feltámad
halottaiból.
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Pokoljárás Európában

A

Robert Yugovich álnév, méghozzá egy komoly élet
védelmi óvintézkedés miatt. A szerzô ugyanis éppen
többéves börtönbüntetését tölti Magyarországon, mert
úgy döntött, kiszáll Európa egyik legjobban mûködô
bûnszervezetébôl, a hollandiai székhelyû szerb maffiá
ból. Amúgy vajdasági magyar, aki elitkatonai kiképzést
kapott, részt vett a jugoszláv háborúban, majd dezertált. Elôbb Szegeden volt kidobóember, majd lassan, de biztosan
a szerb maffia tagja lett, aki néhány év elteltével a hadsereg után
ezt a szervezetet is megelégelte, és kilépett. Pechjére, mert a magyar bíróság komoly, kilencéves büntetésre ítélte, annak ellenére,
hogy részletes vallomást tett. Elsô, tavaly megjelent könyve errôl
a történetrôl szólt, Az ôszinteség jutalma a címe.
Van tehát egy szerzônk, aki igen jól ismeri a szerb maffia
mûködését, és ráadásul még meg is osztja titkait – ritka nagy szerencse ez azoknak az olvasóknak, akik szeretik a hiteles bûnügyi
történeteket. Persze szerzônk nem „igazi” író, figyelemreméltó
irodalmi stílust nem várhatunk el tôle, de ez nem is baj, hiszen ez
a fajta karcos, egyszerûbb nyelvhasználat kifejezetten jól áll neki.
Még akkor is, ha az Olja címû, új könyve valójában kitaláció, egész
pontosan egy moldáv prostituált története. Sokkal hitelesebbek
ezek az egyszerû, célratörô és nyers mondatok, mintha oldalakon
keresztül hömpölyögnének a hasonlatok, jelzôk és metaforák.
Egy Gorcu nevû faluban indul a történet, a Szovjetunió felbomlása utáni években, ahol olyan mértékû a nyomor, ami még
az amúgy sem a gazdagságáról híres Moldovában is példátlan.
A férfiak egészen fiatalon bányászként kezdik el a kenyérkeresetet,
hogy aztán fiatalon haljanak meg, és a feleségeik sem járnak sokkal
jobban. Alig pislákol a remény az itt lakókban, mindenki szeretne
elmenekülni innen, de nincs mibôl és nincs hová. Olja, a fiatal
lány is szebb és gazdagabb jövôrôl álmodik, pedig neki még a helyi
viszonyokhoz képest is kegyetlenebb sors jutott osztályrészül: úgy
fogant meg, hogy anyját megerôszakolta egy orosz katona, még
a szovjet idôkben. A falusiak igyekeztek volna kiközösíteni, de a
falu ortodox papja mindig megvédte, mert itt a papnak még mindig olyan tekintélye van, mintha
a középkorban lennénk. Ez a pap
A szexipar igazi arca
hamar felfigyel a lány adottságai- Robert Yugovich
ra: egyrészt nagyon szép, másrészt 130 × 198 mm,
okos is, és kitûnô tanuló. A lány ar- 320 oldal, kartonált
ról ábrándozik, hogy orvosi egye- Rendelési kód: AG144
temre jár majd, és kimenti családját Bolti ár: 2990 Ft
a nyomorból. A pap közbenjárására Klubár: 2780 Ft
szülei elengedik a messzi fôvárosba Az Olja bűnügyi tényregény,
– és itt veszi kezdetét Olja pokol- melynek címadó hőse egy mol
dovai bányászcsaládból a helyi
járása.
plébános közreműködésével kerül
Nem szeretnék lelôni egyetlen a hollandiai szerb leánykereske
fordulatot sem, de annyit azért el- dők hálójába. Olja létező személy,
árulhatok: a lány nem egyetemre akinek izgalmas és egyben
kerül, hanem egy kollégiumnak borzalmakkal teli „nemzetközi
álcázott bordélyházba, és a pap- karrierjét” ugyanaz a maffia
ról is kiderül, hogy „mellékál- szervezte, melynek a szerző évekig
lásban” nem más, mint egy aljas maga is az egyik vezéralakja volt.
Téved azonban, aki azt gondolja,
lánykereskedô. Olja olyan adottsáhogy Yugovich újabb kedvcsináló
gokkal rendelkezik, hogy hamar a és szórakoztató könyvet írt a luxus
luxusprostituáltak körébe kerül, és prostituáltakról és a pornóiparról,
közben végigjárja szinte az összes amint az manapság divatos.
Ellenkezőleg. A szerző, aki jelenleg
már harmadik könyvén dolgozik

Olja

stációt, amit csak el lehet képzelni. Majdnem egész Európában
megfordul: Moldávia, Oroszország, Magyarország, Németország,
Svájc, Hollandia, Anglia bordélyai a fôbb állomások, közben gazdái is sûrûn cserélôdnek. Hol a szerbek, hol az albánok kezébe
kerül, néha egyszerû, „mezítlábas” kirakati prosti lesz (Hollandiában), néhol viszont egy exkluzív klub tagja, akiért csillagászati
összegeket fizetnek ki az üzletemberek és politikusok (Németországban). Közben elveszíti mindenét, fokozatosan betörik fizikai
erôszakkal és lelki terrorral, elképesztôbbnél elképesztôbb alvilági figuráknak kénytelen szolgálni. Átesik az ebben az iparban
kötelezô drogfüggôségen és elvonókúrán, sokszor megverik, elrabolják, a családja ellene fordul, mindenki, akit egy kicsit is megszeret, eltûnik vagy meghal – nem csoda, hogy többször kerül olyan
helyzetbe, amikor már úgy tekint a halálra, mint a megváltásra.
Nem tartozom a naiv emberek közé, tudom, hogy a rabszolgatartás nem szûnt meg az ókorral együtt, és hogy az utcán kol
duló nyomorékok, az útszélen stoppolást imitáló nôk egytôl egyig
rabszolgák – ám mégis rossz érzés szembesülni a szép, új, csillivillinek hazudott világunk árnyoldalával. De éppen ez a jó ebben
a könyvben: nem hagy nyugodni, felpiszkálja a lelkiismeretünket,
szembesít bennünket azzal, hogy a mi jólétünknek ára van, amit
mások fizetnek meg, adott esetben az életükkel.
A legszomorúbb az egészben mégis az, hogy egy szeretetéhes
és szeretetreméltó, okos és szép lánnyal úgy bánik mindenki, ahogyan egy kutyával sem szokás, és látható, hogy már az elejétôl
fogva sem volt egy csöpp esélye sem ebben a történetben. Mintha
csak arra született volna, hogy kihasználják, mert nem védi meg
ôt soha senki. Ez a regény is arra irányítja rá a figyelmünket, hogy
a szépelegve csak „pillangóknak” nevezett nôk sokszor saját akaratuk ellenére kerülnek ilyen helyzetbe. Gyakran hallunk olyan
hihetetlen esetekrôl – ebben a könyvben is van néhány –, amikor
gyereklányokat adnak el a saját szüleik egy disznóért vagy néhány
rongyos forintért az emberkereskedôknek. De találkozunk ebben
a könyvben olyan lánnyal is, akinek a szülei gazdagok, és csak kalandvágyból, mondhatni unalomból lett „hivatásos.”
Ami pedig mindennél borzasz
tóbb, az a rendôrökrôl, hivatalnokokról, politikusokról és a felsô
tízezer tagjairól festett kép: kivétel
nélkül mindegyik törvények felett
álló, aberrált pszicho- és szocio
pata, akit haladéktalanul börtönbe vagy elmegyógyintézetbe kéne
zárni. Eddig sem lehetett túl sok
szép reményünk az igazságszolgáltatással vagy épp a törvények
:
erejével kapcsolatban, ám ebben a
s
é
jelen
könyvben valósággá válik mindaz,
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amit csak sejtettünk.
Mindezek ellenére a történet
egy hazai fegyházban, vérfagyasz vége némi megnyugvást hoz, a bû
tó hitelességgel írja le, mi vár
nök valamiképp feloldódnak, és
valójában azokra a szerencsétlen
hiába a drámai befejezés, nem telemberformájú lényekre, akik
jesen letaglózva kelünk fel a könyv
a maffia kezébe kerülnek és egy
hatalmas multinacionális bűnszö mellôl. Megrázó olvasmány az
vetkezet tehetetlen rabszolgáiként Olja, de megéri bevállalni.
Ármos Imre
tengetik életüket, rendszerint a
szabadulás legcsekélyebb remé
nye nélkül.
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krÁsznÁjÁ moszkvÁ
Vass Virág
125 × 200 mm,
384 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG146
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

Médialom

Kovács András Péter
125 × 200 mm,
352 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG145
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

A Multigáz hőseinek élete látszólag
szépen alakul: Csete Máté házasodik, Topor János pedig állást kap,
és beszédtechnika-tanárhoz jár.
Az öröm az ürömben: Topor Jánost
Hársfalvi Győző médiagengszter

A frissen elvált Lili sorsát mindenki a szívén viseli az alföldi
városban. A fojtogató kisvárosi
légkörből csak úgy szabadulhat,
ha elfogad egy moszkvai állást…
Kátyának, a Bolsoj színház balerinájának karrierje dúsgazdag
barátjától függ, bár a lány legszívesebben az egész kapcsolatból
kitáncolna…
Nonita, az indiai újságírónő egy
elrendezett házasságból menekül a távoli északra…
Gyönyörűek, tehetségesek,
harmincasok. És reménykednek,
hogy még újrakezdhetik, ahogy
Moszkvában mondják, a „balzaci
életkorban” is.
Vass Virág fordulatos és lebilin
cselő negyedik könyve ismét az
örök témát, a szerelmet járja
körül.

dolgoztatja, a Hálózat embereit is
Hársfalvi Győző veszi kezelésbe,
és a közvélemény is Hársfalvi Győző
markában van. Hársfalvi Győzőt
pedig az élet szorongatja: média
birodalmának kapuit nála fiatalabbak és tehetségesebbek döngetik…
Kovács András Péter trilógiájának
második kötete a multik után
a média világába kalauzol minket,
hasonlóan kedves, szerethető
karakterekkel, feszes történettel
és rengeteg humorral.

Kovács
András Péter
trilógiájának
második
kötete,
a nagysikerű
Multigáz
folytatása

és:
jelen
Meg ber 20.
m
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A lelked nagy színház...
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A hársak felett
az ég
Theresa Révay
135 × 215 mm,
544 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AG147
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

A muránói
üvegműves lánya

Theresa Révay
135 × 215 mm,
464 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AG470
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A II. világháború sérelmei, a bűntudat
és a büszkeség mély árkokat ástak
a három üvegműves család tagjainak
lelkébe. Sorsukat mégis összeköti ez
az áttetsző és csillogó anyag...

Párizs, a II. világháború vége. A divat fővárosa felszabadult, és lassan
ébredezik kényszerű álmából. A harmincas évek legkeresettebb modellje,
az orosz származású Xénia Osszolina
most mégis a szétbombázott Berlinbe tart, hisz csak egyetlen cél lebeg
a szeme előtt: viszont kell látnia
Maxot, az egyetlen férfit, aki valaha
Párizs
is megérintette a szívét. A koncentfehér fényei
rációs táborból szabadult egykori
Theresa Révay
sztárfotós azonban csak halovány
135 × 215 mm,
árnyéka önmagának... A romba dőlt
568 oldal, füles kartonált
városokban már egy újabb nemzedék
Rendelési kód: AG471
próbál szembenézni sorsával. Natasa,
Bolti ár: 3990 Ft
Xénia lánya rájön, hogy apja a nácikKlubár: 3690 Ft
kal kollaborált, és hogy édesanyja
A Párizs fehér fényei csodálatosan
születésétől fogva hazudott neki.
adja vissza a húszas évek divatviláA Franciaországban bujkáló fiatal
gának kulisszatitkait, Párizs és Berlin
testvérpárnak, Lili és Felix Lindnernek
pezsgő hangulatát és az igaz szerelmet pedig az elfogadhatatlant kell elfo
beárnyékoló történelmi fordulatokat.
gadniuk: hogy szüleik és kishúguk

új
meghaltak a gázkamrákban. De vajon
mennyi fájdalmat bír elviselni az emberi szív? E New Yorkban, Berlinben és
Párizsban játszódó tragikus és hiteles
családregényben megelevenednek
előttünk a háború utáni korszak komor
és mégis reményteljes évei.

Az athenaeum kiadó új sorozata
Ki ne szeretne elmerülni a fárasztó munkanapok, a takarítás-mosás-főzés nyomasztó
rutinja után néhány édes percre egy jó
könyvben? De kinek van ideje arra, hogy
végigböngéssze, milyen újdonságokat talál
a könyvesboltok polcain? Az Athenaeum
kiadó most induló sorozatával azoknak
a nőknek, lányoknak, anyáknak szeretne

kedveskedni, akik kedvelik a jól megírt,
bájos történeteket, akik igényes szóra
kozásra, lebilincselő könyvekre vágynak.
Az Édes percek-sorozat logója egyértelmű
jelzés lesz a jövőben az olvasók számára arról,
hogy minőségi kiadványt tartanak a kezükben.
S ne lepődjenek meg akkor sem, ha a könyv
időnként társuk éjjeli szekrényén köt majd ki...

(Cordelia – Lear Király). Amikor kiderül, hogy édesanyjuk
rákos, a lányok visszatérnek
a csendes egyetemi városkába, a szülői házba, hogy
segítsenek. Vagy inkább azért,
Nyakunkon
hogy lelki sebeiket ápolják és
a boldogság
felejtsenek?
Eleanor Brown
Rose egyetemi tanár, a család
135 × 215 mm,
támasza, élő lelkiismerete.
408 oldal, füles kartonált Ha végre össze tudná szedni
Rendelési kód: AG396
a bátorságát, párjával együtt
Bolti ár: 3990 Ft
Angliában kezdhetne új életet.
Klubár: 3690 Ft
Babb fiatalon a csillogó New
Az Andreas-lányok köny- Yorkot választotta, ám most
boldogtalan és kiégett. Cordy
veken és történeteken
nevelkedtek. Édesapjuk, évek óta egyik városból és
egyik kapcsolatból a másikba
a különc Shakespeare
sodródott, végül a hirtelen
kutató szinte mindent
rá szakadó anyaszerep elől
versben fogalmaz meg,
haza menekül. A három lány
három lányát pedig a
nagy drámaíró műveinek rádöbben, hogy nélkülözhetetlenek egymás életében,
szereplőiről nevezte el:
Rose (Rosalinda – Ahogy s a jövőjüket meghatározó
döntéseket együtt könnyebtetszik), Babb (Bianca –
Makrancos Kata) és Cordy ben hozhatják meg.
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A piramis gyermekei

Lőrincz L. László
122 × 185 mm,
600 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG486
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
A kötet, mely A föld alatti piramis című
regény folytatása, újabb titkokat tár
fel abból a távoli világból, amelynek
küldötteként Imu a Földre érkezett.
A titokzatos „angyal” nem hagyja,
hogy régi ismerősünk, Samuel Nelson
magánzsaru halálra igya magát
Mexikóban. Több titokzatos történés
után Szilágyi professzor és Nelson
összegyűjti a régi csapatot, hogy
Egyiptomba utazzanak megkeresni
a „mentőcsónakot”, amiről Imu újabban előkerült felirata beszél.
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Mitikus
történet
az ötezer éves
koreai
történelem
első
királynőjéről!

Kövesi Péter
spirituális tanító,
gyógyító, író.
1952-ben született
Debrecenben,
azóta is ott él
és tevékenykedik.
tinédzser kora óta
– vagyis immár harminc éve –
foglalkozik ezotériával.

A Pilisösszeesküvés
Kövesi Péter
142 × 190 mm,
276 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG148
Bolti ár: 3450 Ft
Klubár: 3190 Ft
A kétezer-harmincas években járunk. A technika fejlődésével az élet
minden eddiginél kényelmesebb,
biztonságosabb és kiszámíthatóbb
lett. A Földet a multinacionális nagyvállalatok és világbankok irányítják,
a kormányok csak vazallusaik.
A névtelen és arctalan Hatalom
képes emberek millióit high-tech
eszközökkel manipulálni; és követni,
megfigyelni, „semlegesíteni” mindazokat, akinek ez nem tetszik.
Orwell és Huxley víziója, a „Szép új
világ” napi valósággá lett.

Időközben felnőtt egy generáció,
akiket annak idején „indigó”
gyermekeknek neveztek el. Ők lázadnak fel a fogyasztói társadalom
léleknyomorító manipulációi ellen.
Fegyverük a tiszta lélek, a sámánok, táltosok, druidák ősi tudása,
a régi korok spirituális hagyatéka, amelyet a huszonegyedik
század technikájának segítségével
fordítanak a demagógia, a pénz
és hatalom erőivel szembe. A küzdelemben fontos szerepet kapnak
a Pilis hegység barlangjai, az ősi
szent helyek, egy titokzatos könyv,
egy kard, és a magyar királyok
Szent Koronája is.
Kövesi Péter regénye a múlt és
a jövő, a történelem és a fantázia
határvidékein játszódik. Olyan
eseményekre épül, amelyek
nem feltétlenül egyeznek az írott
történelem adataival, de akár így
is történhettek volna. Vagy talán
tényleg így is történtek?
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A televíziós sorozat
regényváltozata

A Silla
királyság
ékköve

csemőt eltávolíttatja a palotából.
Évekkel később az elveszettnek hitt
leány visszatér és ezernyi viszontagság után trónra lépve bölcs és
kegyes uralkodó válik belőle, az
ötezer éves koreai történelem első
1. kötet
királynője.
Rju Ungjong
Fájdalmakról, beteljesült és betel135 × 204 mm, 304 oldal,
jesületlen szerelmekről, megvalókartonált, védőborítóval
sult és feladott álmokról, a történeRendelési kód: AG149
lem viharában vívott küzdelmekről
Bolti ár: 3490 Ft
szól ez a regény. A hiteles források
Klubár: 3250 Ft
alapján megírt történet a kora-köA Silla királyság uralkodójának iker- zépkori Korea titokzatos világába,
lányai születnek, ő azonban a rossz hiedelmek és rangok szövevényes
ómentől tartva, a fiatalabbik cserendszerébe kalauzolja az olvasót.
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A szűz özvegy

Örökké

Jane Eyre

igazi gazdagság

Szenteste

Isten igájában

Kopjafák

Az elsodort falu

A rák természetes
gyógymódja
és megelőzése

Karácsonyfaerdő

www.lira.hu
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Anne O’Brien
135 × 208 mm,
416 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG150
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
1462. A Rózsák Háborúja kettéosztja az országot, a York és
a Lancaster ház élet-halál küzdelmet vív Anglia trónjáért…
A vér és árulás eme időszakában Anne Neville, Warwick
nagy hatalmú earljének lánya
titkon olyan férfiba szerelmes,
aki az ellentáborhoz tartozik…
Olyan kor ez, amikor mindent
az érdek mozgat… Van-e
esélye hősnőnknek egy ilyen
világban a boldogságra?

Nyirő József
142 × 197 mm,
336 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG154
Bolti ár: 3200 Ft
Klubár: 2980 Ft
Az önéletrajzi ihletésű regény
a kötelességtudatból pappá
lett Hargithay József lelki
metamorfózisának hiteles és
megrendítő története. A magára eszmélő pap immár nem
az egyház, hanem a nép szolgálatában találta meg élete
értelmét, földi küldetését, és
mint plébános a nyomorúságban vergődő, senki által nem
segített erdélyi magyarságot
szolgálta.

Kathleen E. Woodiwiss
145 × 208 mm,
296 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG152
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
A 12. századi, belviszályokkal
sújtott Angliában Abrielle
– miután családja nehéz
anyagi helyzetbe kerül –, végzetes döntést hoz: kezét ígéri
az erőszakos és visszataszító,
ám hatalmas vagyonnal rendelkező kérőjének, ám ahogyan az esküvő napja közeleg,
egyre jobban kétségbeesik.
Ekkor tűnik fel egy délceg skót
lovag, akit teljesen elbűvöl
Abrielle sugárzó szépsége…

Nyirő József
142 × 197 mm,
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG155
Bolti ár: 2700 Ft
Klubár: 2510 Ft
Nyírő József egyik legmaradandóbb s felejthetetlen
írásában a székely Kolozsvárra viszi nagybeteg feleségét.
Az asszonyon már nem tudnak
segíteni és meghal, de nincs
pénz a hazaszállítására.
Sokáig vívódik és töprenkedik
a székely, végül is felöltözteti
a halott asszonyt, s beülteti a
vasúti kocsi sarkába, így viszi
haza, hogy a honi temetőben
pihenjen...
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Charlotte Brontë
122 × 197 mm,
480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG159
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
Jane koldusszegény árvalány,
akit nagynénje nevel, majd
egy szigorú, rideg nevelőintézetbe kerül Lowoodba.
Évek múltán tanítónő lesz.
Ezt az állását feladja, mikor
nevelőnőnek szegődik Mr.
Rochesterhez, annak kislánya
mellé. Itt végre nyugalomra és
elfogadásra lel, sőt szerelemre is… de egy felfedezésre
váró titok árnyékot vet boldogságára…

Szabó Dezső
145 × 209 mm,
480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG156
Bolti ár: 3200 Ft
Klubár: 2980 Ft
E nagy lélegzetű társadalmi tabló első része azokat
a kiegyezés utáni történelmi,
társadalmi és közérzületi
tényezőket mutatja be,
amelyek a magyarságot szinte
végzetszerűen sodorták bele
a világháborúba. A második
a nemzet elvérzésének története, míg az utolsó rész a jövő
útjának keresése, a nemzeti
forradalomé és a föltámadás
reménységéé.

A boldogság titka
Margitay Richárd
112 × 197 mm,
112 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG153
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
A kötet szociológiai, pszicho
lógiai és filozófiai gondolatmeneteken keresztül próbál
útmutatásul szolgálni mindazon emberek számára, akik
még nem találták meg a helyes
irányt a valódi boldogsághoz.
A könyv célja ezzel nem más,
mint megvilágítani azokat
az ismeretlen dimenziókat,
amelyek a többség előtt eddig
rejtve maradtak.

A szeretet ünnepe
94 × 163 mm,
124 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG157
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
Szenteste! Karácsony!
Mennyi melegséget,
kedvességet hordoznak
e szavak! Rendre felidézik
a családi öröm, a felragyogó gyermekarcok
évente visszatérő napját.
A magyar novellairodalom és költészet gazdag
kincsestárából válogatott
elbeszélések és versek is
ezt a meghitt hangulatot
kívánják megidézni.

122 × 197 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG158
Dr. Oláh Andor
Bolti ár: 2400 Ft
122 × 197 mm,
Klubár: 2230 Ft
192 oldal, kartonált
Egyszer egy évben, karáRendelési kód: AG151
csonykor minden ember
Bolti ár: 2200 Ft
angyallá, minden fa karáKlubár: 2050 Ft
E könyv tudományos igénnyel csonyfává és minden erdő
karácsonyfaerdővé változik.
mutatja be a rákbetegség
E válogatáskötet ezt a pillakialakulását, megelőzési
natot igyekszik megragadni
és gyógyítási lehetőségeit,
a karácsonyhoz kapcsolódó
melyeket a természetes élettizennyolc elbeszéléssel,
és gyógymódrendszer kínál.
többek közt Gárdonyi Géza,
Ide tartozik többek között
Tömörkény István, Móra
a rákellenes diéta, a jóga,
Ferenc, Dallos Sándor,
a meditáció, a relaxáció, az
önszuggesztió vagy a különféle Kosztolányi Dezső, Mikszáth
gyógynövények alkalmazása.
Kálmán tollából.
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Kemény
István:

Mylord

A

Tánclexikonból olvasok Mylord:
„A cordonne (félelemkör) középkori eredetû modern tánc. Keletkezési helye, a dél-franciaországi Provance azonban rögtön kérdésessé is teszi középkori eredetét, mivel Provance a középkorban arról lett nevezetes, hogy ott semmi sem eredeti, viszont ami oda eljut, az ott jobb lesz.
A cordonne tehát provance-i eredetû körtánc. Az eredetileg a pestises gócokat, házakat vagy akár egész városokat körülvevô kordonok az
egykori leírások szerint sokáig csak mozdulatlan, falfehér, reszketôállú
emberekbôl álltak. Amikor azonban a pestis eljutott Provance-ba is, egy
napon az egyik fertôzött várost körülvevô kordon megmozdult. Lehet,
hogy azért, mert az egyik láncszem túl közel merészkedett a másik láncszemhez, aki a fertôzéstôl való félelmében oldalra ugrott, s ezért ugyanígy tett a szomszédja, meg annak a szomszédja is, és így tovább, míg az
egész kordon mozgásba jött. A másik elmélet szerint egyszerûen gyôzött
a provance-iak vidámsága, esetleg a lányok meghozták az ennivalót meg
a bort a kordon ôreinek, és azok kergetni kezdték ôket, s végül az egész
kordon fogócskázott a körön. Kacagva, de persze borzongva a pestistôl,
fegyelmezetten, mindvégig a vonalon.
Mindenesetre a cordonne eltaszító jellegû tánc lett, sokáig az is maradt, de a pestis enyhültével megsokasodtak benne az összekapaszkodós
figurák is. Mindehhez gondoljunk az eredeti körtáncjellegre, és beláthatjuk, hogy e három egymást kizáró elem (körtáncjelleg, eltaszító jelleg, összekapaszkodás) kombinációja, a mai cordonne (félelemkör) már
nem is létezhet. Elôbb el kéne tudni képzelni, és azután lehetne csak
újra megtanulni. A cordonne kiveszett. Klasszikus formáját a ma élô legöregebb emberek sem ismerték már. Az a cordonne, amit ôk még láthattak, borzalmasan eltorzult, huszadik századi változat.”
Innen én folytatom, Mylord. Én a táncügynök vagyok. Az én por
tékám maga a tánc, a tánc maga, Mylord, és a Tánclexikon, amibôl a
szemelvényt olvastam, úgyis ingyen jár a portékámhoz. Azt is elárulom,
hogy nem bánja meg, ha választ néhányat a táncaim közül! Válasszon
bátran! Válassza bármelyiket, csak a cordonne-t ne! Ma azt ne! Ma örülünk, ma a cordonne-tól el akarom riasztani. Mert meg ne tudja Mylord,
mit fog majd táncolni élete utolsó bálján.
A cordonne a részletek lejtése az egészre.
Emberek lejtése mondatokra. Mondatok lejtése példákra.
Tánc.
Kiegészítem a Tánclexikont. Példákat mondok, fel fogja ismerni ôket.
Elsô példánk: a kandúrok a belsôudvaron. Párzás van, ilyenkor csodálatosan megszaporodnak a kandúrok. Minden nôsténymacskára jut öt.
Ha most lenéz a belsôudvarra, láthatja ôket: ott egy, ott egy, ott egy, meg
ott (igen, talán az a fél meszeszsák is az). Négy kandúr van tehát. Vadul
figyelik egymást. Kurrognak, lapulnak, farkuk ide-oda csapódik. Status
quo. Nyers macskaerôvel tapadnak a földhöz. Most hirtelen a pinceablakon kivágódik az ötödik. A helyzetnek vége. Az egész csapat mozgásba
jön. Elnyúlva vágtatnak egymás után. Gyorsaságuk lenyûgözô. Lemarad a beszéd, ami elbeszéli ôket. Az öt macska most egyetlen szürke csík!

