kati marton új könyve
raoul wallenbergről

maros andrás
tárcája

levelek
az árnyékvilágból

izgalmas, misztikus thriller

ulickaja, darvasi
lászló, szabó T. anna:
új mesekönyvek
a könyvfesztiválra

nőnek lenni,
és nem bedilizni

interjú

Ára:198 Ft

Klubtagoknak ingyenes
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Magazin kéthavonta

Fotó: Tasnádi Mária

galgóczi dórával

ajándékajándékajándék
ghijklmnolvasnivalópqrstuvwx
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.)

yzabcdefgyerekekneklmnopqrst
Ajá

könndék
yv!

A téboly könnyed léptei
Polina Daskova
135 × 215 mm,
424 oldal, füles, kartonált
„Osztályon felüli krimi, mely a végkifejletig nem veszít intenzitásából.”
(Neue Westfälische)

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-

-

Az én családfám
Foglalkoztató
202 × 295 mm,
24 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ233
Bolti ár: 890 Ft
Klubár: 830 Ft
Ennek a színes foglalkoz
tatókönyvnek a segítségével feltérképezheted
saját családfádat és
összegyűjtheted a közös
emlékeket.
Az egyszerű, kitöltésre
és megválaszolásra
váró kérdések segítenek abban, hogy
minél többet megtudj
családodról és annak
tagjairól.
Fedezd fel, hogyan
kapcsolódtok
egymáshoz, gyűjtsd
össze a közös
élményeket, és
rajzold meg a saját
családfádat!
Jó kutatást kívánunk!

Számlázási név: ................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................
Líra törzsvásárlói kártyaszám
(csak törzsvásárlóknak/klubtagoknak):

éveseknek

Rendelési
lehetőségek
Bármely boltunkban

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

Könyv, DVD vagy CD címe

db

Postán

Líra Könyvklub, 1431 Budapest, Pf.: 172.

	Faxon

(1) 299 8000 (a megrendelőlap elküldésével)

	Telefonon

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

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.

hónap

nap

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

konyvklub@lira.hu

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

SMS-ben

Összesen

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

Helyi munkatársainkon keresztül

Összeg

	E-mailen

		

Boltlistánk a www.lira.hu-n.

(a megrendelőlap elküldésével)

@

év

könyvjelző

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

Ha a számlát más néven kéri:

Rendelési kód

6–10

(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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Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál – 2012
2012. április 19–22. • Millenáris, 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.
Szeretettel várjuk minden kedves olvasónkat a legnagyobb könyves ünnepen
A Líra csoport standjai: Jövő Háza 41-es, Fogadó Gyereksarok F2-es stand (G épület)

Király Levente
főszerkesztő

A LÍRA CSOPORT
PROGRAMJAI

16.30–17.30: Bánó Attila dedikál
az Athenaeum/Líra standon.

15.00–16.00: Grecsó Krisztián
dedikál a Magvető/Líra standon.

17.00–18.00: Hazafias kalandregény. Beszélgetés Fehér Béla új
regényéről. Supka Géza terem

15.00–16.00: Varró Dániel és Maros
Krisztina dedikál.
Fogadó Manó Könyvek/Líra stand

18.00–19.00: Fehér Béla dedikál
a Magvető/Líra standon.

16.00–17.30: Skandináv díszvendégség standja – Sjón: A macska
róka. A beszélgetés után Sjón dedikál.

Április 21. szombat

11.00–12.00: Olvass velem!
Az új könyvsorozat két kötetének
bemutatója és játékos vetélkedő
kisiskolásoknak.
Fogadó, Gyereksarok, Színpad 2

12.00–13.00: Boldizsár Ildikó,
Luzsi Margó, Szalma Edit, Kiss
István, Kállai-Nagy Krisztina,
és Kun Fruzsina dedikál.
Fogadó, Manó Könyvek/Líra stand

15.30–16.30: 55 meghökkentő eset
a magyar történelemből. Beszélgetés
Bánó Attila legújabb könyvéről a szerzővel és Dr. Gróf Bethlen Istvánnal.
Szabó Magda terem

12.00–13.00: Magyar szecessziós
építészet. Beszélgetés Bede Béla
könyvéről. Kner Imre terem

ISSN: 1788-649X

Április 20. péntek

11.00–12.00: Mesés délelőtt
Boldizsár Ildikóval és Luzsi Margóval.
Fogadó, Gyereksarok, Színpad 1

Magazin kéthavonta
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Könyvfesztivál az év
első nagy könyves
mustrája, sok kiadó
időzíti újdonságait
erre az időpontra.
Idén a Magvető
kiadó meglepetéssel
készül: egyszerre négy
gyermekkönyvet jelentet meg.
Egyet a világhírű írótól, Ljudmila
Ulickajától, hármat pedig kor
társ magyar szerzőktől: Darvasi
Lászlótól, Szabó T. Annától és
Máté Angitól, ráadásul ezentúl
rendszeres szereplője lesz
a gyerekkönyvpiacnak. És ha
már gyerekek: a Manó Könyvek
Olvass velem! címmel indít új
sorozatot. Paulo Coelho is friss
regénnyel jelentkezik, a címe:
Mint az áradó folyó.
A Corvina kiadó régi és új
könyvsikereket jelentet meg,
Galgóczi Dóra regénye etalon lehet a szórakoztató irodalomban,
nagyinterjúnkat vele készítettük.
Ezen kívül nagy szeretettel
ajánlom Önöknek a Levelek az
árnyékvilágból című misztikus
thrillert, melyet Szeghalmi
Lőrincz, egy 19. századi orvos
írt, és természetesen a népszerű
amerikai–magyar író, Kati Marton könyvét a hős svéd diplomatáról, Raoul Wallenbergről.
Jó olvasást!

13.00–14.00: Bede Béla dedikál
a Corvina/Líra standon.

16.00–17.00: Vajda Miklós dedikál
a Magvető/Líra standon.
17.00–18.00: Krasznahorkai László
dedikál a Magvető/Líra standon.
17.00–18.00: Felpróbált életek
Beszélgetés Galgóczi Dórával.
Kner Imre terem
17.00–18.00: Csinálni kell
Beszélgetés Maros Andrással.
Hess András terem
18.00–19.00: Maros András dedikál
a Magvető/Líra standon.
18.00–19.00: Galgóczi Dóra dedikál a Corvina/Líra standon.

Április 22. vasárnap
11.30–12.15: Tatoktatok
Gyermekirodalom a Magvetőnél.
Játékos felolvasóest és koncert
gyerekeknek.
Háziasszony: Szabó T. Anna költő.
Zenél a Göncölszekér együttes.
Fogadó, Gyereksarok, Színpad 1
12.15–13.15: A Magvető kiadó
gyerekkönyveinek szerzői és illuszt
rátorai – Kárpáti Tibor, Koncz
Timea, Lakatos István, Máté Angi,
Rofusz Kinga és Szabó T. Anna –
dedikálnak.
Fogadó, Magvető/Líra stand
16.00–17.00: Nőnek lenni és nem
bedilizni. Beszélgetés Bácskai Júlia
pszichológussal és Borbás Marcsival
az Athenaeum kiadó könyvújdonságáról.
Kner Imre terem
16.00–17.00: Gábor Emese dedikál.
Fogadó, Manó/Líra stand.

Főszerkesztő: Király Levente Olvasószerkesztő: Orosz Anett Tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa Szerkesztő:
Vörösváczki Klára A szerkesztőség címe: 1086 Budapest, Dankó utca 4–8. Telefonszám: (1) 210 9900
E-mail: konyvklub@lira.hu Website: www.lira.hu A meg nem rendelt kéziratokért a szerkesztőség nem vállal
felelősséget, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához,
másodközléséhez a Kiadó engedélye szükséges. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget.
Kiadja: Líra Könyv Zrt. 1086 Budapest, Dankó u. 4--8. Felelős kiadó: A Zrt. elnöke Nyomdai előállítás:
Théma Nyomda Kft. Felelős vezető: Cseszlai Róbert ügyvezető Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333
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Nézz magadra!

Petra Nagyová-Džerengová
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ127
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Lýdia, az egykori ambiciózus diáklány, most egy ikerpár gyesen lévő mamája,
nap nap után valóságos
poklot él át.

Könnyek kapuja

Abraham Verghese
160 × 230 mm, 624 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ316
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4180 Ft
A fiatal apáca és dr. Stone
rövid életű szerelmének
következményei súlyosak: az
egypetéjű ikerfiúk születése
a fiatal nővér életét követeli,
az orvos pedig elmenekül,
magára hagyja az újszülötteket. A két fiút egy indiai
orvos házaspár neveli fel nagy
szeretetben. Fiatalságukat
meghatározza az ’50-es és
’60-as évek etióp diktatúrája
és a kórház, ahol dolgoznak…

könyvjelző
Nem érti, hogy jóképű és
elegáns férje, az egyetemen körülrajongott, nagy
tudású professzor otthon,
a négy fal között hogyan
változhat át brutális zsarnokká, aki örömét leli az ő
megalázásában. A fiatal nő
élete még jobban összekuszálódik, amikor a férje
egy államvizsga utáni
bulira hazahozza
a tanítványait, köztük a szexi és kihívó
Karlát és a kedves,
érzékeny Róbertet.
Karla szemmel láthatóan el akarja
csábítani a tanárát,
Róbert pedig Lýdiá
hoz közeledne.
Kiszabadul-e Lýdia
az intrikák és árulások hálójából,
enged-e a tiltott
szerelemnek,
vagy álmait, önmagát feladva
megpróbálja
mégis össze
tartani a csa
ládot?

Kabul fecskéi

Yasmina Khadra
137 × 197 mm,
168 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ116
Bolti ár: 2400 Ft
Klubár: 2230 Ft
Mivé tesz a tömeg, mivé tesz
a félelem, mi törheti darabjaira az addig biztosnak
vélt életet? A Kabul fecskéi,
a Franciaországban oly
népszerű regény, briliánsan
leplezi le a különbséget vallásosság és az életveszélyes
vallási fanatizmus között.
Felejthetetlen beszámoló
arról, milyen az élet az ezredfordulón egy embertelen
teokráciában.

4 Rendeljen május 28-ig!

Csókcsata

Suzanne Brockmann
137 × 197 mm, 208 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ115
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2600 Ft
Suzanne Brockmann regénye
ismét Sunrise Key-n, a napfényes kis szigeten játszódik.
Frankie Paresky, a sziget magánnyomozónője – és egyben
taxisofőrje – egy nap érdekes
megbízást kap: keressen meg
egy férfit, egy ingatlan örökösét, aki egykor a szigeten
nyaralt. Frankie nagy lendülettel veti magát a férfi nyomába,
mivel a megbízásnak köze van
lezáratlan múltjához…

Utódok

Kauti Hart Hemmings
115 × 180 mm,
540 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ124
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
Matt King élete olyan, akár
egy mese. Hatalmas földbirtokon él Hawaii szigetén.
Gyönyörű modell a felesége,
van két csodálatos lánya, és
ügyvédként olyan munkát
végez, amely megfelelő
intellektuális kihívást jelent a
számára. Ám hirtelen minden
meginog körülötte, amikor
felesége motorcsónak-balesetet szenved és kómába
esik….

www.lira.hu

Hozomány

Andrea Schacht
137 × 197 mm,
384 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ113
Bolti ár: 3600 Ft
Klubár: 3350 Ft
Andrea Schacht új kötete
A kölni rejtély folytatása.
Az izgalmas, fordulatos
detektívregény hátterét
ismét a történeti hűséggel
megrajzolt középkori város
szolgáltatja, nyüzsgő piacával, zsúfolt kikötőjével,
sötét és szűk sikátoraival,
ahol egyaránt megfordulnak kalózok, örömlányok,
kereskedők, jogászok és
apácák.

Mindenki szereti
a bálnákat

Tom Rose
115 × 180 mm,
486 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ126
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
Alaszka partjai mellett, ha túl
korán jön a tél, szinte minden
évben a jégtakaró alatt marad
néhány szürke bálna. Mivel
a jég miatt nem képesek
a felszínre jutni levegőért,
a biztos halál vár rájuk. 1988
őszén is ez történt három
fiatal bálnával, de akkor addig
példátlan összefogásra került
sor az állatok megmentése
érdekében.

(1) 33 77 333

Az udvarház
rejtélye

Stephanie Barron
140 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ123
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
Isobel Payne-t, Scargrave
úrnőjét házasságtöréssel és
gyilkossággal vádolják. Isobel
barátnőjéhez, Jane-hez fordul
segítségért. Jane-t szorítja az
idő: ha meg akarja akadályozni, hogy barátnőjét a Newgate
börtönből a vesztőhelyre vigyék, le kell lepleznie a valódi
tettest – ám azt álmában sem
gondolná, hogy eközben az ő
élete is veszélybe kerül.

A múlt
fogságában

John Hart
137 × 197 mm, 440 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ114
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2600 Ft
A fiúotthon lakói verekedéssel, a kisebbek terrorizálásával töltik szabad idejüket.
Michael és öccse, Julian így
korán megtanulja, hogy az
életben mindenért keményen
meg kell küzdeni. Amikor a
társaik közül egy fiút brutálisan meggyilkolnak, Michael
megszökik az árvaházból. Lelkében magával viszi az öccse
iránt érzett felelősséget.

(1) 299 80 00

Szex a Holdon

Zsír Balázs
olajra lép

Gángoly Attila–Novák Valentin
125 × 190 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ120
Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2490 Ft
A könyv a csavargóregények
azon vonulatához tartozik,
ahol egy csirkefogó kalandjaival mulattatják a nagyérdeműt, miközben leleplezik a kor
társadalmi visszásságait is. A
posztmodern újítások minduntalan meglepik a gyanútlan
olvasót. Idősíkok és színterek
váltakoznak, a főhős pedig
történelmi, vagy más írók által
kiagyalt szereplőkbe botlik.

Rapture
A víz alatti város

John Shirley
141 × 208 mm,
396 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ121
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Tudtad, hogy a II. világháború után az óceán mélyén
épült egy város a kiválasztottaknak? Itt a bizonyíték!
A világhatalmak pökhendiségétől megcsömörlött, különc
amerikai milliárdos egy új
világot hozott létre. Az art
deco-Atlantisz külsőségei
közé megálmodott Rapture
nevű utópia azonban hatalmas tragédiával ért véget.

Bűnösnek
nyilvánítva

Harlan Coben
140 × 200 mm,
348 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ118
Bolti ár: 2940 Ft
Klubár: 2740 Ft
A világ szinte minden országában hihetetlen népszerűségnek örvendő Harlan
Coben legújabb krimije
rémisztően valóságos: az
okostelefonok, a Facebook
és a Google világa mindnyájunk számára ismerős, de
félő, hogy aki elolvassa ezt
a könyvet, az soha többé nem
tud ugyanolyan szemmel
nézni rájuk!

Ben Mezrich
135 × 215 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ111
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Thad Roberts évekig
készül a NASA-felvételire,
modell felesége pedig
kitartóan támogatja.
A Johnson Űrközpontban
aztán megragadja a kínálkozó lehetőséget, s mint
a legvagányabb – s talán
a legidősebb – gyakornokot, hamarosan mindenki megismeri a nevét.
Társaival elképesztő
csínyeket tervelnek ki.
2002-ben, a 25 éves
férfi és 20 éves barátnője azonban olyasmire vállalkoztak, amit
ép ésszel senki se
merne megkísérelni:
ellopják az Űrközpontban őrzött holdköveket, melyeket
még az Apolló
program során hoztak le a Földre, és a
világhálón próbálják
meg értékesíteni.

Istenek aranya

Bear Grylls
140 × 200 mm,
264 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ117
Bolti ár: 2940 Ft
Klubár: 2740 Ft
Bear Grylls ezúttal is hozza
lélegzetelállító formáját.
Új kalandregénye, Az istenek aranya a természet
erőivel és csodáival való
szembenézésről szól, és

A birodalom
felemelkedése

Sam Barone
140 × 200 mm,
592 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ122
Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 2990 Ft
A történelem hajnalán Eskkar
király visszaverte egy hatalmas barbár hadsereg
támadását Mezopotámiában,
és megalapította a világ
első városát. Ám Akkád léte
mindaddig veszélyben van,
amíg a környéket rettegésben
tartó vandál hordákat is el
nem pusztítják. Eskkar a város
irányítását feleségére hagyja,
és újra csatába indul...

Száműzött angyal

Jon Courtenay Grimwood
140 × 200 mm,
388 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ119
Bolti ár: 2940 Ft
Klubár: 2740 Ft
Tovább bonyolódik a középkori Velence titkos történelme!
Miközben a bizánci és a német-római császár egymással
hadakozik a városállam birtok
lásáért, Velence sorsa három
ember kezében van. A frissen
lovaggá ütött Sir Tychóéban,
a gazdag és elkényeztetett
Lady Giuliettáéban, és egy
kolduslányéban, aki a sírból
tért vissza, és Sir Tychóhoz hasonlóan nem bírja a napfényt...

Rendeljen május 28-ig!

Mutáció

Robin Cook
115 × 180 mm,
Rendelési kód: AJ125
Bolti ár: 2199 Ft
Klubár: 2050 Ft
A kis Viktor már újszülöttként
különbözik a többi babától.
Amikor két és fél évesen
sakkozni kezd, a szülei már
bizonyosak benne, hogy egy
ifjú zsenit nevelnek. A család
életében azonban megszaporodnak a tragikus események,
s az apa lassan rádöbben:
szörnyű bűnt követett el.
Robin Cook, az orvosi krimik
nagy mesterének lélegzet
elállítóan izgalmas könyve, új
kiadásban.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

könyvjelző
A rablás kitervelésének és
menekülésüknek kaland
jait írta meg a szerző,
akinek a Véletlenül
milliárdos című kötetet is
köszönhetjük.

A világmindenség leg
arcátlanabb rablásának
története

könyvjelző
az életben maradáshoz
szükséges találékonyságé
és a túlélési technikáé
benne a főszerep!
Beck Granger nagybátyjával, a híres antropológussal Kolumbiába érkezik,
hogy részt vegyen az El
Dorado felkutatására induló expedíción. Kalandos
útjuk során nem csupán
a természettel,
éhséggel és
szomjúsággal
kell megküzdeniük, de
az őserdő
indiánjaival
is találkoznak. Beckről
hamar
kiderül, hogy
a túlélőtechnikák avatott
ismerője,
és minden
szorult
helyzetből
ki tudja
rántani
barátait...

(1) 299 80 00
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„Minden lemondás mögött
van valami pozitív erô”

Fotó: Archív

Egy anorexiás lány naplójával indította írói karrierjét,
aztán egyetlen nô helyett rögtön milliónyit mutatott meg
nekünk. Legújabb, Felpróbált életek címû regénye
a nôk öröknek tûnô útkeresésérôl szól.
Galgóczi Dórával a tökéletesség utáni sóvárgásról, a belsô
utazás fontosságáról és a megvalósult vágyakról beszélgettünk.

A nô millió arca után egy olyan
regényt írt, ami a nôk önmegva
lósítással kapcsolatos döntéseivel,
vágyaival foglalkozik. Ez a téma
kimeríthetetlen, és nincs olyan
hölgyeknek szóló magazin, ahol
ne foglalkoznának vele. Miért
gondolta, hogy egy külön regényt
szentel a „Mi lenne és lett volna,
ha…” kérdéskörnek?
Szerintem az útkeresés egy min
denkit érintô téma életkortól
függetlenül. A nôket talán jobban
érinti, mert ôk érzékenyebbek
a világra, önmagukra és a problé
mákra egyaránt. Az életben szám
talan döntéshelyzet adódik, akár
párválasztásról, akár családról,
akár hivatásról legyen is szó.

Ön szerint miért van az, hogy
sok ember mindig másik életre
vágyik, mint amit éppen él?

A sokféle Anna közül melyikben
van jelen leginkább? Melyik
Anna áll Önhöz a legközelebb?

Mindenki keresi a számára töké
leteset az élet minden területén.
Ha valahol ez megvalósul, akkor
egy másik területen is igyekszünk
a legjobbat kihozni magunkból.
Persze ez nem sikerülhet min
den szerepben. Nehéz megkötni
a szükséges kompromisszumot
ahhoz, hogy megállapodhassunk
egy olyan ponton, ahol már bol
dogok lehetünk, akkor is, ha nem
minden tökéletes.

Ha az ember regényt ír, szinte
elkerülhetetlen, hogy saját maga
is részévé váljon a figuráinak.
Az én életemben is volt útke
resés, hatalmas vargabetûkkel,
rengeteg dilemma után jutottam
el például az íráshoz. A legked
vesebb számomra az eredeti
Anna, az, amelyik elindult az
úton. Kezdetben én is tele vol
tam bizonytalansággal, nem
tudtam, mi lesz az a terület, amit
majd igazán magaménak érezhe
tek. Szerencsére megtaláltam ezt
az írásban.

Mit gondol, mi szükséges ahhoz,
hogy ezek a vágyak megvaló
sulhassanak, és mindenki azzá
válhasson, amivé szíve mélyén
szeretne?

Szerintem elsôsorban egy nagy
utazást kell megtenni – saját ma
gunkban. Ez történik Annával is a
A regényben rengeteg a le
regényben. Látszólag különbözô
mondás, az egészet áthatja
életek között utazik, de valójában
a beteljesületlenség miatti szo
önmagában. Erre van szüksége
morúság. Ilyennek látja a vilá
ahhoz, hogy megtalálja magában
got, vagy ez a rengeteg „még
a biztos pontot, és ne kívülrôl
sem” csak az Ön által teremtett
várjon folyton megerôsítésre, hi
Annákkal történik meg?
szen az csak örök békétlenséghez
Mindegyik döntés kétélû. Minden vezet. Ha az ember megismeri,
elfogadja és megszereti önmagát,
lemondás mögött van egy olyan
és képes élni a lehetôségeivel, ak
pozitív erô, ami ellensúlyozza.
kor már nem vágyik másik életre.
Anna végül nem elégedett meg
egyik életével sem, nem hagytam, Az sem baj egyébként, ha valaki
mert a lényeg az volt, hogy a saját az egész életét egy cél és vég nél
küli utazásnak fogja fel, csak ne
eredeti életében találja meg azt,
legyen mögötte elégedetlenség.
ami által kiteljesedhet.
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A könyvben Anna megjelenik
tanárnôként, modellként, me
nedzserként, pszichiáterként és
anyaként. Miért éppen ezeket
nôket – ezeket a foglalkozásokat
és problémákat – választotta?
Igyekeztem eléggé eltérô pályá
kat és élethelyzeteket kiválasz
tani, hogy az olvasónak legyen
több esélye az azonosulásra.
Mindegyik határozottan fejez ki
egy-egy tipikus nôi alkatot, sze
mélyiséget. Magam is több, igen
különbözô világba beleláttam
az évek során, és az ott gyûjtött
tapasztalataimat is beleszôttem a
regénybe. Bár úgy érzem, hogy
jó helyen vagyok ott, ahol épp
vagyok, de szeretek közben más
területeket is megismerni.

A „Test a lélek börtönében” címû
könyvében egy igen komoly és
nehéz témával, az anorexiával
foglalkozott. Azt követôen már
egy stílusában és kérdéseiben is
jóval könnyedebb novelláskötettel
jelentkezett. Ez a regény is igazi
nyári olvasmánynak ígérkezik.
Mi ennek a váltásnak az oka?
Úgy éreztem, hogy egy nehéz
téma után nem jöhet megint egy
hasonló fajsúlyú, mert teljesen
más ráhangolódást kíván tôlem
és az olvasótól egyaránt. Ezekkel
az átláthatóbbnak tûnô témákkal
talán több embert tudok meg
érinteni. Arra azért ügyeltem,
hogy ezek a köteteim is olvasmá
nyosak legyenek, de tartalmazza
nak olyan mondanivalót is, amin
érdemes elgondolkodni.
Most került a Corvina kiadóhoz,
és a regénye máris a Sikerkönyvek nevû sorozatukban jelenik
meg. Nem nyomasztja az ezzel
kapcsolatos elvárás és felelôsség?
Ez valóban megelôlegezi a bizal
mat, de remélem, nem méltatla
nul. Ez egyébként egy új sorozat
a Corvinánál, amellyel az a cél,
hogy a nyári szabadságolások
elôtt olyan könyveket adjanak
ki, amit a pihenni vágyók szí
vesebben vesznek kézbe. Olyan
maradandó olvasmányélményeket
nyújtó köteteket válogattak össze,
amelyek nem a bulvárirodalom
termékei, mégis könnyedek.

ghijklmnolvasnivalópqrstuvwx
Kicsit furcsa, hogy a sorozat többi
szerzôje mind már elhunyt író…
Valóban kakukktojásnak tûnök kö
zöttük, ha ezt nézzük. De a szer
zôk közötti összekötô kapocs nem
a korszak, hanem a stílus.

CORVINA
SIKERKÖNYVEK

A sorozatban megjelent
kötetek jellemzői:
120 × 185 mm, kartonált
Bolti ár: 1490 Ft/kötet
Klubár: 1390 Ft/kötet

Mit lehet tudni a következô
könyveirôl? Min dolgozik most?
A következô két könyvem kéz
irata már készen van. Az egyik a
gyerekvállalás bonyolult kérdés
körével foglalkozik, a másik pedig
a szépség és a fiatalság minden
áron való hajszolásával. A mostani
könyvem már korábban megszü
letett. Mivel sok idôt és szerve
zést igényel az, hogy egy kézirat
megjelenhessen, ezért én közben
is folyamatosan írok. Így mindig
olyan, mintha elôre dolgoznék.
A másik nagy vágyamat, a köny
veim külföldi megjelentetését is
igyekszem megvalósítani. Az elsô
kötetemet lefordították angolra,
már keresik hozzá a külföldi ki
adót, és a tervek szerint a Frank
furti Könyvvásárra is kiviszik.
Bár ez már a harmadik könyve
lesz, magáról a szerzôrôl mégis
elég keveset lehet tudni. Mintha
rejtôzködne a nyilvánosság elôl.
A mostani regényének köszönhe
tôen a jövôben várhatóan egyre
többen lesznek kíváncsiak Önre.
Felkészült a reflektorfényre?
Szerencsére van némi fokoza
tosság ebben, hiszen a korábbi
köteteim kapcsán is kellett már
itt-ott szerepelnem. Van bennem
ezzel kapcsolatban egy kettôsség.
Szeretek megismerkedni, beszél
getni az emberekkel – hiszen az
újságírói lét errôl is szól –, ugyan
akkor nem vagyok egy maga
mutogató alkat. Nem hajszolom
a népszerûséget, de elfogadom a
munkámmal járó ilyen jellegû kö
telezettségeket és lehetôségeket
is. Ha én szívesen adok magam
ból az embereknek az írásaim
révén is, akkor ezzel együtt jár
az, hogy ôk többet akarnak tudni
rólam. Nem az a fontos számom
ra, hogy engem ismerjenek meg,
hanem az, hogy amit át akarok
adni, az eljusson az olvasókhoz és
gazdagabbak legyenek általa. Épp
ezt szeretem a legjobban az írás
ban: úgy adhatok, hogy közben
kicsit rejtve is maradhatok.
Szél Felícia

Felpróbált életek

Megvédtem egy asszonyt Julika, a fiúk barátja
Bókay János
208 oldal
Rendelési kód: AJ128
Egy belvárosi kávéházban nagy
botrány tör ki: egy férj bántalmazza
a feleségét. A hölgy segítségére egy
negyven év körüli úr siet, aki erőteljes
fellépésével megoltalmazza az as�szonyt. Az egyébként megrögzött agglegény úgy véli, azzal, hogy megvédte
az asszonyt, részéről lezárult az ügy,
ám a dolgok máshogy alakulnak, és a
segítségnyújtásból nem várt kalandos
bonyodalmak származnak…

Bókay János
288 oldal
Rendelési kód: AJ129
Julika, a kedves vénlány húgánál és
sógoránál cselédlányként éldegél.
Valamikor sógorába volt szerelmes, de
húga kedvéért lemondott róla. Így is
elégedetten viseli sorsát, és mikor megszületik a házaspár fia, Tamás, Julika
gondos nevelőanyja lesz. Mikor a fiú
felnő, Julika rávetíti apja iránti egykori
szerelmét. Majd a fiú is megnősül, gyermeke születik, és Julika odaköltözik,
hogy ott szolgálhassa a kisfiút...

Barátom, Bálint

Játék a havason

Édes fiam

Galgóczi Dóra
176 oldal
Rendelési kód: AJ132
Hányszor fordul meg a fejünkben, ha
elégedetlenek vagyunk a sorsunkkal:
„Bár lenne még egy életem! Biztosan
boldogabb, szerencsésebb, sikeresebb lennék.” Valóban így történne?
Anna, a fiatal, nyíltszívű tanárnő gyakran álmodozik erről. Makacs önbizalomhiánya miatt úgy érzi, csak az élet
árnyékosabb oldalán jut neki hely. Míg
egy nyáron valóra válik a gondolat, és
új női szerepeket próbálhat fel…

Csathó Kálmán
160 oldal
Rendelési kód: AJ130
Főhősünk megpillantva egy as�szonyt első látásra beleszeretett, ám
elszakadtak egymástól: és bár Bálint
nem tud semmit a hölgyről, minden
követ megmozgat, hogy felkutassa őt.
Ebben a zaklatott, sokszor teljesen
tévútra vezető nyomozásban kéretlenül is részt kell vennie íróbarátjának:
az ő kettejük különös kapcsolatát és
az ismeretlen nő utáni hajszát beszéli
el az író – remek humorral és ragyogó
párbeszédekkel fűszerezve.

Rendeljen május 28-ig!

Forró Pál
224 oldal
Rendelési kód: AJ131
Egy jóképű síoktató egy kis hegyi városkában felforgatja a nők életét. Ám
amikor egy isten háta mögötti hegyi
menedékházba költözik, néhány hölgy
a nyomába ered, és egy rettenetes
vihart is túlélve eljutnak a menedékházhoz. A síoktató befogadja őket, és
a négy vetélytárs rádöbben, hogy a síoktató nős. Megkezdődik a harc a férfi
kegyeiért, ami drámai eseményekhez
vezet, de azért a megnyugtató vég sem
marad el…

www.lira.hu

(1) 33 77 333

Harsányi Zsolt
176 oldal
Rendelési kód: AJ133
Egy asszony megbízást ad
egy ifjú titkárnak rég eltűnt fia
felkutatására. A fiatalember
az anya és annak csinos lánya
társaságában nekilát az izgalmas
nyomozásnak. Miközben bizonyos nyomokat követve számos
külföldi várost felkutatnak, sőt
még Afrikába is eljutnak, a két
fiatal között szerelem szövődik.
De vajon sikerül-e megtalálni
az eltűnt fiút?

(1) 299 80 00
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Nemlétező Szavak
Enciklopédiája
Inczédy Tamás
125 × 200 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ134
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2290 Ft

könyvjelző
A Nemlétező Szavak Enciklopédiája
olvasása közben többször hangosan felnevetünk a villamoson.
Rejtői abszurd, sodró történet,
kaland, pesti rögvaló, perverz szex,
ezotéria – és minden idézőjelben.
Inczédy Tamás bemutatkozó
regénye bizonyosan egyből jókora
rajongótábort szerez majd a fiatal
szerzőnek.
Géza bá megírta a Nemlétező
Szavak Enciklopédiáját, Pötyke,
a pizzafutár megmentette Rousz
Endre marketingest, aki megalapította az Alternatív Antialkoholisták klubját (népszerű nevén a
Hólepárlót), majd az Alf-jelmezben
fagylaltot áruló Rudival karöltve
a bajba került Géza bá segítségére sietnek. Felbukkan még a
drogdíler és drogfeltaláló Kígyó,
Géza bá boszorkánygyanús
menyasszonya, Mártika, továbbá
a szamuráj harcos és ipari kém
Takesi, nem is szólva a japán
szex szerepjátékaiban segédkező szuperintelligens gésákról.
Ők mind tevékeny szereplői
ennek a huszonegyedik századi
sebességgel pörgő, igazi pesti
humorral megírt szórakoztató
regénynek.

romantikus regények
Lesley Pearse bestsellereiből
több mint hárommillió példányt
adtak el világszerte.
Pearse, akinek élettörténete
kész regény, bravúros mesélő,
történeteiben a legféltettebb és

leggyűlöletesebb emberi érzelmek
csapnak össze, rajongói szerint
páratlan érzékkel mutatja meg,
milyenek is vagyunk valójában;
veszélyben, magányban, bűnben
és szerelemben.

Hit
Lesley Pearse

Laura Brannigan szörnyű bűnt
követett el. A bíróság életfogytiglanra ítélte legjobb barátnőjének meggyilkolásáért. Laura
ártatlannak vallja magát, de
már senki sem hisz neki, lassan
ő is feladja a reményt…
A hitet egy váratlanul felbukkanó
levél és egy sosem múló
szenvedély, Stuart
adja vissza neki, aki
nyomozásba kezd,
hogy bebizonyítsa
Laura ártatlanságát
és leleplezze a valódi
gyilkost. Azonban az
egykori szerető egyre
több titkot tud meg Laura sötét múltjáról, és
már maga sem biztos
abban, mire is keresi
a választ…

125 × 200 mm,
864 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ136
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

könyvjelző

Randevú a Broadwayn
Selmeczi Mari
125 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ135
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Jack, a sikeres Broadway-rendező
egy új musical bemutatására
készül, melyben a körülrajongott
bonviván és a színház új üdvöskéje játsszák a főszerepet. Jack
boldogan éli kétlaki életét: otthon
szerető feleség és két gyerek várja,
egyébként pedig egyik színésznő
követi a másikat az ágyában. Ám
ekkor két gyilkossági kísérlet történik: a bonvivánt megmérgezik és

Lesley Pearse

x

a fiatal színésznőt is támadás éri….
Selmeczi Mari eddig megjelent
könyveiben elsősorban újszerű
látásmódjával és ellenállhatatlan humorával hódította meg az
olvasókat. Új regényében a szerelmi
és bűnügyi szálak ügyes összefonásával, a szex és az izgalmak mesteri
adagolásával talán a magyar romantikus krimi műfaját teremti
meg az írónő.
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x
Remény
Lesley Pearse

125 × 200 mm,
688 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ137
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3720 Ft
Somerset, 1836: az újszülött
Hope-ot kivetik a kiváltságosok világából, hiszen ő
az édesanyja házasságtörésének élő bizonyítéka. Titokban
viszik el a gazdag Harvey-házból
egy közeli faluba, ahol a kislány
a Renton család tagjaként nő fel.
Békés gyermekkora hirtelen véget
ér, amikor elszegődik a Harvey
családhoz és örökre el kell hagynia
szeretett családját.

www.lira.hu

Hope Rentont azonban
továbbra is követik a múlt sötét
titkai – vissza kell térnie Angliába,
hogy szembenézzen mindazzal, amit
akaratlanul is hátrahagyott.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00
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Nôk

egymás között
M
iközben Katarzyna Miller és Monica Pawluczuk
könyvét, a Nônek lenni és nem bediliznit olvas
tam, szinte oldalról oldalra haladva bevillant Mel
Gibson képe, amint a Mi kell a nônek? címet viselô
moziban ízig-vérig macsóként egyszerre csak a nôi
agyak mélyére lát, és mikor erre ráeszmél, csak kap
kodja a fejét, mintha egy másik univerzumba csöp
pent volna. Vajon mit szólt volna ehhez a tucatnyi
nôhöz? És a szivárvány minden színét felvillantó
problémáikhoz, félelmeikhez? Tuti kiakadt volna,
de talán – ahogy a filmben is – rengeteg mindent
megtudott volna a gyengébbik nemrôl. Na, de ne
szaladjunk ennyire elôre…
A lengyel szerzôpáros egy fiktív terápiás cso
port hat napját tárja elénk. Már a bevezetôjükben
leszögezik, ilyen összetételû társaság soha nem
létezett – leszámítva a tizenkettedik szereplôt, ma
gát a terapeutát, Katát, vagyis Katarzyna Millert.
A résztvevôk, vagyis a tizenegy másik szereplô
pedig mintegy esszenciája azoknak a tipikus nôi
életmodelleknek, amelyekkel a szerzô praxisa so
rán találkozott.
De mégis milyenek is ôk, tizenegyen? A könyv
ben mindenkinek van keresztneve, de szerintem
nem számít a nevük, még azt is megkockáztatom,
hogy a koruk is figyelmen kívül hagyható, hiszen
vannak huszonévesek, harmincasok, negyvenesek
és ötvenesek is közöttük. Különbözô életpályák,
különbözô otthonról hozott beidegzôdések, szo
rongások, elfojtások tárulnak fel elôttünk. Életük
különbözô szakaszaiban járó sikeres, sikeresnek
tûnô, vagy a sikeresség látszatát görcsösen elôidézni
vágyók. Szerelmesek, szerelemre sóvárgók, vagy
épp olyanok, akik már nem képesek hinni a szere
lem tündérmeséjében. Gyerekesek és gyermektele
nek. Örökké fekete ruhában járók, hatalmas, színes
és feltûnô kiegészítôket viselôk, festett hajúak, ter
mészetes szôkék, dúskeblûek vagy épp fiús alkatú
ak. Szóval pont olyanok, mint mi. Hétköznapi nôk,
nem hétköznapi bátorsággal. Ráadásul olyanok,
akik nem is hollywoodi távolságra élnek tôlünk, ha
nem mindenki magában hordozza a számunkra is
oly ismerôsen jellezetes kelet-európaiságot.
Ezek a nôk szinte minden porcikájukban kü
lönbözônek tûnnek, pedig mélyen a felszín alatt
megannyi megbántott kislány ül abban a terem
ben egymással szemben. De az közös bennük már
az elsô nap elsô percében is, hogy felismerték a
bajt, és nem hétköznapi bátorságról tesznek ta
núbizonyságot, mikor vállalják a problémájukkal
való szembenézést. Ha nem is mondják ki, de
vágynak arra, hogy a mindennapi nôi játszmákból
kikerülve kiderüljön, mi az amit saját lényük miatt
tesznek, és mi az, amit csak azért játszanak el nap
mint nap, hétrôl hétre, sôk akár évek, évtizedek
óta, mert elvárják tôlük, és rettegnek attól, hogy
ha félrecsúszik gondosan felragasztott maszkjuk,
akkor egyedül maradnak, kitaszítottak lesznek.
Nem lehet boldog az, aki nincs tisztában ön
magával – sulykolják az életmódtanácsokat sorjázó

könyvek. A Nônek lenni és nem bedilizni egy spe
ciális módszerrel – egy csoportterápiát modellez
ve – igyekszik segíteni azoknak az olvasóknak, akik
érzik, hogy életük adott szakaszában problémával
kerültek szembe, de a megoldásra nem találnak re
ceptet. Akiknek már nem segítenek a barátnôkkel
folytatott éjszakába nyúló beszélgetések, akiknek
kitörési lehetôségeit nem erôsíti vagy cáfolja meg
a velük (vagy inkább mellettük) élô férfi, és nem
kapnak támogatást a saját családjuktól sem.
Az elsô napon a terapeuta elsô kérdésére adott
válaszaik meghatározzák a héten folytatott beszél
getéseik fonalát. Kata azt szeretné tudni, vajon mi
érdekli ôket a legjobban. A munka, a pasik, a gye
rekek, a szex – a dolgozó nô, a feleség, az anya és a
szeretô szerepei feszülnek egymásnak, hogy aztán
napról napra mélyebbre ásva kiderüljön, jól meg
férnek egymás mellett, ha elfogadják, hogy nôbôl
vannak, és nem tökéletesek. „Érettség az, mikor
értékeled a lehetôségeidet, ismered a korlátaidat,
és megbékélsz velük. Mikor nem utálod magad
túlságosan az egyszerû emberi hibákért.” – mond
ja nekik Kata. És valóban, ha önmagukat sikerül
elfogadniuk, akkor már nagy lépést tettek önma
gukért.
És persze ahogy telnek a napok, úgy derül ki a
nôk számára, hogy mi is az az elfojtott vagy elfelej
tett mozzanat, amitôl az adott problémával – hogy
kihasználja ôket a fônökük, hogy máshol keresi a
boldogságot a férjük, hogy semmibe veszik a gyer
mekei, vagy hogy a szexuális életük gyakorlatilag
nem is létezik – épp nekik kell szembenézniük.
Jól irányzott kérdésekkel, olykor froclizva, más
kor kimondottan egymást provokálva kerülnek
szembe önmagukkal és önmaguk korlátaival. Ki
derül számukra, hogy amit csodálnak a másikban,
az gyakran nem más, mint illuzió. És megannyi
rejtett szépséget fedezhetnek fel önmagukban, ha
képesek elfogadni azt, hogy a saját vágyaiknak, és
ne másoknak akarjanak megfelelni. A munkájában
sikeres nô magabiztos, a viszontszeretett asszony
ragyog, a gyermekeivel harmóniában élô anya
a mindennapokba is bele tudja csempészni azt a
gyermeki örömöt, ami mindenkit mosolyra fa
kaszt, aki pedig élvezi az intim együttléteket, az
elhiszi magáról, hogy vonzó és hódításra képes.
Így megannyi árnyalatból összeállhat az a kép, ami
visszanéz nap mint nap a tükörbôl, ami egyedi,
megismételhetetlen, utánozhatatlan, és amivel ap
ránként minden nônek meg kell barátkoznia. Akár
úgy, hogy elfogadja, akár úgy, hogy megváltoztat
ja. Ez csakis rajta áll…
„Lányok, örüljetek az életnek! A párotokkal
vagy egyedül, örüljetek neki! Értékeljétek, amit
nyújt. Ezt kívánom nektek, és persze magamnak
is.” – e szavakkal búcsúzik Kata a csoporttól.
Komplikált, ugye? Ugyanakkor egyszerû is.
Nônek lenni mindezekért vagy talán mindezek
ellenére is jó.
L.K.K.

Nőnek lenni
És nem bedilizni

K. Miller–M. Pawluczuk
125 × 195 mm,
240 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AJ138
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
11 nő, 6 nap, 1 szabad szájú terapeuta, és az örökké rejtélyes női
lélek ezer oldala egyetlen kötetben!
Valódi női könyv, mely példákkal,
interaktívan, kommunikáció-központúan boncolgatja azt a számtalan érzést, örömöt és bánatot, amit
mi nők kortól függetlenül átélünk.
A lengyel bestseller szerzőinek
mottója akár ez is lehetne: „Nőnek
születtél? Ne nyavalyogj! Élvezd!”

Nefelejcs – Női napló
Lila borítóval
Rendelési kód: AJ139

Nefelejcs – Női napló

Bordó borítóval
Rendelési kód: AJ140
A kötetek jellemzői:
130 × 197 mm,
128 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 1690 Ft/kötet
Klubár: 1570 Ft/kötet
A Nefelejcs női napló egyfajta személyes határidőnapló és notesz, amely
segít fejben tartani a mindennapok
fontos adatait, terveit, programjait
(pl. születés- és névnapokat, évfordulókat, ajándékötleteket, ételek receptjeit,
mikor esedékes a fodrász). A kisméretű, a táskában magunkkal hordozható
napló a kitöltést kérdésekkel, illetve
hasznos táblázatokkal teszi könnyebbé.
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„Bosszúra esküdött, nem románcra.Bûnözô akart lenni, nem szerelmes."

holtomiglan

élyi Gábor
Fotó: Erd

Részlet Árpa Attila azonos címû regényébôl,
mely az Ulpius-ház kiadó gondozásában jelent meg.

V

alahonnan erôsen fújt
a szél. Lassan kitisztult Levi látása. A hangok is kezdtek visszatér
ni. Még tompák voltak,
a kiabálás dudálással és kerék
nyikorgásokkal mosódott össze. Izmai újra mûködtek,
így most már nem billegett a feje jobbra-balra. Sípos kiabálása
volt a leghangosabb, valakivel ordibált, és már a szavak is kezdtek
érthetôvé válni. Valami csípôs bûz csapta meg az orrát. Levi kön�
nyezett, egyfolytában pislogott, és amikor az ujjaival próbálta ki
piszkálni az üvegszilánkokat a szemébôl, csak rontott a helyzeten,
mert a kezén lévô vértôl alig látott valamit. De a legidegesítôbb az
a folyamatos, hangos zúgás volt. A motor magas fordulatszámon
kibírhatatlanul visított, és rájött, hogy ezt a hangot hallja, amióta
magához tért, szüntelenül. Most már volt annyi ereje, hogy kapasz
kodjon. Dini vezetett, és folyamatosan irányt váltott, kanyarodott
összevissza iszonyatos sebességgel. Levi próbált körülnézni, hogy
felfogja, amit lát, de csak a szemét tudta mozdítani. Dini vezetett
és közben ordibált, magyarázta, hogy merre akar menni, és hogy
merre miért nem tud menni. Az anyósülésen Sípos ült meztelen
felsôtesttel, valakivel telefonált, szintén ordibálva. Fülcimpájáról
csöpögött a vér. Tehát ô sem úszta meg. Senki sem úszta meg. Min
denhol üvegszilánkok és vér. Az autónak egyetlen ép ablaka sem
volt, a menetszél átsüvített az egész kocsin. Ezért volt feltekerve a
fûtés. Az is hangosan zúgott. Levi hátul ült egy halom széttört üveg
közepén. Keze és combja csurom vér. Nagyon beüthette a fejét.
Nem tudta mozgatni, nem tudott hátrafordulni, hogy megnézze,
üldözik-e ôket. Hatalmas erôfeszítéssel sikerült oldalra fordítania
a fejét. Meglátta maga mellett Ferkót.
Ô inkább feküdt, mint ült. Arcán és
Holtomiglan
mellkasán a saját hányása. Már nem
Árpa Attila
mozdult. Feje és végtagjai úgy csap
125 × 200 mm,
kodtak összevissza minden kanyar
400 oldal, kartonált
ban, minden manôvernél, mintha
Rendelési kód: AJ141
rongybaba lenne.
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
***
Három gondtalan kamasz teker
a rákospalotai naplementében.
gyerekek álmosan pislogtak, amiNem sejtik, hogy alig pár év
kor lejöttek a csigalépcsôn. Sporttáskát és plüssállatot cipeltek, és
nem értették, hogy ilyenkor miért kéne
bárhova menniük. Amikor máskor
ilyen késôn kijöttek a szobájukból,
mert nem tudtak aludni, leginkább
lecseszést kaptak, és anya visszaküld
te ôket az ágyba. De most pont anya
volt az, aki nyugodt hangon irányí
totta ôket a kijárat felé. Palotai Éva az
évtizedek során megtanulta, hogy ne
kérdezzen. Most sem kérdezett. És
ha nem lennének a gyerekek, már rég
egy doboznyi erôs gyógyszert szedett
volna be egy szebb világ reményében.
A férje este kilenc körül, a híradó után
letette a telefont, visszaült az asszony

A
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mellé, a tévé elé, rá sem nézett, majd közölte, hogy csomagoljon, és
vigye a gyerekeket vidékre. Napok óta furcsán viselkedett. Látta már
a férjét mindenféle lelkiállapotban. Idegesen, boldogan, kiegyensú
lyozottan, célratörôen, keményen. De ilyennek, mint amilyen most,
még soha.
Palotai György még hatvan felett is legyôzhetetlen medve volt,
ôsz, dús haja rövidre nyírva, világoskék szeme szúrós, mint egy cá
pának. Mokány volt, karakán, alapos és számító, sokszor indulatos,
de sohasem csendes.
– Akkor megyünk, jó, Gyuri? Indulunk – mondta Éva. Palotai
György ott állt a nagy panorámaablak elôtt, és meg sem fordult.
Épp befejezett egy telefonhívást, ami kicsit felzaklatta.
– Jól van. Menjetek – mondta. Nem szeretett búcsúzni, feles
legesnek tartotta. A telefonbeszélgetést is mindig úgy fejezte be,
hogy egyszerûen letette, amikor mindent megbeszélt. Semmi „szia”,
„viszlát”, „szevasz”. Talán ezért nem fordult meg most sem. A gye
rekek kitotyogtak a ház elé, Éva még egy picit várt.

A

***

híradó éppen arról számolt be, hogy egy üzletember a belvárosban robbantás áldozata lett. Az Aranykéz utcában történt, fél
órával ezelôtt. A feltételezések szerint az áldozat nem más,
mint Boross Tamás. Oszkár még az idôjárás-jelentés alatt is szótlanul
ült. Azt mondták, ma éjszaka még esni fog. Örökös mosolya eltûnt, és
csak bámult maga elé. Vége mindennek. A ragyogó jövô, amit gon
dosan megterveztek a Gyurival, egy csapásra véget ért, mielôtt egyál
talán elkezdôdhetett volna. Rossz lóra tettek, és ezzel a hírrel minden
megváltozik. Ha nincs Boross, nincs orosz olaj, és ha nincs olaj, akkor
nincs aki védje ôt és a társait. Oszkár ezt igazságtalannak érezte. „Ez
olyan, mint ha a rulettasztalnál min
könyvjelző dent a pirosra tennél. Három dolog
történhet: jön a nulla, aminek kicsi
múlva a 90-es évek pesti
az esélye, és mindent elbuksz. Jön
alvilágában próbálnak majd
a fekete, és mindent elbuksz. Vagy
felfelé törni.
jön a piros, és te vagy a nagy nyertes
Árpa Attila első regénye Levi
– elmélkedett magában. – Arra senki
alvilági karrierjének és szerelnem számít ilyenkor, hogy valaki csak
mének történetével mutatja be
úgy bejön, felrúgja az asztalt, és lelövi
a magyar olajmaffia korszakát,
amikor milliárdok forogtak
a krupiét.” A csend csak akkor sza
kockán, és a kivégzések
kadt meg, amikor megszólalt Nándi,
mindennaposok voltak.
az öltönyös srác.
Levi kamasz, aki von– Kétszer hívtam eddig, de a Palo
zódik a bűnözőkhöz és
tai nem veszi fel. Senki nem veszi fel.
vadregényes, izgalmas
Mobilja a kezében volt, és vég
életükhöz. Felküzdi
nélkül
csengett. Oszkár lassan átvette
magát a pesti maffia
a készüléket, és kinyomta. Nem az a
elitjébe, de beleszeret
legnagyobb baj, hogy a Borosst meg
az egyik nagyfőnök
lányába. Hamarosan
ölték, hanem az, hogy van köztük egy
döntenie kell: ha
áruló. Valaki, aki átállt. Bárki lehetett
megöli szerelme apját,
az, aki tudta, hogy a Boross aznap mi
ő lesz az új helytartó,
kor és fôleg miért ment a belvárosba.
de örökre elveszíti a
És most? Most mindennek vége. Az
lányt. Ha nem, ő maga
utolsó remény a légnyomástól szétté
válik célponttá.
pett test volt az Aranykéz utcai par
Regény a bűnöző
kolóház bejárata elôtt. Bárki lehet az
lelkéről és az alvilág
szívéről. Letehetetlen,
áruló. Az albínó komolyan aggódott.
különleges, izgalmas
és hiteles.
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Amerika
legnépszerûbb
írónôjének
új regénye
Gyere haza
Jodie Picoult
135 × 215 mm,
472 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AJ143
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Zoe Baxter sikeres és elismert zeneterapeuta, hangszereivel és énekével
számtalan beteg embernek segít a
gyógyulásban. Számára mégiscsak
egy dolog igazán fontos: az hogy
számtalan sikertelen próbálkozás után
végre anya lehessen. Amikor sokadik
terhessége is megszakad, férje Max elhagyja, mert nem bír ki több tragédiát.
Végül újonnan megismert barátnője,
Vanessa, az iskola pszichológusa
lesz az, aki kiáll mellette. A két nő
kapcsolata őszinte szerelemmé
alakul, s hamarosan össze is házasodnak. Szembe kell nézniük azonban
a kirekesztettséggel és azzal, hogy

Mit ér egy
anya gyerek nélkül?

milyen mérhetetlen akadályokat kell
leküzdeniük ahhoz, hogy a társadalom
családként tekintsen rájuk, s kettejük
boldogsága gyermekekkel is kiegészüljön. A szerző hetedik magyarul
megjelenő regényében ismét szívhez
szólóan ábrázolja e különös szerelem
rezdüléseit és a legőrjítőbb fájdalmat,
amit egy anya átélhet: ha le kell mondania gyermekéről.
A kötethez kapcsolódik egy zenei
anyag is. A dalok szövegét Jodi Picoult
írta, a zenét pedig Jake van Leer
– a szerző fia – és Ellen Wilber szerezte. (A zenei anyag és a dalszövegek
a kiadó honlapjáról letölthetők.)

Sosem tudhatod,
mit találsz a szemétben

Trash

Andy Mulligan
125 × 195 mm,
232 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AJ142
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A történet egy meg nem nevezett
harmadik világbeli országban
játszódik, a nem túl távoli jövőben –
vagy talán a jelenben? A szemét-
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dombi családok élete a városból
érkező szemétszállítmányoktól
függ: a műanyag, a fém és a papír
értékes, eladható. Egy nap a kisfiú,
az ürülékkel teli rongyok és rothadt
gyümölcsök között, egy oda nem
illő tárgyra bukkan: egy teljesen
ép táskára. A táska tartalma
rejtélyes, mégis a kiszabadulás és
egy jobb jövő reményét jelentheti a
számukra. A rendőrség is élénken
érdeklődik a tárgy iránt, s a felajánlott jutalom egymás ellen fordítja
a kis közösség lakóit. A dörzsölt
kiskamasz és barátai hamarosan
a rendőrség elől menekülnek, és
minden ravaszságukra szükség van
ahhoz, hogy épp bőrrel megússzák,
s kiderítsék a táska titkát.
A regényből Stephen Daldry, A felol
vasó és Az órák rendezője készít
filmet.

www.lira.hu
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„A módszerem
hasonlít a búvárokéra”
Sebastian Barry
Dublinban született
1955-ben. Az 1990-es
éveket követôen regény
íróként szerzett nagy
elismerést, de verseskö
tetei és drámái is sikert
arattak. A General Press
kiadónál megjelent
Messze, messze címû re
gényét 2005-ben, az Egy
eltitkolt élet címû mûvét
2008-ban, a Kánaán földjén címû kötetét pedig
2011-ben felterjesztették
a Man Booker-díjra.
A Kánaán földjén címû kötete
nemrég jelent meg Magyarországon. Lilly története miért
oly kedves az ön számára?

várokéra – remélem, hogy elég
nehéz vagyok, hogy elsüllyedjek,
és elég könnyû, hogy a felszínre
bukkanhassak.

Lillyt többé-kevésbé egy valódi
személyrôl formáztam, az egyik
nagyszülôm testvérérôl. Csak
egyszer találkoztam vele, amikor
még egészen kicsi voltam, szóval
a történetet inkább én találtam
ki. Az 1960-as években tért haza
Amerikából, csodás amerikai
ruhákban járt, divatos frizurá
val – élettelinek és boldognak
tûnt. Aztán újból eltûnt, mint
egy ritka madár. 1993-ban írtam
egy darabot, a címe A keresztény
világ tiszttartója, és már abban is
szerepelt, ô volt a legkisebb lány
(Dolly volt a beceneve). Azóta
gyakran gondolok rá, és aggó
dom érte, mint az olyan rokonok
iránt aggódunk, akik emigráltak
– hiszen azokban az idôkben
az emigráció egyet jelentett a
halállal.

Költôként és drámaíróként
is publikál. Hogyan választ
mûfajt a gondolatai átadására?

Milyen módszert alkalmaz
íráskor?
Annyit olvasok, amennyit csak
tudok. Aztán igyekszem elfelej
teni, amit olvastam, majd úgy
írni a könyveimet, mintha valódi
eseményekre emlékeznék…
Megpróbálok se túl sokat, se
túl keveset írni. A módszerem
tulajdonképpen hasonlít a bú

számomra olyan, mint egy kis
Everest: hívogat, hogy meg
másszam. Bárcsak azt mond
hatnám, hogy az emberiség
alapvetô nemessége inspirál!
Néha talán az is. De a nemesség
alapvetô hiánya ugyanolyan
inspiráló tud lenni, pusztán az
írás szempontjából. Vagy a kettô
ingatag egyensúlya, vagy a kettô
összecsapása.
Mesélne valamit a terveirôl?
Egy regényt tervezek írni, ami
Írországban játszódik a második
világháború idején (hivatalosan
semlegesek voltunk).

Kánaán földjén

Sebastian Barry
137 × 197 mm,
280 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ146
Bolti ár: 2700 Ft
Klubár: 2490 Ft
Semmit sem szeretek jobban a
Vajon milyen hangot ad egy
remek regények varázsánál, és
nyolcvankilenc éves szív, ha megmostanság igazán csodás írások
szakad? Lilly Bere unokája halála
jelennek meg. Legalább tucat
után egyedül üldögél kis háza
nyi nagyszerû ír író dolgozik
konyhájában. Néha benéz hozzá
manapság. Persze, ha egy közeli egy-egy régi barát, beszélgetnek,
ajándékot hoznak, de vigasztalást
barát ír egy remek könyvet,
egyikük sem nyújthat. Gyászában
akkor érzek némi vágyat, hogy
nem tehet mást, visszagondol az
beleköpjek a levesébe.
G. P. életére.
Figyelemmel kíséri a kortárs
szerzôket? Kit tart igazi tehetségnek?

Ez rejtélyes folyamat, még
számomra is. Néha egy ka
rakter – és mindig inkább egy
karakterrel kezdôdik, nem egy
történettel – jobban illik egy
színdarabba, mint egy regénybe.
Néha megpróbálom elhelyezni
mindkettôbe, és meglátom, me
lyik tûnik természetesebbnek.
Nem sokat gondolkodom rajta,
hacsak az ösztönös megérzést
nem tekintjük gondolkodásnak.
A könyveit számos díjjal jutalmazták. Melyikre a legbüszkébb?
Nagyon örültem, amikor
2010-ben megkaptam a James
Tait Black Memorial-díjat,
hiszen ez egy nagy múltra
visszatekintô elismerés, amelyet
pártatlanul és különösebb felhaj
tás nélkül ítélnek oda.
Mi inspirálja írás közben?
Az a csodálatos érzés, hogy van
valahol a távolban egy könyv,
ami csak rám vár. Egy könyv
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Messze, messze

Sebastian Barry
137 × 197 mm,
352 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ145
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
Willie Dunne százhatvanöt centiméter.
Soha nem érte el az áhított száznyolcvan centit, hogy apja nyomdokába
lépve a Dublini Királyi Rendőrség tagjává válhasson. 1914-ben azonban a
testmagasság nem számít, sorozáskor
senki sem kérdez rá. Willie családját,
szerelmét hátrahagyva önkéntesként
indul Belgiumba, hogy több ezer társával helyt álljon a nagy háborúban.
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Egy eltitkolt élet

Sebastian Barry
137 × 197 mm,
368 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ144
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
Az immár százéves Roseanne McNulty
egy elmegyógyintézetben töltötte életének jó részét. A pszichiáter, dr. Grene
és az idős hölgy között az évek során
különleges kapcsolat alakult ki,
Roseanne azonban mégsem képes
megnyílni a férfi előtt. Miközben égeti
a vágy, hogy megossza vele hányatott
élete történetét, csupán a naplójának
lapjain tudja őszintén feltárni titkait.
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Mi van
a reverenda alatt?

Hunyadi Mátyás

Boldog Szindbád
pokoljárásai

Magyar Nők

Kolozsi László
125 × 199 mm,
308 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ149
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Kolozsi legújabb krimijét ismét a ki
lencvenes évek magyar valósága,
a korszak egyházi körökben kirobbant,
köztörvényes botrányai inspirálták.
Az alkohollal és nőkkel bensőséges
viszonyt ápoló, és az előző krimiből
már jól ismert két újságíró – miközben
a püspök gyilkosa után kutat – a valódi Gonoszhoz is közel kerül...

Szappanos Gábor
125 × 190 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ150
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
Szappanos Gábor regényében az örök
utazó Szindbád új életre kel, szürreális, groteszk, a realizmuson inneni és
túli, csodákkal teli világ mezsgyéjén
egyensúlyoz – és legizgalmasabb utazásai nem a „koponyája körül”, hanem
azon belül történnek… „Krúdy büszke
lenne ilyetén önálló-fejlesztő utódra.”
(Tandori Dezső)

Meggyilkolták a királyt
Dr. Garamvölgyi László
140 × 208 mm,
350 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ147
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Garamvölgyi László újabb tényfeltáró
munkájával viharos történelmünk egy
több mint fél évezredig tartó fehér
foltját satírozza ki. Mindenre kiterjedő
kriminalisztikai kutatásokkal, valamint
cáfolhatatlan bizonyítékokkal igazolja:
Mátyás királyt meggyilkolták – a gonosz tett kitervelője pedig nem más
volt, mint Beatrix királyné.

Gaál Mózes
134 × 190 mm,
216 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ153
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Gaál Mózes (1836–1936) kora
ifjúsági irodalmának népszerű művelője volt, számos történelmi tárgyú
művet írt konzervatív szellemben,
a humánum jegyében. A Magyar Nők
történelmünk sorsfordító esztendeit
mutatja be, ezúttal női sorsokon keresztül: a kora középkortól kezdve a török kor viszontagságainak izgalmas
visszaadásáig.
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Kémek fővárosa, Berlin Tolnay Klári szerepei
Sven Felix Kellerhoff–
színpadon és filmen
Bernd von Kostka
125 × 205 mm,
224 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ182
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A szocialista béketábor és a nyugati
kapitalizmus között dúló hideghá
ború sehol nem mutatta meg annyira
gyilkos arcát, és sehol nem volt akkora
befolyással a mindennapokra, mint
itt, a Harmadik Birodalom egykori
központjában, melynek a valóságban
is megesett kémtörténeteit mutatja
be a könyv.

Dr. Góg Laura
170 × 240 mm,
430 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ184
Bolti ár: 4890 Ft
Klubár: 4550 Ft
A színháztörténeti adattár kiemelkedő
színésznőnk, a Kossuth-díjas Tolnay
Klári 64 éves pályafutását vázolja fel
primer forrásokon alapuló kutatás
eredményeként. A kötet eddig sehol
sem szereplő részletességgel kidolgozott szereposztásokat, rezüméket,
névmutatókat és számos ritkaságot is
tartalmaz.

Hun és magyar mondák

Görög–római
mythologia

Gaál Mózes
134 × 190 mm,
240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ152
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Az erdélyi származású Gaál Mózes az áthagyományozott mondai
töredékek és történelmi, művelődéstörténeti tények, valamint a krónikák
és gesták tiszteletben tartása mellett
írói szabadsággal ismerteti a magyar
„mitológiát”: a teremtésmondáktól
a hunok adomáin és hőstörténetein át
varázslatos meseszál vezet a honfoglalás koráig.

www.lira.hu

Csiky Gergely
134 × 190 mm,
328 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ151
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft
Csiky Gergely a 19. századi literatúránk egyik legjelentősebb drámaírója.
Gazdagon illusztrált könyve a magyar
művelődéstörténet páratlan alkotása,
benne összefoglaló képet nyújt a mi
tológia szereplőiről; a kötetet bátran
ajánljuk az ifjabb olvasóknak is, akik
csak most ismerkednek az ókori mondakörök bámulatos világával.
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Maros András

A magyar beteg
A

z észak-dakotai kisvá- ellátásban, felrobban a szíve. Feltárcsázta a segélyhívó számot,
rost friss hó temette és erôtlen hangon kihívta a mentôket. A wisconsini milliomosok
be. Tizenkét órája esett csemetéje mozdulatlanul végigaludta az öt perc alatt kiérkezô
szakadatlanul, óriáspely mentôk zajongását, a súlyos hótaposó bakancsok trappolását.
hekben. Olykor feltámadt Hordágyon vitték el a fiút.
a szél. Az utcákon cirkáló
A mentôautó sofôrje farbamászó vezetési stílusával úgy tolta
hókotró autók az úttest le az útról a hókortókat, mint azok a havat.
két partjára tolták a ha
A kisváros kétemeletes kórházába érve Norbit átemelték egy
vat. A fôutakat sószóró guruló ágyra, és betolták a vizsgálóba, ami egy lógó lepedôkkel
teherautók járták. A jár elkerített kis kuckó volt. Gépek, mûszerek rendezett hada vette
dán közmunkások és nagy- körül a helyiség közepére tolt ágyat. Egy idôs nôvér megciró
kabátos, bakancsos civilek lapáltoltak együttes erôvel. Mindenki gatta Norbi falfehér arcát, és azt mondta, feküdjön nyugodtan,
tudta, és zokszó nélkül tette a dolgát, az egész város szorgos minden rendben lesz, Dr. Gabor Kardos [dáktör göbór kárdosz]
kodott. Az áprilisi hóesés errefelé nem volt szokatlan jelenség. máris jön és megvizsgálja. Norbi elsírta magát örömében. Mi
Éjjel tizenegy órakor Norbi, a kisváros magángimnáziumá csoda égi szerencse a szerencsétlenségben: itt, a világ háta mö
nak magyar diákja – aki kiváló tanulmányi eredményének és ki gött, egy négyezer lelket számláló amerikai településen, a helyi
fogástalan angolnyelv-tudásának köszönhette egyéves amerikai kórházban egy magyar orvos keze alá kerül! Végre valaki, akinek
ösztöndíját – felült az ágyában, és felkapcsolta az olvasólámpáját. mindent elmondhat, akinek ôszintén kiöntheti a szívét, ráadásul
Szíve hatalmas erôvel és szaporán bokszolta belülrôl a mellkasát. úgy, hogy nem kell a megfelelô szavakat keresgélve gondolkod
Szédült, izzadt és fázott. Megmérte a pulzusát. Százhatvannégy. nia, igeidôket egyeztetnie – az anyanyelvén beszélhet! Máris job
A normál nyugalmi pulzusa hatvankettô volt. Otthon, Magyar ban érezte magát.
országon egyszer sem tört rá efféle roham, de itt, Amerikában
Dr. Gabor Kardos becsoszogott gyógyklumpájában. Ötven év
már harmadszorra történik meg vele. Elôször októberben, alig körüli magas férfi. Szabályosan elválasztott barna haj, meggyôzô
egy hónappal a külföldi tanév megkezdése után
arc, nagy kerek lencsés szemüveg. Erôs magyar
jelentkezett a tünetegyüttes, akkor is éjszaka
akcentussal gyilkolta az angolt. Érdeklôdött, mi
lepte meg Norbit. Nyugtalanul forgolódott,
a panasz, mi történt. „Magyar vagyok”, mond
hánykolódott az ágyban, nem jött álom a szemé
ta Norbi, és részletesen, magyar nyelven elme
re, ijesztô gondolatok cikáztak a fejében, csukott
sélte, mi történt most éjszaka, illetve korábban
szemei mögött családi tragédiák realisztikus kép
kétszer. Dr. Gabor Kardos rezzenéstelen arccal
sorai peregtek, saját családtagjai szereplésével.
figyelt, majd az elhangzottakkal kapcsolatban
Egyszer csak óriási erôvel és sebességgel döröm
feltett még egy kérdést: angolul. Norbi egy pil
bölni kezdett a szíve, a dübörgés a kollégiumi
lanatra zavarba jött, nem értette, miért váltott
szoba csendjében kihallatszott a testébôl. Egy
vissza az orvos angolra, talán véletlenül, meg
szerre volt meleg és fázott. Felállt, hogy felkelt
szokásból. Norbi magyarul felelt a kérdésre.
se a tôle karnyújtásnyira alvó szobatársát, aztán
Tudomásul véve a választ Dr. Gabor Kardos bó
mégsem tette, rájött, hogy a nyegle, elkényez
lintott, majd angol nyelven bejelentette: Norbit
tetett wisconsini fiú úgysem lenne a segítségére,
átadja egy másik orvosnak. Azzal sarkon fordult,
sôt csak nehezítené a helyzetet, értetlenkedne,
és eltûnt. Többé nem került elô. Csak a hangját,
nyafogna. Jó félóra elteltével elmúltak a tünetek,
a jellegzetes, bántóan erôs akcentusát hallatta: a
de elaludni már nem tudott. Norbi hetente egy
lepedôfalon kívül egy nôvérnek odaszólt, hogy
szer beszélt telefonon a szüleivel (minden vasár
vizsgálják meg alaposan, rendben van-e a ma
nap este, helyi idô szerint délelôtt tíz órakor), Csinálni kell
gyar gyerek biztosítása.
de az ominózus éjszakáról hallgatott, nem akart Maros András
Dr. Gabor Kardost egy jóságos tekintetû
fölösleges aggodalmat ébreszteni a családban. 120 × 195 mm, 228 oldal,
amerikai öregúr váltotta fel, Dr. Warwick. Egy
keménytábla, védőborítóval
A nagyanyjának, akinek mindig a legôszintébben
nagypapa, aki a kandalló melege mellett tanul
Rendelési kód: AJ154
kitárulkozott (akivel vasárnaponként tizenegy Bolti ár: 2690 Ft
ságos állatmesékkel szórakoztatja a takaró alatt
kor beszélt) sem számolt be a rohamról, mert Klubár 2490 Ft
összekuporodó unokáit. Magas, sima homloka
tudta, mi lett volna a reakciója: „Én megmond Első pillantásra egyszerű sztorikat
bizalomkeltôen csillogott, fehér szakállában hú
tam, édesem, hogy ne menj Amerikába, el van olvasunk a mai, nagyon is hétzódó mosolya nyugalmat és bölcsességet árasztott.
ott mindenki butulva a sok rágógumitól.” Né köznapi életből, de aztán feltűnik,
Az orvos puszta jelenlététôl elillantak Norbi ha
hány hónappal késôbb újra rátört Norbira az hogy szokatlan a nézőpont és
ragtól megzavart gondolatai. Elôadta a panaszait,
izzadás-fázás-szívdobogás, ezúttal hajnalban. a nyelv, furcsák a szereplők, nem
immár másodszor, ezúttal angolul. Dr. Warwick
várt fejlemény lesz a csattanó, és
Ekkor erôsebbnek érezte a rohamot, viszont az ettől válik elképesztően izgalmassá türelmesen végighallgatta, majd alaposan meg
elôzôhöz képest rövidebb ideig tartott.
az egész könyv, az elejétől a végéig. vizsgálta. Pánikrohamra gyanakodott. Infúzióra
Most, e hóeséses áprilisi éjszakán, Norbi úgy És akkor Maros András finom,
kötötte, és három órára bent tartotta Norbit –
érezte, ha nem részesül gyorsan szakszerû orvosi mégis karcos humoráról még
ez idô alatt végig mellette ült. Jót beszélgettek.
nem is beszéltünk. Azt érezni kell.
Élvezni kell. Olvasni kell.
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Hajnali háztetők

Legtávolabb
a haláltól

Elina Hirvonen
120 × 185 mm, 280 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ162
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Megindító, humanista könyv
Hirvonen regénye. A párhuzamos idősíkokban játszódó történetek során a gyermekéveit
Afrikában töltő férfi visszatér,
hogy a régi helyszínen újrakezdje életét… Utcagyerekek,
nyomorgó falusiak, vaktában
lövöldöző fegyveresek és
korrupt, egykori gyarmatosítók
között próbálják megtalálni
a főszereplők a szeretetet.

Accabadora –
A lélekanya

Michaela Murgia
123 × 184 mm, 256 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ163
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Bonaria néni azért fogadta
örökbe Mariát, hogy felnevelje
és örökösévé tegye. Az idős
varrónő odaadással és figyelemmel veszi körül a lányt, ám
a különös öregasszony körül
titok lappang. Bonaria néni
egyes éjszakákon eltűnik,
és Maria ráérez, hogy a néni
valami ősrégi tudás birtokában lehet, amely az élettel és
a halállal kapcsolatos…

Nagy Palota

Ottlik Géza
110 × 180 mm, 152 oldal,
keménytábla, vászonkötés
Rendelési kód: AJ161
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
A Hajnali háztetők vázlatszerűségében pontos,
könnyedségében mély
könyv. Irodalmi jazz –
a legjobb fajtából.
A könyv keletkezéshistó
riája maga is egy külön történet, egy a szerző életével

Micole Krauss
140 × 215 mm, 400 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ160
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Nagy Palota szövevényes,
évtizedeket és kontinenseket
átszelő története, katartikus
sorsmozaikja egy íróasztaltól indul el. Így jutunk el a
hetvenes évek alternatív New
York-i értelmiségi miliőjétől
az 1944-es Budapestig,
a közelmúlt multikulturális
Londonjától Pinochet Chiléjén át a sejtelmes Izraelig.
A tárgyak története mindig
emberek története is.

Halhatatlan élet
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Anne Brontë
135 × 208 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ155
Bolti ár: 2699 Ft
Klubár: 2490 Ft
Titokzatos, szép özvegy köl
tözik az elhagyatott wildfelli
udvarházba fiával és mogorva
komornájával. A környéken
hamarosan a pletykák fő
témája lesz, hogy ki is ő való
jában, és miért választotta
az önkéntes száműzetést.
Gilbert Markham egyre inkább
vonzódik a rejtélyes hölgyhöz.
Vajon ő lesz az, aki bepillantást nyerhet Helen korábbi
életének titkaiba?

Henryk Sienkiewicz
142 × 197 mm,
528 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ156
Bolti ár: 3600 Ft
Klubár: 3350 Ft
A Quo vadis az ókori
Rómában, Néró félelmetes
uralkodása idején játszódik.
Egy csodálatos szerelem
története bontakozik ki
a regény lapjain: Vinicius,
a gazdag patrícius beleszeret
Lygiába, aki királylányból
lett római rabnővé. De bol
dog lehet-e egymással ez
a két, olyannyira különböző
ember a keresztényüldözés
korában?

Nyirő József
142 × 197 mm,
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ157
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2290 Ft
A regény a székely falu
idilli képét rajzolja meg Bojzás
Küs Dani és Péter Anikó
szerelmének hátteréül. Dani
„jókedvű, mókás, furfangos, tréfacsináló kolontos”,
igazi Uz Bence-féle góbé.
Az ő legénnyé serdülése,
szerelme, házasságkötése,
apává válása adják a regény
vezérfonalát, amelyet vidám
és szomorú történetek váltakozva tarkítanak.

és a magyar történelemmel
összeszövődő, rejtélyektől
sem mentes, intellektuális
kalandregény. Az első és
az utolsó fejezet felett az
1956-os évszám szerepel,
a regény középső része
pedig 1936-ban játszódik.
Kataklizmákon, traumákon, radikális változásokon
ível tehát át ez a megkapó
történet, melyben a barátság, a szerelem, a hűség
és az árulás dilemmáival
és változataival találkozhatunk, no meg az
(élet)művészet nagyszabású voltával.

A Magvető kiadó
a Hajnali háztetők
különleges kiadá
sával köszönti
nemzetünk egyik
legfontosabb
íróját, az idén
100 esztendeje
született
Ottlik Gézát.

A fehér ruhás nő

Wildfell asszonya Quo Vadis

könyvjelző

Wilkie Collins
135 × 208 mm,
520 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ158
Bolti ár: 3400 Ft
Klubár: 3160 Ft
Walter Hartright tehetséges festő lehetne, de
szerény rajztanárként
kénytelen tengetni életét.
Rég megszokta, hogy
érzelmeit a kabátjával
együtt az előtérben hagyja, mikor
előkelő családok
kisasszonykáit tanítja
a rajzolás alapjaira.
A magára erőltetett
fegyelem azonban
csődöt mond,
amikor elszegődik
a cumberlandi
Limmeridge Houseba két úrihölgy
mellé... A regény
megjelenésekor
elsöprő sikert aratott. Collinsnak,
Dickens közeli
barátjának a kisujjában van az
írás mestersé-

(1) 33 77 333

könyvjelző
ge, finoman megrajzolt
hangulatai, természetleírásai tele vannak
színekkel, fényekkel és
árnyakkal, impresszionista
vibrálással. A mesterien
megszerkesztett történet
letehetetlenül izgalmas,
lidérces álmok, kákával
benőtt, sötét tavak fokozzák rossz előérzetünket.
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Sokat markol, de sokat is fog

ét évvel ezelôtt, egy Kaposvár közelében épült 18. századi
kúria felújításakor megsárgult, de furcsa módon tökélete
sen épen maradt iratcsomókat találtak egy lezárt ládában.
Az iratok tudományos szempontból nem tûntek érdekesnek
vagy értékesnek, így a helyi múzeum és levéltár munkatársai
nem foglalkoztak a lelettel, ezért egy magángyûjtô kezébe került
a több száz levél – annyi ugyanis kiderült, hogy egy orvos, Szeg
halmi Lôrincz magánlevelezésére bukkantak a poros padláson.
Egy év „pihenés” után végül Alt Krisztián bölcsészkutató olvas
ta el a kézírásos lapokat, és felülkerekedett benne az egyszerû,
kalandvágyó olvasó: egyre inkább magával ragadta a levelekbôl
kibontakozó történet. Több évnyi munkával összerendezte és
megszerkesztette az írásokat úgy, hogy a terjengôsebb, a törté
net szempontjából lényegtelen részeket kihagyta. Megérte a fá
radságos munka: a végeredmény, vagyis a Levelek az árnyékvilágból egy lebilincselôen izgalmas regény lett.
1839-ben indul a cselekmény, Ung vármegyében, ahol haj
meresztô dolgok történtek egy fiatalasszonnyal, aki rendszeres
és elviselhetetlen hasfájásra panaszkodott. Amikor bevette a
környékbeli „füves ember” (ma úgy mondanánk, szakképesí
tés nélküli természetgyógyász) által kikevert port, elmúltak a
fájásai, de nem ám akárhogy: eleven békákat kezdett el szülni.
A történetben az az elképesztô, hogy bárki által leellenôrizhetô,
ugyanis a korabeli elismert orvostudományi szaklap, az Orvosi
Tár részletesen foglalkozott az esettel, két elismert szakember
is tanulmányt írt az esetrôl. A teljesen tanácstalan kollégák kon
zultációra kérték fel a fiatal orvost, Szeghalmi Lôrinczet, aki
megvizsgálta a fiatalasszonyt, kizárva mindenféle lehetôségét
a csalásnak, majd felboncolta a békákat, és arra a következte
tésre jutott, hogy fogalma sincs, mi történik. A neves doktorok
a legkülönfélébb hipotéziseket állítják fel, de egyik sem tûnik
elfogadhatónak. Teljesen tanácstalanok. A megoldás ugyanis a
valóságon, és ezt már csak Szeghalmi leveleibôl tudjuk meg, az
Orvosi Tár cikkeibôl nem, a természettudomány által elfogadott
világképen túl van. Ne feledjük, a regény cselekményének ideje,
a 19. század a pozitivizmus, a természettudományok hôskora,
a nagy felfedezéseké, a modern orvostudományé, a feltalálóké,
talán ekkoriban kezdik el némi megvetéssel kuruzslónak nevez
ni az ôsi gyógymódok alkalmazóit. Éppen ezért hatalmas belsô
konfliktust okoz Szeghalmi doktorban az, hogy a „füves ember”

módszere mûködik, ô viszont képtelen megoldást találni a szo
katlan helyzetre. A fiatalasszony furcsa és horrorisztikus esete
ugyanis egy egyszerû „rontás” következménye: a mellettük lakó,
iszákos boszorkány átkozta meg a nôt. Ilyesmiben orvos nem
hihet, mégis az események láncolata azt mutatja, hogy igenis
léteznek természetfeletti erôk.
A könyvben aztán hirtelen minden felgyorsul: a boszorkány
fia és bandája, akik egyszerû betyárokként tartják rettegésben
a környéket, több gyilkosságot és rablást is elkövetnek, a „fü
ves ember” és Szeghalmi doktor pedig a szövevényes bûnügyek
kellôs közepén találják magukat. A doktor közben közeli, meg
hitt viszonyba kerül egy nemes hölggyel, aki nemcsak szép és
elbûvölô asszony, hanem rendkívül finom és érzékeny lélek. Az a
típus, aki szót ért nemcsak az emberekkel, hanem az állatokkal
és a növényekkel is. Kifinomult mûveltsége és melankolikus lé
nye elbûvöli a doktort, aki mindent megtesz, hogy megvédje a
rá leselkedô veszélyektôl. Ugyanis a környéket rettegésben tartó
bûnbanda tagjai is természetfölötti képességekkel rendelkeznek,
egyikük ugyanis a boszorkány fia, „ördögszeretônek” hívják
ôket, ezért halálosan veszélyes dolog az ellenük való küzdelem.
Többet nem is árulok el a történetbôl, hiszen fordulatos nyo
mozás veszi kezdetét, az olvasó garantáltan lerágja mind a tíz
körmét az izgalomtól.
Sok mûfajt magába olvaszt ez a levélregény: krimi, misztikus
thriller, szerelmi történet fonódik össze, s mivel a fôszereplô or
vos, idônként egy-egy mûtét leírása is szerepel a fejezetek között
(például egy hályogeltávolítás), ami azoknak lehet izgalmas, akik
szeretik az orvosi/kórházas könyveket vagy sorozatokat. Ráadá
sul a drámai helyzeteken kívül szellemi izgalomban is részünk
lehet, feszült párbeszédekben csap össze kétféle világnézet: egy
ôsi, civilizáció elôtti, mágikus, mégis praktikus és „mûködô”
néphit az egzakt bizonyítékokhoz, kísérleti eredményekkel iga
zolható tényekhez ragaszkodó tudományos szemlélet.
Sokat markol tehát ez a könyv, de szerencsére sokat is fog:
izgalmas, letehetetlen thriller, amely egy hiteles és alaposan
kidolgozott világban játszódik, tele szellemi feszültséggel és
finom érzelmekkel. Szeghalmi doktor pedig, akárcsak egy ha
misítatlan fejlôdésregényben, egészen más ember lesz a könyv
végére. És talán mi sem maradunk teljesen ugyanazok.
Király Levente

Levelek
az árnyékvilágból
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Szeghalmi Lőrincz
123 × 184 mm, 264 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ164
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A fennmaradt levelek tanúsága
szerint, ha Szeghalmi Lőrincz
történetesen nem az orvosi pályát
választja, kivételes tehetségű író
válhatott volna belőle, stílusa és
látásmódja egészen egyedi: az eseményeket sebészi pontossággal
rögzíti, ám a szenvedély és a gyötrő
kétségek minduntalan átütnek
a szikár prózai anyagon.
Ung vármegye, 1839. Szeghalmi
Lőrinczet kollégái szokatlan kóresethez hívják: egy fiatalasszonyt
borzalmas görcsök gyötörnek, ám
ha beveszi a helyi varázsoló ember
gyógyító porát, megkönnyebbül,
ám igen furcsa módon: eleven
varangyos békákat kezd szülni…
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siker-

könyvek

Oldalazás

Miért indirekt módon érjük
el inkább a céljainkat?
John Kay
125 × 176 mm, 300 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ165
Bolti ár: 3400 Ft
Klubár: 3150 Ft
A Financial Times elismert
publicistája, több gazda
sági témájú könyv szerzője
rendkívül meggyőzően mutatja
be, milyen kevés esetben
érdemes használnunk döntéseinknél a megszokott és
beváltnak hitt direkt módszereinket. A kötetből megtudhatjuk, mikor és miért kell
indirekt módon közelítenünk

Az ember,
aki hazudott
a laptopjának

Amit csak egy gép árul el
az emberi viselkedésről

Híres
filmrendezők
titkos élete

Amit tanáraink sohasem
meséltek el a világ
legkiválóbb rendezőiről
Robert Schnakenberg
156 × 195 mm,
320 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AJ169
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3650 Ft
A kötet botrányos és cenzúrázatlan beszámolói lerántják
a leplet kendvenc rendezőink
sötét titkairól. Miért nem
fürdött hetekig Chaplin?
Disney holttestét valóban
felébreszthető állapotban

– ahogy ő nevezi, oldalaz
nunk –, hogy miért célravezetőbb újra és újra próbálkoznunk, alkalmazkodnunk és
elismerni tévedéseinket?

160 válasz
a leglehetetlenebb
kérdésekre

Fantasztikus találmányok,
orvosi rejtélyek és egyéb érdekességek
Sherry Seethaler
156 × 192 mm,
280 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AJ170
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
A kíváncsi elme mindent tudni akar. Mi ez
a nagy felhajtás az alacsony szénhidrát
tartalmú diéta körül? Hogyan építették
fel az ókori egyiptomiak a gízai piramisokat? A felnőtt szervezetben lévő őssejtek
felhasználása is olyan ígéretes, mint
az embrionális őssejteké? Mitől ragad
a ragasztó? Mi okozza a korpát? Miért
okoz bőrrákot a napégés? Ha vannak
jótékony baktériumok, akkor vajon léteznek-e jótékony vírusok is? Miért hosszabb
egyeseknek a második lábujjuk, mint a
nagylábujjuk? Ebből a könyvből sok hasonló érdekességet tudhat meg az olvasó.

Ki vagyok én?
És ha igen, hány?

Clifford Nass–Corina Yen
145 × 210 mm,
272 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ168
Bolti ár: 3600 Ft
Klubár: 3350 Ft
A szerző két évtizeden át
tanulmányozta, hogyan
viszonyulunk a minket körülvevő tárgyakhoz és technikai
eszközökhöz. Kísérletei
alapján meglepő eredményre
jutott: a számítógépek életünk
társas szereplői, mert agyunk
számára közömbös, hogy
emberekkel vagy gépekkel
dolgozunk. A könyv rengeteg pszichológiai kísérletet
bemutatva, új megvilágításba
helyezi mindazt, amit idáig hit- Egyetlen kattintás
tünk társas kapcsolatainkról
Jeff Bezos és az Amazon
és az emberi viselkedésről.
felemelkedése
Richard L. Brandt
125 × 176 mm, 316 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ171
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3650 Ft
Az Amazon üzleti modellje megtévesztően
egyszerű: tegyük annyira könnyűvé és
kényelmessé az online vásárlást, hogy a
vevőnek gondolkodnia se kelljen! Röviden
és tömören, ahogy a honlap minden egyes
oldalán látható gomb szövege is mondja:
„Vásároljon most, egyetlen kattintással!”
De mitől ennyire sikeres ez az egyszerű
üzleti stratégia? Hogyan repítette Jeff
tartják? És vajon mi vihette rá Bezos, a cég alapítója és vezérigazgatója,
Francis Ford Coppolát arra,
az Amazont az online kereskedelem világáhogy egy 3D-s pornófilmet
nak az élére? Hogyan lett a számítógépes
rendezzen? Ezután már más
geekből világot megváltoztató vállalkozó?
szemmel nézhetjük a filmváRichard L. Brandt díjnyertes újságíró révén
szon legendáit!
mindezt megtudhatjuk.

Rendeljen május 28-ig!

www.lira.hu

Gondolatok az élet értelméről
egy átmulatott éjszaka után
Richard David Precht
145 × 210 mm,
396 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ166
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3650 Ft
A címben szereplő két, látszólag zavaros kérdés
remekül összefoglalja mindazt, amiről a filozófusok
már évszázadok óta vitáznak, és amit a konyha
asztal mellett vagy egy kocsma pultjának támaszkodva mindannyian szeretnénk megfejteni: mit
jelent jó életet élni? A szerző felold minden korábbi
szabályt, lerombol minden előítéletet, közel hozza
a filozófiát a napi rutinhoz, hogy választ kapjunk a
bennünk motoszkáló kérdéseinkre. A könyv szórakoztató stílusa telitalálat.
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A tökéletes
állásinterjú

A tökéletes
önéletrajz

Angol–Magyar
kéziszótár

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.

Igor S. Popović
176 × 250 mm,
212 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ176
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A kötet tanácsai lépésről
lépésre vezetnek végig
a munkaadók által támasztott elvárásokon. Gyenge és
erős pontjaink felismerését,
a különböző interjúhelyzetek
értékelését és a kényes kérdések kezelését mintakérdések
és -válaszok segítik. A könyv
gyakorlati útmutató ahhoz,
hogy miként váljunk a legjobb
jelentkezővé.

Rendelési kód: AJ180

Magyar–Angol
kéziszótár
Rendelési kód: AJ181

A kötetek jellemzői:
Országh László–Magay Tamás
165 × 238 mm,
1356 és 1328 oldal/kötet,
keménytábla
Bolti ár: 7490 Ft/kötet
Klubár: 6990 Ft/kötet
61 500 szócikk, 40 000 kifejezés. Új tipográfia: a kife
jezések, a példamondatok,
a jelentésváltozatok számai,

Julie Gray
176 × 250 mm,
256 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ178
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A kötet a lehető legjobb
önéletrajz összeállításának
titkaival ismerteti meg az
álláskeresőket. Az alapos és
részletes szakértői tanácsok
lépésről lépésre, olvasmányos formában vezetnek át
az önéletrajzírás folyamatán:
az elrendezéstől a gyakori
buktatókon keresztül a külön
böző állástípusokhoz illő
forma kialakításáig.
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Dolgozni jó!

Tündöklés

HR újratöltve

Közgazdaságtan

Ambíció
és kíváncsiság

Mikroökonómia
középfokon

Gini Graham Scott
176 × 250 mm,
180 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ173
Bolti ár: 3950 Ft
Klubár: 3670 Ft
A könyv a fájó munka ellenszere. Ellenszer a kemény
munkát, örökös pörgést és
versengést követelő társadalmi elvárások káros hatásaira.
A kötetben szereplő ötletek,
tesztek, játékok és történetek
befogadásához nem kell kérni
az orvos vagy a gyógyszerész
véleményét, mellékhatások
nem ismertek, a munkahelyi
örömhányadosunk javítására
viszont biztos szert kínálnak.

Bővített, átdolgozott kiadás
Paul A. Samuelson
210 × 297 mm,
672 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ179
Bolti ár: 9500 Ft
Klubár: 8840 Ft
Paul Samuelson Közgazdaságtana immár több mint
hatvan éve alapmű a bevezető közgazdaságtan oktatásában szerte a világon.
Első kiadása 1948-ban
látott napvilágot. A könyvet
17 nyelvre fordították le,
így vált minden idők egyik
legnagyobb példányszámú,
népszerű tudományos
munkájává.

www.lira.hu

Edward M. Hallowell
176 × 250 mm,
144 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ172
Bolti ár: 3950 Ft
Klubár: 3670 Ft
Ezt az inspiráló könyvet
minden vezetőnek el
kellene olvasnia. Hallowell
világossá teszi, mennyire
fontos a jó kapcsolat főnök
és beosztottja között a
hosszú távú siker elérésének
szempontjából. Nagy hatású
könyvében megmutatja,
hogyan, milyen módszerekkel hozhatjuk ki a legtöbbet
embereinkből – és persze
saját magunkból.

Avagy mi hajtja
a tudományos felfedezőket
Hargittai István
176 × 250 mm,
332 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ175
Bolti ár: 3800 Ft
Klubár: 3530 Ft
Korunk meghatározó felfedezései mögött nemcsak elhivatott
tudósok állnak, hanem az
ő emberi mozgatórugóik is:
kíváncsiság vagy éppen egy
véletlen laboratóriumi baleset.
Hargittai István akadémikus
számos, rendkívül fontos tudományos eredmény születésének hátterét tárja elénk.
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John W. Boudreau
176 × 250 mm,
168 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ177
Bolti ár: 3750 Ft
Klubár: 3490 Ft
A kötet felépítette azt a
szemléletet, mely a dolgozók
és vezetőik számára átszabja
a hagyományos elemző módszereket. Boudreau példái
többek közt olyan cégekről
szólnak, mint a Google, a Disney, az IBM és a Microsoft.
A szerző saját kutatásai alapján mutatja be, hogy ezek az
alkalmazások miként tudják
optimalizálni a munkaerőről
hozott döntéseket.

Bővített, átdolgozott kiadás
Hal R. Varian
176 × 250 mm,
815 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ174
Bolti ár: 7250 Ft
Klubár: 6740 Ft
Hal Ronald Varian korszakalkotó művének 37 fejezete
bőven tartogat újdonságokat a korábbi kiadásokhoz
képest: a játékelméleti alkalmazásokat és a viselkedési
közgazdaságtant bemutató
fejezeteket, a modernizált
árverésekkel foglalkozó részt,
valamint több mint húsz új
példát.
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Őszentsége, a Dalai Láma
135 × 205 mm,
216 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ148
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
Ez a könyv a dalai láma
tanításait foglalja össze
arról, hogyan meditáljunk.

A siker kézikönyve

101 lépés a csúcsra
Robin Sharma
135 × 200 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ185
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Sharma a földteke egyik leg
jobb sikertanácsadója. Megismertet azokkal a módszerekkel,
amelyek saját és céges ügyfelei
életét is átformálták. Átütő
erejű kézikönyve bombabiztos
recept arra, hogyan váljon
valaki sikeressé a személyes és
szakmai életben. Nemzetközi
bestseller 60 ország sikerszerzőjétől, A szerzetes, aki
eladta a Ferrariját írójától.

könyvjelző
A létező legalaposabb magyarázat, amit Őszentsége
Kamalasíla klasszikus
meditációs könyvéhez
fűzött. Egészen biztos, hogy
a gyakorlatorientált nyugatiak különösen hasznosnak
fogják találni a dalai láma
e kedvenc szövegét. Az ő
szavaival élve: „Ez a mű
olyan, mint egy
kulcs: megnyitja
az ajtót a többi
nagy buddhista
szöveg felé.”
Boldogok
vagyunk, hogy
közölhetjük
a kommentárjait, és őszintén
reméljük, hogy
mindaz a pozitív
benyomás,
amit az olvasók
e könyv által
szereznek, elősegíti majd,
hogy minden
érző lény elérje
a buddhaság
végső boldogságát.

Wallenberg,
a hôs diplomata
A

kik figyelemmel kísérik az USA-ban élô
magyar írónô, Kati Mar
ton szinte évi rendszeres
séggel megjelenô köny
veit a Corvina Kiadónál
(Kilenc magyar, Halál
Jeruzsálemben, A nép ellenségei, Titkos hatalom),
azok bizonyára kíván
csian várták már legelsô
könyvének magyarországi
megjelenését. A Wallenberg az a mû, melynek
anyaggyûjtése elsô ízben
szembesítette szerzôjét
zsidó származásával, csa
ládjának tragédiáival.
Wallenberg neve azok
számára is ismerôsen
cseng, akiknek hiányos
a történelem ismeretük,
hiszen Budapesten három
emléktáblát is állítottak
neki: egyet a a róla elne
vezett utcában a XIII. ke
rületben, egyet a VI. ke
rületi Benczúr utcában,
és egyet a Józsefvárosi
Pályaudvaron. „A svéd kö
vetségi titkár, aki a nyilas
uralom alatt bátor fellépé
sével üldözöttek tízezreit
mentette meg” – akik nem
érik be ennyivel, azok
számára Marton könyve
egy páratlanul kalandos
életút izgalmait ígéri.
Az ifjabbik Raoul
Wallenbergrôl már
kiderül,
A nagy bolhakönyv gyerekkorában
hogy
nem
mindennapi
100 útmutató
eset. 8 évesen kiolvassa az
a mindennapi élethez
Északi Enciklopédia ös�
Richard Carlson Phd.
szes kötetét, majd beleás
135 × 200 mm,
248 oldal, kartonált
sa magát a család vállala
Rendelési kód: AJ186
tainak éves beszámolóiba.
Bolti ár: 2990 Ft
A félárva kisfiú taníttatá
Klubár: 2780 Ft
sát az apai nagyapa vállal
Ha életed egy mókuskerék,
ja magára, akinek minden
akkor neked ajánljuk ezt
vágya, hogy unokájából
a könyvet! Megtanít egyszeviláglátott ember váljék –
rű stratégiákra, hogy szoká
és „igazi Wallenberg”, aki
saink változtatásával, hogyan
továbbviszi a kapitalista
élhetünk derűsebben és
dinasztia hagyományait.
stresszmentesebben.
Csakhogy Raoul sokkal
A Ne csinálj a bolhából eleöntörvényûbb ennél: nem
fántot bestseller szerzőjétől!
Könyvei 135 országban 16 mil- annyira a zsíros bank
lió példányban keltek el.
számlákkal és a hitelelbí
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rálásokkal, mint inkább
a társadalom legkülön
félébb szintjein élô és
munkálkodó emberekkel
van dolga.
Kati Marton köny
vének egyik legnagyobb
erénye, hogy a fôhôs
életének minden stádiu
mában összekapcsolódik
a jövô jelennel. Amint
kiderül egy új és meglepô
jellemvonás, már sejtjük,
miképpen tudja ezt a
szóban forgó személy
az élet más területein
kamatoztatni. Bármilyen
furcsán is hangzik, de úgy
tûnik, hogy Raoul Wal
lenberg a dél-michigani
egyetemi évei alatt vált
diplomatává, noha itt épí
tésznek tanult. Ennek az
az egyszerû magyarázata,
hogy a fiatal, kalandvágyó
diák rászokott az autó
stoppolásra, amit családja
ugyan gyanakodva nézett,
de Raoul szenvedélyét így
magyarázta: „A buszon
és vasúton tett utazások
elôre beláthatók, a stop
polás azonban az isme
retlen izgalmát nyújtja, és
nagyszerû gyakorlatot kí
nál a diplomácia és a tár
gyalások mûvészetében.”
Sorsfordító mozzanat
életében, mikor egy sze
rencsétlenül alakult stop
polás következtében gya
nús alakok megpróbálják
elrabolni, ám Raoul an�
nyira nyugodt és kíváncsi
mindeközben, hogy ezzel
a viselkedésével sikerül
teljesen kizökkentenie
szerepébôl elrablóit, akik
csapdától tartván gyorsan
megszabadulnak tôle, és
még kifosztani is elfelej
tik. Ô az a Wallenberg,
aki SS-tiszti egyenruhába
bújtatja majd munkatár
sait, hogy hamis iratokkal
emberek százait szál
líttassa el a zsidógyûjtô
telepekrôl; és ô az a Wal
lenberg, aki majd szemé
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Fotó: Archív

A meditáció
szakaszai

lyesen ül le vacsorázni
a Harmadik Birodalom
legrettegettebb népirtójá
val, Adolf Eichmannal...
Hogy miként lesz
egy frissen diplomázott
építészbôl – aki mellesleg
libamájpástétom szál
lítással keresi kenyerét
Stockholm és Budapest
között – a nemzetközi
diplomácia egyik legna
gyobb hôse: ezt meséli el
Kati Marton a tôle meg
szokott elfogulatlan, de
érdekfeszítô stílusban.
Oravecz Péter

Wallenberg

Kati Marton
130 × 197 mm,
296 oldal, füles kartonált
Rendelési kód: AJ183
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Kati Marton, a magyar
származású amerikai író,
újságíró az 1980-as években
ismerkedett meg Raoul Wallenberg történetével. Lépésről
lépésre tárja fel az eseményeket, a svéd fiatalember útját.
Forrásmunkák, levéltári iratok,
és nem utolsósorban a még
élő szereplőkkel készített
interjúk alapján rekonstruálja
az ismert és kevésbé ismert
drámai eseményeket.
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A Corvina kiadó új, tematikus

útikönyv-sorozata

Magyar szecessziós
építészet
Bede Béla–Bagyinszki Zoltán
130 × 197 mm,
360 oldal, flexibilis kötés
Rendelési kód: AJ192
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A Corvina tematikus útikönyv-sorozata a szecesszió

építészeti emlékeinek bemutatásával indul. Közvetlenül
az I. világháború előtt, alig
húsz év leforgása alatt olyan
világviszonylatban is kiemelkedő alkotások születtek
hazánkban, és maradtak
fenn viszonylagos épségben,
amelyeket feltétlenül érdemes
célzatos országjárás keretében végignézni.
Az egykori Magyarország teljes
területét átfogja a válogatás,
több mint 60 település került
bele az útikönyvbe. A leírt
épületek nagyjából harmada
budapesti, harmada a mai
Magyarország területén,
harmada pedig a környező
országokban található.
A több mint ezer szecessziós

épület közül 225-öt ismertet
részletesen a könyv, ezek
közül 73-at kiemelten is,
valamint az ezek közelében
található további közel 500
szerepel cím szerint, önálló
felfedezésekre sarkallva
az olvasót. Van közöttük
városháza, palota, templom és lakóház, de akad
tűzoltószertár, víztorony, gyár
és vasútállomás, síremlék és
ravatalozó, virágbolt, híd és
szökőkút, sőt körhinta is.
Az útikönyvet mintegy 400 színes fotó teszi szemléletessé.
A tájékozódást térképek és
GPS-koordináták segítik, a bu
dapesti szecessziós épületek
megkeresését pedig sétaút
vonalak könnyítik.
Budapest, Wekerle-telep, lakó

ház

Budapest fürdői

Télen-nyáron
Meleghy Péter
168 × 238 mm,
32 oldal, fűzött
Rendelési kód: AJ187
Bolti ár: 1680 Ft
Klubár: 1560 Ft
Budapest mintegy 120 for
rása és kútja összesen több
mint 70 millió liter vizet ad
naponta és 17 gyógyvizes
termálfürdőt lát el. Ezek közül
háromban nappali kórházat
és ivócsarnokot is magában foglaló orvosi részleg
működik. A magyar főváros
területén található Európa
leggazdagabb termálvízkincse – Budapest pedig a világ
legnagyobb fürdője.
A kötet angol és német
nyelven is kapható!

Cserkészeten
és lesen NagyMagyarországon

Nadler Herbert
142 × 197 mm,
280 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ190
Bolti ár: 2600 Ft
Klubár: 2400 Ft
Nadler Herbert vadászatairól
„élménynaplót” vezetett,
melyekből ismertté vált kimagasló szakértelme, mérhetetlen
türelme és kitartása. A most
megjelenő kötet először 1926ban látott napvilágot. Az egyebek mellett medve-, farkas- és
zergevadászatokat megörökítő
elbeszélések az eredeti fotók
kíséretében jelennek meg.

Milyen
állatnyom ez?

Pozsony, Kék-tem
plom
áza

háza, Városh

Kiskunfélegy
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106 állatnyom egyszerű
meghatározása
Klaus Richarz–
Alfred Limbrunner
90 × 170 mm, 128 oldal,
kartonált, védőborítóval
Rendelési kód: AJ191
Bolti ár: 1480 Ft
Klubár: 1380 Ft
A könyv az Európában elő
forduló 106 legismertebb
állatnyom részletes leírását
tartalmazza látványos, színes
fotókkal. A meghatározást
színkód és a legfőbb jellemzők
leírása segíti.
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Popper Péterkönyvek

A kötetek jellemzői:
120 × 180 mm, keménytábla
256, 126, 192 oldal/kötet

Az önmagába
térő ösvény

Ébredések

Feldmár András
140 × 200 mm,
170 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ193
Bolti ár: 2940 Ft
Klubár: 2740 Ft
„Megvan a lehetőségünk,
hogy felébredjünk, megvizsgáljuk a parancsolatokat, és
kialakítsuk saját individuális,
a helyi moralitáson felül álló
etikánkat. Más embereket
csak arra szabad bátorítanunk, hogy ők is merjenek
erre vállalkozni. Az Ébredések
az én credóm. Azért született,
hogy téged bátorítson és megerősítsen, hogy fogalmazd
meg saját hitvallásodat!”

Tiszta szex

Soma Mamagésa
140 × 200 mm,
250 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ194
Bolti ár: 3150 Ft
Klubár: 2890 Ft
Soma Mamagésa legújabb
kötetével példátlan bátorságú
és őszinteségű könyvet vehet
kezébe az olvasó! A szerző
megdöbbentő merészséggel ír a szexualitásról saját
tapasztalatai, saját szexuális
története tükrében.
Gyógyító ez a könyv, gyógyítóbb, mint bármely szexualitásról szóló ismeretterjesztő
írás, és a tanítás mellett
felhőtlen szórakozást is ígér!

Rendelési kód: AJ201
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
Az önmagába térő utat
bejárva ezer dolog történik
velünk, s végül sok mindent másképp látunk. Nem
a világ alakul át, hanem mi
változunk meg.

Eltévedt gyerekek

Az életműsorozat III. kötete
Ranschburg Jenő
140 × 210 mm, 366 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ195
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4190 Ft
Az első tanulmány a különböző rendellenességeket vizsgálja a gyerek fejlődésének
folyamatában. Ezt követően
a nemi identitást, a tanulás
zavarait, és a súlyos mentális
szabálytalanságokat elemzi
a szerző. Majd a televízió
hatását vizsgálja az erőszak,
szexualitás témakörében, és
kitér a számítógépre, valamint
az internetre is.

A szeretet
mindent legyőz

könyvjelző
Az istennel
sakkozás
kockázata

Rendelési kód: AJ200
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
A könyv egy Mysoreban
élt magányos bölcselő
gondolatairól szól.

666 – A sátán
a XXI. században

Rendelési kód: AJ202
Bolti ár: 1780 Ft
Klubár: 1650 Ft
A valláspszichológus követi az ördög jelentkezését a Bibliában, eltöpreng
azon, hogy ő is Isten fia…
Elmondja, hogy ez a sötét
erő miként tevékenykedik a
politikában, a szerelemben
és a gazdaságban, mindezt
a szerzőtől már megszokott
könnyedséggel.

Határaink

Mire mondjunk igent és mire nemet?
Dr. Henry Cloud és John Townsend
142 × 197 mm,
326 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ199
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2320 Ft
Életünk számos zavara és konfliktusa a határok hiányával függ össze.
Mit tehetünk, hogy világos határokkal
rendelkezzünk, hogy ne reagáljunk
rosszul a minket érő hatásokra,
hanem aktívan és felelősen alakítsuk az életünket? A szerzők valódi
élethelyzetekből kiindulva vizsgálják,
hogyan jelölhetjük ki határainkat,
mikor sérülnek meg, és hogyan lehet
őket helyreállítani.

Gary Chapman
135 × 205 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ196
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2320 Ft
A könyvben szereplő negyven igaz történetet olyan emberek írták, akiknek
életét megváltoztatta a szeretet, mert
akkor sem adták fel, amikor súlyos
akadályok tornyosultak előttük. Néha
mosolyra, máskor könnyekre fakasztó
történeteik – melyeket Gary Chapman
reflexiói egészítenek ki – a cselekvő
szeretetről szólnak.

A szeretet,
mint életforma

Gary Chapman
135 × 205 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ197
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2320 Ft
A kedvesség, a türelem, a megbocsátás, az udvariasság, az alázat,
a nagylelkűség és az őszinteség olyan
magatartásformák, amelyeket bárki
elsajátíthat, aki a szeretet mellett
dönt. A szeretet tanulható, fejleszthető, és soha nem késő felfedezni
és gyakorolni.

Rendeljen május 28-ig!

www.lira.hu

Kamaszhatárok

Mikor mondjunk igent,
és mikor mondjunk nemet
gyermekeinknek?
Dr. Henry Cloud és John Townsend
142 × 197 mm,
280 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ198
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2320 Ft
Mit tehetnek a szülők azért, hogy
kamasz gyermekeik megtanuljanak
felelősséget vállalni tetteikért, érzelmeikért, szavaikért, és a felnőttkor
felé közeledve „birtokba vegyék”
önmagukat, azaz képessé váljanak
arra, hogy saját kezükbe vegyék
életük irányítását.
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könyvjelző

Patika Magazin
Könyvek

A kötetek jellemzői:
148 × 210 mm,
128 és 120 oldal/kötet,
keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
Klubár: 2780 Ft/kötet

Mit (t)egyek,
hogy lefogyjak?

Lelovics–Szarvasházi–Vági
Rendelési kód: AJ317
A szerzők nem ígérik, hogy
semmit nem kell tennie
a fogyás érdekében, de
biztosíthatják Önt, hogy
a befektetett energia többszörösen megtérül.

A csontritkulásról
Dr. Szarvasházi Judit (szerk.)
Rendelési kód: AJ208
Hogyan működik a csontszövet? Mik a csontritkulás
rizikófaktorai? Mennyire
meghatározó a gyerekkor,
és mire kell különösen
odafigyelni a kicsiknél? Mit
okoz valójában a stressz,
melyek a csontritkulás
tünetei és kockázati
tényezői, és mit tehetünk
a megelőzésért? Ezekre
mind választ találunk a
kötetben.

Mama fitnesz

Szülés után
Babakocsis gimnasztika
otthon és a szabadban
Elaine Barbosa–Monica Taranto
140 × 200 mm,
128 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ209
Bolti ár: 2250 Ft
Klubár: 2100 Ft
Ezt az edzésmódszert az
anyukák számára álmodták
meg. A babakocsi és a kisbaba elengedhetetlen feltétele
a gyakorlatoknak. Az egész
test izomzatát erősíti a program, többek között sok olyan
gyakorlatot javasol, amelyek
a has- és medenceizom regenerálódását szolgálják.

Van élet
a halál után(?)

Gazdag László
152 × 230 mm,
120 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ205
Bolti ár: 3450 Ft
Klubár: 3190 Ft
Ez a könyv a széles nagyközönség számára íródott.
A szerző a tudomány határterületén barangol, a ma még
megmagyarázhatatlannak
tűnő jelenségek birodalmában. Merész célkitűzése mégis
az, hogy magyarázatot adjon
e misztikus jelenségekre.
Mottója: „Szeresd azt, aki az
igazságot keresi! De óvakodj
attól, aki már megtalálta!”

Tarot
és asztrológia

Ernst Ott
132 × 207 mm,
216 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ204
Bolti ár: 3890 Ft
Klubár: 3590 Ft
Tarot és asztrológia: két,
egymással összefüggő
jövendölési technika. Aki
mélyebben kutatja a témát,
gyorsan felismeri, hogy az
asztrológia nem ismer jó vagy
rossz aspektusokat, viszont
komplex rendszer, és a tarot
mögött is sokkal több rejtezik,
mint amit első pillanatban
sejtünk. Mi köti össze ezt a
két jóslási technikát?

Öngyógyítás energiakártyákkal!

Most személyesen a szerzőtől sajátíthatod el
az energiagyógyászat új módszerét.
Az innerwise először Magyarországon!
Gyógypatika – a léleknek,
a szívnek és a testnek
Öngyógyítás energiakártyákkal
A doboz tartalma: könyv
105 × 163 mm,
112 oldal, kartonált
309 db energiakártya
Tesztkártyák és amulett
Rendelési kód: AJ207
Bolti ár: 4490 Ft

Uwe Albrecht
Igen vagy Nem?

Egyértelmű döntések
minden élethelyzetben...
140 × 195 mm,
168 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ206
Bolti ár: 1800 Ft

Klubár: 4180 Ft
Az energiakártyák, a tesztlapok és
az amulett segítségével önmagunkat
kezelve indíthatjuk be a gyógyulási
folyamatokat.

Klubár: 1680 Ft
A karhossz-teszt a tudattalannal kommunikálva
a bennünk lakozó bölcsességet hívja segítségül mindennapos döntéseinkhez. A módszer
percek alatt elsajátítható.

Igen a szeretetre

A
RTY

TKÁ

TESZ

Szeretek és engem is szeretnek.
Minden emberben felismerem
szeretnivaló lényét, és engedem,
hogy bennem is felismerjék ezt.
Szeretem, aki voltam,
aki vagyok és aki leszek.
Nincsenek hibák,
csak tapasztalatok.

Igen

Kitárom szívemet.
Kész vagyok kitárni a szívem,
és felhagyni a védekezéssel.
Kész vagyok szeretetet
adni és kapni.

tre

erete

a sz

innerwise Gyógypatika

Helyszín: Piliscsaba,
Cosmos Természetgyógyász Központ
Időpont: 2012. április 30 – május 2.
Tanfolyamvezető: Uwe Albrecht, Németország
Részvételi díj: 60 000 Ft
A részvételi díj a tandíjat és
a teljes ellátást tartalmazza.
Bővebb információ: 06 1 394 2682

mnopqrstutazás – gasztropqrstuvxy
Travel Guide +
Magyarország

Idegenforgalmi
autóstérkép
Könyv és térkép egy csomagban, műanyag tokban
A könyv adatai:
120 × 230 mm,
32 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: AJ216
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

Jóskönyv

Jövendőmondás
kávé- és teazaccból
Csanyigáné Berta Margit
165 × 235 mm,
240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ203
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A könyv az egyik ősi jóslási forma bemutatására vállalkozik,
mely négyszáz éve még igen
ismert és népszerű volt, de
az inkvizíció elől a babonaság álarca mögé rejtették.
A rejtett tudás azonban nem
szűnt meg létezni, a kávé- és
teazaccjóslás újra feléledt, és
a tarot, a rúna, az asztrológia
mellett elfoglalta méltó helyét.

Délkelet-Európa I.
autóstérkép
Rendelési kód: AJ217
Horvátország, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó,
Macedónia, Montenegró,
Szerbia, Szlovénia.
A Balkán-félsziget északi
részének országai.

Délkelet-Európa II.
autóstérkép

könyvjelző
Magyarország

Idegenforgalmi
autóstérkép
Méretarány: 1 : 450 000
120 × 230 mm,
hajtogatott
Rendelési kód: AJ215
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Turisztikai nevezetességek,
nemzeti parkok, tájvédelmi
körzetek, arborétumok,
gyógyfürdők, várostérképek, névmutató postai
irányítószámokkal.

szuperáras
szakácskönyvsorozatának
új részei
Egy csomagban
33 Reform torta
és sütemény

Lépésről lépésre
Liptai Zoltán–Csigó László
201 × 251 mm
64 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ210
Bolti ár: 1399 Ft
Klubár: 1300 Ft
Munka közben lestük meg
mesterszakácsunkat, hogy az
olvasó lépésről lépésre, vele
együtt haladva készíthesse
el a legfinomabb fogásokat.
A receptek mindegyikét
kipróbáltuk, ezt bizonyítják
a főzés közben készített
fotók is. Az ételek leírását
több hasznos információval
egészítettük ki, így biztosan
megválaszolható a kérdés,
hogy melyiket is válasszuk.

5 kötet
995 Ft-ért!

A kötetek jellemzői:
140 × 200 mm,
80 oldal/kötet, kartonált
Rendelési kód: AJ211

Túrázók
nagykönyve-sorozat
A kötetek jellemzői:
145 × 205 mm,
528 és 416 oldal/kötet,
flexibilis, kartonált

Utazásaim naplója
sárga betűs
Rendelési kód: AJ213

Rendelési kód: AJ218
Bulgária, Görögország, Ciprus, Utazásaim naplója
kék betűs
Macedónia, Törökország.
Rendelési kód: AJ214
A Balkán-félsziget déli részének országai.
A kötetek jellemzői:
160 × 230 mm,
A térképek jellemzői:
128 oldal/kötet, keménytábla
Autós és idegenforgalmi
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
információk, névmutatók
Méretarány 1:860 000
Klubár: 1850 Ft/kötet
120 × 230 mm, hajtogatott
Az Utazásaim naplója leheBolti ár: 1890 Ft/térkép
tőséget nyújt minden ember
Klubár: 1760 Ft/térkép
számára, hogy összegyűjtse
úti élményeit, feljegyezze és
megőrizze emlékeit és tapasztalatait ebben a szép kivitelezésű könyvben önmaga, vagy
a szerettei számára.
A napló a kitöltést kérdésekkel, táblázatokkal és az utazási célt illusztráló térképpel
teszi könnyebbé.
Az Utazásaim naplója kétféle
borítóval kapható.

Rendeljen május 28-ig!

A legfinomabb
bundázott ételek

Erdély legszebb
túraútvonalai

A legfinomabb
kenyerek,
péksütemények
és kelt tészták

Szilágyi Palkó Pál
Rendelési kód: AJ220
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft

Magyarország
legszebb
túraútvonalai
Rendelési kód: AJ219
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4650 Ft

www.lira.hu

Szentpétervár

Új Marco Polo-sorozat
106 × 190 mm,
140 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ212
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Naprakész információk,
bárhová utazunk! Ötletek
és javaslatok, hogy kevés
pénzből hogyan érezzük jól
magunkat és hová menjünk
vásárolni. Minden fejezet végén takarékos ajánlat. Új fejezetek: zene, klubok, művészet
és építészet, kulturális élet és
étkezési szokások. Hasznos
internet oldalak, interaktív
térképek, telefonszámok és
e-mail címek.

(1) 33 77 333

A legfinomabb
egészséges ételek
A legfinomabb
sajt- és tojásételek
A legfinomabb
tepsis ételek

(1) 299 80 00 23
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Gyermekirodalom

a Magvető kiadó
íróinak tollából

Pálcika, ha elindul

6–10

éveseknek

Darvasi László
Koncz Timea rajzaival
140 × 210 mm,
120 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ221
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
A nagysikerű Trapiti meseregények után Darvasi László

Tatok
tatok

6–10

éveseknek

Versek
Szabó T. Anna
Kárpáti Tibor illusztrációival
160 × 190 mm,
96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ224
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

Szabó T. Anna versei nyelvpörgető mondókák, pisszegő
dalok, rímes tréfák és ritmikus
rögtönzések. A családról és
egyéb állatfajtákról szólnak,
de vigyázat: a világ nem csupán kacagás és móka, mert
ha felbukkannak a sámánok,
a boszorkányok, a kalózok
meg a vérnyulak, akkor aztán
beindul a vadulás!

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Tatok tatok

24 Rendeljen május 28-ig!
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Pálcika-történeteivel most
az egész család megtudhatja:
milyen Pálcika szerint a világ.
Mi történik egy Pálcikával,
ha elindul? Hova jut? Kikkel
találkozik? Pálcikának sok
rokona, barátja van: a ropi,
a kötőtű vagy a fogpiszkáló bár
mind hasonlók Pálcikához, de
Pálcika csak egy van….

Művészképző

6–10

Foglalkoztató füzetek

éveseknek

Gustav Klimt

Történetek

gyerekekről és felnőttekről
Ljudmila Ulickaja
Lakatos István illusztrációival
215 × 225 mm,
56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ222
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
A felnőttek meglepően gyerekesek
néha, nem véletlen tehát,

6–10

éveseknek

hogy Ljudmila Ulickaja
meséi úgy szólnak a
gyerekekhez, hogy közben
a felnőtteknek is van mit
mondaniuk.
A Történetek állatokról és
emberekről után ez Ulickaja
második magyarul olvasható mesekönyve.

Christiane Weidemann
280 × 240 mm,
32 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ188
Bolti ár: 2000 Ft
Klubár: 1860 Ft
Gustav Klimt gazdagon
díszített festményein ragyogó színeket, aranyat és
ezüstöt használt. Különösen mély benyomást tesznek a szemlélőre a nőket
ábrázoló képei, amelyeken
a hölgyeket csodaszép
ruhákba öltöztette. Hogy
fest a te kedvenc ruhád?
Hagyd, hogy inspiráljon
Gustav Klimt művészete!

Kapitány 6–10
és
Narancshal

éveseknek

Máté Angi
Rofusz Kinga rajzaival
240 × 210 mm,
56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ223
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Egy tengerészkapitány otthagyja a tengereket, és a
városba költözik barátjával,
egy narancssárga hallal. Kapitány és Narancshal közös
útjaik során sok izgalmas
helyre eljutnak, megtudják,
milyen a legjobb hely, ahol
élni lehet, lehet-e az embernek saját Tejútja, és hogy
mit jelent az, ha keresünk
valamit...

Rendeljen május 28-ig!

www.lira.hu

(1) 33 77 333

Claude Monet

Doris Kutschbach
280 × 240 mm,
32 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ189
Bolti ár: 2000 Ft
Klubár: 1860 Ft
Foglalkoztató füzet Claude
Monet csodálatos képeivel,
amelyeket kifesthetsz és
továbbrajzolhatsz. Gyere
velünk a festő tarka virágoskertjébe, ahol a piros
mákvirág, a kék írisz és
a sárga napraforgó virágzik,
gyerekek játszanak a vízparton, és csinosan öltözött
hölgyek virágot szednek!

(1) 299 80 00 25

kamaszoknak
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0–1

éveseknek

2–3

éveseknek

Nem leszek
nemecsek!

Kövesi Péter
115 × 170 mm,
140 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ227
Bolti ár: 2350 Ft
Klubár: 2190 Ft
Tizenéves fiataloknak íródott
Kövesi Péter új könyve,
mely őszintén, szókimondó
stílusban szól a divatról, a
drogozásról, mindenféle függőségről – és persze a szexről
is –, természetesen nem az
idejétmúlt „felvilágosító”
könyvek stílusában, hanem
arról és úgy, ahogyan ezekkel
a kérdésekkel egy tinédzser
„élesben” találkozik.

A három kristály
legendája

Molnár Csaba
142 × 190 mm,
344 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ228
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Molnár Csaba izgalmas mesét
tár elénk. Olyan világba vezet,
amelyeket gyermekként még
megértettünk, de felnőttként
nem érzünk közel magunkhoz.
„Különös lények, izgalmas
kalandok, fordulatos cselekmény: minden adott egy jó
fantasy-hez. Itt is, ahogyan
Lewis regényeiben, többről
van szó…” (Liszkay Szilvia
műfordító)

Liza
leselkedik

6–10

éveseknek

Alexander Steffensmeier
235 × 305 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ112
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2320 Ft
Liza, a tehén minden reggel
izgatottan lapul a fűbe, bújik
a fa mögé, sőt még a fára is
felmászik. Mert Liza kedvenc
szórakozása a postásüldözés. Ez a lebilincselő,
képi és nyelvi humorban
gazdag könyv egy csintalan
tehénről, egy szerencsétlen
postásról és egy tehetetlen
gazdasszonyról szól –
megannyi kacagtató képpel
illusztrálva.

Majd megnövök én...
Gábor Emese
230 × 160 mm,
8 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ232
Bolti ár: 790 Ft
Klubár: 730 Ft
„Árpacipó, zablepény
Attól nő a kislegény.
Igyatok, igyatok,
Nőjön a hasatok!”

Napsoroló

Papp Viktória–
Papp Anikó Míra
230 × 160 mm,
8 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ234
Bolti ár: 790 Ft
Klubár: 730 Ft

„Hétfőn kelünk napsütésre,
Lemegyünk a játszótérre.
Samu homokvárat épít,
Dorka hintán száll az égig.”

Hónapsoroló

Gábor Emese rajzaival
230 × 160 mm,
8 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ235
Bolti ár: 690 Ft
Klubár: 640 F
Egy kedves mackó kalandjait
kísérhetjük végig az év tizenkét hónapján keresztül.
„Januárban hó esett, / Szürkék
fenn a fellegek. / Február
a jégtörő, / Lucskot ráz min
den cipő. / Márciusban ág
virít, / Cinke új dalt kerekít...”

Mesélj nekem…

A sorozat
legújabb kötetei

10. Törpékről
és manókról

12. Csodás
szárnyasokról

Rendelési kód: AJ236

11. Fákról

és virágokról

Rendelési kód: AJ237

13. Tündérekről és 14. Elvarázsolt
boszorkányokról emberekről

Rendelési kód: AJ239

26 Rendeljen május 28-ig!

Rendelési kód: AJ240

www.lira.hu

Beszélő babakezek

Menjünk sétálni!

Nyulász Péter verse
Pap Kata rajzaival
Rendelési kód: AJ243
A Mini világ-sorozat első kötete.
Nyulász Péter gyermekverse
a kicsiknek szóló témájával
és Pap Kata kedves rajzai már
önmagukban is a kisgyermekek kedvenceivé válhatnak.
Lapozgatás közben játékosan
elsajátíthatunk egy jól bevált
módszert: a babajelbeszédet.
A babajelbeszéd a hallási
ingerhez vizuális és mozgásos
ingert kapcsol, ezáltal segíti a
beszéd megértését, gyorsítja
a beszédfejlődést, elősegíti a
kreatív gondolkodást, s ami
a legfontosabb: még erősebbé
teszi a szülő-gyermek köteléket.

Kukucskálókönyvek
Lényegük, hogy a képek böngészésre inspirálják a kicsiket.
A vicces és izgalmas történetek jó szórakozást nyújtanak,
a kukucskálók pedig alkalmat
adnak a kisgyerekeknek, hogy
felfedezzenek számos apró
részletet.

Rendelési kód: AJ238

A kötetek jellemzői:
4–8
185 × 265 mm,
éveseknek
64 oldal/kötet,
keménytábla
Klubár: 1290 Ft/kötet
A 18 részes Mesélj nekemsorozat kéthetente megjelenő új köteteit keresse az
újságárusoknál!
A sorozatról bővebb
információ a
www.meseljnekem.
manokonyvek.hu
weboldalon található.

(1) 33 77 333

A dinóbarlang
titka
Rendelési kód: AJ244

3–4

éveseknek

A Koponya-sziget
titka
Rendelési kód: AJ245
A kötetek jellemzői:
190 × 190 mm,
10 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 1590 Ft/kötet
Klubár: 1480 Ft/kötet

(1) 299 80 00

efghijklmanóklubcdefghijk

Az új mesekönyvsorozat
köteteiben egy-egy bá
jos, izgalmas történet
elevenedik meg főleg azok
számára, akik most kezdenek barátkozni az önálló
olvasással.

A főhős nagyobb betűvel
írt, színes mondatait
a gyermekek, a hosszabb
részeket pedig a szülők, nagyobb testvérek
olvashatják. Igazi közös,
családi szórakozás!

A kötetek jellemzői:
5–8
155 × 220 mm,
éveseknek
96 oldal/kötet,
keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
Klubár: 1850 Ft/kötet

Dudu,
a kicsi sárkány
Sarah Herzhoff
Rendelési kód: AJ225

Mi szikrázik az erdőben,
az ágak között? Teó nem
hisz a szemének. Egy kicsi,
ezüstös-zöldes sárkánynak
megsebesült a szárnya,
szüksége van Teó segítségére. Naná, hogy a fiú nem
habozik. Dudu ugyanis nem
csupán egy rendkívül okos
sárkány, de ő a tűzokádás
oktatásának legjobb mes
tere! Ám Dudu egyszer
csak hirtelen eltűnik. Vajon
megtalálja Teó a szikrázó
sárkánycimboráját?

könyvjelző

Röpke

Egy lombtündér
igaz története
Fülöp Monika
140 × 205 mm,
68 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ229
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
Röpke, a kis lombtündér
engedetlensége miatt elveszíti egyik szárnyát. Ahhoz,
hogy újra visszakapja,
kapcsolatba kell lépnie
az emberek világával, és
meg kell szelídítenie egy
mogorva embert….

Röpke

Claude
a cirkuszban

Alex T. Smith
Rendelési kód: AJ231
Íme, Claude – a nem
mindennapi kutya! Claude
egyszercsak egy cirkusz
porondján találja magát –
pontosabban fölötte, egy
vékony kötélen táncolva.
És ezzel még nincs vége
a kalandok sorának.

6–10

A Lombpalota éveseknek
megmentése
Fülöp Monika
140 × 205 mm,
88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ230
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,
a házsártos Csizmadia
bácsi, valamint Bence,
a segítőkész kisfiú...

Rozália
királykisasszony
és a titkos recept
Alexandra Fischer-Hunold
Rendelési kód: AJ226

Rozália alighogy megkapja
királykisasszonyos zenélő
óráját, máris valami egészen
hihetetlen dolog történik:
egy titokzatos forgószél egyszarvújával, Hópihével együtt
a csodás Meseországba
repíti őt. Itt aztán kézzelfogható közelbe kerül régi vágya,
hogy igazi királykisasszony
lehessen! De előbb meg kell
szabadítania a mágikus világ
lakóit egy gonosz boszorka
átkától.

könyvjelző
Korábban megjelent
kötetek:

Claude
a városban

Rendelési kód: AJ159

Claude nyaral
Rendelési kód: AJ303

A kötetek jellemzői:
129 × 181 mm,
94 oldal/kötet, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft/kötet
Klubár: 1190 Ft/kötet

Rajzolj
szirénázó autót!
Corina Beurenmeister
Rendelési kód: AJ241

új

Gyere velünk
a lovagvárba!

Tina Börlin–Mareike Ahlborn
Rendelési kód: AJ242
A gyerekek lerajzolhatják
négy lépésben az alakokat,
kiszínezhetik őket, majd mesélhetnek róluk.
A kötetek jellemzői:
210 × 290 mm,
80 oldal/kötet, keménytábla
Bolti ár: 2300 Ft/kötet
Klubár: 2140 Ft/kötet

Rendeljen május 28-ig!

www.lira.hu
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(1) 33 77 333

(1) 299 80 00 27
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Klasszikusok 50 matricával 4
Mesecsomag SZUPER !
ÁR
Kisfiúknak
Rendelési kód: AJ256

4–8

éveseknek

Állatos mesék

200 × 275 mm,
140 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ246
Boti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A klasszikus állattörténeteken
túl jó néhány eddig ismeretlen
mese is várja az olvasókat.

Négy mesefüzet
egy csomagban!

kifestőfüzetek

R
PE
SZU

!
ÁR

éveseknek

A füzetek jellemzői:
210 × 290 mm,
8 + 2 oldal/füzet, kartonált
Bolti ár: 1160 Ft/4 füzet
Klubár: 990 Ft/4 füzet
A mese kulcsszavait helyettesítő matricák beragasztása után az olvasni még
nem tudó gyermekek is
követhetik a történetet.

Színezz
hercegnőket!

Könyv és kifestő
egy csomagban

5–8

Mesecsomag SZUPER !
Kislányoknak ÁR
Rendelési kód: AJ257

7–12

éveseknek

A világ zászlói

matricákkal
Képes atlasz gyermekeknek
240 × 320 mm,
24 + 6 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ250
Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 1570 Ft
Ez az album remekül kiegészíti
a földrajzórák anyagát.
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Jellemzők:
éveseknek
215 × 270 mm,
18 oldal/füzet, kartonált
Bolti ár: 1180 Ft/2 füzet
Klubár: 990 Ft/2 füzet

4–8

éveseknek

1000 szó angolul

3–6

éveseknek

Virágosat
álmodtam

Tavaszi versek antológiája

Virágos kifestő
210 × 210 mm és
140 × 210 mm,
32 oldal/kötet, kartonált
Rendelési kód: AJ251
Bolti ár: 1990 + 390 Ft
Klubár: 1990/2 kötet

Dinoszauruszok
földjén
matricásfüzetek

4–8
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Csipkerózsika
A szépség
és a szörnyeteg
Rendelési kód: AJ258

éveseknek

Lovas
matricásfüzetek

4–10

CD melléklettel
245 × 290 mm,
124 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ249
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4180 Ft
A CD melléklettel ellátott
könyv írásos és hangzó
anyaggal is segíti az első,
legfontosabb angol szavak
elsajátítását.

éveseknek
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Kék borítójú

Rendelési kód: AJ254

4–8

éveseknek

365 mese a nagyitól
165 × 205 mm,
380 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ248
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A kötet a jól ismert történetek
mellett új, ázsiai és amerikai
meséket is tartalmaz.

Piros borítójú

Rendelési kód: AJ255
A több mint 30 lehúzható és
újból felragasztható matrica
segítségével a gyerekek újra
és újra benépesíthetik a mezozoikum háttérképeit.
A füzetek jellemzői:
230 × 260 mm,
12 + 2 oldal/füzet, kartonált
Bolti ár: 990 Ft/füzet
Klubár: 920 Ft/füzet

28 Rendeljen május 28-ig!

Hamupipőke
Borsószem
hercegkisasszony
Rendelési kód: AJ259
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Hófehérke
A kis hableány

Rendelési kód: AJ260

www.lira.hu
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Lovak és pónik
Rendelési kód: AJ252

A lovasklub

Rendelési kód: AJ253
Lovak és pónik vonulnak
fel a lapokon. A gyermekek
mindent megtudhatnak
a lovasvilágról ezekből
a képes füzetekből.
A füzetek jellemzői:
240 × 320 mm,
16 + 2 oldal/füzet, kartonált
Bolti ár: 1490 Ft/füzet
Klubár: 1390 Ft/füzet

(1) 33 77 333

éveseknek

Nap jön

Muzsikáló költészet
Gryllus Vilmos dalaival
165 × 200 mm,
24 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ247
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Gryllus Vilmos zenéjét tartalmazó CD és a dalok alapjául
szolgáló versek találhatók
a kötetben, melyet Szűcs
Édua illusztrált.

(1) 299 80 00

Vénusz
születése

Sarah Dunant
140 × 225 mm,
368 oldal, keménytábla
védőborítóval
Rendelési kód: AJ311
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 1245 Ft
Vérbeli klasszikus
nagyregény az egyik
legnépszerűbb angol
írótól a 16. századi Firenze művészettől ékes,
de bujaságtól romlott
világából. Alessandra
kitárja lelkét a művészetnek, testét pedig a
szerelemnek, miközben
egy sorozatgyilkos tartja
rémületben Firenzét...

Varázslatos
arany

245 × 290 mm,
184 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ310
Bolti ár: 6490 Ft
Klubár: 2000 Ft
A könyv e csodálatos
fém kultúrtörténetét
vázolja fel a kezdetektől
napjainkig. Fontosságát jelzi, hogy minden
ismert mitológiában
kulcsszerepet játszott
az arany, a történelemben pedig minden
korban a hatalmat és a
gazdagságot jelképezte.
A kötet bemutatja az
aranylelőhelyeket, az
aranyművesség fejlődését, valamint az ötvösök
munkáját is.

Sylvia
szerelmei

Elizabeth Gaskell,
122 × 197 mm,
480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ304
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 1499 Ft
A kelet-angliai gazdálkodó család gyönyörű
lánya, Sylvia gondtalan
életét hirtelen sötét
titkok által övezett tragédiák dúlják fel, melyek
teljesen más irányt szabnak sorsának. Szerelem,
hűség, vezeklés és megbocsátás mélyen emberi
drámája bontakozik ki
Elizabeth Gaskell újabb
remekművéből.

A nyomorultak I–II. Dráma
Victor Hugo
az őserdőben
142 × 197 mm,
1312 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ305
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 2499 Ft
Jean Valjeannak, a
szökött fegyencnek
nem bocsát meg a
társadalom, s a férfinak
emberfeletti erőfeszítésébe kerül, míg végre
sikerül „rendes emberré”
válnia. Az izgalmas
fordulatok és a végletes
jellemű szereplők a
romantika egyik legnagyobb alkotásává teszik
Victor Hugo regényét.

Maja próféciák Almás
a 2012-es évre
szakácskönyv
Gerald Benedict
140 × 200 mm,
252 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ314
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 1250 Ft
Gerald Benedict teológus könyvében azokkal
a maja jóslatokkal
foglalkozik, amelyek
2012-re jelentős
változást jövendölnek
a világ és az emberiség
sorsában. A könyv részletesen ismerteti a maja
civilizációt: lakhelyük
földrajzi jellemzőit, ábécéjüket, építészetüket,
népszokásaikat, vallásukat, mitológiájukat és
naptárrendszerüket.

Rendeljen május 28-ig!

Előételek, húsok,
sütemények
206 × 290 mm,
63 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ312
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 1250 Ft
Az alma a világ egyik
legismertebb, legkedveltebb gyümölcse, majd
mindenütt megterem.
Sokféle elkészítési
módja van, számtalan
fogáshoz használhatjuk.
Könyvünkben az almával
készíthető ételek legjobb
receptjeit gyűjtöttük
össze, elkészítésükhöz
sok sikert, elfogyasztásukhoz jó étvágyat
kívánunk!

Athina

Molnár Gábor
142 × 197 mm,
216 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ306
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 999 Ft
Molnár Gábor
születésének
századik évfordulójáról emlékezik
meg ez a kötet,
amely válogatás
a korabeli újságokban megjelent vagy
kéziratban maradt,
ám kötetbe nem
rendezett brazíliai
vadászkalandjaiból, útleírásaiból.

Érintések, érzelmek,
élettöredékek
Perjés János
135 × 205 mm,
168 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ315
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 1750 Ft
Izgalmas kitárulkozás a
háromgyökerű – görög,
egyiptomi, magyar –
színésznő önvallomása,
melyben egyes szám
első személyben mesél
mozgalmas, eseménydús életéről, szüleiről,
családjáról. Színésznő
és gazdasszony. Háromszoros anya és útkereső
ember.

Cápa kapitány
és a Börtönsziget

Cápa kapitány
és a tengeri
szörny

Jutta Langreuter–
Silvio Neuendorf
225 × 295 mm,
26 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ309
Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 845 Ft
Cápa kapitány
izgalmas kalandba keveredik, mikor Vén Bill,
a legrosszabb fajtából
való kalóz, elrabolja
legjobb barátját, Misit.
A mentőakció során
a kapitány a Börtönszigeten találja magát,
ahol nemcsak Misit,
hanem egy egész
kalózcsapatot is meg
kell szöktetnie...

www.lira.hu

Bírjuk ki egymást!
Charles Rojzman
135 × 205 mm,
204 oldal, kartonált
Rendelési kód: AJ313
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 1750 Ft
Depresszió, elszigeteltség, bizonytalanság,
erőszakos indulatok
– a szerző ezek ellen a
jelenségek ellen teremtette meg a társadalmi
terápiát, amelynek az
a célja, hogy össze
egyeztesse a lelki
egészséget a társadalmi jó közérzettel.

A távoli
csillag

Jutta Langreuter–
Silvio Neuendorf
225 × 295 mm,
26 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ308
Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 845 Ft
Cápa kapitány és
legénysége ebben a
második kalandban
nemcsak a különös
tengeri szörnnyel száll
szembe, hanem minden
kalózok legaljasabbjával, Vén Billel is. De a
kalandok sora talán jól
is végződhet…
Gyönyörû képekkel
illusztrált mesesorozat
6–8 éves gyerekeknek.

(1) 33 77 333

Együttélés
és társadalmi
terápia

Csillagos éj-sorozat
Illusztráció:
Kállai Nagy Krisztina
150 × 150 mm,
10 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ307
Bolti ár: 695 Ft
Klubár: 400 Ft
Kállai Nagy Krisztina bájos rajzaival
illusztrált, verses
lapozó 1–3 éves
gyermekeknek.
Édes mackós
rajzok és egy
káprázatos borító
teszi teljessé ezt
a csodálatos jóéjtmesét, amelyet
a legkisebbeknek
ajánlunk.

minimu m re nde lési é r té k 1000 Ft  sz u p er ár as kö n y v ek

s z u p e r á r a s k ö n y v e k • m i n i m u m r e n dabcdefghirodalomnopqrstuv
elési érték 1000 ft

(1) 299 80 00 29
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A Biblia a gyermekeknek
3 új része egy csomagban

új

A gyermek, akit
A gyermek, akit
Jézusnak hívtak I–III. Jézusnak hívtak I.
A teljes sorozat díszdobozban!
Rendelési kód: AJ261
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft

Újszövetség X– XII.

új
A kezdet
Rendelési kód: AJ262
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

A gyermek, akit
Jézusnak hívtak II.
A várakozás
Rendelési kód: AJ263
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

A gyermek, akit
Jézusnak hívtak III.
A titok
Rendelési kód: AJ264
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

Egy-egy DVD két rajzfilmet
tartalmaz
Rendelési kód: AJ265
Bolti ár: 5970 Ft
új
Klubár: 5570 Ft

3 dvD
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új
Faust

Rendelési kód: AJ267
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Főszereplője a hazánkban is
népszerű Gérard Philippe

új
Ferenc,
Isten lantosa

Assisi Szent Ferenc élete
Rendelési kód: AJ268
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

új
Teréz anya

Isten szegényeinek a nevében
Rendelési kód: AJ269
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Főszereplő: Geraldine Chaplin

új
Avilai Szent Teréz
élete
A Kármel csodája
Rendelési kód: AJ270
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft

fitality

Fitality +

Alakformáló torna – 60 perc
Rendelési kód: AJ271
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2000 Ft

Alapprogram 1–2.

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1800 Ft

Callanetics

Alapprogram 3–4.

Callanetics
alapprogam

Seciális alakformálás
Rendelési kód: AJ272
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2000 Ft

Super callanetics

Has- és hátizom
Rendelési kód: AJ274
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2000 Ft

Fenék- és lábformálás
Rendelési kód: AJ275
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2000 Ft

Ótestamentum 4–6.

Egy-egy DVD három rajzfilmet tartalmaz
Rendelési kód: AJ266
Bolti ár: 5970 Ft
új
Klubár: 5570 Ft

Haladó, erős változat – 75'

Slender yoga

Rendelési kód: AJ279
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1500 Ft

Kismama jóga – 90'

Rendelési kód: AJ278
Bolti ár: 2290 Ft
Klubár: 1500 Ft

Hogyan őriztem
meg alakomat
60 éves koromra?

Alapprogram 5–6.

Rendelési kód: AJ281
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2000 Ft

Yoga – Callanetics

Alapprogram 7.

Ditrói Mária
160 × 220 mm,
176 oldal, keménytábla
Rendelési kód: AJ283
Bolti ár: 3800 Ft
Klubár: 3530 Ft
DVD melléklettel, melyen
75 perces, „Callanetics
jellegű”, haladó, alakformáló
tornaprogram, a Fitality Plusz
található. A kötetben a szerző
leírja a Callanetics tornával
való megismerkedését, saját
tapasztalatait, különös tekintettel arra, milyen módszerrel,
gyakorlatokkal tudta megőrizni alakját 60 éves korára.

Kar-, váll- és mellizmok
Rendelési kód: AJ277
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1000 Ft

Combi callanetics
Egész testet átmozgató
60 perces, erőteljes alakformáló gyakorlatsor. 1 kg-os
súlyzó és labda segítségével.
Rendelési kód: AJ273
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2000 Ft

30 Rendeljen május 28-ig!

3 új része egy csomagban

speciális alakformálás Rendelési kód: AJ280

Nyújtás–csavarás
Rendelési kód: AJ276
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2000 Ft

Rendelési kód: AJ282
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2000 Ft

A Biblia a gyermekeknek

www.lira.hu

(1) 33 77 333
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vwxyzabcDVD – Mirax újdonságoklmnopqrst

Cabiria éjszakái Corelli kapitány Testi
117 perc
mandolinja
kapcsolatok

Wimbledon

Lennon

Doors

Rendelési kód: AJ284
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Drámai történet a lelke
mélyén ártatlan, naiv
utcalányról, Cabiriáról.
A lány makacsul hiszi,
hogy őrá is vár még egy
őszinte, igazi kapcsolat.

131 perc
Rendelési kód: AJ285
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Romantikus film Antonio
Corelli kapitány és
a szépséges Pelagia
viszonyáról a háború
árnyékában…

Felmondtam,
jöjjön vissza!

Nicsak,
ki tetovál?

Szellemkutya

Serpico

Az emlékmás

Farkasok
szövetsége

Ideglelés

Magánbeszélgetés

Kocka

89 perc
Rendelési kód: AJ291
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Fergeteges vígjáték
Louis De Funes főszereplésével egy zseniális
hajógyári fejlesztőmérnökről...

78 perc
Rendelési kód: AJ297
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
1994 októberében három főiskolás belevág,
hogy filmet csináljon
a hírhedt Blair-i boszorkányról. A három fiatal
nyom nélkül eltűnik...

89 perc
Rendelési kód: AJ295
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Mezeray műkereskedő
életét alaposan felforgatja a Legrain úr hátán
található Modigliani által készített tetoválás...

109 perc
Rendelési kód: AJ296
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Fsz.: Gene Hackman,
Harrison Ford
Harry Caul lehallgatószakember egy gyilkosság
előkészületéről értesül...

Rendeljen május 28-ig!

Szerva itt, szerelem ott
95 perc
95 perc
Rendelési kód: AJ290
Rendelési kód: AJ293
Bolti ár: 990 Ft
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Klubár: 920 Ft
Romantikus vígjáték a
Két évtized múltán az
lecsúszott angol teni
egykori jó barátok újra
összejönnek, hogy meg- szező és a feltörekvő új
beszéljék, ki mire vitte az csillag találkozásáról,
életben. A fő téma a szex. meglepő fordulatokkal...

111 perc
Rendelési kód: AJ288
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
A színes bőrű Szellemkutya mások megbízásából
gyilkol. Egy alkalommal
nagy hibát vét: életben
hagyja a gyilkosság
szemtanúját, egy lányt...

87 perc
Rendelési kód: AJ298
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Hat idegen egy napon
szürreális börtönben
találja magát. A tér labirintusszerű, tökéletes
kockákból áll, tele apró,
halálos csapdákkal…

125 perc
Rendelési kód: AJ287
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
A fiatal Serpico rendőr
ként mindenhol korrupcióval, kenőpénzzel és
korlátokkal találkozik,
ezért egyre elszántabban harcol ezek ellen…

Kocka 2 –
Hiperkocka

90 perc
Rendelési kód: AJ299
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Nyolc idegent egy
négydimenziós kocka
alakú tér tart fogva, és
csak egyvalaki élheti túl
a csapdákat...

www.lira.hu

80 perc
Rendelési kód: AJ286
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
A film John Lennon
életének öt legizgalmasabb évét eleveníti fel.
Popikonná válását, kapcsolatát Yoko Onóval és
New Yorkba költözését.

109 perc
Rendelési kód: AJ292
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
A főhős emlékbeültetést
végeztet, ekkor derül ki,
hogy korábban kitörölték
emlékei közül titkosügy
nöki múltját. A Marsra indul kideríteni, mi történt.

RAN – Káosz

157 perc
Rendelési kód: AJ300
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1390 Ft
Akira Kurosawa rendező
Shakespeare Lear király
című művének drámai
történetét a16. századi
Japánba helyezve
meséli el.

(1) 33 77 333

135 perc
Rendelési kód: AJ289
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
A film elementáris
erővel, zenében és
képekben mutatja be
a valóság küszöbének
átlépését, az áttörést a
„másik oldalra”.

137 perc
Rendelési kód: AJ294
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
1700-as évek, Dél-Franciaország – Grigoire, az
ifjú természettudós és
irokéz vértestvére egy
szörny nyomába ered…

Diploma előtt

101 perc
Rendelési kód: AJ301
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1390 Ft
Romantikus film a szégyenlős és visszahúzódó
Benről, aki az egyetem
befejezése után helyét
keresi az életben, munkában, szerelemben...

(1) 299 80 00 31

Paulo

Fotó: Archív

Coelho
Paulo Coelho napjaink egyik legkedveltebb írója. Könyvei több
mint 168 országban 73 nyelven jelentek meg, és 140 millió példányban keltek el. 2002 óta a Brazil
Irodalmi Akadémia tagja. Számos
rangos nemzetközi elismerésben
részesült: a Világgazdasági Fórum
Kristály-díjával és a Francia Nemzeti Becsületrend Lovagi címével is
kitüntették. 2005-ben a Budapesti
Nemzetközi Könyvfesztivál díszven
dégeként a Budapest Nagydíjat is
átvehette. 2007 óta az Egyesült
Nemzetek békenagykövete. A legtöbb nyelvre lefordított könyv
szerzőjeként 2009-ben bekerült a
Guinness-világrekorderek közé.
„Coelho műve költői, de mégis az
üzenete a legfontosabb: reményt
ad, és mosolyt csal az arcomra.”
Express
„Könyvei emberek millióinak az életét tették gazdagabbá.”
The Times
„Olyan gyönyörűen és dallamosan
ír. Ez olyan adottság, amit mindenek
felett tisztelek és irigylem is érte.”
Julia Roberts

Mint
az áradó folyó
Paulo Coelho
115 × 195 mm, 256 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: AJ302
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 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. május 28-ig veszünk fel megren
delést.

Életünk olyan, mint egy hol lassan
és méltóságteljesen hömpölygő,
hol vadul áradó folyó. E kötet
lapjain Paulo Coelho élete
folyójának egy-egy szakaszán
folytatott elmélkedéseit osztja
meg olvasóival.
A gyűjtemény hosszabb s rövidebb
lélegzetű írások füzére, melyek
gondolkodásra késztetnek az

életről, a halálról, a választás
szabadságáról, az elvesztett és
a megtalált szerelemről.
Egyik történet humoros, a másik
komoly, de mindegyik azt kutatja,
milyen igazán élni. Arra biztatnak,
hogy igyekezzünk álmainkat életünk valóságává tenni, s a Személyes Történetünket soha ne
veszítsük szem elől.

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:

