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Karácsonyi 
lidércnyomás
Tim Burton
280 × 230 mm, 40 oldal, keménytábla

Kinek jutna eszébe Télapót és az egész 
karácsonyt csak úgy ukkmukkfukk el-
rabolni? Természetesen Tim Burtonnek, no meg 
az általa írt és illusztrált könyv főhősének, Csontvázy Izsáknak.
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Karácsony
Johannával

johanna Basford
250 × 250 mm, 80 oldal, kartonált

rendelési kód: bl113
Bolti ár: 3490 Ft

klubár: 3250 Ft 

A csipkefinomságú hópelyhek kavalkádja, 
a díszes mézeskalács házikók és a rénszar-
vas-szánok mind a karácsonyt ünneplik, és 

arra csábítanak, hogy tollat vagy ceruzát 
ragadva kiszínezzük vagy kiegészítsük őket.

Johanna Basford • határidőnapló 
2016. szeptember–2017. december
johanna Basford
185 × 215 mm, 160 oldal, spirálozott
rendelési kód: bl112
Bolti ár: 3990 Ft

klubár: 3690 Ft

Tervezd meg a napi teendőidet ebben a varázslatos 
határidőnaplóban! A johanna Basford mesébe illő 
rajzaival díszített heti tervezőben még a legsűrűbb 
programok listájára is jó lesz ránézni. Várakozás, 
vagy unalmas előadás, találkozó, esetleg utazás 
közben pedig egyből ki is színezheted a rajzokat! 
A határidőnaplóba 2016 szeptembere és 2017 
decembere között írhatsz és színezhetsz!

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk minden kedves 
Törzsvásárlónknak!

a napoK iszKolása
Magvető könyvnotesz 2017-re

Egy év Esterházy Péterrel
Idézetek, képek, rajzok 

90 × 140 mm, 256 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl111

Bolti ár: 3290 Ft • klubár: 3060 Ft

Második alkalommal jelenik meg A napok isz-
kolása, a Magvető Kiadó notesze. Tavaly a cí-
met kaptuk Esterházy Pétertől, a mostaniban 
az összes idézet az ő műveiből való. Vendég-
szövegek? Inkább állandó útitársak. 

„Busz Béla nyugodtan nézett szerteszét, 
végigfuttatta kezét a notesz fémspirálján, és 
halkan, hogy csak az hallja, aki akarja, így szólt:

– Magyarok vagyunk: ennek korlátaival és 
végtelenségével kell számolnunk.” 

Ui.: 2017 prímszám! 

A  z idei a kémek éve: Coelho 
 új regénye Mata Hariról, 
 a világ talán leghíresebb 
 spionjáról szól. In ter júnk-

ból megtudhatják, hogy a brazil 
író tizenegy nap alatt írta meg a 
könyvet, és hogy szerinte a tán-
cosnőből lett szuperkém valójá-
ban teljesen ártatlan volt. Kati 
Marton, a magyar származású 
amerikai író könyve viszont nem 
egy tragikus sorsú nőről, hanem 
egy olyan férfiről szól, aki önként 
és dalolva állt a sztálini Szovjet-
unió szolgálatába, elárulva saját 
hazáját, és közvetve vagy köz-
vetlenül rengeteg ember halálát 
okozta, végül Magyarországon 
halt meg, kvázi házi őrizetben.

nyáry Krisztián nagysikerű „Így 
szerettek ők” sorozata folytató-
dik, most zseniális magyar festők 
életét és szerelmi ügyeit tárja fel a 
legújabb kötet, a tőle megszokott 
minőségben – a könyvbemutatón 
több száz ember rekedt az utcán, 
így ott is meg kellett tartani, a no-
vem beri csípős hidegben.

Lesz még szó egy szép, fotós 
versantológiáról, Ulickaja csodá-
latos regényéről, Boldizsár Ildikó 
új meséiről, és még sok minden 
másról…

jó olvasást!  

Király Levente
főszerkesztő

kedves vásárlóink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 
minden igyekezetünk ellenére saj-
nos előfordulhat, hogy a meghir-
detett könyvek – rajtunk kívülálló 
okok miatt – nem jelennek meg 
időben. Ilyen esetben ügyfélszol-
gálatunk tájékoztatást ad, és a 
szállítás időpontját is egyezteti 
Önökkel.

A legkésőbb 2016. december 
16-án éjfélig feladott megrendelé-
seket garantáltan még karácsony 
előtt kiszállítjuk, a készlet erejéig.
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Olvasnivaló

Első hó
debbie Macomber
125 × 189 mm, 216 oldal, kartonált
rendelési kód: bl118
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Ashley davison, az egyetemista lány haza-
utazik karácsonyra, hogy egyedülálló édes-
anyjával töltse az ünnepeket Seattle-ben. 
dashiell Sutherland, az egykori katona 
is ugyanoda tart egy állásinterjú miatt. 
A repülőtéren szembesülnek azzal, hogy a 
karácsony előtti utolsó járatra elfogytak 
a jegyek, és már az autókölcsönzőnél is 
csak egyetlen kocsi maradt szabadon. Bár 
elsőre kifejezetten ellenszenvesnek találják 
egymást, mégis úgy döntenek, együtt kel-
nek útra. néhány percnyi kínos csend után 
azonban megtörik köztük a jég, és csakha-
mar meglepődve veszik észre, hogy lassan, 
de biztosan vonzódni kezdenek egymáshoz. 

hópElyhEK a válladon
Szurovecz Kitti
136 × 204 mm, 352 oldal, kartonált
rendelési kód: bl114 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Mit tennél, ha a látszólag tökéletes életed ellené-
re úgy éreznéd, hogy elfogy körülötted a levegő? 
Ha egyszer csak ráébrednél, hogy egészen másra 
vágysz? Arlene egy nap úgy dönt, elhagyja sze-
rető férjét, és kislányával új életet kezd abban a 
kisvárosban, ahol gyermekéveit töltötte. Amikor 
megismeri Haydent, azt is megérti, mi hiányzott 
neki eddig: a férfi pillanatok alatt lesz számára a 
világ közepe. A találkozásukból kibontakozó szen-
vedélyes viszony azonban szinte elemészti mind-
kettejüket. A gyermekként szerzett lelki sebek 
és a kezeletlen pszichés problémák miatt a sze-
relmeseknek nagyobb akadályt kell legyőz niük, 
mint hitték. és aztán elcsattan az első pofon… 
Szurovecz Kitti új, önéletrajzi ihletésű lélektani 
szerelmi története arra keresi a választ, lehet-e 
boldog együtt két lélekben mélyen sérült felnőtt.

Karácsonyról álModóK
régi és mai magyar írók a szeretet ünnepéről 
124 × 183 mm, 208 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl115
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 1850 Ft

Tizenhárom hang – tizenhárom elbeszélő me-
sél azokról az ünnepi pillanatokról, amikor  a 
fenyőfa mellett megszólal a csengettyű és 
a gyertyalángnál minden más színben ját-
szik, az álmok pedig valóra válnak, ha igazán 
hiszünk bennük. ám nem mindig csak a szé-
pek – olykor a lidérces álmok is. E sokszínű 
mozaikban a 20. és a 21. századi magyar 
irodalom legnagyobb álmodóinak karácsonyi 
történeteit olvashatjuk: Benedek Elek, Bródy 
Sándor, Csáth Géza, Gárdonyi Géza, jókai 
Mór, Kosztolányi dezső, Krúdy Gyula, Mik-
száth Kálmán, Móra Ferenc, valamint Garaczi 
László, Grecsó Krisztián, Háy jános és Lackfi 
jános műveit.

názárEti
Benedikty Béla
135 × 215 mm, 400 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl119 
Bolti ár: 3750 Ft
klubár: 3490 Ft

A történelem legismertebb 
alakjáról felnőttkoráig semmit 
nem tudunk. Ha elfogadjuk, 
hogy megszületett názáret-
ben, és meghalt úgy, hogy 
keresztre feszítették, akkor 
érdemes azt is tudni, milyen 
lehetett valójában. Mit tett, 
amiért gyűlölték és meg 
akarták ölni? Benedikty Béla 
regénye a názáreti fiú gyermek- 
és ifjúkoráról szól, válaszokat 
keresve a fenti kérdésekre.

fErEnc pápa útJán
21. századi beszélgetések
Solymári dániel–Pallos Tamás
160 × 235 mm, 224 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl120
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Bergoglio, az egykori Buenos  
Aires-i érsek ma Ferenc 
pápa ként szól a tömegekhez.  
Kijelentéseire az egész világ 
odafigyel. Köztük az a tizenkét 
közéleti személyiség, aki 
tizenkét fejezetben, tizenkét 
nézőpontból közelíti meg a „re-
formok pápájának” gondolatait. 
A magyar szerzők által készített 
kötet a szentatya 80. szüle-
tésnapjára jelenik meg.

túl az álMoKon
Elizabeth Camden
137 × 197 mm,
320 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl117
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Anna O’Brien roppant büszke 
arra, hogy a Kongresszusi 
Könyvtárban dolgozhat. 
Kezébe akad egy hibás hadi-
tengerészeti irat, amely annak 
a hajónak az eltűnéséről ad 
számot, amelyen egykor az 
édesapja is utazott. Elhatá-
rozza, hogy javíttatja a hibát, 
de rendre falakba ütközik. 
Úgy dönt, az egyik befolyásos 
kongresszusi képviselő, Luke 
Callahan segítségét kéri. 

Karácsonyi csoda
Sabrina jeffries
137 × 197 mm,
304 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl116
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Pierce Waverlyt, devonmont 
grófját gyermekkorában 
a szülei rokonok gondjaira 
bízták, és ezt a férfi sosem 
bocsátotta meg nekik. Egy 
nap azonban levelet kap 
anyja társalkodó nőjétől, 
miszerint az édesanyja sú - 
lyos beteg. Azonnal hazatér 
vidéki birtokukra, ám kide - 
rül, hogy nincs baj, csupán 
Camilla igyekszik kibékíteni 
őlordságát az anyjával.
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holtág 
Hartay Csaba 
124 × 183 mm, 224 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl129
Bolti ár: 2990 Ft 
klubár: 2780 Ft

nagyapa és unoka barátsága 
a halál árnyékában. – Hartay 
Csaba harmadik prózakötete 
egy érzékeny kisfiú szemszö-
géből láttatva, emlékekből 
építi fel a nikotinfüggő család-
fő agóniatörténetét. A Holtág 
egy mai vidéki család történe-
te, erős színekkel, csodaszép 
epizódokkal, a szeretet és 
az elmúlás egymás elleni 
harcának gyermekien tiszta 
ábrázolásával.

BagEl
Rubin Eszter
124 × 183 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl125 
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Kohav Virág Bagel boltjában 
a törzsvendégek sorsát ismer-
jük meg a regénnyé összeálló 
novellafüzért olvasva, amely 
a zsidóság, az iszlám, az isten-
keresés, a szex és a gasztronó-
mia kérdéseit járja körül. Rubin 
Eszter második kötete, a Bagel 
ott kezdődik, ahol Barhesz 
című első regénye véget ért. 
A családtagok azonban ezúttal 
háttérbe vonulnak, és új karak-
terek lépnek színre.

parázs-szigEt
Kimberley Freeman
135 × 215 mm,
448 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl127 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

1891-ben Tilly Kirkland viharos 
házassága tragikus véget ér. 
A bűntudattal küszködő lány a 
távoli Parázs-szigetre menekül, 
ahol a kis nell nevelőnője lesz. 
Több mint száz évvel később a 
bestsellerszerző nina jones ih-
letet keresve vonul el a Parázs-
szigetre. A Vadvirágok lányai 
és az Álom-öböl szerzőjének 
legújabb családregénye ismét 
Ausztrália titkokat őrző tájaira 
csábítja az olvasót.

a sötétség hErcEgE
Elizabeth Hoyt
137 × 197 mm,
320 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl122
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Maximus Batten tizennégy 
évesen válik Wakefield 
hercegévé, miután szüleit 
egy rablás során kegyetlenül 
meggyilkolják. A férfi azóta 
járja St. Giles utcáit, és harcol 
a bűn ellen – reménykedve, 
hogy egyszer bosszút állhat. 
Egy sötét éjjel két hölgy segít-
ségére siet, kimenekítve őket 
az erőszakoskodók karmai 
közül, és az egyik nő bátor 
tekintete rabul ejti Maximust.

tElihold
Lacey Baker
125 × 189 mm,
368 oldal, kartonált
rendelési kód: bl124
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Parker Cantrell, a jóképű 
baltimore-i nyomozó a nagy-
anyja halála után visszatér 
szülővárosába, Sweetlandbe. 
Telik az idő, de a férfinak nem 
igazán akaródzik folytatni régi, 
megszokott életét. Mi állhat 
a döntése hátterében? drew 
Sidney, a sweetlandi virágbolt 
tulajdonosa már a harmadik 
hónapban járhat, amikor úgy 
dönt, ideje beszélnie leendő 
gyermeke apjával, Parkerrel.

az üvEggolyóK 
titKa
Cecelia Ahern
135 × 215 mm,
320 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl126 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Sabrina Boggs egy 
nap rátalál amnéziás 
édesapja rejtélyes 
üveggolyó-gyűjtemé-
nyére, és esemény-
telen élete egyszerre 
megváltozik. Egyet-
len napja van arra, 
hogy kiderítse, mi 
is történt a férfival, 
aki nem emlékszik 
a saját múltjára. 
Mikor alakult ki az 
édesapja gyűjtő-
szenvedélye, s vajon 
miért titkolta ezt 
hosszú évtizedeken 
át a családja előtt? 
Hová tűntek a gyűjte-
mény legértékesebb 
darabjai, és kik vol-
tak az apja barátai, 
szerelmei?

Sabrina sokkal nagyobb 
titokra bukkan, mint amit 
valaha el tudott volna kép-
zelni, és a nyomozás során 
ráébred, hogy időnként a 
hozzánk legközelebb álló-
kat ismerjük a legkevésbé.

„Kezedben 
az egész világ.”

az angol lány
Katherine Webb 
137 × 197 mm,
392 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl121
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A fiatal, kezdő régész, joan 
Seabrook gyermekkori álma 
végre beteljesedni látszik, 
amikor lehetősége nyílik 
arra, hogy ellátogasson 
Maszkat ősi városába. 
A lány egy tragédia elől 
menekül Angliából Ománba, 
ahol reményei szerint 
nemcsak rossz emlékeitől 
szabadulhat, de végre 
feltárhatja a sivatagi erőd, 
dzsabrín titkait is.

a szEnt
Monica McCarty
137 × 197 mm,
408 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl123
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Magnus MacKay ke-
mény, büszke harcos – 
bármilyen terepen jól 
kiismeri magát, kímé-
letlenül leszámol az el-
lenfeleivel, és mindig 
higgadtan cselekszik. 
Harcostársai azonban 
furcsállják, hogy a férfi 
sosem beszéli meg 
velük a nőügyeit, ezért 
a Szent fedőnevet 
aggatják rá.

válaszúton
nicholas Sparks
137 × 197 mm,
280 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl128
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A jóképű, biztos egziszten ciá-
val rendelkező Travis Parker 
megrögzött agglegény: sza-
badidejében vízi sportoknak 
hódol, a barátaival találkozik 
vagy éppen a nagyvilágban 
utazgat. Első látásra úgy 
tűnik, könnyedén veszi az 
életet – és a nőket is: elég 
gyakran váltogatja a barát-
nőit. Egy nap azonban új lakó 
költözik a szomszédos házba, 
a fiatal és csinos Gabby. 
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„Van valami, 
ami nem hagy 
nyugodni”

        Interjú Paulo Coelhóval

A szavak alkimistája újabb 
könyvvel lepi meg a világot. 

A kém című regényből megtud-
hatjuk, ki is volt valójában Mata Hari. 

Paulo Coelho a könyvről egyetlen interjút 
volt hajlandó adni, amely az Elle Magazinban jelent 
meg, ennek rövidített változatát közöljük most lapunkban.

Fo
tó

: A
r

c
h

ív

Azt fogod kérdezni, miért írtam ezt a köny-
vet, igaz?

 Igaz.

Hát, ezt igazából még magam sem tu-
dom pontosan, mert én sem számítottam 
a dologra. Egy, az ügyvédemmel folytatott 
beszélgetés után kezdődött. Emlékszem, 
olyan emberekről volt szó, akiket bűnbak-
nak kiáltottak ki a történelemben. Meg-
említettük Mata Harit. Egy nő, aki az első 
világháború alatt élt, Európa legvéresebb 
korszakában. Egy táncosnő, aki mindenkit 
lenyűgözött, és a korszak több nagyha-
talmú, befolyásos személyével is bizalmas 
viszonyba került. Hogy kicsit csillapodjon 
a társasági pezsgés, letartóztatták kémke-
désért. Kimondták a bűnösségét, ráadá-
sul nyilvános tárgyaláson. Így az emberek 
egy kis időre megfeledkezhettek a háború 
borzalmairól. Egy ikon elégetése hatalmas 
erővel bír. Azt kérte, ne kössék be a sze-
mét, amikor az őt kivégző tizenegy ember 
elé állítják.

 Ki volt valójában Mata Hari?

Én a 20. század első feministájaként tekin-
tek rá. Szembeszegült a férfiak elvárásaival 
és egy független, különleges életet válasz-
tott. Az ő történetéből, sorsából tanultak ma 
is aktuálisak, például az, hogy a befolyásos 
emberek vádaskodásai miatt sokszor ártatla-
nok fizetnek az életükkel. 

 Négy éve nem jelent meg könyved. Meddig 
tartott ezt a milliók által várva várt regényt 
megírni?

Pontosan április 19-től 30-ig. 11 napig.

 11 napig?

Igen. Egészen rendkívüli volt. Nagyon erős 
és mély kapcsolódást éreztem Mata Hari 
energiáihoz. Éreztem, hogy arra járok, 
amerre ő is járt. Onnan, amikor megismerte 
Picassót addig, hogy a tapsoló párizsi kö-
zönség előtt lejti keleti táncait. Időutazás 
volt. Jött az ihlet és én írtam. Eddig hason-
lót csak Az alkimista írásakor éltem át, ak-

kor az írás egy nagyon különleges, intenzív 
krea tív folyamat volt. És gyors is.

 A 90-es években Az alkimista hozta meg 
neked az irodalmi elismertséget, és a világ egyik 
legolvasottabb könyvévé vált.

Igen. Ma a világ ötödik legolvasottabb 
köny ve a Biblia, a Korán, Mao Ce-tung gon-
dolatai és a Harry Potterek után. Én vagyok 
az ötödik Az alkimistával. Ez számomra még 
mindig kicsit felfoghatatlan.

 Emiatt lett problémád a hiúsággal?

Többször is, főleg a pályafutásom elején. 
Aztán rájöttem, hogy az író, ugyanúgy, 
mint minden más művész, csupán eszköz. 
Büszkeséget érzek, de gőgöt nem. Nagyon 
boldog vagyok, hogy ennyi mindent el-
értem. Nem szégyellem, hogy a könyvei-
met ennyi nyelvre lefordították, és azt sem, 
hogy én vagyok a világ legismertebb írója. 

 Az ENSZ Békenagyköveteként sokat tudsz 
a világról. Innen Genfből, ahol a békéért harcoló 
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a KéM
rendelési kód: bl130 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

az alKiMista
Jubileumi kiadás
rendelési kód: bl131 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Mint 
az áradó folyó
rendelési kód: bl134 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

tizEnEgy pErc
rendelési kód: bl133 
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft 

a fény 
harcosánaK 
KéziKönyvE
rendelési kód: bl135 
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

házasságtörés
rendelési kód: bl132 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

kulcsfontosságú szervezetek székhelye is talál-
ható, hogyan látod az új évezredet?

Az évezred vagy a női szellemben telik 
majd, vagy egyszerűen végünk. De szerin-
tem máris abban telik, már érezhető is a 
változás. Egyre jobban látszik, hogy a női 
energiák azok, amelyek megváltoztatják 
a dolgokat. Hasznos észben tartani azt is, 
hogy konfliktusaink során, de külső és belső 
konfliktusaink során is, csak a szeretet adhat 
értelmet mindannak, ami értelmetlen.

 Hogyan kapcsolódik a szeretet a nőiséghez?

Akár férfi az ember, akár nő, a női oldalunk-
ban lakozik az egészséges szeretet tudatos-
sága. Az ősi bölcsesség-feljegyzésekben és a 
klasszikus alkimista szövegekben is mindig 
két oszlop áll a templomok oldalán, ami az 
élet kezdetének a szimbóluma. Ezek közül 
az egyik a nőiség, a másik a férfiasság. A női-
ség a szeretet, az irgalmasság, a megbocsá-
tás. A férfias oldal a fegyelem, az akarat, a 
szigor. Amikor valamilyen kreatív tevékeny-
séget végzünk, a női oldalunkat használjuk. 
Egy férfi lehet erős, annyi bölényt megöl-
het, amennyit csak akar, de ő egyedül soha 
nem érheti el azt, hogy a világ tovább men-
jen, mert az igazi öröksége, amit hagyhat, 
a gyermekei, és ez csak a nőtől érkezhet. 
A szeretet mindig megtermékenyít, létre-
hoz, soha sem rombol. Az emberi konfliktu-
sok ott kezdődnek, amikor elfordulunk ettől 
az alkotó, szerető női energiától. Ugyanígy, 
meg is szűnnek azonnal, amint befogadjuk 
azt. Így máris láthatjuk, hogy a világ meg-
változtatásához nagyon sok női energiára 
van szükség.

 Akinek ilyen ragyogó gondolatai vannak, 
miért jár feketében?

(Nevet.) Régen azért jártam feketében, mert 
hotelekben laktam és a hotelek mosodái-
ban a színes ruhák tönkremennek. Ma már 
azért, mert hozzászoktam, és mert eldöntöt-
tem: se hírverés, se munka miatt nem uta-
zom többet.

 Miért?

Elfáradtam. 2007-ben volt egy saját repülő-
gépem. Azért vettem, mert sokat utaztam, 
egyik rendezvényről a másikra. De eladtam. 
És egyre jobban élvezem, ha gyalog jutha-
tok el valahová.

 Pár évvel ezelőtt azt mondtad nekem, hogy 
internetfüggő vagy…

Igen, és akkor ráadásul még csak a MySpace 
létezett (nevet).

 Az írók közül téged követnek a legtöbben 
a közösségi oldalakon.

Igen. 28,5 millióan követnek Facebookon, 
és 11 millióan Twitteren. Egészen elképesz-
tő, szinte hihetetlen. Az igaz, hogy sokat 
használom a közösségi oldalakat, amióta 
megjelentek; eszközként tekintek rájuk, me-

lyek nagyon hatékonyan tágítják ki azon 
dolgok körét, amiben az ember hihet. Ami-
kor pedig megjelenik egy könyvem, mint 
most, lehetővé teszik, hogy közvetítők nél-
kül beszéljek róla.

 Milyen más világi dolgokat kedvelsz?

Az íjászatot. Ez az én Pokémon Góm.

 Mit ad neked az íjászat?

Az íjászat segít a koncentráció fejleszté-
sében. Láthatod, a céltábla itt áll a házam 
teraszán. Akik ismernek, azok mindig nyíl-
vesszőket hoznak ajándékba. Sok vessző vi-
seli egy-egy könyvem címét.

 Mindegyikkel eltalálod a tábla közepét. 
Vannak még Paulo Coelhónak céljai?

Most az egyik legnagyobb kihívás az éle-
temben, hogy mindennap megtegyek tíz-
ezer lépést a feleségemmel. Arra készülünk, 
hogy bejárjunk 144 várost vagy falut egy év 
alatt.

 Hol és mikor kezditek?

Szeptember 20-án, Spanyolországban. Idén 
lesz harminc éve, hogy végigjártam a Szent 
Jakab-utat. Ez az élmény ébresztette fel 
bennem azt az írót, aki vagyok. Ezért kez-
dem ott a 144-hely bebarangolását. Madrid-
ból indulunk, ugyanúgy, mint akkor régen.

 A kémben Mata Hari elhajít egy kavicsot 
és azt mondja neki: „Menj messzire, te kavics, 

és vidd magaddal a múltamat!” Ha lenne egy 
ilyen kavicsod, mit kérnél, mit vigyen magával?

Azt szeretném, ha az intoleranciát vinné 
magával. Túl egyszerű lenne azt kérni, hogy 
a háborúkat, meg ilyesmiket. De ha leszá-
molunk az intoleranciával, azzal együtt le-
számolunk mindenféle agresszióval is. 

 És Christina Oiticica? Ő mennyire játszott 
fontos szerepet a belső békéd megtalálásában?

A legfontosabb szerepet játszotta. A világ 
nem létezhet nélküle. Soha sem gondol-
tam volna, hogy 36 éven át ugyanazzal a 
személlyel fogok házasságban élni, és most 
el se tudom képzelni az életemet nélküle. 
A házasságom előtti és utáni énem két kü-
lönböző ember.

 Milyen voltál azelőtt?

Sok őrültséget csináltam az életben. Mosta-
nában csak arra kérem az Istent, ne engedje, 
hogy hamarabb kelljen elmennie, mint ne-
kem, mert tudom, hogy akkor a következő 
napon én is meghalok. Ez visszatérő rémál-
mom. Éjszakánként felébredek és megérin-
tem, hogy lélegzik-e még. 

 Jól érzed magad a bőrödben, Paulo?

Igen, nagyon is jól. 210 millió példányt ad-
tam el a könyveimből. 600 millióan olvas-
nak világszerte… Mégis van valami, ami 
nem hagy nyugodni, tudod?

 Mi az?

Vajon mi többet tehetnék még a világért? 
Hogyan juttassam el még több emberhez az 
együttérzést, a toleranciát?

 Mata Hari azt mondja a könyvedben: „ha 
nem tudjuk, merre visz az élet, eltévedni sem 
tudunk”.

Ez igaz. A nagy felfedezésekre mindig akkor 
bukkanunk, amikor elengedjük az irányítást 
a dolgok fölött, amikor lebegünk, amikor 
békében tudunk lépkedni. Talán ez a tízezer 
lépés naponta, amit most kitaláltam ma-
gamnak, ez is egy módja annak, hogy meg-
mozgassam a világot. Gemma Veiga

interjú paulO cOelhóval
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Olvasnivaló

Csontfa
Greg Iles
137 × 215 mm,
732 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl141
Bolti ár: 4490 Ft
klubár: 4180 Ft

Penn Cage, az egykori állam-
ügyész-helyettes, natchez pol-
gármestere, egy szövevényes, 
dermesztő rémálom kellős 
közepén találja magát. Miután 
apja, Tom Cage hajdani afro-
amerikai ápolónője meghal, 
valóságos lavina indul el: 
a köztiszteletben álló orvos 
menekülni kényszerül a szinte 
minden sejtjében korrupt 
igazságszolgáltatás elől, és 

ő maga meg a menyasszonya, 
Caitlin élete is veszélybe kerül. 
A polgármester néhányad-
magával kétségbeesetten 
próbálja megtalálni az apját, 
és akarva-akaratlanul háborút 
indít a Ku-Klux-Klan egyik 
vadhajtása, a kegyetlen dupla 
Sasok ellen, akikről kiderül, 
hogy messze többet tudnak 
Tom Cage-ről, annak múlt-
járól, mint tulajdon felesége 
vagy a fia. és úgy tűnik, ez 
a múlt az amerikai történelem 
talán legnagyobb tra gé diái-
hoz és rejtélyeihez köthető: 
egyenesen john F. Kennedy, 
Robert F. Kennedy és Martin 
Luther King megöléséhez. 

JacK rEachEr  
nincs visszaút
Lee Child
137 × 197 mm,
368 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl142
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

jack Reacher, a magá-
nyos igazságosztó kí  - 
váncsiságát felkelti 
a különleges egység új 
parancsnokának, Susan 
Turnernek az elragadó 
hangja. Úgy dönt, sze-
mélyesen is meg akarja 
ismerni a nőt, ezért 
a hófödte dél- dakotából 
egészen északnyugat-
Virginiáig megy. A bázisra 
érve azonban a parancs-
noknak csupán hűlt 
helyét találja. nyomozás-
ba kezd, hogy megtalálja 
Turnert, ám közben 
kísértik a múlt árnyai, 
és az igazságszolgáltatás 
kelepcéjében vergődve 
találja magát. Csak lele-
ményességének és kato-
nai rutinjának köszönhe-
tően tud szabadulni, hogy 
– immár a parancsnokkal 
az oldalán – tisztázhassa 
magát. Menekülni kény- 
szerül és véres hajsza veszi 
kezdetét. Miközben igyek-
szik mindig egy lépéssel 
az üldözői előtt járni, 
kénytelen szembesülni 
azzal, hogy egy férfi és 
egy nő mennyire másként 
láthatja a világot.

a látszat MEstErEi
tükörben i.
Timár Krisztina
148 × 208 mm,
400 oldal, kartonált
rendelési kód: bl136 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Mi lenne, ha már születésünk 
előtt mindenre emlékeznénk 
előző életünkből? Lantos Fru-
zsina, az anyaméhben növekvő 
gyermek hamar ráébred, hogy 
egy egészen különös világba fog 
megérkezni. Itt az emberek bőre 
szürke, vörös vagy sárga. A vá-
rosok óvónevet kapnak, hogy ne 
találjanak rájuk a veszedelmes 
Hollók. de hol ez a hely? és mi 
lesz velünk, ha ide születünk?

KáépülEt
Hajnal Géza
125 × 195 mm,
224 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl140 
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Gyilkosság történik az or-
szág egyik legpatinásabb 
egyetemén. Ahol egykor Hajós 
Alfréd, Teller Ede vagy Rubik 
Ernő koptatta az iskolapadot, 
most egy közkedvelt oktató 
holtteste fekszik. A rendőrség 
megkezdi a kihallgatásokat, 
és lassan fény derül a halott 
férfi életének titkos részleteire. 
A tanárok egy csoportja is ma-
gánnyomozásba kezd. Vajon ki 
lesz a következő áldozat?

non noBis doMinE
Bíró Szabolcs
125 × 200 mm, 800 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl139 
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4650 Ft

A Kelet oroszlánja és Az utolsó 
vörös barát végre egy kötetben! 
(átdolgozott, bővített kiadás.)
A Non nobis Domine a lovaggá 
cseperedő Attila szemén 
keresztül mutatja be egy vérzi-
vataros korszak, a XIII. és XIV. 
század fordulójának háborúit, 
az árpád-ház kihalását, egy új 
uralkodói dinasztia felemelke-
dését és a Templomos Lo vag-
rend bukását. A kötet az Anjouk  
regénysorozat előzménye.

sasoK a viharBan
hősiesség és ármány 
a magyar múltból
Viola judit
125 × 200 mm, 368 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl137 
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Vérzivataros, trónviszályos 
esztendőkben kalandozunk, 
a XIII. század végi Magyaror-
szágon. IV. Béla király nemrég 
verte ki a tatárokat. Az utolsó 
árpád-házi királyok végnapjai-
ban játszódó regény a hatalmi 
játszmák izgalmas feleleve-
nítése. A történetet az egyik 
királyhű nemesifjú kalandjain 
keresztül tárja elénk a szerző.

jack reacher

a mOzikban!

hároM
pOlitikus
hároM
merénylet
Egy
összeesküvés

álmOk
szárnyán
george sand  
regényes élete
Elizabeth Berg
137 × 197 mm,
416 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bl138
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3430 Ft

George Sand. Egy kivételes 
írónő – egy asszony,  

aki a kapcsolataiban keres-
te a vágyva vágyott teljes-
séget, amelyet talán sosem 
sikerült megtalálnia. Szoros 
barátságot ápolt Gustave 
Flaubert-rel, Liszt Ferenc-
cel, szeretői között tudhat ta 
Alfred de Musset-t és 
Frédéric Chopint is. Az első 
női bestsellerszerző, akinek 
megadatott, hogy megéljen 
a műveiből. Egy lánglelkű 

újító, egy határozott, 
eltökélt nő, aki sok 
tekintetben messze 
megelőzte a korát, 
és aki, ha kellett, 
nem félt férfiruhába 
bújni.  Elizabeth 
Berg meseszépen és 
érzékenyen idézi meg 
George Sand életútját, 
a kezdetektől egé-
szen a haláláig: 
örömteli pillanatok 
és tragé diák követik 
egymást, szerelem, 
szenvedély, hit és 
hivatástudat pedig 
kéz a kézben járnak. 

regényes történelem-SOROzAT
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jack reacher

a mOzikban!

Hol is kezdjem? Talán ott, hogy amikor 
bemutatták Magyarországon a Twin Peakst, 
akkor napokig erről beszéltünk a suliban, 
simán lenyomta a Dallast (emlékszik még 
valaki erre a sorozatra?). Megjelentek az 
„I killed Laura Palmer!” (Én öltem meg 
Laura Palmert) feliratú pólók, és minden-
ki arról beszélt, hogy milyen klassz kattant 
világa van ennek a sorozatnak, és a zenéje is 
milyen frankó. És hát azok a kockás ingek és 
kék farmerek! Észbontó. Egyszerre volt vic-
ces, kegyetlen, misztikus, hátborzongató és 
komolyan vehetetlen. Nem is jut eszembe 
olyan filmsorozat, ami ezt tudta volna.

Már az is csoda, hogy mi magyarok is 
megkedveltük, hiszen a Twin Peaks egyik 
fő csapása, ahogy arra később rájöttem, 
sok amerikai film és sorozat megtekintése 
után, a paródia: az addigra évtizedes soro-
zatkultúrát parodizálja remekül. Ebből mi 
egy kukkot sem értettünk, de a többi rétege 
viszont annál inkább ismerős: egy kis vá-
roskában (lehet nyugodtan falut mondani) 
történik egy bűntény, és a helyszínre érkező 
nyomozó csupa kedves, becsületes és jórava-
ló emberrel találkozik, ahol elképzelhetet-
len egy gyilkosság, hát közülünk ilyet senki 
sem tenne! Ám ahogy haladunk előre, egyre 
több titok derül ki, egyre sötétebb, brutáli-
sabb és sokkolóbb fekete foltok. És ez azért 
ismerős, nem? 

David Lynch, a sorozat rendezője különö-
sen ért ahhoz, hogy a csillogó amerikai élet 
felszínét megkapargassa, és feltörjön a kont-
rollálatlan, piszkos és perverz tudatalatti, 
amellyel egy-két becsületes hős próbál szem-
beszállni, de általában elbuknak. A kilenc-
venes években Lynch az egyik legmenőbb 
rendezőnek számított világszerte, nálunk is 
jelentős kultusza van: és most, hogy bejelen-
tették a Twin Peaks felélesztését, a rajongók, 
mint például én is, újra aktivizálódtak. De 
hogy a sorozat debütálásáig se maradjunk 
elárvulva, megjelent egy remek könyv, mely 
a Twin Peaks titkos története címet viseli, és 
a sorozatot is jegyző Mark Frost írta, Veres 
Mátyás fordította le remekül. Az egész könyv 

olyan, mint a sorozat: ahogy haladunk ben-
ne előre, egyre őrültebb és szórakoztatóbb 
lesz. Egy fiktív dokumentumregény, csupa 
FBI-jelentésből, naplórészletből, kiollózott 
újságcikkekből és hasonlókból áll. A fikció 
szerint az FBI őriz egy ládát, amelyben több 
irat is található lefűzve dossziékban, és egy 
meg nem nevezett FBI-ügynök dolga végig-
olvasni az aktákat. Hogy ki állította össze az 
anyagot, azt csak a könyv felénél tudjuk meg 
biztosan, addig az olvasó – és az ügynök is – 
csak találgathat. 

Twin Peaks és ezen keresztül egész 
Észak-Amerika ősi történetével kezdünk, 
vagyis időben a 19. századik nyúlik vissza a 
sztori, az első fehér telepesek megérkezésé-
hez, bőven izgulhatunk az indiánokért, és 
csupa rejtély minden: indián legendák, el-
tűnő emberek, furcsa halálesetek… és már 
sejtjük is, hogy mindennek egy mágikus 
helyhez van köze, igen, bizony: a sorozat-
ból ismerős baglyos-időkapus barlanghoz. 
A kezdetektől a gonosz és a jó erők har-
cának lehetünk tanúi. Aranylázban égő 
bűnözők és cserkészek tévednek egyaránt 
Twin Peaks közelébe, és mindenki furcsa 
eseményekről számol be: rejtőzködő óriás-
ról, embernagyságú bagolyról, hangokról… 
Mi persze már tudjuk, honnan fúj a szél, de 
mégis izgulunk a tudatlanokért – nagyon jó 
ez a beavatottság-érzés, hiszen mi többet tu-
dunk, mint a gyanútlan szemtanúk.

Aztán a 20. században igazán beindul a 
történet: Twin Peaks közelében ufót észlel-
nek, az egyik helybéli lakos a katonaság tit-
kos ügynöke lesz. Frost nagyjából ugyanazt 
csinálja, mint Lynch a sorozat második éva-
dában: mintha a földkerekség minden rejté-
lye ehhez az egy városkához lenne köthető, 
minden rejtély kiindulópontja Twin Peaks. 
Megpróbálom felidézni, mi mindent hord 
össze a lejegyző-dokumentumgyűjtögető 
FBI-os: a híres ufójelenségekről ír például 
a negyvenes évektől kezdve – az USÁ-ban 
komoly irodalma van a rejtélyes repülő-esz-
közöknek, erre még emlékszem kamaszko-
romból, amikor lelkes olvasója voltam az 
Ufómagazinnak (emlékszik még rá valaki?), 
ahogy a Harmadik típusú találkozások című 
tévéműsort is alig vártam. Felbukkan valami 
jetiszerűség, szóba kerül a Kennedy-gyil-

kosság, az ismert angol misztikus, Aleister 
Crowley, az amerikai rakéta-program, kü-
lönféle titkos és balul sikerült kísérletek – 
esküszöm, már azt vártam, hogy a Bermu-
da-háromszöget is idekeverik, de azért az 
már macerás lett volna! Ahogy haladunk a 
közelmúlt felé, sorra bukkannak fel a soro-
zatból is ismerős figurák, és ez azért jó, mert 
már zsong a fejünk a sok misztikus rejtély-
től, és végre nevethetünk rajtunk. A könyv 
egyik csúcsa például Sólyom Hill (ő az in-
dián seriffhelyettes) mini-elbeszélése Nagy 
Ed és Norma szerencsétlen szerelméről, 
hangosan nevettem a villamoson, annyira 
vicces. Vagy ott vannak az őrült pszichiáter, 
dr. Jacoby elképesztően találó, de mégis fé-
lig őrült meglátásai-javaslatai, hogy a szép 
kínai Josie Packard hajmeresztő élettörté-
netéről már ne is essék szó… 

Tovább nem mesélhetem a történetet, 
mert számos poént lelőnék, de rég olvastam 
ilyen szórakoztató, egy filmsorozat kiegé-
szítőjeként működő, mégis a saját lábán is 
gond nélkül megálló könyvet: a maga ne-
mében mestermunka, le a kalappal Frost úr 
előtt! Természetesen minden Twin Peaks-
rajongónak kötelező, de azoknak is, akik csak 
most ismerkednének meg ezzel a bizarr világ-
gal, amit talán az amerikai neomiszticizmus 
szóval illethetnénk, mely egyszerre önmaga 
paródiája is. Mindenki szabadon eldöntheti, 
sírjon vagy nevessen, féljen vagy örüljön. Hi-
szen a baglyok nem azok, aminek látszanak…

Ármos Imre

MIndEn ÚT
Twin Peaksbe VEzET

Twin PeaKs 
TiTKos TörTéneTe
Twin PeaKs 
TiTKos TörTéneTe
Mark Frost
148 × 208 mm, 368 oldal, kartonált
rendelési kód: bl144 
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

az olvasók kézbe vehetik a sorozat hivatalos 
könyvét, egy lebilincselő, színes illusztrációkkal 
kiegészített titokfeltáró regényt, amely egyrészt 
választ ad az első két évad nyitott kérdéseire, 
másrészt bevezeti az új évad alapkonfliktusait. 
Miközben megismerhetjük az amerikai 
miszticizmus titkos történetét.
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Czifra Yvett
125 × 210  mm, 
208 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bl148
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

,,Erős könyv, félelmetes és 
félelem nélküli. Csak nők 
képesek ennyire erősnek 
látszani, ilyen félelmetesen 
félelem nélkülinek.”

KUKORELLY ENDRE

Mezsgye
ne lazítsd a hurkot
nyakamon, mert elfutok,
amint tudok, s Lótként
vissza nem fordulok.
Rajzold testemre tűvel
a határt. Karczold, vésd,
még nagyon fáj.
S azon túl is; tovább!
Meggyűrűzött, szárnyaló lelkem
földjét jelöld ki! Mindegy;
börtön, odú vagy
nők legszebb álma. Hisz’
másképp mutat a Világ térden állva.
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BoszorKány 
voltaM vElEncéBEn
Evva Lena di Reirossi
140 × 180 mm, 396 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl150
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4640 Ft

Szerelem, erotika és bűvölet. 
Végzetes szerelmi kaland-
jai után Evvalenát, a buja 
varázsló nőt csak egyetlenegy 
cél vezérli, az öröklétig tartó 
szerelem megszerzése, mely-
nek érdekében még az ördög-
gel is szövetséget köt, s ha kell 
bosszúvágyát is szabadjára 
engedi. élete misztikus kalan-
dok, erotikában bővelkedő, 
s olykor tragédiába torkolló 
szerelmek hosszú sora.

Részlet a könyvből:

„Amikor felnőtt, két cso-
portra osztotta az em-
bereket: az elsőbe azok 
tartoztak, akiket megtűrt 
maga mellett, a másikba 

A hAlál
céljA: hAlál

viszont olyanok kerültek, 
akiket egyáltalán nem tudott 
elviselni. Arra, hogy esetleg 
lehet valakit szeretni, még 
álmában sem gondolt. Per-
sze könyvekben olvasott róla 
és filmeket is látott erről, de 
úgy viszonyult a szeretethez, 
mint egy olyan jelenséghez, 
amely műalkotások tárgyát 
képezi, de nem több ennél. 
Sohasem a szeretet vezérel-
te, eszébe sem jutott, hogy 
van ilyen. Mi ez egyáltalán? 
Valami butaság. Kitaláció.”

A hAlál 
céljA:
hAlál
Alekszandra 
Marinyina
148 × 210 mm,
386 oldal, kartonált 
rendelési kód: bl149
Bolti ár: 3590 Ft
klubár: 3340 Ft

vérvörös part
douglas Preston–Lincoln Child
137 × 197 mm,
288 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl146
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Amikor Pendergast különleges 
ügynök elvállalja egy látszólag 
banális bűneset felderítését, 
még nem is sejti, milyen év-
századokra vissza nyúló, sötét 
és sejtelmes ügybe keveredik. 
Percival Lake szobrászművész 
azzal a kéréssel fordul hozzá, 
hogy keresse meg a tettese-
ket, akik ellopták felettébb 
értékes borgyűjteményét. 
Pendergast a gyámleányával  
együtt utazik a helyszínre.

E gy exkluzív devoni fiú - 
iskola igazgatóját hol- 
tan találják az is kola 

aulájában – felakasztotta 
magát. néhány órával 
korábban egy csomagra 
bukkant az íróasztalán, és 
azonnal tudta, ki és miért 
üzent neki ily módon. 
Sőt azt is, elérkezett a vég. 
és ez csak az első a furcsa 
halálesetek vagy éppen 
a különös kegyetlenséggel 
elkövetett gyilkosságok 

altató
Michael Robotham
137 × 197 mm,
368 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl147
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Anyát és lányát holtan 
találják egy dél-angliai 
tanyán. Az asszony 
holttestét a halálos 
döfésen kívül harmincöt 
késszúrással gyalázták 
meg, a lányt viszont 
megfojtották, mégis úgy 
fest, mintha csak békésen 
aludna. Mintha a gyilkos 
egy idealizált, mesebeli 
nyughelyet rendezett 
volna be neki. 

sE töBB, sE KEvEsEBB
jeffrey Archer
137 × 197 mm,
264 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl143
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

négy teljesen különböző férfi, 
akik rossz lóra tesznek: egy 
oxfordi professzor, egy nagyra 
becsült belgyógyász, egy ele-
gáns francia műkereskedő és 
egy jóképű angol lord. Csupán 
egyvalami köti össze őket: egy 
szélhámosnak köszönhetően 
egyetlen éjszaka alatt mind 
a négyen elvesztik mindenüket. 
A csaló neve Harvey Metcalfe, 
aki attól az éjszakától kezdve a 
négy áldozat célpontjává válik.

sorában, amelyeknek az 
exeteri rendőrség két nyomo-
zója, a túl sokat tapasztalt 
Imogen Grey őrmester és 
a társa, Adrian Miles pró-
bálnak a végére járni. Ahogy 
egyre jobban belegabalyod-
nak a korrupció, a hazugsá-
gok és az erőszak hálójába, 
minden egyes lépéssel kö-
zelebb kerülnek a félelmetes 
titkokhoz, amelyet évtizedek 
óta őriznek a közösség legbe-
folyásosabb tagjai. 

a tanár
Katerina diamond

137 × 197 mm,
308 oldal, füles, kartonáltrendelési kód: bl145

Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft
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ajánló

A harminckilenc éves Kate Linville csak őrmesteri rangig vitte a 
Scotland Yardnál. Az apja, Richard Linville, nyugdíjazásáig szintén 
rendőr (méghozzá főfelügyelő) nyugodt, felhőtlen gyermekkort, 
kellemes családi légkört biztosított a lányának, felesége halála után 
pedig egyedüli bizalmasa, támasza maradt. A regény elején meg-
tudjuk, hogy a nyugalmazott rendőrnyomozó brutális gyilkos-
ság áldozata lett. Az illetékes nyomozó, aki ráadásul alkoholista, 
a gyilkosság indítékát és a tettest illetően a sötétben tapogatózik. 
Mi másra is lehetne gondolni egy feddhetetlen rendőr esetében, 
mint hogy egy általa rács mögé juttatott bűnöző bosszúja áll a hát-
térben? Kate teljesen kiborul a gyilkosság hírére, mégis saját ke-
zébe veszi a nyomozást: hazautazik, hogy a szülői házban helyszíni 
vizsgálódásokat végezzen, és maga göngyölítse fel az ügyet. 

Aki egy talpraesett kemény kis nőt képzel el ebben a szerep-
ben, téved, mert a szerző nem klisékben gondolkodik: Kate ön-
bi za lom hiá nyos, határozatlan, a kollégák csak akkor keresik a 
társaságát, amikor feltétlenül szükséges. Ami a magánéletét illeti, 
szürke kisegér, tipikus magányos szingli. Nem sokkal a hazaérke-
zése után egy ismeretlen hölgy, Melissa Cooper iskolatitkár kér 
tőle találkozót, ám a megbeszélt időpontban Kate holtan találja 
őt az irodájában. A megdöbbentő az, hogy hasonló módszerrel 
végezték ki, mint az édesapját. A rendőrnő teljes megdöbbenésére 
ezután fény derül imádott apja kettős életére: kiderül, hogy egy 
ideig viszonyt folytatott ezzel a hölggyel, ráadásul még a felesége 
életében. Kate sokkot kap, hiszen ilyesmit sosem tudott volna el-
képzelni az apjáról, aki soha nem beszélt más nőkről, és a kutako-
dás során a házban sem talál bizonyítékot, ami valamiféle szere-
tői kapcsolatra utalna. Ez a kettős élet lenne a gyilkosság kulcsa? 
Vajon hogyan illik a képbe az egykori kolléga és barát, Norman? 

Idáig még simán haladna a történet, ám a szerző nem elégszik 
meg annyival, hogy a főszereplők rendőrök, és ezzel minden me-
het a maga útján. Belesző a regénybe egy párhuzamos történe-
tet, amelyben megismerkedünk a Crane házaspárral, 
Stellával és Jonasszal, meg az ötéves örökbe fo-
gadott gyerekükkel, Sammyvel. Először teljesen 
függetlennek tűnik ez a történet, később azonban 
mesterien összefűződnek a szálak. Jonas filmfor-
gatókönyv-író, kiégés előtti tünetekkel orvoshoz 
fordul, katasztrófaközeli helyzetben érzi magát 
még akkor is, amikor éppen minden 
jól megy. Minél jobb a helyzete, 
annál nagyobb a félelme, hogy 
nem tud megfelelni saját elvárá-
sainak. Attól fél, összeroppan, vár-
ja az anyagi összeomlást, a szakmai 
bukást, a totális megfeneklést. Rá-
adásul sikertelennek érzi magát a 
szakmájában. Szívére veszi legújabb 
fimterve főszereplőjének sorsát is: 
a forgatókönyvet egy iraki férfiról írná, 
akit embercsempészek menekítettek ki a 
titkosrendőrség karmaiból, ám a filmterv 
egyelőre nem talál megfelelő érdeklődésre.  
Jonast orvosa szabadságra küldi a családjá-
val. Egy kollégája észak-yorki lápvidéken 
lévő, igazi menedékké alakított házában ta-
lálnak nyugalmat, laptop, mobiltelefon nélkül 
kapcsolódhatnak ki. Röviddel elutazásuk előtt 
azonban megjelenik Sammy vérszerinti anyja és 
új élettársa. Minden jel arra mutat, hogy a kel-
lemetlen fickó körül akar nézni a gazdag örökbe 

 fogadó szülőknél, hogy van-e ott valami lefölöznivaló. A cselek-
ményszálak hamarosan összefonódnak…

Charlotte Link az egyik legsikeresebb kortárs német író, köny-
vei a nemzetközi sikerlisták élén állnak, több regényét megfilme-
sítették. A cselekmény az első oldaltól az utolsóig feszült, olyan 
meglepő, de teljesen logikus fordulatokkal, amelyekből az olvasó 
mindig rejtélyes, vérfagyasztó információkat szerez. A megoldás-
ra, hogy ki a tettes, és miért tette, azonban csak a könyv vége felé 
derül fény, ismét óriási adag feszültséget követően. Az összes kü-
lönbség ellenére a karakterek részletesen, jól kidolgozottak, Kate 
például nagyon szimpatikus, együttérzünk vele, Stella pedig cso-
dálatra méltó anyatigris. A történet minden részlete érthető és 
logikus. Az írónő tehetsége abban is megmutatkozik, ahogyan az 
elvarratlan szálakat a végére összehozza: regénye a feszültség és 
az érzelem tökéletes keveréke. 

Elgondolkodtató a könyv eredeti címe, a Die Betrogene, ami ma-
gyarul azt jelenti, A becsapott(nő), mivel ez így nem hangzana jól, 
a címe a magyar fordításban Hazug múlt lett. Elgondolkodtató, 
mire, kire utal vajon az eredeti cím? Kate Linville-re, aki a rejtélyes 
gyilkosság után tudja meg, voltaképpen ki is volt az apja, és ekkor 
szembesül azzal is, mi volt az eszményinek tűnő családi élet mö-
gött? Ő lenne a becsapott? Mindenképpen. A feszültségekkel teli, 
pszichológiai mélységekkel rendelkező műben azonban nemcsak 
egy, hanem több becsapott – és több hulla is – van. Az írónő tud-
ja, hogy mi mozgatja szereplőit, kidolgozza múltjukat, arra építi a 
cselekményt, így válnak regényei pszichológiai feszültséggel telivé, 
ezáltal felülemelkednek a legtöbb krimin. A szerző legújabb művé-
nek motívuma kétségtelenül a bosszú. De ki ölte meg a nyugalma-
zott rendőrt ilyen kegyetlen módon? Az olvasó meg fog lepődni! 

Szepesi Dóra

Mindenkit becsaptak!

hazug múlt
Charlotte Link

137 × 197 mm,

512 oldal, füles, kartonált

rendelési kód: bl151

Bolti ár: 3790 Ft

klubár: 3490 Ft

Az észak-angliai kisváros lakói meg döbbenve fo-

gadják a hírt, hogy Richard Linville-t, a köztiszte-

letben álló, nyugdíjas rendőr főfelügyelőt a saját 

otthonában brutálisan meggyilkolták. Vajon 

kinek állhatott az útjában a visszavonultan élő, 

feddhetetlen idős férfi? 

Linville lánya, Kate, a Scotland Yard őrmeste-

re, úgy látja, a vidéki rendőrség nem tesz meg 

mindent az ügy felgöngyölítéséért, ezért ő 

maga ered a gyilkos nyomába. A nyomozás 

során egyre több holttestre bukkan, és mind 

több titokra derül fény az apja múltjából... 

Mintha a férfi nem is az az ember lett volna, 

akinek ő ismerte.
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álOmgyár kiadó

a szEMtanú 
Carrie Cooper 
130 × 197 mm, 416 oldal, kartonált
rendelési kód: bl160
Bolti ár: 3499 Ft • klubár: 3250 Ft
Lili Green csodás nyaralással készül némi iz-
galmat csempészni beszürkült életébe, ám 
váratlanul bűncselekmény szemtanújává válik. 
Kalandok helyett egy rémálomba csöppen, ahol 
ő kerül a bérgyilkos céltáblájának közepére. Az 
események egyre mélyebbre sodorják – a tét im-
már az élete.

halott BarátnőK
dr. Cserjési Petra 
130 × 197 mm, 320 oldal, kartonált
rendelési kód: bl154
Bolti ár: 3399 Ft • klubár: 3160 Ft

Mit tehet egy nyomozó, ha meggyilkolják a legjobb 
barátait? Öt hulla. Egy tetthely. Egy közös pont. 
Vagy mégsem? Az ifjú nyomozónő és titokzatos 
támogatója közösen próbálnak fényt deríteni egy 
olyan bűnténysorozatra, amit a rendőrség két év 
alatt sem tudott felgöngyölíteni. Ez véletlen lenne 
vagy valakinek pontosan ez állt az érdekében?

a MásiK oldalról
1. rész – hiába hiszel a véletlenben
Papp Csilla 
130 × 197 mm, 332 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl157
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft

a MásiK oldalról  
2. rész – azon is túl
130 × 197 mm, 416 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl156
Bolti ár: 3699 Ft • klubár: 3440 Ft

Milyen rejtélyes okból kerül egy bátor 
magyar lány a szultán háremébe? Mi a kapcsolat 
a szultán, a királyné, a pap és az udvarhölgy között? 
Illésházy Anna is áldozatul esik az összeesküvések-
nek, és egy kolostor falai közt találja magát.

az öröKös 
Lilly Shade 
130 × 197 mm, 304 oldal, kartonált
rendelési kód: bl159
Bolti ár: 3199 Ft • klubár: 2980 Ft
Egy tökéletes férfi és egy különleges lány. Vajon 
mit rejthet a hibátlan álca? William, a milliár-
dos üzletember célja, hogy megtalálja elhunyt 
nevelő apja vér szerinti gyerekét. Az örökös ku-
tatása közben megismerkedik egy fiatal lánnyal, 
aki nemcsak az érzelmeit, de az életét is meg-
változtatja.

angéla
Tamas Garam 
130 × 197 mm, 688 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl153
Bolti ár: 4499 Ft • klubár: 4180 Ft

Vatikánban egy jótékonyság köntösébe rejtő-
ző, sötét vallási közösség próbál világuralomra 
törni. Hálójukba kerül egy természetfeletti ké-
pességekkel megáldott kamaszlány, akinek vé-
gül szembe kell szállnia a démoni szervezettel. 
Kéjgyilkosság, szerelem és összeesküvés a ke-
reszt árnyékában.

árnyoldal 
P. C. Harris 
130 × 197 mm, 
432 oldal, kartonált
rendelési kód: bl158
Bolti ár: 3499 Ft • klubár: 3250 Ft

david édesapját évekkel ezelőtt meggyilkolták, 
egyetlen szemtanúként a bosszúért él. A gyilkos 
nyomait követve megismerkedik a titokzatos 
Rachelle-lel. A két fiatal egyre közelebb kerül 
egymáshoz, de david hajthatatlan. Bosszúja 
könnyen a kettőjük szerelmébe, vagy akár a lány 
életébe is kerülhet.

gondold úJra 
Szalai Mónika 
130 × 197 mm, 352 oldal, kartonált
rendelési kód: bl161
Bolti ár: 3299 Ft • klubár: 3050 Ft

Ez a családregény az 1800-as évek Európájába 
repít el, ahol bepillantást nyerhetünk a Headey 
család szövevényes, titkokkal teli életébe, mi-
közben egy szerelmi szálat is nyomon követhe-
tünk. Főhősnőnkön, Emmán keresztül bogoz-
hatjuk ki a család múltjának elfeledett titkait, 
aminek kiváltó oka egy erős akaratú asszony 
sokak által vitatott döntései.

lélEKBéKlyó 
V. E. Gabriel 
130 × 197 mm, 304 oldal, kartonált
rendelési kód: bl155
Bolti ár: 3199 Ft • klubár: 2980 Ft

500 éve eldőlt, hogy a gyilkosok lelke haláluk 
után nem nyugodhat békében. Azóta árnyék-
ként élnek közöttünk, magányosan, láthatat-
lanul. Peter azonban fel tudja szabadítani őket 
béklyóik alól. de ki az a lány, akinek a szelleme 
segít neki? Miért erősödnek a lelkek, és törnek 
az élők életére?

aMolyan lépcsőházi, szErElMEs
Tóth-Bertók Eszter
130 × 197 mm, 256 oldal, kartonált
rendelési kód: bl152
Bolti ár: 2999 Ft • klubár: 2790 Ft
Létezik olyan szerelem, mely örökké tart? Ami 
nem múlik el akkor sem, ha már rég véget ért a 
kapcsolat? élhetsz teljes életet úgy, hogy a má-
sik feled nélkül képtelen vagy boldog lenni? Tóth-
Bertók Eszter regénye egy olyan pár életébe en-
ged bepillantást, akik mérhetetlenül, lehetetlen 
módon szeretik egymást. Így vagy úgy, de örökre.

A két kötetben Hanna és Olivér kapcsolatát kísérhetjük 
nyomon. Vajon hogyan alakul a sorsuk? Mire képes a sze-
relem? Elfogadni, megbocsátani, elengedni, újrakezdeni? 

szulEJMán
és a Magyar udvarhölgy
rendelési kód: bl162
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

szulEJMán
és a Kolostor raBJa 
rendelési kód: bl163 
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

A kötetek jellemzői:
R. Kelényi Angelika 
130 × 197 mm,
352, 408 oldal, kartonált



13Rendeljen 2017. február 13-ig!         www.lira.hu        (1) 33 77 333        (1) 299 80 00

a tericum kiadó kínálatából

a tEaültEtvényEs 
fElEségE
dinah jefferies
142 × 197 mm, 416 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl164
Bolti ár: 3970 Ft
klubár: 3690 Ft

A tizenkilenc éves Gwen szere-
lemmel teli szívvel érkezik 
Ceylonba teaültetvényes férjé-
hez, Laurence-hez. A gyönyörű 
birtok azonban sötét titkokat 
rejt. Laurence megváltozik: ki-
számíthatatlanná, mogorvává 
válik. Amikor Gwen teherbe 
esik, Laurence végre boldog. 
de az ikrek születése nehéz 
döntés elé állítja Gwent, és 
ettől kezdve tragikus titok 
terheli az ő szívét is. 

megsebzett  
lelkek
nina Laurin
140 × 200 mm,
288 oldal, 
füles, kartonált 
rendelési kód: bl170
Bolti ár: 3970 Ft
klubár: 3690 Ft

Lainey Morenót 
tízévesen elrabolták, 
és csak négy év 
után találtak rá egy 
országút mentén za-
varodott állapotban, 
terhesen.
Tíz évvel később 
Lainey nyugtatók-
tól ködös aggyal 
tengeti az életét, 
miközben elrablója szabadon él. Egy nap ismerős 
arcot pillant meg egy „ELTŰnT” plakáton. A tízévesforma 
kislány kiköpött mása gyerekkori önmagának. Lainey 
rájön, hogy az eltűnt lány nem más, mint a gyermeke, akit 
szülés után azonnal örökbe adtak. Sosem látott lánya lesz 
a következő áldozat? A nyomozással azt a rendőrt bízzák 
meg, aki annak idején megtalálta Lainey-t, és aki ráveszi 
őt az együttműködésre. Hogy megmentse lányát, Lainey 
szembe néz múltja démonaival. 

II. Katalin cárnő a halálán van. Lejátszódik előtte 
életének útja, amelyen anhalt-zerbsti zsófia 
hercegnőként indult, és kora egyik leghatalmasabb 
uralkodójaként ért célba. A felvilágosult kormány-
zásra vágyó, öntudatos zsófia hercegnő szembesül 
az uralkodás kegyetlen törvényeivel. Mindemellett 
kiváló diplomáciai és stratégiai érzékkel rendelkező 
cárnővé válik, de hiába az újabb és újabb diadal. 
A katonásdit játszó bárgyú férj, majd a hűtlen 
gárdista szeretők, végül pedig az öntörvényű, nagy 
szerelem, Patyomkin herceg elvesztése egyre távo-
labb sodorják az egyéni boldogság lehetőségétől.

sorsoK,
avagy sEMMi Különös
Viktoria Tokarjeva
142 × 197 mm, 384 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl171
Bolti ár: 4170 Ft
klubár: 3880 Ft

A kortárs orosz irodalom nép-
szerű írónője a 70-es, 80-as  
évekbe repíti az olvasót, 
a szocialista Oroszország 
világába. Egyik novellában 
sem történik semmi különös, 
akárcsak Csehovnál, de az 
élet már csak ilyen: sok-sok 
„semmi különös”-ből épül fel. 
Tokarjeva hol derűs humorral, 
hol fájdalommal mesél az 
emberi élet szépségeiről és 
viszontagságairól.

EMBEri MatEK
Mérő László
124 × 183 mm, 224 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl169
Bolti ár: 3570 Ft
klubár: 3290 Ft

A matematikus-pszicholó-
gus szerző rövid írásaiban 
elgondolkodik napjaink 
számos pszichológiai, 
gazdasági és politikai jelen-
ségéről, és pusztán a logika 
segítségével sokszor meg-
lepő következtetésekre jut.

a tudoroK titKa
C.W. Gortner sodró lendületű 
regénytrilógiájában a kém-
mesterré váló istállófiú sorsán 
keresztül nyomon követhetjük, 
hogy a törékeny, de határozott 
Erzsébet hogyan indítja el 
a belviszályoktól és vallási 
megosztottságtól gyötört 
Angliát a nagyhatalommá válás 
útján.
rendelési kód: bl166

a tudoroK 
összEEsKüvésE
1554 tele. Erzsébet herceg-
nő kémmesterét különleges 
feladattal bízzák meg, de 
miközben megpróbálja fel-
göngyölíteni a kusza szála-
kat, rádöbben, hogy ezúttal 
választania kell Mária és 
Erzsébet között. de vajon 
kiben bízhat, amikor senki 
sem az, akinek látszik? 
rendelési kód: bl167

a tudoroK 
BosszúJa
A Tudor-trilógia befejező kötete. 
Mária halála után Erzsébet 
kerül a trónra, ám hamarosan 
merényletet követnek el ellene. 
Az ügy kivizsgálását Brendon 
Prescottra bízzák. nyomozás 
közben rájön, hogy Erzsébet 
súlyos titkot rejteget, ami egész 
Angliára veszélyt hozhat. 
rendelési kód: bl165

A Tudorok
A kötetek jellemzői:
C.W. Gortner
142 × 197 mm, 380–400 oldal,
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 3970 Ft/kötet
klubár: 3690 Ft/kötet

A KéMMESTER 
KRónIKáI
TRILóGIA az éjszaka császárnőjeEva Stachniak142 × 197 mm, 456 oldal, 

keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl168Bolti ár: 4570 Ftklubár: 4250 Ft
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Mira Sabo
dr. farKas Bárányai 
dr. Farkas Tamás, a sztárügyvéd olykor a szenvedélyes, lobbanékony, min-
dig támadásra és küzdésre kész, szexéhes Farkas, máskor meg az eminens, 
érzelemgazdag jófiú, Tamás, aki természetéből adódóan mindig háttérbe 
szorul, amíg a vadállat kiéli vágyait. Elérkezik a pillanat, amikor felbukkan 
A nő, akitől még Farkasnak is tátva marad a szája, de most Tamás szere-
lemre gyullad. Megbabonázza a fiatal lány tisztasága, és felerősödik benne 
a stabilitás utáni vágy. ám a lecke sem marad el, hogy Farkas megértsen, 
túléljen, átértékeljen. Vajon sikerül megszelídíteni a Farkast? Mira Sabo, 
az Amíg kinyílik a szemünk című bestseller szerzője legújabb regényében 
tovább követi a budapesti elit erotikával, droggal és pénzzel felpumpált lu-
xuséletét, a rá jellemző szókimondó, és lebilincselő stílusban.

a művelt nép kiadó kínálatából

Jodi Ellen Malpas 
a védElMEző
Az emberek azt hiszik, mindent tudnak Camille Loganről: apuci kicsi lánya, gyö-
nyörű, elkényeztetett fiatal nő, akinek az életstílusát az apja finanszírozza. Pedig 
Camille keményen megharcolt a függetlenségéért és a boldogságáért. Egy nap 
azon kapja magát, hogy az élete veszélybe került az apja egyik könyörtelen üzleti 
lépése miatt. Haragszik ugyan, de félti az életét, ezért elfogadja a döntést, hogy 
apja testőrt fogadjon mellé jake Sharp személyében. Az SAS egykori mesterlö-
vészének életét egy végzetes hiba emberileg és szakmailag egyaránt tönkretette. 
Kelletlenül vállalja a testőr szerepét Camille mellett, ám jake gyorsan rádöbben, 
hogy Camille nem az a nő, akinek hitte, hanem melegszívű, együtt érző lány, aki-
nek a jelenléte megnyugtatja őt. Camille Logan megvédelmezése hamarosan 
többet jelent jake számára egy jól fizető állásnál.   (Megjelenés: november 25.)

Louise Jensen
a nővér
– Valami szörnyűséget kö-
vettem el, Grace. Remélem, 
meg tudsz nekem bocsáta-
ni – mondta Charlie.
Grace teljesen megváltozott 
a legjobb barátnője, Char lie 
halála óta. Kísértik a lány utolsó találkozásukkor mondott szavai, s mi-
közben a válaszokat keresi, kinyitja Charlie régi emlékdobozát. Bizony sok 
mindent nem tudott a legközelebbi barátnőjéről. Amikor kutatni kezd a lány 
édesapja után, jelentkezik nála Anna, aki azt állítja, hogy Charlie testvére. 
Grace számára ez olyan, mintha új családtagra lelne, és Anna csakhamar 
fölöttébb otthonosan érzi magát Grace és a barátja, dan házában. Valami 
azonban nem stimmel. Eltűnnek dolgok, dan furán viselkedik, Grace pedig 
biztos benne, hogy követik. Mindez csak az ő elméjének a szüleménye, vagy 
szörnyű veszélyben van, ahogy egyre közelebb kerül az igazság felderítésé-
hez Charlie-val és dannel kapcsolatban? Semmit nem tehetett volna, hogy 
megmentse Charlie-t... Vagy mégis?  (Megjelenés: november 28.)

Rita Falk
téliKruMpligoMBóc
Franz Eberhofert, a testestül- 
lelkestül bajor rendőrt fe-
gyelmi okokból helyezték át 
a nyüzsgő nagyvárosból csendes kis szülőfalujába, niederkaltenkirchenbe. 
élete itt néha túlságosan is nyugodt mederben folydogál, esti járőrözései 
általában Wolfi kocsmájának pultjánál érnek véget, napközben pedig ked-
venc tartózkodási helye süket nagymamájának konyhája, ahol ínycsiklandó 
ételeket ehet reggeltől estig. A békés hétköznapokba azonban időnként za-
varó események tolakodnak be. Itt van mindjárt a neuhofer család, amely-
nek tagjai a legkülönösebb módokat választják az elhalálozásra. Annyira 
különös módokat, hogy Franz nyomozói szimata feléled, és elhatározza, 
hogy utánanéz egy kicsit a morbid haláleseteknek. Ahogy egyre több gya-
nús körülményt fedez fel, az ügy is egyre érdekesebbé, ugyanakkor hátbor-
zongatóbbá is válik...

Az Amíg kinyílik 
a szemünk szerzőjének 
legújabb bestsellere.

Jake-nek feloldozásra 
van szüksége.
Egy idő után pedig már 
Camille-ra is.

Egy pszichológiai thriller, 
egy olyan briliáns csavarral, 
amit el sem tudsz képzelni.

A jó krimik, 
a jó ételek és a jó humor 

kedvelőinek.

125 × 200 mm,630 oldal, kartonáltrendelési kód: bl174Bolti ár: 3990 Ftklubár: 3690 Ft

125 × 200 mm,

350 oldal, kartonált

rendelési kód: bl173

Bolti ár: 3690 Ft

 klubár: 3390 Ft

125 × 200 mm,

300 oldal, kartonált

rendelési kód: bl175

Bolti ár: 3490 Ft

klubár: 3250 Ft

125 × 200 mm,500 oldal, kartonáltrendelési kód: bl172Bolti ár: 3990 Ftklubár: 3690 Ft
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a hét nővér
Lucinda Riley
137 × 197 mm, 488 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl176
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft

Az örökbefogadott Maia és húgai a nevelőapjuk 
halála után egy-egy titokzatos tárgyat kapnak 
örökségül, meg egy földgömböt, amelyről leolvas-
hatják a születési helyük koordinátáit. Maia meg-
kezdi a kutatást a családja után, és hamarosan 
Rio de janeiróban, egy omladozó villában találja 
magát, ahol egy féltve őrzött titokra bukkan.
Lucinda Riley új sorozatának első kötetében egy 
évtizedeken és földrészeken átívelő nyomo- 
zás történetét meséli el. 

A z egyik este, ahogy szemérmesen jó 
 éjszakát kívánt Laurent-nak, és egy 
   pillanatra megállt a kertben, hogy 

összeszedje magát, mielőtt beszállna 
a várakozó autóba, hogy hazainduljon, 
észrevett egy rongycsomót a ciprus-
sövény tövében. Biztosan tudta, hogy 
nem volt még ott, amikor egy korábbi 
szünet alkalmával arra járt. Bizonyta-
lanul előrelépett, kinyújtotta a lábát, 
és megbökte a cipője orrával a batyut. 
A rongyok megmozdultak, Bel pedig 
ijedten ugrott hátra.

Óvatos távolságot tartott, és nézte, 
ahogy egy apró, piszkos emberi láb tű-
nik fel a rongyok között, majd a másik 
felén egy másik csomó, egy koszos hajú 
fejecske. Ahogy egyre jobban ki tudta 
venni a figurát, Bel ráébredt, hogy egy 
hét- vagy nyolcéves kisfiút lát maga 
előtt. A szempár, amelyben Bel mély-
séges kimerültséget látott, felnyílt egy 
pillanatra. Aztán újra lecsukódott, és 
ráébredt, hogy a gyermek visszaaludt.

– Meu Deus! – suttogta maga elé, és 
könnyek tolultak a szemébe a látványtól. 
Azon töprengett, hogy mitévő legyen, 
óvatosan a fiúhoz lépett, és csendesen 
letérdelt mellé, mert nem akarta meg-
riasztani. Felé nyúlt, de ezúttal az érinté-
se felriasztotta a gyermeket, aki azonnal 
rémülten ült fel. – Kérlek, ne félj, nem 
foglak bántani. Tu parles français?

A fiú, akinek komor arcán rémület ját-
szott, védekezve maga elé emelte sovány 
karjait, és visszakúszott a sövény alá.

– Honnan jöttél? – próbálkozott Bel 
újra, ezúttal angolul.

A fiúcska azonban továbbra is csak 
rémülten bámult rá, akár egy csapdába 
esett állat, Bel pedig ekkor vette csak 
észre a lábszárán tátongó mély sebet 
és a megszáradt vért. Ahogy a fiú fede-
zékbe bújt előle, óriási, riadt szeme az 
övébe is könnyeket csalt, így lassan ki-
nyújtotta a kezét, és finoman megérin-
tette az állát. Rámosolygott, mert tudta, 
hogy nem szabad megrémítenie, hanem 
el kell nyernie a bizalmát. Ahogy meg-
simogatta az arcocskáját, érezte, hogy a 
fiú megnyugszik.

[…]
Amikor végre elfészkelte magát, a fiú 

nagyot sóhajtott, felé fordította a fejét, 
és odabújt hozzá. Bel mindent megtett, 
hogy uralkodjon a hányingerén a ször-

nyű bűzben, és tovább ringatta a fiút, 
míg magához szorította.

– Izabela – szólalt meg egy hang mö-
götte. – Mégis mi az ördögöt csinál itt 
a fűben?

– Pszt! – csitította Bel Laurent-t, 
miközben tovább simogatta az alvó fiú 
arcát, hogy megnyugtassa. – Még feléb-
reszti!

– Hol találta? – fogta suttogóra Lau-
rent is.

– A sövény alatt. Nem lehet több 
hét- vagy nyolcévesnél, de olyan vé-
kony, hogy kevesebbet nyom, mint egy 
csecsemő. Mit tegyünk? – nézett fel rá 
elgyötört szemmel. – Nem hagyhatjuk 
itt. Csúnya seb van a lábán, amit meg 
kell vizsgáltatni. Ha elfertőződik, abba 
akár bele is halhat. 

[…]
Laurent nézte, ahogy a könnyek el-

öntik Bel arcát, és a szeme is megtelik 
fájdalommal és könnyel. Leguggolt 
mellé, majd óvatosan megsimogatta az 
alvó fiúcska koszos haját.

[…]
– Drága gyermek – suttogta Bel, míg 

lehúzta róla a víztől áztatott ron gyait, 
és megsimogatta a haját. – Amikor hol-
nap reggel felébredsz, nem leszek itt, 
de ne félj. Ígérem, hogy visszatérek, 
és gondoskodom a biztonságodról. De 
most mennem kell. Aludj jól!

Ahogy Bel felemelkedett, egy kéz 
hirtelen kinyúlt a takaró alól, és megra-
gadta a szoknyáját. A fiú szeme kinyílt, 

és ránézett. Tökéletes franciasággal azt 
mondta:

– Soha nem felejtem el, amit ma ér-
tem tett, mademoiselle.

Aztán nyugodt sóhajjal oldalra for-
dult, és újra lehunyta a szemét.

– Mennem kell – mondta Bel Laurent-
nak, amikor kilépett a konyhából. – 
Hol a kulcs a börtön rácsainak bezárá-
sához? – kérdezte élesen.

– Izabela, tudja, hogy csak a profesz-
szort és a családját szeretném megvéde-
ni ezzel. Ez az ő háza és az ő műalkotása 
– emlékeztette a férfi, és a félkész Krisz-
tus-szoborra mutatott.

– Hogyne – bólintott. – De ígér-
je meg, hogy ha a fiú felébred holnap 
reggel, megmondja neki, hogy itt biz-
tonságban van. Én pedig személyesen 
beszélek majd a professzorral, hiszen 
én okoztam a bajt. Most indulnom kell. 
Isten tudja, mekkora lesz Senhora da 
Silva Costa haragja holnap reggel.

– Izabela... Bel... – Laurent megra-
gadta a karját, ahogy az ajtó felé lépett. 
Hirtelen magához rántotta, és átkarol-
ta. – Igazán gyönyörű, a teste és a lelke 
is. Én pedig nem bírom tovább folytat-
ni ezt a színjátékot, a tettetést. Kérem, 
parancsoljon rám nyugodtan, hogy en-
gedjem el, de istenem, amikor ma este 
láttam a felindultságát... – megrázta 
a fejét. – Legalább szeretném érezni az 
ajka érintését az ajkamon.

Bel ránézett, és pontosan tudta, hogy 
a szakadék szélén áll, de egyetlen porci-
kája sem tiltakozott az ugrás ellen.

– Az öné vagyok – suttogta. A férfi 
pedig megcsókolta.

A szomszéd szobában a fiú békésen 
aludt, hónapok óta először.

A hét nővér Részlet Lucinda Riley azonos című 
regényéből, mely a General Press Kiadó 
gondozásában jelent meg. 
Fordította: Kiss Ádám

15
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A Hét Királyság lovAgjA
történetek A tűz és jég dala világából
George R. R. Martin–Gary Gianni
140 × 210 mm, 416 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl182
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

Martin kisregényei Westeros múltjába visznek 
el minket, amikor még a sárkánykirályok uralják 
a Hét Királyságot, ám hatalmukat belviszályok 
és trónkövetelők fenyegetik. A kötetet nap jaink 
egyik legelismertebb fantasyillusztrátorának, 
Gary Gian ni nak több mint 160 rajza gazdagítja.

titKoK utcájA
Lesley Pearse
125 × 200 mm, 528 oldal, kartonált
rendelési kód: bl180
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

Bár szülei mélységesen ellenzik, a huszonkét 
éves Fifi Brown mégis a szívére hallgat, és né-
hány hónapnyi felhőtlen boldogság után titok-
ban feleségül megy az egyszerű származású 
Danhez. A jobb élet reményében az ifjú pár Lon-
donba költözik, de az igazán komoly kihívások 
csak itt várnak rájuk.

A ZsolnAy-Kód
Feltárul a legendás Zsolnay család titka
Tolvaly Ferenc
165 × 235 mm, 480 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl177
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

Tolvaly Ferenc történelmi dokumentumokon ala-
puló, lenyűgöző regénye a Zsolnay család titkai-
nak nyomába ered: mivel magyarázható a híres 
pécsi iparosok sikere, hogyan tudtak világszín-
vonalú értéket létrehozni úgy, hogy a szükséges 
feltételek közel sem voltak adottak?

Függőség
Joyce Maynard
130 × 210 mm, 352 oldal, kartonált
rendelési kód: bl179
Bolti ár: 3699 Ft
klubár: 3450 Ft

A csillogó felszín alatt néha sötét zátonyok rejtőznek.
A függőség veszélyes, akár az alkoholtól, akár 
mástól függ az életünk. A Nyárutó szerzőjének új 
könyve egy magával ragadó történet a felemésztő 
barátság erejéről, arról, hogy a saját életünk elől 
mások életébe menekülünk; a birtoklási vágyról 
és a látszat hatalmáról. 

tengernyi sZerelem
Jojo Moyes
125 × 200 mm, 512 oldal, kartonált
rendelési kód: bl185
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3440 Ft

A Mielőtt megismertelek szerzőjének új bestsellere.
A világháború után négy ausztrál lány hajón 
indul útnak Angliába, hogy új életet kezdjenek 
angol férjük mellett. Az utazás alatt kiderül, hogy 
mindenkinek van valami titka – és a múlt bonyo-
dalmait csak még terhesebbé teszik a jelen vá-
ratlan fordulatai.

ÍZeK, imáK, sZerelmeK  
nyomáBAn
vallomások egy kötetről,  
mely milliók életét forgatta fel
125 × 200 mm, 240 oldal, kartonált
rendelési kód: bl183
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A könyv színes válogatás az Ízek, imák, szerel-
mek által inspirált olvasói elhatározások, pozitív 
változások, élettörténetek millióiból. A tisztelgő 
kötet szerzői új utakat kerestek és találtak, és az 
útkeresés során jobb énjüket is megtalálták.

túl minden HAtáron
Vujity Tvrtko
135 × 208 mm, 384 oldal, kartonált
rendelési kód: bl186
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

„Az új könyv a legfontosabb is egyben. Kör-
beutazzuk majd a világot, az izgalmas kalan-
dozás során pedig beavatom saját titkaimba 
is. Ígérem, hogy az út végére sokkal erőseb-
bek leszünk majd, méghozzá együtt!” (Vujity 
Tvrtko)

cArAmel
Molnár Ferenc Caramel–Szily Nóra
142 × 208 mm, 288 oldal, kartonált
rendelési kód: bl184
Bolti ár: 3999 Ft
 klubár: 3690 Ft

Caramel nem az a tipikus magyar híresség, 
aki könnyen és szívesen megnyílik mások 
előtt. Vannak olyan időszakai, melyekről so-
sem beszélt még. A törökszentmiklósi cigány-
telep nyomorából induló, és ma már boldog 
és teljes életet élő családapa sztorija sokak-
nak tanulságos lehet.

BossZú
Martina Cole
135 × 208 mm, 512 oldal, kartonált
rendelési kód: bl181
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

Martina Cole-t világszerte a krimi koronázatlan 
királynőjének tartják. Műveiből összesen több 
mint tizenegy millió példány fogyott világszer-
te. Huszadik megjelent regénye, a Bosszú sem 
okoz csalódást – egyszerre sokkoló, fordulatos 
és a végletekig nyomasztó, egyszóval hamisí-
tatlan Martina Cole-krimi.

éles tárgyAK
Gillian Flynn
135 × 207 mm, 288 oldal, kartonált
rendelési kód: bl178
Bolti ár: 3299 Ft
klubár: 3070 Ft

A Holtodiglan szerzőjének első regényében 
a fia tal újságírót, Camille-t visszaküldik szülővá-
rosába, hogy az ott történt gyerekgyilkosságok-
ról tudósítson. A nyomozás is és a hazatérés is 
egyaránt felkavaró. Ha Camille túl akarja élni, 
nem tehet mást, mint egyszer és mindenkorra 
összerakja múltja kirakójátékának darabjait.
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Demet Altınyeleklioğlu
155 × 240 mm,
432 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl191
Bolti ár: 4490 Ft
klubár: 4180 Ft

Egy gyönyörű görög 
lányról készült fest-
mény kerül Isztambul-
ba, a szultán palotá-
jába. Ahmed, az új 
uralkodó beleszeret 
a képen látható 
szépségbe. 
Szafije szultána pa-
rancsára a palotába 
hozzák a lányt, 
aki megfogadja, 
hogy egy napon  királynő 
lesz belőle. Talpraesetten dacol a cselszövések, az el-
lenségek, az árulás és a nesztelenül settenkedő halál 
ellen. Valóra váltja fogadalmát: Köszem szultána néven 
mindenkinél erősebb és a török történelem egyik legna-
gyobb női uralkodója lesz.
Az izgalmas könyvben találkozhatunk a tévésorozat jól 
ismert hőseivel, és további titkokra, részletekre is fény 
derül.
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gondolKodj 
győZtesKént!
Donald J. Trump
155 × 230 mm,
240 oldal, kartonált
rendelési kód: bl194
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 3060 Ft

Donald Trumpot ma mindenki 
ismeri a világon, neve Ame-
rikában fogalom. A könyv 
betekintést nyújt a világ talán 
legsikeresebb üzletemberé-
nek lelkébe. Rövid írásaiban, 
tanulságosan foglalja össze, 
miként lehet folyamatos 
tanulással sikereket elérni. 
Tankönyv lehet mindenkinek, 
aki jól akar szerepelni az élet 
iskolájában.

A városi sZerZetes 
Keleti bölcsesség és modern trükkök 
– avagy hogyan állítsuk meg az időt, 
leljük meg a sikert és a békét
Dr. Pedram Shojai
135 × 200 mm,
304 oldal, kartonált 
rendelési kód: bl192
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Ha úgy néz ki, mindenünk meg-
van, akkor mégis mi hiányzik?
Pedram Shojai segít abban, 
hogy túlhajszolt világunkban 
meg tudjunk állni egy pilla-
natra. Életvezetési programja 
megtanít, hogyan járjunk nyi-
tott szívvel, erős személyiség-
gel, leküzdve a nehézségeket, 
megtalálva célunkat.

AmiKor isten 
inKognitóBAn jár
Laurent Gounelle
125 × 200 mm,
135 oldal, kartonált
rendelési kód: bl193
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Az öngyilkosságra készülő 
férfi különös paktumot köt 
egy ismeretlennel: ha Alan 
az életben maradás mellett 
dönt, akkor az idegen segíteni 
fog neki problémái megol-
dásában. Alan ezután többé 
nem ura saját létezésének, 
de az élete izgalmasabb, mint 
valaha. Minden megváltozik, 
a kétely azonban befészkeli 
magát a lelkébe…

new york times 

bestseller

TITKoK, RÉSZLETEK…
ÉS AMI A TÉVÉSoRoZATBóL KIMARADT

Megjelenik

december 7-én!

A ZrÍnyieK
ilona
Benkő László
145 × 210  mm,
510 oldal, kartonált
rendelési kód: bl190
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

II. Rákóczi Ferenc 
édesanyja, a sosem 
halványuló állócsillag...
A XVII. században  
az oszmán és a Habsburg 
birodalom között dúl  
a háború. Zrínyi Ilonát po-
litikai célzatú házas- 
ság sodorja a tengermellék-
ről Munkács várába, a nagy 
múltú fejedelmi családhoz, 
I. Rákóczi Ferenchez. Mi-
ként éli meg a mű velt Ilona 
sorsának eme gyökeres 
megváltozását? Hogyan 
viseli el nehéz természetű 

anyósát, Báthory Zsófiát, 
s azt, hogy a Zrínyi és 
Frangepán családok jövőjét 
kettébe töri egy elkapko-
dott felkelés? Vajon miféle 
úton próbálja meg Báthory 
Zsófia fiát a hóhérpallostól 
megmenteni, és mennyi 
szerep jut e tragikus törté-
netben Ilonának? Születés 
és halál, öröm és tragédia 
váltakozik életében... 

A nő meg A FérFi
verslavina
Szabó T. Anna – Lackfi János
183 × 124 mm, 56 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl189
Bolti ár: 2490 Ft
klub ár: 2290 Ft

Lackfi János és Szabó T. 
Anna a legnépszerűbb 
közösségi portálon olyan 
dologba fogtak (ösztönösen 
és játékosan), ami lavina-
ként söpört végig a neten, 
és rántott magával ismert 
és még kevésbé ismert 
alkotókat. Ez a verslavina – 
egy ajándékversből kiinduló, 
majd azt kinövő improvizá-
ciós asszociációfolyam. 

éneKelt és 
el nem éneKelt dAloK
Likó Marcell (Géczi János szerk.)
124 × 183 mm,
96 oldal, kartonált 
rendelési kód: bl187 
Bolti ár: 2490 Ft
klub ár: 2290 Ft

Panellét, apa–anya játszmák, 
elárvultság, élvezetek. 
Mintha csak erről szólná-
nak a Vad Fruttik szövegei, 
holott a dalokat kedvelők 
ennél sokkal többről, más 
korosztályos élményekről is 
beszámolnak. Likó Marcell 
(1979) dalszövegei elsősor-
ban énekhangra készültek, 
s bennük ott az az idő, amely 
az olvasó életideje is.

csAvArd Fel 
A sZöveget
Lackfi János – Vörös István
180 × 250 mm,
266 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl188
Bolti ár: 4490 Ft
klub ár: 4180 Ft

Tudta, hogy most nyúlik pon-
tosan? Hogy szóljon hangosan 
a gyomrom? Apám kakasa című 
nagysikerű könyvében két kitűnő 
költőnk, Lackfi János és Vörös 
István újrahangszerelte a gyerek-
korunkból ismerős verseket. Most 
pedig felcsavarták a szöveget, 
vagyis énekelhető formában átír-
ták azokat a slá gereket, amelyek 
ismerősen csengnek minden 
magyar fülnek.

monumentális történelmi KAlAndregény

  KösZem – A szultána
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A szépmíves kiAdó kínálAtából

emléKirAt és nApló
Jászai Mari
125 × 183 mm, 300 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl195
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
Jászai Mari emlékiratait olvasni még ma is iz-
galmas. A szövegek nemcsak gyerekkorról, 
színházról, vélt vagy valós szerelmekről (Kassai 
Vidor, Reviczky Gyula, Feszty Árpád, Szomory 
Dezső) szólnak, hanem a lélek belső rezdülé-
seiről, a nőiségről, sikerekről és kudarcokról, 
válságokról és vívódásokról. 

életem nAplójA
Blaha Lujza
125 × 183 mm, 340 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl196
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
Primadonna volt. A közönség kedvence. Napló-
jában életének történetét írja meg. Közvetlen 
szavakkal beszél színészi fejlődésének, sike-
reinek, utazásainak és három házasságának 
kalandos eseményeiről. Egy melegszívű művész 
vallomása a körülötte kavargó életről és arról 
a tündérkastélyról, amelynek színház a neve.

1956 – Írások a hagyatékból
Mindszenty József
125 × 183 mm, 340 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl203
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
A forradalom és Mindszenty József neve szin-
te egybeforrt. De hogy mi is történt pontosan, 
hogyan látta a legfontosabb szemtanú az ese-
ményeket, és hogyan ítélte meg saját szerepét 
a szabadságharcban, az kiderül a jelen kötet-
ből, mely a Mindszenty-hagyaték frissen feltárt 
anyagainak tematikus feldolgozását nyújtja.

Könyvvel üZeneK néKed
radnóti miklós dedikációi
Bíró-Balogh Tamás
185 × 204 mm, 384 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl198
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
„Radnóti ama kevesek közé tartozik, akik 
a kifejezés nyelvi gondossága mellett a lát-
ható nyelven való közlésre is különös gon-
dot fordítottak. Keze írása pontos és szabá-
lyos, formái csinosak, de minden cikornyától és hivalkodástól 
mentesek, tükrözik kifejezőeszköz mivoltukat” – írta róla Haiman György.

ne KérdeZd, Ki voltAm
Karády Katalin, a díva emlékére
185 × 204 mm, 232 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl197
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
Egy fájón búgó hang valahonnan az Égből. 
A szívre helyezett parázs pergő hamuja. 
Akinek lábánál a tenger álmodott. Dizőz 
és nemzeti intézmény: Karády Katalin. 
Játszott a történelemmel, játszott és éne-
kelt. Majd odahagyott huszonvalahány filmet, sikert, álmo-
kat, s egy elveszített háborút. Átkelt az óceánon, hogy kalaposnő legyen.

psZicHológiAi rejtelmeK
A művésZeteKBen és életünKBen
Bagdy Emőke
125 × 183 mm, 320 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl201
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
„Ez a könyv a szerelemgyerekem.” Költészet, 
képzőművészet, testszimbolika, lelki gyógyítás, 
médiapszichológia: csupán néhány téma, amiről 
e különleges kiadvány szól, hiszen afféle összeg-
ző-elemző írások gyűjteményéről van szó: József 
Attila Rorschach elemzése megfér Kondor Béla 
vagy Bálint Endre képeinek vizsgálata mellett.

emléKeim
Munkácsy Mihály
185 × 204 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl199
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
Emlékirat, naplótöredékek és a feleségé-
hez írt levelek egy kötetben. A különleges 
összeállítás először jelenik meg így: Mun-
kácsy franciául írta meg emlékeit, napló-
ja a Pesti Napló hasábjain látott napvilá-
got, feleségéhez írt levelei pedig az 1870-es évektől valók. 
E triptichon szerkezet felrajzolja Munkácsy életét.

A nAgy siKoly
Erdős Renée
125 × 183 mm, 340 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl202
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
Erdős Renée hajdani botránykönyve 1923-ban 
jelent meg. Főhőse, Dóra, a nyárspolgár magyar 
lány, aki szerelmi házasságot köt. Vajon hogyan 
felel meg az erkölcsösnek nevelt fiatalasszony 
a hitvesi kötelességnek? Képes lesz-e úgy élni, 
hogy sohasem ismeri a kéj feltörő, ösztönszerű 
nagy sikolyát? Vagy mégse?

Az író-újságíró Falk Miksa 1863-tól Erzsébet királyné tanítója volt. Az írások 
megörökítik azt a bensőséges viszonyt, ami közte és tanítványa között alakult ki, 
eszmét cserélvén a politika, a magyar lelkiség vagy a kormányzás kérdéseiről, 
miközben Falk szemtanúja a családi élet minden történésének, születésnapnak 
és tragédiának egyaránt.

Falk Miksa

erZséBet  
Királynéról
visszaemlékezések
125 × 183 mm, 128 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl200
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft
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Ajánló

A megtAlált trAgédiA
rejtő jenő emléKére
Thuróczy Gergely
185 × 204 mm, 450 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bl204
Bolti ár: 4990 Ft

klubár: 4640 Ft
A rejtélyes Rejtő. Akiről rengeteg sztori forog 
köz szájon, ám a legtöbbet nem támasztja 
alá tényanyag, úgyszólván nincs is életrajza, 
csupán legendáriuma. A számos ismeretlen 
kisebb terjedelmű Rejtő-szöveg és fotó mellett 
szerelmi levelezése, ifjúkori versei is helyett 
kaptak ebben az exkluzív kötetben. 

Nemrégiben egy barátom tanácsot kért tő-
lem, hogy milyen könyvet adjon tinédzser fia 
kezébe. Valamit, amivel megszerettetné vele 
az olvasást. Először zavarba jöttem a kér-
déstől, hirtelen nem tudtam mit mondani. 
Egykori kötelező olvasmányaim jutottak az 
eszembe, illetve a manapság divatos young 
adult bestsellerek, de jó szívvel egyiket sem 
ajánlottam volna. Jobb híján próbáltam 
vissza emlékezni saját kölyökkoromra, azok-
ra a forró nyarakra, amikor félig leeresztett 
redőny mögött az ágyamon heverve egymás 
után faltam a könyveket. Akkoriban képes 
voltam öcsémmel a vacsoraasztalnál kés-
hegyre menő vitát folytatni arról, hogy ki a 
legjobb magyar író. Egyszer annyira felhúz-
tam magam, hogy kiabálni kezdtem, mire 
anyám rám ripakodott, és kiküldött a kony-
hából. Öcsém Gárdonyit éltette, én azonban 
végsőkig bizonygattam Rejtő Jenő elsőségét. 
A végeredmény: a vita ugyan nem dőlt el, de 
én éhesen feküdtem le aznap.

Miután mindez egy pillanat alatt végig-
pörgött a fejemben, őt ajánlottam. Ahogy 
idősebb lettem, érdeklődésem a szépiroda-
lom felé fordult, és szerencsémre az utóbbi 
néhány évtizedben szép sorban születtek a 
magyar nyelvű remekművek, de a nagyok 
mellett Rejtő Jenő továbbra is fontos szer-
zőm maradt. Könyvei örökzöld bestselle-
rek lehetnének a nemzetközi toplistákon, 
ha történetesen a harmincas években való-
ban P. Howardnak hívják.

A kiszámítható, könnyű kikapcsolódást 
ígérő tizenkettő egy tucat típusú ponyvák 
közül a regényei kirínak. A zsánert finom 
humorával, groteszk látásmódjával és nyelvi 
zsenijével tette egyénivé, karaktereivel pe-
dig emlékezetessé.

Rejtőt mindenki ismeri, aki olvas ma-
gyarul, ha máshonnan nem, Korcsmáros 
Pál képregényeiből biztosan, ugyanakkor 
magáról az íróról igen keveset tudunk, vagy 
ha ismerjük is legendáriumát, akkor min-
dent rosszul tudunk róla. Thuróczy Ger-
gely A meg talált tragédia című monográfiá-
ja, melyet fotókkal és a hagyatékból előke-
rült eddig még sosem publikált szövegekkel 
együtt ad közre a szerző, kiváló iránytű en-
nek az ismeretlen vagy félreismert élet(mű)
nek a megismeréséhez.

Rejtő annak idején Reich Jenőként lát-
ta meg a napvilágot Budapesten egy zsidó 
családban. Már fiatalon vonzódott a szín-
házhoz és az irodalomhoz. Tizennyolc éve-
sen verseket írt Ady stílusában. Rövid útke-
resés után a pesti zsidó humorban rátalált 
arra a nyelvre, amin ösztönösen jól beszélt, 
és kabarészerzőként beindult írói pályája. 
Írt cikkeket, filmforgatókönyvet, memoárt, 
továbbá német és francia lektűröket fordí-
tott, míg végül a harmincas évek közepén 
elkezdett ponyvákkal foglalkozni. A műfaj 
meghozta számára a sikert és a pénzt, így 
hamarosan ez került munkásságának cent-
rumába. Bár filléres füzeteket írt, íróként 
tekintett magára. Szövegeit az utolsó pilla-
natig gondozta, javította, sőt nem hagyott 

fel a költészettel sem, igaz, csak keveset, és 
az asztalfióknak írt.

Kortársai kedvelték és támogatták. Rej-
tő apja szerint épp Karinthy javasolta neki, 
hogy ponyvákat írjon. Kétszer nősült, de 
egyik házassága sem volt hosszú életű. Első 
kapcsolata fél évig, második házassága egy 
évig tartott. Döbbenetes, hogy életművé-
nek javát alig három év alatt írta meg. Az 
iszonyatos munkatempó, a különböző iz-
gatószerek (nikotin, koffein, amfetamin), 
és valószínűleg a zsidókat érő atrocitások, 
megkülönböztetések miatt érzett szorongás 
következtében Rejtő a negyvenes évek ele-
jére pszichésen összeomlott. Elmegyógyin-
tézetbe került, de a munkaszolgálat elől sem 
betegsége, sem családja nem tudta meg-
menteni. 1942-ben gyakorlatilag a kórházi 
ágyból vitték el, míg végül 1942–43 telén 
halt meg a Don-kanyarban.

Thuróczy informatív, olvasmányos köte-
tében számtalan legendát cáfol – Rejtő so-
sem fizetett kézirattal, és nem volt idegen-
légiós sem –, ugyanakkor olyan portrét raj-
zol róla, amely érdekesebb és izgalmasabb, 
mint az anekdoták Rejtője. Egy önmagával 
küzdő, mégis extrovertált ember képe tá-
rul elénk, aki kártyaadósságai miatt állandó 
pénzzavarral küszködik, ugyanakkor szü-
leit anyagilag támogatja. Magas, jó kiállású, 
szenvtelen férfi, aki bokszoló múltja miatt 
sosem menekül el egy-két pofon elől, sőt 
állítólag azért csapják ki a kereskedelmi isko-
lából, mert antiszemita megjegyzései miatt 
bántalmazza egyik tanárát. Aki gyakran éj-
szakázik és hol barátainál, hol barátnőinél, 
hol szállóban, hol pedig albérletben lakik. 
Akit imádnak a nők, mégis a szerelemről 
és a szexualitásról mind magánemberként, 
mind íróként szemérmesen hallgat.

A kötetben – annak kétharmadát kitevő 
alkotói pályakép mellett – helyet kapnak 
Rejtő korai versei, számos novellája, Perczel 
Olivér tanulmánya, valamint egy részletes 
bibliográfia is. Igazi csemege a rejtőzködő 
Rejtő Jenőre kíváncsi olvasó számára.

Hományi Péter

A legjobb
magyar író

(szerintem)
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A lAzi kiAdó kínálAtából

A KAliForniAi Feleség
Kristen Harnisch
135 × 204 mm, 352 oldal, kartonált
rendelési kód: bl209
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A borász lánya folytatásában Sara és Philippe 
Lemieux vállalkozásuk felvirágoztatása érdeké-
ben hátrahagyják a szépséges Napa-völgyet, 
hogy a párizsi világkiállításon szerepeltessék 
elsőrangú boraikat. Hazatérve folytatják küzdel-
mekkel, izgalmakkal teli életüket egyre gyarapo-
dó családjuk körében.

gArp sZerint A világ
„A halál huncut, és van érzéke a drámához.”
John Irving
135 × 204 mm, 464 oldal, kartonált
rendelési kód: bl208
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Milyen a világ Garp szerint? És a világ szerint 
Garp? Ebben az egyedi hangvételű regényben 
egy nem mindennapi élet kerül bemutatásra. 
Irving posztmodernnek számító regénye máig 
ható vonzerővel bír. Groteszk, elgondolkodta-
tó, sírva-nevettető – letehetetlen.

ArAny, tömjén, mirHA
Gárdonyi Géza
122 × 197 mm, 224 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl206
Bolti ár: 2400 Ft
klubár: 2230 Ft

Ideális karácsonyváró ez a válogatás – s az adventi 
készülődés időszakában komoly tartalommal töl-
tődhet meg általuk –, mellyel megszólíthatjuk az 
„éjek éjét”, hogy aztán „égbe néző arccal várjuk 
a bölcsek álmának megvalósulását, az örök béke 
angyalának megjelenését a föld felett”.

A KArácsonyi cipő
Donna VanLiere
122 × 197 mm, 176 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bl205
Bolti ár: 2690 Ft
klubár: 2490 Ft

Karácsony éjjelén Robertet és Nathant egészen 
véletlenül sodorja egymás mellé a sors – mind-
ketten ajándékot vásárolnak. Robert egy olyan 
család számára, akiket már alig ismer, Nathan 
pedig az édesanyjának, akit hamarosan elveszít. 
Ez a találkozás mindkettejük életét örökre meg-
változtatja.

steve joBs gondolAtAi
mi építjük az egész kütyüt
Összeállította: Carol Kelly-Gangi  
122 × 197 mm, 160 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl214
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Ebben a gyűjteményes kötetben megismerked-
hetünk a zseni Steve Jobs életpályájával, mun-
kamódszerével, a családról, oktatásról, pénzről, 
betegségről alkotott véleményével – mindezt tőle 
származó és vele kapcsolatos idézetek formájá-
ban.

ludAs mAtyi
matthew the gooseboy
Magyar népmesék – Hungarian folktales
Illyés Gyula feldolgozása
202 × 285 mm, 24 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl210
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 1850 Ft

Két, Illyés Gyula által feldolgozott magyar nép-
mese – a Ludas Matyi és a Három kívánság – 
az angol fordításukkal együtt kapott helyet 
ebben a pazarul illusztrált kötetben. Élvezetes 
nyelvgyakorlási lehetőség angolul tanulóknak.

ZrÍnyi miKlós
Harsányi Zsolt
144 × 204 mm, 416 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl212
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Harsányi Zsolt történelmi regényében nem-
csak a fegyvert és a tollat egyaránt meste-
rien forgató Zrínyi Miklós heroikus küzdelmeit 
idézi fel, hanem érzelmi életébe is betekin-
tést ad, így Zrínyit féltékeny szerelmesként, 
megállapodott férjként és aggódó apaként 
is láttatja.

A FrAnciA sZerető
Romain Sardou
135 × 204 mm, 264 oldal, kartonált
rendelési kód: bl211
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

1940 őszén Franciaország a német megszállás 
alatt éli hétköznapjait. A német tisztek Párizs-
ban habzsolják az élet örömeit, sorra látogatják 
a mulatókat és a nyilvánosházakat. A Sphinxbe 
gyönyörű, titokzatos nő érkezik, aki csak a legma-
gasabb rangú német tisztekkel hajlandó szobára 
menni – ugyanis ördögi tervet forgat a fejében…

A Bor FüvesKönyve
112 × 197 mm, 184 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl207
Bolti ár: 2200 Ft
klubár: 2050 Ft

Nincs alkotó a világirodalomban, akit ne igézett 
volna meg a szőlő és a bor varázsa. Ma rene-
szánsza van a jó bornak, a borivásnak, így kedv-
vel olvashatjuk két évezred bölcsességeit borról 
és szerelemről, mámorról, elmúlásról – vagyis 
az életről.

Ferenc pápA gondolAtAi  
A csAládról
Bölcsességek az év minden napjára 
Összeállította: Alberto Rossa 
122 × 197 mm, 176 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl213
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

A kötet, mely Ferenc pápa gondolatait tartalmazza, 
arra szolgál, hogy mindennapi társa legyen a csa-
ládoknak. Szavait havonta más és más téma köré 
rendeztük össze, hogy nap mint nap imára és el-
gondolkodásra késztessenek bennünket.

Magyar–angol

kétnyelvű kötet

20



21Rendeljen 2017. február 13-ig!         www.lira.hu        (1) 33 77 333        (1) 299 80 00

AlineA kiAdó •  AtlAntiC press kiAdó •  AbA könyvkiAdó

sZtárKeverőK
egy tehetségkutató regénye
Ben Elton
135 × 197 mm,
448 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bl222
Bolti ár: 3450 Ft
klubár: 3190 Ft

Egy fergeteges tehetség-
kutató-show kulisszái mögé 
láthatunk, ahol a nézettség 
mindenek felett áll és a gát-
lástalanság határtalan. Ha 
valaha megnéztél egyetlen 
ilyen műsort is, akkor ideje 
megtudnod, hogy mit is 
láttál valójában. 
A Fekete Vipera, a Dili-
zsaruk, és a Mr. Bean for-
gatókönyvírójának tollából.

A sZenvedelmes 
KertésZ
Karel Čapek
135 × 197 mm,
160 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bl223
Bolti ár: 2450 Ft
klubár: 2280 Ft

„Kedves-szellemes írás, nem-
csak kertészeknek, hanem 
mindenkinek, aki kapott már 
évelő cserepes virágot, ami 
soha többé nem hajtott ki; aki 
tolt már fűnyírót; aki nem tolt, 
de vágyik rá; aki vegetáriá-
nus; aki húsevő; aki a virágot 
szereti; aki imád az időjárásról 
beszélgetni…”
Josef Čapek humoros raj-
zaival.

BüsZKeség 
és BAlÍtélet 
jubileumi kiadás
ajándék hűtőmágnessel
Jane Austen 
135 × 197 mm,
368 oldal, kartonált
rendelési kód: bl224
Bolti ár: 2950 Ft
klubár: 2750 Ft

A méltán népszerű Büszke-
ség és balítélet című regény 
200. évi jubileumi kiadása 
új magyar fordításban jelent 
meg.
Most a kötetekhez egy-egy 
ajándék hűtőmágnest csoma-
goltunk, melyen a könyvből 
vett idézett szerepel. (Kétféle 
idézettel.)

A vincellér
A jegenyék-sorozat  
negyedik része
Szilvási Lajos
138 × 197 mm,
272 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bl221
Bolti ár: 3450 Ft
klubár: 3190 Ft

A vincellér Szilvási Lajosnak, 
az elmúlt évtizedek hazai 
sikerszerzőjének sokáig 
kiadatlan könyve. Az író a két 
nő szerelme között őrlődő 
Jegenye Pál, a királyi kegyel-
met kapott betyár világába 
invitálja az olvasót. A szép, 
régies magyar nyelven megírt 
regény a Jegenyék-sorozathoz 
tartozik.

A gAZdA
A szerző eddig kiadatlan 
regénye
Szilvási Lajos
135 × 197 mm,
272 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl220
Bolti ár: 3450 Ft
klubár: 3190 Ft

Igazi kuriózumot vehetünk 
a kezünkbe: Szilvási Lajos 
eddig kiadatlan, az író ha-
gyatékában rejtőző regényét. 
A ’80-as években Szilvási egy 
új, nagyszabású munkába 
kezdett: a Jegenyék című 
sorozatba, melyhez ez a könyv 
a kulcs. A Gazda most – bő 
30 évvel megírása után – vég-
re az olvasók kezébe kerülhet.

A visZKis és én
A valóságban semmi  
nem úgy történt
orbán Gábor
135 × 200 mm,
368 oldal, kartonált
rendelési kód: bl215
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 3060 Ft

orbán Gábor tizenhárom bank-
rablásban vett részt a Viszkis-
sel, majd lebukásuk után nyolc 
évet ült. Könyve nem csupán 
kéretlen útmutató bankrablók 
számára, megrázó börtön-
napló is, látletet a magyar 
Gulág állapotáról, valamint 
cáfolata sok mindennek abból, 
amit a Viszkis állít magáról és 
lebukásukról.

Figyelj, AHogy ő!
és üzenj te is a világnak...
Jeff  Lazarus
150 × 230 mm, 264 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl216
Bolti ár: 3790 Ft
klubár: 3490 Ft

Igaz-e, hogy az emberek, 
akár a kutyusok, imádat-
tal csüngenek azokon, 
akik meghallgatják őket, 
s irántuk érzik a legnagyobb 
bizalmat? A szerző, aki 
a Dogtology című első ku-
tyás könyvével lett világhírű, 
nem rejti véka alá azt a vé-
leményét, hogy az ember 
fanatikus kutyaimádatának 
is ez az alapja.

revAns
A sorozatgyilkosok 
köztünk élnek...
Szántó Dániel
210 × 150 mm,
384 oldal, kartonált
rendelési kód: bl218
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Már öt év telt el a főváros 
történetének legkegyetle-
nebb sorozatgyilkossága 
óta. Amikor Várnay Bennett 
nyomozó, aki annak idején 
kézrekerítette a gyilkost, 
egyéves mexikói kényszer-
szabadságáról hazatér, 
az a hír várja, hogy újabb 
szörnyeteg garázdálkodik 
a fővárosban.

A játéKsZer
szerelem, szex,  
másik szerelem
Leslie Potter
135 × 200 mm,
478 oldal, kartonált
rendelési kód: bl217
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 3060 Ft

Mit tegyen, hogyan visel-
kedjen, hogyan találja meg 
új helyét a családban és 
a párkapcsolatban egy addig 
elkényeztetett férj, amikor és 
ameddig a feleség érthető 
okokból inkább a hasában fej-
lődő új élettel van elfoglalva, 
mint vele. E könyv minden 
fejezete felér egy házassági 
terápiás kezeléssel. 

interFerenciA
Helena iii.
Dora Craiban
135 × 200 mm,
432 oldal, kartonált
rendelési kód: bl219
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 3060 Ft

Két év telt el azóta, hogy 
Helena és Jeremy találkoz-
tak, s az őseik közötti viszály 
dacára úgy döntöttek, egymás 
mellett maradnak. Ez a döntés 
pedig megpecsételi a sor-
sukat: egy olyan háborúba 
csöppenek, ahol mindkét fél 
a halálukat akarja. Ám ellen-
ségeiknek azzal is számolniuk 
kell, hogy a szerelmesek egyre 
erősebbek.
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A mAgvető kiAdó újdonságAi

AmÍg másoKKAl voltunK
Szilasi László
125 × 197 mm, 292 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl230
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
Három költő kisregényét tartja kezében az olvasó. 
Babits Szegeden, Jókai a levert forradalom utáni 
bujdosás idején, Bessenyei György szülőföldjén, 
Tiszabercelen, a magyar vidék pusztaságában. 
Mindannyian számkivetettek. Mindannyian reme-
ték, elhagyottak, elveszettek. De mindannyian ké-
szülnek valami nagyszabásúra, valami rendkívüli 
teljesítményre. Magukra készülnek. A kiteljesedésre.

lilA
Marilynne Robinson
Fordította: Mesterházi Mónika 
123 × 184 mm, 396 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl233
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
Lila Dahl nem ismeri a szüleit, egy Doll nevű nő 
nevelte fel, aki valószínűleg elrabolta őt a család-
jától. Felnőve bordélyházba kerül, ahonnan elme-
nekül, s Gilead határában talál menedéket, egy 
lakatlan kunyhóban. Hamarosan megismerkedik 
a kisváros idős, özvegy lelkészével. A regény elmé-
lyült és érzékeny látlelet az emberi természetről.

töréstesZt
Szabó T. Anna
123 × 184 mm, 248 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl232
Bolti ár: 2990 Ft • klubár: 2780 Ft
Szabó T. Anna első felnőtteknek szóló próza-
kötete a Törésteszt. Novellái kíméletlenül és 
együttérzően szólnak a magányról, a szenve-
délyről és a szeretetről. A szereplők ismerősek, 
mégis különös fénytörésben látunk rájuk, ahogy 
a szerelem és a lemondás határán kibeszélik a 
titkaikat, végre kimondják a vágyaikat, vagy le-
lepleződnek a hazugságaik.

világÍtó testeK
Erdős Virág
135 × 135 mm, 224 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl226
Bolti ár: 2990 Ft • klubár: 2780 Ft
Erdős Virág kétszer száz budapesti képe – száz 
vers és száz fotó – nem bagatell darabok. Meg-
rendítenek és megnevettetnek. Budapest hatá-
rai nem a város határai: Erdős Virág könyve az 
országról szól, amelyben élünk.

megint HAZAvárunK
Kun Árpád
140 × 215 mm, 420 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl231
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
2006 októberében egy négytagú család útra kel 
egy rozoga Suzukin, hogy új otthont találjon a „bol-
dog északon”. Kun Árpád regényének főszereplő 
elbeszélőjét rafinált módon Kun Árpádnak hívják. 
Mégsem életrajzot, hanem igazi szépirodalmat 
tart a kezében az olvasó, egy magával ragadó, 
letehetetlen útikönyvet arról, hogyan tudjuk ma-
gunkat megtalálni a mindennapi teendőinkben.

inKognitó
Kiss Tibor Noé
123 × 184 mm, 148 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl229
Bolti ár: 2690 Ft • klubár: 2490 Ft
Az Inkognitó a kortárs irodalom egyik legiz-
galmasabb bemutatkozása volt néhány éve. 
A könyv egyszerre megindítóan személyes vallo-
más arról, hogyan találja meg a fociimádó kül-
városi srác saját személyiségében és testében 
az idegent, a másik nemet, és mindezt mikép-
pen fogadtatja el önmagával s a külvilággal. Az 
Inkognitó nem csupán egy egzisztenciális for-
dulat, egy bátor coming out története a kilenc-
venes évekből, hanem egy nagyszerű regényíró 
indulása is.

plAZmABál
Garaczi László
123 × 184 mm, 72 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl228
Bolti ár: 2490 Ft • klubár: 2290 Ft
Sok szereplője van a szerző (hihetetlen!) hatva-
nadik születésnapját ünneplő Plazmabálnak: 
bökversek, haikuk, limerickek, songok, kuplék, 
sanzonok, kisnóták a nagyvárosról. Ezekben a 
lírai társas játékokban bármi előfordulhat, tréfáit 
huncut-mély filozófia jellemzi.

úr volt rAjtAm A vágy
Csáth Géza
135 × 197 mm, 472 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl225
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
Csáth Géza naplóinak a Magvető Kiadó életmű-
sorozatában megjelent első kötete (Méla akkord: 
hínak lábat mosni) a tízéves gyermek feljegyzése-
ivel indul, és az orvosi egyetemre való beiratko-
zással fejeződik be. A mostani kötet az újrakez-
déstől, 1906 januárjától 1914 első feléig kíséri 
életének alakulását, mely idő alatt Csáth neves 
író és zenekritikus lett, ám a morfium rabjává vált.

Esterházy Péter 2009 és 2015 között írt drámái először kerülnek kötetbe. Mű faji, 
szerkezeti, nyelvi szabadságuk és jellegzetességeik, sajátos szerzői utasításaik 
nem ismeretlenek a Daisy, a Búcsúszimfónia és a Rubens olvasói előtt, aho-
gyan a zenei kompozíciókkal való kísérletezés sem. Talán csak több lett a csönd. 
A felkérésre írt öt különböző, saját törvényekkel bíró szöveg a ko rábbi művekkel, 
az európai drámairodalommal és egymással is szüntelenül kapcsolatba lép. 
Angyalok és kihallgatótisztek, Haydn és Joplin, apák és fiúk, egy dadogó próféta 
és az öregedő Úr, család, hagyomány, válság és felelősség, hit, szabad akarat, 
alkotás és pusztulás – a szín változik, a drámák közösek. Rémület, vidámság, bi-
zakodás és kilátástalanság. Csönd vagy zene, vagy csönd, mely zene. Esterházy 
Péter egyik nagy drámaírói teljesítménye ez.

drámáK
Esterházy Péter
140 × 215 mm, 456 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl227
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft



interjú

életválságoK meséi
Boldizsár Ildikó
140 × 215 mm, 432 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl234
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Az emberiség története válságok története, a me-
sék pedig tértől és időtől függetlenül képesek rea-
gálni ezekre a problémákra. Amikor egy ezer évvel 
ezelőtti mese úgy kezdődött, hogy „a sárkányok 
elrabolták az égről a Napot, a Holdat és a csillago-
kat”, az pontosan azt jelentette, mint amikor ma-
napság azt mondjuk, hogy „az élet teljesen kilátás-
talan, semminek nincs értelme”. Ezer éve és most 
is csupán egyetlen kiút jöhet szóba: vissza kell sze-
rezni a fényt, és le kell számolni a sárkánnyal. Ebben 
segíthet a mesék gyógyító erejű, ősi hagyománya.

 A meseterápia olyan lélekgyógyító eszköz, 
amely a testre is kihathat, látod az eredményt. 
Számolod, hogy hány embernek segítettek a meséid? 

Gondoltam már, hogy csinálok egy exkluzív 
statisztikát, de egyszerűen nincs rá időm. 
Meg aztán mi értelme lenne? A külvilág 
felé persze jól mutatnának az impozáns 
számok, de nem ez a lényeg. Már régóta 
nem számokban mérem a teljesítményt. 
Nagyon sok visszajelzés érkezik egyébként, 
de nekem elég azt látni, hogy mára a mesék 
vissza kerültek a felnőttek életébe. 

 Börtönben is tartottál meseterápiát, és me-
séltél egyszer egy bajban lévő banknak is. 

Munkám során rengeteg élethelyzetben 
mondtam mesét. Meséltem születés előtt 
álló kisbabának, vajúdó nőnek, tudásra és 
szépségre áhítozó kisgyereknek, önmagát 
kereső kamasznak, felnőtté válástól és elkö-
teleződéstől szorongó fiatal felnőttnek, érett 
férfinak és érett nőnek, idős embernek és 
haldoklónak. Meséltem temetésen és eskü-
vőn. Meséltem börtönökben, javító-nevelő 
intézetekben, gyermekotthonokban, vakok 
intézetében, könyvtárakban, bankokban, is-
kolákban és kórházakban. És természetesen 
mindenhol más és más történetet mondtam, 
úgy, ahogy a helyzet megkívánta. Pont ezt 
tanultam meg: ne azt meséljem, amit én sze-
retnék, vagy amit el tudok mondani, hanem 
azt, ami a hallgatóságnak akkor és ott éppen 
a legmegfelelőbb. Megtanultam gyorsan 
felismerni egy helyzetet, szelektálni, dönte-
ni és bátornak lenni. Mert olykor az utób-
bira is szükség van, hiszen kiszámíthatatlan, 
milyen reakciókat vált ki egy-egy történet.

 Az egyik fejezetben az állatmesékről írsz. 
Neked mit tanítottak az állatok és az állatmesék?

Elsősorban az ösztöneimre való ráhagyat-
kozásban erősítettek meg. De rengeteget 
tanulok tőlük a világban való eligazodásról 
is. Ahány állat, annyi lehetőség áll előttünk. 
Pont úgy, ahogy az állatmesékben, amelyek 
egyébként meglehetősen nyugtalanítóak. 
Amikor azt halljuk, hogy „a kecske szem-
betalálkozott az erdőben az oroszlánnal”, 
már sejtjük, hogy itt valami baj lesz. Aztán 
ugyanolyan rövid idő alatt rendeződik a 
helyzet, mint ahogyan kialakult. Egyértel-
műen, könyörtelenül, mellébeszélés nélkül 
peregnek az események. Nincs háromszori 

próbálkozás. Nincs segítő. Kőkemény dön-
tési helyzet van. Vagy igen, vagy nem. Vagy 
élet, vagy halál. A lényeg a sorrend: dönte-
ni és gyorsan cselekedni. Az állatmesékben 
nincs idő kivárni, amíg egy állat megszerzi 
a változáshoz szükséges képességeket vagy 
„felnő” a feladathoz. A legtöbb esetben 
egyébként nem kell mást tenni, mint sza-
kítani a megszokott sémákkal és játszmák-
kal, sutba dobni mindazon vélekedéseket, 
módszereket, amelyek más esetben talán jól 
működtek, de az adott helyzetben mit sem 
érnek. Érdemes odafigyelni arra, mit mon-
danak erről az állatok.

 Az intuíciót különösen fontosnak látod. Te 
sokszor döntöttél intuitívan életed során? 

Érdekes módon a legtöbb varázsmese-hős 
az intuíciójával boldogul, noha a valóság-
ban épp azokból az emberekből van kevés, 
akik rá merik bízni magukat erre. Az intu-
itív mesehősök nem rettennek meg a szo-
katlan megoldásoktól, az útelágazásoknál 
ösztöneikre mernek hagyatkozni, felisme-
rik a rozzant gebében a potenciális segítőt, 
kételkedés nélkül betartják az értelmetlen 
parancsokat és utasításokat. Nem a remélt 
haszon miatt segítenek valakin. Az állatvő-
legényeket és állatmenyasszonyokat önként 
megváltó nők és férfiak is az intuíciójukra 
hallgatva állnak ki választottjuk mellett, 

megérzéseiket és sejtéseiket előbbre helyez-
ve a tényeknél. Én sokszor döntöttem in tui-
tív alapon az életemben, és nem állíthatom, 
hogy ez mindig jóra vezetett. Sok kemény 
leckét kaptam, mire eljutottam odáig, hogy 
meg tudjam különböztetni, mikor merjek 
hallgatni az ösztöneimre, és mikor döntsek 
inkább intellektuális megfontolások alap-
ján. Most például két nagyon erős megér-
zés húz a világ két különböző pontja felé. 
Úgy érzem, Új-Zélandon és Kanadában 
vár rám valami. Hamarosan útra is kelek, 
és ha vissza jöttem, elmondom, mi dolgom 
volt ott. Most még én sem tudom, mit akar 
tőlem ez az erős intuitív hívás, de minden-
képpen utána járok. 

 Írod, hogy a mesék nagyon radikálisak, 
mégis kiegyensúlyozó a szerepük. Elárulod, hogy 
téged mi „egyensúlyoz ki”, ha netán megbillensz? 

Ezt a „netán” szót nyugodtan elhagyhat-
juk… Én is gyakran megbillenek, például 
az új könyvem az elmúlt három év három 
egymást követő krízishelyzete nélkül nem 
született volna meg. Az én „kiegyensúlyozó 
technikáim” az írás, a futás, a tánc és az úton 
levés. Most már tudok úgy utazni, hogy az 
sem nem menekülés valami (főleg magam) 
elől, sem nem egy vágyott dolog keresése – 
másutt. Úton lenni számomra egyensúlyi 
állapot, ahol szükség van mindenre, ami a 
világhoz való kapcsolódásban fontos: intuí-
cióra, intellektusra, érzésre és érzékelésre. 
Pont úgy, ahogy egy mesebeli vándorúton. 

Király Levente

„A legtöbb varázsmese-hős
az intuíciójával boldogul”
Interjú Boldizsár Ildikóval legújabb könyve, 
az Életválságok meséi megjelenése alkalmából.
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A mAgvető kiAdó kínálAtából

egy előre Bejelentett
gyilKosság KróniKájA
Gabriel García Márquez
Fordította: Székács Vera
125 × 197 mm, 112 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl244
Bolti ár: 2990 Ft • klubár: 2780 Ft
Santiago Nasar kedves, dolgos fiú volt, ezért min-
denkit kicsit kínosan érintett, hogy meg kell halnia. 
De nem volt mit tenni, a tisztességen esett foltot 
csak vérrel lehet tisztára mosni, ezért a falu népe 
együttes erővel bólintott rá a kimondott ítéletre.

BellA itAliA
Halasi Zoltán
110 × 170 mm, 112 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl235
Bolti ár: 1990 Ft • klubár: 1850 Ft
Utazás Halasi Zoltán új verses kötete: visz-
szautazás egy 1980-as olaszországi nászút 
emlékeibe. orpheusz Pompejiben? A nap-
fényes Itália az előhívás sötétkamrájában? 
Egy közös élet indulásának lírai dokumen-
tuma, tele pikareszk élménnyel, személyes 
drámával, átitatva művészetvallással és a 
hidegháború korának néhány véres epizód-
jával. Így lesz Halasi Itáliájának közös kerete 
a csodálatos kultúra és a mindennapi terror.

priusZ
Tények és Tanúk-sorozat
Bertók László
125 × 197 mm, 272 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl240
Bolti ár: 2990 Ft • klubár: 2780 Ft
Bertók Lászlót az ötvenes évek közepén néhány 
kamaszkori verséért, irodalmi kör alapításáért, 
iskolai újságszerkesztésért börtönbüntetésre 
ítélték. Meghurcolásának, priuszának dokumen-
tumait a maga „hozzáfűznivalóival” először 1990-
ben publikálta a Jelenkor hasábjain. A Priuszt há-
rom újabb interjúval, önvallomásokkal és számos 
képpel kiegészítve olvashatjuk most újra.

360°
Szálinger Balázs
110 × 170 mm, 80 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl237
Bolti ár: 1990 Ft • klubár: 1850 Ft
Szálinger Balázs új verses kötete részletek-
ben gazdag nagytotál, lírai körpanoráma. 
Nem egyetlen pillanatfelvétel, hanem felvett 
pillanatok páratlanul izgalmas sorozata. 
A 360° lapjain egy teljes világ bontakozik ki 
fokról-fokra: tájjal és idővel, újabb és újabb 
rétegekkel. Természettel és történelemmel, 
illetve e kettő szintéziseként: természettör-
ténettel – szabálytalan szépségű, nyitott 
szerkezetekben megnyilatkozva. 

termésZet után
W. G. Sebald
Fordította: Szijj Ferenc 
110 × 170 mm, 112 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl239
Bolti ár: 1990 Ft • klubár: 1850 Ft
A Természet után W. G. Sebald legelőször 
megjelent irodalmi munkája. A kötet verses 
triptichonjában számtalan olyan szöveghely 
található, amely előreutal a későbbi életmű 
elemeire: témáira, motívumaira, szemlélet-
módjára, így akár az életmű költői összefog-
lalásaként is olvashatjuk a költeményeket.

tiZenKét vándor novellA
Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 200 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl243
Bolti ár: 3290 Ft • klubár: 3060 Ft
A Tizenkét vándor novella helyszíne Európa: 
Barcelona, Genf, Róma és Párizs – de leginkább 
García Márquez világa. A kötetté összefűzött 
történetek spanyolul 1992-ben jelentek meg, 
magyarul 1998 óta olvashatóak Egry Katalin, 
Scholz László, Székács Vera és Szőnyi Ferenc 
remek fordításában.

pilinsZKy jános
BesZélgetéseK
125 × 197 mm, 480 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl242
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft

Költészet, alkotás, hit, színház, zene a legfontosabb 
témái a Pilinszky-életműkiadás újabb kötetének, 
amely a költővel készített interjúk, beszélgetések 
gyűjteménye. A Beszélgetések huszonkét év után 
jelenik meg újra Hafner Zoltán gondozásában, bő-
vített jegyzetekkel.

tűZvésZKert
Al Berto
Fordította: Urbán Bálint
110 × 170 mm, 72 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl238
Bolti ár: 1990 Ft • klubár: 1850 Ft
A posztmodern portugál költészet kulti-
kus figurájának búcsúkötete egy felkavaró 
erejű életmű összegzése. Al Berto a beat 
irodalom lázadásából jutott el a szűkszavú, 
minimalista költészetig. A halálos betegség 
kapujából íródó kötetben ott kísért a kitaszí-
tottság, a homoszexualitás, az öregedés és 
a szenvedés fájdalma. 

sZálAsi Ferenc nAplói 1942–1946
Tények és Tanúk-sorozat
Közreadja: Karsai László
125 × 197 mm, 856 oldal, keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl241
Bolti ár: 6490 Ft • klubár: 5990 Ft
Szálasi a második világháború idején kezdett 
naplót írni, és kivégzése napjáig, 1946. március 
12-ig nagy szorgalommal vezette. A naplófüze-
tek eddig csak folyóiratban láttak napvilágot, az 
1945–46-os börtönnaplók pedig most jelennek 
meg először nyomtatásban. Ez utóbbiakban 
Szálasi saját népbírósági peréről nyújt részletes 
elemzést, valamint ismerteti végrendeletét. 

törZs
Jónás Tamás
110 × 170 mm, 56 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl236
Bolti ár: 1990 Ft • klubár: 1850 Ft
Jónás Tamás legújabb kötete a szembené-
zés könyve. Igazi költészet: kíméletlen szám-
vetés a múló idővel. A versekben megszóla-
ló hang tudja, mit jelent a veszteség, de a 
veszteségekből makacsul építeni próbál: ha 
mást nem, hát szép verseket. Az Aegon-díjas 
szerző három év után jelentkezik új verses-
könyvvel: minden eddiginél szikárabb és 
sűrűbb szövegekkel.Id
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Ajánló

Biztosan nem túlzás, ha azt mondom, 
Ljudmila Ulickaja az egyik legnépszerűbb 
író Magyarországon. Könyveivel 2003 óta 
van jelen idehaza, akkor jelent meg ugyan-
is a Médea és gyermekei. Azóta szinte éves 
rendszerességgel jelennek meg újabb és 
újabb kötetei. Azon kevés író egyike, akinek 
szabályos rajongótábora alakult ki az elmúlt 
évek során, könyveit izgatottan várják ol-
vasói, akiknek száma évről évre nő. Nép-
szerű, közkedvelt író a világ más tájain is, 
hiszen írásai számos nyelven jelennek meg. 
De bennünket persze elsősorban műveinek 
itthoni fogadtatása és hatása érdekel, ponto-
sabban az, miért is vált ennyire népszerűvé 
Magyarországon. 

Ulickaja népszerűsége nem az időről 
időre feltűnő sikeres lektűrírók gyorsan le- 
 csengő hírneve, hanem az olyan íróé, aki ol-
vasóit valódi, mélyre ható és hosszan tartó 
szellemi élvezettel ajándékozza meg. Mind-
ez pedig az olyan íróra jellemző, aki nem 
gyorsan megszerezhető babérokra pályázik, 
hanem műveivel valami fontosat szeret-
ne közölni az olvasójával, valami olyasmit, 
ami segíthet abban, hogy jobban megértse 
a saját életét, a vívódásait, a szorongása-
it. Műveiben hangsúlyosan vannak jelen a 
női sorsok, a tragédiákkal és katarzisokkal 
együtt megélt női életek. Persze mindez 
nem véletlen, hiszen Ulickaja írói világában 
fontos helye van a nőkről való beszédnek, 
egyáltalán, a világ női szemmel való érzéke-
lésének. Hősnői nem különleges vagy szen-
zációs karakterek, hanem épp olyanok, mint 

bárki más. Ez a hétköznapiság az, ami közel 
hozza regényeinek alakjait az olvasóhoz, 
ezek a mindennapinak mondható szituá-
ciók és életsorsok. Történetei azért lehetnek 
olyannyira ismerősek, mert olyanok, mintha 
velünk történtek volna meg, mintha olykor 
mi magunk lennénk könyveinek szereplői. 
Ulickaja nem elvont fogalmakkal dolgozik, 
nem életidegen regénykonstrukciókat hoz 
létre, hanem mindig a valódi, hétköznapi 
életről beszél kendőzetlen nyíltsággal és 
őszinteséggel, egyszerű és tiszta írói eszkö-
zökkel. 

Az írónő új regénye, a Jákob lajtorjája 
szintén egy olyan könyv, amely emlékezetes 
olvasmánya lehet mindazoknak, akik a szer-
ző korábbi könyveit is szerették. Remélhe-
tőleg ezzel a könyvvel növekedni is fog 
Ulickaja olvasótábora, mert most megjelent 
műve lebilincselő és szuggesztív családre-
gény, a műfaj legjobbjaihoz méltó. Itt kell 
hozzátennem, hogy ő volt az egyike azon 
íróknak, akik „visszacsempészték” a család-
regény sokak által elavultnak gondolt műfa-
ját az európai irodalomba. 

A Jákob lajtorjája tehát elsősorban család-
regény, azonban mégsem mondható „csak” 
családregénynek, mert a regény párhuza-
mosan futó szálai jóval tágasabb képet raj-
zolnak a volt Szovjetunióról és a mai Orosz-
országról. Egyfelől egy történelmi tablót 
kapunk tehát, másfelől pedig finoman és 
határozottan megalkotott jellemrajzokat. 
Ulickaja nagyszerű arányérzékkel képes 
arra, hogy hazája történelmén, történelmi 
sorsfordulóin keresztül közelítsen egy csa-
lád, pontosabban egy nagyapa és unokája 
életére. Mindez nekünk, kelet-európaiak-
nak is nagyon ismerős, talán ez is az egyik 
oka annak, hogy Magyarországon ilyen so-

kan értik és szeretik az írónő könyveit. Hi-
szen a kelet-európai történelem sajnos tele 
van olyan mozzanatokkal és eseményekkel, 
amelyek a legmélyebben érintették az itt 
élőket, az esetek többségében sajnos tra-
gikusan és fájdalmasan. A kelet-európaiak 
történelemszemlélete és a mindenkori ese-
ményeknek való kiszolgáltatottságuk olyan 
közös tapasztalatokat eredményezett, ame-
lyek létrehoztak egyfajta közösséget az itt 
élő népek között. Mondhatom úgy, hogy a 
mi tapasztalataink a világ más pontjain ne-
hezebben érthetők. Ulickaja a Jákob lajtor-
jájában olyan tapasztalatokat és életsorsokat 
oszt meg az olvasóival, amelyek nagyon is 
valóságosak lehetnek nekünk, magyaroknak 
is. A diktatúrák természetrajzáról van szó 
elsősorban, a sztálini, a brezsnyevi Szov-
jetunióról, majd a birodalom széthullásá-
ról és Oroszország újbóli megalakulásáról, 
s mindezen történelmi kataklizmák mögött 
egy társadalom, egy család mindennapjairól. 
„Az orosz valóság”, mondhatnánk, és nem is 
tévednénk nagyot, mert Ulickaja ennek az 
orosz valóságnak nagy elbeszélője és me-
sélője, ami azt is jelenti, hogy számunkra is 
van bőven mondanivalója. 

A regény egyik főhőse, Nora, aki színházi 
díszlettervező és egyedül neveli gyermekét, 
nagyanyja halála után elolvassa nagyszülei 
levelezését, majd a levelezés után nagyapja 
aktáját is a KGB (a szovjet állambiztonsági 
szerv) archívumában. A levelek és az akták 
együttesen egy tipikus, ám tipikusságában 
mégis rendhagyó és tragikus sorsot rajzol-
nak ki, amelyen keresztül az olvasó kímélet-
len és felejthetetlen képet kap arról, milyen 
életet szán egy diktatúra azoknak, akik nem 
hajlandóak önként behódolni a rájuk kény-
szerített elvárásoknak. A nagyapa, Jakov 
Oszeckij a 19. század gyermeke, igazi értel-
miségi, akinek élete nagy része a diktatúrá-
ban telt. Az unoka, Nora, szintén értelmisé-
gi, aki élete nagy részét szintén ugyanabban 
a diktatúrában éli le. Azt hiszem, nem is kell 
tovább ecsetelnem a cselekményt ahhoz, 
hogy a leendő olvasó számára nyilvánvaló-
vá váljon, hogy a Jákob lajtorjája egy újabb 
sodró erejű, katartikus regény Ulickaja írói 
műhelyéből, olyan, amelynek hatása hosz-
szan tartó, a benne megfogalmazott kérdé-
sek pedig ma is ugyanolyan aktuálisak, mint 
a közelmúltban.

Hajdú Léna

Levelezés
és KGB-akták

jákob lA jtorjájA
Ljudmila Ulickaja
Fordította: Goretity József 
140 × 215 mm, 720 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl253
Bolti ár: 5490 Ft
klubár: 5090 Ft

A Jákob lajtorjája szerelmek regénye. Centru- 
mában két ember egymás mellé állított sorsa 
áll. Az egyik Jakov oszeckij, a 19. század végén 
született értelmiségi, a másik pedig az 1943-ban 
született Nora, Jakov unokája, aki Ibsen hősnőjéről 
kapta a nevét. „Találkozásukra” a 21. század elején 
kerül sor, amikor Nora végigolvassa a nagyszülei, 
Jakov és Marija levelezését, majd a KGB 
archívumában a nagypapa aktája is 
a kezébe kerül… 
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A geopen kiAdó kínálAtából
GEOPEN 20 szépirodalmi sorozat

Jelena Csizsova: 
NŐK FÉRFI NÉLKÜL 

Nők története, időseké, fia
taloké és kislányé. A lélek
tani érzékenységgel megírt, 
megindítóan feltáró, gyakran 
népmesei elemeket is fel
használó történetet az orosz 
Bookerdíjjal tüntették ki. 

240 oldal

Isabel Allende:  
MAYA NAPLÓJA 
Maya Vidal, a tizenkilenc 
éves modern lány a világ 
déli csücskében lévő sziget
re vetődik, ahol fiatal kora 
ellenére meg kell birkóznia 
különös múltjával és a rá 
váró bizonytalan jövővel.  
 408 oldal

Kim Fay: 
SÁRGA BABILON 
Irene, a főszereplő egy ritka 
térképet örököl, amely állító
lag megfejti az ősi khmer civi
lizáció titkát. Kalandos útja a 
dzsungel mélyére vezet, ám 
a kincs utáni kutatás mélyebb 
dolgokat tár fel, mint azt bár
ki gondolhatta volna… 

336 oldal

Marina Lewycka:  
RAGADUNK
Egy rejtélyes életkorú zsidó 
özvegyasszony; egy, a szét
esés határán álló értelmiségi 
család; gátlástalan szociális 
munkások; önjelölt palesztin 
ezermester és hét macska a 
regény főszereplői, melyek
ről Georgina mesél…  
 440 oldal

Murakami Haruki: 
HALLGASD 
A SZÉL DALÁT!
FLIPPER, 1973
Murakami két kisregénye 
már magában rejt mindent, 
ami a kiforrott művekre jel
lemző. Ebből bomlik ki majd 
a Birkakergető nagy kaland. 
 240 oldal

John Banville: 
A TENGER 
Egy felnőtt férfi, felesége ha
lála után visszatér gyermek
korának színhelyére, ahol a 
gyász fájdalmának feldolgo
zása összemosódik a távoli 
múlt emlékeinek felidézésé
vel. A regényt a rangos Man 
Bookerdíjjal tüntették ki. 
 224 oldal

Muriel  Barbery: 
A SÜNDISZNÓ  
ELEGANCIÁJA 
A Geopen Kiadó egyik leg
sikeresebb  regénye most új 
köntösben kerülhet a köny
vespolcokra. A középkorú ház
mesternő, a lázadó kamaszlány 
és a finom japán úr triója fe
lejthetetlen olvasmányélmény. 
 326 oldal

Bolti ár: 3690 Ft

Bolti ár: 3990 Ft

Bolti ár: 3990 Ft

Bolti ár: 3890 Ft

Bolti ár: 3690 Ft

Bolti ár: 3990 Ft

Bolti ár: 3990 Ft

Klubár: 3420 Ft

Klubár: 3690 Ft

Klubár: 3690 Ft

Klubár: 3620 Ft

Klubár: 3420 Ft

Klubár: 3690 Ft

Klubár: 3690 Ft

Rendelési kód: BL245

Rendelési kód: BL247

Rendelési kód: BL249

Olga Grushin: 
A SOR
A sor az ínség és a bürokrá
cia általános érvényű szim
bóluma mindenütt, ahol sza
badon garázdálkodhatnak 
a hatalmukkal visszaélők. 
A sorban állók pedig talán 
észre sem veszik, hogy siklik 
el egymás mellett az életük. 
 620 oldal

Bolti ár: 4990 Ft Klubár: 4640 Ft Rendelési kód: BL252

Rendelési kód: BL246

Rendelési kód: BL248

Rendelési kód: BL250

Rendelési kód: BL251
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isten oltó-kése
33 vers istenről, hitről 
az ómagyar mária-siralomtól 
pilinszky jánosig
Márton Ildikó fotóival
200 × 200 mm, 104 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl254
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 3250 Ft

Az albumban a páratlanul gazdag, nyolc évszáza-
dos magyar költészet Isten-kereső gyöngyszemei 
mellett Márton Ildikó fotóin Erdély gyönyörű temp-
lomai, tájai és épületei szerepelnek. 
Ima, meditáció és katarzis.

A hogy közeledik a karácsony, az embert 
  szép lassan, de egyre erősödő hullámok-

ban ellepi valamiféle melankólia. Bár ki tud-
ja, lehet, hogy csak én vagyok így ezzel, de 
a Mindenszentek –Halottak napja ünnepkor 
kezdődik a gyönyörűen kivilágított teme-
tőkkel, a vörösben és sárgában pompázó er-
dőkkel, a levegő egyszerre hideg, de mégis 
megőriz valamit a nap melegéből. Utána 
jön a sokkal hidegebb és zordabb Advent, 
az ezüst- és aranyvasárnapok, a karácsonyi 
készülődés, és végül a csodálatos ünnep… 
És ahogy nő odakint a világban a hideg és 
a sötétség, az otthonokba egyre több fény 
és meleg költözik. Csodát tud tenni egy-
egy sárga fényű sólámpa, mécses, netán egy 
kandalló vagy cserépkályha, a forralt borok, 
gyógyteák, valami szép lemez Bachtól – 
máris felöltöztünk lélekben az ünnephez. És 
egészen másmilyen olvasnivalók kerülnek le 
a polcról ilyenkor, véletlenül sem krimik 
vagy kalandregények, hanem elmélyülésre, 
a lélek felüdülésére alkalmas, meditációs 
könyvek. Szép nyelvezetű, régi történetek 
például, vagy nagy költőink versei. Ilyenkor 
merülök el a patinás szövegvilágokban.

A mint láthatják, én így állok hozzá a télhez: 
 nagy lehetőséget látok benne, és kifeje-

zetten vadászok a spirituálisan emelkedet-
tebb szövegekre. És a sok újrafelfedezés 
mellett egy igazi kincsre bukkantam, egy 
versválogatásra. A könyv Tóth Árpád egyik 
legszebb versének címét viseli, Isten oltó-ké-
se, olvasható a borítóján, alatta egy fekete-
fehér fénykép, egy templom tornya mögül 
„kukucskál” a nap. Az alcím eligazít minket, 
miről is van szó: 33 magyar vers Istenről, 
hitről az Ómagyar Mária-siralomtól Pilinsz-
ky Jánosig. Pont ilyen könyvre gondoltam, 
ujjongtam, persze csak magamban, amikor 
megláttam ezt a csodálatos borítót. Azt 
elöljáróban el kell mondanom, hogy a kötet 
minden oldala illusztrált, egy fiatal erdélyi 
fotós, Márton Ildikó fotóival. Elhagyott 
templomok, utcák, gyönyörű tájak: Erdély-

rajongóként külön kedves volt számomra ez 
a gesztus. Aki járt már ott, azt tudja, egy ki-
csit más ott az ég, mások a fények, egy kicsit 
az emberek is, és minden völgy és hegytető 
rejt valamilyen építészeti kincset, valami 
csodálnivalót. És a könyv fotósának nagyon 
jó szeme van, már csak ezért is unikális ez a 
kiadvány.

m it tud a magyar a költészet, milyen kin-
cseket halmozott fel az elmúlt nyolcszáz 

évben? Azzal a gondolattal ültem le elolvas-
ni ezt az antológiát, hogy talán képet kapok 
arról, melyek a magyar líra csúcsteljesítmé-
nyei, hiszen egy ilyen válogatásba csak a leg-
jobbak legjobbjai kerülhetnek be. Bevallom, 
nem csalódtam: ilyen sok jó és emelkedett 
verset ritkán láthat az ember összegyűjtve. 
Egy-egy szerzőtől én lehet, hogy más verset 
választottam volna, de összességében nem 
tudok vitatkozni Király Leventével, a könyv 
összeállítójával. Úgymond örökzöld sláge-
rek (mint például Balassitól az Adj már csen-
dességet vagy Vörösmartytól az Előszó) váltják 
egymást szinte ismeretlen szerzők (Csanádi 
Albert, Gulyás Pál) remekeivel. Emellett 
valamiféle nagy gondolati-szellemi ív is ki-
rajzolódik, ha a kötet végére érünk. Az első 
megdöbbenés az, hogy milyen hatalmas a 
magyar líra, milyen nagy költők éltek és al-
kottak itt, s hogy már a reneszánsztól kezd-
ve világszínvonalú a versirodalmunk. Ezen 
az elszigetelt nyelven létrejött egy önálló, 
gazdag és szép kultúra, amit igenis köte-
lességünk megismerni, gondozni és ápolni 
– vagyis felfedezni és elolvasni. Beismerem, 
hogy kicsit lassan haladtam a könyvvel, mert 
állandóan felpattantam és a könyvespolchoz 
rohantam, hogy az éppen olvasott költőtől 
mást is azonnal „befaljak” – így jöttem rá 
például arra, hogy a középiskolai tananyag-
ban kissé lekezelt Vajda János milyen nagy 
költő volt, hogy Ady milyen zseniális, és 
hogy Tóth Árpád milyen nagyszerű… és 
még sorolhatnám újrafelfedezéseimet nap-
estig. Higgyék el, Önök is így járnak majd!

sokféle viszonyulást láthatunk az Istenhez 
és a hithez a 33 szövegben, Janus Panno-

nius újplatonista reinkarnációs tanától Sza-
bó Lőrincz Buddha-verséig, de a legtöbb 
szöveg természetesen a kereszténységről 
szól. A csodás ősi erővel rendelkező Óma-
gyar Mária-siralomtól kezdve a vallomásos-
könyörgő reneszánsz és barokk kori szer-
zőkön át egészen az alcímben emlegetett 
Pilinszkyig. A hit kétségbeesett vágyától (pl. 
Nemes Nagy Ágnes) a megszenvedett bizo-
nyosságig (Tóth Árpád), a személyes, hét-
köznapi Megváltó-képtől (Ady, Kassák) az 
ezer álarc mögé rejtőző Istenig (Berzsenyi, 
Arany, Weöres).

Nálam otthon biztosan elöl marad ez a 
könyv, mindig fel-felkapom majd, hogy be-
lelapozhassak: a tartalom és a forma ritka 
szép összhangban találkozott benne. 

Á. I. 

Mindennapi 
katarzisunk 
add meg nekünk ma!
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Az európA könyvkiAdó kínálAtából

 

HAttyúK dAlA
Vámos Miklós
152 × 230 mm, 464 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl255
Bolti ár: 4290 Ft
klub ár: 3990 Ft

„Ez az idő regénye. A változást próbálja meg-
ragadni. Fejlődést és visszafejlődést. Elmú-
lást és múlást. Gyászt és reményt. Ez egy tör-
ténelmi regény. Egy város, egy nép, egy törzs 
históriája. A jelenből indul, s hátrál visszafelé 
a múltba” – írja új regényéről Vámos Miklós. 
A nagyszabású történet központi helyszíne Pécs.

törőcsiK mAri
Bérczes lászló beszélgetőkönyve
152 × 230 mm, 432 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl261
Bolti ár: 4590 Ft
klub ár: 4270 Ft

Bérczes László Törőcsik Marit szólaltatta meg új 
kötetében. Számtalan izgalmas történettel talál-
kozunk, ezek részben személyes, családi epizó-
dok, részben közelmúltunk és jelenünk híressé-
geiről szólnak, legyenek azok közéleti szereplők, 
politikusok, orvosok és tudósok, de természete-
sen mindenekelőtt rendezők és színésztársak.

első BenyomásoK
Charlie Lovett
122 × 200 mm, 460 oldal, kartonált
rendelési kód: bl262
Bolti ár: 3690 Ft
klub ár: 3390 Ft

Üdítő, izgalmas olvasmány Jane Austen-rajon-
góknak! A két ifjú hölgyet, Jane Austent és Sophie 
Collingwoodot a könyvek imádata kapcsolja ösz-
sze. Jane éppen első regényét írja, a Büszkeség és 
balítéletet. Sophie pedig egy antikvá rium alkalma-
zottjaként egy régi könyvet hajszol két érdeklődő-
nek, s ez a hajsza végzetes lehet...

Bridget jones BABát vár 
Helen Fielding
110 × 185 mm, 272 oldal, kartonált
rendelési kód: bl264
Bolti ár: 2690 Ft
klub ár: 2490 Ft

Bridget Jones visszatért, és nem változott semmit. 
Ugyanolyan, mint amikor a Bridget Jones napló-
ja 2. – Mindjárt megőrülök! végén elbúcsúztunk 
tőle, onnan folytatódik ugyanis a történet. Még 
mindig szingli, és úgy érzi, már a klimax tünetei is 
mutatkoznak rajta, vagy ezek nem is a klimax tü-
netei? Lehetséges, hogy Bridget Jones babát vár?

váltóárAm
Szöllősi Mátyás
115 × 185 mm, 312 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl257
Bolti ár: 3290 Ft
klub ár: 3060 Ft

Az orion csillagkép egyik csillaga fölrobbant, fehér 
foltként ragyog az égbolton, megvilágítva valóságos, 
földi élethelyzeteket. Vágyakozás, csalódás, beteg-
ség, szégyen és magány – csupa olyan dolog, amiről 
nehéz beszélni. Szöllősi Mátyás első prózakötetének 
ereje többek közt a pontos lélekábrázolásban rejlik.

A HusZonHetediK város
Jonathan Franzen
152 × 230 mm, 536 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl260
Bolti ár: 4590 Ft
klub ár: 4270 Ft

A huszonhetedik város Jonathan Franzen első 
regénye. Szándékosan túlhajtott, hihetetlen je - 
leneteivel Thomas Pynchon és Don DeLillo  
’70-es évekbeli „felforgató” fikciójára emlékez-
tet. Ezzel a könyvvel immár Franzen teljes élet-
műve hozzáférhető magyarul.

mosZKvAi történet
szerelem, élet és halál sztálin csizmája alatt
Vaszilij Akszjonov
147 × 230 mm, 1168 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl259
Bolti ár: 6990 Ft
klub ár: 6500 Ft

Akszjonov történelmi trilógiája – mely 1924-től 
1953-ig követi nyomon egy moszkvai család 
történetét – hátborzongatóan különös sorsok 
sokaságát, gyilkosokat, gyógyítókat és a szadista 
történelem passzív vagy lázadó áldozatait felvo-
nultatva ábrázolja a sztálinizmus korszakát.

más Bolygó
Fabricius Gábor
142 × 197 mm, 376 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl256
Bolti ár: 3990 Ft
klub ár: 3690 Ft

A Más bolygó egy nemzedék regénye: a nem-
zedéké, amelynek identitása köddé vált. A Más 
bolygó Kelet-Európa regénye: azé a Kelet-Euró-
páé, amely Nyugattá akart válni, de az örök ke-
let-európai jelenben él. A Más bolygó az utazás 
regénye, amelyben ott dobog Kerouac szíve.

Amit soHAse mondtAm el
Celeste Ng
122 × 200 mm, 320 oldal, kartonált
rendelési kód: bl263
Bolti ár: 2990 Ft
klub ár: 2780 Ft

Az 1970-es években járunk egy amerikai kisvá-
rosban. Eltűnik egy kamasz lány. A lány apja kínai 
bevándorlók gyermeke, anyja fehér, aki házassá-
gával kiváltotta a közösség rosszallását. Amikor 
a lány holttestét megtalálják a közeli tóban, egy 
csapásra széthullik a családja, melynek tagjait 
korábban erősnek hitt kötelékek fűzték össze.

A Zárt Koporsó
Sophie Hannah
130 × 188 mm, 496 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl258
Bolti ár: 3490 Ft
klub ár: 3250 Ft

Hercule Poirot és Edward Catchpool visszatér! 
1929 októberében egy írországi kastélyban 
vendégeskednek, egy híres írónőnél. Az alkal-
mazottakon kívül ott van az asszony egész csa-
ládja is: a fia, a menye, a lánya, a leendő veje 
– meg két ügyvéd. Az írónőnek ezúttal valódi 
gyilkossággal kell szembenéznie.
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A Tenor, 
nagy T-vel

jonAs kAuFmAnn – A tenor
Thomas Voigt
140 × 220 mm, 272 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl265
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

A kötet életrajzi leírásait Kaufmann-nal 
folytatott beszélgetések, valamint kollégák és 
szakértők vendégszövegei gazdagítják. Jonas 
Kaufmann őszintén mesél pályája alakulásá-
ról, a kezdeti nehézségekről és kudarcokról, 
a siker kellemes és kellemetlen velejáróiról, 
énektechnikai kérdésekről, rendezőkhöz és 
pályatársakhoz fűződő viszonyáról, s persze 
mindenekelőtt kedves zeneszerzőiről és 
operaszerepeiről.

összegyűjtött írások 
és beszélgetések
Claude Debussy
Fordította: Fazekas Gergely
140 × 202 mm,
320 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bl266
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Claude Debussy 1901-től több-ke-
vesebb rendszerességgel haláláig 
közölt hangversenykritikákat, ame-
lyek szellemes, nemritkán vitriolos 
stílusban számoltak be a század-
elős Párizs zenei eseményeiről. 
A kötetben Debussy valamennyi írása új 
fordításban, teljes terjedelmében megtalálható, és első ízben kapja 
kézbe az olvasó magyar nyelven a Debussyvel készített összes ismert 
interjút. 

utazgatással járó élete nem igazán 
nevezhető családbarátnak. Ez az 
utazásaim során gyakran nagyon el-
szomorított, és csak én tudom, meny-
nyire fájt, amikor ahogy hazaértem, 
a gyerekek azt kérdezték: „Mikor 
kell megint elmenned?”

Én is azok között voltam, akik 
jegyet váltottak szeptember vé-
gére beígért fellépésére az Erkel 
Színházba, és hoppon maradtak. 
Az esetünk nem egyedi, nem vé-
letlenül viseli a könyvben az egyik 
fejezet azt a címet, hogy Betegség 
miatt törölve. Kaufmann vérbe-
li focirajongóként a lemondott 
előadást az elveszített meccshez 
hasonlítja: „Ugyanennyire elszomo-
rítja az embereket, ha mi lemond-
juk az előadást. Teljesen meg tudom 
érteni őket, és sajnálom is – de mit 
csináljak?” – teszi fel a költői kér-
dést. Majd hozzáfűzi, a saját bő-
rén tanulta meg, „mennyire fontos 
tudni nemet mondani, főként akkor, 
ha az ember egészsége nem az igazi. 
Ilyen helyzetekben feltétlenül gondos-
kodni kell arról, hogy először teljesen 
felépüljünk, mielőtt újra kitennénk 
magunkat annak a megterhelésnek, 
amivel a szakmánk jár.” Már csak 
azért is érdemes volt elolvasnom 
ezt a könyvet, hogy jobban meg-
értsem az ő szempontjait, és tü-
relmesen várjak, amíg visszatér 
hozzánk. 

Fülöp Nóra

Valamelyik reggel arra kap-
csoltam be a rádiót, hogy a 
Bartókon éppen Cavaradossi 

búcsúzik az életétől. Úgy a har-
madik sor tájékán járhatott, és bár 
felismerni véltem a hangot, nem 
lehettem száz százalékig biztos 
benne. Ekkor bevetettem azt a 
tévedhetetlen vizsgálati módszert, 
amelyet hasonló esetekben szok-
tam alkalmazni: ha az ária végére 
azt érzem, mindjárt megszakad a 
szívem szegény, halálra ítélt festő-
ért, akkor ez Jonas Kaufmann. Ha 
csak megvonom a vállam azzal, 
hogy hát igen, ez szép volt, akkor 
ez nem Jonas Kaufmann. Mire 
Tosca szerelme elcsukló hangon 
elzokogta az utolsó szót, ott ültem 
a konyhaasztalnál, és potyogtak a 
könnyeim. Vagyis semmi kétség, 
ez Jonas Kaufmann. És valóban ő 
volt. Ha a fülem olykor nem is, az 
érzéseim csalhatatlanul beazono-
sítják, mert ő az egyetlen énekes, 
aki mindig eléri, hogy ugyanazt 
érezzem, amit ő. 

Ilyen körülmények között ért-
hető, hogy nagy várakozással ve-
tettem rá magam végre magyarul 
is megjelent életrajzára, mivel 
németül sajnos nem tudok olyan 
szinten, hogy vállalkoztam volna 
az eredeti elolvasására. És nem 
csalódtam, Kaufmann nemcsak 
énekesnek nagyszerű, hanem be-
szélgetőtársnak is szórakoztató és 
olykor meglepően nyílt. Egyedül 
a válásáról nyilatkozott feltű-
nően szűkszavúan, na de ki az, 
aki szívesen teregetné ki a családi 
szennyest. Amúgy viszont őszin-
tén beszél mindenről, például 
arról, miért nem zavarja ma már, 
ha olyanokat írnak róla, hogy ő 
„a legszexisebb sztár az opera vilá-
gában”: „Egy valamit teljesen egyér-
telműen kell látni: ha valaki jól néz 
ki, talán könnyebben eljut a csúcsra, 
de megmaradni ott egészen biztosan 
csak akkor tud, ha megvan hozzá 

a megfelelő minőségű hangja.” Vagy 
arról, hogy az opera mennyire 
erotikus műfaj: „Éneklés közben a 
szellem, a lélek és a test olyan szinten 
kapcsolódik össze, ami valószínűleg 
csak az intenzív erotikus élményekből 
lehet ismerős. Éppen ezért az éneklés-
hez valóban szükséges egy adag exhi-
bicionizmus, mert hasonló élmények-
ben egy párnak alapvetően kettesben 
van része, nem milliónyi néző előtt.”

Mivel én is akkor hallottam 
először a nevét, amikor már sztár-
tenorként emlegették, nem tud-
tam, hogy pályája elején majdnem 
abbahagyta az éneklést, miután 
egy Parsifal-előadáson szó szerint 
megnémult a színpadon: „Jól ki-
eresztettem a hangomat – és néhány 
frázis után tökéletesen berekedtem. 
Kinyitottam a számat, és csak forró 
levegő jött ki rajta, hang egy szál sem. 
A karmester teljes döbbenettel meredt 
rám. Egy énekes számára ez maga a 
lidérces álom.” Ha nem tudtam vol-
na, hogy a könyv végén happy end 
várható, itt biztosan szívinfarktust 
kapok! Így is izgalmas volt végig-
követni azt a küzdelmes utat, amíg 
új tanárt és új utat talált, és elin-
dult a világhír felé. Még ha ezen 
az úton is akadtak kisebb-nagyobb 
akadályok, például egy falilámpa 
formájában, amit óvatlanul lefe-

jelt a MET-beli bemutatkozása 
során. Szerencsére az előadáson 
ez bizonyult az egyetlen gikszer-
nek, mert egyébként ez a Traviata 
hozta meg számára a nagy áttö-
rést, a New York-i közönség va-
lósággal szétverte miatta a házat. 
„Mielőtt rám került volna a sor, arra 
gondoltam: hát igen, majd barátsá-
gosan tapsolni fognak. Kijövök – és 
az emberek felugrálnak a székükről, 
és kiabálnak! Egyszerűen képtelen 
voltam felfogni, szó szerint földhöz 
vágott. Csak azt tudom, hogy térd-
re roskadtam és azt gondoltam: Ez 
tényleg nekem szól?”

Ugyan ki másnak, kedves Jo-
nas? A kedvenc részleteim min-
denképpen azok, ahol a gondo-
latait osztja meg velünk egy-egy 
műről, és olyan szempontokat vi-
lágít meg, amik nekem soha nem 
jutottak volna eszembe. Például 
hogy Faust csak külsőleg fiatalo-
dik meg, a fejében öreg marad, és 
ezt érzékeltetni különleges kihí-
vás az énekes számára: „Faust csak 
megjelenésében látszik fiatal szerel-
mesnek. A fejében nem képes meg-
fiatalodni, mivel az átalakulás során 
nem felejtette el az addigi életét és az 
ördöggel kötött szerződését.” A leg-
szívfájdítóbbak pedig azok, ahol az 
érzéseiről beszél. „Az opera énekes 
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A CorvinA kiAdó újdonságAi

legendás AutóK
Az 1900-as évek elejétől 
a ’60-as évek végéig
Sebastiano Salvetti
265 × 305 mm, 272 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl270
Bolti ár: 12 000 Ft
klubár: 11 150 Ft

Izgalmas képanyag, anekdoták, 
részletes műszaki leírások mu-
tatják be a 20. század első hét 
évtizedének álom autóit.

tenisZ KéZiKönyv
Kezdőknek és profiknak, 
játékosoknak és edzőknek
 228 × 250 mm,
192 oldal, keménytábla
rendelési kód: bl269
Bolti ár: 7990 Ft
klubár: 7430 Ft

Könyvünk egyedülálló 
módszerekkel tanulmá-
nyozza a sportágat, választ 
keresve  izgalmas és fontos 
kérdésekre.

A világ legsZeBB 
nemZeti pArKjAi
Elena Bianchi
230 × 320 mm, 272  oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl267
Bolti ár: 9900 Ft
klubár: 9200 Ft

A csodálatos albumot 
lapozgatva nyomon 
követhetjük azt is, hogyan 
változott a környezet-
védelem az elmúlt évtize-
dek folyamán a külön böző 
országokban.

csodAteáK
190 × 235 mm, 144 oldal, kartonált
rendelési kód: bl268
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
Fáradtnak és lomhának érzi magát? 
Igyon egy bögre finom herbateát, éljen 
a természet leghatásosabb gyógy sze-
reivel. A Csodateák című kötet több mint 
70 ízletes herbatea receptjét kínálja 
az olvasónak, amelyeket úgy állí tottak 
össze, hogy megelőzzenek vagy gyógyít-
sanak tucatnyi közismert testi és érzelmi 
betegséget. 

mAgyArorsZág BorvidéKei
243 × 334 mm, hajtogatott térkép dossziéban,
dekoratív poszterként is használható
rendelési kód: bl272
Bolti ár: 2490 Ft • klubár: 2290 Ft
Domborzati térképünk (1: 600 000) Magyaror-
szág huszonkét történelmi borvidékét ábrázol-
ja, színfoltokkal kiemelve. Feltünteti a hozzájuk 
tartozó több mint 500 települést. Piktogrammal 
ábrázolja a jelentősebb pincesorokat, műemlék 
jellegű pincéket és présházakat. Külön, nagyobb 
léptékű melléktérkép ábrázolja a Balatonfelvidék 
borvidékeit és településeit.

BudApest, 
HA lesZáll AZ est
Fekete Gábor fotói – Dés Mihály 
szövegével (3 nyelvű kötet)
220 × 270 mm, 216 oldal, 
keménytábla, vászonkötés
rendelési kód: bl271
Bolti ár: 5990 Ft  
klubár: 5580 Ft

Fekete Gábor meghitt, személyes 
fotográfiáit nem befolyásolják 
a közismert klisék, közhelyek. 
Fölfedez, örül, meglepődik.  
Úgy fényképez, mintha tényleg 
először látná ezt a várost... 

karácsonyi
ajándékkönyvek

a corvinától

mAgyAr 
olimpiAi lexiKon 
1896–2016
Rózsaligeti László
168 × 238 mm, 464 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl273
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4640 Ft

Közel 700 magyar sportoló életrajzát tartalmazza ez a kötet. 
Részletesen ismerteti sportpályafutásukat, és az olimpiai 
szereplésükön kívül kitér legfontosabb eredményeikre is. 
Ezenkívül apró lé kosan foglalkozik a sporton kívüli tevékenysé - 
gükkel is, gyermek koruktól elbeszélve élettörténetüket. 
A címszavakat az olimpiák érmes helyezetteinek jegyzéke, érem-
táblázatok, illetve az egyes ötkarikás játékok tömör, olvasmányos 
jellemzése egészíti ki.

5. bővített,

átdolgozott kiadás
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interjú kAti mArtonnAl

…és vér Foly t A dunán…
Zsuzsanna ozsváth
130 × 197 mm, 216 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bl274
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Zsuzsanna ozsváth magyar származású, 1962 
óta Amerikában élő irodalomtörténész, egyetemi 
tanár, a Texasi Egyetem Holokauszt Tanszékének 
vezetője. Alkotói munkája legnagyobb részét a 
magyar irodalom amerikai népszerűsítésének 
szentelte. Memoárjában magyarországi gyerek-
kora történetének állít emléket.

A Kém
A rAjK-per titKos AmeriKAi KoronAtAnújA
Kati Marton
130 × 197 mm, 368 oldal, kartonált
rendelési kód: bl275
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft

Noel Field, aki ifjú korában világmegvál-
tónak készült, majd szent meggyőződés-
ből kommunista kém és hazaáruló lett, 
a hitében mindenre mentséget találó „ár-
tatlan szörnyeteg”, legalábbis különös 
ember volt, akinek a sorsa sok meghök-
kentő tanulságot kínál a 20. század titkos 
története iránt érdeklődő olvasónak.

 Ön és a szülei is személyesen ismertek több 
izgalmas és különleges életű 20. századi szemé-
lyiséget, az USA-ban és Európában egyaránt. 
Miért Noel Fieldet választotta új könyve fősze-
replőjének? Miért érdekes az ő élete?

Azért választottam őt könyvem témájául, 
mert története a hidegháború egyik meg-
döbbentő és elfeledett fejezete. Útja a 20. 
század legfontosabb eseményein keresztül 
vezetett, kezdve a nagy gazdasági világvál-
ságtól a spanyol polgárháborún és a máso-
dik világháborún át Kelet-Európa szovjet 
megszállásáig, ezt így egyben még senki sem 
mesélte el. És hát erősen vonzanak a rejté-
lyek, szeretem megoldani őket. A kulcskér-
dés az volt számomra, hogy egy kiváltságos 
amerikai fiatalember miért dönt úgy, hogy 
elárulja hazáját és Sztálinnak kezd dolgozni, 
a 20. század egyik legkegyetlenebb diktáto-
rának? És az a tény is fontos volt számomra, 
hogy Field életének egy részét szülőfölde-
men, Magyarországon töltötte, valamint 
közös cellában raboskodott édesapámmal a 
Fő utcai, szigorúan őrzött börtönben – még 
a kihallgató tisztjük is közös volt. Figyelem-

reméltó egybeesés! Szüleim, egyetlen nyu-
gati újságírókként, interjút készítettek vele, 
és én vagyok az első, aki megírta azt a ret-
tenetet, ami vele történt Magyarországon a 
fogsága ideje alatt. Amerikában élő családja 
maximális segítséget nyújtott, megosztották 
velem a legszemélyesebb hangvételű visz-
szaemlékezéseket és levelezéseket is. Ez a 
könyv több mint egy politikai-történelmi 
jelentőségű történet: mély emberi dráma is.

 Könyvéből kiderül, hogy az Egyesült Ál-
lamokban rengeteg titkos ügynök dolgozott a 
Szovjetuniónak, és az ’50-es évek előtt szinte 
senki nem foglalkozott velük. Miért? Ameri-
ka ilyen felelőtlen volt? Ártatlan? Magabiztos? 
Vagy csak egyszerűen ostoba?

A szovjet ügynökök, elsősorban a 30-as 
években, és kissé visszaszorulóban, de még 
a negyvenes években is az USA kormány-
hivatalaiban a legmagasabb szintre is be 

tudtak férkőzni, meglepően sokan. Először 
is azért, mert közülük egyetlen egy sem járt 
soha a Szovjetunióban, és bedőltek a szov-
jet propagandának, hogy Sztálin országa 
egyáltalán nem egy összefüggő, hatalmas 
büntetőtábor, ahogy már sokan nevezték. 
Akkoriban az USA még sokkal ártatlanabb 
hely volt, a kommunikáció és utazás sokkal 
fejletlenebb, mint manapság. És ne feledjük, 
hogy akkor az igazi ellenség Hitler és a náci 
Németország volt. Sztálin afféle jóságos Jó-
zsi bácsinak látszott. Az ’50-es évekre már 
nem jutottak olyan magas körökbe a kémek, 
mint korábban, hiszen a világháborút felvál-
totta a hidegháború. 

 Körülbelül hány ügynök dolgozott a szov-
jeteknek, és kik voltak ők: munkások, értelmi-
ségiek, diákok?

Néhány százan dolgoztak a Kremlnek, és a 
többségük értelmiségi volt, igazi hívők, mint 
Noel Field is, aki hitte, hogy a kommuniz-
mus afféle csodaszert jelent a világ minden 
problémájára. Ez még azelőtt volt, hogy 
kiderült volna a Gulag-szigetcsoporton lé-
tesített munkatáborok titka – többek között 
Szolzsenyicinnek köszönhetően.

 A könyvben megemlíti a The New York 
Times moszkvai tudósítóját, Walter Durantyt, 
aki teljesen a Kreml álláspontját közvetítette 
az amerikai újságolvasóknak. Hogyan volt ez 
lehetséges?

Nagyon kedvező színben tüntette fel, mit 
sem tudva a bebörtönzésekről: egyszerűen 
mert Sztálin megbabonázta őt. A média, 
ahogy most, akkor sem volt száz százaléko-
san pártatlan és ártatlan, és hát az újságírók 
is emberek, minden erőségükkel és esen-
dőségükkel együtt. A hidegháború idején 
azonban már senkinek sem maradt kétsége 
afelől, hogy Sztálin és a Szovjetunió mit 
képvisel.

 Vannak Nyugaton még most is Noel Field-
hez hasonló emberek, akik lázadókat vagy dik-
tatórikus államokat támogatnak? Ha igen, ők 
miben különböznek a régi vágású fanatikusok-
tól? És mit tehetnénk ellenük?

Mindig lesznek olyan fanatikusok, akiket ra-
bul ejtenek az erős ideológiák, ahogy a har-
mincas években a kommunizmus jelentett 
mindenre megoldást a sérülékeny fiatalok 
szemében. Ezek az emberek, legtöbbször 
jól képzett fiatalok, azért veszélyesek, mert 
elvesztik a tisztánlátás képességét, gondol-
kodásukat megmérgezi a vakhit. Sztálin 
ügynökei sok fiatal amerikait maguk mellé 
állítottak a harmincas években. A nyitott 
társadalomban a minden oldallal kritikus és 
független sajtó, valamint a bátor fiatalokat 
nevelő oktatási rendszer jelenti a garan ciát 
a szélsőséges eszmék térhódítása ellen. Kri-
tikus gondolkodás és képesség a helyes kér-
dések feltevésére: ez a legjobb védekezés a 
fanatikusok ellen.

Király Levente

„Erősen vonzanak a rejtélyek, 
szeretem megoldani őket”

Kati Marton, a hazánkban is rendkívül népszerű, magyar származású ame-
rikai író legújabb könyve, A kém történelmünk egyik legvéresebb korszaká-
ba kalauzolja az olvasót: a hidegháború és a Rákosi-korszak egyik elfeledett 
antihősét, a Rajk-per koronatanúját, Noel Fieldet teszi meg főszereplőjének.
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Bánó Attila számtalan érdekes, 
talán kevésbé ismert rejtélyes 

történettel szórakoztatta eddig ol-
vasóit. Ebben a kötetben a szerző 
44 történeten keresztül a becsület 
különböző aspektusait mutatja be 
egy hatévszázados időutazáson 
keresztül. Nyomozhatunk egy kicsit 
Anjou Mária titokzatos halála 
kapcsán. Vajon a rejtélyes lovas 
baleset valóban baleset volt?  
Hogy viszonyultak a paráznasághoz 
a korabeli uralkodók? Igaz, hogy 
Hunyadi egy „dublőr” segítségével 
menekült meg? Mátyás király  

miért törte össze a velencei 
üvegből kapott ajándékait? Miért 
harcoltak a patikusok az orvosok 
ellen az 1600-as években? Vajon 
mi járt annak a könyvnyomtató-
nak, aki kijavította a Biblia hibáit? 
Hogy halt ki a Zrínyi család? Vajon 
jól ítéljük meg az iszlám hatásait? 
Mit súg erről nekünk a történe-
lem? Mi lehetett az Ady Endre 
és Tisza István közötti ellentét 
valódi oka? Az érdekes kérdé-
sekre sokszor meghökkentő vagy 
épp megdöbbentő válaszokat 
kaphatunk. 

Saxum kiadó athenaeum kiadó • Logod Bt. 

GyóGyító jóGa 
Egészség és ellazulás az egész testnek
Sok rajzzal, illusztrációval
Peter Konopka
140 × 200 mm, 128 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BL278
Bolti ár: 2500 Ft • kLuBáR: 2320 Ft
A szerző könnyen kivitelezhető gyakorlatokat 
gyűjtött össze, amelyek mellékhatások nélkül 
segítenek a különböző panaszok esetén – 
magas vérnyomás, depresszió, kimerültség, 
szívpanaszok, fejfájás, alvászavarok, stressz, 
emésztési problémák, változókori panaszok. 

SzErESd önmaGad!
Útmutató szuperérzékenyekhez  
és más sebezhető lelkekhez
Ilse Sand
120 × 190 mm, 190 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL279
Bolti ár: 2500 Ft • kLuBáR: 2320 Ft
A kötet segíti a kiteljesedését azoknak a túlér-
zékeny embereknek, akik gátlásosak, aggódók, 
nehezen döntenek, vagy épp kerülik a tömeget.

GyErEkEk, óvodák, iSkolák
Vekerdy Tamás
120 × 190 mm, 336 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL280
Bolti ár: 3500 Ft • kLuBáR: 3250 Ft
A szerző újabb interjúit és kisebb írásait tartalmazó 
átdolgozott kiadás függelékkel is bővült.

milyEn pók Ez?
132 pókfaj egyszerű meghatározása
Martin Baehr–Heiko Bellmann
97 × 177 mm, 128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL282
Bolti ár: 1480 Ft • kLuBáR: 1390 Ft
Zsebméretű praktikus határozó a leggyakrabban elő-
forduló 132 pókfajta részletes leírásával – látványos, 
színes fotókkal illusztrálva.

Szimbólumok lExikona
Jean Gardin–Nanon Gardin–
Oliver Klein–Robert Olorenshaw
135 × 195 mm, 128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL281
Bolti ár: 6500 Ft • kLuBáR: 6050 Ft
Könyvünk megfejti és magyarázza a nyugati kul-
túra több mint 900 alapvető jelképét – gazdag 
képanyaggal illusztrálva.

ájurvéda mindEnkinEk
a legősibb gyógyítóművészet 
otthoni alkalmazása
Sok fotóval, illusztrációval
Hans H. Rhyner
140 × 200 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL277
Bolti ár: 2500 Ft • kLuBáR: 2320 Ft
A könyv segítségével képesek leszünk alkal-
mazni az ősi gyógyító tudást. Hatékony ön-
gyógyítással kezelhetjük gyakran jelentkező 
egészségünket érintő problémáinkat, egysze-
rű eszközökkel állíthatjuk helyre szervezetünk 
egyensúlyát.

bővített

kiadás

ÚJ

HitEl
mai maGyar 
nyElvEn
Gróf Széchenyi István
135 × 215 mm,
400 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL283
Bolti ár: 4000 Ft
kLuBáR: 3690 Ft

A Hitel 1830-ban robbant be 
a magyar közéletbe. 2014-ben 
gróf Széchenyi István szellemi 
hagyatéka hungarikummá vált. 
A kötet nyelvezete azonban mára 
meglehetősen elavult, nehezen ol-
vasható, nem lehet „mint kötelező 
olvasmányt” a gyermekeink kezébe 

adni – ezért írtuk át gróf Széchenyi 
István fő művét mai magyar nyelv-
re. Tartalma kicsit sem változott, és 
Széchenyi „ízei” is megmaradtak. 
A Tisztelt Olvasó tapasztalni fogja, 
hogy ez a mű a ma emberének 
is szól. Célunk, hogy a következő 
nemzedékek számára megkönnyít-
sük a Hitel tartalmának megérté-
sét, és így lerövidítsük Széchenyi 
gon dola tai nak kamatozódását.

44 mEGHökkEntő ESEt 
a maGyar történElEmből
BecSüLet
Bánó Attila
165 × 235 mm,
400 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL276 
Bolti ár: 3990 Ft
kLuBáR: 3690 Ft
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Ez a könyv a csodáról szól, amelyben élek.
1956-ban lelőttek. Hat golyót kaptam az 
utcán. Átestem a halál élményén. A hir-
telen iszonyat után kikerültem a testem-
ből, fölé kerültem, és a magasból láttam 
élettelen testemet, és az utcát. A rettenet 
megszűnt bennem. Boldog voltam. Sza-
bad. Pontosabban: soha ilyen boldog, 
és soha ilyen szabad nem voltam, mint 
ebben az időtlen állapotban. Mert eh-
hez az élményhez képest minden eddigi 
tapasztalatom csak halvány mása volt az 
Igazinak. Ebben az örök pillanatban töb-
bet tudtam a Szeretetről, a Boldogságról, 
és arról, amit „Istennek” neveznek, mint 
egész életemben előtte, és mint kiderült, 
utána is. 

Bennem volt minden, és én benne vol-
tam mindenben.

Hazatértem.
És ekkor egy hangot hallottam:
VISSZA KELL MENNED! 
Azóta sok száz hasonló élményt ta-

nulmányoztam át, amely mindenkit más 
emberré tett. Legtöbben olyan élményt 
élnek át, amelyről nem tudnak beszélni, 
mert nem is lehet. Vallásfölötti élmény 
ez. Halhatatlanságtudat. Nincsenek sza-
vak rá. Nem hit, hanem megbizonyoso-
dás. Az ember ebben az állapotban meg-
ismeri azt, amit nem tud pontosan kife-
jezni. Megismeri az igazi szeretetet. A va-
lódi boldogságot és a létezés Értelmét.  
Életemet gyökeresen megváltoztatta ez 
az élmény. Drámáimat, musicaljeimet, 
könyveimet áthatja a szellemi hazámmal 
való kapcsolat tapasztalata. Megéltem 
azt, amit Nádas Péter – akinek hasonló 
élménye volt – így mond: „Azóta végle-
tesebben fogalmazok. Bizonyos életha-
zugságokba nem megyek bele.” Vagyis 
vállalt sorsfeladatának, az írói hivatásá-
nak még hitelesebben akar megfelelni. 
Ezt gondolom én is. Főleg akkor, amikor 
különös tapasztalataimról beszélek. Mert 
a katartikus halálélményem után az ősi 
szentkönyvek, elsősorban a Biblia mon-
datai ismerős, megélt élményként tértek 
vissza – még a természetfeletti jelenségek 
és csodák is.

Az Aranyfonálban csodákról beszélek. 
Mondataim mögött ott van az igazságra 
való törekvés, és az egyszerűség igénye.

Erre nemcsak a hűség kötelez, mellyel, 
mint egész életemmel, el kell majd számol-
nom odaát, hanem az is, hogy manapság 
az igazságra való szomjúság gyakran nem 
az írástudókban és a teológusokban, nem a 

magas műveltségű, intellektuális kasztban, 
hanem az egyszerű emberekben van. Így 
volt ez már Jézus idejében is. Csakis a szel-
lem koldusai a boldogok: ahogy ő nevezte 
azokat, akik szavait megértik.

Nekik írok. 
Olyan egyszerűen és szépen, amilyen-

re tehetségemből futja.
A csodákról kell a leghitelesebben írni.
Kézzelfoghatóan.
Életem az ’56-os „beavatás”-élmény 

után más értelmet és végtelen távlatot 
kapott.

Megtapasztaltam azt, amit a Bhagavad 
Gitá így mond:

„Ni mritjur aszti!”
 Nincs halál!
Mindannyian csak átutazók vagyunk 

ezen a katartikus válságban lévő Földön.
Az igazi, valóban ritka és sorsdöntő cso-

da csak ezután következett. l980. február 
16-án, tehát harminchat évvel ezelőtt, talál-
koztam azzal a Hanggal, aki visszaküldött 
a földi életbe. Kiderült, hogy szellemi ta-
nítómesterem hangja ez, akivel a kapcso-
latom azóta is folyamatosan tart. Mindaz, 
amiről valaha csak olvastam és mesének 
hittem, valóra vált. Tanítóm, mesterem 

és barátom nem a földi testében él. Tanít, 
bölcsen vezet – és szeret. Ez nincs külön. 
Az Aranyfonál, mely összeköt bennün-
ket, mestert a tanítványával, és embert az 
emberrel, nem „információkból”, hanem 
szeretetből van sodorva. Tudom, hogy a 
szellemvilággal való kapcsolat idegen ma-
napság a közgondolkodástól – mégis van. 
Sok könyvemet, drámámat és zenés szín-
padi műveimet Ő inspirálta. 

Az Aranyfonál a Vele való találkozásom 
és rendszeres kapcsolatom történetéről 
szól.

És arról, hogy mire tanít. 
Most látta időszerűnek, hogy beszéljek 

róla.
Talán mert nyolcvanéves vagyok, és 

megérett bennem. 
Talán mert mások is megértek, és szük-

ségük van rá.
Talán mert olyan nagy bajban van a vi-

lág.
Nem tudom az időszerűség okát.
De most fényt nyitok titkaimra, és 

lázas várakozással adom át könyvünket 
mindazoknak, akiknek szól.

Akikkel összeköt a láthatatlan Arany-
fonál.

ELŐSZÓ

AZ ARANY-
FONÁLHOZ

Müller Péter aRanyFonáLkapcsolat a szellemvilággal145 × 225 mm,296 oldal, keménytábla Rendelési kód: BL284Bolti ár: 3900 FtkLuBáR: 3590 Ft„a lelke mélyén mindenki tudja, hogy halhatatlan. Csak rá kell ébrednie.”
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a hvg könyvek újdonSágai

a nikE-Sztori 
a legendás márka  
alapítójának önéletrajza
Phil Knight
145 × 210 mm,
412 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BL285
Bolti ár: 4200 Ft
kLuBáR: 3890 Ft

Hogyan épült fel a világ 
egyik leginnovatívabb és 
legértékesebb márkája, 
amelynek éves bevétele több 
mint 30 milliárd dollár, és 
újításait világszerte próbálják 
másolni? Az „ember a pipa 
mögött” őszinte és szellemes 
önéletrajzában felfedi a cég 
teljes történetét. 
megjelenés: november 30.

krEativitáS rt.
az inspiráció útjában álló 
nehézségek leküzdése  
a pixar módszerével
Ed Catmull–Amy Wallace
160 × 235 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BL286
Bolti ár: 4200 Ft
kLuBáR: 3890 Ft

Olyan sikerek fűződnek a Pixar 
nevéhez, mint a Toy Story-triló-
gia, a Szörny Rt., A hihetetlen 
család vagy a WALL-E, amelyek 
együttesen 30 Oscar-díjat 
is begyűjtöttek. Ed Catmull 
(a Pixar társalapítója és elnö-
ke, a Disney Animation elnöke) 
bemutatja a cég kreativitást 
őrző módszereit.

balEkHaláSzat
a manipuláció és 
az átverés közgazdaságtana
George A. Akerlof–
Robert  J. Shiller
160 × 235 mm, 304 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BL288
Bolti ár: 4200 Ft
kLuBáR: 3890 Ft

A közgazdasági Nobel-
emlékdíjas szerzőpáros 
megmutatja, hogy a piac-
gazdaságban állandóan 
újratermelődik a manipulá-
ció és az átverés, a balek-
halászok pedig törvényesen 
használják ki gyengeségein-
ket és tudatlanságunkat.
megjelenés: november 21.

ölElni éS ölrE mEnni
testvérekről,  
nem csak szülőknek
L. Stipkovits Erika
145 × 210 mm, 432 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BL289
Bolti ár: 3900 Ft
kLuBáR: 3590 Ft

Rengeteg mindent meg-
határoznak életünkben 
a testvérek, a születési 
sorrend vagy éppen 
a testvérek hiánya. A kli-
nikai szakpszichológus-
pszichoterapeuta hiány pótló 
kötete terápiás esetek és 
kutatási eredmények alap-
ján mutatja be egyik legfon-
tosabb kapcsolatunkat.

mindfulnESS-
kalauz
tudatos jelenlét  
az agyonhajszolt elmének
Ruby Wax
145 × 210 mm,
280 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BL291
Bolti ár: 3500 Ft
kLuBáR: 3250 Ft

A stressz irányítja az éle-
tünket, és érzelmileg a vízi 
életformák szintjén tengő-
dünk. Ruby Wax humorista 
és a mindfulness alapú 
kognitív terápia szakértője 
kutatási eredményekből 
kiin dulva bemutatja, 
hogyan változtassunk az 
életünkön.

CSokoládémánia
különleges receptek –  
kézműves csokoládék
Dom Ramsey
233 × 195 mm,
224 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL287
Bolti ár: 4000 Ft
kLuBáR: 3690 Ft

A kötet segítségével megis-
merhetjük a nyers kakaóbab 
átalakulását kész csokoládé-
vá, felfedezhetjük a leg-
fontosabb kakaótermesztő 
országokat, és megtudhat-
juk, miért okoz függőséget 
a csokoládé. 
A világ 30 legjobb cukrászá-
nak és csokoládékészítő-
jének különleges receptjei 
csodás képekkel illusztrálva.
Kényeztessük el a bennünk 
rejlő csokoládéfüggőt!

Játékos szótanulás érdekességekkel, 
feladatokkal.

365 angoL Szó PéLDAMONDATOKKAL
Képes szótanuló naptár 7–9 éveseknek
Rendelési kód: BL293

365 angoL Szó PéLDAMONDATOKKAL
Képes szótanuló naptár  9–11 éveseknek
Rendelési kód: BL294

365 német Szó PéLDAMONDATOKKAL
Képes szótanuló naptár 7–9 éveseknek
Rendelési kód: BL295

365 német Szó PéLDAMONDATOKKAL
Képes szótanuló naptár  9–11 éveseknek
Rendelési kód: BL296

Agymenők
minden napra egy új szó

az agymanók bemutatják

a viláGEGyEtEm
lEGbombaSztikuSabb
tudományoS könyvE
Claire  Watts
305 × 258 mm, 
62 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL292
Bolti ár: 3200 Ft
kLuBáR: 2980 Ft

A kíváncsi agymanókat követve a 
szellemes illusztrációk, valamint 
a világos magyarázatok segítségé-
vel végre megértheted az alapvető 
kémiai és fizikai összefüggéseket.

a rEttEnEtES, 
a CSodálatoS
Feldmár András
130 × 180 mm, 108 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL290
Bolti ár: 2900 Ft
kLuBáR: 2690 Ft

A rettenetesről sokat kell beszélni, 
de a csodálatos nagyon egyszerű. 
Ami nem rettenetes, az csodálatos. 
Óriási csoda, amikor nem szenve-
dünk. 

aSztaLi 

naptáRak 

163 × 145 mm,

378 oldal, keménytábla 

Bolti ár: 2900 Ft/naptár

klubár:

2690 Ft/naptáR

      m
egjelenés:

november 25.



35Rendeljen 2017. február 13-ig!         www.lira.hu        (1) 33 77 333        (1) 299 80 00

az akadémiai kiadó kínáLatáBóL

guttmann BéLa
a világfutball edzőlegendája

detlev Claussen
153 × 234 mm, 236 oldal, keménytábla, védőborítóval

Rendelési kód: BL297
bolti ár: 4100 ft

kLuBáR: 3790 Ft
Guttmann béla a 20. századi futball történetének megkerülhetet-

len, legendás alakja, a magyar Guardiola, mourinho és ancelotti 
egy személyben. legnagyobb tette, hogy 1961-ben és 1962-ben, 

egymás után kétszer is megnyerte a bEk-et a portugál benfica 
együttesével, emlékezetes csatákban győzve le az akkori szuper-
sztár csapatokat, a kocsissal, Cziborral és kubalával felálló bar-

celonát, majd a puskással és di Stéfanóval felálló real madridot. 
Ez utóbbi, 5:3-as meccsen puskás három gólja is kevés volt 

Guttmann ellen. 1939-ben és 1947-
ben az Újpest tel magyar bajnoki 

címet nyert. öntörvényű zseni, igazi 
világvándor. lissza bonban szobrot 

állítottak a tiszteletére.

a hoLLand Foci
bérczes tibor
153 × 234 mm, 320 oldal, keménytábla, védőborítóval, 
a belív színes képekkel illusztrálva
Rendelési kód: BL298
bolti ár: 5200 ft
kLuBáR: 4790 Ft

a holland foci az 1960-as évek legvégén váratlanul robbant be a köz-
tudatba, azonnal forradalmasítva is a játékot. a totális futballt játszó 
holland válogatott és az ajax csodálatos játéka a futball egyik legnagyobb 
alakja, johan Cruyff vezényletével nem csak a foci rajongók számára 
jelent inspirációt azóta is. a mai, szintén egyfajta totális futballt játszó 
barça létrejöttében Cruyff játékosként és edzőként is kulcsszerepet 
játszott, és az ő tanítványa volt Guardiola. a holland futball azóta is folya-
matosan hallat magáról. Ez a sok képpel illusztrált, olvasmányos könyv 
izgalmas holland kultúr- és társadalomtörténet is egyben.

Fc kataLónia
a barça és a katalán függetlenség
Győri Szabó Róbert
153 × 234 mm, 384 oldal, keménytábla, védőborítóval,
a belív színes képekkel illusztrálva
Rendelési kód: BL299
Bolti ár: 5200 Ft
kLuBáR: 4790 Ft

A Barça ma talán a legjobb focicsapat a világon. Guardiola, 
Messi, Iniesta, Xavi, Piqué és a többiek nevét azok is hallották 
már, aki nem követik szorosan az európai topfutball eseménye-
it. Azt is sokan tudják, hogy az 1960-as években Kubala, illetve 
az Aranycsapatból Kocsis és Czibor a Barça nagy sztárjai vol-
tak. Az is ismert, hogy a mai Barça magán viseli a focitörténet 
egyik legnagyobb alakja, a holland szupersztár, Johan Cruyff 
keze nyomát, és az ő tanítványa volt Guardiola. Az viszont már 
sokkal kevésbé, hogy a Barça mennyire összefonódik a kata-
lán függetlenség ügyével, és hogy mekkora a politikai forron-
gás arrafelé mostanában. Ezeket az összefüggéseket mutatja 
be ez az izgalmas könyv jól érhetően és sok képpel illusztrálva.
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a centRaL médiacSopoRt kínáLatáBóL

HÚSimádók könyvE
Nichola Fletcher 
225 × 275 mm, 
312 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL300
Bolti ár: 7990 Ft
kLuBáR: 7390 Ft

Tudd meg, milyen a kiváló 
minőségű hús! Ismerd meg 
a szakértők vágási techni-
káit, tanuld meg, hogyan 
kell pihentetni, pácolni, 
előkészíteni és elkészíteni 
a különféle húsfajtákat. 
Válogass a több mint 
300 recept közül! Szárnya-
sok, sertés- és marha-
ételek, vadhúsok és valódi 
hús különlegességek is 
szerepelnek a kötetben.

CSábító Sütik 
GluténmEntESEn
Ellenállhatatlan receptek 
gabonafehérjék nélkül –
a kenyértől a süteményig
Franziska Schweiger
185 × 245 mm, 
128 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL302
Bolti ár: 3900 Ft
kLuBáR: 3590 Ft

A müncheni cukrászmester 
szerző elárulja legjobb édes és 
pikáns gluténmentes tésztáinak 
receptjét. Legyen szó közkedvelt 
klasszikusról vagy újragondolt 
és modern köntösbe öltöztetett 
süteményekről – a bemutatott 
receptek sikerélményt ígérnek 
a kezdő konyhaművészeknek is!

lEnGEmESék iv.
a nádtenger télen
Berg Judit
160 × 235 mm, 
120 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL303
Bolti ár: 3300 Ft
kLuBáR: 2990 Ft

Berg Judit mesesoro-
zatának új részében 
végső állomásához érkezik 
a lengék és a harácsok közt 
dúló háború. A váratlan 
fordulatokban bővelkedő 
történet ezúttal a barátság-
ról, emberségről és elfoga-
dásról is szól. Timkó Bíbor 
csodaszép rajzain pedig 
életre kel a téli természet és 
a tópart élővilága.

101 ötlEtES játék
GyErEkEknEk 
ESőS napokra
Dawn Issac 
210 × 220 mm, 
224 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BL304
Bolti ár: 4200 Ft
kLuBáR: 3890 Ft

Csak mert kint esik az eső, 
még nem kell a képernyőt 
bámulnod, ugye tudod? 
Főleg, ha lehet kempingezni 
a lakásban, rendezhetsz 
vajköpülő versenyt, építhetsz 
babaházat vagy akadálypá-
lyát a nappaliban, és még 
kipróbálhatsz további 97 
olyan ötletet, amely jó móka 
lesz esős napokra. 

99 mákoS-dióS 
SütEmény
Lajos Mari–Hemző Károly 
210 × 270 mm, 
72 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL301
Bolti ár: 3500 Ft
kLuBáR: 3250 Ft

Olvasóink, barátaink régi 
unszolásának teszek eleget, 
amikor most egy kötetbe szed-
ve nyújtom át gyűjteményem 
mákos, diós és diós-mákos 
süteményreceptjeinek javát, 
amelyek között természetesen 
találkozhatnak a régebbi 
könyveinkben már megjelent 
kedvencekkel és klasszikusok-
kal, de tallózhatnak vadonatúj 
receptjeim között is.

A sorozat 10 kötetből áll. A könyvek és a filmek egymástól 
függetlenül is élvezhetők, ugyanakkor a bennük lévő tu-
dásanyag egymásra épül.

A korai nyelvtanulásnál a gyerekeknek még nem szük-
séges nyelvtant, kiejtést tanulniuk, az is elég, ha dalokat, 
verseket, szavakat ismételgetnek. A sok ismétlésnek kö-

szönhetően egyre jobb lesz a kiejtésük, pontosabb a szó-
használatuk, ezáltal felszabadultabban használják majd 
a nyelvet a tudatos nyelvtanulás során, az iskolában is. 

A könyvben található DVD-n angol és magyar felirat is 
választható, a karaoke-dal pedig még több szórakozást 
ígér a gyerekeknek.

timE for EnGliSH
210 × 285 mm,
32 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2900 Ft/kötet
kLuBáR: 2690 Ft/kötet

bird SurpriSE (book 1)
Rendelési kód: BL305

tHE journEy bEGinS (book 2)
Rendelési kód: BL306

SHoppinG SprEE (book 3)
Rendelési kód: BL307

mE and you at tHE zoo (book 4)
Rendelési kód: BL308

WintEr WondErland (book 5)
Rendelési kód: BL309

family timE (book 6)
Rendelési kód: BL310

pEtS and play (book 7)
Rendelési kód: BL311

WHEElS and Work (book 8)
Rendelési kód: BL312

fun on a farm (book 9)
Rendelési kód: BL313

WElComE HomE (book 10)
Rendelési kód: BL314
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coRvina kiadó

ha jFonáS
J. Petänen - L. Mendelin
195 × 260 mm, 128 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BL315
Bolti ár: 3490 Ft
kLuBáR: 3250 Ft

Finnország legkedveltebb hajfonat-
készítője, JENNI PETÄNEN ebben 
a könyvben összegyűjtötte a legesleg-
szebb és legeslegravaszabb copfokat 
és fonással készülő frizurákat, a legjobb 
ötleteket és aranyat érő tanácsokat. 
A Hajfonás a pontos útmutatásokkal 
és fényképekkel 60 fonott hajviseletet 
mutat be: a hat alapvető fonási techni-
kát kombinálva létrehozhatunk egészen 
bonyolult frizurákat is. Fonatról fonatra 
gyarapodik a tudásunk, és válik egyre 
ügyesebbé a kezünk.

64

MINIFONATOK SISAK ALÁ

A VÁLASZTÉKBÓL a homloknál 

vegyünk le egy köteg hajat, 

és osszuk három részre.

AZ ÖSSZES HAJAT ÉS FONATOT tereljük az egyik 

oldalra, és a fül mögött fogjuk össze laza 

lófarokban.

A LÓFARKBÓL KÉSZÍTSÜNK halszálkamintás fonatot 

(21. oldal). A végén eltávolíthatjuk a fül mögötti 

hajgumit, hogy ne nyomja a fejet a sisak alatt.

KÉSZÍTSÜNK HAGYOMÁNYOS 

hármas fonatot a szélektől 

közép felé haladva.

KÉSZÍTSÜNK A HALÁNTÉK MENTÉN 

egy sor kisebb fonatot.

1

3
2

4
5

Biciklizés, korcsolyázás, síelés, lovaglás… Mit tegyünk a hajunkkal, ha a sportolás-

hoz fejvédő sisakra van szükség? A szabadon lebegő haj minden kanyarodáskor útban 

van, a lófarok vagy a vastag copf pedig sehogy sem fér be a sisak alá. Ezek a frizurák, 

amelyekben vékony fonatokat használunk, könnyen becsusszannak a sapka vagy sisak 

alá – és cseppet sem nyomják a fejet.

10-15 perc  •  könnyű  •  vékony szálú hajból is elkészíthető  •  5 kisebb hajgumi

65
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angyaLi SegítSég mindenkinek kFt. • édeSvíz kiadó

Az elmúlt évtizedben Rhonda Byrne A Titok című bestsellere igazi 
jelenségként változtatta meg a világot, és tagadhatatlanul rendkívül 
nagy hatást fejtett ki olvasók millióira az egész világon.
Most, első alkalommal Rhonda Byrne egy válogatást állított össze 
azokból a legfelemelőbb és legmegindítóbb igaz történetekből, me-
lyek mind a Titok erejét bizonyítják, és amelyek olyan emberek átvál-
tozását mutatják be, amilyen te is vagy. A Titok, ami megváltoztatta 
az életem azokról a hétköznapi emberekről szól, akiknek a Titok ta-
nításait alkalmazva sikerült tökéletesen megváltoztatniuk a pénzhez, 
az egészségükhöz, a kapcsolataikhoz, a szeretethez, a családjukhoz 
és a karrierjükhöz fűződő viszonyukat. A könyv segítségével te is 
megtudhatod, hogyan változtathatod meg az egész életedet a világ-
egyetem fantasztikus erejével.

kínai hoRoSzkóp 2017
Neil Somerville
135 × 205 mm, 319 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL317
Bolti ár: 3290 Ft
kLuBáR: 3060 Ft

A 2017-es év a Kakas éve – mit je-
lenet ez számodra? Ebben a teljes 
útmutatóban benne van minden, 
amit érdemes észben tartanod és 
megfogadnod 2017-ben!
Ez a világhírű bestseller – amely 
jelenleg a 30.  évében jár – a kö-
vetkezőket tartalmazza:

•  Minden, amit tudnod kell a kí-
nai horoszkóp tizenkét jegyéről.

•  Magyarázat az öt elemhez (fém, víz, fa, tűz és föld), és hogy 
melyik irányítja a te csillagjegyed.

•  Egyéni jövendölések, melyek segítenek megtalálni a szerelmet, 
a szerencsét és a sikert.

•  Mit tartogat számodra és a családod, szeretteid és barátaid számá-
ra a Kakas éve.

Angyali Üzenet címmel jelent meg Farkas Ibolya új könyve. Az Angyali Üzenet 
a négy évszak váltakozásán keresztül mutatja meg az emberi lét megújulását, 
s eredeti megközelítésének köszönhetően arra a kérdésre is választ ad, hogy 
ki, melyik szakaszban, mely évszakban tart az életútján, s onnan hogyan tud 
továbblépni. A könyvhöz hét meditáció is tartozik, melyek különlegessége a tar-
talom mellett, hogy olyan hazai szakrális helyeken lettek rögzítve, amik adottsá-

gaiknak köszönhetően a továbblépést, 
a pozitív irányú változást támogatják. 
A könyv CD mellékletén a szerző saját 
elmondásában vezet végig a meditá-
ciókon. 

Farkas Ibolya Angyali segítség mindenkinek című könyve olyan kipróbált, gya-
korlati útmutatások tárháza, amelyek forrása az Emelkedett Szellemi Tanítók és 
az Angyali Szféra. A könyv újszerű módon vezet be az élet univerzális törvény-
szerűségeibe, mondanivalója az érdeklődők széles rétegét megszólítja, legyen 
akár gyakorlott meditáló, akár most kezdett érdeklődni iránta, aki a könyvet a 
kezébe fogja. A könyv tizenkét fejezete az egymásra épülő meditációkat követve 
nyújt útba igazítást életünk leglényegesebb kérdéseiben, mint a párkapcsolat, 

az egészség és a munka. Farkas Ibolya 
könyve valódi segítség mindazok szá-
mára, akik szeretnének egészséges, 
si keres, boldog életet élni.

A legcsodálatosabb mesék az égből jönnek, hogy a fázó szívek számára meleg 
üzenetet küldjenek. Az Angyali mesék üzenete a gyerekek számára, hogy sose 
csüggedjenek, hiszen bátrak, szerethetőek s mindenre képesek. Hótündér és 
Pöttyös, az őzgida kicsiket és nagyobbakat egy olyan világba kalauzolja, ahol 
a Karácsonyra várva megtörténik a csoda, s beragyog a fény a világba. A könyv 
mellékleteként megjelent mese CD-n, a ropogó kandallótűz mellett ülve a szer-
ző maga meséli el angyali meséit. A könyv különlegessége a CD-n található, 
kifejezetten a gyermekeknek szánt csodálatos meditáció, ami abban segíti a ki-
csiket, hogy könnyen, bátran, szívből, szeretettel teremtsenek.

anGyali üzEnEt
Hét meditációt tartalmazó 
Cd-melléklettel
Farkas Ibolya
135 × 196 mm, 
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL319
Bolti ár: 4990 Ft
kLuBáR: 4640 Ft

anGyali SEGítSéG  
mindEnkinEk
nyolc meditációt tartalmazó 
Cd-melléklettel
Farkas Ibolya
135 × 196 mm, 240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL318
Bolti ár: 4990 Ft
kLuBáR: 4640 Ft

anGyali mESék
a varázslatos teremtés titka
meditációs mese Cd-vel
Farkas Ibolya
135 × 196 mm, 32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL320
Bolti ár: 3495 Ft
kLuBáR: 3250 Ft

A TiTok, 
ami mEGváltoztatta 
az élEtEm
hétköznapi emberek 
sikertörténetei
Rhonda Byrne
140 × 178 mm, 
271 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL316
Bolti ár: 3490 Ft
kLuBáR: 3250 Ft

Mit tartogat 
számunkra 

a kakas éve?
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a haRmat kiadó újdonSágai

karáCSonyi történEtEk
Johan Frinsel
130 × 197 mm, 120 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL325
Bolti ár: 2900 Ft • kLuBáR: 2690 Ft
A kötet igazi karácsonyi meglepetés, amely az 
ünnep valódi jelentésére igyekszik ráirányítani 
a figyelmünket. A rövid, mégis szívbe markoló 
történeteket olvasva az az érzésünk támad, hogy 
ezek akár velünk is megtörténhetnének, segít-
ségükkel pedig újra felfedezhetjük a karácsony 
mögött húzódó csodát. 

az 5 SzErEtEtnyElv
öröknaptár
Gary Chapman
127 × 100 mm, 368 oldal, naptár
Rendelési kód: BL321
Bolti ár: 3500 Ft • kLuBáR: 3250 Ft
Inspiráló idézetek pároknak az év min-
den napjára Gary Chapman Az 5 sze-
retetnyelv – Egymásra hangolva című 
könyve alapján. Az öröknaptár a sze-
retet kifejezésének és befogadásának 
titkát járja körül.

péntEkrE Új én
Hogyan változtasson az életén 5 nap alatt
Kevin Leman
135 × 205 mm, 266 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL324
Bolti ár: 2900 Ft • kLuBáR: 2690 Ft
A Péntekre új én révén jobban megismerheti ön-
magát, és megtudhatja, hogyan kovácsolhat tő-
két az erősségeiből, küzdheti le a gyengeségeit, 
és aknázhatja ki a legteljesebben az Önben rejlő 
lehetőségeket – és mindezt a szerzőtől megszo-
kott szórakoztató stílusban, a showbusinessből 
vett illusztrációkkal.

mérGEző munkaHElyEk
Hogyan óvjuk meg testi-lelki épségünket 
a negatív környezetben
Gary Chapman–Paul White–Herold Myra
135 × 205 mm, 188 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL323
Bolti ár: 3200 Ft • kLuBáR: 2980 Ft
Hogyan óvhatjuk meg testi-lelki egészségünket, 
ha a munkahelyünkön konfliktusokkal, rosszin-
dulattal, sérelmekkel, elérhetetlen elvárásokkal 
és méltánytalansággal találkozunk? A szerzők 
valós történeteken és eseteken keresztül számos 
túlélési stratégiát ajánlanak a figyelmünkbe. 

bibliai kézikönyv  
GyErEkEknEk
Tim Dowley
240 × 172 mm, 240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL328
Bolti ár: 4900 Ft • kLuBáR: 4560 Ft
Elejétől végig megismerheted a Bibliát, ha ez 
a kézikönyv lesz a kalauzod. Bemutatja az Ó- 
és Újszövetség szerzőit, történeteit és legfőbb 
szereplőit. Összefoglalja a Biblia könyveinek 
lényegét, segít átlátni a szerkezetét. Térképek, 
makettek, fényképek és rajzok támogatják a 
szöveg megértését. 

a SzErEtEt ajándéka
Válogatta: Naszádi Krisztina
115 × 160 mm, 32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL326
Bolti ár: 1500 Ft
kLuBáR: 1390 Ft

Az ünnepi hangulatot varázsló illusztrációk kö-
zött olvasható versek és mondások a szeretet 
mibenlétét fejtegetik, boncolgatják. Igyekeznek 
megragadni a kapcsolatok utáni vágy és a sze-
retni tudás lényegét. Hiszen a szeretet művé-
szet, és karácsony a tökéletes, isteni szeretet 
megjelenésének ünnepe.

lányok bibliája
Marion Thomas
152 × 204 mm, 128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL330
Bolti ár: 2900 Ft
kLuBáR: 2690 Ft

A gyönyörű akvarellekkel illusztrált Biblia ki-
mondottan lányoknak készült. A válogatott 
történetek hősei anyák és kisbabák, bátor 
hercegnők, erős asszonyok. A részletgazdag 
képeken megelevenednek a hitről, szabad-
ságról, hűségről, igazságról, megbocsátásról 
és szeretetről szóló bibliai elbeszélések. 

fiÚk bibliája
Rhona Davies
152 × 204 mm, 128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL329
Bolti ár: 2900 Ft
kLuBáR: 2690 Ft

A Biblia igazán megszólítja a fiúkat, hiszen sok 
történetének szereplői hős férfiak, akik kitar-
tottak a hitük mellett, harcoltak a népükért, és 
szorult helyzetben sem tagadták meg Istent. 
De kudarcokról, sőt gyáva és aljas tettekről is 
olvashatunk. Te kit választanál példaképül?

nEtfüGGő GyErEkEk
Hogyan teremtsünk egyensúlyt a virtuális  
és a valódi kapcsolatok között
Gary Chapman–Arlene Pellicane
135 × 205 mm, 264 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL322
Bolti ár: 2500 Ft • kLuBáR: 2290 Ft
A digitális világ komoly kihívás elé állítja a szülő-
ket: a gyerekek egyre több időt töltenek a képer-
nyők előtt. A szerzők kutatási eredményeken és 
gyakorlati példákon keresztül mutatják be, mi 
mindent tehetnek a szülők azért, hogy a techno-
lógia ne szétzilálja, hanem összehozza a családot.

narnia krónikái
Színezőkönyv
C. S. Lewis
220 × 280 mm, 96 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL327
Bolti ár: 3200 Ft • kLuBáR: 2980 Ft
A lenyűgöző színezőkönyv – az eredeti illusztrá-
tor, Pauline Baynes képeit felhasználva – teker-
vényes minták, jól ismert idézetek és illusz trá-
ciók segítségével nyújt betekintést a közkedvelt 
sorozat mind a hét kötetébe. Vedd elő a színes 
ceruzáidat, és éld át újra minden idők egyik leg-
szeretettebb történetét!
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Színezők  •  éLetmód

A maRco poLo
ÚTIKÖNyVSOROZAT ÚjdonSáGai

SalzburG 
éS környékE
Rendelési kód: BL333

Szardínia
Rendelési kód: BL332

A kötetek jellemzői:
106 × 190 mm,
156, 144 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
kLuBáR: 2290 Ft/kötet

A színezőkönyv szerzője, a kiváló koreai illusztrátor, young-Mi Park, egy 
képzeletbeli utazásra és közös kreatív alkotásra invitál. A gyönyörű és 
részletgazdag illusztrációk kifejezetten színezésre készültek. Nosztalgikus 
hangulatban válaszd a gombokkal körülvett varrógépet, a virágmintás mag-
nókazettát vagy a régi telefont. A romantikus lelkek teáscsészéknek, madár-
kalitkának, pillangónak és virágmintáknak örülhetnek. Szabadítsd fel kreatív 
energiáidat, és éld át az elmélyült alkotás örömét! Kapcsolj ki, relaxálj, töl-
tődj fel a Csodálatos nap segítségével!

Ez a színezőkönyv egy varázs-
latos mesebeli utazásra repíti 
a gyermeklelkű felnőtteket, és 
az ügyesen színező gyerekeket. 
Mézeskalácsházikó, Pi roska 
és a farkas, a kis hableány 
tengermélyi birodalma, uni-
kornis, és még sok minden 
más... Bájos rajzok, elbűvölő 
minták, garantáltan felhőt-
len szórakozás.

Ez a gyönyörűen rajzolt színezőkönyv 
egy görögországi utazásra invitál. Tedd 
egyedivé, töltsd meg színekkel; mutasd 
meg, milyen a Te saját Görögországod! 
Vidd magaddal a nyaralásra, vagy kap-
csolódj ki egy képzeletbeli görögorszá-
gi kiránduláson. Korosztálytól függet-
lenül remek időtöltés.

geRinctoRna 
kezdő 
Játékidő: 80 perc
Hatékony gerincmobili-
zálás, hát- és hasizom-
erősítés. 
Rendelési kód: BL337

geRinctoRna 
haLadó
Játékidő: 80 perc
Hatékony gerincmobili-
zálás, hát- és hasizom-
erősítés jobb erőnléttel 
rendelkezőknek.
Rendelési kód: BL338

keRingéSjavító 
toRna 1.
Játékidő: 70 perc
Mozgásprogram visszér, 
trombózis, ödéma 
megelőzésére, illetve 
meglévő panaszok 
enyhítésére.
Rendelési kód: BL339

LuSta toRna – 
cSak üLve! 
Játékidő: 75 perc
Izületkímélő, kon dí-
cio náló torna. Ajánlott 

keringésjavításra, 
zsírégetésre, inkon-
tinencia és aranyér 
panaszok csökkentésé-
re, férfiaknak prosztata-
gondok enyhítésére és 
megelőzésére.
Rendelési kód: BL340

a váLtozáS 
évei – kLimax 
torma + relaxáció 
Játékidő: 75 perc
Speciális torna csont-
ritkulás megelőzésére + 
autogén tréning + orvosi 
tanácsok.
Rendelési kód: BL341

Bolti ár: 990 Ft/DVD
kLuBáR: 920 Ft/dvd

mozogjunk!!!

A Vad Virágok könyvműhely 

SzínezőkönyveI

cSodáLatoS napyoung-Mi Park250 × 250 mm,84 oldal, kartonáltRendelési kód: BL334Bolti ár: 1990 FtkLuBáR: 1850 Ft

meSeBeLi

utazáS
Hyun-Jin Park

210 × 297 mm,

88 oldal, kartonált

Rendelési kód: BL335

Bolti ár: 1990 Ft

kLuBáR: 1850 Ft

kápRázatoS

göRögoRSzág

Lee Il-Sun

210 × 297 mm,

120 oldal, kartonált

Rendelési kód: BL336

Bolti ár: 2790 Ft

kLuBáR: 2590 Ft

GyErE Haza!
debbie macomber  
varázslatos világa
245 × 245 mm, 96 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL331
Bolti ár: 2990 Ft
kLuBáR: 2780 Ft

Készíts egy forró teát vagy kávét, fog-
lalj helyet egy kényelmes fotelben, 
és engedd szabadjára a fantáziádat! 
Ez a különleges színezőkönyv elröpít 
Debbie Macomber magával ragadó 
világába, Cédrusligetbe és a Blossom 
Street környékére, a regényei helyszí-
nére. A festői tájak és a bájos kisvá-
rosok hangulata, az otthon melege, 
a történetek optimizmusa sugárzik 
ebből a színezőkönyvből is, amely 
nem csak a rajongók számára nyújt-
hat igazi kikapcsolódást.

Színezôkönyv

minden
korosztálynAk
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iFjúSági könyvek

puSkáS öCSi 2.
Kemény Kristóf
185 × 215 mm, 64 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL347
Bolti ár: 2499 Ft • kLuBáR: 2290 Ft
Amíg a legendás focista gyerekkoráról szó-
ló sorozat előző részében Öcsiék annak is 
örültek, ha pályára engedik őket, most már 
a kis Puskás a csapatkapitány a Lipták-
grundon. Cimboráival sok galibát okoznak, 
de minden csínytevésük mögött az áll, hogy 
egyszer ők is híres focisták akarnak lenni. 

Wink, poppy, midniGHt
a hős, a hitvány és a hazug. de melyik melyik?
April Genevieve Toucholke
135 mm × 215 mm, 432 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL348
Bolti ár: 2990 Ft • kLuBáR: 2780 Ft
Wink egy vörös hajú, szeplős lány a szomszéd-
ból: senki sem ismeri egészen, a lénye csupa ta-
lány és rejtély. A szőke, ezüstszürke szemű Poppy 
a leggyönyörűbb és egyszersmind a legaljasabb, 
legkegyetlenebb lány a középiskolában: egy iga-
zi manipulatív méhkirálynő. és itt van a harma-
dik, Midnight, egy édes, de bizonytalan fiú, aki 
nem tud választani kettejük közül. 

kEGyEtlEn SzépSéG
Rosamund Hodge
135 × 215 mm,
432 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL345
Bolti ár: 3490 Ft
kLuBáR: 3250 Ft

Nüxet születésétől kezdve arra kép-
zik, hogy végezzen a Királyság zsar-
nok uralkodójával, a félelmetes és 
halhatatlan démonnal. De amikor 
tizenhét évesen beköltözik a város 
fölé magasodó kastélyba, rájön, 
hogy semmi sem olyan, mint ami-
lyennek képzelte: főképp a vonzó 
és szemtelenül szellemes új férje. 
Nüx tudja, hogy mi a kötelessége, 
és hogy bármi áron meg kell men-
tenie a népét, de lassan be kell 
ismernie, hogy menthetetlenül 
beleszeretett az esküdt ellensé-
gébe... Vajon ez elég indok arra, 
hogy feladja a küldetését, és 
átadja magát ennek a szörnye-
tegnek? 

játék a tűzzEl
Egy dörzsölt koponya kalandjai 2.
Derek Landy
135 × 215 mm, 352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL344
Bolti ár: 2990 Ft • kLuBáR: 2780 Ft
A 35 nyelven megjelent, hátborzongatóan vic-
ces világsiker folytatódik!
Valkiria és Skrupulus megtudja, hogy a rettegett 
sorozatgyilkos, Vindictus Báró kiszabadult a 
bör tönből. Írországot ellepik a vérszívók, egyre 
több a halott, ráadásul kiderül, hogy mindenki 
Valkiriát akarja eltenni láb alól. A nyomozópá-
rosra életük legnagyobb kalandja vár. GEEk Girl –

a lány, aki raGyoGni akart
Holly Smale
135 × 215 mm, 340 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL343
Bolti ár: 3290 Ft • kLuBáR: 3060 Ft
Harriet Manners rengeteg dolgot tud. Arról vi-
szont semmit nem tud, hogyan szerezzen ba-
rátokat az új osztályban. Vagy hogy mi lehet 
az oka annak, hogy régi barátai kerülik. Arról 
pedig végképp fogalma sincs, hogy mit jelent 
ragyogó, sikeres szupermodellnek lenni. Pedig 
ő most már végképp azzá vált! Vajon felkészült 
Harriet arra, hogy végre sztárként éljen?

SzErElEmrE CaStinGolva
Szappanopera 1.
Szirmay Ágnes
125 × 195 mm, 336 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL346
Bolti ár: 2990 Ft • kLuBáR: 2780 Ft
Ha a legjobb barátod a titkos szerelmed, akkor 
csapdába estél. Ha elcipeled magaddal egy té-
vésorozat szereplőválogatására, ne csodálkozz, 
ha más is meglátja benne, amit te már régen 
tudsz... Amikor Dé és Virág hirtelen mindketten 
egy szappanopera szereplői lesznek, gyökerestül 
felfordul az életük, és a kettejük közötti szálak is 
összegubancolódnak.

Színpadi Cipők
régi kedvencek-sorozat
Noel Sreatfeild
141 × 200 mm, 78 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL342
Bolti ár: 3490 Ft • kLuBáR: 3250 Ft
Nagyapjuk halála után a három Forbes uno-
ka Londonba kerül anyai nagymamájukhoz. 
Az idős hölgy, aki egykor híres színésznő volt, 
a három árvát elküldi a Gyermek Tánc- és 
Színművészeti Aka dé miá ra, ahol mindhár-
mukról kiderül, hogy színpadra termettek: 
Sorrel, remek színész, Mark gyönyörűen éne-
kel, Holly pedig a táncban jeleskedik. 

HamiSH éS a SoSEmlévők
Danny Wallace
129 × 197 mm, 328 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL349
Bolti ár: 2990 Ft • kLuBáR: 2780 Ft
Még senki sem tudja, de a Föld lakói nagy, 
nagy bajban vannak. Sőt - HATALMAS bajban. 
Jaj, ugyan már, hol a fantáziád? Kétszer akko-
rában, mint amire most gondolsz! A dologban 
benne van egy titokzatos alak, pár baljóslatú 
bestia, egy egész seregre való fura fémkolonc, 
és sok-sok ember, akik olyanok, mint te... csak 
épp egyáltalán nem olyanok. Így most dönte-
ned kell: kinyitod-e ezt a könyvet...

lEGyEn aHoGy akarod!
álom vagy valóság
Julie Fison
129 × 197 mm, 249 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL350
Bolti ár: 1990 Ft • kLuBáR: 1850 Ft
Phoebe Wright és legjobb barátnői, Annabel 
és Kimmi meghívást kapnak az év bulijára! Ám 
Phoebe-nek rá kell jönnie, hogy a buli épp egy-
beesik a szívéhez oly közel álló Vadállatokért 
Csoport adománygyűjtő moziestjével, és ettől 
totál kikészül... Ebben a fantasztikus, feleletvá-
lasztós történetben TE hozol döntéseket Pheobe 
helyett, így válik ez igazán a TE sztoriddá!

14+

12+

10+

8+

8+ 12+

10+

12+

A küldetése, hogy megölje,
a végzete, hogy szeresse.

14+
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manó könyvek

aGatHa nyomoz
kenyai szafari
Sir Steve Stevenson
163 × 238 mm, 136 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BL355
Bolti ár: 1990 Ft • kLuBáR: 1850 Ft
Nagy tragédia éri az Afrikában élő maszáj tör-
zset: szentként tisztelt állatuk, egy fehér zsiráf 
hirtelen eltűnik a szavannán. Agathára és 
Larryre ismét izgalmas kaland vár, ezúttal Ke-
nyában, ahol egy helybéli rokonuk segítségé-
vel erednek az orvvadászok nyomába. A nyo-
mozás most sem kezdődhet el a főkomornyik 
és a hófehér szőrű macska, Watson nélkül.

SHErloCk, lupin & én
Szfinx a Hyde parkban
Irene Adler
141 × 200 mm, 256 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BL357
Bolti ár: 2990 Ft • kLuBáR: 2780 Ft
Irene, Sherlock és Arsene Londonban várja a 
karácsonyt. Váratlan dolog zavarja meg a ké-
szülődést: titokzatos körülmények között meg-
gyilkolják a British Museum igazgatóját, az új-
ságok pedig egy sötét átokról írnak, amelynek 
gyökerei az ókori Egyiptomba nyúlnak vissza. 
A három barát izgalmas nyomozásba kezd... 

aliCE-miranda  
éS a titokzatoS boSzorkány
Jacqueline Harvey
125 × 190 mm, 328 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL351
Bolti ár: 2690 Ft • kLuBáR: 2490 Ft
Alice-Miranda nagyon boldog, hogy visszatér-
het Lankáserdő-Hímesrétre, ahol a lányok a 
szomszédos Fiaskó Fiúiskola növendékeivel 
adnak elő egy színdarabot. A bentlakásos isko-
lán túli világ azonban furcsa és megmagyaráz-
hatatlan jelenségekkel van tele. Miről pusmog-
nak éjszaka a lányok? Vajon igaz lehet, hogy az 
erdőben egy igazi boszorkány vert tanyát? 

utálom a padtárSam!
buda és vince
Baár Tünde
163 × 238 mm, 112 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL358
Bolti ár: 2490 Ft • kLuBáR: 2290 Ft
Buda és Vince, no meg az osztálytársaik ka-
landjai ismerősek lesznek minden iskolásnak, 
így egész biztosan velük izgulnak, nevetnek, 
vagy kiáltanak fel, hogy: Utálom a padtársam! 
Baár Tünde sokéves pedagógusi élményeit is 
beleszőtte a fiatalok történeteibe, amit lánya, 
Bakos Barbara vagány illusztrációi töltöttek 
meg még több színnel és élettel.

bErCi éS 
a SzEllEmvaSÚt
Christian Tielmann
145 × 215 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL354
Bolti ár: 1490 Ft • kLuBáR: 1380 Ft
A 3.a osztály vidámparkba megy. Berci és ba-
rátai nem tudnak betelni a vadvízi evezéssel, az 
óriáskerékkel és a körhintával. Lackó azonban 
egyszer csak nyomtalanul eltűnik a szellem-
vasút ban. Mi történhetett? Berci és Rozi azon-
nal keresni kezdi Lackót, amitől persze alapo-
san felbolydul a szellemek világa!

SZANDRA éS A 3.B • cSakazéRtiS
Balázsy Panna
145 × 215 mm,
96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL359
Bolti ár: 1690 Ft • kLuBáR: 1570 Ft
Szia! Még mindig Szentesi Szandra vagyok, és 
még mindig 3.b-s. Anya egyre jobb fej (elvisz 
egy divatbemutatóra), Apa is nagyon rendi – 
a nővérem meg sajnos tini. Végre itt a tavasz, 
osztálykirándulunk, lezárjuk az évet, és enyém 
lesz Bebi, a világ legbogyibb kiskutyája!

varázSlatoS állatbirodalom 
fifi bátor küldetése
Daisy Meadows
129 × 197 mm, 176 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL356
Bolti ár: 1490 Ft • kLuBáR: 1380 Ft
Lili és Luca alig várják, hogy újra visszatérhes-
senek a Barátság-erdőbe. Ám alighogy meg-
érkeznek, Grizelda, a gonosz boszorkány átkot 
szór Pötyire, a kiskutyára, aki mély álomba 
merül. Testvérére Fifire, és a két barátnőre vár a 
feladat, hogy megtörjék az átkot és felébresszék 
Pötyit, mielőtt még Grizelda megkaparintaná 
magának az egész varázslatos birodalmat.
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jElmEzbál
Rosie Banks
129 × 197 mm, 
128 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BL352
Bolti ár: 990 Ft • kLuBáR: 920 Ft
Nelli, Fanni és Jázmin ezúttal Jelmezfalvában 
kalandoznak, mert meg kell keresniük Trixi 
elveszett maskaráját, amiben a királyi tündér-
manó szeretné megnyerni a jelmezbált.

ékkövEk barlanGja
Rosie Banks
129 × 197 mm, 
128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL353
Bolti ár: 990 Ft
kLuBáR: 920 Ft

A három barátnőnek már csak 
az utolsó mesebeli gonosztevőt 
kell megtalálniuk, ami nem 
más, mint egy szörnyűséges 
tűzokádó sárkány. A bestia 
a Drágakő-barlangban él, és 
tüzes leheletével kioltja az ékkö-
vek fényét, így félő, hogy a Titkos 
Királyságra hamarosan sötétség 
borul. A lányok a jóságos álom-
sárkányok segítségét kérik.

cSupacucc – Szandi ruhatára
divatszínező füzet  38  matricával
Balázsy Panna
190 × 270 mm, 24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BL360
Bolti ár: 1490 Ft • kLuBáR: 1380 Ft
Tervezd meg, mit viseljen Szandra a suliban, 
egy buliban, vagy színházban! Színezz, 
és ragaszd fel a 38 matricát!
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bori éS a nEm mindEnnapi 
karáCSony
Julia Boehme
145 × 215 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL362
Bolti ár: 1490 Ft • kLuBáR: 1380 Ft
Bori nagyon várja a karácsonyt. Már csak há-
rom nap van hátra szentestéig. Ám a Komáro-
mi családban semmi sem alakul úgy, ahogyan 
tervezték. Minden balul sül el. Végül Bori mégis 
arra a megállapításra jut, hogy egy kivételes ka-
rácsony is lehet különleges…

advEnti történEtEk
Ann-Katrin Heger
163 × 238 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL363
Bolti ár: 1990 Ft • kLuBáR: 1850 Ft
Az adventi időszak teli van apró csodákkal. 
Az Olvass velem!-sorozat legújabb köteté-
ben is izgalmas történetek elevenednek meg 
azoknak, akik már barátkoznak az önálló olva-
sással. A főhősök nagyobb betűvel írt, színes 
mondatait a gyerekek, a hosszabb részeket 
a szülők, nagyobb testvérek olvashatják. Igazi 
közös, családi szórakozás!

SzElEburdi Szurikáták
boldog karácsonyt!
Ian Whybrow
129 × 197 mm, 164 oldal, kartonált
Rendelési kód: BL361
Bolti ár: 1490 Ft • kLuBáR: 1380 Ft
Vidám időszak köszöntött a Szeleburdi Szu ri-
káták népes csapatára. De vajon mire készül-
nek a mókás blablák azokkal a feldíszített fák-
kal és a csillogó csomagokkal? Mimi, Ficúr és 
Ábrándka újabb kalandba keverednek a Kala-
hári sivatagban, amelynek során megtanulják, 
mi is az a karácsony.

lEvél a télapónak
külön borítékkal a tE levelednek!
Ned Taylor
225 × 225 mm, 24 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL364
Bolti ár: 2490 Ft • kLuBáR: 2290 Ft
Szívmelengető történet egy kisegérről, 
aki segít a Télapónak, hogy Luca és Janó 
olyan ajándékot kapjanak, aminek a 
legjobban örülnek. A gyönyörűen illuszt-
rált könyv a benne rejlő kis levelekkel 
igazi ünnepi meglepetés lehet minden-
kinek, aki hisz a karácsony varázsában.

karáCSonyi 
naGy bori-könyv
Liane Schneider
207 × 250 mm, 144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL366
Bolti ár: 3490 Ft • kLuBáR: 3250 Ft
Bori már nagyon türelmetlenül várja a ka-
rácsonyt! Még szerencse, hogy az adventi 
időszakban sok a tennivaló: karácsonyi sütit 
kell sütni, adventi koszorút kötni és szalmá-
ból csillagokat készíteni. Bori, barátai és 
családja vidám játékokkal, karácsonyi da-
lokkal és versekkel töltik meg a várakozás 
idejét.

7+
3+

7+
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A Manó Könyvek karácsonyi kínálatából

ízES bolyGó
finomságok a nagyvilágból
Giulia Malerba–Febe Sillani
270 × 370 mm, 78 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL367
Bolti ár: 5490 Ft • kLuBáR: 5100 Ft
Ez az atlasz nem arról szól, melyik ország-
nak mi a fővárosa, és hol milyen hegység húzódik: ezúttal az éhes pocakokat 
szólítjuk meg, és azt mutatjuk meg, hogy a világ különböző tájain mit esznek az 
emberek. Az olasz Febe Sillani illusztrációi segítségével hat kontinens (észak-
Amerika, Dél-Amerika, Európa, Ázsia, Afrika és Óceánia) gasztronómiájához ke-
rülhetsz közelebb: láthatod, hol esznek férges sajtot, mérgező húsú halat, vagy épp 
grillezett tengerimalacokat, sőt, találsz néhány egyszerűbb receptet is a könyvben.

FEDEZD FEL A VILÁG 
LEGFINOMABB, LEGFURCSÁBB 
ÉS LEGÉRDEKESEBB ÉTELEIT

föld alatt/ víz alatt
Aleksandra Mizielinska–
Daniel Mizielinski 
270 × 370 mm, 
112 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BL365
Bolti ár: 7490 Ft
kLuBáR: 6950 Ft

Ez a különleges könyv páratlanul izgalmas 
utazásra hív. Bekukkanthatsz a föld alatti 
üregekbe, leereszkedhetsz a világ legmé-
lyebb bányájába, vagy találkozhatsz pél-
dául rekordokat felállító búvárokkal, me-
sésen tarka halakkal, különös mélytengeri 
teremtményekkel és felfedezheted a Titanic 
roncsait is. A könnyen érthető magyará-
zatok melletti hatalmas illuszt rációk 
egyre mélyebbre és mélyebbre hívnak, 
egészen a Föld forró magjáig.

8+

5+

8+
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manó könyvek

mit főz ki 
pEttSon éS finduSz?
Anne Tüllmann–Sven Nordqvist
190 × 250 mm, 56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL375
Bolti ár: 2500 Ft • kLuBáR: 2320 Ft
Hallottatok már Findusz palacsintatortájáról? 
és Pettson húsgombócáról? No és Andersson 
néni feledhetetlen fahéjas csigájáról? A svéd 
gyerekek már tudják, milyen isteni Findusz 
tejszínhabos gofrija vagy áfonyatortája. Hogy 
ti is megkóstolhassátok őket, ebben a sza-
kácskönyvben megtaláljátok a receptjüket – 
és még sok más finomságét.

kuflik a Hóban
Dániel András
230 × 160 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL374
Bolti ár: 1990 Ft • kLuBáR: 1850 Ft
Az elhagyatott réten télen sem unalmas 
a kuflik élete: Titusz és Pofánka kaland-
ra éhesen felkerekednek, hogy jóbogyót 
szerezzenek a rét egy eldugott zugában. 
Ám a behavazott réten nem egyszerű 
hazatalálni. A tavasz beköszöntével 
pedig egy furcsa látogató érkezik a 
kuflikupachoz. Tarts a kuflikkal az elha-
gyatott réten!

SzamóCka kalandjai
tündéri történetek a Szamócáskertből
Stefanie Dahle
163 × 238 mm, 80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL372
Bolti ár: 2490 Ft • kLuBáR: 2290 Ft
Szamócka a szamócatündér élete csupa ka-
land! Miközben Bibóval, a pillangóval a tóban 
fürdenek, valaki ellopja Szamócka ruháját. 
Vajon ki lehet a tettes? Centi, a süni nem tud 
téli álomra szenderedni, mert bántja, hogy 
összeveszett a legjobb barátjával. Szamócka 
segít kibékíteni őket. Cickány Cilinél is elkél 
a segítség, mert mindjárt megérkeznek a 
teadélutánra meghívott vendégek, ám Cili 
megfázott, és még teát sem tudott készíteni. 
Ám Szamóckának mindig van egy jó ötlete!

CSavaroS történEtEk 
doma segít
Mechler Anna–Niszler Kata
177 × 155 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL369
Bolti ár: 1990 Ft • kLuBáR: 1850 Ft
Doma, a kis mágnes vitéz nagyapó szerszámos 
műhelyében született, és úgy csodálkozik rá az 
őt körülvevő világra, mint egy bölcsődés, kis-
óvodás gyerek. Két újabb kalandja során elkí-
sérhetjük korcsolyázni, de Doma segítségével 
akár jó mókaként is felfoghatjuk a házimunkát.

a Három jóbarát
lEGSzEbb kalandjai
Helme Heine
163 × 238 mm, 184 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL370
Bolti ár: 3490 Ft
kLuBáR: 3250 Ft

A Tanyán élő három jó barát, Kakasházy Franci, 
Dzsoni, az egér és Kövér Walter a halhatatlan 
képeskönyv hősök közé tartozik. Megmutatják 
nekünk, hogyan lehet hármasban az élet vi-
szontagságain úrrá lenni, mert az igaz barátok 
legyőzhetetlenek.

muSkétáSok
Egy mindenkiért, mindenki egyért
Ute Krause
163 × 238 mm, 208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL373
Bolti ár: 3490 Ft • kLuBáR: 3250 Ft
Rőtszakállú Richárdhoz, egy előkelő hör-
csög ketrec unatkozó lakójához váratlan 
vendégek érkeznek: két egér és egy pat-
kány. Az aranyhörcsög, aki A három test-
őr és D’Artagnan történetének rajongó-
ja, azonnal életre szóló barátságot köt 
velük. Amikor megtudja, hogy egyikük 
elveszítette az emlékezetét és az ottho-
nát, elhatározza, hogy segít neki. Ezzel 
új, kalandokkal teli, izgalmas élet veszi 
kezdetét – mindannyiuk számára…

a kiSEGér, 
aki majdnEm HőS lEtt
165 × 240 mm, 
323 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL368
Bolti ár: 3490 Ft
kLuBáR: 3250 Ft

mESélj nEkEm 
mindEn EStE
antológia
185 × 265 mm, 192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL371
Bolti ár: 3490 Ft • kLuBáR: 3250 Ft
MESéLJ NEKEM! – hallatszik minden este 
a gyerekszobából. A közös mesélés, az 
összebújás, az együtt átélt izgalmas törté-
netek meghitt, emlékezetes időtöltést je-
lentenek gyereknek, felnőttnek egyaránt. 
Ehhez a közös kalandhoz szeretnénk 
segítséget kínálni válogatásunkkal, mely-
ben a népszerű Mesélj nekem-sorozatunk 
legszebb, legkülönlegesebb és legkedvel-
tebb meséit gyűjtöttük egy csokorba.

3+

5+
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A szerző rajzaival

Egy bájosan szívmelen-
gető és finom humorral 
átszőtt történet egy kis-
egérről, aki majdnem hős lett. 
Na meg persze a barátságról és 
a szeretetről. A Pásztohy András 
fejében megszületett szöve-
vényes mesét Pásztohy Panka 
imádnivaló rajzai teszik teljessé.

A MeSélj nekeM-sorozAt 
legszebb meséi egy kötetben

6+
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a BaBiLon kiadó gyeRmekkönyvei

Kétségtelen, hogy az ismeretterjesztő köny-
veket nagy kihívás elé állította az internetes 
forradalom. Ha a minket érdeklő témákról 
a neten is böngészhetünk, mi szükség lehet 
még ismeretterjesztő könyvekre? Azonban 
egy jó ismeretterjesztő könyv nemcsak is-
mereteket közöl, hanem egy gondosan 
végiggondolt koncepció mentén vezeti be 
olvasóját az adott téma világába, ráadá-
sul szórakoztat is. Egy jó ismeretterjesztő 
könyvet órákig lehet lapozgatni. A Babilon 
Kiadó könyvei éppen ilyenek. 

Egy generáció kedvenc 
ismeretterjesztô könyve

Akik a Mi MICSODA könyvek első lelkes 
olvasói voltak, ma már maguk is szülők – 
ugyanis a Babilon Kiadó immár 26 éve 
adja ki a sorozat köteteit. A könyvek az-
óta minden tekintetben megújultak. Az 
alkotók feltett szándéka, hogy a könyvek 
tartalmilag és vizuálisan is megfeleljenek 
a mai kor kihívásainak. Minden kötet egy 
adott témát jár körül, amiről személyes 
történeteket, naprakész információkat, 
érdekességeket, rekordokat és humoros 
adalékokat egyaránt olvashatunk. Az is-
meretanyag hitelességéről szaklektorok 
gondoskodnak, a szerkesztők pedig arról, 
hogy a megfogalmazás érdekes és emészt-
hető legyen a 7–10 éves gyerekek számára. 
Noha a könyveket kisiskolásoknak ajánlja 
a kiadó, az biztos, hogy a felnőttek szá-
mára is rengeteg új információt tartogat-
nak. Úgyhogy megéri együtt böngészni 
őket a gyerekekkel! Az idei kínálatból  

a Mi MICSODA Tánc és a Mi MICSODA 
Időjárás című köteteteket ajánljuk.

Gyere, kukucskálj!

Ha egy ovisnak keresünk ismeretterjesztő 
könyvet, akkor jó választás az 5–7 éveseknek 
való Mi MICSODA Junior sorozat. A kö-
tetek ezúttal is egy-egy témát járnak körül: 
olyat, ami az ovis korosztályt a legjobban 
érdekli. Nagy kedvencnek számít például a 
Dinoszauruszok, Az óra és az idő, a Földünk, 
vagy az örök favorit, a Lovak és pónik. Ezek 
a könyvek masszívak, jól bírják a strapát, 
és persze tele vannak barátságos rajzokkal. 
A vastag kartonlapokon minden oldalpáron 
megbújik néhány kinyitható fülecske, ame-
lyek mögött mindig lapul valami érdekes. 
Nem csoda, hogy ez a Babilon Kiadó egyik 
legnépszerűbb sorozata. 

Ismeretterjesztô könyvek 
gyerekeknek? Naná!

földünk
Rendelési kód: BL378
Bolti ár: 3690 Ft

kLuBáR: 3430 Ft

tánC
Rendelési kód: BL377
Bolti ár: 3200 Ft
kLuBáR: 2980 Ft

időjáráS
Rendelési kód: BL376
Bolti ár: 3200 Ft
kLuBáR: 2980 Ft

az EmbEri aGy – 30 másodpercben
Rendelési kód: BL379
Bolti ár: 2750 Ft

kLuBáR: 2560 Ft

Tudás 30 másodpercben!

Ahogy a nagy Mi MICSODA, a kiadó másik 
népszerű ismeretterjesztő sorozata, a Tudás 
30 másodpercben is a 7–10 éves korosztály-
nak szól. Bizony, a könyvek vállalt célkitű-
zése, hogy az olvasó egy-egy témáról akár 
fél percben is tájékozódni tudjon. Ám ez 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a könyvek 
felületesek lennének: csupán a lényeges in-
formációt világosan és érthetően adják át, 
hogy az olvasó ne bolyongjon sokáig a ho-
mályban, hanem gyorsan megértse és meg 
is jegyezze a téma egy-egy lényeges elemét. 
Vagyis már rövid olvasás után sikerélmény-
hez jut, és máris több a kedve, hogy tovább 
olvasson. Az már csak hab a tortán, hogy a 
modern és színes illusztrációk még viccesek 
is. A sorozatra nincs is jobb jelző, mint az, 
hogy: laza! Ajánljuk!

ÚJ!
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napRaFoRgó kiadó

Karácsonyi lapozóK
a télapó műHElyE
Rendelési kód: BL380

a télapó rénSzarvaSai
Rendelési kód: BL381

finom karáCSony
Rendelési kód: BL382

íGy ünnEpEl a HóEmbEr
Rendelési kód: BL383
175 × 255 mm,
8 oldal, kartonált, stancolt
Bolti ár: 1490 Ft/kötet
kLuBáR: 1390 Ft/kötet

A karácsonyi lapozók stancolt 
olda lain a kicsik átkukucskálhatnak 
a következő oldalra, így még szóra-
koztatóbb a mesehallgatás!

szofisztoriK
215 × 265 mm, 16 oldal, irkafűzött

téli kifEStő  
matriCákkal
Rendelési kód: BL384
Bolti ár: 790 Ft
kLuBáR: 740 Ft

Szofi téli  
foGlalkoztatója
Rendelési kód: BL385
Bolti ár: 690 Ft
kLuBáR: 640 Ft

kívánj EGy CSillaGot
200 × 200 mm, 18 oldal, 
kartonált, textil csillaggal
Rendelési kód: BL388
Bolti ár: 1990 Ft
kLuBáR: 1850 Ft

Ez a bájos mesekönyv a csodálatos csilla-
gával és a kicsi maci kedves történetével 
bearanyozza a lefekvés időszakát. 

mindEn idők lEGSzEbb mESéi
180 × 246 mm, 400 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BL389
Bolti ár: 3990 Ft
kLuBáR: 3630 Ft

Egy kötetbe foglalva elevenednek meg a Ró-
zsák meséi: a gyönyörű rajzok és az örökzöld, 
megunhatatlan mesék a csodák birodalmába 
repítik a kis olvasókat.

mESék kinCSEStára
200 × 275 mm, 252 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BL390
Bolti ár: 2990 Ft
kLuBáR: 2780 Ft

Ez a könyv a legszebb meséket gyűjti össze, 
többek között a kis hableány, Aladdin, Hófe-
hérke és Pinokkió történetét.

állatok éPÍTőELEMEKBőL
Rendelési kód: BL387

járművEk éPÍTőELEMEKBőL
Rendelési kód: BL386
190 × 250 mm, 96 oldal, puhatábla
Bolti ár: 2790 Ft/kötet
kLuBáR: 2590 Ft/kötet

Ha tele van a fiók LEGO elemekkel, 
akkor ez a könyv éppen kapóra jön. 
Az építőmester és csapata leírásait 
követve új életre kelnek a felesleges 
elemek: negyven lenyűgöző állat- 
vagy járműmodell építhető belőlük.

építS gépeket! 
interaktív könyv az építőipari gépekről
237 × 266 mm, 22 oldal, keménytábla,
kiemeLhető eLemekkeL
Rendelési kód: BL391
Bolti ár: 5990 Ft
kLuBáR: 5570 Ft

A kötet mindent tartalmaz ahhoz, hogy 
a mérnökpalánták megépítsék a saját 
működő modelljeiket, és megtapasztal-
ják a gépek működését.

a lEGElSő tűzoltókéSzlEtEm
Rendelési kód: BL394

a lEGElSő nyaralóS kéSzlEtEm
Rendelési kód: BL395
175 × 170 mm, 6 oldal, kartonált, 
kiemeLhető eLemekkeL
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
kLuBáR: 2290 Ft/kötet

Új kötetekkel bővül A legelső…-sorozat. 
Ezúttal a tűzoltók életébe nyerhetnek bete-
kintést a kicsik, valamint felidézhetik a nyár, 
a nyaralás legszebb pillanatait is.

olvaSSatok vElünk, fiÚk!
Rendelési kód: BL396

olvaSSatok vElünk, lányok!
Rendelési kód: BL397
175 × 225 mm, 472 oldal, flexibilis

Bolti ár: 4990 Ft/kötet
kLuBáR: 4640 Ft/kötet

A virágirodalom legszebb történetei vonulnak 
fel ezeken a lapokon, hogy felkeltsék a gyerekek 
érdeklődését az eredeti történetek iránt. Hiszen 
ki ne szeretne elmerülni a kalandok vagy éppen 
a romantika világában? 

TudáSTár
fEdEzzük fEl 
az EmbEri tEStEt
Rendelési kód: BL392

fEdEzzük fEl 
az ókor történElmét
Rendelési kód: BL393
200 × 275 mm, 188 oldal, bélelt borító
Bolti ár: 3990 Ft/kötet
kLuBáR: 3630 Ft/kötet

Akár kézikönyvként is használható, 
részletes ismeretanyagot tartalmazó 
könyv az emberi testről, illetve az ókor történelméről.

2–3
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a 10 éveS etaLon kiadó dvd- éS könyvkínáLatáBóL

a SzErEtEt GyóGyít
Giuseppe moscati,  
a szegények orvosa i–ii.
Rendelési kód: BL407
Bolti ár: 2990 Ft
kLuBáR: 2390 Ft

művéSz filmklub
dodESkadEn
Rendelési kód: BL404
Bolti ár: 2490 Ft
kLuBáR: 2320 Ft

Kuroszava Oscar-díjra jelölt filmje 
egy tokiói nyomortelep életéről.

mEnny éS pokol
Rendelési kód: BL405
Bolti ár: 2490 Ft
kLuBáR: 2320 Ft

Kuroszava drámája egy gyermek-
rablás történetéről.

rőtSzakállÚ
Rendelési kód: BL406
Bolti ár: 2490 Ft
kLuBáR: 2320 Ft

Kuroszava 1965-ös filmklasszikusa 
a Rőtszakállúnak nevezett főorvosról.

a japán filmművéSzEt 
rEmEkEi ii.
A díszdoboz 3 filmje: dodeskaden, 
menny és pokol, rőtszakállú
Rendelési kód: BL403
Bolti ár: 5990 Ft
kLuBáR: 5570 Ft

yojimbo  •  Sanjuro
Kuroszava-gyűjtemény – 2 DVD
Rendelési kód: BL414
Bolti ár: 3990 Ft
kLuBáR: 2990 Ft

andrEj tarkovSzkij-
GyűjtEmény – 11 DVD
Rendelési kód: BL412
Bolti ár: 14 990 Ft
kLuBáR: 10 990 Ft

az oroSz filmművéSzEt 
rEmEkEi i. 
5 orosz filmklasszikus 7 DVD-n
Rendelési kód: BL413
Bolti ár: 11 990 Ft
kLuBáR: 9990 Ft

az olaSz filmművéSzEt 
rEmEkEi i.
5 filmklasszikus (Antonioni, De Sica, 
Rossellini, Pasolini)
Rendelési kód: BL415
Bolti ár: 6990 Ft
kLuBáR: 5990 Ft

az olaSz filmművéSzEt 
rEmEkEi ii. 
3 filmklasszikus (De Sica, Visconti)
Rendelési kód: BL416
Bolti ár: 5990 Ft
kLuBáR: 4990 Ft

a Hit óriáSai – díSzdoboz ii.
Egész estés családi rajzfilmek:
páduai Szent antal, pio atya, teréz anya
Rendelési kód: BL400
Bolti ár: 4990 Ft
kLuBáR: 4640 Ft

CSaládi filmtár
karáCSonyi énEk
Rendelési kód: BL417
Bolti ár: 1990 Ft
kLuBáR: 1490 Ft

a lEGSzEbb ajándék
Rendelési kód: BL401
Bolti ár: 1990 Ft
kLuBáR: 1850 Ft

a máSik aSSzony
Rendelési kód: BL402
Bolti ár: 1990 Ft
kLuBáR: 1850 Ft

kétfilmES
CSaládi filmtár-
CSomaGok

a karáCSonyi Cipő
karáCSonyi énEk
Rendelési kód: BL408
Bolti ár: 3990 Ft
kLuBáR: 2990 Ft

a SzErEtEt ébrEdéSE
karáCSonyi kívánSáG
Rendelési kód: BL410
Bolti ár: 3990 Ft
kLuBáR: 2990 Ft

Hinni mindEnáron
a két lotti
Rendelési kód: BL409
Bolti ár: 3990 Ft
kLuBáR: 2990 Ft

a kiS HErCEG
a kék madár
Rendelési kód: BL411
Bolti ár: 3990 Ft
kLuBáR: 2990 Ft

könyvajánló
vizSGálat pio atya 
üGyébEn
vatikáni titkos akták
Rendelési kód: BL398
Bolti ár: 2990 Ft 
kLuBáR: 2490 Ft

az EmbEriSéG 
fáklyavivői – ii. kötEt
Szentek, tanítók és 
mesterek lexikonja
Rendelési kód: BL399
Bolti ár: 4990 Ft
kLuBáR: 4640 Ft
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A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés 
kézhez vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy fu
társzolgálattal megküldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel 
kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen feltételekkel csak magyarországi címre 
vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgá
latunknál! A Líra Könyv Zrt. a katalógusban talál ható köny vekre minőségi 
garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmentesen kicseréli.

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

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

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

A jelen katalógusban foglalt termékekre 2017. február 13ig veszünk 
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munka
napon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban 
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását 
nem bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása 
esetén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru 

vételárát az eladó az áru vissza
szolgáltatását követő 30 napon 
belül visszatéríti. Elállás esetén 
kérjük az árut a Líra Könyv Zrt., 
1086 Budapest, Dankó u. 4–8. 
címre küldeni.Ára: 198 Ft

KlubtagoKnaK ingyenes

Az ön helyi munkatársa:

Festői szerelmek
Nyáry Krisztián
185 × 245 mm, 248 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Bl418
Bolti ár: 5490 Ft
kluBár: 5100 Ft

Nyáry Krisztián legújabb köteté-
ben a képzőművészeté a fősze-
rep: hogyan éltek híres festőink, 
kiket látunk a vásznaikon, s kik 
voltak azok, akiket modellként 
sosem örökített meg az alkotó, 
mégis életre szóló hatással 
voltak a magyar művészetre? 
Mennyi féle szerelem létezik? 
Hogyan állít annak emléket egy 
festő? Megörökíti-e egyáltalán? 
Még pontosabban tehát: Hogy 
szerettek ők?

Az
Így szerettek ők 

szerzőjének 
legújabb 
kötete

Így szerettek ők
Nyáry Krisztián
180 × 270 mm, 132 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Bl419 
Bolti ár: 4500 Ft
kluBár: 4180 Ft

Így szerettek ők 2.
Nyáry Krisztián
180 × 270 mm, 168 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Bl420 
Bolti ár: 4500 Ft
kluBár: 4180 Ft

merész magyarok
30 emberi történet
Nyáry Krisztián
190 × 235 mm, 272 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Bl421
Bolti ár: 4500 Ft
kluBár: 4180 Ft

igazi hősök
33 magyar 
Nyáry Krisztián
190 × 235 mm, 248 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Bl422 
Bolti ár: 4500 Ft
kluBár: 4180 Ft
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