Állástalan táncosnő

Összegyűjtött versek, 1980–2006
Kemény István
140 × 215 mm, 512 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG161
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Ez a versgyűjtemény Kemény István
minden 1980 és 2006 között született
versét tartalmazza szigorú kronológiai
rendben. A versek keltezését alapul
vevő sorrendiség pedig az eddig ismert
kötetszerkezetekkel szemben
egy merőben új narratívát is felmutat,
egy új „történetet” mesél el.
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A csík egy pillanatra teljesen átéri a húsz méter széles udvart – és még
ugyanebben a pillanatban, mint a golyószóró lövedékei csapódnak be
egymás után a másik pinceablakon. Ez a cordonne.
A macskák szürke csíkja egy félelemkör mindössze húszméteres szakasza. Ez a kör jó húsz kilométeres kerületû, érint utcát, parkot, sportpályát, lakásokat, sírokat. És nem csak kandúrok táncolnak rajta, de nem
ám! Nézzük csak meg félelemkörünk egy másik szakaszát, kik, mik mozognak ott! Egy csendes, hosszú járdakanyarban vagyunk öt kilométerre
innen, valahol Budaörsön. Kora este van, de már teljesen sötét. A lámpák hetek óta nem mûködnek a környéken. Kihalt minden. Akár éjfél
is lehetne. A közelben felnyávog egy macska, hátborzongató. Tizenhat
éves fiú jön haza a táncóráról hatalmas léptekkel. Két éve még félt volna
a sötéttôl, azt most már nem. Sötétben jó neki, mert nem látszik megalázó éretlensége. Most is a szégyenbôl jön, és otthon majd a táncóráról
kérdezgetik. Hazakísértél valakit? Hazáig öt perc a busztól, de bár lenne
száz. Én? Isten ôrizz! A macska megint felóbégat. Jó, jó, csak kérdeztem.
Nem akarlak én kifaggatni a titkaidról. Megint csönd, csak a léptei zaja.
Egyszerre csak hallja, hogy utolérik. Halk, kicsi, rohanó léptek érik
utol, aztán két lépésre mögötte futva követik. Hallja, hogy gyerek fut
mögötte, sírós gyereklihegést hall, és egy hátitáska ugrálós zaját. Valaki,
akinek még nem volna szabad egyedül mennie haza a sötétben, egyedül
megy haza a sötétben. Egy hete ugyanígy volt, két hete is ugyanígy.
A kisgyerek közvetlenül mögötte jött az utolsó sarokig. A fiú most sem
mer hátrafordulni, most sem meri megszólítani a rémült kis kísérôt,
lassítani sem mer, hiszen a másik csak akkor ijedne meg igazán. Megy,
megy tehát egészséges, zavart lépéseivel, mögötte pedig rövid lábain
szalad a lelki potyautas, a másik. Mylord, ön az a kamasz a félelemkörön, tizenhét évvel ezelôtt. Ez a cordonne.
Második félelemkörünk egy igazán nagy kör. Átmérôje háromezer
kilométer. Az ön nagyanyja hajnali sötétben siet a böszörményi utcán.
Még fiatal asszony. Alvó kislányát kézen fogva vonszolja magával. A hatórás misére mennek. A nagyapáért mondatja a nagymama. A nagyapa az
orosz fronton van, és régen nem írt. Természetesen nem tudják, hogy
körtáncban vesznek részt mindannyian, és micsoda körtáncban! Valahol
a Norvég-tengeren most úton van egy hadianyag-szállítmány Glasgow
kikötôjébôl Murmanszk kikötôjébe. Elsötétített teherhajók hosszú sorban, gyomrukban a szövetségesek küldeményeivel a Szovjetunió számára. Elsötétített, immár sötét erôk védik ôket, cirkálók, tengeralattjárók,
morális fölény. Visszanézve ellenpontjukra, a böszörményi utcára, ott
újabb és újabb kapuk nyílnak, és elsötétített öregasszonyok indulnak
a misére. Majd csak fél hétkor világosodik. Ez a cordonne.
Harmadik példánk nincs, Mylord. Mióta hárman lettünk, ön csak
a kislányát szereti, engem meg elhanyagol. Gyûrûmet nem hordja,
kezemet elengedi, úgy bánik velem, mint a pestises a nem pestisessel.
Az én múltamnak is vannak nyomasztó foltjai, az én dédapámat is megölték, és én is voltam félszeg és kamasz. Attól, hogy lány, még nem jobb
és nem szebb. Mylord, az anyu átjön este, ön megfeledkezett a házassági
évfordulónkról. Szabaduljon a cordonne-tól mára! Kérem, nagyon kérem, vigyen el engem ma táncolni!

Az ellenség művészete

Család, gyerekek, autó
Kemény István
140 × 215 mm, 236 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG160
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Kemény István a kilencvenes évek első
felében az Élet és Irodalom tárcarovatába írta azokat a novellákat, amelyekből
később összeállította a Család, gyerekek, autó című kötetet 1997-ben, mely
egy írásból élő, kétgyermekes belvárosi
családapa szappanoperaszerű mindennapjait meséli el.

abcdefghirodalomnopqrstuv

Carver-

Jankovics Marcell
animációs filmváltozatának képeivel

Az ember tragédiája

Madách Imre
238 × 225 mm,
320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG162
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
A szemet gyönyörködtető kiadvány
az elmúlt másfél évszázad Tragédiakiadásai előtt tiszteleg, különleges
módon, Jankovics Marcell hamarosan bemutatásra kerülő animációs
filmváltozatának képeivel illusztrálva.
A szöveg és a színenként különböző
technikával készült 135 színes kép
egyedülálló módon kapcsolódik
össze és hat egymásra.

Nem azért jöttem,
hogy beszédet mondjak

Gabriel García Márquez
135 × 230 mm,
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG163
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
A címmel ellentétben huszonkét beszédet tartalmaz a kötet, és Márquez
maga válogatta őket. Szenvedélyesek, elkötelezettek, hatásosak.
Az elsőt még 1944-ben mondta el
(tizenhét éves volt ekkor!), az utolsót
2007-ben – egy egész élet, egy koherens írói világszemlélet rajzolódik
ki belőle.

életműsorozat

A felesleges part

Krusovszky Dénes
135 × 197 mm, 88 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG169
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Krusovszky Dénes a fiatal generáció
egyik legtehetségesebb költője, akinek immáron harmadik kötete jelenik
meg. A szerző előző könyve Artisjus
Irodalmi Díjat kapott. Krusovszky Dé
nest azon költők közé sorolják, akinek
már az első köteteiben is új versnyelv
jelenik meg, és akinek líráját a visszafogottság, a pontosság és a fájdalom
szépségének megragadása jellemzi.

A macskaróka

Sjón
110 × 180 mm, 132 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG167
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Sjón – napjaink egyik legfontosabb
izlandi költője, dalszövegírója, Björk és
Lars von Trier szerzőtársa – kisregényében az 1880-as évek Izlandjára
kalauzolja olvasóját. A legendaszerű
történet két szálon fut. Az egyikben
a vad és a vadász párharcát követhetjük nyomon, a másik történetszál
ugyanekkor játszódik a komor hegyek
tagolta Völgy egyik településén.
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Szódalovaglás

Parti Nagy Lajos
135 × 197 mm, 196 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG170
Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2490 Ft
A Szódalovaglás című verseskönyv
1990-ben jelent meg először, szinte
egy másik korban, de mindenkép
pen egy másik magyar irodalomban.
Így ez a kötet nem egyszerűen újrakiadás, mert a nyomdagépek zajára
a strófák és a versek felébredtek
és megmozdultak, hogy új helyet
keressenek maguknak a magyar
irodalomtörténetben.

Katedrális

új

Raymond Carver
125 × 195 mm, 256 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG165
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A Magvető Kiadó 2010-ben indított
Carver-életműsorozat harmadik, egyben utolsó, Katedrális című kötetében
szereplő tizenkét írást a kritika a szerző
legkiérleltebb művei közé sorolja.
Az életmű csúcspontjának számító címadó elbeszélésről pedig túlzás nélkül
állítható, hogy a múlt század amerikai
novellairodalmának egyik leggyönyörűbb és legfájdalmasabb darabja.

Madaram

Kemény Lili
135 × 197 mm, 80 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG168
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
2010-ben Kemény Lili elnyerte
a Petri György-díjat, melyet
a legtehetségesebb, kötet nélküli
fiatalnak ítélt oda a kuratórium.
A mindössze tizennyolc éves
lánynak immár megjelent első
önálló verseskönyve Madaram
címmel, tele sokszínű és játékos
verssel – nem csak tizennyolc
éven aluliaknak.
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Befognád,
ha szépen kérlek?

Raymond Carver
125 × 197 mm, 288 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG166
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Raymond Carver novelláiból tömény
életszag párolog, alkohol, drog, kétség
beesett kapaszkodás a másik esendő
testébe. Ez a könyv a háromkötetes
prózai életműsorozat második darabja.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00 21
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Angela Carter:

Esték
a cirkuszban
A

z Esték a cirkuszban megjelenésével igazi világirodalmi
csemegét vehet kézbe az olvasó.
Tegyük hozzá gyorsan: végre-valahára. Angela Carter 1984-ben
kiadott remekmûve ugyanis nem
csak a második világháború utáni angol regényirodalom egyik
megkerülhetetlen darabja, hanem világirodalmi rangú „kortárs klasszikus”, amelyet szinte az
összes európai − és sok Európán
túli − nyelvre lefordítottak már
(csakúgy mint a szerzô többi
mûvét). A varázslatos hangvéte
lû, mulatságos és felkavaró regény fôhôse Fevvers, a szárnyas
légtornásznô, korának − az 1800-as
évek végének − sztárja. London
és Európa már a lábai elôtt hever,
és most arra készül, hogy meghódítsa a fagyos Oroszországot és
Amerikát is. Bár ez utóbbi hely-

Fotó: Archív

re végül nem jutunk el, lélegzetelállító kalandoknak így sem
leszünk híján. Megjárjuk a nôi
szörnyek múzeumát, ellátogatunk egy szentpétervári hercegi
kastélyba, ahol Fevvers találkozik a kastély fura urával − aki az
elsô pillanattól fogva olthatatlan
vágyat érez a légtornásznô bájai
iránt −, és közben megismer
kedünk Kearney ezredessel, az
amerikai cirkuszigazgatóval, az
ô jóstehetséggel megáldott kismalacával, a tudós cirkuszi majmokkal, a keringôzô tigrisekkel,
és végül de nem utolsósorban a
világ leghátborzongatóbb bohócaival. A népszerûség és a rivaldafény azonban odacsalogatja a

kíváncsiskodókat is: többek között Walsert, a fiatal és jóképû
újságírót, akinek feltett szándéka, hogy leleplezze az artistanô
titkát. Mindenre hajlandó, hogy
elérje célját: bohócnak állva
csatlakozik a cirkuszi trupphoz,
amellyel Fevvers nekivág a haramiáktól és finnugor mágusoktól
hemzsegô, jégbe-hóba fagyott
szibériai tajgának.
Talán ebbôl a rövid összefoglalóból is látszik, hogy Angela
Carter nem „szokványos” regényt
írt. A Nobel-díjas kolumbiai író,
Gabriel García Márquez nevével
egybeforrt „mágikus realizmust”
az irányzat kulcsregényének − a
Száz év magánynak − megjele-

nését követôen néhány évtized
alatt szinte teljesen kiüresítették
és elkoptatták a jobb-rosszabb
epigonok. Ezzel szemben az angol írónô eredeti nyelven immár
huszonhét éve megjelent regénye mind a mai napig megôrizte
erejét és frissességét, és így méltó
párja az említett remekmûnek,
vagy Márquez másik világsikert
aratott regényének, a Szerelem a
kolera idejénnek. Az Esték a cirkuszban, ez furcsa szerzetekkel benépesített pikareszk, ez a lenyûgözô
fantáziával és életbölcsességgel
megalkotott, felnôtteknek szóló
mese a felhôtlen kikapcsolódásra
vágyó és a kényes ízlésû olvasóknak egyaránt kivételes élményt
nyújt. A könyv lapjain egy olyan
fantáziavilág kapui nyílnak meg,
amelyben az olvasó hol hangosan
nevetve, hol borzongva bolyonghat kedvére, de kilépve onnan
még sokáig visszhangzanak majd
benne Fevvers és a többi szereplô
szavai.
Az pedig, hogy az artistanô és
Walser egymásra talál-e a végtelen hómezôkön, egyelôre maradjon titok.
Totth Benedek

Schlemihl Péter
csodálatos
története

Esték a cirkuszban Kétség
Angela Carter
125 × 197 mm, 464 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG173
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Az Esték a cirkuszban megjelenésével a közelmúlt világirodalmának egyik remekművét
veheti végre kezébe a ma
gyar olvasó. Angela Carter
1984-ben kiadott regénye
egyszerre játékos, ironikus,
érzelemgazdag történet és
lebilincselő olvasmány. Főszereplője Fevvers, légtornásznő,
aki puszta létével felforgatja
a századforduló Londonját és
Európáját.

Albert Cutié
160 × 235 mm, 320 oldal +
8 oldal színes melléklet,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG171
Bolti ár: 3200 Ft
Klubár: 2980 Ft
Cutié atya válaszúthoz érkezett: döntenie kellett egyházi
hivatása és a szerelem hívása
között. Vajon élhet-e az ember
két, önmagában is egész
embert követelő szerelemért?
Albert Cutié életregényét
olvasva vitatkozhatunk és
elgondolkodhatunk a katolikus
egyház belső ellentmondásairól, és megadhatjuk saját
válaszainkat az atya kételyeire.
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A hosszú dal

Andrea Levy
128 × 197 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG172
Bolti ár: 3200 Ft
Klubár: 2980 Ft
A Jamaicában játszódó regény
főszereplője Július, a cukornádültetvényen dolgozó rabszolgalány. A megrázó történet
a rabszolgaság kegyetlen
időszakát, majd az azt követő
szabad évek egzotikus világát
mutatja be. Édes-bús elbeszélés egy asszonyról, akit
a számtalan megpróbáltatás
sem tör meg, és élete végéig
megőrzi derűlátását, emberi
tartását, humorát.
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könyvjelző

kell jönnie, hogy az árnyék
hiánya teljesen kizárja őt
Adelbert von Chamisso
az emberi társadalomból.
Illusztrálta:
Ezért elutazik egy távoli fürFabó Attila László
dőhelyre, ahol úgy él, hogy
200 × 200 mm,
árnyéktalanságát nem
72 oldal, keménytábla
veszik észre. Schlemihl
Rendelési kód: AG174
beleszeret a szép Minába,
Bolti ár: 2890 Ft
azonban egyik szolgája
Klubár: 2690 Ft
elárulja titkát. A lány apja
ezért csak akkor járul hozzá
A mű főhőse, Schlemihl
Péter találkozik egy külön- a házassághoz, ha Péter
visszaszerzi az árnyékát.
leges megjelenésű szürke
A szürke ember ismét
úrral, aki rábeszéli, hogy
adja el neki az árnyékát egy megjelenik, és kiderül:
ő maga az ördög, aki kész
arannyal teli és kifogyhatatlan erszényért. Péternek visszaadni az árnyékot
Péter lelkéért cserébe….
azonban hamarosan rá

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00
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Bodor Ádám:

Verhovina
madarai
B

odor Ádám a nyugodt, halk
szavú alkotók közé tartozik.
Akkor szólal meg, ha kérdezik,
és csak akkor, ha értelmeset kérdeznek tôle. Nem tüntet, nem ír
petíciót, nem nyilatkozik éjjelnappal. Egyszerûen nem olyan
alkat: visszahúzódó, elmélkedô
karakter. Pedig lenne mit mondania, már csak élettörténete
miatt is, bár akit meg az érdekel,
elolvashatja A börtön szaga címû
életrajzi interjúkötetét. Elég csak
annyit kiemelnünk, hogy tizenhat éves korában Románia legszigorúbb börtönébe zárták, két
évet kapott rendszerellenes ös�szeesküvésért. Persze kisebbségiként, azaz székely magyarként
nem volt épp könnyû dolga. Szerencsére túlélte, méghozzá épen
és egészségben; ami nem pusztít
el, az megerôsít, szokták mondani ilyenkor.
Novellistaként kezdte pályáját, több erdélyi lapnak is dolgo-

A kilencedik

Beethoven és a világ
1824-ben
Harvey Sachs
160 × 233 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG175
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
A IX. szimfónia olyan szokatlan volt, hogy hallgatóit a
bemutatón megdöbbentette,
később zeneszerzők generációi számára vált alapművé.
Sachs szokatlan, provokatív
könyvében Beethoven mun
kássága jelenti a prizmát,
amelyen keresztül nézzük
a politikát, a társadalmi és tör
ténelmi közeget, amelyben élt.

zott, végül a nyolcvanas években
települt át Magyarországra. Sok
könyv és remekmû után végül
megérkeztek az elismerések is,
a Kossuth-díjat 2003-ban kapta
meg, legutóbbi könyvével, Az
utolsó szénégetôkkel Artisjus-díjat
érdemelt ki. Az igazán nagy dobás azonban egyértelmûen a
Sinistra körzet címû könyve volt,
ez tizenkilenc éve jelent meg,
hatalmas kritikai és közönségsikert aratva, az egyik legnagyobb
hatású remekmûként tartják számon. Tucatnyi nyelven megjelent, azóta német nyelvterületen
is ismerôsen cseng Bodor Ádám
neve. Ennek a könyvnek nemcsak a világa, hanem a mûfaja is
titokzatos, a szerzô azt írta, hogy
nem más, mint „egy regény fejezetei”. Mostanában kedvelt fogása ez az íróknak, hogy nem az
egész regényt írják meg, hanem
csak néhány fejezetet, amitôl kissé szakadozott lesz a történet, de
nagy elônye, hogy jobban megdolgoztatja az olvasót, nekünk
kell kitöltenünk képzeletünkkel a
hiányzó részeket. Hasonló technikával épül fel a szintén erdélyi
Dragomán György A fehér király

A béka segge alatt

Tibor Fischer
145 × 210 mm, 344 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG176
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Az 1959-ben magyar szü
lőktől Angliában született
Tibor Fischer első regényével
valósággal berobbant az
angol irodalom élvonalába.
A hihetetlenül erős történetet
– édesapja fiatal éveinek krónikáját – páratlan humorral,
nagy nyelvi erővel adja elő.
Az ötvenes évek Magyarországának fullasztó légkörét és az
56-os forradalom napjait mutatja be az 1992-es regény.
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címû regénye is, amelyet huszonnyolc nyelvre fordítottak le. De
visszatérve Bodorhoz, a furcsa
nevekben tobzódó történet valahol a senki földjén játszódik, ami
egyszerre lepusztult, elhanyagolt
és embertelen, mégis mágikus és
természetközeli. Sokan párhuzamot vontak Márquez mágikus
realizmusa és Bodor között, csak
épp megjegyezve azt a lényeges
különbséget, hogy Bodor világa
közép-európaiasan lepukkant, és
a csodák is rafináltabban történnek, korántsem olyan látványosak, mint a kolumbiai mesternél.
A Sinistra után következett az
1999-es Az érsek látogatása, ami
bizonyos tekintetben az elôzô
könyv folytatása, és szintén nagy
siker lett. És most íme itt a várva várt, az új regény, a Verhovina
madarai. Elsô pillanatban lehet
érezni, hogy megérte kivárni ezt
a tizenkét évet, amit kénytelenek
voltunk kiböjtölni: sûrû, izgalmas
és összetéveszthetetlenül egyedi
mondatok szövevénye ez a könyv
is, amelynek világa olyan nagyon
ismerôs az elôzôekbôl, és mégis
egészen más. Rendkívül vizuális:
már az elsô mondattól elindul

Budán lakni
világnézet

Márai Sándor
170 × 210 mm, 115 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG177
Bolti ár: 2950 Ft
Klubár: 2750 Ft
A könyvből megtudhatjuk
hogyan vélekedett Márai
Budáról, miért szerette szű
kebb pátriáját, a Krisztinavárost, miért ragaszkodott
a Kosztolányi által is kedvelt
Mikó utcához? Ez a kis kötet,
amelynek szövegeit Mészáros
Tibor, a hagyaték gondozója,
képanyagát pedig Saly Noémi
irodalomtörténész állította
össze, hangulatos időutazásra
hív: fedezzük fel együtt Márai
Sándor Budáját!

www.lira.hu

Fotó: Burger Barna

a film, beszippant ez a szürke és
reménytelen világ, amely mégis
tele van finom iróniával, lopott
vidámsággal, néhol pedig felcsillan nemcsak a remény, hanem a
boldogság lehetôsége is.
Egyértelmûen remekmû született, legyünk büszkék rá.
Ármos Imre

Sirály

Márai Sándor
190 × 125 mm, 166 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG178
Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2490 Ft
A Sirály talán a legrejtélyesebb Márai-regény mind
közül, melodrámájában
nyomatékosan érezhető
a háború közege és légköre.
Egyszerre lélektani dráma,
kémhistória, vallomás a sze
relemről és a lét felfedhetetlen titkairól. A történet
mögött minden bizonnyal ott
sejlik az eddig be nem vallott
szerelem a fiatal színésznő,
Mezei Mária iránt.
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Verhovina madarai

Bodor Ádám
120 × 190 mm, 256 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG179
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Az olvasó hajnaltájt érkezik
meg Bodor Ádám regényvilágának kellős közepébe – a mindenkori periféria,
a civilizációs végvidék
centrumába. A kisebb történetelemekből, elbeszélés-mozaikokból panorámaszerűen
felépülő regényben az emberi
érintkezések megdermednek
és felolvadnak, a kultúra
természetté bomlik, a csend
pedig beszédes lesz.

(1) 299 80 00 23
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Történetek karácsony estére
Ünnepek
ünnepe

a sötétség felett. Megszületett a Megváltó, akit
Tíz karácsonyi történet
a próféták jövendöltek.
a magyar és világirodalom Szívünk megtelik memestereitől
legséggel, odafigyelünk
124 × 183 mm, 208 oldal, egymásra, megajándé
keménytábla, védőborítóval kozzuk egymást.
Rendelési kód: AG181
Ez az ünnepek ünnepe!
Bolti ár: 1990 Ft
Tíz történetet gyűjtötKlubár: 1850 Ft
tünk össze ebben a kis
könyvben a magyar és
A karácsony Jézus
a világirodalom mestereiszületésének ünnepe.
nek tollából, tíz lélekmeA szeretet, a családok ünlengető, szórakoztató és
nepe. Karácsonykor vége
a legsötétebb éjszakának, mulatságos történetet
a karácsonyról.
a fény győzedelmeskedik
• E . T. A. Hoffmann: Diótörő (részlet),
• O. Henry: A háromkirályok ajándéka
• Mikszáth Kálmán: Kinek mi kell ajándékba?
• Krúdy Gyula: Karácsony este
• Ady Endre: Buddha temploma vár
• Kosztolányi Dezső: Öröm
• Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?
• Charles Dickens: Karácsonyi ének (részlet)
• Gárdonyi Géza: Csordásék karácsonya
• Lev Tolsztoj: Pánov bácsi karácsonya

könyvjelző

Elsüllyedt
Európa

Kosztolányi Dezső
142 × 190 mm,
312 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG182
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

Kosztolányi nem csak regényhőseit utaztatta szívesen, maga
is szenvedélyesen gyűjtötte az
úti élményeket. Korán megtapasztalta az utazók felfokozott
lelkiállapotát, lelkesedett
az út során szerzett éles
és szinte automatikusan
bevésődő pillanatokért,
látványokért és ismeretekért. Úgy gondolta, hogy
„ha a háborúban töltött
életidő duplán számít,
az utazás idejét legalább
háromszorosára kellene
értékelnünk”.
A könyv Kosztolányi
1909 és 1935 között
készült úti beszámolóit
és jegyzeteit tartalmazza. Írásait Illyés Gyula
gyűjtötte csokorba
1943-ban, a költő
halála után. Ennek
a kötetnek a korabeli
sajtóban megjelent
hasonló tárgyú
cikkeivel kibővített
kiadását adjuk most
közre.
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A lóvá tett város

Novellák
Mark Twain
110 × 180 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG180
Bolti ár: 1850 Ft
Klubár: 1720 Ft
Mark Twain görbe tükröt tart elénk
humoros írásaiban. A címadó novella,
melyben egy tisztességére és becsületességére büszke, de valójában
a többihez hasonlóan képmutató
és önhitt kisváros lakóit szedi rá egy
bosszúra vágyó idegen. A könyv az
Alinea kiadó Klasszik sorozatának
harmadik kötete, amely Mark Twain
12 klasszikus novellájának felújított
fordítását tartalmazza.

könyvjelző

Mindenek Ostroma

Tarr Bence László
Papp Norbert grafikáival
210 × 210 mm,
84 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG183
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Tarr Bence László esszék, tanulmányok, novellák mellett, húsz éve ír
verseket, amelyek tárgya gyakran
az Istent kereső ember viszonya
az élethez, valláshoz, az örökléthez.
Versei filozófiai létkérdések mélységes mély tükrei, melyben híven

www.lira.hu

látható a huszadik század végén
született modern ember kulturális
sokszínűsége, szinkretizmusa.
Ezek a versek, meditációs formák
melyek felett merengeni, és gon
dolkodni kell. Ezt az elmélyülést
segítik Papp Norbert festőművész
grafikái, amelyek önálló értékkel
bíró táblarajzok – a versek képbe
öltött, és továbbgondolt másai.
Ez az összművészeti forma teszi
egyedülállóvá azt a barangolást,
amelyre ez a mű késztet bennünket.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00
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Cserna-Szabó András – Fehér Béla

Ede a levesben
tíz virginia egy civilszivar ellen
A halászlevek sokféleségérôl

N

éhány éve történt, hogy újdonsült nyaralótulajdonos is
merôsöm Tiszakécskére hívott, halászlére. Azzal a jelszóval,
hogy ebbôl csak valódit szabad
enni, a háziak felkérték a környék
legjobbnak mondott halászléfôzô
mesterét, hogy készítse el az ételt.
Érkezésemkor a mogorvának látszó kécskei ember farönkön ült
a kert végében, félrebillent fejjel
figyelte a bográcsban bugyogó
halászlevet, idônként botot ragadott, az égô fadarabokat igazgatta. Gyors tûzön köll nyargaltatni,
akkor lesz jó – magyarázta a köréje gyülekezô családtagoknak,
akik igyekeztek szakértô arcot
vágni, minden mozzanatot eltanulni. Legközelebb már nem
bízzák másra. Lepasszírozta, bátyám? Le, biza! Többféle halból
van? Egy hal semmi, mindnek
más a zsírja. Mennyi hagymát
aprít bele? Amennyit fölvesz.
Egy darabig sorakoztak a kérdések, aztán visszavonultunk, némi
borral ágyaztunk a halászlének.
Késôbb azt vettem észre, hogy
a kécskei ember a zsebében kotorászik, aztán a bográcsba hajít

szegedi halászlé
Csukát, harcsát, kecsegét gyorsan
megtisztítunk, hogy úgyszólván
elevenen kerüljenek a lébe, egy
lábosba zsírt, laskára vágott hagymát teszünk. A hagymát puhára
pároljuk, megsózzuk, két kávéskanál édes szegedi paprikát adunk
bele, a felvágott halakat belerakjuk, hirtelen fôzéssel megfôzzük,
hosszú levének kell lennie. A halászlét sok helyen úgy készítik
el, hogy a hagymát nem párolják
meg zsírban, hanem egyszerre teszik a hallal a zsírba, úgy a hagyma
inkább fô, mint sül, és nem olyan
jó ízû. A halászlére szórhatunk
törött fekete borsot, közé nagyon
jó ízû a nem erôs, laskára vágott
paprika.
(Tóth-Lipcsei Fabriciusné
Bónyi Elsa erdélyi szakácskönyve, 1926)

valamit. Furdalt a kíváncsiság,
visszasétáltam a tûzhöz. Néhány
másodpercig még láttam a hamu
között a halászlékocka elhamvadó kis dobozát. Ezt a történetet
azóta sokszor elmeséltem, persze
mindenki fogta a fejét. Micsoda
barbárság! Szélhámosnak nevezték a tiszakécskei embert, mondván, az igazi halászlé nem szorul
hamisításra!
Az bizony lehet, de vajon milyen az igazi halászlé? Mert akármelyik víz közeli helyre vetôdünk,
mindenütt megesküsznek rá, hogy
ott az igazi, másutt csak ugatják. Ez persze gyanakvóvá teszi
az embert. Megfigyeltem, minél
több változatban lehet egy ételt
megfôzni, annál több a hely, ahol
állítólag egyedül hiteles. Jó példa erre a lecsó, a pörkölt (fôleg a
marhapörkölt, amit mindenki lesajnál, ha nem vörösboros!), vagy
éppen a halászlé, amelynek készítése szertartássá nôtte ki magát.
Szinte észrevétlenül lett egy nem
halevô nemzet kultuszétele.
A régi halászlé-receptek po
fonegyszerûek, az újabb koriakban viszont egyre több a pepe-

cselés, a szabály. Ma ott tartunk,
hogy még egy tájegységen belül
is másképpen fôzik, vagyis a lokálpatrióta töltésû zûrzavar tovább fokozódott. Eredetileg a
magyarság ismert tiszai, dunai és
balatoni halászlevet (a különbség
alapvetôen a halfélékbôl adódott,
mert például a Tiszában lehetett kecsegét fogni, a Balatonban
nem), de ez a felosztás régen
elavult, ma már badacsonyi, ba
jai, bácskai, bodrogközi, csopaki,
Dráva menti, fajszi, hortobágyi,
kalocsai, keceli, kömlôdi, körösi,
mohácsi, paksi, óbudai, szegedi,
szolnoki, tiszazugi halászlérôl
beszélünk, de ennél jóval több
akad, kis túlzással ahány vízparti település, annyi „csak ott
az igazi” halászlé. Nem magyar
sajátosság ez, hiszen a fôzô ember büszkesége mindenütt égig
ér. A francia bouillabaisse-rôl is
azt tartják, annyiféle van belôle,
ahány falu a dél-franciaországi
partokon.
Mióta a halászlé presztízsétellé lépett elô, mindig okot ad a vitára. Mikor kell a hagymát, vagy
a paprikát beletenni, egyszerre,
vagy két részletben, a halrészek
lerakásának módjában, vagy az
alaplé készítésében, fûszereiben
és egyéb alkotórészeiben (zöldségfélék, bor!) is mutatkoznak
különbségek. Tulajdonképpen a
fôzés bármelyik mozzanatából
aranyszabályt lehet csinálni, sokan csinálnak is, de nem sok ér
telmét látom, mert a friss halak
ból készült, a hagyma-paprika

Ede a levesben

Cserna Szabó András – Fehér Béla
160 × 230 mm,
260 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG184
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A szerzők kifőzték a gasztrokrimi sikkes
és fantasztikus receptjét! A kötetből
az olvasó megismerheti a magyar
konyhaművészet történetét, az összes
igaz és városi legendát, nagyevő színészek, írók és írófeleségek anekdotáit,
mindezt könnyed stílusban előadva,
csuklóból, ahogyan csak a nagymamák képesek a legbonyolultabb
ételcsodákat elkészíteni.

tökéletes harmóniájában fogant
legegyszerûbb nomád halászlé is
kiváló étel, aki azt szereti, egye
azt, aki pedig a gazdagabb változatokra esküszik, fôzze a szája
íze szerint.

budai halászlé
vagy rácoshal
1 kg halat 3 ujjnyi darabokra szel
jük és besózzuk. Lábasban tojás
nagyságú zsírban megpirítunk
1 nagy fej vágott hagymát, 1 kiskanál paprikát és 7 deci vízzel
feleresztjük. Két érett paradicsomot beletördelünk, 2 édes
és 2 erôs kimagozott, hosszúra
metélt paprikával. Ha felforrt,
2 evôkanál borecettel savanyítjuk
és a halat ebben a lében puhára
fôzve tálalás elôtt 2 deci tejfellel
elegyítve beadjuk pirított kenyér
vagy vajban párolt burgonya mel
lékletével.
(Alsószopori Nagy Ferencné
Dunántúli szakácskönyv,
3. kiadás, 1926)

25

yzabcdefgasztropqrstuvxy

155-sorozat

Bártfai László receptjei
A kötetek jellemzői:
140 × 200 mm, kartonált

120 oldal/kötet
Bolti ár: 698 Ft/kötet
Klubár: 650 Ft/kötet

és:
jelen
Meg ber 30.
m
nove

Burgonyás
szakácskönyv

Az ízek
harmóniája

François Chartier
213 × 213 mm,
216 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AG185
Bolti ár: 4950 Ft
Klubár: 4590 Ft
Milyen kapcsolat van az eper
és az ananász között? A menta és a sauvignon blanc vagy
a tölgyfahordó és a grillezett
vörös húsok között? A neves
szakácsoknak dolgozó szerző
20 esztendeje szenvedélyesen kutatja az élelmiszereket
alkotó összetevők és a borok
közötti kapcsolatot, és most
a könyvében megmutatja a
harmóniateremtés kulcsát
az olvasóknak is.

155 karácsonyi
sütemény

Rendelési kód: AG192
Kedvcsinálóként szeretnénk
kiemelni néhány receptet,
mint például a karácsonyi
mákos hold, a narancsos
alagút, a mogyorós karikák
vagy a fahéjas csillagok.

155 sajtos étel

Rendelési kód: AG194
Kekszek és linzerek, tallérok
és szívek, csókok és puszedlik mind-mind fellelhetők
ajánlatunkban.

könyvjelző

Tanja Dusy
160 × 200 mm,
64 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG188
Bolti ár: 950 Ft
Klubár: 880 Ft
Ha szultán módjára étkeznénk, pazar
előételként hummus, tabuli és fahéjas
padlizsán kerülne az asztalunkra, ezt
követné a halas kuszkusz és a mézes
báránycsülök, majd rózsasörbet koronázná az ételsort...
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Rendelési kód: AG191
A kötetből az italokon túl
a koktélpartik sikeréhez
elengedhetetlen finom falatkák receptjeit is elleshetjük.
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könyvjelző

-Sorozat

Receptek az 1001 éjszaka világából

Simai Kristóf
130 × 198 mm, 352 oldal,
keménytábla, haskötővel
Rendelési kód: AG186
Bolti ár: 3950 Ft
Klubár: 3680 Ft
A neves drámaíró Simai
Kristóf több mint 210 éve egy
szakácskönyv írásába fogott –
ami azonban soha nem jelent
meg. A kézirat szerencsére
fennmaradt, és a szerző szándéka most beteljesedik. Igazi
gasztrotörténeti érdekességről
van szó: itt találkozhatunk
először kukoricás recepttel,
valamint a paprika és a para
dicsom felhasználásával.

155 koktél
és kevert ital

Rendelési kód: AG190
A kötetben gombával készülő
levesek, hús- és zöldséges
ételek, saláták receptjeivel
ismerkedhetünk meg.

Keleti konyha

Némely étkek
készítési módjáról

Rendelési kód: AG193
A sokoldalú burgonya főételként is megállja a helyét,
mint például a joghurtos
burgonyaleves, a lecsósburgonyás rostélyos, vagy
a sonkás rakott burgonya.

Rendelési kód: AG189
A kötetben a házi sajtkészítésre vonatkozó hasznos
tanácsokon túl sajttal készülő
levesek, hús- és zöldséges
ételek, saláták, desszertek
receptjei is megtalálhatók.

155 aprósütemény 155 gombás étel

könnyen,
gyorsan,
finomat

és:
jelen
Meg ber 30.
m
nove

155
burgonyás étel

Matthias F. Mangold
210 × 210 mm,
138 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG195
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3590 Ft
Ebben a szakácskönyvben
minden alkalomra találunk
recepteket a gyors, egyszerű
ételektől a különleges ínyencségekig. Mindegyiknek az
alapja a burgonya, ami mindig
jelen van az életünkben a levesől a süteményig. Az érdekes, izgalmas, de általában
könnyen elkészíthető receptek
mellett hasznos tanácsokat
kapunk a megfelelő krumpli
kiválasztásához, a helyes
főzés alapjaihoz, az ízletes
és változatos elkészítéshez.

Liptai Zoltán és Csigó László receptjei.
A két szakács lépésről lépésre mutatja
be a különleges ételek elkészítését.
A kötetek jellemzői:
200 × 250 mm,
64 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 1399 Ft/kötet
Klubár: 1290 Ft/kötet

és:
jelen
Meg ber 30.
m
nove

Főzd magad!

33
Fúziós étel
Rendelési kód:
AG196

www.lira.hu
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Felfújt

Rendelési kód:
AG197

(1) 33 77 333

Házi finomságok
Vrábel Krisztina
220 × 220 mm,
192 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AG187
Bolti ár: 4450 Ft
Klubár: 4190 Ft
Kriszta évek óta harcol
az ipari adalékanyagoktól
és mesterséges aromáktól
hemzsegő készételek ellen.
Jelszava: készíts el inkább
mindent saját magad!
Főzd magad! című, gyönyörű
képekkel illusztrált könyvében
megmutatja mennyire egyszerűen készíthetjük el azokat
az ételeket, amelyeket eddig
a boltok polcairól pakoltunk a
bevásárlókocsinkba. Remek
karácsonyi ajándék.

(1) 299 80 00
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Hetven csoda
Kínából

Jonathan Fenby
205 × 270 mm,
304 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Rendelési kód: AG201
Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 1990 Ft
Kína-szakértők
nemzetközi csoportja
mutatja be a kínai világ
természeti és épített
csodáit, hagyományait.
A tekintélyes ázsiai és
nyugati tudósok esszéit
és látványos illusztrációkat tartalmazó kötet
alapján minden érdeklődő átfogó képet alkothat
erről az óriási, rejtélyes
országról, amellyel a világ most ismerkedik.

Huszadik századi Kőzetek és
Nagy képes
régiségek
ásványok képes füvészkönyv
enciklopédiája enciklopédiája Pierre és Délia Vignes
Martin Miller
230 × 280 mm,
456 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Rendelési kód: AG202
Bolti ár: 8990 Ft
Klubár: 2990 Ft
Ez a kötet azokat
a tárgyakat mutatja be
és értékeli, amelyek
az elmúlt században
keletkeztek és töltöttek
be bizonyos funkciót.
A régiségkatalógusairól
híres Martin Miller több
ezer használati tárgyat
mutat be fényképpel
és szöveggel, valamint
közli a méreteket és
irányárakat is.

John Farndon
230 × 295 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG204
Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 2490 Ft
Alapkönyv és fényképekkel gazdagon illusztrált
kalauz a kőzetek és ásványok világáról, továbbá gyakorlati tanácsadó
egy változatos és színes
ásványgyűjtemény
létrehozására. A több
mint 800 fényképet és
illusztrációt tartalmazó
kötetnek nagy hasznát
vesszük, ha kalandozásra indulunk ebbe a színes, izgalmas világba.

194 × 280 mm,
576 oldal, keménytábla,
vászonkötés
Rendelési kód: AG207
Bolti ár: 8990 Ft
Klubár: 5990 Ft
A francia szerzőpár nem
mindennapi könyve
az Európa különféle
vidékein vadon élő növények szépségét tárja
az olvasó elé. A frissen
szedett növénymintákról
különleges technikával
készített képek szinte
megfogható, tapintható
módon jelenítik meg
a könyvben szereplő
275 virág-, fa- és cserjefaj minden részletét.

Ünnepi asztal

199 recept különleges
alkalmakra
Frank Júlia
196 × 216 mm,
160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG208
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 1990 Ft
Frank Júlia szakácskönyve az ünnepi étkezések
összeállításához és elkészítéséhez nyújt segítséget ételsorok és kipróbált
receptek formájában.
A karácsonyi és húsvéti
ünnepkör gasztronómiai vonatkozásain túl
a hétköznapi élet ünnepi
pillanatainak megrendezését is receptek és
ötletek sokaságával teszi
könnyebbé.

karácsonyra

















A tűzoltóautók Teherautók
Csatahajók
Kalóznapló
Magyar
Búvárés a tűzoltás
enciklopédiája enciklopédiája Alexander Exquemelin olimpiai lexikon világatlasz
216 × 279 mm,
Peter J. Davies
Jack Jackson
235 × 295 mm,
Rózsaligeti László
világ192 oldal, keménytábla 168 × 238 mm,
230
270 × 320 mm,
295
mm,
256
oldal,
keménytábla,
×
enciklopédiája 256 oldal, keménytábla védőborítóval
Rendelési kód: AG203 436 oldal, keménytábla 300 oldal, keménytábla,
Neil Wallington
230 × 300 mm,
256 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Rendelési kód: AG198
Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 3990 Ft
A több mint 700 képpel
illusztrált könyv áttekinti
a tűzoltás történetét
a római kortól napjainkig. Ismerteti a felszereléseket, a világ vezető
tűzoltóautó-típusait
és -gyártóit. Első rész:
A tűzoltóautók és a tűzoltás világa. Második
rész: Tűzoltóautó-gyártók A-tól Z-ig.

Rendelési kód: AG205
Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 4990 Ft
A több száz képpel
illusztrált enciklopédia
ismerteti a teherautók
történetét a kezdetektől
napjainkig, és bemutatja
a világ összes jelentősebb teherautóját és
kamionját: a klasszikus
Mercedesek, DAF-ok
és Ivecók, valamint
Amerika és Ausztrália
monumentális kamionjai
mellett felbukkannak
a számunkra jól ismert
Rábák, Zilek és IFA-k is.

Rendelési kód: AG200
Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 4990 Ft
A világ csatahajóinak
képes története 1860tól napjainkig. Több mint
150 hajó megépítésének és történeti szerepének leírása. A hajókra
vonatkozó legfontosabb
információk (származási
ország, vízre bocsátás
ideje, méretek, fegyverzet, sebesség, teljesítmény stb.) táblázatos
összefoglalása. Tények,
háttérinformációk, több
mint 550 archív fénykép.
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Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 3990 Ft
Sir Henry Morgan
kalózkapitány tetteiről
elsősorban Alexander
Exquemelin hajóorvos
élménybeszámolóiból
van tudomásunk. Ezt
egészítette ki Terry
Breverton kutató,
hogy az olvasók minél
átfogóbb képet kaphassanak a korabeli
történelmi helyzetről és
orvoslásról, a kalózhajók
eredetéről, a kalózok
stratégiáiról és a 17.
századi életről a Karibtengeren.

www.lira.hu

vászonkötés,
védőborítóval
Rendelési kód: AG206
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 2990 Ft
A szerző az immáron
harmadik, bővített és
átdolgozott kiadásában
az első újkori, Athénban
1896-ban rendezett
olimpiától egészen a
2008-as pekingi játékokig veszi sorra az arany-,
ezüst- és bronzérmes
magyar helyezetteket.
A címszavakat az egyes
játékok olvasmányos
jellemzése egészíti ki.

(1) 33 77 333

védőborítóval
Rendelési kód: AG199
Bolti ár: 8980 Ft
Klubár: 4990 Ft
A kötetben mindenki
talál kedvére valót; az is,
aki az iszapbúvárkodást
és a víz alatti fotográfiát
kedveli, az is, akit a falak, zátonyok, barlangok
és kék lyukak nyűgöznek
le, de az is, aki az erős
áramlattal való sodródás izgalmaira vágyik.
Naprakész adatok,
pontos térképekkel
színesített leírások,
a Föld legcsodálatosabb
merülési helyszínei.

(1) 299 80 00 27
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Hetven rejtély
az orvostudomány
világából

könyvjelző

kulcsmozzanatait mutatja
be, elismert orvostörténeti szaktekintélyekből
álló nemzetközi csapat
Szerkesztette:
munkájának eredménye.
William és Helen Bynum
200 × 260 mm, 304 oldal, A lenyűgöző képválasztékkeménytábla, védőborítóval ban (382 illusztráció) éppúgy szerepelnek több száz
Rendelési kód: AG210
éves metszetek és képek
Bolti ár: 7990 Ft
középkori és reneszánsz
Klubár: 7390 Ft
anatómiai kéziratokból,
E gyönyörű kiállítású
mint szupermikroszkóppal
album, mely az orvoskészített fényképek testünk
tudomány fejlődésének
sokáig feltáratlan részeiről.
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Matematikusok,
gének, rejtélyek

A közelség
varázsa

Mání és
a fény vallása

Petőfi halála

A Churchilldinasztia

Tőkepiaci
elméletek

Prof. dr. Czeizel Endre
168 × 238 mm, 480 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG215
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4590 Ft
Már az ógörögök nagy gondolkodói azt vallották, hogy
muzsikus, poéta, festőművész
és matematikus géniusznak
„születni kell” – vagyis kivételes tehetség nélkül a legjobb
családi, iskolai és társadalmi
feltételek mellett sem lehet
valakiből ilyen géniusz. Most
a nagy magyar matematikusok értékelésére vállalkozom,
mint például Bolyai János,
Wigner Jenő, Neumann János.

Útmutató
a győzelemhez

165 × 230 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG211
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4180 Ft
25 hadászati stratégia
az ókortól napjainkig.
A kötetben esettanulmányok segítségével vizsgáljuk meg és elemez-

Közel- és makrofényképezés
a természetben
Horváth Balázs
204 × 290 mm,
368 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG209
Bolti ár: 6980 Ft
Klubár: 6490 Ft
A könyv megismertet a kö
zel- és makrofényképezés
alapjaival az expozíciótól
a zár működésen át a vakus
megvilágításig. A természet
apró részleteinek megörökítése összetett feladat, de
a magyarázatok segítségével
könnyedén megérthető és
elsajátítható. A kötetet 400
színes felvétel gazdagítja.

A manicheizmus forrásai
Simon Róbert–Simonné
Pesthy Monika (szerk.)
165 × 238 mm,
464 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG213
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Egy világvallás születése,
tetszhalála és feltámadása.
A Keleti források-sorozat
legújabb, páratlan kultúrtörténeti és tudományos
értéket képviselő kötetében
a manicheizmus eredeti görög,
ujgur, kínai, arab, szír, középperzsa, latin és kopt forrásainak fordítása és Simon Róbert
tanulmánya olvasható.

könyvjelző
zük a szárazföldi, tengeri és
légi hadviselés 25 legfontosabb taktikáját.
E taktikákat a Föld különböző pontjain, az elmúlt
évezredekben lezajlott
csaták elemzésén keresztül
mutatjuk be, s közben rávilágítunk ezen taktikák
időtálló értékeire is. Az album
három szerzője
más szempontból
közelített az egyes
hadi események
leírásához: Rob
Johnson a kora
újkor és a jelenkor hadviseléséről írt, Michael
Whitby ellenpéldákat és
hasonlóságokat keresett az
ókorból, John
France pedig
a középkor
csatáira fordított nagyobb
figyelmet.
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Szűcs Gábor
110 × 180 mm,
76 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG214
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
A fiatal kutató, Szűcs Gábor
– képekkel és térképekkel
illusztrált könyvében – a korabeli feljegyzések, naplóbejegyzések, jegyzőkönyvek,
tanúvallomások és az ezekből
utóbb kisarjadó, több ezer
oldalnyi szakirodalom át
vizsgálása után meggyőző
érvekkel vezeti el az olvasót
Petőfi Sándor halálának
valószínűsíthető időpontjáig
és helyszínéig.

www.lira.hu

Celia Lee–John Lee
155 × 235 mm, 392 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG216
Bolti ár: 3800 Ft
Klubár: 3490 Ft
A szerzőpáros a britek leghíresebb 20. századi családját,
a Churchilleket mutatja be,
az unokatestvér, Peregrine
Churchill hagyatékának
segítségével. A történelmi
eseményeket így egyszerre
tudják a családi, személyes
dokumentumokkal, fényképekkel és az elmúlt időszak
történelmi kutatásainak
eredményeivel feltérképezni.

(1) 33 77 333

A modern Wall Street
születése
Peter L. Bernstein
130 × 197 mm,
372 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG212
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A 20. század óriási gazdasági gyarapodásának egyik
kulcstényezője a tőkepiac.
Ez a könyv ennek a tudománynak a fejlődését mutatja be.
A mostani gazdasági-pénzügyi
válság különös aktualitást ad
a kötetnek, melynek szerzője
az Egyesült Államok legismertebb pénzügyi történésze.

(1) 299 80 00

Szerbusz trolibusz

Mindenki szellemi kalauza

Oroszország

Kiss Ilona
230 × 285 mm, 176 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG461
Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6490 Ft
Az Oroszországról szóló album
szerzője közel 30 szócikkben
foglalja össze azt, amit az orosz
birodalomról tudni érdemes.
Megismerkedhetünk az ország
történelmével, mindennapi
életével, legyen szó életútról,
családról, iskoláról, egészségügyről, szabadidőről, szórakozásról, étkezési kultúráról,
sportsikerekről, vagy éppen az
orosz oligarchák életviteléről.

Drognapló

Kubiszyn Viktor
143 × 204 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG458
Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
A szerző saját élményei alapján
írja le a kábítószerek emberre
és kapcsolatainak alakulására
való hatását, s mindennek
szépirodalmi visszatükröződését. Bemutatja a függőség
kialakulásának egyéni és
társas útját, a visszaesésekkel
szabdalt pokoljárást, s végül
a tisztává válás gyötrelmeit
és eredményeit. Szlengszótár
és kábszerlista egészíti ki ezt
a páratlanul őszinte vallomást.

A maffia malaca

Filippo Rosace
143 × 204 mm,
228 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG459
Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
Régóta tudjuk, közös lónak
túros a háta. De mi van a közös malaccal? Hogyan kerül
bele valaki akarata ellenére
az olasz maffia zűrzavaros
forgatagába? S miként élhet
ezután? A fiatal író szarkasztikus humorral mutatja be azt
az elképesztő élet- és működésmódot, ahogyan a lugasok
árnyában ma újabb és újabb
fantasztikus és félelmetes
ötletekkel burjánzik a maffia.

Jakab László–Nagy Zsolt
Levente–Legát Tibor (szerk.)
Útmutató
200 × 200 mm,
a párkapcsolatokhoz
272 oldal, keménytábla
Nagy Zsóka mediátor
Rendelési kód: AG462
143 × 204 mm,
Bolti ár: 4990 Ft
196 oldal, kartonált
Klubár: 4590 Ft
Rendelési kód: AG460
A trolibusz könyvéből
Bolti ár: 2590 Ft
megismerhetjük a fővárosi
Klubár: 2390 Ft
troliközlekedés kialakulását, megszilárdulását és
„Vagy igazam van, vagy boldog vagyok” – tartja az ismert hullámvölgyeit 1933-tól
napjainkig; az összes vonalat,
párkapcsolati mediátor, aki
könyvében példák tucatjaival járműtípust, s a rájuk jellemző
illusztrálva mutatja be a „pár- műszaki tartalmat. A korabeli
közlekedési rendeletekkel,
bajok” kialakulásának főbb
okait, jellemzőit. Beavat abba plakátokkal, sajtócikkekkel
illusztrált album képeivel a
is, hogy a „felek” felismerve
saját és a másik hibáit, miként trolik bemutatásán túl, felidézi
találhatnak együtt megoldást a hajdani főváros arculatát,
hangulatát.
kapcsolati gondjaikra.

Megoldjuk, szívem

CD
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Szex, hatalom, nők A nevem
A királynők fogságában
B. Tóth László
Fásy Ádám
210 × 297 mm,
220 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG220
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft
A szépségguru és a mulatós
zene koronázatlan királya megosztja titkait az olvasóval. Ez a
kötet egyszerre botránykönyv
és meghitt családi visszaemlékezés. A szerző lerántja a leplet
a szépségkirálynőkről, s bepillantást enged magánéletébe.
A könyvet több száz fotó
színesíti, hűen dokumentálva
ezt az egyedülálló életutat.
Ajándék CD-melléklettel.

Ez az én történetem
B. Tóth László
145 × 215 mm, 272 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG221
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3590 Ft
A nevem B. Tóth László.
Ez a cím védjegye a legendás
rádiósnak, aki most először
papírra vetette történeteinek
legjobbjait. Soha nem hallott
sztorik, események, visszaemlékezések sora, zenével és
annak különböző korszakaival
fűszerezve. A könyv különlegessége a számos fotó mellett
az ajándék CD-melléklet.
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Volt egyszer
egy Mikroszkóp
Színpad

XVI. Benedek

www.lira.hu

(1) 33 77 333

Az utolsó kabaré regénye
Markos Zoltán
155 × 225 mm
269 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG218
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Ez a könyv a kabaréról szól.
Az utolsó pesti kabaréról,
a Mikroszkóp Színpadról,
születésétől haláláig. Úgy is
mondhatnánk, a Kádár-korszaktól az Orbán-korszakig.
Negyvennégy év színháztörténete. Külön fejezet a Mikroszkóp Színpad állócsillaga,
Hofi Géza és a „hofibolygó”.

A világ világossága
Beszélgetés Peter Seewalddal
155 × 255 mm,
236 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG217
Bolti ár: 3495 Ft
Klubár: 3250 Ft
„Az egyháztörténetben még
sohasem esett meg, hogy egy
pápa személyes és közvetlen
interjú formájában megszólalt
és válaszolt volna a feltett kérdésekre. E beszélgetés puszta
tényének is már jelentős új
hangsúlya van. XVI. Benedek
vállalta, hogy szabadsága idején rendelkezésemre áll július
utolsó hetében. Ám mennyire
lesznek szabadok a válaszai?”

Nagy csaták

1–10. kötet
Díszdoboz I.
Világtörténelem
Kr. e. 1274–2001
A doboz jellemzői:
145 × 205 × 225 mm,
A kötetek jellemzői:
208 × 284 mm,
88 oldal/kötet, keménytábla
Rendelési kód: AG219
Bolti ár: 14 355 Ft
Klubár: 13 350 Ft
Érdekes történelmi áttekintés
a világ híres csatáiról, Kádestől
egészen a Tora Bora-i akcióig.
Az olvasó részletes leírást
kaphat a hadvezérekről, stratégiájukról és a kor használt
fegyvereiről.

(1) 299 80 00 29
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Berlusconi

Pénz, hatalom, botrányok
Magyar Péter
160 × 235 mm,
332 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG476
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3900 Ft
A szerző végigkíséri Berlusconi
egész életpályáját. Elénk
rajzolódik annak a semmiből induló, ambiciózus
fiatalembernek a portréja,
aki az ügyességének, egyút
tal a maffiának, a titkosszolgálatoknak és a politikai
támogatóknak köszönhetően
Olaszország leggazdagabb
üzletembere, majd pártvezér,
politikus, miniszterelnök lett.

Steve Jobs

Walter Isaacson
160 × 235 mm,
700 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG477
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4500 Ft
iPod, iPhone, iPad, iTunes,
Mac – és mindezek mö
gött egy név: Steve Jobs.
Az Apple-vezér és Pixar
társalapító első hivatalos
életrajza egy nem mindennapi ember életébe enged
betekintést. Jobs élettörténete egyszerre példaértékű
és tanulságos, tele leckékkel
az innovációról, az emberi
jellemről, a vezetői magatartásról és értékekről.

A meztelen előadó A bizalom
Természetes és hatásos
sebessége
preZENtáció,
diákkal vagy azok nélkül
Garr Reynolds
152 × 228 mm,
216 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG481
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3600 Ft
A meztelen előadóban Garr
Reynoldstól megtudhatjuk,
hogy mily módon adhatjuk
át mondanivalónk lényegét minél hatékonyabban.
Hogyan tarthatjuk fenn az
érdeklődést és alakíthatunk ki
szoros kapcsolatot hallgatóságunkkal, hogy prezentá
ciónk emlékezetes maradjon.

A rejtett tényező,
ami mindent megváltoztat
Stephen M. R. Covey–
Rebecca R. Merrill
160 × 235 mm,
416 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG482
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4190 Ft
A bizalom alapvetően meghatározza kapcsolatainkat.
A szerző rengeteg praktikus
tanácsot és viselkedési mintát
ad arra, hogy miként építsük
és erősítsük magunk körül a
bizalmat, magánemberként
a személyes kapcsolatainkban
és vezetőként az üzleti életben.
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Civil bátorság

A hatalom nélküliek hatalma
Steve Crawshaw–John Jackson
145 × 210 mm,
352 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG479
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3600 Ft
A szerzők több mint nyolcvan
történetet gyűjtöttek össze
a világból, hogy felhívják
a figyelmet azokra, akikben
a döntő pillanatban volt elég
civil kurázsi, hogy felemeljék
a hangjukat, és azokra, akik
apró tettekkel és hihetetlen
leleményességgel diktátorok
uralmának megdöntését és
igazságtalan törvények megváltoztatását segítették.

Gondolkodjunk,
mert vagyunk!

12 kreatív
problémamegoldó módszer
Kaszás György
145 × 210 mm,
424 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG483
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
A könyv 12 szabályozott
gondolkodási keretet, mód
szert mutat be. Ismerkedjen
meg a Kreatív gondolkodás
De Bono fókusza, a Brain
storming, a Mindmapping,
a Mandala-módszer, a Véletlenszerű behatás, a Scamper,
Ötletláda, az Ötletből ötlet
módszerével.

www.lira.hu

Az alkalmazkodás Magyarország
logikája
szubjektív atlasza
Miért kezdődik a siker
mindig kudarccal?
Tim Harford
145 × 210 mm,
352 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG484
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3600 Ft
Gyorsan változó világunkban
gyakran előfordul, hogy
a korábban bevált módszerekkel már nem tudunk elég
sikeresek lenni. A kötet segít,
hogy megértsük, miért nélkülözhetetlen ma már a sikerhez
a kreatív alkalmazkodás, és
mit kell tennünk ahhoz, hogy
ezt minél jobban elsajátítsuk.

164 × 220 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG478
Bolti ár: 2950 Ft
Klubár: 2750 Ft
Az alkotók folklorisztikus
klisék helyett lefegyverző,
személyes, részvételre épülő
történeteket mesélnek el,
amelyek így, összefűzve,
rávilágítanak a mai magyar
lélekre. Ezek a szokatlan
históriák együtt fejezik ki azt,
hogy a kulturális identitás folyamatos mozgásban van, azt
mindig szempontok sokasága
befolyásolja, és ezért definí
ciószerűen multikulturális.

Nem minden fekete Úgy egyél,
vagy fehér
hogy meggyógyulj!
A kreatív gondolkodás
természetrajza
Edward de Bono
145 × 210 mm,
360 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG485
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
A szerző szerint az ellentmondásokat élező, fekete vagy
fehér gondolkodásmód mára
elérte saját korlátait, sőt egyre
veszélyesebb az erre épülő, agresszív magatartás, konfliktuskezelés és vitázás. Eljött az idő,
hogy az észleléseinkre épülő,
az ellentmondások feloldására
törekvő logikát alkalmazzuk.

(1) 33 77 333

Ételek, amelyektől egészséges maradsz, és sokáig élsz
Filippo Ongaro
145 × 210 mm,
260 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG480
Bolti ár: 2900 Ft
Klubár: 2700 Ft
Manapság sok „üres” kalóriát
eszünk, pedig az ennivaló
nem pusztán „üzemanyag”!
Az orvos szerző a prevenció
elkötelezett harcosa. Könyvét
elolvasva megtudhatjuk, ho
gyan maradjunk egészségesek
vagy gyógyuljunk meg a természetes ételek és étrend-kiegészítők segítségével.

(1) 299 80 00
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Rejtélyek
a magyar történelembôl

S

Az Írás

Az Ószövetség – Az Újszövetség
Popper Péter
130 × 200 mm, 408 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG233
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4190 Ft
Kötetünk első fele az Ószövetséget próbálja közelebb hozni a mai
emberhez, olvasmányosan ismertetve
az Ószövetség könyveit. A második
rész középpontjában az Újszövetség
áll, a négy evangélium, az apostolok
cselekedetei és levelei, valamint a
Jelenések könyve. A könyvet Gustave
Doré rajzai illusztrálják.

Mezei–Márai szerelem

Szigethy Gábor
215 × 270 mm, 180 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG232
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4690 Ft
Egy titokzatos vonzalom nyomába
eredt Szigethy Gábor irodalomtörténész. A befutott író és a gyönyörű,
tehetséges színésznő a 40-es évek
elején találkozik, s mindkettőjük
életében fordulat következik be.
A sok képpel és dokumentumanyaggal illusztrált könyv egy a világ
elől eltitkolt, romantikus szerelem
története.

55 meghökkentő eset
a magyar történelemből
Bánó Attila
165 × 235 mm,
440 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG223
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4190 Ft
A kötet 55 fejezete meglepő esetek
elbeszélésével gyarapítja történelmi
ismereteinket. Bemutatja többek
között a 907-es pozsonyi csatát,
kiderül, hogy miért volt valódi
parasztfelkelés a Budai Nagy Antal
vezette 1437-es megmozdulás, s miért nem volt az az 1514-es Dózsa-féle
parasztháború.

Vezetőkről
nem csak vezetőknek

15 elgondolkodtató interjú
Benke Anna
112 × 197 mm,
188 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG222
Bolti ár: 3950 Ft
Klubár: 3690 Ft
Az interjúkötet beenged minket azokon
a cégvezetői ajtókon, melyeken a legtöbben nem jutunk be, és bepillantást
nyerhetünk a vezetői munka dinamikájába is. Személyes beszámolókat
kapunk, melyek elgondolkodtatnak
minket az üzletről, a munkánkról, a kap
csolatainkról és a lehetőségeinkről.
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zerintem nincs izgalmasabb krimi a történelemnél.
Az egész nem más, mint
rafinált bûntények, árulások,
taktikázás és erôszak keveréke,
no meg persze hôsiességé, bátorságé és kitartásé is. Már csak
azért is olyan az egész, mint egy
krimi, mert sosem tudunk elég
részletet, hiszen, miként azt a
híres mondás is tartja, a történelmet a gyôztesek írják. Az utódok
meg kényük-kedvük szerint úgy
dolgozzák át, hogy az éppen

passzoljon aktuális céljaikhoz.
Vagyis pokolian nehéz kideríteni,
hogy mi is történt valójában száz,
vagy akár ezer évvel ezelôtt. Nem
is csoda, sokszor azt is lehetetlen
kibogozni, hogy mi történik
éppen most körülöttünk.
Manapság sok sikeres magyar
nyelvû könyv is született ebben
a tárgykörben, örömmel olvastam
például Hahner Péter 100 törté
nelmi tévhit címû munkáját,
ami olyan nagy siker lett, hogy
folytatta a megkezdett munkát,

és újabb száz történelmi tévedést
vett sorra. Bánó Attila eddigi
könyveit is szívesen olvastam,
s szerencsére ô is új gyûjteményt
adott ki, 55 meghökkentô eset
a magyar történelembôl címmel.
Amikor ilyen könyvet olvasok,
az elsô érzésem mindig az, hogy
milyen keveset is tudok valójában, pedig milyen büszke voltam
mindig arra, hogy az átlagnál
többet tudok a történelemrôl.
Amikor viszont túlteszem magam
az elsô sokkon, ami tájékozatlanságomból ered, mindjárt el is
varázsol a sok izgalmas történet,
és úgy érzem, részesévé válok
az eseményeknek. Ugyanis a jó
történetíró esetében nem elég, ha
kiváló tudós: olyan jól kell tudnia
írni, mintha regényt alkotna.
Igen, egy jó, a nagyközönségnek
szánt történelmi munkának izgalmasnak kell lennie, akár egy
regénynek. Persze a történészek
jelentôs hendikeppel indulnak:
nem kell törniük a fejüket, mi is
legyen a sztori… Márpedig sztoriból aztán van bôven! Hogyan
alakult például Corvin János,
Mátyás király törvénytelen fiának a sorsa? Ki volt egyáltalán
az anyja, egy osztrák polgárlány? Hogyan zajlott egy több

mint tízéves, szappanoperákat
megszégyenítô összeurópai
kavarás arról, hogy ki is legyen
II. Ulászló királyunk felesége?
Ugyanis ez a ravasz férfi egyszerre három fontos házassági szövetséget is kötött. Olvashatunk arról
is, hogyan mentette meg Zrínyi
Miklós Miksa királyt a koronázási ünnepségeken, hogy aztán
késôbb ugyanez a király ne segítsen neki, hanem hagyja elveszni
a szigetvári csatában. Ezen kívül
sok téves mítoszt is igyekszik
helyretenni a szerzô, érezhetôen
leginkább a Dózsa Györgyöt
övezô „felhajtást” nem kedveli,
két fejezetben is foglalkozik
a parasztfelkelés vezetôjével, és
szerinte Budai Nagy Antal sokkal
inkább megérdemelné az igazságos parasztvezér címét.
Az ötvenöt rejtély eloszlása
arányos, a honfoglalástól a huszadik századik tartó idôszakot,
vagyis Magyarország teljes
történetét magában foglalja
ekképp a könyv. Sok mindent
megtanulhatunk belôle, érdemes
tehát elolvasnia mindenkinek, aki
történelmet tanul, vagy szívesen
tanult az iskolában – garantáltan
nem fog csalódni!
-lis-
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Guinness World
Records 2012

Számtalan lenyűgöző
új rekorddal
Craig Glenday (főszerkesztő)
220 × 296 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG227
Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6490 Ft
Több mint 1 000 000
Guinness-rekorder, több mint
65 000 rekordkérelem, csak
ebben az évben! Lenyűgöző!
4000 új, megdöntött és
klasszikus világrekord! Több
mint 900 várazslatos, vadonatúj fénykép! Több mint 100
különböző témakör és fejezet!
Mindezek egy fantasztikus
könyvben!

Egy sor cigány

Huszonnégy mai magyar
Korniss Péter–Závada Pál
184 × 271 mm, 156 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG226
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
„Amikor roma honfitársaink portréit ezzel a címmel
tárjuk közönségünk elé,
azt mondjuk, tessék,
ez a mi cigányaink listája
és fényképsorozata,

Olimpiai
és Világrekordok
2012

Keir Radnedge (főszerkesztő)
216 × 284 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG228
Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6490 Ft
Az Olimpiai és Világrekordok,
a 2012-es Londoni Olimpiai
Játékok hivatalos kiadványa! Könyvünk részletesen
bemutatja az olimpiai játékok
összes versenyszámát, azok
szabályait, valamint a nyári
játékok történetének legkiemelkedőbb sportolóit. Több
száz lenyűgöző olimpiai és
világrekord, melyek valóban
aranyat értek.

Fekete Bárányok

A történelem leghírhedtebb
gonosztevői
Simon Sebag Montefiore
(főszerkesztő)
182 × 245 mm, 320 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG231
Klubár: 6990 Ft
A Fekete bárányok a történelem bűneinek feltérképezése,
az emberi gonoszság krónikája. A szerző a történelem
leggonoszabb férfiait és nőit
gyűjtötte össze Attilától Adolf
Hitlerig, Lucrezia Borgiától
Rettegett Ivánig, Sztálintól
Szaddam Huszeinig. A kötet
lebilincselően olvasmányos
útmutató az emberi gonoszság legkirívóbb szélsőségeihez.

1001 film
amit látnod kell,
mielőtt meghalsz
Steven Jay Schneider
166 × 217 mm, 960 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG230
Bolti ár: 9999 Ft
Klubár: 9290 Ft
Minden, amit tudni akarsz
a filmekről, amelyeket feltétlenül látnod kell – mind
az 1001-et. A felújított
kiadásban már olyan
mozgóképek is szerepelnek, mint a legutóbbi
Oscar-nyertes, A király
beszéde, a Cannes-ban
díjazott Emberek és istenek vagy a Coen-fivérektől
A félszemű.

Világkonyha

Népszerű nemzetközi
receptek otthonra
Rick Rodgers (főszerkesztő)
182 × 245 mm, 304 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG229
Klubár: 7490 Ft
Ha valaha is eszébe jutott
már, hogy kedvenc – olasz,
mediterrán, francia, mexikói,
indiai, kínai, thai és vietnami – ételeit otthonában
is megkóstolja, most itt az
alkalom! A világ legkedveltebb konyháinak több mint
150 egyszerű receptjével
indulhat világ körüli kulináris
utazásra anélkül, hogy ki
kellene lépnie saját konyhájából.

könyvjelző
sorban arcról arcra, szeretnivaló büszkeségeink
mindnyájan, mind ez
a huszonnégy mai magyar.
Mert ugyan ki vonhatná
kétségbe a magyarságukat? De címválasztásunknak oka az a közös
szégyen is, amely elöntött
bennünket korunk talán
legiszonyatosabb magyar
rigmusa hallatán. Nemrégiben bukkant föl
ez a népünk ajkán
termett mondóka:
„Egy sor akác,
egy sor fűz,
egy sor cigány,
egy sortűz.”
Azt mondtuk, ha
ilyen korban élünk,
akkor legyen
merszünk szembesülni ezekkel
a sorokkal, és
szegezzük velük
szembe huszonnégy kortársunkat-honfitársunkat meg saját
magunkat.”
(Závada Pál)
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Hogyan neveljünk
tökéletes kutyát

Cesar Millan–
Melissa Jo Peltier
135 × 210 mm, 296 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG473
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A könyv jó néhány hasznos
és új információt tartalmaz a
kölyök- és kamaszkorú kutyák
nevelésével és igényeivel kapcsolatosan. A könyv választ
ad a leggyakrabban feltett
kérdésekre, valamint segít,
hogy egy egész életre szóló
szeretetteljes és kielégítő kapcsolatot tudjunk kialakítani
hűséges barátunkkal.

www.lira.hu

Kutyák, macskák
A Kaká-sztori
Jeremy V. Jones
és más állatok
× 197 mm,
a világítótornyokban 130
128 oldal, kartonált
Dr. Király Klára
168 × 238 mm,
232 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG234
Bolti ár: 1900 Ft
Klubár: 1780 Ft
Milyen állat révén teljesült
be a hold átka a partok közelében? Mit kell tudni a ködharangozó ebekről? Hogyan
szelídítette meg a rókákat az
egyik világítótorony őre? Milyen macskákkal kapcsolatos
babonákról tudunk? Ezekre
és még sok más érdekes
kérdésre találunk választ
a könyvben.

(1) 33 77 333

Rendelési kód: AG225
Bolti ár: 1500 Ft
Klubár: 1390 Ft
Kaká aranylabdás brazil labdarúgó, akit ma a világ egyik
legjobb középpályásaként
tartanak számon. Pályafutását a brazil labdarúgó-válogatottban kezdte, majd az AC
Milan csapatában játszott,
2009 óta pedig a Real Madrid
játékosa. Életrajzából megtudhatjuk, hogyan segítette
hite, kemény munkája, kitartása és alázata abban, hogy
a csúcsra jusson.

(1) 299 80 00
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A RÁKOSIKORSZAK
Rendszerváltó fordulatok
évtizede Magyarországon,
1945–1956

Gyarmati György
164 × 235 mm,
528 oldal, keménytábla,
200 fekete-fehér illusztrációval,
12 oldalas színes melléklettel
Rendelési kód: AG235
Bolti ár: 4980 Ft
Klubár: 4590 Ft

A 20. század
képes története

Romsics Ignác
232 × 290 mm,
512 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG493
Bolti ár: 8990 Ft
Klubár: 8360 Ft
Romsics Ignác akadémikus
monumentális munkájában
elsőként vállalkozott arra,
hogy Magyarország és a világ
történetét egységes keretbe
foglalva mutassa be. A kötet
nemcsak tartalmas, hanem
látványos is, rengeteg fotó,
térkép, ábra és idézet segíti
az olvasót, hogy képet kapjon
arról a viharos változásokkal
terhes századról, amely
mindmáig meghatározza
mindnyájunk sorsát.

Nagy képes
millenniumi
hadtörténet

R

ákosi Mátyás a sztálinizmus első számú építőmestere volt a szovjet
protektorátussá vált Magyarországon. Noha regnálása harmadannyi
ideig sem tartott, mint Sztáliné, terroruralma modernkori tatárjárást
jelentett a korabeli magyar társadalom számára. A szerző sorra veszi a
diktatúra évtizedében elszenvedett gazdasági és társadalmi veszteségeket, amelyek „harmadik Trianonként” nehezedtek az országra. A kötet
lapjain megelevenedik az egymásra torlódott fordulatok időszaka, a kommunista pártegyeduralom kiépítése, a hidegháborús hisztéria, a terrorgépezet működése, a mezőgazdaság kollektivizálása s a társadalmat ért
számtalan trauma mellett az ország irányítását jellemző káosz. S végül
elérkezünk 1956-hoz, amikorra már nem csupán a társadalom szembenállása vált nyilvánvalóvá a rendszerrel, de még legközvetlenebb elvtársai
is szembefordultak Rákosival és az általa megszemélyesített uralommal.
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240 × 330 mm,
440 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG494
Bolti ár: 8920 Ft
Klubár: 8290 Ft
Ötven jeles hadtörténész
munkája ez az egész magyar
történelmet átfogó hadtörténeti összefoglaló. Egyes
fejezetei bemutatják az adott
korszak hadseregét, a háborúkat és csatákat, a fegyverzetet, a katonai viseletet,
s nem utolsósorban a magyar
katonai erényeket. Színvonalas, közérthető szövegek, több
száz kép.

(1) 33 77 333

Németország
története
a 20. században

Ormos Mária
232 × 290 mm,
440 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG496
Bolti ár: 8990 Ft
Klubár: 5990 Ft
Lebilincselően izgalmas,
adatgazdag, nagyszabású
összefoglaló a 20. századi
Németországról, amelyet
kb. 800 kép tesz színessé
az olvasók számára. A tudós
szerző az egységes német
állam bismarcki megteremtésétől a hitleri pusztulásig,
az adenaueri újrakezdéstől
az újraegyesült állam jelenéig
valójában másfél évszázad történetét taglalja lényeglátóan.

Erzsébet,

a magyarok királynéja
Sisi élete és képei
Basics–F. Dózsa–Gerő–
Kovács–Niederhauser–Soós
240 × 330 mm, 144 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG495
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
A nagyalakú, színes, másfél
száz képet tartalmazó
kötetben történész szakértők
mutatják be Erzsébet királyné,
Sisi életét. Láthatjuk különféle
szerepeiben: feleségként,
anyaként, a világ legszebb
asszonyaként, költőnőként
és a magyarok szeretetétől
övezett királynéként.

(1) 299 80 00 33
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Narkománia

Az én gyermekem
nem olyan!
Robert Yugovich
130 × 198 mm,
96 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG239
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Ezzel a könyvével a „fegyencíró”, aki pár éve még
a hollandiai szerb–magyar drogmaffia egyik

alvezére volt, alighanem az
ifjúság ellen elkövetett bűneiért vezekel olymódon,
hogy autentikus leírást ad
a könnyű és a nehéz drogok veszélyeiről, valamint a
védekezés lehetőségeiről.
„Rob” azoknak a szülőknek
és serdülőknek írta ezt a
roppant gyakorlatias és
tárgyilagos útmutatót, akik
azt képzelik, hogy
éppen ők lesznek
majd a kivételek,
azaz büntetlenül
incselkedhetnek az
„ezerfejű hidrával”.

„Ebben a könyv
ben azokra a hi
bákra szeretném
felhívni a figyel
met, amelyeket
egyszerűen ki
lehet kerülni,
hogy az Ön
gyermeke
ne váljon
kábítószerélvezővé.”

Konfuciusz szívből Kína
Ősi bölcsesség
a ma emberének
Yu Dan
125 × 200 mm
200 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AG245
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Yu Dan professzorasszony
könyvében – amely Kínában
és világszerte óriási sikernek
örvend – először tesz kísérletet arra, hogy korunk embere
számára közérthető módon
bemutassa Konfuciuszt és
tanításait. Tisztelettel, szak
szerűen, ugyanakkor szívből
magyarázza az ősi Kína egyik
legnagyobb hatású filozófusát.

Edward L. Shaughnessy
170 × 230 mm,
256 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AG248
Bolti ár: 5900 Ft
Klubár: 5490 Ft
Könyvünk hiteles és közérthető
kalauz, segítségével felfedezhetjük az elmúlt négyezer év
kínai történelmét és kultúráját,
az ókor hajnalától a császárság
korának végéig. Gyönyörűen
illusztrált kiadvány, mely izgalmasan mutatja be ezt
a lenyűgöző kultúrát, kiemelve
és elemezve Kína történelmi,
vallási, filozófiai és művészeti
hagyományának legfontosabb
jellemzőit.
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A fizika
kultúrtörténete

A Galaxis útikalauz A csillagok és
tudománya
a bolygók nyelve

Wekerle Sándor

Páncélos hadviselés Világostól
a budapesti csatában Appomatoxig

A kezdetektől
a huszadik század végéig
5. javított, bővített kiadás
Simonyi Károly
210 × 297 mm,
616 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG237
Bolti ár: 11 900 Ft
Klubár: 11 000 Ft
A kötet a tudományág fejlődését mutatja be a kezdetektől napjainkig. Az izgalmas
történetet a mérföldköveket
jelentő kísérletek, elméletek
és bizonyítások könnyen érthető leírásán túl bölcseletek
és művészeti alkotásokból
vett szemelvények illusztrálják.

Görög Straub Károly–
Patay Géza
210 × 290 mm, 320 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG224
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4690 Ft
A dualizmus korának háromszoros miniszterelnökéről,
a szétzilált magyar gazdaság
felvirágoztatójáról, a nagy
építőről egykori tanítványa
írt izgalmas monográfiát,
amelyet dédunokája frissített
fel. A számos korabeli fotóval
illusztrált kötet híven követi
Wekerle Sándor rendkívüli
pályáját , egyben fontos
kordokumentum is.

www.lira.hu

Stopposoknak
és bámészkodóknak
Michael Hanlon
148 × 210 mm,
188 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG236
Bolti ár: 3360 Ft
Klubár: 3120 Ft
A huszadik századi sci-fi kultúra egyik legismertebb könyvének felidézésével Michael Han
lon remek szórakozást kínál
mindazoknak, akiket mindig
is érdekelt, merre is élhetnek
a világegyetemben a vogonok,
mikor fog lombikban nőni a
steak – vagyis mindenkinek,
akit érdekel az Élet, a Világmindenség meg Minden.

1944. október 29.–
1945. február 13.
Számvéber Norbert
210 × 336 mm,
416 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG240
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A szerző e kötetben a harcoló
felek páncélos-hadviselését
vizsgálja a lehető legnagyobb
részletességgel a magyar
főváros szovjet bekerítéséig,
valamint Budapest területén
az ostrom végéig.
A kiadványt áttekintő térképek és mintegy 50 fénykép
illusztrálja.

(1) 33 77 333

Geoffrey Cornelius–
Paul Devereux
130 × 210 mm,
366 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG246
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft
Ez a könyv egyesíti az aszt
rológiát, a csillagászatot,
a régészetet, a mitológiát és
a szimbolikát. Az izgalmas
rajzok és fotók segítségével
felfedezhetjük a Nap, a Hold,
a csillagok és a bolygók jelképrendszerét. Megismerhetjük,
hányféle jelentést tulajdonított
az emberiség az égitesteknek
az évezredek során – az ókori
Egyiptomtól máig.

Magyarok az amerikai
polgárháborúban
Vida István Kornél
148 × 210 mm,
374 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG238
Bolti ár: 3600 Ft
Klubár: 3350 Ft
A könyv azt vizsgálja, miért
választotta több mint kétezer
magyar politikai menekült
éppen az Egyesült Államokat
második otthonának. Továbbá
arra keresi a választ, miért
döntött úgy mintegy száz
magyar katona, hogy fegyvert
ragad Észak és Dél véres
polgárháborújában.

(1) 299 80 00

stuvwxyzajánló – zenei kiadványoklmnopqrst

Maximális memória
K

eresett már hosszú percekig valamit, miközben ott volt az orra
elôtt, netalán a kezében? Fogalma sincs, hogy bezárta-e az ajtót, lekapcsolta-e a villanyt, a gázt, adott-e enni a macskának? Ha
valaki bemutatkozik, egy perc múlva már fogalma sincs, hogyan
is hívták az illetôt? Nem ugrik be a könyv vagy film címe, amit
nemrég olvasott? Ha valamelyik helyzetet már átélte néhányszor,
akkor alighanem sokat segíthet önnek Dominic O’Brien könyve,
a Memóriafejlesztés – a 8-szoros memória világbajnok módszerével.
Évekkel ezelôtt borzongva néztem Christopher Nolan thrille
rét, a Mementót, melyben egy férfi nyomoz felesége gyilkosa után,
miközben kétségbeesetten küzd a saját emlékezetével, ugyanis tíz
percenként minden tökéletesen törlôdik a memóriájából. Hátborzongató érzés lehet…
Nálam szerencsére nem ennyire vészes a helyzet, hullámokban
jön a felejtés, néha napokig, olykor hetekig mindent szanaszét hagyok, elfelejtek, meg persze jön a lyukaskéz-szindróma is: minden
kicsúszik a kezembôl, törnek a tányérok, vázák – a gyerekeim és a
férjem nem gyôzik hozni a seprût meg a lapátot. Szerencsére még
egyik fiamat sem felejtettem az oviban, bár szerintem félnek ettôl
egy kicsit, látom a tekintetükben az aggódást. Egy szó mint száz,
nekem íródott ez a könyv, ráadásul egy olyan ember vetette papírra, aki maga is hasonló problémákkal küzdött: egyszerûen nem
maradtak meg a fejében az iskolában tanultak. Meglepô és nagyon
szimpatikus ôszinteséggel sztorizik gyermekkoráról, hogyan legyintettek rá a tanárai: „belôled sem lesz semmi, kisfiam, legfeljebb
utcaseprô”. Pedig csak arról van szó, amit mindig is sejtettünk a
suliban is: ami érdekes, azt megjegyzi az ember, ami meg unalmas,
azt nem. Vagy csak nagyon nehezen.

O’Brient egyébként annyira felidegel
ték a tanárai, hogy elhatározta, csak azért
is megmutatja nekik, és be fog kerülni a
Guiness rekordok könyvé be. Amint a borítón is olvasható, a pasas azóta nyolcszoros
memória-világbajnok lett. Én nem tudtam, hogy létezik ilyen „sportág” is, de
ki tudja, talán egyszer még olimpián
is láthatunk majd idôre memorizáló
embereket. Nem rajongok a versenysportokért, de azért az nagy teljesítmény, hogy valaki száz, alaposan összekevert pakli kártya sorrendjét jegyzi meg, úgy, hogy
minden lapra csak egy pillantást vethet. A mindennapi élethez,
ebben biztosan egyet értene a szerzô is, nem kell ilyen szuperképességekkel rendelkeznünk, de amit a cikk elején említettem, azokat a hiányosságokat jó érzés leküzdeni, hiszen rengeteg idô megy
el fölöslegesen, amíg megpróbálunk rájönni, mit is csináltunk
néhány perccel ezelôtt. A szerzô szerencsére nagyon hasznos tanácsokat ad, és konkrét gyakorlatokat oszt meg a könyvben, mert
szerinte a memória is ugyanúgy edzhetô, erôsíthetô, mint bármelyik izomcsoport. „Én inkább agyra gyúrok” – mennyit nevettünk
ezen a mondáson, mikor megjelentek a felfújt izompacsirták! És
láss csodát, O’Briennel az agykutatók is egyetértenek. Én már el is
kezdtem az elsô gyakorlatot, és látok némi javulást is. Például nem
felejtettem el idôben elküldeni ezt a cikket a Líra Könyvklubba, és
egyre kevesebb a sárga cetli is a hûtô ajtaján. És valahogy a macska
is szépen kigömbölyödött.
Gyöngyösi Réka
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A szenvedély muzsikája

Kálmán Imre

Gál Róbert
142 × 202 mm,
320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG241
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Kálmán Imre szenvedélyes
életet élt. Hallatlanul népsze
rű muzsikáját már 100 éve
kedveli ország-világ. Életének
érdekességei elevenednek
meg szóban és képben a könyv
lapjain, nagy slágerei pedig
a legnépszerűbb előadók
(Fedák Sári, Király Ernő,
Honthy Hanna, Rátonyi Róbert,
Zentay Anna) tolmácsolásában
hallhatók a mellékelt CD-n.

Zenei anekdoták,
aforizmák
és viccek

Márkus János gyűjtése
125 × 200 mm,
480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG242
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Ez a gyűjtemény bizonyos
témák (pl. „Öreg zenész nem
vén zenész”, „A zeneköltő
szerelme”) szerint csoportosítva tartalmaz ezernyi új zenei
anekdotát. A zene világát mulatságosan torzítják a zenével,
muzsikusokkal, hangszerekkel
kapcsolatos viccek, a zenei
tárgyú aforizmák pedig a zene
örökkévalóságát hirdetik.
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A 8-szoros
memória
világbajnok
módszerével

Képes magyar
zenetörténet

Dominic O’ Brien
135 × 200 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG249
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Music in Hungary

A szerző nyolcszoros
Memória Világbajnok!
1994-ben az Év Agya,
1995-ben a Memória
nagymestere!
2010-ben a Memóriasport
Világtanács igazgatója.
A Las Vegas-i kártyaaszta
loktól eltanácsolták, mivel
bankot robbantott. O’Brien
nem született csodagyereknek, sőt szétszórt,
álmodozó volt. Módszere
segítségével bármely

Rendelési kód: AG243
Bolti ár: 9990 Ft
Klubár: 9290 Ft

An Illustrated History
Rendelési kód: AG244
Bolti ár: 12 990 Ft
Klubár: 11 990 Ft

A kötetek jellemzői:
Szerkesztő: Kárpáti János
207 × 290 mm,
320 oldal/kötet,
keménytábla, védőborítóval
A korábbi kiadás átdolgozott
és bővített változata, illetve
annak angol nyelvű kiadása.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

hétköznapi ember bámulatos
memóriát fejleszthet, amelyet,
az élet minden területén
kamatoztathat. Gyakorlatai
javítják a gondolkodást,
a kreativitást. Nem kell
tudnunk megjegyezni száz
pakli kártya sorrendjét, sutba
vághatjuk a bevásárlólistát,
nem kell keresgélnünk telefonszámot. És ami a világbajnoki babérokat illeti, ahhoz is
alapmű – csak szorgalmasan
kell gyakorolni!

(1) 299 80 00 35
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Nők és férfiak

Gary Chapman-könyvek

Ranschburg Jenő
140 × 200 mm,
342 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Rendelési kód: AG256
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4190 Ft
Az életmű-sorozat második
kötete Ranschburg Jenő
két tanulmányát tartalmazza. A Nők és férfiak az ideá

Tavaszi Történet

Gary Chapman–
Catherine Palmer
135 × 205 mm,
288 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG252
Bolti ár: 2900 Ft
Klubár: 2690 Ft
A sorozatban megelevenedik
Gary Chapman A házasság
négy évszaka című tanácsadó
könyve. Idill kisváros nyugtalanító eseményeire válaszul
a szépségszalon törzsvendégei akcióba lendülnek.
A legfontosabb, hogy felrázzák
Brendát, akinek a gyerekei
kirepültek a fészekből, de
gondoskodniuk kell egy
hajléktalan fiú sorsáról is.

könyvjelző
lis nő és az ideális férfi
tulajdonságait elemzi. Azt
vizsgálja, hogy a tudósok
a két nem közötti lélektani
különbségek kialakulásában miért a társadalmi
hatásoknak tulajdonítanak
döntő szerepet, miért
hajlamosak átsiklani a bio
lógiai meghatározottság
ténye felett.
A meghitt erőszak
című tanulmány
azokra a tévhitekre és előítéletekre
mutat rá, amelyek
a családon belüli
erőszak kérdéskörében ma is
élnek. Vizsgálja,
vajon igaz-e, hogy
a férfit az agres�szív hormonok és
az „engedelmes”
nő iránti pat
riarchális igény
teszi brutálissá
a családban?
Az olvasmányos
írásokat Borsi
Vera humoros
rajzai illusztrálják.

Nyári szellő

Gary Chapman–
Catherine Palmer
135 × 205 mm,
288 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG253
Bolti ár: 2900 Ft
Klubár: 2690 Ft
Idill kisvárosban kapcsolatok
bontakoznak ki, házasságok
jutnak válságba, és kapnak új
erőre, szomszédok és baráti
körök segítik vagy nehezítik
a családok életét. A regénysorozat második kötetében
tomboló nyárban bonyolódnak tovább a közösség ügyei.
Ezúttal Kim anyósa keveri a
bajt. Az ikreket nevelő családban pedig elkelne a segítség.
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Érzelmek iskolája És most belülről
Ranschburg Jenő
Álmok és lidércek
150 × 210 mm, 400 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AG257
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4190 Ft
A Ranschburg életmű
sorozat első kötete, mely
a szerző két korábbi könyvét tartalmazza, a Félelem,
harag, agresszió (1970)
és a Szerelem, erkölcs,
autonómia (1981) című tanulmányokat. Ranschburg
ezekben az írásokban
a legfontosabb emberi
érzelmek, a szeretet, a félelem, a szorongás és a harag
keletkezését mutatja be.

Vekerdy Tamás
130 × 190 mm,
320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG255
Bolti ár. 3950 Ft
Klubár: 3690 Ft
A szerző életének eseményeit,
törekvéseit kíséri végig a
könyv magyarországi Waldorf
iskolák történetébe ágyazva.
Nagy példaképekről: Rudolf
Steinerről, Török Sándorról,
Karácsony Sándorról fotókkal
illusztrált esszéket találunk
benne. Az Álmok és lidércek
átdolgozott kiadásának
bővítése a Waldorf óvodák,
iskolák rögös útjáról íródott.

A nemek
viszonyának jövője

Parázsló ősz

A szeretet
mint életforma

Végre egy nyelvet
beszélünk

Gary Chapman–
Catherine Palmer
135 × 205 mm,
288 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG254
Bolti ár: 2900 Ft
Klubár: 2690 Ft
Charlie egyre jobban aggódik
felesége furcsa viselkedése
miatt, akivel közel ötven éve
hűséges társak. Eközben Pete
és Patsy kapcsolata egyre
szorosabbra fonódik, míg egy
másik pár fölött viharfelhők
gyülekeznek. Codynak is
meglepetést hoz az ősz, mely
hálaadásnapi készülődés
közepette találja Öbölmélye
lakóit.

www.lira.hu

Gary Chapman
135 × 205 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG250
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2290 Ft
A kedvesség, a türelem,
a megbocsátás, az udvariasság, az alázat, a nagylelkűség és az őszinteség
olyan magatartásformák,
amelyeket bárki elsajátíthat, aki a szeretet gyakorlása mellett dönt. A szeretet
tanulható, fejleszthető, és
soha nem késő felfedezni
melegségét és továbbadni
másoknak.

(1) 33 77 333

Egyenrangúság,
nyitottság, önmegvalósítás
Szilágyi Vilmos
142 × 197 mm,
320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG258
Bolti ár: 2990Ft
Klubár: 2780 Ft
Az intim párkapcsolat életünk
egyik legfontosabb területe.
Szakértők szerint azonban
szexuális kultúránk mégis sok
kívánnivalót hagy maga után.
Vajon minek köszönhető a hagyományos házasság válsága,
és mi lehet a kiút a válságból?
Milyen egy valóban egyenrangú párkapcsolat?

Kommunikáció
és intimitás a házasságban
Gary Chapman
135 × 205 mm,
206 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG251
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2290 Ft
Hogyan alakítható ki a házasságban őszinte és hatékony
kommunikáció annak érdekében, hogy a különbözőségek,
a konfliktusok, a félreértések
és egyéb kapcsolati problémák megoldhatóvá váljanak,
és a házasság fejlődő és
kölcsönös elégedettséget
nyújtó kapcsolat legyen?

(1) 299 80 00
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Hogyan született az alapkönyv?
Amikor az elsô változatot írtam,
38 éves voltam és unatkoztam. Akkoriban azt hallottam valakitôl: ha
ültetsz egy fát, csinálsz egy gyereket, vagy írsz egy könyvet, akkor
már letettél valamit az asztalra.
A faültetés banális ötletnek tûnt,
a gyermekvállalásra nem éreztem
magam akalmasnak, maradt hát a
könyv… Végül úgy döntöttem,
leírom egy lipóti orvos – ami akkor voltam – hét napját. A könyv
szerkezete azt jelképezi, hogy az
November elején jelenik meg
élet mindig körbe pörög, ezért
Dr. Csernus Imre alapkönyve,
is fejeztem be ismét a hétfôvel,
a DROGMA új, átdolgozott és
újrakezdôdik a hét, újraezdôdik
bôvített kiadásban, mely egy
égetô problémához, a drogokhoz minden, újra alkalom nyílik
nyúl vissza. A könyv átdolgozása élni. A könyv születésében segített két szerzôtársam, valójában
egy rendkívül érdekes helyzetet
teremtett: a Doki ôszintén szem- egykori pácienseim: az Alfonz
nevû egy szarkasztikus figura, a
besül saját, nyolc évvel ezelôtti
énjével, és beszél az azóta benne Dobay pedig egy „fejjel-a-fal
nak” ember.
végbement változásokról.

„A spontán döntések
embere vagyok”

Mióta mocorog benned a vágy, hogy
írjál?

„Ez az én új utam”
A napokban került a boltokba az RTL klub egykori
mûsorvezetônôje, Palotás Petra
fordulatokkal teli, harmadik
könyve, a Bécsi kávé, pesti
lány. Ennek kapcsán beszélgettünk az immár Németországban élô írónôvel.

Hogyan jött a gondolat, hogy átdolgozd elsô mûvedet?
Én soha nem olvasom el a korábbi könyveimet, de a Drogma
valahogy a kezembe került, és
kíváncsi lettem, hogyan is gondolkodtam nyolc évvel ezelôtt.
Miután a spontán döntések embere vagyok, júniusban fogtam
magam, elmentem egyedül egy
hétre az Adriára, hogy kitisztítsam kicsit a fejemet. A negyedik
napon elôvettem a Drogmát, elkezdtem olvasni, és ami eszembe
jutott, azt azonnal beleírtam.
Az új Drogma immár a kilencedik
könyved. Sokat letettél az asztalra!
Hogy vagy most a gyermekválla
lással?
Most már alkalmasnak érzem
magam arra, hogy gyerekem legyen.

Drogma

Dr. Csernus Imre–
Dobai Benedek–Tárnok Alfonz
140 × 200 mm,
210 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG260
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
„A Drogma a lángolásról, a szenvedélyről, a hitről és a belső békéről
szól. Korábbi változata – amelyet
nyolc évvel ezelőtt írtam – az életről
vallott gondolataim durva megfogalmazása volt, a mostani »új« Drogma
egy önkritikus, öniróniával teli könyv,
egy sokkal érettebb írás.”

van spékelve valóságos elemekkel, és természetesen leplezetlen
kritikával illeti a valóságshow-k
világát, ahol semmi sem az, aminek látszik. Számtalan kérdést
vetnek fel az emberi kapcsolatok
és manipulációk terén, egy fiatal nô szerelmi élete, bukása és
szárnyalása pedig mindig aktuális
téma a média számára.

Már alsós koromban írtam, és a
menzán az osztálytársnôimnek
megállás nélkül fiktív történeteket
meséltem, vagy pár évvel késôbb
az osztálykiránduláson egy komplett krimit találtam ki. Az elsô regényem kilenc évvel ezelôtt jelent
meg, aztán elsodort az írás mellôl
az élet, de tavaly újra belendül- Kiknek szól új könyved?
tem, és most már úgy gondolom,
hogy ez az én új utam.
A Bécsi kávé, pesti lány egy klas�szikus lektûr, némi iróniával, kriAmellett, hogy egy izgalmas, szótikával, váratlan fordulatokkal és
rakoztató lektûrt írtál, mennyire
bájos, karácsonyi, bécsi hangumondasz a könyvvel véleményt „va
lattal fûszerezve. Úgy sejtem, ellóságshow-s”korunkról, a média hasôsoban nôk olvassák majd el,
tásáról?
de én biztos vagyok abban, hogy
A Bécsi kávé, pesti lány fikció férfiaknak is kellemes olvasási élugyan, de azért gazdagon meg ményt okoz majd.

Paleolit táplálkozás
kezdőknek

Palotás Petra
140 × 200 mm,
200 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG475
Bolti ár: 2940 Ft
Klubár: 2690 Ft
Rebek izgalmakban és fordulatokban
bővelkedő bécsi kalandjai.

Vér a véremből

Harlan Coben
140 × 200 mm,
280 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG259
Bolti ár: 2940 Ft
Klubár: 2690 Ft
Harlan Coben napjaink egyik
legnépszerűbb krimiírója. Regényeit
eddig negyven különböző nyelvre
fordították le, és közel 50 millió (!)
példányt adtak el belőlük világszerte.
Elég egy váratlan hajnali telefonhívás,
hogy Myron Bolitar, a keményöklű
játékosügynök ismét egy megoldhatatlan rejtély közepén találja magát.

Amit tudni akartál a paleoról,
de nem volt időd megkérdezni
Szendi Gábor
140 × 200 mm,
210 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG261
Bolti ár: 2940 Ft
Klubár: 2690 Ft
A paleolit táplálkozás az első, minden
tekintetben tudományosan megalapozott, az ember evolúciójára épülő
táplálkozástan. E könyv Szendi Gábor
kutatásainak rövid foglalata, kedvcsináló egy sorsfordító étrendhez.
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Bécsi kávé, pesti lány
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Hírnév, vagyon
és becsvágy

Osho
135 × 205 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG270
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Egész boldogtalanságod abban gyökerezik, hogy sosem
vagy önmagad. Ha zöldebbnek szeretnéd látni a füvet,
felesleges átbámulni a kerítés
túloldalára! Az önmagadban rejlő lehetőségeket kell
kiaknáznod, s akkor egyszerre
elillan minden elégedetlenséged. Felesleges lesz többé
bármivé is válnod, hisz éppen
elegendő vagy önmagadként.

A karma
és a reinkarnáció
örök törvénye
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Ellenállás nélkül Meditáció
szenvedéllyel
minden napra
Bob Doyle
135 × 205 mm,
184 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG262
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Bob Doyle, A Titok című
film és könyv egyik tanítója,
igyekszik eloszlatni a vonzás
törvénye körül kialakult félreértéseket, és olyan egyszerű
gyakorlati programot dolgozott ki, amelynek segítségével
örömteli és a szó minden
értelmében gazdag életet
élhetünk. Kezdd el formálni
azt a műalkotást, amivé az
életedet változtathatod!

Mark Nepo
135 × 205 mm,
552 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG268
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
365 lépés a szellem ösvényén. A kötet az emberséges
életért folytatott küzdelemből
vett csodák szövete, amelyet
a nagy bölcseleti tradíciók
igazságai tarkítanak. Az év
minden napjára jut egy elmélkedés a lélekről és minden
fejezet végére egy gyakorlat,
amely újszerű megközelítés
segítségével ébreszti föl
az elmét és az érzékeket.

Beavatás

A nőkkel csak
a baj van?

Óegyiptomi misztériumok
Elisabeth Haich
135 × 205 mm,
Barbara Y. Martin–
536 oldal, keménytábla
Dimitri Moraitis
Rendelési kód: AG265
135 × 205 mm,
Bolti ár: 3990 Ft
336 oldal, keménytábla
Klubár: 3690 Ft
Rendelési kód: AG264
A Beavatás időtlen klasszikus.
Bolti ár: 3590 Ft
Modern nyelvezete spirituális
Klubár: 3350 Ft
keresők nemzedékeinek
Van élet a halál után. A kötet
jelentett eddig is inspirációt
a szerzők közvetlen benyomásokon alapuló, személyes világszerte. Akár úgy olvassuk,
mint egy misztikus igazságokat
beszámolója az újjászületés
bonyolult világáról. Ez a karma feltáró önéletrajzi regényt, akár
úgy, mint a szerző megvilágorejtelmeit taglaló gyakorlati
sodáshoz vezető útjának leírákézikönyv a spirituális síkok
sát, mély hatással lesz ránk.
részletes térképe, a reinkarA Beavatás olvasása egyet
náció működésének pontos
jelent magával a beavatással.
ábrázolása.
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Éld az életed!

Louise L. Hay
119 × 207 mm,
264 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG266
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Louise L. Hay legfőbb üzenete
a következő: ha készek vagyunk a szellemi erőfeszítésre,
csaknem minden bajt orvosolhatunk. Beavat a gyógyítás
rejtelmeibe és beszámol arról
is, miként gyógyította ki magát súlyos rákbetegségéből.
Könyve egyetlen célt szolgál:
eloszlatja félelmeinket és
segít, hogy változtassunk
a problémáinkat előidéző
negatív hozzáállásunkon.

A csodák fizikája

Richard Bartlett
135 × 205 mm,
A. J. Christian
304 oldal, keménytábla
150 × 225 mm,
Rendelési kód: AG271
310 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3290 Ft
Rendelési kód: AG263
Klubár: 2990 Ft
Bolti ár: 3490 Ft
Dr. Bartlett könyvében teljesen
Klubár: 3250 Ft
új elképzeléseket mutat be
Ez a könyv a Férfinak térkép,
a Nőnek tükör. Christian, a Nő az élvonalbeli gyógyítás és
tudomány területéről; az olvatettei mögött megbúvó érzésók rendelkezésére bocsátja
seket és gondolatokat tárja
elénk. A könyv segít eligazodni azokat az eszközöket és tudást,
a szebbik nem jelentette cso- amelyek segítségével szert
dálatos labirintusban, s noha tehetnek az általa alkalmazott varázslatos képességre.
kifejezetten férfiak számára
Engedd, hogy örökre megválíródott, tiszta szívvel ajánljuk
mindenkinek, mert a tartalma tozzon a véleményed arról,
hogy fizikailag és emberileg mi
nők millióinak életét teheti
lehetséges és mi nem az!
boldogabbá.

www.lira.hu
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Éld jól az életed
most!

Louise L. Hay
140 × 165 mm,
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG267
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Megerősítéseket tartalmazó
CD-melléklettel! A megerősítések olyanok, mint amikor
magot vetünk a földbe. Először
kicsíráznak, majd gyökeret
eresztenek, és csak utána
növesztenek hajtást. Így van ez
a megerősítésekkel is – a végső beigazolódásig bizony várni
kell. Az Élet szeret téged, és
a legjobbat akarja neked, hogy
helyreálljon a lelki békéd.

Végtelen
lehetőségek	

Mike Dooley
135 × 205 mm,
308 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG269
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
Mike Dooley könyve az univerzum rejtélyeinek mélyére
hatol, és váratlan utakat nyit
meg egy bátor és nagyszerű
életszemlélet számára. Miközben megvilágítja a vágyaink
mögött rejlő igazságot, az emberi természetet és az isteni
intelligenciát, egy kézikönyvet
is ad ahhoz, hogy megteremthessük életünkben azt, amire
a legjobban vágyunk.

(1) 299 80 00

Kövesi Péter
152 × 230 mm,
312 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG272
Bolti ár: 3450 Ft
Klubár: 3190 Ft
Ez a kötet az utóbbi húsz
esztendő legjobb írásainak

könyvjelző
gyűjteménye. Egyaránt szól
a kezdő és a tapasztalt
útonjárókhoz. A nagy műveltségről, széles látókörről
árulkodó írások felölelik
a spiritualitás szinte minden
területét, szólnak ismert és
kevéssé ismert dolgokról,
a mai ezotéria
lehetőségeiről
és korlátairól;
valós dolgairól,
tévedéseiről és
vadhajtásairól;
hol okos komoly
sággal, hol humorosan, vagy
iróniával. A Vízöntő kor kezdetének
szellemi körképét
nyújtja ez a könyv,
és gyakorlati
segítséget is
ad ahhoz, hogy
miként is élhetjük
hétköznapjainkat szellemibb
emberként,
otthonosabban
Ezotéria csodála
tos világában.

Az örök élet
forrása

A szeretet
művészete

Erich Fromm
112 × 180 mm,
180 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG274
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Művészet-e a szeretet, vagy
kellemes érzés, amit megtapasztalni a vaksors műve,
olyasmi, amibe az ember,
ha szerencsés „beleesik”?
Ez a könyvecske – noha az
emberek többsége manapság
kétségkívül az utóbbi nézetet
vallja – az előbbi felvetésen
alapul: a szeretés művészet,
melyet meg kell tanulnunk.

Tarr Bence László
152 × 230 mm,
272 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG273
Bolti ár: 3450 Ft
Klubár: 3190 Ft
A kötet filozófiai létkérdésekre adott válaszok gazdag gyűjteménye,
amelyek közérthető
formában tárják
elénk a világ rejtettebb összefüggéseit. Az Örök Élet
forrása a széleskörű műveltség kincsestára, melyben
híven tükröződik
a huszadik század
végén született
modern ember
kulturális sokszínűsége, szinkretizmusa. A kötet
előszavában,
a szerző így ír:
„Kötetem meditációs könyvnek szánom,
amelyből egyegy fejezetet

könyvjelző
elolvasva, eltöprenghetünk
lelkünk rezdülésein. Milyen
húrt penget meg bennünk
az öröklét, ahogy a szavak
varázslatos bűvöletében
rácsodálkozunk belső
világunkra.”
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Jézus elveszett évei A lélek árnyai
Jézus 17 évig tartó
keleti útjának dokumentált
bizonyítéka
Elizabeth Clare Prophet
166 × 237 mm,
296 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG418
Bolti ár: 2950 Ft
Klubár: 2750 Ft
Ősi iratok megdöbbentő tanúsága szerint Jézus 13 és 29
éves kora közt bejárta Keletet,
tanult és tanított. A kötet egy
csokorba gyűjti Krisztus itt
töltött éveinek eseményeit,
elbeszéli a himalájai kolostorban meglelt, a fentieket
igazoló iratok megtalálását,
s a helybéliek életét, szokásait.

Kibékülés titkos énünkkel
Ruediger Dahlke
140 × 195 mm,
280 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG416
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
Mindannyiunknak vannak
elfojtott gondolatai, leplezett
indulatai... A kötet segítségével
megismerhetjük lényünk „sötét
részeit”, hogy így kibéküljünk
személyiségünk árnyoldalával. Az itt bemutatott terápia
önmagunk vállalását szolgálja:
a gyakorlatok elsajátításával
türelmesebbé válhatunk
– mind magunkkal, mind
környezetünkkel szemben.
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A hörcsög Taója

Heike Hoyer
140 × 195 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG414
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2150 Ft
Egy kis állat életútja a fel
nőtté válás állomásain keresztül: öröm, bánat, küzdelem,
győzelem, kaland, szeretet,
szerelem és barátság.
Az aranyhörcsög megkapó
sorsán keresztül megtanuljuk
az emberré és emberivé válás
aranyszabályait, ráismerünk
mindennapjaink apró-cseprő
eseményeire, életünk nagy
kérdéseire és válaszaira –
s egy kicsit önmagunkra is.

www.lira.hu

Online szerelem

Tóth Mercédesz
140 × 195 mm,
272 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG415
Bolti ár: 2600 Ft
Klubár: 2390 Ft
Társra lelni nehéz – és társat
keresni sem könnyű... A kötet az interneten keresztül
történő párválasztáshoz nyújt
segítséget azoknak a hölgyeknek, akik a nagy Ő megtalálása mellett önismeretük
fejlesztésére, a „férfilogika”
elsajátítására, a csalódást
rejtő csapdák felismerésére
vágynak. Gondolatok női
szemszögből, nemcsak
nőknek...

(1) 33 77 333

Élj úgy, ahogyan
szeretnél!

A gyors és tartós változás
titkai
Angol nyelvű transz-CD-vel
Richard Bandler
140 × 195 mm,
168 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG417
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
A nagyszerű kalauz roppant
egyszerű javaslatai: emberi értékeink számbavétele, túllépés
rossz emlékeinken, túljutás
kellemetlen kötelezettségein
ken, sort keríteni mindarra,
ami boldoggá teszi az életet.
Mindezek megvalósításához
ad tanácsokat a szerző.

BIOENERGETIC-KÖNYVEK

Utazások
Ezotériában

(1) 299 80 00 39
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Egészséges
életmódkönyvek
A kötetek jellemzői:
160 × 215 mm,
128 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/kötet

Pilates

Antje Korte
Rendelési kód: AG278
Mindent megtudhatunk az alapokról, a nyolc pilates elvről, és
arról, hogy miért olyan fontosak
a hasgyakorlatok. Minden gyakorlatról
részletes leírást találunk és személyes
edzéstervet állíthatunk össze.

Teák gyógynövényekből
és gyümölcsökből

7 perc szextitok

Egészségesen 50 felett

Gyűjtés, elkészítés és fogyasztás
Rudi Beiser
130 × 200 mm,
174 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG281
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
A könyv segítségével elsajátíthatjuk
a gyógynövények gyűjtésének, szárításának és keverésének alapjait. Tanácsokat kapunk 68 féle gyógynövénytea
elkészítéséhez, az ízekhez és a hatásokhoz. Ezenkívül a könyv ötletekkel
szolgál a gyógynövényes kiskertekhez
és a konyhai felhasználáshoz.

Bámulatos technikák,
amelyeket minden nőnek tudni kell
Martica K. Heaner
135 × 200 mm,
120 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG283
Bolti ár: 2190 Ft
Klubár: 1990 Ft
Mi az, ami napi 7 perccel újat hozhat
a szexuális életében, amitől megszűnnek szülés utáni, és a változó korral
jelentkező egészségügyi problémái?
Az itt leírt technikák felfedik a Kelet
táncosnőinek titkát, hogy miként lehet
fokozni a medence körüli izmokkal a
szexuális élvezetet és fizikai erőnlétet.

Gyógyító természet

Vitaminok

Feng Shui

Ahhoz képest…

Dr. Barna István–Dr. Krasznai Magda
200 × 250 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG282
Bolti ár: 2980 Ft
Klubár: 2770 Ft
A kötet túlélőkönyv, annak a korosztálynak szól, amely a hétköznapokban
a legkiszolgáltatottabb. A könyv
szerzői felvillantják a lehetőségeket,
amelyet az olvasók saját ízlésük,
gondolkodásuk szerint tölthetnek ki,
választ kapva minden kérdésükre a
szexualitástól az egészségügyi kérdéseken át a szabadidő aktív eltöltéséig.

Jóga a formás alakért

Beate Cuson
Rendelési kód: AG279
A jóga gyakorlatait célzottan alkalmazhatjuk, hogy gyengéden formáljuk és
feszesítsük a testünket.

növényben, zöldségben, gyümölcsben
Szabó Mária
124 × 186 mm,
140 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG275
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
80 zöldség, gyümölcs, gabona, fűszer
Jin Shin Jyutsu
gyógyereje, optimális termesztési,
Nicola Kessler–Christiane Kürt
elkészítési, fogyasztási módja és ideje.
Rendelési kód: AG280
Vírus- és baktériumölő italok, ételek;
Az ősi japán gyógymód kézrátétellel
tiltott és ajánlott élelmiszerek daganabefolyásolja az energiaáramlást a test- tos, reumatikus és más betegségekben, és helyreállítja a test és a lélek
ben, diétákban. A kötet a természettuegyensúlyát. Az allergiától a fogfájásig datos gondolkodást hangsúlyozza.
minden problémára nyújt segítséget.
www.cheironstudio.hu
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Fitten, szépen, egészségesen
Dr. Friedhelm Mühleib
160 × 215 mm,
112 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG276
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
A vitaminok biztosítják anyagcserénk
működését, szabályozzák az energiaháztartást és a sejtnövekedést,
segítik a zsírok lebontását, erősítik az
idegrendszert, védik bőrünk és hajunk
szépségét, egészségét. Ismerjük meg
melyek a legjobb vitaminforrások,
mik a vitaminok hiányának következményei.

www.lira.hu

Harmónia szobanövényekkel
Günther Sator
210 × 260 mm,
144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG277
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Egyszerű megoldások, praktikus
tanácsok, hogyan teremthetjük meg
dísznövényekkel a ház, a lakás és
a környezete harmóniáját. Több mint
100 növény részletes leírása segít
bennünket, hogy megismerhessük
a növények belső energiáját, valamint
az emberekre és lakóterekre gyakorolt
hatásukat.
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Marco
Poloútikönyvek
Hong Kong

144 oldal
Rendelési kód: AG287

Látnivalók
Magyarországon

München

152 oldal
Rendelési kód: AG286
A kötetek jellemzői:
106 × 190 mm, füles kartonált
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/kötet
Naprakész információk, bárhová
utazunk! Ötletek és javaslatok, hogy
kevés pénzből hogyan érezzük jól
magunkat és hová menjünk vásárolni.
Új fejezetek: zene, klubok, művészet
és építészet, kulturális élet és étkezési
szokások, minden fontos esemény,
dátum és cím! Hasznos internet oldalak, interaktív térképek, telefonszámok
és e-mail címek.

Pálfy Katalin főszerkesztő
165 × 235 mm,
704 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AG292
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Kézikönyv az ország megismeréséhez, iránytű az egyéni és társas
országjáráshoz. A kötetből közel
800 település látnivalóiról, turisztikai kínálatáról (nevezetességek,
kulturális események, turizmussal
kapcsolatos szolgáltatások, szolgáltatók) kaphatunk ismertetést. Több
száz fotó, térkép és grafikai illusztráció egészíti ki a leírásokat. Több
mint 100 ezer eladott példány!

Erdély legszebb
túraútvonalai

Túrázók nagykönyve
Szilágyi Palkó Pál
145 × 205 mm,
528 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG291
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5590 Ft
A túrakönyv célja, hogy átfogó képet
nyújtson az erdélyi és Erdély környéki
hegyvonulatokról. A kötet emellett
partiumi, máramarosi és bánsági
hegyi ösvényeket is ismertet. Találunk
benne könnyed kirándulásokat, keményebb csillagtúrákat, vad szurdoktúrákat és többnapos trekkingeket is.

!
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SZUPER

Földrajzi és politikai
világatlasz

SZUPER

Kis Világatlasz

123 × 166 mm,
288 oldal, keménytábla
240 × 335 mm,
Rendelési kód: AG289
240 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1890 Ft
Rendelési kód: AG288
Klubár: 1800 Ft
Bolti ár: 2890 Ft
A zsebkönyv méretű földrajzi világKlubár: 2490 Ft
A világatlasz Földünket valósághű, fes- atlasz festői, valósághű színezésű
54 térképe minden lényegesebb
tői felszínábrázolással, növénytakaró
szerinti színezéssel mutatja be, a ma- települést és felszíni formát feltüntet,
magyar földrajzi nevekkel, részletes
gyar földrajzi nevek feltüntetésével,
részletes Magyarország és Kárpát-me- Magyarország és Kárpát-medence térképekkel. A jól áttekinthető
dence térképekkel. Az országlexikon
országlexikonban statisztikai adatorészben az országok zászlói, címerei,
kat, zászlókat, címereket és autójelautójelzései és lényegesebb adatai
zéseket találhatunk. A kötetet 20 ezer
találhatók. A kötet végén 40 ezer
nevet tartalmazó névmutató zárja.
szócikkes névmutató.
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Angol–Magyar
kéziszótár
Rendelési kód: AG284

Magyar–Angol
kéziszótár

új

Rendelési kód: AG285
A kötetek jellemzői:
Országh László–Magay Tamás
165 × 238 mm,
1356 és 1328 oldal, keménytábla
Bolti ár: 7490 Ft/kötet
Klubár: 6950 Ft/kötet
61 500 szócikk, 40 000 kifejezés.
Új tipográfia: a kifejezések, a példamondatok, a jelentésváltozatok számai, a nyelvtani információk, valamint
a nyelvi tanácsok piros kiemeléssel
szerepelnek a szótárban. Új szóanyag:
új kifejezések az EU, informatika,
szleng, telekommunikáció, média,
gazdasági nyelv, földrajzi nevek, brit
és amerikai angol területéről. Nyelvi
tanácsok hívják fel a szótárhasználó
figyelmét a helyes szóhasználatra.
A www.szotar.net weboldalon regisztráció után a szótár teljes anyaga egy
kattintással elérhető. Eredeti brit kiejtés a címszavakhoz a www.szotar.net
weboldalon. A kiejtés a címszó mellett
található ikonra kattintva hallható.

Nagy Világatlasz

240 × 335 mm,
616 oldal, keménytábla
95 térkép, 40 ezer név, 280 fotó
Rendelési kód: AG290
Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 5490 Ft
A Nagy Világatlasz a Föld felszínét
valósághűen színezett térképeken
ábrázolja, magyar földrajzi nevekkel.
Az országlexikon rész 240 oldal. A kötet számos ismeretterjesztő tematikus
fejezetet is tartalmaz (pl. növény- és
állatvilág, csillagászat, meteorológia,
tengerek mélye), továbbá 40 ezres
névmutatót, természeti és gazdasági
földrajzi táblázatokat.

www.lira.hu
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felnőtt olvasóknak
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A lelkek erdeje

Jean-Christophe Grangé
145 × 225 mm,
584 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG295
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
Párizsban egymás után három bestiális gyilkosság
történik. Mintha az elkövető az idők mélyéről érkezett

Halott angyal

Åsa Schwarz
145 × 225 mm,
248 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG293
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
Nova megtalálja anyja térké
pét, és ki akarja deríteni, mit
rejt a titokzatos útmutató.
Éppen az Ani nevű örmény
romváros felé tart a Green
peace egyik oszlopos tagjával,
Benjaminnal, amikor valaki
megtámadja őket. Nova kórházba kerül, barátja eltűnik.
A lány visszautazik Törökor
szágba, hogy kiderítse, mit
jelentenek az édesanyja lakásában talált misztikus jelek.

könyvjelző
volna, ősemberi rituálék
szerint viszi véghez kannibál szertartásait. Jeanne
Korowa vizsgálóbírónő
személyesen is érintetté
válik az ügyben, ezért
a szabályokkal mit sem
törődve országokon és
kontinenseken át nyomába ered a gyanúsítottnak,
Nicaragua és
Guatemala
után az argentin mocsarak
vidékén szembesül a nem
is sejtett
igazsággal.

Feszült
thriller –
a francia
Stephen
King
legújabb
regénye

fiataloknak

Angyaltánc

Angyali vadász 3.
Nalini Singh
135 × 200 mm,
440 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG296
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
A vámpírvadászból angyallá
változott Elena és arkangyal
szerelme, Raphael visszatérnek otthonukba, New Yorkba.
Nyugalmuk azonban nem
tart soká, a bolygót megmagyarázhatatlan katasztrófák
pusztítják, és egy újabb gyilkosságsorozat veszi kezdetét.
Egy ősöreg arkangyal ébred
évezredes álmából: Raphael
anyja vissza akarja kapni a fiát.

Hamvak

Kegyetlen új világ
Ilsa J. Bick
135 × 200 mm,
560 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG294
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
Alexet, a különleges 17 éves
lányt, a hegyek között éri
a katasztrófa, amelyben a régi
világ nagyobb része megsemmisül. Az állatok szörnyeteggé
változnak, az életben maradt
fiatalok pedig könyörtelen,
emberevő zombivá lesznek.
A hideg erdőben Alex megmenti egy kislány életét, majd
találkoznak Tommal, a jóképű
afganisztáni veteránnal…

gyermekeknek



élő !
zen nával
o
kor

matricákkal

Dóra, a felfedező

Útra-való

Óriás foglalkoztatókönyv
Extra méret! Matricákkal!
485 × 335 mm,
20 oldal, kartonált

Rendelési kód: AG297
Virágtündérek
Bolti ár: 1999 Ft
Varázslatos
Klubár: 1860 Ft
lakoma
Játssz, színezz és beszéld
a holdfényben
meg barátaiddal, hogy ki ho- Térbeli képekkel
gyan ünnepli a karácsonyt! 225 270 mm, 20 oldal,
×
keménytábla, védőborítóval
Thomas és
Rendelési kód: AG298
A karácsonyfa
Bolti ár: 3499 Ft
210 × 285 mm,
Klubár: 3250 Ft
32 oldal, keménytábla
Amint lemegy a nap, Tiszafa
Rendelési kód: AG301
és Körtevirág tündérek nagy
Bolti ár: 1999 Ft
lakomát rendeznek a hold
Klubár: 1860 Ft
fényében barátaik számára.
Thomast nagy megtiszSzorgosan készülődnek, terítik
teltetés éri: ő mehet a feaz asztalt, néhány arra szálló
nyőfáért, amit a tidmouthi szentjánosbogárka pedig
világít nekik. Legyél részese
állomáson díszítenek
te is a mulatságnak!
majd fel...
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Jacob és Wilhelm
Grimm
legszebb meséi

195 × 260 mm,
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG300
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Grimm testvérek nevéhez
fűződő mesék varázslatos
világa a mai napig hihetetlen
népszerűségnek örvend.
Ez a gazdagon illusztrált
mesekönyv a Hófehérke és
a hét törpe, A brémai muzsikusok, A suszter manói, Jankó
szerencséje mellett még
számos jól ismert történetet
tartalmaz.

(1) 33 77 333

Varázslatos
pillanatok

Disney-Hercegnők
197 × 273 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG299
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4650 Ft
Szabad egy táncra? A Hamupipőke, A kis hableány,
valamint a A Hercegnő és
a béka című mesékben
szereplő hercegnők társaságában bizonyára minden
leányzó élvezni fogja a zenét
és a varázslatos táncokat.
Le sem veszik majd a fejükről a csodás hercegnődallamot játszó koronát!

(1) 299 80 00
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Molnár Csaba 1967-ben született
Kaposváron. Közgazdász diplomáját
Pécsett szerezte. Jelenleg egy budapesti részvénytársaságot igazgat.
Feleségével és két gyermekével
Pécsett, illetve Budapesten él.
Munkája mellett novelláskötetén
és A három kristály legendájának
folytatásán dolgozik.

A három
kristály
legendája
Molnár Csaba
142 × 190,
344 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG302
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

Sam Bostonban éli a tízévesek
mindennapjait: iskolába jár,
barátaival baseball-meccset
néz, lefekvés előtt képregényeket fal. Fogalma sincs róla, hogy
ruhásszekrénye időnként rejtélyes
átjáróként szolgál.
Más korokban és világokban Moróc
a háromkarú, fehérbundás gun,
hatalmas rákszörnyekre vadászik.
Kacor, a szépséges szárnyas szlim
lovag pedig egy sárkány megleckéztetésére indul.
Életük mindörökre megváltozik,
amikor a köztes világból érkező
alakváltók arra kérik őket, induljanak veszélyes küldetésre egymás
világaiban. Útjukat számtalan
akadály nehezíti: rákszörnyek,
a szlimek és a sárkányok közt kirobbanó háború, a bostoni rendőrség
és az FBI. Feladatuk egyszerűnek
tűnik: egyetlen nap leforgása alatt
kell megtalálniuk a világtengely
mentén elmozdult kristályokat,

különben a három világ
széthullik az univerzumban.
Mi célt szolgálnak a kristályok?
Miért kell őrizni őket? Mi az a világtengely? Kicsodák a primorok,
ezek a különös alakok? Kik esznek
szoszát, kik isznak tulát?
A nem mindennapi fantáziával megáldott szerző a válaszokat
apránként adagolva, a feszültséget a végletekig fokozza. A valós
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és képzeletbeli
eseményeket váltogatva éri el,
hogy a mindvégig fordulatos,
filmszerű, izgalmas regényt letéve
elgondolkodjunk: talán nem is
mesét olvastunk eddig, lehet,
hogy nem is a fantázia birodalmában jártunk?!

www.lira.hu

Lenyűgöző történet
barátságról, emberségről,
felnőtté válásról!
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Szabadesés
Helena II.

Dora Craiban
125 × 200 mm,
480 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG303
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

és:
jelen 20.
g
e
M
r
mbe
nove

A Szabadesés a 19 éves Dora
Craiban Helena című fantasy regénytrilógiájának második kötete.
Helena már tudja magáról, hogy
voltaképpen egy Boszorkány.
Ő és szerelme, Jeremy életében
titokzatos idegen bukkan fel, aki
fenekestül felforgatja
a fiatalok életét.
A rejtélyes, sötét
múltból további arcok kerülnek elő. Egy
emlékezet, valamint
egy civilizációk
előtti jóslat végképp
megpecsételi a fiatal
szerelmesek sorsát,
s a hírhedt boszorkányperek városába,
Salembe vezeti őket.
Képes-e Helena
elengedni a benne
szunnyadó gyilkost?
Mindez kiderül Dora
Craiban varázslatos
meséjének folytatásából.
Az első rész,
a Fénytörés júliustól
kapható a könyvesboltokban.

Cápa-sziget

A Tenkes kapitánya

Winnie és a denevérek

Menthetetlen széthullunk
Cecily von Ziegesar
125 × 200 mm,
370 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG313
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
A szerző egy elit magániskola diákjaként maga is nagyszájú bajkeverő hírében állt, akárcsak Blair vagy a népszerű
Bad Girl könyvek többi szereplője. A világszerte négymillió példányban elkelt
regények a The New York Times állandó
ifjúságilista-vezetői, a könyvekből
készült tévésorozatot pedig már itthon
is játsszák Pletykafészek címmel.

David Miller
135 × 204 mm,
352 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG309
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
Minden benne van, ami egy jó
sztorihoz kell: humor, izgalom,
bánat és boldogság...
A tizenéves testvérek, Hanna és Ned
a szüleikkel egy életreszóló élménnyel
kecsegtető nyaralásra indulnak a csodálatos, lakatlan, trópusi szigetre.
Akkor még nem is sejtik, hogy ez az
élmény nem csupán életre szólónak,
de életveszélyesnek is bizonyul majd...

könyvjelző

Elfeledett
hősök

A 2. magyar hadsereg kálváriája
Sarlós Endre
235 × 333 mm,
84 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG305
Bolti ár: 4950 Ft
Klubár: 4590 Ft

Gossipgirl 8

A második világháborúban a né
met fenyegetettség árnyékában,
Horthy kormányzó parancsára,
szerveződött meg a 2. magyar
hadsereg, amelyet Jány Gusztáv
vezérezredes parancsnoksága alatt
– 1942 nyarán – a Don-kanyarba vezényeltek. A tiltás
és az elhallgatás évtizedei
után végre emlékiratok
sokasága, a harcokban
résztvevők beszámolói
és hiteles dokumentu
mok kerülhettek a nyilvánosság elé. E kötet
(a képregények sajátos
formájában) a fiatalabb
korosztály – elsősorban
a diákok – érdeklődését
kívánja ráirányítani
hadtörténelmünk
legtragikusabb, olykor
hősies eseményére.

Történelmi
képregény
fiataloknak
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Örsi Ferenc
125 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG314
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
A titokzatos harcos, a magyar Robin
Hood nem más, mint a furfangos
parasztfiú, Eke Máté, akinek alakját
számos jobbágykatonából lett kuruc
tiszt történelmi figurájából gyúrta
össze az író. Az izgalmas kalandokban,
mulattató fordulatokban bővelkedő,
népmesei ihletésű könyv a szerző azonos című, rendkívül sikeres tévéfilmsorozatának ifjúsági regény változata.

www.lira.hu

Laura Owen–Korky Paul
129 × 198 mm,
96 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG310
Bolti ár: 899 Ft
Klubár: 850 Ft
A Winnie-sorozat kötetei a kezdő
olvasóknak szólnak, kalandos, de egyszerű, vicces történetek. A főszereplő
egy kis boszorkány, akinek bizarr szokásai ellenére meleg szíve van. Ebben
a könyvben Winnie boszi vállalkozó
kedvében van! Kipróbálja a kötéltáncot, a buboréklovaglást, páratlan
kincsek után kutat és pompás ebédet
ígér nővérének.

(1) 33 77 333
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Az elveszett
tündérfalu

Második Atlantisz II.

Lilian H. AgiVega
125 × 200 mm,
580 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG304
Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2490 Ft
Tíz évvel járunk az első
kötet, a Második Atlantisz

könyvjelző
eseményei után. Aengus
a pilisi erdő mélyén rálel
egy eddig ismeretlen, matriarchális tündérkolóniára.
Szerelemmel és árulással
is meg kell küzdenie,
miközben megpróbál
változtatni a magyarországi
tündérek évezredes szokásain. Santorinin Lucien,
Spiro féltestvére,
híressé vált bátyja
találmányai után
szaglászik, és több
re bukkan, mint
legvadabb álmai
ban képzelte volna.
Az emberi kapzsiság
lelepleződéssel
fenyegeti Atlantisz
városát, ahova
a gonosztevők útja
a pilisi tündérek
aljas kihasználásán
keresztül vezet.
Sikerül-e ismét meg
mentenie Azaésznek
Atlantiszt, és felelős
ségteljes uralkodóvá
válni? És vajon miféle titkot rejt a norvég
barlang?

mesék

Lőrincz L. László
és

leánya

tollából

Pufi Kandúr
gazdát talál

Utazz velünk
tevekaravánnal!

Lőrincz L. László
210 × 230 mm,
96 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG312
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
Magyarország legnépszerűbb
írójának Lőrincz L. Lászlónak
(Leslie L. Lawrence) csodálatos mesekönyvét tartja
kezében az olvasó. Bimba
és Dordzsi, két mongol kisfiú

nagyapjukhoz indulnak nyári
vakációra a Góbi-sivatagba.
Egy kis hófehér tevecsikó, Gombóc lesz állandó
kísérőjük, együtt keverednek
kalandokba, együtt találnak
drágaköveket, őslénycsontokat, s együtt találkoznak
a feje tetején álló Gombóccal, azaz a délibábbal. Velük
együtt mi is megismerkedhetünk tarbagán vitézzel
és a sivatag sok pompás
csodájával. Kalandra fel,
induljon a tevekaraván!

Mildi meséi

új
Röpke

Egy lombtündér
igaz története
Fülöp Monika
140 × 250 mm,
68 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG307
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
Környezetvédelem és
ezotéria egy mesében!
Főszereplője Röpke, a kis
lombtündér, aki engedetlensége miatt elveszíti egyik
szárnyát. Ahhoz, hogy újra
visszakapja, kapcsolatba kell
lépnie az emberek világával,
és meg kell szelídítenie egy
mogorva embert….

Röpke

A Lombpalota megmentése
Fülöp Monika
140 × 200 mm,
88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG308
Bolti ár: 2390 Ft
Klubár: 2220 Ft
Újabb nem mindennapi
kaland vár Röpkére,
akinek ezúttal a tündérek
otthonait és az erdőt kell
megmentenie. Vele tart
Virág, a tündérlelkű kislány
és annak jószívű ám házsártos barátja, Csizmadia
bácsi. Röpke újabb barátra
is lel, Bencére, a segítőkész
kisfiúra...
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Autók

Nézd a világot 3D-ben!
210 × 297 mm,
24 + 4 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG315
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Az új 3D-sorozat köteteiből
a hajóktól kezdve a madarakon és a tengerek,
óceánok élővilágán át
az autókig, sokféle témá
val megismerkedhetnek
a gyerekek. A minden
oldalon megtalálható 3D-s
képek teszik izgalmassá
és még különlegesebbé
a kötetben található autók
történetét, leírását. Az első
autómobiltól elindulva
a kötet végigvezeti az olvasót a mai autócsodákig.

www.lira.hu

Ifj. Gaál Mózes
Pap Kata illusztrációival
176 × 250 mm,
160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG306
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Ifj. Gaál Mózes leglégiesebb és legelbűvölőbb
elbeszélése
minden bizonnyal
az 1922-ben
megjelent Mildi
meséi. Az árva
és ártatlan Mildi
hosszú vándorlása közben
a mindenkiben
benne élő
gyermeki
lélek suttog ki
a történetekből. A csodák
csak arra
várnak, hogy
körbelengjék
az olvasót,
és szívébe
vigyék ennek
a tündéri
kislánynak
az üzenetét:

(1) 33 77 333

Lőrincz Judit Lívia
210 × 230 mm,
48 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG311
Bolti ár: 2599 Ft
Klubár: 2390 Ft
Szereted a paradicsomos káposztát? Jól éreznéd magad,
ha ketrecbe zárnának, és ujjal
mutogatnának rád? Nem?
Nos... akkor úgy tűnik, rokon
lelkek vagytok Pufi Kandúrral,
a fehér cicával, akit gazdája
fogyókúrára fog annak
érdekében, hogy díjat nyerjen
a macskakiállításon. Ám a tenyésztő hiába fáradozik, Pufi
pufi marad, és súlyfeleslege
miatt nem kerül be a legjobbak közé, és hamarosan az
utcán találja magát. Vajon
hogyan sikerül neki új otthont
találnia?

könyvjelző
a kereső ember csakis
önmagában lelheti meg
a végső boldogságot.
Az utoljára 1984-ben
megjelent regény most újraszerkesztve, és Pap Kata
kitűnő grafikus illusztrációi
val díszítve kerül az ifjú és
idősebb olvasók elé.

(1) 299 80 00 45
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Dobozváros
Részlet Lakatos István meseregényébôl, mely a Magvetô kiadó
gondozásában jelent meg

Z

alán már nem nevetett. Szülei talán nem voltak a legjobb
szülôk, alig foglalkoztak vele,
és általában nem is figyeltek rá,
de azért mégiscsak a szülei voltak.
Nem tetszett hát, amit hallott, sôt
ami azt illeti, a maga módján meg
is ijedt. Néha eljátszadozott a gondolattal, hogy milyen jó lenne, ha
csak pár napra is, de megszabadulhatna tôlük, és pukkadásig ehetné
magát csokival meg cukorkával,
és labdázhatna a szobában, és átrendezhetné az egész házat a saját
kénye szerint – a tévé távirányítóját a hûtôszekrényben tartaná,
a képeket egytôl egyig a plafonra
szögelné, és már régóta szeretett
volna egy krokodilt a fürdôkádba.
Ez azonban csak buta álmodozás
volt, és tudta, hogy a távirányító
hamar elromlana, a képek egytôl
egyig lepotyognának, a krokodil
pedig minden bizonnyal meg is
enné, és különben is, hol találna a
városban egy igazi krokodilt.
Megrémült hát attól, hogy a szülei nem a szülei. És mit is mondott
ez a Székláb nevezetû öregember?
– Kik cserélték ki ôket? És hogy
érti azt, hogy ábécérendben?
Székláb végre megtalálhatta,
amit keresett, diadalittasan kibányászott egy viharvert biciklipumpát a bôröndbôl. A kisfiúforma valamit letette a földre, valahogy beleillesztette a szelepet, és
nekiállt felpumpálni.
– Hát ôk. Akik Dobozvárosból
jöttek. Amikor pár éve elcsíptem
néhány népszámlálási adatot, már
az E betûnél jártak. A szüleidet pedig Annának és Balázsnak hívják.
Ôket tehát már jó ideje kicserélték. Ezért is kerestem egy Zalánt.
Közben a mûanyag kisfiúforma
elkezdett alakot ölteni és egyre
inkább hasonlított Zalánra. Csakhogy ez a Zalán jól fésült volt,
amit az igazi ki nem állhatott, és
olyan ruhákat viselt, amit minden
más gyerek az iskolában, és az
igazi Zalán biztosra vette, hogy ez
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a másik nem szereti a képregényeket sem, és mondjuk orvos akar
lenni, ha felnô, vagy legalábbis
mérnök, nem pedig hegymászó,
felfedezô, autóversenyzô vagy leg
inkább szuperhôs.
– A szüleidnek fel sem fog
tûnni, hogy nem az igazi fiuk van
itt – magyarázta tovább Székláb.
– Te sem jöttél rá, hogy már ôk
sem igaziak.
És Zalánnak tényleg nem tûnt
fel. Honnan is gondolhatta volna?
Régen, amikor még egészen kicsi
volt, sokat játszottak vele, mesét
mondtak neki, és apjával mindig
háborúsdiztak: a dinoszauruszok
az óriásrobotok ellen. Azután ezek
egyre inkább elmaradtak, a szülei
vagy dolgoztak, vagy vásároltak,
beszélgetôs és fôzômûsorokat
néztek a tévében, amibôl volt elég,
mert több száz csatornára fizettek

elô, neki pedig azt mondták, hogy
már nagyfiú, egyedül is el tudja
foglalni magát, vettek hát neki
egy számítógépet és hozzá soksok játékot. De Zalán ezeket nem
szerette. A dinoszauruszok és az
óriásrobotok pedig belekerültek
egy nagy dobozba, mert egyedül
már nem volt olyan izgalmas játszani velük.
– De ez akkor is rossz! – fakadt
ki végül, és elsírta magát. – Hol
vannak az igazi szüleim?
Székláb közben teljesen felpumpálta a cseregyereket, aki
most csendesen álldogált az asztal
mellett. Az öregember magához
vonta az igazit, az ölébe ültette,
és hatalmas és kérges, vénségesvén tenyerével megsimogatta.
Végtelen szeretet sugárzott ebbôl

Dobozváros

Meseregény
Írta és rajzolta Lakatos István
135 × 197 mm,
320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG316
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Egy nem túl szép napon Zalánékhoz
beállít egy Székláb nevű öregember,
és azt állítja, hogy a kisfiú szülei
csupán másolatok. Székláb elmeséli
Zalánnak, hogy szüleit elrabolták
a dobozvárosiak, ezért vele kell mennie. A fiú nem tehet mást, mint útra
kel az ismeretlen öregemberrel...

az érintésbôl, s úgy érezte magát,
mint kiskorában, amikor anyja
– az igazi – ringatta. Csakhogy
ebbe most szomorúság is vegyült.
– Dobozvárosban – mondta
komoran az öregember. És Zalán
hirtelen megérezte, hogy nem
lehet Dobozvárosnál szörnyûbb
hely az egész világon, és hogy
maga Székláb is fél tôle, pedig
korábban – úgy tûnt fel – nem fél
semmitôl.
– Akkor elmegyünk oda és kiszabadítjuk ôket? – kérdezte Zalán legyûrve a sírást.
– Induljunk. – Székláb csak
ennyit mondott, és nem hangzott
túl bíztatóan. Letette az ölébôl
Zalánt. – Menj és szedd össze a
holmidat.
A kisfiú megállt a konyha közepén, végignézett a szülein, akik
még mindig ott álltak szótlanul
és mosolyogva, mintha mi sem
történt volna, azután arra a nyomorult cseregyerekre pillantott,
a jól fésült, üres tekintetû hasonmására, és undor fogta el. Most,
hogy megtudta, micsodák ezek,
már nem is látta ôket embernek
– sôt, úgy látta, hogy a külsejüket
leszámítva semmi emberi nincs
bennük: a bôrük akár a gumi, hideg és nyirkos; tekintetük szürke
és lapos, mint a pénzérmék az
áruházi szökôkút fenekén; mosolyukat pedig mint valami elhasznált színházi bajuszt ragasztották
az arcukra.
El innen, de azonnal. El errôl
a förtelmes helyrôl.

efghijklmanóklubcdefghijk

Mártimesekönyvek

Gilbert Delahaye–Marcel Marlier
A kötetek jellemzői:
4–8
200 × 250 mm,
éveseknek
24 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 950 Ft/kötet
Klubár: 880 Ft/kötet

Márti
karácsonyi kalandja

Rendelési kód: AG320
Karácsony előtt még egy nagy kaland
vár Mártira mielőtt elérkezne az ajándékozás ideje: Pepe kutyust kell
megmentenie a jeges vízből...

Márti
meg a makacs csacsi

Rendelési kód: AG321
Öcsi csacsi gazdájának eltörik a lába,
így Mártira hárul a feladat, hogy pártfogásába vegye a makacs csacsit.

Márti Meseországban

Rendelési kód: AG322
Egy esős délutánon Márti mesekönyvet olvas Pepe kutyus társaságában.
Azonban hamarosan elnyomja
az álom, és a mesekönyv oldalain
találja magát.

Képes szótár 6–10
gyerekeknek éveseknek
magyar–angol

Márti és a kóbor kiscica
Rendelési kód: AG317
Márti ezúttal naplóírásba fog. Már az
első nap izgalmas eseményt tartogat:
egy kóbor cica okoz bosszúságot
a kirándulás alkalmával.

218 × 276 mm,
48 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG330
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1390 Ft
Az Oxford University Press gyerekek számára készült, képes
szótáraival a család együtt és
játékos formában tanulhat akár
az iskolába készülve, vagy egy
hosszú vonatúton. A színes illusztrációk segítségével könnyedén elsajátíthatják gyermekeink
a mindennapi életben használt
leggyakoribb szavakat az otthonnal, az időjárással vagy akár
a nyaralással kapcsolatban.

Márti és a szellemek

Rendelési kód: AG318
Mártit nagyon nyugtalanító kérdés
foglalkoztatja mostanában: vajon
vannak-e szellemek a régi házban?

Márti szereti az öccsét
Rendelési kód: AG319
Márti, Jani és Pepe kutyus egyedül
marad otthon, aminek meg is lesz
a következménye: Janit baleset éri...

PUZZLE-KÖNYVEK
5adkbó v a l

kir

Magyarország
Rendelési kód: AG323

5adkbó v a l

5adkbó v a l

Az őskor
dinoszauruszai

A kötetek jellemzői:
325 × 235 mm,
10–12 oldal/kötet,
keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
Klubár: 2780 Ft/kötet

kir

kir

Rendelési kód: AG324

Karácsony

6adkbó v a l
kir

Rendelési kód: AG325

Világunk hét földrésze
Rendelési kód: AG327

6adkbó v a l

kir

5adkbó v a l

A világ állatai

kir

Rendelési kód: AG329

5adkbó v a l

kir

Felfedezők –
Világutazók nyomában
Rendelési kód: AG328
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új

mindent
a lovakról

Rendelési kód: AG326

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00 47

efghijklmeseuvwxyzabcd

Leporellók
Gábor Emese rajzaival

4–8
A csuka
parancsára éveseknek
Orosz népmesék
Válogatta: Boldizsár Ildikó
Illusztráció: Kun Fruzsina
200 × 285 mm,
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG331
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
„Nagy öröm volt számomra
összeállítani az orosz népmesékből ezt a kötetet, mert az
orosz mesék igazi varázsme-

sék: abba a korba hívják meg
a mese hallgatóját, amikor az
ember még nem ismerte a lehetetlent. Az orosz mesehősök azt tanítják, hogy legyen
bármilyen nehéz is az előttük
lévő akadály, érdemes meg
küzdeniük a boldogságért.
Ezt a tanítást már a 4–8 éves
gyerekek is megértik, sőt
képesek erőt meríteni belőle.
De mivel a kötetet leginkább
családi mesélésre szántam,
a felnőttek is sokat okulhat
nak belőle.” (Boldizsár Ildikó)

Az apóka ültetett egy répát
és így biztatgatta:
– Nôj, nôj, répa, növekedjél, gyökérke,
jó édesre, szép kövérre, óriási nagyra!
Meg is nôtt a répa, jó édes lett,
szép kövér lett, óriási nagy lett.
Ment az apóka, hogy kihúzza.
Húzta-húzta, tépte, cibálta, ráncigálta,
de hiába – nem mozdult a répa.
Hívta az apóka az anyókát.
Anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –
húzták, húzták, ráncigálták, de hiába –
nem mozdult a répa.
Hívta az anyóka unokáját.
Unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –
húzták, húzták, ráncigálták, de hiába –
nem mozdult a répa.
Hívta az unoka a kutyát, Bogárkát.
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –
húzták, húzták, ráncigálták, de hiába –
nem mozdult a répa.
Hívta Bogárka a tarka macskát.
Macska húzta Bogárkát,
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –
húzták, húzták, ráncigálták, de hiába –
nem mozdult a répa.
Hívta a macska az egérkét.
Egérke húzta a macskát,
macska húzta Bogárkát,
Bogárka húzta unokát,
unoka húzta anyókát,
anyóka húzta apókát,
apóka húzta a répát –
húzták, húzták, jót rántottak rajta –
erre aztán engedett a répa,
kifordult a földbôl.
Rab Zsuzsa fordítása

48 Rendeljen 2012. február 13-ig!

www.lira.hu

Téli mondókák
Rendelési kód: AG371

Hónapsoroló

Rendelési kód: AG372
A vidám versek egy kedves mackó
kalandjait kísérik végig az év tizenkét
hónapján keresztül.
A kötetek jellemzői:
Írta és rajzolta Gábor Emese
230 × 160 mm,
8 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 690 Ft/kötet
Klubár: 640 Ft/kötet

2–3

éveseknek

Karácsonyi színezőés foglalkoztató
3–5
csomagok, 1–2. éveseknek

1. csomag – rendelési kód: AG374

2. csomag – rendelési kód: AG375
Mindkét csomag három-három
színezőt és egy négy darabos
zsírkrétacsomagot tartalmaz.
A csomag mérete: 205 × 280 mm
zacskóban 3 irkafűzött füzet
3–5
Bolti ár: 690 Ft/csomag
éveseknek
Klubár: 640 Ft/csomag

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00
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babaházas
kiadványok
3–5

éveseknek

Hogyan fedezték
fel a manók
a karácsonyt?

Ebben a kötetben egy családdal, Mimivel, Kirkivel és
szüleikkel ismerkedhetünk
meg, és a meséből az is
Mesék az Öreg Tölgyből
kiderül, hogyan fedezték
200 × 140 mm,
fel a manók a karácsonyt.
40 oldal, keménytábla
A kedves történet fényt derít
Rendelési kód: AG334
a legszebb ünnep lényegére,
Bolti ár: 1190 Ft
és a kis olvasókon túl
Klubár: 1100 Ft
az Öreg Tölgy lakóinak
Az erdő szélén álló Öreg Tölgy- és az erdő minden állatának
ben mesélőkedvű manók élnek. elhozza a szeretet napjait.

Nől a dér, álom jár

4–10

éveseknek

Téli versek antológiája
210 × 210 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG340
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
A nagyszerű költők tollából
származó versek és a szép
képek minden korosztály számára elhozzák a leghidegebb
évszak varázslatát.

Furfangos
legények

Rendelési kód: AG338

Tűzrőlpattant
királylányok

Rendelési kód: AG339
A kötetek jellemzői:
210 × 210 mm,
4–7
56 oldal/kötet, éveseknek
keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
Klubár: 1850 Ft/kötet
Ezekben a kötetekben Benedek Elek gyűjteményéből
szemezgettünk, s olyan meséket fűztünk egy csokorba,
melyekkel mind a kisfiúk,
mind a kislányok könnyen
azonosulni tudnak majd.

5–7

éveseknek

4–10

éveseknek

4–8

éveseknek

Biblia
gyermekeknek

200 × 275 mm,
260 oldal, keménytábla,
bélelt borító
Rendelési kód: AG335
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Biblia történetei elevenednek meg ebben a gyönyörű
kötetben. Nemcsak mesélnek, hanem tanítanak is:
a szeretetről, a bátorságról,
az igazságról és a reményről.

Kérdések
és feleletek könyve
150 × 185 mm,
360 oldal, flexibilis borítóval
Rendelési kód: AG343
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Kérdések és feleletek könyvében rengeteg olyan ismeret
található, melyek kielégítik
a legérdeklődőbb gyermekek
tudásszomját is. A kérdések
különböző témaköröket
járnak körül, s még a szülők
számára is tartogathatnak
érdekességeket!

A kis olvasó a kötetek közepéből kinyíló palotában, illetve
várban a mellékelt szereplőkkel újra és újra átélheti a lapokon megelevenedő csodás
történetet, sőt akár tovább is
gondolhatja a mesét határtalan fantáziája segítségével.
A játék után a kastélyok
egyetlen mozdulattal ismét
könyvvé változtathatók.

8
8ir–akóval

Óvodások
kirakója

k

A kötetekben a kirakós oldalakat verses történetek színesítik, és a kirakó alatt színező
is található. Játék, tanulás és
alkotás egy kötetben!
A kötetek jellemzői:
205 × 205 mm,
18 oldal/kötet, bélelt borító
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
Klubár: 1850 Ft/kötet

4–5

éveseknek

Építsd meg!sorozat

A kötetek jellemzői:
220 × 280 mm, 18 oldal/kötet,
összeépíthető elemekkel
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/kötet
A sorozat kötetei egyszerre kínálják az olvasás és
a kreatív alkotás élményét
a gyermekeknek. A mellékletből kiemelhető mesefigurákkal és helyszínekkel három
dimenzióban lehet eljátszani
a könyvben olvasott mesét.

A tündérek
palotája

5–8

éveseknek

Rendelési kód: AG332
Ebben a kötetben tündérekkel
ismerkedhetnek a kis olvasók.

Keresd meg
a versenypályán!
Rendelési kód: AG341

4–6

Keresd meg
a futballpályán!

Rendelési kód: AG342
A kötetek jellemzői:
235 × 290 mm,
32 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1390 Ft
A Keresd meg!-sorozat új
részeiben ezúttal a versenypályákra és a futballpályákra
látogatunk. A keresgélős játék
során sok érdekességgel
ismerkedhetnek meg a gyermekek a motorsport és a
labdarúgás világából.
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éveseknek

Középkori
várkastély

Artúr király legendája
Rendelési kód: AG333
A kötet varázslatos világa
ezúttal Artúr királlyal és a hozzá kapcsolódó mondákkal
ismertet meg.

Egy nap otthon

Rendelési kód: AG344

Egy nap falun

Rendelési kód: AG345

Egy nap a parkban
Rendelési kód: AG346

5–8

éveseknek

Csipkerózsika

Rendelési kód: AG337

Egy nap az óvodában A három kismalac
Rendelési kód: AG347

Rendelési kód: AG336

www.lira.hu

(1) 33 77 333

A kötetek jellemzői:
285 × 285 mm,
6 oldal/kötet, papírházzal
Bolti ár: 5490 Ft/kötet
Klubár: 5100 Ft/kötet

(1) 299 80 00 49
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TESZ-VESZ

Tűzoltóautó

VÁROS

Tesz-Vesz doboz
8 könyvvel!
3–4

éveseknek

Kedvenc színeink
Óriási
Tesz-Vesz Könyv

242 × 340 mm,
16 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG351
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Üdvözlünk Tesz-Vesz Városban! Richard Scarry óriási
mesekönyvében újra találkozhatsz barátaiddal Tesz-Vesz
Városból, és megtudhatod,
micsoda fergeteges kalandok
történtek velük.

Viva PiÑatacsomag 1.
Állati party

Tesz-Vesz Város
hajtogatós 1.
Richard Scarry
175 × 175 mm,
10 oldal, keménytábla,
kihajtható oldalakkal
Rendelési kód: AG349
Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 1590 Ft
Ismerjétek meg Richard
Scarry mókás mesefiguráit
ebből a kihajtogatható képeskönyvből, és tudjátok meg,
melyiküknek mi a kedvenc
színe!

4–8

Ubi malac
első szavai

Richard Scarry
3–4
éveseknek
A doboz mérete:
215 × 145 × 70 mm
Tartalma:
8 kis keménytáblás lapozó,
Lapozók: 140 × 140 mm,
8 oldal/könyv,
Rendelési kód: AG352
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Tesz-Vesz Város Tűzoltóautó
doboz nyolc kis könyvet

Tesz-Vesz Város
hajtogatós 2.
Richard Scarry
175 × 175 mm,
10 oldal, keménytábla,
kihajtható oldalakkal
Rendelési kód: AG350
Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 1590 Ft
Ismerjétek meg Ubi malacot!
Ebből a vicces, hajtogatós
képeskönyvből megtudhatjátok, milyen szavakat ismer
már Ubi.

könyvjelző

könyvjelző
Mátyás király 4–8
éveseknek
bolondja
Benedek Elek
Tréfás
243 × 336 mm,
állatmesék
32 oldal, keménytábla

éveseknek

Kifestő

Nevess velünk

Rendelési kód: AG353
Bolti ár: 1190 Ft
Klubár: 1100 Ft
Ez a nagy méretű mesekönyv Benedek Elek meséiből válogat, Jenkovszky
Iván gyönyörű, dupla
oldalas illusztrációival
színesítve az oldalakat.

Matricás kifestő 1.
Rendelési kód: AG355

Viva PiÑatacsomag 2.
Fergeteges
kiruccanás
Kifestő

Vidám társaság
Matricás kifestő 2.
Rendelési kód: AG356

A kötetek jellemzői:
Színezők: 210 × 285 mm,
Matricások: 235 × 165 mm,
16 oldal/füzet
+ 1 oldal matrica, irkafűzött
Bolti ár: 580 Ft/2 füzet
Klubár: 540 Ft/2 füzet
A Minimax gyermekcsatornán nagy sikerrel futó
rajzfilmsorozat kedves
figuráival készült négyféle
játékos színező füzet. A Nevess velünk, és a Vidám
társaság címűek matricás
betétet is tartalmaznak.
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tartalmaz (Számolj tízig, Útonú tfélen, Durci, a rosszcsont,
Ki, kicsoda?, Járgányok, Édes
otthon, Cicó és az ellentétek,
Cicó, az illemtudó).
A mókás kötetek által
megannyi érdekes dolgot
tanulhatnak meg a gyerekek
Tesz-Vesz Város lakóinak
segítségével!

Mesés
társasjátékok
könyve

La Fontaine
243 × 336 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG354
Bolti ár: 1190 Ft
Klubár: 1100 Ft
La Fontaine meséiből
olvashatunk, a Benedek
Elek-mesekönyv párjaként
megjelent válogatásban, melyet szintén
Jenkovszky Iván nagy
méretű, színes illusztrációi gazdagítanak.

210 × 280 mm,
14 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG348
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Pán Péter és barátai eljutnak
Meseországba, Maugli
a dzsungelben találkozik
Bagirával, Hófehérkének segítenek a törpék... Kezdődhet
a játék, mindössze két dobókockára és néhány bábura
lesz szükség.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

5–8

Tündérek

éveseknek

A kötetek jellemzői:
237 × 280 mm,
24 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 2750 Ft/kötet
Klubár: 2560 Ft/kötet

Kisnyuszi
testvérkéje

Földünk

Sabina Stauber
Rendelési kód: AG363
Mennyi idős a Föld? Hogyan
keletkeztek a hegyek? Tüzet
okádnak-e a vulkánok? Miért
vannak nappalok és éjszakák? Miért van olyan hideg
az északi sarkon?

Minden egér
szereti a sajtot
3–5

éveseknek

Harry Horse
260 × 215 mm,
32 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG358
Bolti ár: 1800 Ft
Klubár: 1680 Ft
„Ismerek egy helyet, ahol egy
kis nyuszi él a családjával.
Nem valami nagy nyuszi –
viszont kék ruhája van.
Ha elég figyelmesen keresed,
te is megtalálhatod.”
A sorozat eme kötete arról
mesél, hogy végre megérkezik
Kisnyuszi várva-várt testvérkéje…

Cinege Mici
meséje

A vasút

Max Walther
Rendelési kód: AG362
Kik irányítják a vonatot?
Milyen a railjet belülről? Mióta
közlekednek vonatok? Hogyan
tartják karban a vonatokat?

Karla Schneider–
4–8
Claudia Carls
éveseknek
230 × 300 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG359
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Laposföld birodalmának
udvari bolondja nyugdíjba vonul, ezért a király az
utódját keresi. Boglya Boldi
szerint az ő tarsolya rejti

8–14

éveseknek

Kérdések könyve

Minden kérdésre van válasz
Szerk. Francz Magdolna
210 × 280 mm
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG361
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
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Urbán Gyula
125 × 200 mm,
52 oldal, kartonált
Rendelési kód: AG364
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
Mulatságos és fordulatokban bővelkedő, kedves
humorú mese – sok-sok tanulsággal. A történet végén
mindenre fény derül, még
arra is, hogy miben hasonlít
egymásra a világ összes
egere. A könyvből zenés
mesejáték, film, sőt lemez
is készült, és valamennyi
éppoly sikert aratott, mint
maga az alapmű.

könyvjelző
a legmókásabb szóvicceket.
Piros Vilmos díszes csörgőbotjával szeretné szórakoztatni őfelségét. És ott
van Cinege Mici is, aki lány
létére szívesen kipróbálná
magát udvari bolondként.
Ezért a fogcsikorgató
télben hét szoknyát húz
magára, a fejére dunnát
csavar, és a befagyott folyó
jegén serpenyőből készült
korcsolya
cipőben
siklik a
kastélyig.
Mindhárom
udvaribolond-jelölt
a kastélyban maradhat, hogy
őfelsége
próbára
tegye őket.
De vajon
kit választ
végül udvari
bolondjának
a király?

www.lira.hu

könyvjelző

Soós Dóra (Kira Bright)
akikben minden romlatlan
Rajzolta: Priem
gyermek magára ismerhet.
210 × 297 mm,
48 oldal, keménytábla
„Gondolkoztál már azon
Rendelési kód: AG357
csillagfényes éjszakákon,
Bolti ár: 1990 Ft
hogy ha valaki
Klubár: 1850 Ft
azt mondaná,
A Juno mesél-sorozat első
lehet
három
kívánságod,
kötetében a szerző hét gyömit kívánnál?”
nyörű, színesen illusztrált
mesével mutat(Juno)
kozik be 5–10
éves olvasóinak. Tanmesék
ezek, de nem
szájbarágósak.
A történetek
végén a gyerekek maguktól
jönnek rá,
hogyan lehet
megkülönböztetni jót
és rosszat,
helyest és
helytelent.
Soós Dóra
első hét
meséjének
mindegyike
tündérekről szól,

Hupikék törpikék
rajongói
kézikönyv

190 × 285 mm,
100 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG360
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
E könyv lapjai között min
dent megtalálsz, amit a
törpökről tudnod szükséges:

(1) 33 77 333

5–10

éveseknek

• Mi a manó az a törp?
• A törpök földje
• Egy törp felépítése
6–10
éveseknek
• Törpök A-tól Z-ig
• A törpök ellenségei
• Törpapa aranyköpései
• Tréfi legfantörpikusabb tréfái
• Mi törpénik a törpök szabad
idejében?

(1) 299 80 00 51

efghijklmanóklubcdefghijk
Karácsonyra vár
a Mackó család
225 × 320 mm,
10 oldal, keménytábla
kinyitható ablakokkal
Rendelési kód: AG370
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
A házról készült képeket
böngészve beleshetünk

Karácsonyi
verses
kifestőcsomag

könyvjelző
minden szobába, és megnézhetjük, mit csinálnak
Mackóék. Ez a kis képekkel
tűzdelt történet arra hív,
hogy együtt olvassunk és
keresgéljünk, hisz a sok
papírfülecske oldalról
oldalra megannyi meglepetést rejt.

3–5

Bori
karácsonya

éveseknek

Kedvenc
4–7
karácsonyi éveseknek
matricás
foglalkoztatóm 1.
Rendelési kód: AG468

Kedvenc
karácsonyi
matricás
foglalkoztatóm 2.
Rendelési kód: AG469

A füzetek jellemzői:
210 × 280 mm,
16 oldal/füzet, kartonált
Bolti ár: 699 Ft/füzet
Klubár: 650 Ft/füzet
Vidám, színes foglalkoztatók
kicsiknek játékos feladatokkal
és matricákkal.

Jégvirág
Jaj, de pompás fa

Rendelési kód: AG376
A kötetek jellemzői:
200 × 280 mm,
40 oldal/füzet, irkafűzött
Bolti ár: 400 Ft/2 füzet
Klubár: 370 Ft/2 füzet
Karácsonyi dalokat, meséket,
verseket tartalmaz ez a két
színező-foglalkoztató füzet.

3–6

éveseknek

Liane Schneider–
Eva Wenzel-Bürger
200 × 200 mm,
24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: AG373
Bolti ár: 690 Ft
Klubár: 640 Ft
A boltokban már ott sorakoznak a mézeskalács figurák és a csokimikulások,
pedig még egy jó darabig
várni kell, hogy végre karácsony legyen. Bori azzal
tölti a várakozás hosszú
heteit, hogy díszeket készít.
Később, a karácsonyi vásáron még a Mikulással is
találkozik. De vajon tényleg
ő az igazi? Borinak van egy
ötlete, hogyan derítheti ki…

Bibliai történetek – nem csak karácsonyra
Kállai Nagy Krisztina, IBBY-díjas illusztrátor rajzaival

Karácsonyi
mesélő könyv

Bob Hartman–
Kállai Nagy Krisztina
218 × 268 mm,
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG368
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3590 Ft
Jézus születését hírül
adó bibliai beszámolók,
a karácsonyi szokások és az
ünnephez kötődő legendák
színes válogatása – közös
mesélésre alkalmas megfogalmazásban, gyönyörű
illusztrációkkal.

Mesélő Biblia

Bob Hartman–
Kállai Nagy Krisztina
218 × 268 mm,
160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG369
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3590 Ft
Ebben a gyönyörűen
illusztrált Bibliában úgy
szerepelnek a történetek,
hogy könnyebb legyen őket
elmesélni, mint felolvasni.
A jelenetek ismétlődése, valamint a mondókák bevonják
a gyerekeket az események mesélésébe.
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Aki bújt, aki nem

Karácsonyi
nyitogató könyv
kinyitható ablakokkal
Vicki Howie–
Kállai Nagy Krisztina
155 × 200 mm,
24 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG367
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2320 Ft
Miközben a karácsonyi
történetet meséljük a
kicsiknek, ők kedvükre nyitogathatják az ablakokat,
hogy megnézzék, ki rejtőzik
mögöttük.

www.lira.hu

Kicsik lapozgató
Bibliája

Bethan James–
Kállai Nagy Krisztina
176 × 176 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG365
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2320 Ft
A Bibliával nem lehet elég
korán kezdeni az ismerkedést.
A Szentírás válogatott történeteiből már a legkisebbek
is megérthetik, hogy Isten
szereti őket. 2–4 éveseknek
szólnak az egyszerűen megfogalmazott, rövid történetek.

(1) 33 77 333

Kicsik lapozgató
imakönyve

Bethan James–
Kállai Nagy Krisztina
176 × 176 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AG366
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2320 Ft
Hogyan tanítsuk imádkozni
kisgyermekeinket? A könyvben több mint 30 rövid imádság szól a teremtő Istenhez:
hálaadás, bocsánatkérés,
dicsőítés az apróságok nyelvén. A könyvet egész oldalas,
színes illusztrációk díszítik.

(1) 299 80 00

uvwxyzabCD – DVDefghijklm
Másképp
High School
Jennifer Lopez –
Musical 3 – Senior Year Brave
Rendelési kód: AG398
Klubár: 490 Ft

Rendelési kód: AG399
Klubár: 690 Ft

Kylie
Minogue – X

RobBie Williams –
Rudebox

Spice Girls –
Greatest Hits

Britney Spears –
Circus

Outkast –
Idlewild

José Carreras –
The Essential

Rendelési kód: AG401
Klubár: 490 Ft

Rendelési kód: AG402
Klubár: 690 Ft

Rendelési kód: AG403
Klubár: 490 Ft

Rendelési kód: AG404
Klubár: 1290 Ft

Rendelési kód: AG400
Klubár: 490 Ft

Miklósa Erika
CD – Játékidő: 55 perc
Rendelési kód: AG472
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3690 Ft
Klasszikus kalandozás
a latinos dallamok és a jazz
világában! Átiratok, különlegességek, meglepetések.
A CD-n a világjáró művésznő a szívéhez legközelebb
álló áriákból és dalokból
válogatott, a Lakmé bravúr

CD-újdonság
koloratúr áriájától Edith
Piaf slágeréig, Bernsteintől
a portugál fadon át a Piaz
zolla tangókig és a Traviáta
nagyáriája jazz átiratától az
operett slágerekig…
Az operadívát „utazására”
elkísérte: Dolhai Attila, Kökény Attila, Fekete-Kovács
Kornál (trombita) és a Modern Art Orchestra, valamint a Quartett Escualo és
Harazdy Miklós (zongora).

Rendelési kód: AG405
Klubár: 890 Ft

Twist Olivér – DVD
Rendelési kód: AG410
Klubár: 890 Ft

Gerinctorna
kezdő – 80 perc

Hatékony gerincmobilizálás,
hát- és hasizom-erősítés.
Rendelési kód: AG463

Gerinctorna
haladó – 80 perc

Gerincmobilizálás, hát- és
hasizom-erősítés jobb erőnléttel rendelkezőknek.
Rendelési kód: AG464

Keringésjavító
torna 1. – 70 perc
Mátrix
Újratöltve

Rendelési kód: AG407
Klubár: 490 Ft

Harry Potter és
Végzetes
az azkabani fogoly szomjúság
Rendelési kód: AG408
Klubár: 490 Ft

Rendelési kód: AG411
Klubár: 590 Ft

Mozgásprogram visszér,
trombózis, ödéma megelőzésére, illetve meglévő
panaszok enyhítésére.
Rendelési kód: AG465

A változás évei
Klimax

Torna + relaxáció
Játékidő: 75 perc
Speciális torna csontritkulás
megelőzésére, autogén
tréning, orvosi tanácsok.
Rendelési kód: AG466

Lusta torna –
Csak ülve! – 75 perc

Ikerfilmek: Bad Boys 2.

Charlie angyalai –

Rendőrakadémia 6. Szeretünk Raymond
Az ostromlott
város
Rendelési kód: AG409
Klubár: 490 Ft

Rendelési kód
Első évad: AG412
Második évad: AG413
Klubár: 1790 Ft/DVD
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Teljes gázzal
Rendelési kód: AG406
Klubár: 1590 Ft

Izületkímélő, kondícionáló
torna. Ajánlott keringésjavításra, zsírégetésre,
inkontinencia és aranyér
panaszok csökkentésére,
férfiaknak prosztatagondok
enyhítésére.
Rendelési kód: AG467
Klubár: 990 Ft/DVD

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00 53

vwxyzabcDVDefghijklm

etalonfilmek

új

karácsonyra

Nosztalgia

A Biblia Gyermekeknek rajzfilmsorozat
Minden
Újszövetség DVD-n
2 rajzfilm
Jézus életéről

Játékidő: 2 × 30 perc
Bolti ár: 1990 Ft/DVD
Klubár: 1850 Ft/DVD

Újszövetség I.

A király megszületett
Jézus, az Isten fia
Rendelési kód: AG377

Újszövetség II.
Keresztelő János
Megkerült
az elveszett

Rendelési kód: AG378

Újszövetség III.
Aki sziklára épít…
Uram, hiszek!

Rendelési kód: AG379

Újszövetség IV.

Jézus példabeszédei
A tékozló fiú

Újszövetség V.

Az irgalmas
szamaritánus
Jézus csodatételei
Rendelési kód: AG381

Újszövetség VI.
Mennyei kenyér
Az igazságos bíró

Rendelési kód: AG382

Újszövetség VII.

„Bocsásd meg
a vétkeinket…”
Kincsek a mennyben
Rendelési kód: AG383

Újszövetség VIII.
A mennyek országa
Lázár él
Rendelési kód: AG384

Újszövetség IX.
A Messiás eljön
Az idők jelei

Minden
Ótestamentum DVD-n
3 rajzfilm a Bibliából
Játékidő: 3 × 25 perc
Bolti ár: 1990 Ft/DVD
Klubár: 1850 Ft/DVD

új

új

Díszdobozos kiadás
Duplalemezes változat,
slipcase tokban, kísérőfüzettel
Játékidő: 125 + 131 perc
Rendelési kód: AG392
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Andrej Tarkovszkij felejthetetlen élményt nyújtó, lenyűgöző
és értékes képkölteménye.

Ég és föld között

Találd meg önmagad!
Játékidő: 235 perc
Rendelési kód: AG391
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Ez a film a világhírű színésznő,
Shirley MacLaine Találd meg
önmagad! című önéletrajzi
bestselleréből készült.

Albert Schweitzer
Egy élet Afrikáért
Díszdobozos, duplalemezes
Játékidő: 109 perc
Rendelési kód: AG393
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A film a Nobel-békedíjas
orvos élettörténetét mutatja
be. Különleges extrákkal!

új

Az Ótestamentum 1.

Legyen világosság
Orcád verítékével
Káin és Ábel
Rendelési kód: AG386

Az Ótestamentum 2.
Noé
Noé fiai
Bábel tornya

Rendelési kód: AG387

Az Ótestamentum 3.
Teráh fia
Ábrahám vándorlása
Szodoma és Gomorra
Rendelési kód: AG388

Rendelési kód: AG385

Rendelési kód: AG380

Páduai Szent Antal

A szó, mely éget
Játékidő: 100 perc
Rendelési kód: AG394
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Játékfilm Páduai Szent Antal
életének főbb eseményeiről,
az 1221-es szicíliai partoknál
történt hajótörésétől kezdve
egészen haláláig.

Fausztina

Az irgalmasság üzenete
Játékidő: 75 perc
Rendelési kód: AG395
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Jerzy Lukaszewicz rendező
egy bátor apáca rendkívüli
történetét eleveníti fel ebben
az ösztönző, reményteljes
alkotásban.

családi filmtár-sorozat

új
Tistou

Az angyalgyermek
Játékidő: 75 perc
Rendelési kód: AG389
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Druon világhírű regényéből
készült ez a rajzfilm Tistouról,
a 8 éves kisfiúról, aki bárhol
képes pillanatok alatt virágokat ültetni.
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Utazás
a Mennyországba

Játékidő: 86 perc
Rendelési kód: AG390
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
A film egy equadori árva
kisfiúról szól, akinek sok megpróbáltatást kell legyőznie,
de mindig talál segítséget
a bajban.

(1) 299 80 00

MIRAX DVD-k
karácsonyra

Felnőtteknek

(thriller, akció, horror, vígjáték)

Szörnyek keringője
Rendelési kód: AG135

A kilencedik kapu
Rendelési kód: AG427

Novokain

Rendelési kód: AG428

Kutyaszorítóban
Rendelési kód: AG429

Tűzlabda

Rendelési kód: AG430

Utolsó lövés

Rendelési kód: AG439

Confucius

Rendelési kód: AG441

Bolti ár: 990 Ft/DVD
Klubár: 920 Ft/DVD

Természetfilm GyerMekeknek
Yellowstone

Tweeniék – DVD 1

Anime

Kék Mackó
kalandjai – DVD 1

Rendelési kód: AG451

Rendelési kód: AG438

Rendelési kód: AG440

Rendelési kód: AG431

Rendelési kód: AG432
Démonvadászok
Devil May Cry – DVD 1 Kék Mackó
Rendelési kód: AG434
kalandjai – DVD 2
Rendelési kód: AG433
Démonvadászok
Devil May Cry – DVD 2 Eperke 3D – DVD 3
Rendelési kód: AG435
Az eltűnt ibolyák
Rendelési
kód: AG437
Démonvadászok
Devil May Cry – DVD 3 Eperke 3D – DVD 4
Rendelési kód: AG436
A szabály
az szabály
Proton

Hősök háborúja

Paula és barátai

Coco

Rendelési kód: AG444

Tomboló Főnix

DVD 2

Disco

Fénylőfürt
és a Mágikus
Manócskák – DVD 1

DVD 1

Rendelési kód: AG442

Paula és barátai

Rendelési kód: AG443

Rendelési kód: AG445

Rendelési kód: AG446
Rendelési kód: AG447

Az eltűnt ezred

Rendelési kód: AG448

Rendelési kód: AG450

Fénylőfürt
és a Mágikus
Manócskák – DVD 2

Ong Bak 3
A leszámolás

Rendelési kód: AG452

Rendelési kód: AG449

Ne sírj

Roxanne legszebb
Karácsonya +
Karácsonyi hópihe

Rendelési kód: AG453

Rendelési kód: AG454

Teletubbies

DVD 1 – Táncolj velünk
Rendelési kód: AG455

DVD 2 – Karácsony

Rendelési kód: AG456

DVD 3 – Jó kis
felfordulás

Rendelési kód: AG457
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18 részes mesélj nekem-sorozat
Válogatásainkkal segítséget szeretnénk nyújtani minden mesélőkedvűnek a „mit meséljek?” nagy kérdésének eldöntésében. Mindenkit biztatunk és bátorítunk arra, hogy olvassa meséinket a maga kedvére, olvassa – netán tán – a mások örömére. A gyerekek nem csak azt kérik, hogy
„mesélj nekem”, hanem bizony egyúttal gyakran a rendelést is leadják:

„mesélj nekem sárkányosat... manósat...” és így tovább. Tematikusan
válogatott köteteink az ebbéli választások gondjain igyekeznek könnyíteni. A sorozat kötetein keresztül magyar népmeséket, valamint Benedek Elek, Grimm, Andersen és más klasszikus mesemondók történeteit
élheti át a család, unokától nagymamáig.

A 18 részes
Mesélj nekem-sorozat

Szállítás és fizetés a 12. kötet
megjelenése után, várhatóan
március második felében.

kéthetente megjelenő köteteit
keresse az újságárusoknál!

Jelen katalógusunkból az első kötet
önállóan megvásárolható, illetve
kedvezményes csomagok rendelhetők
vagy előrendelhetők.
(Az ajánlat a postai és helyi munkatársainkon keresztüli megrendelésekre vonatkozik, és a készlet erejéig
érvényes!)
A kötetek jellemzői:
185 × 265 mm,
64 oldal/kötet
Ár: 990 Ft /1. kötet
1290 Ft/db (2–18. kötet)

1–6. kötet

kedvezményesen

Rendelési kód: AG488
Bolti ár: 7440 Ft/6 kötet
Kedvezményes ár:
6990 Ft/6 kötet
Szállítás és fizetés a 6. kötet
megjelenése után, de legkésőbb
december 20-ig.

7–12. kötet

kedvezményesen

Rendelési kód: AG489
Bolti ár: 7740 Ft/6 kötet
Kedvezményes ár:
6990 Ft/6 kötet

13–18. kötet

kedvezményesen

Rendelési kód: AG490
Bolti ár: 7740 Ft/6 kötet
Kedvezményes ár:
6990 Ft/6 kötet
Szállítás és fizetés a 18. kötet
megjelenése után, várhatóan
június közepe táján.

A teljes sorozat

(1–18. kötet) kedvezményesen
Rendelési kód: AG491
Bolti ár: 22 920 Ft/18 kötet
Kedvezményes ár:
19 480 Ft/18 kötet

A sorozat első kötete
önállóan is megrendelhető:

mesélj nekem Mindenféle állatokról

A sorozat kötetei:

Mesélj nekem...
1. ...mindenféle állatokról
(megjelent)
2. ...királylányokról és királyfiakról
(megjelent)
3. ...kicsikről és óriásokról
(megjelent)
4. ...lovakról és szamarakról
(megjelenik: 2011. 11. 11.)
5. ...leányokról és legényekről
(megjelenik: 2011. 11. 25.)
6. ...szeretetről és jóságról
(megjelenik: 2011. 12. 09.)
7. ...testvérekről és barátokról
(megjelenik: 2011. 12. 30.)
8. ...sárkányokról és ördögökről
(megjelenik: 2012. 01. 13.)
9. ...furfangos emberekről
(megjelenik: 2012. 01. 27.)
10. ...törpékről és manókról
(megjelenik: 2012. 02. 10.)
11. ...fákról és virágokról
(megjelenik: 2012. 02. 24.)
12. ...csodás szárnyasokról
(megjelenik: 2012. 03. 09.)
13. ...tündérekről és boszorkányokról
(megjelenik: 2012. 03. 23.)
14. ...elvarázsolt emberekről
(megjelenik: 2012. 04. 06.)
15. ...lustákról és szorgalmasokról
(megjelenik: 2012. 04. 20.)
16. ...medvékről és vadakról
(megjelenik: 2012. 05. 04.)
17. ...okosokról és balgákról
(megjelenik: 2012. 05. 18.)
18. ...titkokról és varázslatokról
(megjelenik: 2012. 06. 01.)
A sorozatról bővebb információ a
www.meseljnekem.manokonyvek.hu
weboldalon található.

Rendelési kód: AG487
Klubár: 990 Ft

A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés kézhez
vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy futárszolgálattal megkül
di, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen
feltételekkel csak magyarországi címre vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne,
érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál! A Líra Könyv Zrt. a katalógusban található köny
vekre minőségi garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmentesen kicseréli.
A Líra Könyv Zrt. garanciát vállal arra, hogy a megrendelés során birtokába jutott
adatokat csak a Líra Könyvklub használja, másnak nem adja át.
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. Amennyiben valamely termék a nagy ér
deklődés miatt huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb
kártérítési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2012. február 13-ig veszünk fel megren
delést.

A köteteket hatosával szállítjuk ki:
az első hatot legkésőbb december
20-ig, a 7–12. kötetet a 12. kötet
megjelenése után, a 13–18. kötetet
az utolsó könyv megjelenése után.
Az első 6 kötet szállításakor a teljes
sorozat ára egy összegben fizetendő.

Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül
elállhat. Elállási jogát azonban csak abban az esetben gyakorolhatja, ha a termék
esetleges gyári csomagolását nem bontotta meg, és a terméket rendeltetésszerűen
használta. Elállása esetén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli.
Az áru vételárát az eladó az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül vissza
téríti. Elállás esetén kérjük az árut a Líra Könyv Zrt., 1086 Budapest, Dankó u. 4–8.
címre küldeni.

Az ön helyi munkatársa:

