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A betegségek korA lejárt
Dr. David B. Agus
150 × 230 mm, 388 oldal, kartonált

A hozzáértő, ugyanakkor egyedi látásmóddal meg-
áldott orvos megdöbbentő képet fest az emberi 
testről és működéséről, valamint bemutatja, hogy 
egy újfajta szemlélettel végre mind elérhetjük 
a korábban oly távolinak tűnő hosszú életet.
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Király Levente
főszerkesztő

M ilyen vicces, hogy nicholas Sparks a 
koreai harcművészet mestere, vagyis fekete 
öves taekwondós, és közben szívbe markoló 
szerelmi történetek világszerte ismert írója. 
nagyinterjúnkban sok mindenről mesél, és 
természetesen szóba kerül legújabb regénye, 
a Kéz a kézben is.

Olivier Bourdeaut ugyan még nem akkora 
sztár, mint amerikai kollégája, de hasonló

képpen ígéretes jövőt jósolunk neki, hiszen 
a tavalyi év legnagyobb francia könyvsikerét, 
a Merre jársz, Bojangles? című regényt tu
catnyi nyelvre fordították már le, szerencsére 
magyarra is, és ez a csodálatos szöveg meg
babonázott minket – remélem, Önökkel is ezt 
teszi majd.

Erdős Virág és Tóth krisztina gyerekköny
vekkel jelentkezik, és ha már gyerekek: ki ne 

hagyják Beke Mari 77 magyar népi játék című 
remekét, amely lelkes kézművest farag kicsik
től a nagyokig minden családtagból!

jó olvasást!

XXIV. Budapesti
         Nemzetközi
  Könyvfesztivál

2017. áprIlIs 20–23. MIllenárIs, 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.

sZereTeTTel VárJUK MInDen KeDVes OlVAsÓnKAT
A leGnAGYOBB KÖnYVes Ünnepen!
A Líra csoport standjai: B22 (Magvetô, Corvina), B15 (Athenaeum, 
General Press Könyvkiadó), D16 (Manó Könyvek), D19 (Líra)

áPrilis 21. Péntek
10.30–11.30 Edinger katalin, nyulász Péter 

és Tamás Zsuzsa dedikál a Manó könyvek 
standon

11.00–12.00 Erdős Virág dedikál a Manó 
könyvek standon 

16.00–17.00 nádasdy ádám dedikál 
a Magvető/Corvina standon

16.00–17.00 Thuróczy Gergely dedikál 
a Magvető/Corvina standon

16.00–17.00 Balázsy Panna és Rippl Renáta 
dedikál a Manó könyvek standon

17.00–18.00 Géczi jános dedikál 
az Athenaeum/General Press standon

18.00–19.00 Dragomán György és Szabó T. 
Anna  dedikál a  Magvető/Corvina standon

18.00–19.00 Bagdy Emőke dedikál 
a Magvető/Corvina standon

18.00–19.00 kasnyik Márton dedikál 
az Athenaeum/General Press standon

áPrilis 22. szombat
11.00–12.00 Rubin Eszter dedikál 

az Athenaeum/General Press standon
11.00–12.00 Bede Béla dedikál a Magvető/

Corvina standon
11.00–12.00 Szilasi László dedikál 

a Magvető/Corvina standon
12.00–13.00 Takács Zsuzsa és Olivier 

Bourdeaut dedikál a Magvető/Corvina 
standon

12.30–13.30 Izsó Zita és Bach Máté dedikál 
az Athenaeum/General Press standon

13.00–14.00 Darvasi László dedikál 
a Magvető/Corvina standon

14.00–15.00 Wisinger István dedikál 
az Athenaeum/General Press standon

14.00–15.00 Léner Péter dedikál a Magvető/
Corvina standon

14.00–15.00 Grecsó krisztián dedikál 
a Magvető/Corvina standon

15.00–16.00 Bíró Szabolcs és Benyák Zoltán 
dedikál az Athenaeum/General Press 
standon

15.00–16.00 Tóth Csaba és szerzőtársai 
dedikálnak a külső színpadnál

15.00–16.00 Fesztbaum Béla dedikál 
a Magvető/Corvina standon

15.00–16.00 Garaczi László dedikál 
a Magvető/Corvina standon

16.00–17.00 Spiró György dedikál 
a Magvető/Corvina standon

16.30–17.30 Bíró Szabolcs és korsós Szabina 
dedikál a Manó könyvek standon

17.00–18.00 Szurovecz kitti dedikál 
az Athenaeum/General Press standon

17.00–18.00 Tóth krisztina dedikál a külső 
színpadnál

18.00–19.00 Pál Dániel Levente dedikál 
a Supka terem mellett

18.00–19.00 kiss Tibor noé és Szaniszló 
judit dedikál a Magvető/Corvina standon

áPrilis 23. vasárnaP
10.00–11.00 Horváth Ildikó dedikál a Manó 

könyvek standon
11.00–12.00  Tímár Gábor dedikál 

az Athenaeum/General Press standon

11.00–12.00 Tótfalusi István dedikál 
a Magvető/Corvina standon

12.00–13.00 Tóth krisztina dedikál 
a Magvető/Corvina standon

13.00–14.00 Bánó Attila dedikál 
az Athenaeum/General Press standon

13.00–14.00 Bodor ádám dedikál 
a Magvető/Corvina standon

14.00–15.00  klausz Melinda dedikál 
az Athenaeum/General Press standon

14.00–15.00 Erdős Virág és Oravecz Imre 
dedikál a Magvető/Corvina standon

14.00–15.00 nógrádi Gergely dedikál  
a Manó könyvek standon

15.00–16.00 Münz András dedikál 
az Athenaeum/General Press standon

15.00–16.00 Závada Pál dedikál a Magvető/
Corvina standon

15.00–16.00 Beke Mari dedikál a Magvető/
Corvina standon

15.00–16.00 Csapody kinga és Szalma Edit 
dedikál a Manó könyvek standon

16.00–17.00 Haász jános és Merényi Dániel 
dedikál az Athenaeum/General Press 
standon

16.00–17.00 Bertók László dedikál 
a Magvető/Corvina standon

16.00–17.00 kalapos éva dedikál a Manó 
könyvek standon

17.00–18.00 Lackfi jános és Vörös István 
dedikál az Athenaeum/General Press 
standon

17.00–18.00 kemény István dedikál 
a Magvető/Corvina standon
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athenaeum kiadó

Pesti nő
Izsó Zita–Bach Máté
220 × 165 mm, 
200 oldal, keménytábla
rendelési kód: bn134
Bolti ár: 4999 Ft
klubár: 4650 Ft

A pesti nők hétközna
piak, híresek vagy éppen 
különlegesek – törté
netük pedig megejtő, 
szórakoztató vagy elgondolkodtató. Izsó Zita és Bach Máté interjú
kötetében megelevenedik a pesti nő. A hétköznapi hősök mellett 
többek között Törőcsik Mari, Péterfy Bori, kiss Tibor noé vall arról, 
hogy milyen ma itt, Pesten egy igazi pesti nő bőrében élni. 

ÁrnyAk Hercege
Halhatatlanok alkonyat után 13.
DAciAnók 1.
kresley Cole
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
rendelési kód: bn101
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

Trehan Daciano dák harcos, 
évszázadokon keresztül bo
lyong a világban, érzéketlen 
végrehajtóként. Valójában 
nem is él, nincsenek érzései. 
Bettina az ifjú varázslónő 
életre kelti őt, és megismer
teti vele újra a szerelmet. 
Ez a regény egyszerre eroti
kus, romantikus, kíméletlen 
és egyben érzéki.

csAk A bAj
Hokis sorozat 5.
Rachel Gibson
135 × 215 mm,
320 oldal, kartonált 
rendelési kód: bn103
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

A Szépség és a Szörnyeteg 
modern kiadása. Chelsea, 
az alig százötven centis 
háttérszínész hollywoodi 
karrierről és mellkorrekciós 
műtétről álmodik. Hogy 
az utóbbira összegyűjtse 
a pénzt, elszegődik személyi 
asszisztensnek az arrogáns 
hokisztár, Mark Bressler mel
lé, aki épp egy súlyos baleset 
után lábadozik.

Anti-
lÁnyregény
Felnőtté válás 
és kilodráma 
13 felvonásban
Mona Awad
125 × 200 mm,
304 oldal, kartonált 
rendelési kód: bn102
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

A könyv története titkos 
ajándékot rejt. Adunk 
neked vele egy barátnőt. 
kicsit zűrös a csaj, az igaz, 
de nagyon szerethető, mert 
tényleg mindig őszinte, 
mert elképesztő sztorikba 
keveredik folyton, és mert 
olyan viccesen tud ruhát 
próbálni, ahogy senki más. 
Ő Lizzie, a kövér lány. Aki 
különben nem is kövér, 
csak azt hiszi magáról. Ez 
a dilije. Hogy dagadt. Meg 
hogy biztos nem kellene 
egyik fiúnak sem. ne tudd 
meg, milyen pasikra hajt, 
még egy rockzenésszel is 
összejött. Abból jó nagy gáz 
lett, majd elmeséli. 
Lizzie olyan, mint te – bol
dog akar lenni. Talán kicsit 
megelőzött téged: ő már 
végigcsinálta. Légy vele 
türelmes, kérlek! Ő azért 
bukdácsol ennyit, hogy 
neked már ne kelljen. Elkö
veti helyetted a hibáidat. 
nevessetek, sírjatok együtt! 

Fantasztikus világok
társadalmi és politikai kérdések a képzelet világaiban
Tóth Csaba [et al.] 
124 × 183 mm, 400 oldal, flexibilis
rendelési kód: bn105
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

szuperhősök, varázslók, jedik... Az általuk benépesí-
tett világok társadalmi és politikai kérdéseibe kalau-
zol el ez a könyv, amely tóth csaba A sci-fi politológiá-
ja című, nagy sikerű munkájának folytatása. 
Hogyan kell megszervezni egy sikeres lázadást az el-
nyomó galaktikus birodalommal szemben? indokolt 
volt-e a trónok harcának Vörös nászában a szószegő 
starkok legyilkolása? Hogyan reagálna Földünk, ha 
hirtelen idegenek, netán zombik támadnák meg or-
szágainkat? 
A kötet tizenöt 
szerzője meg-
annyi izgalmas 
kérdésre kere-
si a választ.

Az Úr nyolcADik 
kerülete
Pál Dániel Levente 
124 × 183 mm,
320 oldal, kartonált
rendelési kód: bn133
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

A helyszín józsefváros, Buda
pest nyolcadik kerülete, a  Város 
és a Zóna határa. élnek itt az 
őslakos magyarok és cigányok 
mellett törökök, kínaiak, 
vietnámiak, arabok, mindenféle 
afrikaiak, csere diá kok, öreg 
forradalmárok, piti és nagystílű gengszterek és vagy egy tucat 
vallás és szekta aktív hívei. Itt van elszórva pár négyzetkilomé
teren minden, ami a mi régi és ami a mi új Európánk. Itt lakom, 
ezen a környéken gyűjtöttem legtöbb történetem.

útra kelni
Magyar írók a felnőtté válásról
124 × 183 mm, 208 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn104
Bolti ár: 1999 Ft
klubár: 1850 Ft

Már nem gyerekek, még nem felnőttek. De számolják 
a perceket. Mert az életükben hamarosan minden 
megváltozik. 
kötetbe gyűjtöttük klasszikus magyar szerzők − kaffka 
Margit, karinthy Frigyes, kosztolányi Dezső, Móricz 
Zsigmond és mások − írásait a korszakról, amelyben 
az útkeresés a legmeghatározóbb élmény. Egy rövidebb 
vagy hosszabb, néha vidám, de olykor talán nehéz folya
matról, amikor lassan búcsút intünk a kamaszéveknek, 
hogy nekivágjunk a világnak és egy önállóbb életnek.
Az Útra kelni ötletes és színes ajándék lehet balla
góknak, pályakezdő fiataloknak, és mindenkinek, aki 
szeretné újraélni, milyen átlépni a felnőttkor küszöbét, 
vagy legalábbis ott toporogni előtte.

Ballagóknak
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general Press könyvkiadó

jég AlAtt
Douglas Preston–Lincoln Child
137 × 197 mm,
312 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bn115
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

Öt évvel ezelőtt egy mérnöki 
csapat titkos küldetésre in
dult. Az volt a feladatuk, hogy 
a DélAmerika partjainál lévő 
lakatlan szigetről az Egyesült 
államokba szállítsák a valaha 
látott leghatalmasabb me
teoritot. A küldetés azonban 
meghiúsult. A rakomány 
– ami nem volt más, mint egy 
élő és összetett organizmus –, 
a tengerfenékre süllyedt, és 
ott növekedésnek indult...

VADÁsz
Chris Carter
137 × 197 mm,
348 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn116
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

Los Angeles egyik haszná
laton kívüli hentesboltjában 
ismeretlen nő holttestére 
bukkannak. Az áldozat testén 
egyetlen sérülés sem látszik, 
a száját leszámítva: azt ugyan
is a gyilkos összevarrta. Pon
tosabban szólva: nem csak 
azt varrta össze... A rendőrség 
a különös kegyetlenséggel el
követett esetekre specializáló
dott Robert Hunter nyomozóra 
bízza az ügyet.

egy igAz FérFi
clifton-krónika 7.
jeffrey Archer
137 × 197 mm,
464 oldal, keménytábla
rendelési kód: bn114
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 3250 Ft

A bristoli születésű Harry 
Clifton sorsa nem is alakulha
tott volna fordulatosabban. 
A kikötői dokkmunkás fiából az 
évtizedek során híres író és a 
királynő lovagja lett. Idős korá
ra csak egyetlen célja maradt: 
megírni élete fő művét, amely 
halhatatlanná teszi a nevét. 
Miközben beletemetkezik a 
munkába, a családja minden
napjai tovább bonyolódnak.

A Pestis ÁrnyékÁbAn
Brigitte Riebe
137 × 197 mm,
344 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bn112
Bolti ár: 3790 Ft
klubár: 3490 Ft

köln, 1540. Az ifjú johanná
nak nemcsak a gyásszal kell 
megküzdenie férje korai halá
la után, hanem a megörökölt 
borkereskedésének a gondja 
is a nyakába szakad. A sógora 
szemet vet az asszonyra – és 
nem utolsósorban a házára –, 
amikor viszont johanna 
visszautasítja, a férfi a legal
jasabb eszközöktől sem riad 
vissza, hogy megakadályozza 
az özvegy boldogulását.

lADy cAssAnDrA 
MegHóDítÁsA
Madeline Hunter
137 × 197 mm,
312 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn111
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

Lady Cassandra Vernham 
meglehetősen szabados 
életet él. Anyagi nehézségeit 
a Fair bourne Aukciósház 
árverése valamelyest enyhíti 
ugyan, de a legmagasabb 
áron elkelő ékszeréért az 
új tulajdonos, a jóképű és 
rendkívül eszes Lord Ambury 
egy pennyt sem fizet, ehelyett 
inkább elhatározza, hogy  
kideríti a fülbevaló eredetét...

rügyFAkADÁs
Catherine Anderson
137 × 197 mm,
336 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn110
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Taffeta Brownnak néhány évvel 
korábban szörnyű megpróbál
tatásokon kellett keresztül
mennie. Férje nemcsak hogy 
többször megcsalta, de elvette 
tőle a kislányát, Saraht. 
Az asszony Oregonba költözik, 
hogy új életet kezdjen, és re
mélni sem meri, hogy valaha 
is visszaszerezheti egyetlen 
gyermekét. A sors azonban 
az útjába sodorja Barney 
Sterling seriffhelyettest...

Lucinda Riley 

137 × 197 mm,
544 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn113
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Ally D’Apliese épp egy viharo
san induló szerelem kapujá
ban áll, amikor a nevelőapja 
haláláról értesül. A nővéreivel 
a Genfitó partján magasodó, 
gyermekkori otthonukba gyűl
nek össze, hogy meghallgas
sák nevelőjük végrendeletét. 
A különc milliárdos, Pa Salt 
mindnyájuknak egy külön
leges tárgyat meg egy levelet 
hagyott örökül, amelyek 
segítségével a lányok 
közelebb kerülhetnek valódi 
gyökereikhez.

Ally úgy dönt, norvégiába 
utazik, hogy felkutassa a vér 
szerinti családját.
Mi vár rá a fenséges szépségű 
országban? Mire jut egy száz
ötven évvel ezelőtti életrajz 
elolvasása után, amely egy 
énekesnőről, Edvard Grieg 
világhírű zeneszerző múzsájá
ról szól? és milyen, az eddigi 
életét a négy sarkából kifor
dító, váratlan felfedezések 
várnak még rá Bergen festői 
partjainál?
Lucinda Riley A hét nővér 
sorozatának második kö te  
tében egy évtizedeken és 
Európán átívelő nyomozás 
történetét meséli el.

atlantic Press kÖnyVkIADó

boko haram
nigéria szentségtelen 
háborúja testközelből
Mike Smith
135 × 210 mm,
272 oldal, kartonált 
rendelési kód: bn109
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A világ egyik legveszélyesebb 
ter rorszervezete, a nigériai 
Boko Haram eredete és 
története először olvasható 
magyar nyelven születésétől 
egészen napjainkig, amikor 
is a fekete földrész legkorrup
tabb  rendszere áll szemben 
a dzsihádistákkal. 

lánykereskedők
William G. WInkler
135 × 210 mm,
248 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bn108
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

A szexrabszolgaságról, 
a pedofilokat kiszolgáló 
bűnszövetkezetekről, az új,  
kifejezetten keleteurópai 
típusú maffiák kegyetlensé
géről szól Winkler hatodik 
regénye, mely nagy valószí
nűséggel a legkeményebb 
krimi, ami valaha magyar 
nyelven megjelent. Csakis 
erős idegzetű olvasóknak!

viharnővér
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A romantika 

 Őszintén, te ennyire romantikus vagy?

Persze, miért is ne! Amúgy a romantika 
nagyon nehéz műfaj, bármilyen könnyű-
nek is tűnik. Rengeteg kihívás van ben-
ne, abban meg pláne, hogy úgy maradj 
hiteles és őszinte, hogy közben nem vagy 
sablonos és túl sok. Amikor megírsz egy 
történetet, arra törekszel, hogy felidézd 
magadban eddigi életed legfontosabb 
érzéseit, érzelmeit úgy, hogy mire az ol-
vasó befejezi a regényt, azt érezze, hogy 
végigélt egy életet. Közben a szereplők 
boldogok és szomorúak, dühösek, fruszt-
ráltak és szerelmesek. Ha ezek közül a 
dolgok közül csak egyetlenegyet is el-
veszek, már nem lesz ugyanaz, és ezáltal 
nem is lesz valóságos.
 
 Hogyan kezdesz neki egy regénynek?

A folyamat viszonylag egyszerű, leülök a 
székembe, felteszem a lábam az asztalra, 

az ölembe veszem a laptopot. Napon-
ta 2000 szót írok le, egy héten általában 
3-4 napot dolgozom 10-től délután fél 
4-ig. Néha az írás 3-4 órán keresztül tart, 
de van, hogy 7-8 órát ülök a gép előtt. 
Egy regényt 4-5 hónap alatt fejezek be. 
A könyv szerkesztése még további két hó-
napig tart. 

 Talán mondhatjuk azt, hogy elég ter-
mékeny író vagy. Honnan jönnek a törté-
neteid?

Az életemből, az emberektől, akiket is-
merek, cikkekből, amiket olvastam, vagy 
a beszélgetésekből. Az első kérdés, ami-
re egy új történetnél keresem a választ, 
hogy mi az a konfliktushelyzet, amely a 
karaktereket távol tartja egymástól. Ah-
hoz, hogy egy sikeres regény megszü-
lethessen, már rögtön az első fejezetben 
kell egy nagyszerű karakter és egy érde-
kes szituáció.

 A regényeid mind Észak-Karolinában 
játszódnak. Miért választottad pont ezt a 
helyszínt?

Először is, amikor az első regényemet, 
a Szerelmünk lapjait írtam, azt gondoltam, 
hogy az embereknek, ha ránéznek egy 
könyvre a könyvesboltban, bizonyosan 
vannak elvárásaik. Ezt szem előtt tartva 
úgy döntöttem, hogy minden regényemet 
ugyanarra a három alappillére építem: 
lesz benne egy szerelmi történet, Észak-
Karolinában játszódik majd és a szereplők 
szerethető figurák lesznek. Azt hiszem, 
a kisvárosi lét egyfajta nosztalgiát ébreszt 
az emberekben. Az élet lassabb, kisebb a 
forgalom, ismeri mindenki a szomszéd-
ját. Manapság mindenki borzasztóan el-
foglalt, gyerekek, háztartás, férj, feleség, 
kutya, macska, attól a pillanattól kezdve 
rohanunk, ahogy felébredünk, egészen 
odáig, hogy aludni megyünk. Azt akar-
tam, hogy lássák az olvasók, hogy van 
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Nicholas Sparks sokkal 
több, mint egy romantikus 
bestsellerszerző: egyszemélyes 
popkulturális ikon.  
Könyveit 97 millió példányban 
adták el világszerte, és 
a regényei alapján eddig  
már tizenegy film is készült. 
Facebook-rajongótábora 
lassan eléri a 3 millió 
követőt. Kéz a kézben című 
regénye a napokban jelent 
meg. Az új könyvről, 
Sparks népszerűségének 
lehetséges okairól, valamint 
jótékonysági szerepvállalásáról 
beszélgettünk vele. 

nehéz 
műfaj



interjú nicholas sParksszal a szerző korábbi kötetei

olyan hely, ahol le lehet ülni a teraszra, 
zenét hallgatni vagy a kutyával labdázni, 
és közben azt érezzék, hogy igen, én ezt 
az életet akarom. 

 Számos regényedből film készült. Ho-
gyan válnak a regényeid forgatókönyvvé, 
majd filmmé?

Általában kiveszem a részem a szerkesz-
tési folyamatokból, de a forgatókönyvíró 
rakja össze a végleges anyagot. A pre-
mie rek re elmegyek, és részt veszek a film 
népszerűsítésében. Nem vagyok jelen a 
castingon, a rendezés vagy a vágás során. 
Írtam már forgatókönyvet, azokban az 
esetekben együtt dolgoztam a rendezővel 
és a producerrel, hogy a lehető legjobbat 
hozzuk ki a dologból. 

 Az évek során szerinted változtattál 
valamit az írás folyamatán, vagy változott 
a stílusod?

Technikai szinten szerintem javult a stílu-
som, és bizonyos szempontból úgy érzem, 
könnyebben írok. Sokkal szervezettebb 
lett maga az írás menete. Ettől még írni 
ugyanolyan nehéz maradt. Persze könnyű 
általános és jó dolgokról írni, de jól írni, 
na, az az abszolút kihívás. 

 Amikor az első regényedet írtad, eszed-
be jutott egyáltalán, vagy remélted is valaha, 
hogy ilyen népszerű lesz? Vagy azt gondoltad, 
hogy a fióknak írod? 

Igen, még mielőtt az első mondatot leír-
tam volna a Szerelmünk lapjaiból, tudtam, 
hogy sikeres lesz. Egyszerűen éreztem azt 
az érzelmi intenzitást, ami átjárja a re-
gény utolsó harmadát. Ezért is írtam meg 
először a regény végét, majd az elejét és 
utoljára a prológust. Meg is döbbentett az 
a tény, hogy rengeteg kiadó elutasította 
a kéziratot.

 Azóta pedig eltelt húsz év. Húsz éve írsz 
a szerelemről, és most írtál egy válásos tör-
ténetet.

A Kéz a kézben egy családi történet, egy 
szerelmi történet és egy apa-lánya törté-
net. Persze akarva-akaratlanul mindenki 
a válásommal kapcsolja össze. Hitelessé 
akartam tenni a történetet, hitelessé az 
érzelmi feloldódást, hitelessé a fájdalmat 
és hitelessé a lassú gyógyulást. Bárki, aki 
hasonlón ment keresztül, tudja, hogy ez 
milyen. Bár azt remélem, hogy a történe-
tet nem keverik össze az én magánéletem-
mel, mert annak más a végkifejlete, de az 
érzés ugyanaz.

 Nyugtass meg, hogy nem hagyod még 
abba az írást!

Amíg lesz történetem, addig biztosan 
nem hagyom abba. A célom az, hogy 
minden egyes regényem egyedi legyen. 
Ehhez persze nekem is változnom és vál-
toztatnom kell. 

 Az írás mellett jótékonykodsz is. Mesélj 
az alapítványodról!

Létrehoztunk egy iskolát New Bernben 
nehéz sorsú gyermekek számára. Tud-
juk, hogy az oktatás mennyire fontos té-
nyezője az életben való boldogulásnak. 
A kisvárosi, vidéki közösségekben, ahol a 
szegénység aránya a legmagasabb, égető 
szükség van arra, hogy a gyerekek meg-
felelő oktatásban részesüljenek. Észak- 
Karolina olyan hely, ahol nehéz elmene-
külni a szegénység valósága elől. A fiata-
loknak szembesülniük kell a társadalmi 
helyzetükkel. Igyekszünk ezeket a prob-
lémákat orvosolni. Vannak ösztöndíja-
saink, esti programjaink, nyári táboraink, 
amelyek mind-mind a tanulást szolgálják. 

 Mit szeretnél, hogyan emlékezzenek rád?

Azt szeretném, ha úgy emlékeznének 
majd rám, mint Stephen Kingre, aki a 
20–21. századi horror műfajának kiválósá-
ga. Szeretném, ha úgy gondolnának majd 
rám, mint a modern romantikus regények 
meghatározó írójára. 

Mátyás Emma

VÁlAszÚton
137 × 197 mm,
280 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn120
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

MinDig VAn 
HolnAP
137 × 197 mm,
344 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bn121
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

engeM lÁss!
137 × 197 mm,
576 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn127
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Az utolsó DAl
137 × 197 mm,
448 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn122
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

szerelMünk 
lAPjAi
137 × 197 mm,
192 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bn123
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

üzenet 
A PAlAckbAn
137 × 197 mm,
320 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn119
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

HosszÚ utAzÁs
137 × 197 mm,
392 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn124
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

eltékozolt éVek
137 ×  197 mm,
248 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn126
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

MeneDék
137 × 197 mm,
352 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn118
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

VisszA HozzÁD
137 × 197 mm,
312 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bn125
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

kéz a kézben
nicholas Sparks
137 × 197 mm,
568 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bn117
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Russell Greennek mindene megvan: boldogan él a feleségével 
meg az ötéves kislányával, és a munkájában is sikeres. Az élete 
azonban szinte észrevétlenül a visszájára fordul, amikor arra 
kényszerül, hogy önálló vállalkozásba fogjon. Russell kezdetben 
azt hiszi, csak a házasságát veszítheti el, de amikor azzal szem
besül, hogy az eddig szeretett nő a gyermekét is elszakítaná tőle, 
végképp úgy érzi, mintha kihúzták volna a lába alól a talajt. ám 
egyelőre neki magának kell ellátnia a lányát, és helyt kell állnia 
egy keménynek ígérkező válóper közepette. jó oka van arra, hogy 
küzdjön, hogy ne adja fel: a lánya.

ÚJ!
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az ulPius baráti kör ajánlásával

szereleM és HÁborÚ DAlAi
Santa Montefiore
125 × 200 mm, 574 oldal, kartonált
rendelési kód: bn129
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Sodró lendületű történet szerelemről és családról. Előre megter
vezték az életüket. De a szerelem és a háború megváltoztat min
dent. A hullámzó ír dombok közt megbújó Deverill kastély három 
nőnek ad otthont: a tűzvörös hajú kitty Deverillnek, legjobb barát
nőjének, Bridie Doylenak, aki a kastély szakácsának lánya, vala
mint harsány rokonának, Celia Deverillnek.
Amikor kitör a háború, mindhármuk élete örökre megváltozik. 
árulás szakítja szét őket, világuk hamuvá válik, s a barátságuknak 
alighanem vége, hiszen a földgolyó különböző tájaira sodródnak. 
Egyvalami azonban közös bennük: a heves és megingathatatlan 
vágyakozás a Deverill kastély, és a hozzá fűződő felejthetetlen em
lékek iránt.

A szereleM A...

legédesebb 
Méreg
Mia Asher
125 × 200 mm, 
320 oldal, kartonált
rendelési kód: bn130
Bolti ár: 3590 Ft
klubár: 3290 Ft

Lawrence
Az mondtam neki, 
hogy a testét akarom, 
nem a szerelmét. 
Hazudtam.

Ronan
egy hazugságba szerettem bele...
Maga volt a szépség és a romlás.
csókolni őt, 
akár egy kellemes dallam.
testét birtokolni, vad költemény.
szeretni őt, a bukásom.
De az enyém volt.
legalábbis ezt hittem.

Blaire
Az egyik férfi a szerelmét kínálja.
A másik a világot.
zuhanok, zuhanok, zuhanok...
s a vége nem látható.
ki tudja, meddig még.

A lÁny, Akinek nincs MÚltjA
kathryn Croft
125 × 200 mm, 320 oldal, kartonált
rendelési kód: bn128
Bolti ár: 3790 Ft
klubár: 3490 Ft

évek óta menekülsz a múltad elől. Ma utolér!
Leah Mills úgy él, mint aki örökösen menekül. Egy bor
zasztó nap üldözi a múltjából. Magányos, társaságba nem 
jár, barátai nincsenek. Aztán egy napon, mert oly nagyon 
vágyik már kapcsolatra, megismerkedik juliannel. Most 
először meri elhinni, hogy normális életet élhet. ám annak 
a bizonyos napnak a tizennegyedik évfordulóján kap egy 
üdvözlőlapot. Valaki tudja az igazat, tudja, mi történt. és 
nem fog leállni, amíg szét nem rombolja az életet, amit 
a fiatal nő felépített.

Aludj jól
meddig mennél el a szeretteidért?
Rachel Abbott
125 × 200 mm,
400 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bn131
Bolti ár: 3790 Ft
klubár: 3490 Ft

Amikor olivia brookes felhívja a rendőrséget, 
hogy bejelentse férje és gyermekei eltűnését, azt 
hiszi, soha többé nem látja viszont őket. okkal 
fél a legrosszabbtól, hiszen nem ez az első tra-
gédia, amit átél. Most, két esztendővel később, 
tom Douglas főfelügyelőt ismét ehhez a család-
hoz küldik nyomozni, ám ezúttal olivia tűnt el. 
Minden bizonyíték arra utal, hogy reggel még az 
otthonában tartózkodott – kocsija a garázsban 
áll, pénztárcája a konyhaasztalon heverő táská-
jában van. A rendőrség el akarja rendelni olivia 
keresését, de a családtagok összes fényképét el-
távolították a fotóalbumokból, számítógépekből, 
telefonokból. Aztán meglátják a vért… 
Vajon a múlt utolérte oliviát?
Aludj jól – ha tudsz. sosem tudhatod, ki figyel.



részlet

A döntés
Samantha king
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált 
rendelési kód: bn132
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Maddie élete tökéletes, egészen addig, amíg 
az ikrei tizedik születésnapjának a reggelén be 
nem csenget hozzá a végzet. Egy símaszkos 
férfi áll az ajtóban, fegyverrel a kezében, és arra 
kényszeríti az asszonyt, hogy döntsön, melyik 
gyermeke haljon meg, és melyik éljen tovább: 
a fia vagy a lánya. A valóra vált rémálom után 
a nő romokban hever, mindene odavész – az 
emlékei is. Ezért minden idejét azzal tölti, hogy 
megtalálja a választ, ki és miért tette ezt velük. 
Ahogyan tisztulni kezd a kép,  egyre világosabbá 
válik számára, hogy a családja még mindig ve
szélyben lehet. Samantha king regénye az első 
laptól kezdve magával ragadja, a váratlan for
dulatok pedig az utolsó mondatig nem eresztik 
az olvasót. kötelező olvasmány a Lány a vona-
ton és a Zárt ajtók mögött rajongóinak.
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Annabel a korához képest kis növésű. Tö-
rékeny testalkatú, a lába meglepően hosszú, 
pedig épphogy csak százhúsz centiméter 
magas, a karja sovány. „Az evőpálcikáim” 
– mondja rájuk. A haja a legfeltűnőbb raj-
ta – a megszelídíthetetlen, aranybarna csi-
gák puha szövésű, vattacukorszerű koronája. 
Mindig is azt gondoltam, hogy Annabel sze-
mélyisége olyan, mint a haja: légiesen köny-
nyed, nyughatatlan, szemet gyönyörködte-
tő, óhatatlanul megmosolyogtató látvány.

Aidané hasonlóan festene, ha Dom nem 
vágattatta volna velem rövidre kilenc hó-
nappal ezelőtt. Bűnözőnek éreztem magam, 
amikor szombaton elvittem a High Streeten 
lévő fodrászhoz, közvetlenül az előtt, hogy 
megkezdték volna az új iskolát. Emlékszem 
a könnyeire, amiket a lexikonja mögé bújva 
próbált elrejteni, és emlékszem az én köny-
nyeimre is, amikor Annabel türelmetlenül 
elhessegetett az iskolai kaputól, és maga 
után húzta a két perccel fiatalabb öccsét a 
frissen zöldellő füvön át a hatalmas, piros 
téglás épület felé. Végignéztem az elegáns, 
mályvaszínű egyenruhát viselő iskolások ha-
dán, és a szívem elszorult, amikor meglát-
tam, hogy a fiam zavarában a fejéhez nyúl, 
és összekócolja rövidre nyírt haját.

Dom jogosan tett szemrehányást: a fod-
rász túl sokat vágott le belőle. Szólnom kel-
lett volna, de túl sokáig haboztam, miköz-
ben azt magyarázta, hogy az összes iskolás 
fiú ilyen röviden hordja. Azzal vigasztaltam 
magam, hogy így talán Aidan könnyebben 
beilleszkedik majd, és nem fog kiríni a töb-
biek közül. Ők lesznek a legcsóróbb gyere-
kek a flancos iskolában: még belegondolni 
sem mertem, milyen gúnyos megjegyzése-
ket vágnak majd a fejükhöz, de az osztályok 
kis létszámúak voltak, az iskola pedig pa-
zarul fel volt szerelve. Dom azonban téve-
dett: az ikrek sokkal boldogabbak voltak az 
előző általános iskolájukban a régi barátaik 
között, akik nem várták el, hogy iPhone-t 
kapjanak ajándékba, vagy befizessék őket 
egy sítanfolyamra. De abban a vitában is 
alulmaradtam, ahogy gyakorlatilag az ösz-
szesben az utóbbi egy év alatt, különösen 
ami az ikreket illette.

„Hogy milyen borzasztóan hasonlítanak 
egymásra!” – ájuldoztak folyton a torna-
dresszes bébiszitterek, aztán már robogtak is 
tova, nehogy elkéssenek a pilatesórájukról.

Hát igen, illetve annyira mégsem. A fiam 
mindig ragaszkodott hozzám, fogta a keze-
met, amíg csak lehetett, a lányom viszont 

állandóan lerázott magáról, magasra tört, 
a szabadság vonzotta. 

Vajon ezért választottad Aidant? Mert na-
gyobb szüksége volt rád, és jobban szeretett? 

Mindkét gyermekemnek szüksége volt rám! 
Mindketten szerettek.

És én egyformán szerettem őket. 
A kavicsok a talajon még jobban belenyo-

módnak az arcomba, közben a fejemben vég 
nélkül, értelmetlenül kavarognak az érvek: 
Annabelnek már soha többé nem lesz szük-
sége rám, és Aidan sem fogja bevallani, még 
ha úgy is érez. Ez a büntetésem azért, mert 
beengedtem egy gyilkost az otthonomba, 
és miközben megvédtem a félénk, aranyos, 
túlzottan gyanakvó fiamat, hagytam, hogy 

az eleven, mindig a középpontban lévő lá-
nyom, aki oly vakmerően tekintett az életre, 
egyenesen a halálába rohanjon.

– Majd én nyitom, anya! Te csak folytasd, 
amibe belekezdtél, az fontosabb – indult 
Aidan az ajtó felé a csengő hangjára. Feltar-
tottam a kezem, hogy megállítsam.

– Ne olyan hevesen, kicsim! Tudod jól, 
hogy nem szeretem, ha ajtót nyitsz idege-
neknek.

– Honnan tudod, hogy idegen csenget? – 
szólalt meg Annabel, leugorva a kanapéról. 
– Talán Max bácsi az. Azt mondta, hogy 
valami szuperkülönleges meglepetése lesz 
számunkra.

– Hah! – emeltem az égre a szemem. – 
Várjatok még egy másodpercet!

Így ni. Tökéletes. Nem tudtam, hogy az 
átlagos, hétköznapi életet élő családunkra 
alattomos tragédia leselkedik, így még mo-
solyogtam is magamban, amikor elhelyez-
tem az utolsó gyertyákat a hatalmas, úszó-
medence alakú születésnapi tortájuk kék 
mázzal bevont tetején – tíz mályvaszínűt 
Annabelnek, tíz pirosat Aidannek. Klasszul 
fog mutatni az asztalon a délutáni bulin a 
medence mellett.

– Máris jövök! – kiáltottam ki, lenyaltam 
egy kis cukormázat az ujjaimról, és már lo-
holtam is az ajtóhoz.

Ám Annabel megelőzött.
– Na, fogadjunk, hogy a postás az! Látni 

lehet a hatalmas árnyékát az üvegen át. Tuti 
biztos, hogy rengeteg ajándékot hozott!

– Remélem, hogy Xbox is van közöttük – 
jegyezte meg a játékőrült fiam, és a nővére 
háta mögé lopózott.

– Tudod, hogy apu nem rajong különö-
sebben a videojátékokért – mondtam. Igye-
keztem olyan hangot megütni, hogy ne lo-
hasszam le nagyon a kedvét.

– Azért, mert mindig ő akar nyerni,  
és utálja, ha lelövik – válaszolta nagy böl- 
csen, ugyanúgy grimaszolva, ahogy én 
szoktam. Elnevettem magam. Meggondo-
latlanul cselekedtem, a következő pillana-
tokban ugyanis olyan események zajlottak 
le, mintha Aidan egyik lövöldözős játéká-
nak a kellős közepébe csöppentünk volna. 
Figyeltem, amint a lányom két lépéssel 
előttem kitárja a bejárati ajtót, majd felnéz 
a hatalmas, terepszínű katonai egyenruhát 
és nyakig érő, kötött símaszkot viselő alak-
ra, aki nem hozott ajándékot. Az árnyéka 
kitakarta a tökéletes nyári reggel fényét, és 
még nagyobbnak látszott, amint megragad-
ta mindkét gyermekemet, és a kert vége felé 
vonszolta őket a ház oldala mentén, kesz-
tyűs kezében pisztolyt nyomva hol az egyi-
kük, hol a másikuk arcába, a születésnapi 
boldogságban úszó, szinte egyforma arcuk-
ba, majd az én elgyötört képembe, amikor 
utánuk vetettem magam.

– Válassz közülük, ribanc!
Innentől filmszakadás, a nyomában sö-

tétség.

A döntés
Részlet Samantha King azonos című regényéből, amely a General Press 
Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Rácz Péter.
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Felejtett ÁloM
Patrick Modiano
125 × 190 mm,
176 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bn139
Bolti ár: 2490 Ft 
klubár: 2290 Ft

Párizs, hatvanas évek. 
A történet narrátora, egy 
húsz év körüli fiatalember, 
aki régi könyvekkel házal. Egy 
napon különös párral hozza 
össze a véletlen. Beleszeret 
jacquileba, aki egyszercsak 
búcsú nélkül eltűnik, hogy 
majd húsz év múlva bukkanjon 
fel újra – új névvel, új külsővel. 
Patrick Modiano az emlékezés 
írójaként kapta meg az irodal
mi nobeldíjat 2014ben.

inkArnÁciók
ezer éve rólunk álmodom
Susan Barker
142 × 190 mm,
464 oldal, kartonált
rendelési kód: bn140
Bolti ár: 4590 Ft
klubár: 4270 Ft

Vang, a pekingi taxis fura 
leveleket kap. Mágnesként 
vonzzák ezek az írások. De 
vajon mi köze lehet egy 
taxisnak egy kegyetlen 
császár elleni merénylethez, 
az ópiumháború ügyeskedő 
kis embe rei hez, a maoista 
gimnazista lányokhoz? 
Lebilincselő és torokszo
rító lélekutazásra hív ez 
a regény.

ta
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köszeM – A szultÁnA 2. 
szulejmán sorozat 10. kötet
Demet Altınyeleklioğlu
155 × 200 mm, 344 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bn135
Bolti ár: 4490 Ft
klubár: 4180 Ft   

Szafije anyaszultána halála után könyörtelen 
küzdelem vár köszemre a háremben. Esküt tesz, 
hogy királynőként fog uralkodni a birodalom 
felett, és erős kézzel vezeti a politikusokat és a 
hadvezéreket is. A Hürrem, Szulejmán ágyasa, 
a Hürrem, Szulejmán asszonya és az Ibrahim 
és Hatidzse 1–2. című könyvek írójának új regé
nyében találkozhatunk a tévésorozat hőseivel, 
az isztambuli hárem intrikáival.

kurt szejt és MurkA
szerelemben, háborúban – 2. rész
nermin Bezmen 
155 × 240 mm, 480 oldal, keménytábla
rendelési kód: bn137
Bolti ár: 4490 Ft
klubár: 4180 Ft

kiderül, hogyan folytatódik a szomorú szerel
mesek sorsa. Szejt szívében egyszerre két nő él! 
Szenvedélyes szerelemmel rajong távoli kedve
se, Sura iránt, miközben gyengéden szereti török 
feleségét, Mürvetet. A történet valós tényeken 
alapul: Szejt Eminof az írónő nagyapja. Törökor
szágban a regény már 45 kiadást megért!

Az AnyA 
Robert Lawson 
135 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
rendelési kód: bn136
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft 

A lélek útja és a Navina, a karácsony angyala 
írójának új könyve a boldogság kereséséről és 
az anyai szeretetről. A fiatal szépség éjszakán
ként egy night Clubban szórakoztatja a kiéhezett 
férfiközönséget. Egyik éjjel egy férfi kegyetlenül 
megerőszakolja, s ezzel a nő élete megváltozik. 
Szívfájdító út veszi kezdetét, mely során egy lel
kileg összetört lányból a gyermekéért mindenre 
képes anya válik. 

bAbA DunyA utolsó szerelMe
levelek csernobilból: 
ahol még él az élet, él a remény
Alina Bronsky 
135 × 200 mm, 184 oldal, kartonált
rendelési kód: bn138
Bolti ár: 2790 Ft
klubár: 2590 Ft

évekkel a csernobili reaktorbaleset után a hat
van éven felüliek visszaköltözhettek sugár
szennyezett falujukba. Baba Dunya is hazatér. 
Felszínre tör a múlt, egy anya küzdelme a megél
hetésért és a gyerekeiért. Története felkavaró és 
elgondolkodtató. Egy olyan kor üzenetét hordoz
za, ahol az élet apró örömei még közösségeket 
összetartó erőnek bizonyulnak.

könyvklub

eMMA könyVe
koppány Enikő
140 × 210 mm,
472 oldal, keménytábla
rendelési kód: bn107
Bolti ár: 3400 Ft
klubár: 3160 Ft

Ez a könyv a szerelemről és 
a feltétel nélküli szeretetről 
szól, amely két nagyon 
különböző társadalmi hely
zetből jött embert köt ösz
sze, akik egy szerencsésen 
szerencsétlen pillanatban 
találkoztak a két világhá
ború közötti tünékeny béke 
időszakában. 

HÁborÚ és lélek
Faragó Annamária
144 × 194 mm,
284 oldal, keménytábla
rendelési kód: bn106
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Történelmi és családregény, 
amely egy jász család éle tét 
meséli el Trianontól a kom
munizmusig. A változásokat, 
amelyet a deportálás, a front 
szolgálat, a lágerélet, 
a kommunista téeszesítés 
vagy az 1956os forradalom 
hozott, bámulatos tehetség
gel eleveníti meg a szerző.
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A kutyA szerint A VilÁg
Alexandra Horowitz
140 × 200 mm,
328 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn147
Bolti ár: 3970 Ft
klubár: 3690 Ft

A kutya az ember legjobb barátja. De va
lóban ismerjük a kutyánkat? A szerző hu
morosan és tudományos alapossággal 
ismerteti a kutya kialakulásának történe
tét, viselkedésének sajátosságait, és azt, 
hogyan érthetjük meg jobban. és a végén 
kiderül: ők már régóta sokkal jobban ismer
nek bennünket, mint gondolnánk.

lány A mólón
Claire Douglas
140 × 200 mm,
320 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn141
Bolti ár: 3970 Ft
klubár: 3690 Ft

A huszonegy éves Sophie egyik 
éjszaka eltűnik. Semmi nem 
marad utána, csak egy edzőcipő 
a régi mólón és kongó űr legjobb 
barátnője, Frankie szívében. 
Húsz év múlva a víz partra dob 
egy holttestet, Frankie pedig 
visszatér a tengerparti kisvá
rosba. Hátborzongató leveleket 
kap, és mindenütt Sophie 
kísértetét véli felfedezni. Vajon 
mi történt azon az éjszakán?

Ikrek
Claire Douglas
140 × 200 mm, 312 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn143
Bolti ár: 3970 Ft
klubár: 3690 Ft

Ikertestvére halála után Abi új életet 
kezd. Megismerkedik a gyönyörű 
Beatriceszel és annak ikertestvérével. 
különös barátság alakul ki hármuk közt, 
az idillt azonban furcsa események 
árnyékolják be. Abit zavarja a testvérek 
közötti szoros kapcsolat, mégis próbál 
megfelelni új barátainak. 

megsebzett lelkek
nina Laurin
140 × 200 mm, 288 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bn144
Bolti ár: 3970 Ft
klubár: 3690 Ft

Lainey Morenót tízévesen elrabolták, és 
csak négy év után találtak rá zavarodott 
állapotban, terhesen. Tíz évvel később 
nyugtatókon él, miközben elrablója még 
mindig szabad. Egy nap Laineynek ször
nyű gyanúja támad: sosem látott lánya 
lehet a következő áldozat. Hogy meg
mentse, szembe kell néznie a múltjával. 

sorsok, 
AVAgy seMMi különös
Viktoria Tokarjeva
142 × 197 mm, 384 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bn145
Bolti ár: 4170 Ft
klubár: 3990 Ft

A népszerű kortárs orosz írónő a 70–80as 
évekbe repíti az olvasót, a szocialista 
Oroszország boldogboldogtalan világába. 
Egyik novellában sem történik semmi kü
lönös, akárcsak Csehovnál, de az élet már 
csak ilyen. Tokarjeva hol derűs humorral, 
hol fájdalommal mesél az emberi életről.

Az éjszAkA csÁszÁrnője
Eva Stachniak
142 × 197 mm, 456 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bn146
Bolti ár: 4570 Ft
klubár: 4250 Ft

II. katalin cárnő a halálán van, utolsó 
óráiban lejátszódik előtte az élete. Gon
dolataitól és érzéseitől kísérve tekinthe
tünk végig uralkodásának dicsőséges és 
megrázó állomásain. A kiváló stratégiai 
érzékkel rendelkező cárnő hiába arat 
újabb és újabb diadalt, magánéletét fájó 
csalódások sora kíséri.

LéLekveszto könyvek´́

az isteni marlene
életrajzi regény
C. W. Gortner
142 × 197 mm, 480 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bn142
Bolti ár: 4170 Ft
klubár: 3990 Ft

Maria Dietrich szegénységben nő fel az első világháború alatt. 
Miután hegedűművészi ambíciói meghiúsulnak, belecsöppen 
a berlini kabarék züllött világába. igéző szépségével, polgárpuk-
kasztó öltözködésével telt házak előtt énekel, és a filmszakmában 
is befut. sem a házasság, sem az anyaság nem tudja megfékezni 
szabadság- és szereplésvágyát. Amerikában talál új hazára, ahol 
olyan sztárokkal játszik, mint john Wayne, cary grant. A második 
világháborúban ő is harcol a nácik ellen: katonák ezreinek énekel 
a frontvonalban. A szerző finom pszichológiai érzékkel ábrázolja 
az isteni díva belső vívódásait.
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Az ÁrtAtlAn
A grófnő árnyékában
R. kelényi Angelika
130 × 197 mm, 448 oldal, kartonált
rendelési kód: bn152
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Fabricius Flóra 1609 októberében Báthory Er
zsébet udvarába érkezik, hogy megkeresse el
tűnt nővérét. Vajon milyen sötét titkot rejtenek a 
csejtei vár falai? A regény vérfagyasztó történetet 
mesél el korabeli környezetbe helyezve, roman
tikát és politikai cselszövést sem nélkülözve.

A HAsznos iDiótA
Albert Levente
130 × 197 mm, 235 oldal, kartonált
rendelési kód: bn151
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

„Ritkán van szerencsénk olyan krimivel talál
kozni, amely megfelel az alábbi három szem
pontnak: mai, magyar és élethű. Az elsőkönyves 
Albert Levente ezen művek táborát gyarapítja.” 
(Magyar Nemzet)
„A kortárs magyar krimi megteremtését célzó 
szerző kedvet csinál a műfajhoz.” (Heti Válasz)

lélekbéklyó
V. E. Gabriel
130 × 197 mm, 280 oldal, kartonált
rendelési kód: bn150
Bolti ár: 3199 Ft
klubár: 2980 Ft

A földhöz béklyózott lelkek bűnösek. Akkor 
mégis ki az a lány, aki Peter mellé szegődik, és 
szövetséget köt vele? Mit akarhat a fiútól? és 
mi köze lehet Peternek az egyre erősebbé és 
veszélyesebbé váló lelkekhez? Vajon a külön
leges képessége elég ahhoz, hogy megállítsa 
őket?

A szeMtAnÚ
Carrie Cooper
130 × 197mm, 416 oldal, kartonált
rendelési kód: bn148
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 
immár az élete.

AngélA
Tamas Garam
130 × 197mm, 683 oldal, keménytáblás
rendelési kód: bn149
Bolti ár: 4499 Ft
klubár: 4190 Ft

A Vatikánban egy sötét vallási közösség pró
bál világuralomra törni. Hálójukba kerül egy 
természetfeletti képességekkel megáldott ka
maszlány, akinek szembe kell szállnia a démoni 
szervezettel. Vajon képes lesz választani a saját 
és mások élete között? kéjgyilkosság, szerelem 
és összeesküvés a kereszt árnyékában.

A kAliForniAi Feleség
kristen Harnisch
135 × 204 mm, 352 oldal, kartonált 
rendelési kód: bn154
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A borász lánya folytatásában Sara és Philippe 
Lemieux újdonsült házaspárként, reményekkel 
telve lát neki, hogy napavölgyi borászatukat 
világhírű vállalkozássá fejlesszék. A 20. szá
zad eleje azonban temérdek akadályt támaszt 
eléjük: az árháború, a filoxéra és a szesztilalom 
egyaránt veszélyezteti üzletük sikerét…

Ferenc PÁPA gonDolAtAi  
A csAlÁDról
bölcsességek az év minden napjára
Alberto Rossa
122 × 197 mm, 176 oldal, keménytábla
rendelési kód: bn153
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Ferenc pápa szavait e kötetben minden hónap
ban más és más téma köré rendeztük össze, hogy 
nap mint nap imára és elgondolkoztatásra kész
tessenek bennünket, és segítsenek mélyebb 
kapcsolatba kerülnünk Istennel és egymással.

borban az igazság...
a bor füveskönyve
112 × 197 mm, 184 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bn155
Bolti ár: 2200 Ft
klubár: 2050 Ft

nincs alkotó a világirodalomban, 
akit ne igézett volna meg a szőlő 
és a bor varázsa. Ma reneszánsza 
van a jó bornak, a borivásnak, 
így kedvvel olvashatjuk 
két évezred bölcsességeit 
borról és szerelemről, 
mámorról, elmúlásról – 
vagyis az életről.

sörben nincs hazugság!
a sör füveskönyve
112 × 197 mm, 184 oldal, keménytábla
rendelési kód: bn156
Bolti ár: 2200 Ft
klubár: 2050 Ft

„A sör talán a legkülönlegesebb ital a földön – 
hideg, mégis felmelegíti a szívünket,  
keserű, mégis megédesíti az életünket,  
folyékony, mégis kenyérként táplálja 
a testünket, habja van, mint az óceánnak, 
mégis mi nyeljük el őt.”
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Merre jÁrsz, bojAngles?
Olivier Bourdeaut
Fordította: Tótfalusi ágnes
125 × 197 mm, 160 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn157
Bolti ár: 2699 Ft
klubár: 2500 Ft

Egy kisfiú meséli el családja titokzatos tündöklését 
és bukását. A tehetős család mintha a világon kí
vül élne, barátok, mulatságok töltik ki napjaikat hol 
Párizsban, hol spanyolországi villájukban. A szülők 
mesékkel, izgalmas hazugságokkal helyettesítik az 
unalmas valóságot. A gramofon egész nap nina 
Simone Mr. Bojangles című számát harsogja a ha
talmas lakásban, a kibontatlan leveleket pedig a 
sarokba dobják. De mi történik akkor, amikor a va
lóságot már nem lehet többé kizárni az életükből?  
Az elsőkönyves író meglepetésszerű, hatalmas euró 
pai sikere egy szomorú és elszánt szerelmeslevél az 
álmokhoz.

A könyv egy hallatlanul szép, szo-
morú, vidám, vicces, könnyed 
és fajsúlyos könyv – igen, elsőre 

mindez ellentmondásosnak tűnik, de 
éppen ez a nagy művek titka: a legna-
gyobb ellentéteket képesek egybeolvasz-
tani. Nagyon-nagyon távoli rokona az 
Amélie csodálatos élete című film, ha már 
mindenképp találnunk kell valami hason-
lót, mindkettőben megvan az a franciás 
könnyedség, amit az egész világ irigyel. 
Egy extravagáns, félig-meddig képzelet-
beli család története, akik fordított életet 
élnek, éjjel-nappal buliznak, a gyereket 
kiveszik az iskolából, és mivel gazdagok, 
szinte bármit megengedhetnek maguk-
nak – és mégis végtelenül szerethetők. 
Az életet roppant unalmasnak találják, 
ezért sztorikkal szórakoztatják egymást, 
a megszokott, a „normális” szinte szitok-
szó náluk. A leveleket soha nem bontják 
fel, halomban állnak az előszobában, 
a gyerek abba ugrálhat, ha akar. A házas-
pár csodálatosan táncol, természetesen 
gramofonzenére, azon belül is egyet-
len számra, Nina Simone dalára, a Mr. 
Bojangles-re. Nálam ez plusz piros pont, 
hiszen szerény véleményem szerint a va-
laha élt legnagyobb énekes Nina volt, és 
punktum, erről nem nyitok vitát. És hát 
ez a balladája mindig is rajta volt a top 
tízes listámon. Érdekes, hogy egy gaz-
dag, fehér francia család kedvenc száma 
egy szegény, öreg fekete férfiről szól, aki 
a börtöncellában táncol – de hát pont ez 
a trükk: miért is ne lehetne ez a favorit? 
A szülők nemcsak viccesek, őszinték és 
megnyerők, hanem tökéletesen is tán-
colnak: egy spanyolországi fiesztán még 
az őslakos délspanyolok is megtapsolják 
őket, pedig ők aztán tudnak mulatni.

Rengetegen találgatják a regény meg-
jelenése óta, hogy mégis miért lett ekkora 
siker. A szerzőről kiderült, hogy disz lexiás 
– ez már önmagában is érdekes. Ráadá-
sul a könyvet a szülei házában írta meg, 
és csupán hét hétig dolgozott rajta, vagyis 
kevesebb, mint két hónapig tartott az írás! 
Legutolsó munkahelye egy tankönyvki-

adónál volt, telefonközpontosként dol-
gozott. „Tankönyvek vettek körbe, ször-
nyű volt, a gyerekkorom jutott eszembe 
állandóan”, vallott erről a helyzetről. És 
mivel a könyvben szereplő család a legfi-
nomabb szóval is extravagánsként írható 

le, mindenki biztos volt benne, hogy az ő 
szülei is ilyenek. Erre mindig azt mond-
ja, „a családomban csak én vagyok őrült, 
én voltam a fekete bárány. Igazából ez a 
könyv az első, ami sikerült. Többször évet 
kellett ismételnem, és semmiféle képzést 
nem kaptam végül. Na de később se lett 
jobb: azt terveztem, hogy ingatlanügynök 
leszek, tíz évig próbálkoztam, de nem 
ment. Később mindenféle ostoba mun-
kát elvállaltam, hogy eltartsam magam, és 
közben írhassak.” Nem akármilyen kez-
dés, Bourdeaut úrnak, alighanem, többé 
már nem kell állást keresnie, megtalálta a 
hivatását.

Egyik francia olvasója ezt írta: „a met-
rón olvastam, és az utasok bolondnak 
néztek, mert az egyik pillanatban még 
hangosan nevettem, majd rá pár perc-
re sírógörcsöt kaptam. Szerencsére egy 
hölgy odajött hozzám, és azt mondta, ne 
féljek, ő is pont így járt a könyv olvasá-
sakor.” Ha tehát egyszerre síró és neve-
tő embereket látnak tömegközlekedési 
eszközökön, ne nézzenek furán: csak a 
Bojangles-t olvassák!

De mi a siker titka? Mitől ilyen fan-
tasztikus ez a könyv? Azt hiszem, azért 
lett ilyen jó, mert kicsalogatja lelkünk-
ből a kisgyereket, és egy olyan világba 
röpít, amit már rég elfeledtünk. Igen, ez 
az álmodozások kora, a gyerekkor ide-
je, amikor először szembesültünk azzal, 
hogy a világ nem a mi játszóterünk, hogy 
félelmetes, rideg és kegyetlen törvények 
uralkodnak benne és rajta. És ami a leg-
ijesztőbb: nekünk van igazunk, gyere-
keknek, akik látják, hogy ez a világ hazug 
és rettenetes, és a felnőttek a bolondok; 
mégsem tehetünk ellene semmit, mert a 
felnőttek csökönyösen ragaszkodnak eh-
hez a hülye berendezkedéshez, amit va-
lóságnak hívnak. Ilyenkor menekül el a 
gyerekek nagy része egy álomvilágba, ha 
ezzel a savanyú másikkal már nem lehet 
mit kezdeni. Ezért népszerű még mindig 
a Kis herceg, és nyilván Harry Potterék 
varázslóiskolája is sokkal izgalmasabb egy 
standard kémiaóránál. És hogyan éri el 
Bourdeaut, hogy ne csak az ötlet, hanem 
a kivitelezés is jó legyen? Hát úgy, hogy 
bravúros stílust talált a sztorihoz, amit 
szerencsére a fordító, Tótfalusi Ágnes 
remekül ültetett át magyarra. Költészet, 
zene és humor – ezekből van összegyúrva, 
sok elemből építkezik. Ahogy egyébként 
a Nina Simone-dal is, melyből kihalljuk 
a sanzont, a balladát, a gospelt és a bluest 
is, egyszerre, ráadásul tökéletes egységbe 
forrva.

Várjuk tehát a francia üstökös újabb 
alkotását, addig is sírva nevetünk a met-
rón. Mostanában lesz is időnk olvasni, 
mert folyton lerobban.

Ármos Imre 

A diszlexiás
francia író remekműve

Olivier Bourdeaut fiatal francia író első regénye tavaly jelent meg 
hazájában, és akkora szenzáció lett, hogy százezrek  

vásárolták meg. Fontos díjakat nyert és több tucat nyelvre fordították 
már le. Nem csoda, hogy magyarul is kiadták, most jött ki a  

Merre jársz, Bojangles? címmel.
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MAcskÁM, jugoszlÁViA
Pajtim Statovci
Fordította: Huotari Olga
135 × 197 mm,
288 oldal, kartonált
rendelési kód: bn161
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Egy fiú Helsinkiben meleg 
internetes oldalakon keresi 
a partnereit, és különös 
macskákkal ismerkedik. Egy 
albán muszlim nő koszovóban 
az álomesküvőjére készül. 
A két szálon futó cselekmény 
idővel összeér. Pajtim Statovci 
rémálmokban bővelkedő 
regénye pontos képet nyújt 
arról, hogyan sodródnak a ha
zájukat elhagyók, és hogyan 
adaptálódnak új otthonukhoz.

tAVAsszAl MegHAlni
Ralf Rothmann
Fordította: Szijj Ferenc
125 × 197 mm, 208 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn162
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

A tizenhét éves Waltert 1945 
márciusában besorozzák 
a WaffenSS kötelékébe a 
legjobb barátjával együtt. Míg 
a barátja, Friedrich egy harcoló 
alakulathoz kerül, Walter sofőr 
lesz a hadtápnál. Mindketten 
Magyarországon teljesítenek 
szolgálatot. Walter egy eltávo
zásról visszatérve megtudja, 
hogy barátja dezertálni akart, 
ki fogják végezni, és ő is tagja 
lesz a kivégzőosztagnak.

A regény a kortárs magyar 
irodalom legnagyobb nem  
zetközi sikere, eddig har
minc nyelvre fordították le.
Hogyan dolgozza fel egy 
tizenegy éves kamasz, 
ha apját a szeme láttára 
hurcolják a Dunacsatorna 
munkatáborába? Hogyan 
éli meg az apa hiányát és 
az elhurcolás köré épített 
családi hazugságokat 

vagy titkolt történeteket? 
Milyen remények éltetik a 
mindennapok amúgy sem 
könnyű kamaszviharait 
megnehezítő élethelyzet
ben? Erről szól A fehér 
király című lendületesen 
megírt regény.
A regény alapján készült 
koprodukciós játékfilmet 
március elejétől játsszák 
a magyarországi mozik.

A szerelem története című 
elveszettnek hitt könyv újra 
felbukkan, hogy titokzatos 
módon összekapcsolja egy 
öregember és egy tizenéves 
kislány sorsát. 
Leo hetven évvel ezelőtt 
egy lengyel kisvárosban 
beleszeretett egy lányba, 
és megírta A szerelem 
történetét. Bár Leo nem 
tud róla, a könyv túlélte 
a háborús időket, mesés 
helyzeteket, nagy szerelme
ket idézett elő.
Alma, a tizennégy éves new 
yorki kislány, aki a regény 

főhőséről kapta a nevét, 
egy napon nekiindul, hogy 
felkutassa névadóját, 
és egyúttal jóra fordítsa 
családja sorsát. E sorsok 
találkozása A szerelem 
története – örömmel és 
fájdalommal, sírással és 
nevetéssel átszőtt mese, 
amely nicole krausst 
napjaink legjobb írói közé 
emelte. Magyarul Mester
házi Mónika csodálatos 
fordításában olvasható.
A kötetből készült film 
március elején kerül 
a mozikba. 

már a mozikban!

nicole krauss 

A szereleM 
története
Fordította:
Mesterházi Mónika
140 × 215 mm,
344 oldal, kartonált
rendelési kód: bn158
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Dragomán György

A FeHér 
kirÁly
140 × 215 mm, 
256 oldal, 
 keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: bn165
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Az iroDAloM 
ellenségei
Szív Ernő (Darvasi László)
110 × 197 mm, 352 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn159
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Darvasi László még a kilenc
venes években hívta életre 
újságíró alteregóját, Szív 
Ernőt, a hírlapírót. Szív Ernő 
legújabb könyvében az iroda
lom ellenségei sorakoznak fel: 
határidők, megrendelések, 
díjak, a többi író, a számta
lan olvasó, vagy épp maga 
jézus. Az irodalom ellenségei 
a Magvető kiadó Szív Ernőso
rozatának első darabja.

A nibelung-sztori
Tótfalusi István
160 × 230 mm, 128 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn160
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

kötetünkben Tótfalusi István 
részletesen elmeséli a 
Wagnertetralógia „sztori
jának” mitológiai hátterét, 
és egy izgalmas utószóban 
mindennek történeti meg
alapozását is leírja. Schmal 
Róza varázslatos illusztrációi 
pedig remekül megragadják 
ennek a távoli, titokzatos 
világnak a hangulatát, és 
hozzásegítik az olvasót 
az operafüzér teljességének 
befogadásához.

grecsókÖTETEk Új kÖnTÖSBEn

MelletteM 
elFérsz
Grecsó krisztián
125 × 197 mm, 320 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn164
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Grecsó krisztián regényének fősze
replője – egy harmincas éveiben 
járó férfi – a családi titok véletlen 
lelepleződése miatt rejtélyek 
hálójába gabalyodik. Az Aegon Mű
vészeti díjas kötet az elmúlt évek 
egyik legolvasottabb regénye.

tÁnciskolA
Grecsó krisztián
125 × 197 mm, 336 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn163
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

A Tánciskola a felnőtté válás, 
a beavatódás, a megkísértettség, 
a fiatal felnőtt élet konfliktusai
nak varázslatos regénye. A kötet 
2008ban jelent meg először, 
viharos kritikai visszhang fogadta. 
Azóta nyolc utánnyomást ért meg, 
és a cseh olvasókhoz is eljutott.
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isten gyerMeke
Cormac McCarthy
Fordította: Morcsányi júlia
125× 197 mm, 208 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn166
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2780 Ft

„Vagy kitalál magának egy másik életvitelt vagy 
talál magának egy másik lakóhelyet hozzá valahol 
a világban” – figyelmezteti a seriff Lester Ballardot, 
ám a huszonhét éves fiatalember egyikre sem 
képes. Anyja lelépett, apja felakasztotta magát. 
Lester szinte teljes elszigeteltségben él közel 
a természethez, egyre távolabb a társadalomtól a 
Tennessee állambeli Sevier megyében. Pár dollárja 
van és egy puskája. Vadászik és gyűjtöget a hegyek
ben. Meggyűlik a baja a renddel. Magában beszél. 
Egy hideg téli reggelen tett felfedezése alapvetően 
változtatja meg az életét. Már nem lesz visszaút.
Cormac McCarthy korai remekművében a rá annyira 
jellemző szikár költőiséggel, érzékenységgel és 
komor szépséggel mutatja közelről az emberszámba 
se vett, kisemmizett Lester létezésének bestiális 
harcát, kegyetlenkeserves küzdelmét.
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Cormac McCarthy ma a legismertebb kor-
társ amerikai írók egyike, a sikerhez vezető 
út azonban az ő esetében is rögösnek bizo-
nyult. Első könyveit nem fogadta kirobba-
nó közönségsiker, noha a szakma, az ame-
rikai irodalmi élet már ekkoriban felfigyelt  
McCarthy egyéni hangjára és írásmódjá-
ra. Műveiben nyoma sincs pátosznak vagy 
mellébeszélésnek, végletekig szikár, sötét és 
kíméletlen prózát ír, olyat, amelyben nincs 
helye az önáltatásnak, a rózsaszín álmoknak 
vagy a boldog végkifejletnek. Sötét, írtam az 
előbb, de ez a sötétség McCarthy esetében 
nem azt jelenti, hogy istenítené az erőszakot, 
vagy hogy kéjelegne a vérben és a gyilkossá-
gokban. A sötétség itt inkább valamiféle apo-
kaliptikus elhagyatottságot jelent, egy olyan 
világot, amelyet magára hagyott az Isten, 
vagy legalábbis mindvégig láthatatlan marad 
a regények világában. 

McCarthy már pályája legelején leszámolt 
az amerikai álommal, műveiben nyoma sincs 
azoknak a sztereotípiáknak, amelyek az ame-
rikai tömegkultúrában rendre felbukkannak 
még manapság is. A vadnyugat nála nem a 
magányos hősök felemelő, hősies legendá-
riuma, hanem sokkal inkább kegyetlen és 
vérszomjas bűnözők alvilági karneválja, akik 
hírből sem ismerik a részvét vagy a szeretet 
fogalmát, csupán a dollár, az ölés aktusa és 
a szex képes felvillanyozni őket. Az amerikai 
álom hangsúlyos részét képező vadnyuga-
ti történetek McCarthynál szégyenteljes és 
sötét fejezetei az amerikai történelemnek, 
amelyben semmi büszkélkedésre méltót nem 
találunk, sőt. Az észak-amerikai indiánok 
kíméletlen elpusztítása, a törvényen kívüli, 
hordákba verődött bűnözők minden képzele-
tet felülmúló ámokfutásai képezik McCarthy 
világának alapanyagát, s mindehhez az ame-
rikai Dél kietlen és embertelen, ámde gran-
diózus vidéke a színpad, ahol a sivatagok és 
hatalmas hegyláncok között könnyen örökre 
eltűnhet bárki. 

Könyvei egytől-egyig szuggesztív és le-
tehetetlen olvasmányok, nem utolsósorban 
azért, mert McCarthy olyan írói nyelvet dol-
gozott ki, amely szinte „megdelejezi” olvasó-
ját. Kedveli az archaikus, néha már biblikus, 
profetikus emelkedettséget, amely mégis 
szikársággal, tömörséggel párosul, így soha 
nem esik a nagyotmondás vagy a közhelyes 
bölcselkedés csapdájába. Nyelve egyszerre 
sok és kevés, egyszerre sűrű és minimalista. 

Az eredetileg 1973-ban megjelent Isten 
gyermeke című harmadik regénye bizonyos 
értelemben még az eddig magyarra fordí-
tott művein is túltesz, legalábbis ami a szó-
kimondó brutalitást és a tabuk félresöprését 

illeti. Az Isten gyermeke lenyűgözően súlyos 
olvasmány, amely a szó szoros értelmében 
letaglózza az olvasóját. Maga a történet 
nem látványos, nincsenek hatalmas akciók 
vagy csúcspontok. Elsősorban a hihetetle-
nül nyomasztó atmoszféra az, amely átjárja 
ennek a regénynek minden sorát. A történet 
főszereplője egy Lester Ballard nevű férfi, 
aki anyjának eltűnése és apjának öngyilkos-
sága után a természetben, a hegyekben talál 
menedéket. Miután örökségét, az apja után 
maradt kis birtokot egyszerűen elveszik tőle, 
egy elhagyatott erdei kunyhóban húzza meg 
magát. Kitaszított és elátkozott ember min-
denféle értelemben. Egy olyan lény, aki va-
lójában már nem is ember, de állatnak sem 
nevezhető. Egy szerencsétlen ösztönlény, 
akit mentális problémái miatt a helyi kö-
zösség sem vesz emberszámba, kigúnyolják 
és megalázzák, elűzik, s neki tényleg nem 
marad más választása, mint hogy az erdőbe 
meneküljön, ahol gyümölcsökön és gombá-
kon él, állatokat ejt el puskájával. Emberrel 
szinte alig találkozik, vagy ha ritkán mégis, 
az sokkal inkább nevezhető kukkolásnak, 
leskelődésnek. Ez a kiközösített, magányos, 
húszas éveiben járó fiatalember úgy és ott 
szerez magának örömet, ahogy és ahol tud. 
Ez az örömszerzés azonban nem hétköznapi. 
McCarthy borzongató részletességgel tárja fel 
ennek a hasadt léleknek a pokoljárását, aki-
nek nincs lelkiismerete és nem ismeri a sze-
retetet sem, és aki emiatt szinte törvénysze-
rűen süllyed a bűn feneketlen mélységeibe. 

McCarthy nem ítél, nem mond véle-
ményt, egyszerűen elmesél egy történetet, 
egy olyan történetet, amelyről a legszíveseb-
ben tudni sem szeretnénk, de amely mégis 
felejthetetlen olvasmányélménynek bizo-
nyul. A tökéletes magány, a lelki sérülések, 
a szellemi visszamaradottság a könyv fősze-
replőjét egy érzéketlen szörnyeteggé teszik, 
de az őt – távolról – körülvevő kisvárosi tár-
sadalom összképe sem sokkal megnyugta-
tóbb. Primitív, gonosz és tudatlan emberek 
tűnnek fel mellékszereplőkként, ösztöneik 
által hajtott nők és férfiak, akik tényleg nem 
sokkal jobbak, mint Lester Ballard, aki vé-
gül is „elviszi a balhét”, akinek a lényében 
egyesül mindaz, ami a világban külön-kü-
lön amúgy mind megtalálható. Nyomasztó 
és semmiféle feloldozást nem kínáló könyv 
az Isten gyermeke, de McCarthytól mindezt 
már rég megszokhattuk. Letehetetlen és 
magával ragadó olvasmány mégis, amely a 
benne foglalt minden szörnyűség ellenére is 
valami nagyon fontosat árul el az emberről, 
a világról – egyszóval: remekmű.  

Győrffy Ákos

Lenyűgözően 
súLyos oLvasmány 
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időmértékSOROZAT

magvető kiadó

Bognár Péter

A Fényes renD
rendelési kód: bn167
Bognár Péter legújabb verseskönyvében iskolás kori 
füzetét találja meg és dolgozza át: a költői játék azon
ban nem csak szellemes versekre, de valódi számve
tésre is alkalmat ad. Míg a szerző Bulvár című könyve 
a sajtó, A rodológia rövid története pedig a tudomány 
nyelvét sajátította ki, A fényes rend a gyerekkori iromá
nyok hangját imitálja. 

Hevesi judit

HolnAP ne gyere
rendelési kód: bn168
Hevesi judit második verseskötete egy 
pár kapcsolat utáni űr viszonyvilágát rejti, 
amelyben az én és a te, a jelenlét és a hiány 
pillanatnyi jelentése képlékeny és bizonyta
lan. Hogy a kötet többszólamú is legyen, ar
ról ellensúly gyanánt olyan állatversek gon
doskodnak, amelyek valóban megtörtént, 
újságokban megjelent, a sajtó nyelvéből 
átírt példázatok, és amelyek egyszerre mu
tatják meg az állatok antropomorf mivoltát 
és emberi kapcsolataink hol animális, hol 
bestiális rétegeit.

Pál Sándor Attila 

DüVő
rendelési kód: bn169
A düvő egy népzenei szakkifejezés arra a jelenségre, 
amikor ,,a kontra, a brácsa és a bőgő ritmikailag egy
bevágóan működik”. Pál Sándor Attila versei a népzene 
hangját imitálva népdalokat, balladákat, meséket írnak 
újra, virágénekeket, munkadalokat vagy épp legénye
seket olvashatunk a kötet lapjain, modern, mégis a ha
gyományokat eredeti módon újrateremtő nyelven. 

Turi Tímea

AnnA VisszAForDul
rendelési kód: bn170
Anna karenina visszafordul a peronról, 
Emma Bovary a tenyészvásáron a férfia
kat méregeti, Solvejg megunja a várako
zást, és elköltözik. Turi Tímea verseskö
tete irodalmi, mitoló giai és hétköznapi 
nők történetein keresztül vizsgálja a ne
mek közötti munkamegosztás konfliktu
sait. A férfinő kapcsolatok dialektikája 
a maga összetettségében jelenik meg a 
versekben.

Zilahi Anna 

A bÁlnA neM MotíVuM
rendelési kód: bn171
Zilahi Anna első verseskötete lendületes és kiérlelt 
pályakezdés. Az elmúlt években a képzőművészként 
is tevékeny Zilahi nagyszerű érzékkel találta meg azt a 
területet és nyelvi optikát, amely kísérletező költészete 
középpontjában áll. napjaink egyik legtisztább és leg
eredetibb líráját olvashatjuk.

lÚDbőr
kemény István
140 × 215 mm, 228 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn172
Bolti ár: 3299 Ft • klubár: 2990 Ft
„Ennek a könyvnek az anyaga válogatás a 
kilencvenes évek végétől mostanáig szüle
tett esszészerű írásaimból. Főleg költőkről, 
versekről, irodalomról, képzőművészetről. és 
történelemről, politikáról, válságról, jövőkép
ről. korszerűtlenségről, korszerűségről. Hagyo
mányról és katasztrófatudatról. Amiről illik. és 
amiről nem. Iróniáról és komolyságról...” (Ke-
mény István)

kAPAszkoDók
egy szerkesztő emlékei
Márványi judit
124 × 197 mm, 244 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn173
Bolti ár: 2999 Ft • klubár: 2790 Ft

Márványi judit a Magvető, majd a Szépirodalmi 
kiadó szerkesztőjeként nagy idők nagy tanúja 
volt. Szerkesztette többek között Eörsi István, 
Füst Milán, Mándy Iván, Mészöly Miklós, nádas 
Péter, Polcz Alaine könyveit. De nemcsak mun
kája, élete is tanúság: még kamasz, amikor a 
szüleit 1944ben meggyilkolják; életútja az újra
kezdés és az értelmes élet keresésének nagy története. Itt olvasható először az 
a megrázó és felemelő életútinterjú, amit Csalog Zsolt 1987ben készített vele. 
A könyvben emellett helyet kapnak nagyszerű írásai Szép Ernőről, nemes nagy 
ágnesről, és egy friss beszélgetés a legkedvesebb munkáiról.

nAPló 1956–1989
király István
124 × 197 mm, 1080 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn175
Bolti ár: 9990 Ft • klubár: 9290 Ft

király István nemcsak jelentős irodalomtudós 
volt, hanem egyben a kádárkor meghatározó 
és nagy hatású kultúrpolitikusa is: az ELTE XX. 
századi magyar irodalom tanszékének profesz
szora, miközben Aczél György tanácsadójaként 
is tevékenykedett. Lányai egy lakásfelújítás so
rán füzetekre bukkantak – apjuk 1956 és 1989 
között vezetett naplójára, amelynek lapjain nem
csak a kor kultúrpolitikai vitái bomlanak ki előttünk, de egy önmagával küszkö
dő, önmaga állandó megújítására törekvő emberről is izgalmas portrét kapunk. 
A naplót fényképekkel gazdagon illusztrálva, magyarázó jegyzetekkel, annotált 
névmutatóval adjuk közre.

ArADtól Az orszÁggyűlésig
Pavlovits Miklós életútinterjúja 
szabad györggyel, 1991–1992
Szabad György
124 × 197 mm, 242 keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn174
Bolti ár: 2999 Ft • klubár: 2790 Ft

Szabad Györggyel – az első demokratikusan 
megválasztott Országgyűlés elnökével – 1991–
1992ben készítette a kötetbe rendezett beszél
getéseket egykori tanítványa, Pavlovits Miklós 
újságíró. A Csorba László történész jegyzeteivel 
ellátott szöveget gazdag képanyag egészíti ki.

A kötetek jellemzői:
124 × 197 mm, 56–88 oldal, keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 1990 Ft/kötet • klubár: 1850 Ft/kötet

◆ TéNyek és TaNúk ◆
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Milyennek képzeltem? Hogyan élt ben-
nem az alatt a négy év alatt, amikor, mint 
iskolás leányt feléje sodort az élet kíváncsi-
sága? Milyennek láttam, mikor ez a gyere-
kes kíváncsiság szeretetemen, részvétemen, 
elszántságomon és magányosságomon ke-
resztül végre elém állította élő valóságban 
Ady Endrét? Mi maradt meg bennem a 
négy esztendő együtt leélt, egymást támo-
gató, halálos harcából? Az életből, amit vál-
laltam mellette? Keserves szép pillanataiból 
mulandóságunknak?

Megpróbáltam végigjárni még egyszer 
az utat, amit együtt jártunk, ismeretlen-is-
meretségünk levelező romantikájából a ta-
lálkozásig. Álomtól a valóságig. Valóságtól 
a halálig.

Először egy fényképen láttam meg az 
arcát és megszerettem. Mikor évek múlva, 
gyerekes fintorok, váradi lelumpoltság s egy 
kiszámíthatatlanul váltakozó idegrendszer 
torz megszenvedettségében előttem ült, ta-
lán még jobban szerettem. Részvéttel, be-
csületesen, őszinte segítő szándékkal. Ez a 
szeretet és ez a részvét soha nem változott 
meg bennem iránta. A segítés vágya sem 
múlott el, csak csődöt mondott.

Gyöngének bizonyultam, mert elejtet-
tem az életerejét és meghalt.

Elvesztettem élő, meleg, változó arcát. 
Az arcot, melyen jóság és rosszaság, hit és 
tagadás, mámor és kétségbeesett józanság 
váltakozott.

Fényképek, emlékezések, legendák ma-
radtak róla. A verseiben él, de látni, megsi-
mogatni, kézzel, szívvel szolgálni apró bot-
lásai és nagy zuhanásai percében soha, soha 
nem fogom többet.

Izzó elszántságával az ifjúságnak szé-
dültem eléje. A tűz, amit belőlem kiváltott, 
olyan erejű volt, hogy utána – ameddig 
élek – mindig fázom és fázni fogok.

1911-ben, Svájcban, Lutry-
ben, a Genfi-tó partján egy 
leányinternátusban éltem.

Tizenhat éves, egyet-
len kislány. Apám Pesten 
élt, szép fiatal anyámat el-
vesztettem, amikor meg-
születtem. Tizedik évemig 
N a g y a n y á m 
nevelt Erdély- 
ben, Apám csu- 
csai birtokán. 
Tizedik évem- 
ben Pestre hoztak, 
az Erzsébet nőisko-
lába, hol is hat évig 

kínlódtam a tehetséges rossz tanulók, a saját 
törvényeiket élő, lázadón érzékenyek életét.

Az Erzsébet nőiskolából kerültem Svájc-
ba. Adynak a nevét ismertem már. Évekkel 
előbb, az Erzsébet nőiskolában hallottam 
először beszélni róla. Mikor a Ferenc József-
díjat kapta, a Vigadóban tartott Ady-estre 
néhány tanítónőjelölt nagylány is elment. 
Ezek a kedves, okoskodó prepák szerettek 
engem, barátkoztak velem, és akkor mesél-
tek arról, amit láttak és ami mély benyomást 
hagyott bennük. Észrevették Ady sötét tüzű 
szemét, sápadt, megkínzott arcát, érzéki 
száját. Volt, aki anyás részvétet érzett iránta, 
volt, aki őrültnek hitte, de akadt olyan is, aki 
rosszhiszemű komédiást látott benne. Ak-
kor, a gondosan titkolt, iskolákban üldözött 
folyóiratot is kezembe adták egy pillanatra. 
A Nyugat Ady-számát. Ott láttam először 
gyönyörű, fiatal fejét, amint öklére támasz-
kodva belebúsul a világba.

Télen, a svájci hegyek között, sportos ki-
rándulásán az intézetnek, együtt ültem egy 
kalandos kedvű magyar fiúval, és megint 
elém villant Ady neve.

„Kedves Ady Endre! 
Itt, a francia Svájcban, egy leány pen-

sionat ban, ezen a szomorú őszi délutánon 
kezembe került a maga arcképe, és erősen 
elszomorított. Bocsásson meg, de borzasztó el-
gondolnom, hogy maga, a ma talán egyetlen 
élő magyar zseni, ilyen fiatalon, ilyen bete-
gen, ilyen kiélten néz a világba. Nem tudom, 
létezik-e, s ha létezik: jó-e Magához a Maga 
Léda asszonya, de kérve kérem, vigyázzon 
magára.

Tizenhat éves vagyok, s ezért kérem ba-
ráti elnézését, mikor ezt a két titokban őrzött 
verspróbálkozásomat küldöm szíves bírálása 
végett. Bár itten, kint a franciák között, pél-

dátlan, hogy Rostand vagy más híres ember, 
egy asszony írását figyelmen kívül hagyja, 
s számomra igaz ünnep lenne a levele, elké-
szültem a magyar művészek udvariatlan lus-
taságára, s nem számítok a válaszára.”

Pár udvarias zárószó, a cím és a név.
Még egyszer átolvastam a levelemet, 

lutryi kis pensionaire, aki akkor voltam. Ti-
zenhat éves, anyátlan, félárva, egyetlen és 
magányos kislány. 

Szobaáristomot kapta éppen, mert ma-
gyarul beszéltem egy másik magyar lánnyal, 
és a büntetés bűnbánata a pár napja birto-
komba jutott Ady-könyvet adta kezembe. 
Felvágtam a Szeretném, ha szeretnének kö-
tetet, és a Prológusnál fejbevágott soha nem 
hallott ereje a távoli kürtszónak:

„Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek…”

Mit éreztem? Bizonyítja mindaz, ami 
történt. Sorsszerűen íródott a levél. Lélek-
ben, vágyban elindultam az ismeretlen Ady 
felé. Úgy, mint az álomban. Vonzott a ma-
gasság, szédített a mélység, és nekem ugra-
nom kellett. Mindaddig nem sokat tudtam 
Adyról, de életem különböző véletlenei 
már elém villantották sűrűn vitatott jelen-
tőségét.

A svájci hegyek között, fehér varázsán 
a téli díszleteknek, a behavazott kis svájci 
templom előtt, ragyogóan kék téli ég alatt, 
jól-rosszul idéződött egy-két ismert vers-
sora.

Végre, félév múltán, barátnőm és sors- 
társam, Markősy Böske hazakerült az 
intézetből, és résztvevő barátsága cuk-
rot küldött nekem. S a sok cukor közé 

ügyesen becsempészte Ady két 
kötetét is. A Vér és aranyt és a 
Szeretném, ha sze ret né neket, az 
új életre támadt magyar iro-
dalmi élet két akkori nagy 
szenzációját.

Mellékelten kaptam – 
a könyvek egyetlen szug-
gesztív illusztrációjaként – 
a könyöklő, jól ismert 
Ady-fényképet is.

Ezt a képet láttam 
már egyszer, tiltott 
folyóiratában az Er-
zsébet-nőiskolai pre-
páknak.

VAlloMÁs 
A csoDÁról
csinszka naplója
125 × 183 mm, 158 oldal,
 keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bn176
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Csinszka. Múzsa és költőnő, emlékiratíró... 
Ady Endre, Tabéry Géza, Babits Mihály, Harsányi 
Zsolt, Márffy Ödön – jegyességek, szerelmek, 
szakítások, házasságok. Vallomás és kitárulkozás. 
kiútkeresés egy nevelőintézet szobájából vagy 
fiatalon már a végzet asszonya?

Vallomás a csodáról Részlet az azonos című 
memoárból, mely 
a Szépmíves Könyvek 
gondozásában jelent meg.◆  C S i n S z K a  n a p l ó j a  ◆
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AthenAeum kiadó

Édesvíz kiadó

A QuAestor-ügy
A legnagyobb magyar  
pénzügyi csalás története
kasnyik Márton
124 × 183 mm,
224 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn177
Bolti ár: 3499 Ft
KluBár: 3250 Ft

2015 márciusában bedőlt 
a Quaestor. kasnyik Márton 
könyvében végigkövethetjük, 
ahogy Tarsoly Csaba cégcso-
portja a húsz év leforgása 
alatt egyre mélyebbre ássa 
magát a pénzügyi csalásba. 
ilyen közelről, ekkora stiklit 
még nem látott a világ.

megosztoK,  
tehát vAgyoK
Szakértői kérdések és  
válaszok a közösségi médiáról
klausz Melinda
160 × 215 mm, 
374 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Bn178
Bolti ár: 3499 Ft
KluBár: 3250 Ft

Mit tud rólunk a Facebook? 
Miért követnek minket a hirde - 
tések? Mit tehetünk az inter-
netes zaklatás ellen? Hogyan 
ismerhetjük fel, ha az ada tain-
kat el akarják lopni? Biztos, 
hogy függő a gyerekünk, vagy 
csak a világ változott?

Sem ez a könyv, sem 
a polcon lévő többi nem 
tud önmagában bol-
dog  gá tenni, de ezt már 
tudod. Lelked legmélyén 
tisztában vagy vele, hogy 
egy könyv sem tudja fel-
hőtlenné tenni az életed. 
ahogy azt is tudod, hogy 
te viszont képes vagy rá! 
Sokkal többet tudsz a 

saját boldogságodról, 
mint hinnéd. Ez a kreatív 
és praktikus munkafüzet 
segíteni fog felfedezni 
önmagad. Játékosan, 
rajzokkal, könnyed tech-
nikákkal segít emlékez-
ni azokra a dolgokra, 
amik tényleg csak ve-
led kapcsolatosak, és 
boldogabbá tehetik az 
életed!  a kötet segít-
ségével kiaknázhatod 
az elméd mély sé geit, 
és felszínre hozhatod 
a saját bölcsessé-
ged.

rAgAszKodJ 
A Boldog-
sághoz
Kreatív munkafüzet
Lee Crutchley
135 × 205 mm,
160 oldal, kartonált 
rendelési kód: Bn179
Bolti ár: 2490 Ft
KluBár: 2290 Ft 

SztAnKAy
Léner Péter
130 × 197 mm,
176 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Bn181 
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2790 Ft

ki volt Sztankay istván? Ezen ak-
kor nem gondolkodtam. Éltünk, 
hülyéskedtünk, sírtunk, játszot-
tunk, szerettünk, szerettek. a ba-
rátom volt. Most úgy éreztem, 
rögzítenem kell életünkből az én 
élményeimet, talán segít, hogy 
a kérdésre válaszolni lehessen. 
Pista jó partner, ő diktál, én le-
írom, Önök olvassák; ismertem 
szemérmességét, kérem diszkré-
ciójukat. (Léner Péter)

AKi BudApeStet 
mulAttAtjA, de 
KolozSvárról álmodiK…
ditrói mór színházi életrajza
Fesztbaum Béla
130 × 197 mm,
256 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Bn182
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2790 Ft

ditrói Mór a naturalista és 
rea lista színjátszás magyar 
meg honosítójaként, illetve a 19. 
század romantikus színházesz-
ménye és a 20. század polgári 
színháza közötti átmenet kulcs-
figurájaként egyaránt jelentős. 
a könyv a ránk maradt emlék-
iratokat sorvezetőül használva 
meséli el a ditrói-történetet. 

10 ArAny-
szABály
Avagy hogyan éljünk 
10 évvel tovább
dr. Bertil Marklund
145 × 210 mm, 
144 oldal,  
keménytábla, 
védőborítóval
rendelési kód: Bn184
Bolti ár: 2500 Ft
KluBár: 2290 Ft

Az élettartamot meghatározó tényezők hetvenöt 
százalékában mi magunk vagyunk felelősek azért, 
hogy meddig élünk. erre a következtetésre jutott 
húsz év háziorvosi gyakorlat és húsz év tudomá
nyos kutatómunka után dr. Bertil marklund svéd 
orvos és egyetemi tanár, aki ebben a könyvben 
10 egyszerű jó tanácsban foglalja össze a leg
fontosabb életviteli szabályokat, és meggyőzően 
állítja, ha megszívleljük tanácsait, 10 évvel meg
hosszabbíthatjuk életünket. minden egyes állítá
sát statisztikai adatokkal, kutatási eredményekkel 
és saját orvosi praxisából leszűrt tapasztalataival 
igazolja. meglepően hasznos, bölcs és tömör írása 
a hétköznapi ember számára is könnyen érthető.

A népSzABAdSág 
KivégzéSe
Az utolsó főszerkesztő 
vallomása
Murányi andrás
130 × 197 mm,
264 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Bn289
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2790 Ft

Ma már nyilvánvaló, hogy 
a legolvasottabb napilapot, 
az ellenzéki Népszabad-
ságot előre megfontolt 
szándékkal, jogi trükkök, 
féligazságok és nettó 

hazugságok segítségével, 
hidegvérrel kivégezték. Mu-
rányi andrás, a lap utolsó 
főszerkesztője meséli el 
a drámai utolsó napok-
hetek krónikáját, illetve 
a szintén nagyon fontos 
előzményeket. Hallatlanul 
izgalmas szociokrimi ez 
a memoár, és egyúttal 
sajtótörténeti jelentőségű 
visszaemlékezés, amely 
mindennél világosabban 
megmutatja, milyen 
cinikus és erkölcstelen 
napjaink Magyarországá-
nak politikai vezetése.
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mAgyAr népi 
KézműveSSég
112 kiemelt műhellyel
Bede Béla
130 × 197 mm,
360 oldal, flexibilis
rendelési kód: Bn180 
Bolti ár: 4990 Ft
KluBár: 4690 Ft

a tematikus útikönyvsorozat 
hatodik kötetében a 16 cso-
portba osztott népi kézmű-
ves szakmát ismertetjük, és 
csoportonként bemutatunk 
néhány mestert is, így össze-
sen 112 népi kézművessel 
ismerkedhet meg az olvasó. 
az útikönyvet 600 színes fotó 
teszi szemléletessé.

77 mAgyAr nÉpi JátÉK
Beke Mari
220 × 260 mm, 304 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn185
Bolti ár: 5990 Ft
KluBár: 5570 Ft

Beke mari és a sok, a könyvben szereplő 
6–14 éves gyerek mind azt szeretné, 
hogy te is csatlakozz hozzájuk, és fedezd 
fel, milyen fantasztikus dolog a két ke
zünkkel alkotni, hiszen már önmagában 
az is játék! Kalandra fel! 

mAgyArorSzág 
terméSzeti 
látnivAlói
Poszterfüzet-sorozat
95 × 64 cm-es falitérkép, 
1 oldal, hajtogatott térkép 
dossziéban
rendelési kód: Bn183
Bolti ár: 2490 Ft
KluBár: 2290 Ft

Térképünk Magyarország 
legszebb és legfontosabb ter-
mészeti értékeit mutatja be. 
ajánljuk minden természet-
kedvelőnek, aki áttekintést és 
hasznos kirándulási tippeket 
szeretne kapni hazánk termé-
szeti értékeinek felfede-
zéséhez. Nemzeti parkok 
feltüntetésével, Budapest és 
környéke melléktérképpel.

A játék 
igAzi öröme

Kisebbik fiam ötévesen a dinó- és robotfigurákkal 
való bábozásról hirtelen átnyergelt a fafaragásra. Tör-
tént ugyanis, hogy egyik kiruccanásunkkor lenyűgöz-
te egy nagybajuszú bácsi, aki mindenféle csuda dolgot 
készített a falumúzeumban vagy skanzenban, valahol 
az Őrségben. Először persze dinókat faragott, meg 
robotokat, de aztán megtanult mást is. Kislányom 
mindig is szeretett festeni, rajzolni, patchworkölni, 
fodrászkodni, gyöngyöt fonni (utóbbit például közö-
sen is szoktuk), vagyis van némi hajlam a családban 
a kézművességre. Nem is kérdés, hogy amikor meg-
láttam Beke Mari 77 magyar népi játék című könyvét, 
azonnal lecsaptam rá. Már volt a kezemben valame-
lyik korábbi könyve kölcsön, ezért nem volt számom-
ra ismeretlen a szerző.

A cím a 77 magyar népmesét idézi meg, mert 
ugye a hetes mágikus szám, a hetvenhét meg kétsze-
resen is az. A borítója elképesztően aranyos és szép: 
pici, festett agyaglibák vannak rajta, amelyek egy 
Márton-napi játékhoz készültek. A könyvben talál-
ható fotókat a szerző készítette, azzal a céllal, hogy 
az olvasó egyrészt lássa, hogyan kell elkészíteni az 
adott tárgyakat, másrészt aranyosabbnál aranyosabb 
gyerekek látszanak rajtuk, amint épp serénykednek 
vagy játszanak. 

Három részből áll a könyv: az elsőben nyolc mes-
terséget mutat be a szerző, és huszonnégy tárgyat 
készíthetünk el mint kezdő fazekasok, bútorművesek, 
szűrszabók vagy mézeskalácsosok. Ha be akarunk vá-
gódni édesszájú gyerkőceinknél, rögtön lapozzunk 
ahhoz a  fejezethez, ahol mézeskalácsformát és klassz 
receptet is találunk. Nálunk bevált a dolog, a nagy-
ját persze a férjem ette meg a kihűlésre szánt néhány 
perc alatt, amikor óvatlanul magára hagytuk a sütis 
tálat… Azóta kipróbáltuk a fazekaskodást, készítet-
tünk nagyon vicces fűszertartókat és emberfejeket, 
a fiúk egy kisebb cirkalmas faládát, a lányommal 
pedig egy jó nagy rongyszőnyeget fontunk a kutyák 
közheverdéjéhez – nagyon szeretnek rajta lustálkodni.

A második részben tavasztól télig végigveszi a 
szerző a nagyobb ünnepeket, így a kiszebábu készí-
téstől eljutunk a farsangig, közben persze van húsvéti 
tojásfestés (a növényrátétest idén ki is próbáljuk), és 
már előre „gyúrunk”, hogy milyen szép úrnapi virág-
tállal fogjuk meglepni a családot! Nem tudják, mi az 
úrnapja? Ne tessék aggódni, én se tudtam, de szeren-
csére a könyv nemcsak a tárgyak elkészítéséhez nyújt 
segítséget, hanem rengeteg, a témához kapcsolódó is-
meretet is átad. Például ismerteti a pásztorok hierar-
chiáját, szokásait, megmagyarázza, hogy mit, miért és 
hogyan ünnepelnek akkoriban – ugyanis alapve tően 
megváltozott a tudásunk az elmúlt száz évben, a mai 
kisgyerekek már semmit sem tudnak a régi népi élet-
ről, hiszen már a nagyszüleik is elvárosiasodtak, sok-
szor vidéken is. (Na jó, csak elárulom: az Úrnapja egy 
katolikus ünnep, Pünkösd után két héttel). 

A harmadik részben ruha- és ékszerötletek talál-
hatók (lányommal már ezt nézegetjük nagyon), a ne-
gyedik rész pedig a játékok fejezete: lopótökből duda, 
rongyból vagy kukoricacsutkából baba készíthető. 

Felrémlett előttem, hogy ha ez a könyv nagy siker 
lesz, akkor a játékkereskedők tönkre mennek: minek 
ugyanis súlyos tízezreket költeni műanyag vackokra, 
amikor egyszerű anyagokból ilyen fantasztikus dol-
gokat lehet készíteni? Ráadásul tapasztalatom, hogy 
ha a csimoták részt vesznek a játékkészítésben, sokkal 
jobban vigyáznak rá, és jó történetek is kapcsolódnak 
hozzá, például: emlékszel, amikor apa összekente a 
haját csirizzel, és le kellett vágni? Vagy amikor anya 
ferdén varrta fel a rongybaba szemét, mennyit nevet-
tünk? És már lehet is kacagni az emléken…

Némelyik játék könnyen és gyorsan elkészíthető, 
némelyik komolyabb tudást és hosszabb időt igényel, 
ezért nyugodtan nekikezdhet a teljesen kezdő gyerek 
(vagy szülő-gyerek páros), de a profibb, tapasztaltabb 
kézműveskedők is találhatnak benne újdonságot, sok-
sok jó ötletet. És persze ideális táborozóknak, taná-
roknak is, ezekkel a játékokkal biztosan rá lehet venni 
a gyerekeket, hogy ne az okostelefonjaikat simogas-
sák. Hozzá kell tennem, hogy nem modernség-ellenes 
a könyv, sok helyen alkalmaz mai alapanyagokat, illet-
ve a szűrrátétes mobiltok „receptje”sem Sobri Jóska 
idejéből származik.

A könyv elrendezése szellős, nagyok és szép színe-
sek a képek, a tájékozódást nemcsak a tartalomjegyzék, 
hanem címkék is segítik: ezek mutatják meg, hogy ha 
például betlehemezéshez, gyurmázáshoz vagy nemez-
készítéshez gyűjtünk ötleteket, akkor melyik oldalra 
lapozzunk. Nagyon szép még Beke Mari személyes 
története a bevezetőben, ahol elárulja, hogyan lett a 
népművészet szerelmese. 

Mire végiglapozzuk-olvassuk ezt a könyvet, egé-
szen biztosan mi is csatlakozunk hozzá, és a mindig 
megújulni képes néphagyomány elkötelezett hívei, sőt 
rajongói leszünk!

Johann Éva
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pr eSeteK hAlAdóKtól
Szerk.: Horváth Magyary Nóra
165 × 238 mm,
254 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn190
Bolti ár: 5400 Ft
KluBár: 4990 Ft

a könyvben kiváló szakem-
berek osztják meg ismert és 
kevésbé ismert kampá-
nyok, történetek hátterét, 
árulnak el kulisszatitkokat, 
mesélnek sikerekről és 
hibákról. a kötet szerkesz-
tője szerint csak az válassza 
ezt a pályát, akinek az 
esettanulmányok olvasása 
közben hevesebben ver 
a szíve. a kommunikációs 
szakemberek számára köte-
lező olvasmány!

turizmuSmArKeting
Szerk.: Lőrincz katalin–
Sulyok Judit
165 × 238 mm,
368 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn189
Bolti ár: 4900 Ft
KluBár: 4560 Ft

a könyv a modern trendeket 
követve mutatja be a turiz-
musmarketing sajátosságait. 
a fogyasztói élményteremtést 
tekinti a marketing fő felada-
tának, bemutatva az ehhez 
szükséges eszközrendszert és 
annak alkalmazását. a könyv 
szerzői számos példával és 
útmutatással támogatják 
a kötetben bemutatott 
gazdag ismeretanyag hasz-
nosítását.

jApánoK éS mAgyAroK 
egymáSról
Umemura Yuko
144 × 202 mm,
212 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn191
Bolti ár: 3100 Ft
KluBár: 2880 Ft

a Japánról kialakult, sztereo-
típiákkal és legendákkal 
vegyített kép sokat változott, 
amikor a két ország lakosai 
között a személyes kapcsola-
tok megélénkültek. az ezeket 
dokumentáló publikációk és 
irodalmi alkotások segítsé-
gével vizsgálható, hogy a két 
nép milyen képet alakított ki 
egymásról. azt is megtudhat-
juk, hogy a legendáknak mi 
volt a valódi történetük.

KÉt 
világháBorú 
emlÉKei
Billnitzer Ernő 
160 × 240 mm,
292 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn193
Bolti ár: 4600 Ft
KluBár: 4280 Ft

Billnitzer Ernő vissza-
emlékezése egyedülálló 
bepillantást enged az első 
világháború hadi esemé-
nyeibe és harcászatába, 
a Tanácsköztársaság 
honvédő háborújá-
ba, de ugyanúgy 
izgalmasak a trianoni 
békeszerződés rendel-
kezéseinek kijátszásá-
ról szóló részek is.

a könyv valójában két mű: 
Billnitzer Ernő visszaemlé-
kezéseit Bonhardt attila, 
a Hadtörténelmi Levéltár 
igazgatójának előszava és 
kommentárjai kísérik, ame-
lyek folyamatosan az éppen 
zajló történelmi események 
kontextusába helyezik 
a mondottakat. 
a könyv képanyaga nagyon 
sok új, eddig sehol nem 
közölt fotót tartalmaz, főként 
a Zrínyi rohamtarackról. 
Modellezőknek különösen 
ajánljuk!

euro Angol
felSőfoKú nyelvvizSgA 
gyAKorlófelAdAtoK – C1
Szabó Péter
168 × 240 mm,
128 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn188
Bolti ár: 3850 Ft
KluBár: 3580 Ft

a könyv öt teljes feladatsort 
tartalmaz az EURO angol egy-
nyelvű felsőfokú nyelvvizsgára 
való felkészüléshez. a feladat-
sorok az EURO vizsgaközpont 
szakmai támogatásával és 
ellenőrzésével készültek, és 
megfelelnek a nyelvvizsga 
követelményrendszerének. az 
önellenőrzést a megoldókulcs 
biztosítja. Hanganyag a virtuá-
lis mellékletben.

a kötetek az Origó nyelvvizsgarendszer 2016 novemberétől ér-
vényes vizsgafeladatait tartalmazzák. a feladatok az ELTE Ori-
gó Nyelvi Centrum feladatbankjából származnak, illetve az új 
feladatokat a vizsgaközpont munkatársai készítették. az Érté-
kelési útmutatóban bemutatunk néhány vizsgamegoldást is.

A kötetek tartalma:
10–10 olvasáskészség feladat, 10–10 íráskészség feladat, 
10 közvetítési feladat (angolról, illetve németről magyarra), 

megoldások, értékelési útmutató.
További feladatok a virtuális mellékletben.

origÓ nÉmet 
KözépfoKú íráSBeli 
nyelvvizSgA – B2
168 × 240 mm,
104 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn186
Bolti ár: 3250 Ft
KluBár: 2990 Ft

origÓ Angol 
KözépfoKú íráSBeli 
nyelvvizSgA – B2
168 × 240 mm,
108 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn187
Bolti ár: 3250 Ft
KluBár: 2990 Ft

Magyar 
helyesírási 
szótár
a MagYaR HELYESíRáS 
SZaBáLYai 12. kiadáSa 
SZERiNT 
170 × 244 mm,
596 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn192
Bolti ár: 4950 Ft
KluBár: 4590 Ft

a szótár a 2017. 
május 1-jétől 
érvénybe lépő aka-
démiai helyesírási 
szabályzat leg-
újabb, 12. kiadása 
alapján, az MTa 
Nyelvi Bizottsága 
tagjainak közremű-
ködésében készült.  
a 2016/2017-es 
tanév érett-
ségi vizsgáin 
a vizsga szervező 
intézményeknek 
már ezt a szótárat 
kell kötelezően 
biztosítaniuk. 
a Magyar 
helyesírási szótár 
bőségesen merít 

a magyar köznyelvből, 
megadja a szavak pontos, 
normatív helyesírását, 
a rövidítéseket, elválasztá-
sokat, szükséges esetben 
a szó jelentését, használati 
körét, a toldalékos alako-
kat. a szótárban bemuta-
tott konkrét példák alapján 
a többi hasonló eset is 
megoldható.
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Kevin lemAn

pénteKre új én
hogyan változtasson az életén 
5 nap alatt
rendelési kód: Bn197
a kötet révén jobban megismerheti 
önmagát, és megtudhatja, hogyan 
kovácsolhat tőkét az erősségeiből, 
küzdheti le a gyengeségeit, és aknáz-
hatja ki a legteljesebben az Önben rejlő 
lehetőségeket.

pénteKre új férj
mitől változhat meg férje 5 nap alatt
rendelési kód: Bn196
a legtöbb férj szeretné boldoggá tenni 
a feleségét, csak nem mindig tudja, 
hogyan. Tegye próbára a könyvben talál-
ható alapelveket, és a változás, amelyet 
férje hozzáállásában, viselkedésében 
és kettejük kapcsolatában tapasztal, 
ámulatba fogja ejteni.

pénteKre új gyereK
hogyan változtasson gyermeke hozzá
állásán és viselkedésén 5 nap alatt
rendelési kód: Bn195
Bolti ár: 2500 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
a népszerű pszichológus szerző ötnapos 
akcióterve segít a minden na pos hatalmi 
játszmák kiküszöbölésében és a kölcsö-
nös tiszteletre, szeretetre és felelősség-
érzetre való nevelésben.

pénteKre új tinédzSer
hogyan válhat a flegma és dacos kamaszból 
felelősségteljes fiatal mindössze 5 nap alatt
rendelési kód: Bn194
kamasz gyerekkel együtt élni nem 
könnyű, de mindössze öt nap alatt 
jobbá válhat a helyzet, mint azt valaha is 
képzelte. dr. kevin Leman a védjegyéül 
szolgáló szellemes és praktikus pszicho-
lógiai meglátásaival segít a szülőknek.

dr.Kevin 
lemAn 
pSzichológuS népSzerű 
SorozAtánAK új Kötetei

A kötetek jellemzői:

135 × 205 mm,

266 oldal, kartonált 

Bolti ár: 2900 ft/kötet

KluBár: 2690 Ft/ 
Kötet

Az emBeriSég 
fáKlyAvivői
ii. Kötet
210 × 265 mm,
156 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn204
Bolti ár: 4990 Ft
KluBár: 2990 Ft

a háromkötetesre tervezett 
valláslexikon i. kötete 2007-
ben, a ii. kötete 2015-ben 
jelent meg. a lexikon vallás-
alapítóink, szentjeink, szellemi 
tanítóink életrajzán keresztül 
nyújt betekintést az emberiség 
történetébe és szellemi életébe. 
a vallási tolerancia jegyében 
íródott vallásfüggetlen gyűjte-
mény kötetenként 72 életrajzot 
tartalmaz.

Az etAlon KiAdó AKcióS 
dvd- éS KönyvKínálAtáBól
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cSAládi 
filmeK:
A KéK mAdár
Főszereplők: 
Elizabeth Taylor, 
Jane Fonda
rendelési kód: Bn198
Bolti ár: 1990 Ft 
KluBár: 995 Ft

A Két lotti
Erich kästner 
regénye nyomán
rendelési kód: Bn199
Bolti ár: 1990 Ft 
KluBár: 995 Ft

A titKoS Kert i–ii. és
A KiS hercegnő i–ii.
két ifjúsági film – 4 dVd
rendelési kód: Bn201
Bolti ár: 3990 Ft
KluBár: 2990 Ft

A mennyorSzágot 
válASztom i–ii.
néri Szent fülöp élete
duplalemezes, teljes változat
rendelési kód: Bn200
Bolti ár: 2990 Ft 
KluBár: 1495 Ft

művéSzfilmeK:
Andrej ruBljov
andrej Tarkovszkij filmje
duplalemezes változat
rendelési kód: Bn202
Bolti ár: 2990 Ft 
KluBár: 1495 Ft

egy ASSzony 
meg A lányA
Vittorio de Sica filmje
rendelési kód: Bn205
Bolti ár: 2490 Ft
KluBár: 1245 Ft

Az éjSzAKA
antonioni filmje
rendelési kód: Bn203
Bolti ár: 2490 Ft
KluBár: 1245 Ft

       AKár 
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dUNáNTúLi VÉgEkEN i.
hullÓ CsillAgoK
rendelési kód: Bn206
a Hulló csillagok Székesfe-
hérvár 1543-as elestével 
indítja el a trilógia cselek-
ményét, hogy aztán a kor 
emblematikus figuráinak 
és meghatározó történé-
seinek felvonultatásával 
mozgalmas leírást adjon 
a középkori végvári élet 
mindennapjairól.

dUNáNTúLi VÉgEkEN ii.
A tÉl FiAi
rendelési kód: Bn207
A tél fiai a 16–17. század 
fordulójának krónikájaként 
magába foglalja a tizenöt 
éves háború történéseit 
is, melyben a Habsburg 
Monarchia és az Oszmán 

Szágundelli cSodái
Erős Ferenc
143 × 204 mm,
182 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn215
Bolti ár: 2490 Ft 
KluBár: 390 Ft

Ha az ember már elhagyta 
a misztikus hatvanadik évet, 
végtelenül sok történetet tud 
elmesélni. az énhatárok még 
világosak: tudom, hogy mi az, 
ami velem történt, mi az, ami 
másokkal, mi az, amit kitalál-
tam, és mi az, amit hallottam, 
olvastam. de mivel általában 
rejtőzködő típus vagyok, nem 
árulom el, mi az, ami velem 
történt, és mi az, ami félig 
fikció vagy tán egészen az.

Szuicidrománc
Bokodi Balázs
125 × 199 mm,
217 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn211
Bolti ár: 2490 Ft 
KluBár: 390 Ft

az elsőkönyves szerző regénye 
arról a generációról szól, 
amelynek tagjai már nem 
elégednek meg a rájuk kisza-
bott élettel. Mit nekik a biztos 
munka, a család, a szere-
lem? Csak a hírnév számít. 
Megszerzéséért pedig bármire 
képesek... a könyvben 
a 210–212 oldalon nincs szö-
veg, ami nem nyomdahiba! 
Természetesen a 213. oldaltól 
az izgalmak folytatódnak.

mi Az áBrA?
Bozai ágota
130 × 200 mm,
300 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn213
Bolti ár: 1280 Ft 
KluBár: 400 Ft

Egy kis magyar fürdőváros 
polgármestere szilveszter 
délutánján egy maszkot 
kap a cigányoktól, vigyorgó 
ördögpofát. Elhatározza, hogy 
abban éjjel a nép közé vegyül, 
és kitudakolja, mit gondolnak 
róla a helyhatósági választások 
előtt. Éjfélkor azonban a maszk 
az arcára tapad, a legenda 
szerint ugyanis, aki olyan álar-
cot vesz fel, ami kifejezi igazi 
jellemét, azon az rajta marad.

hAjrá, jolánKA!
darabos Enikő
126 × 189 mm,
158 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn212
Bolti ár: 1990 Ft 
KluBár: 390 Ft

Mikor már negyedik napja 
örvénylik körülötte a sötét, 
kéretlen némaság, Jolánka 
másképp kezdi hallani a belső 
surrogást. Már nem madár-
szárny, hanem éles fogak. 
Jolánka próbál öntudatos 
életet élni. Bejelentkezik a koz-
metikusához, és elolvassa, mi-
lyenek a rossz lányok, és miért 
szeretik őket a férfiak. Jolánka 
szerelmének éteri hullámhosz-
szán beáll az adászavar...

SAjtorSzág
chef express
kocsis Zoltán–Tenner anna
130 × 210 mm,
64 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn209
Bolti ár: 990 Ft 
KluBár: 200 Ft

a sajt az egyik legnagysze-
rűbb, legsokoldalúbb étel. 
Magas fehérje, kálcium, 
a- és d-vitamin tartalma 
elengedhetetlen az egészség 
megőrzéséhez. 
a Sajtország című kötet 
színes képekkel illusztrált, 
felséges receptek sorával 
segíti az olvasót elő- és 
főételek, valamint deszertek 
elkészítésében.

A hAngoK
Britannica felfedező könyvek 
8. kötet
200 × 240 mm,
32 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn210
Bolti ár:  890 Ft 
KluBár: 495 Ft

Honnan jön a hang? a ki csik-
nek a tanuláshoz szükségük 
van az érintésre, a felfedezés-
re, a kísérletezésre. gondos-
kodjunk róla, hogy elegendő 
régi magazin legyen kéznél a 
játékhoz. Néhány ábrát a szülő 
is kivághat, hogy így biztosítsa 
a hangkeltő képek változa-
tosságát. a játék lehetséges 
variációja, hogy több képet 
felfelé fordítva rakunk sorba.

mr. peABody Almái
Madonna
208 × 258 mm,
32 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn214
Bolti ár: 1490 Ft 
KluBár: 400 Ft

Ezt a könyvet egy majdnem 
háromszáz éves történet ihlet-
te, amelyet kabbala-tanárom 
mesélt el nekem. amikor el-
kezdtem gyerekkönyveket írni, 
úgy döntöttem, az egyikben 
megosztom olvasóimmal en-
nek a történetnek a lényegét. 
a szavak hatalmáról szól. És 
arról, hogy mennyire óvatosan 
kell megválasztanunk őket, ha 
nem akarunk másoknak kárt 
okozni. (Madonna)

G y e r e k e k n e k

JaNkOViCH FERENC

Dunántúli 
végeken 
TRiLógia

Birodalom erői csaptak 
össze a Magyar királyság és 
mellékhadszíntérként Erdély 
területén.

dUNáNTúLi VÉgEkEN iii.
hídÉgetÉs
rendelési kód: Bn208
a trilógia végére a harmadik 
kötet címadó eseménye, 
az 1664-es eszéki hídégetés 
tesz pontot. az ország három 
részre szakadásával először 
válik égetően fontossá 
a nemzet szabadságának 
ügye. az író e problémát 
elemezve néhány történel-
mi alak, Battyáni ádám 
fő generális, Vitnyédy ország-

bíró és a költő és hadvezér 
Zrínyi Miklós köré csopor-
tosítja az eseményeket.

a kötetek jellemzői:
145 × 209 mm,
336, 336, 352 oldal, 
keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft/kötet
KluBár: 1999 Ft/Kötet
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sAxum KiAdÓ

ujjnyomdázáS
Nico Fauser
148 × 210 mm, 64 oldal, kartonált 
rendelési kód: Bn216
Bolti ár: 2500 Ft
KluBár: 2290 Ft

az ujjnyomdázás azt jelenti, hogy remek ötlete-
ket valósíthatunk meg a papíron az ujjaink és 
festék segítségével. a gyerekek ceruza és filc-
toll segítségével nagyon egyszerűen kelthetik 
életre az ujjlenyomataikat. Egyszerű, lépésről 
lépésre haladó útmutatók segítenek a kis mű-
vészeknek.

függőlegeS KertéSzKedéS
Folko kullmann
176 × 250 mm, 96 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn217
Bolti ár: 2500 Ft
KluBár: 2290 Ft

Mindegy, hogy virágokkal, kúszónövényekkel, 
cserjékkel vagy zöldségekkel ültetjük tele: a fa-
lak, oszlopok és korlátok csak arra várnak, 
hogy zöldbe boruljanak. Használhatunk egy-
szerű, hagyományos virágcserepeket, hétköz-
napi tárgyakat vagy speciálisan erre a célra 
kifejlesztett, készen kapható falrendszereket. 

rovAroK felnAgyítvA
Matthias Helb
148 × 210 mm, 112 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn218
Bolti ár: 1980 Ft
KluBár: 1840 Ft

Ez a természetkalauz valódi méretükben ábrá-
zolja a legfontosabb házban és kertben előfor-
duló rovarokat. 
•  Nagyszerű felvételekről ismerjük meg a rova-

rok sokféleségét és szépségét.
• Bemutatja életmódjukat és viselkedésüket.
•  Hasznos tudnivalók: melyik rovar védett,  

melyik veszélyes?

vAdon élő állAtoK
97 állathanggal a cdmellékleten
Ekkehard Ophoven
170 × 210 mm, 168 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn219
Bolti ár: 3950 Ft
KluBár: 3680 Ft

a könyvben 138 faj bemutatása szerepel, 
több mint 200 fénykép, 80 rajz, lábnyomok, 
tojások, jellegzetes külső jegyek, élettan és vi-
selkedés. Magyarországon először jelenik meg 
olyan határozó könyv, melyben 97 vadon élő 
állat hangja hallható Cd mellékleten. 

hányAttAtáSAim
evészavaron innen és túl
dr. gyarmati andrea
134 × 205 mm, 300 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn220
Bolti ár: 2980 Ft
KluBár: 2770 Ft

„andrea vagyok, és gyógyulóban lévő függő. 
Valaha élsportoló voltam, gyermek orvos va-
gyok. Sok éven át hűségesen kísért az evés-
zavarom. Hogy rémes, persze hogy az. Minden, 
ami uralkodik feletted az rémes. Hidd el meg-
tapasztaltam, és bizonyára te is sok mindent 
átéltél már, ha kezedbe vetted ezt a könyvet.”

szívessÉgBől 
szerelem 
kasie West
135 × 215 mm, 308 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn222
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

giával az iskolai bál kezdete előtt fél 
órával szakít a pasija, ezért kétség-
beesésében vakmerő lépésre szánja 
el magát. arra kér egy vadidegen 
srácot, játssza el egy estére, hogy 
járnak. a terv egyszerű: két óra, pár 
kegyes hazugság a barátnőknek. 
a baj csak az, hogy gia nem tudja 
kiverni a fejéből a helyes ismeretlent. 
aztán az élet úgy hozza, hogy viszo-
nozhatja a szívességet... Tényleg egy-
re fontosab bak lesz nek egymásnak, 
vagy kamu az egész? alapulhat-e bármi is hazug ságon? Mit gondolnak 
majd a barátnői, ha kiderül az igazság? Tény leg ennyire számít, hogy ki 
mit gondol? kasie West szellemes és csodálatosan romantikus regé-
nyének főhőse egy hirtelen ötlet miatt óriási galibába keveredik, és az 
élete fenekestül felfordul. Vajon sikerül újra megtalálnia a szerelmet, 
és azzal együtt önmagát is?

FAlling 
Kingdoms #1
Széthulló birodalmak
Morgan Rhodes
150 × 225 mm, 416 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Bn223
Bolti ár: 3990 Ft
KluBár: 3690 Ft

Mytica három királyságában már rég 
a feledés homályába merült a mágia. 
Bár évszázadok óta béke uralkodik a 
birodalmak között, a felszín alatt most 
megmozdul valami fenyegető sötét-
ség. Mindhárom királyság vezetője 
egyeduralomra tör, így az alattvalóik 
élete nagy fordulatot vesz. a főszerep-
lők – köztük a királyi családok tagjai 
és a lázadók – ráébrednek, hogy sorsuk visszafordíthatatlanul összefo-
nódik. Cleo, Jonas, Lucia és Magnus egy olyan új, őrült világban találják 
magukat, ahol gátlástalan árulók, hidegvérű gyilkosok és titkos szövetsé-
gesek keresztezik útjukat. Utazásuk során egyre több váratlan fordulattal, 
titokkal és ismeretlen érzéssel találják szembe magukat. az egyetlen do-
log, amiben biztosak lehetnek, hogy az egyik birodalom el fog bukni. de 
vajon lehet-e bárki győztes, amikor minden széthullik körülöttük?

KéSzüljünK A SpAnyol 
SzóBeli nyelvvizSgárA!
dr. király klára
168 × 238 mm, 198 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn221
Bolti ár: 2690 Ft
KluBár: 2490 Ft

a könyv elsősorban azoknak nyújt nagy segít-
séget, akiknek kevés idejük van a tanulásra, 
de mégis könnyedén szeretnék kifejezni ma-
gukat, bármilyen élethelyzetben. a kiadvány 
a szóbeli nyelvvizsga lényegét ragadja meg, 
kidolgozott témakörök és kérdésekre adott vá-
laszok segítségével készít fel a nyelvvizsgára.

meno könyvek

14+

14+
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AlicemirAndA A fedélzeten 
Jacqueline Harvey
125 × 190 mm, 360 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn235
Bolti ár: 2690 Ft
KluBár: 2490 Ft

alice-Miranda kalandos hajóútra indul az 
Octavia elnevezésű királyi jacht fedélzetén! 
Charlotte néni és Lawrence bácsi a hajó 
fedélzetén fogad örök hűséget egymásnak. 
azonban egy tengeri vihar és egy állítóla-
gos ékszerlopás alaposan megzavarja az 
utasok nyugalmát. Sőt, van itt még néhány 
furcsaság, ami nem hagyja nyugodni alice- 
Mirandát: vajon kire hasonlít a morcos 
hajó orvos, miért retteg mindenki az új fő-
szakácstól, és ki az a nyugtalan szőke fiú, 
aki a lakosztályok egyikében bujkál?

édeS moStohA
régi kedvenceksorozat 
Lakner artúr
163 × 238 mm, 240 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn224
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

a regény kis főhőse édesanyja elvesztése óta 
vigasztalhatatlan. a család orvosa szerint 
egyetlen gyógyír létezik a kislány bánatára, 
egy új édesanya, ám egy gonosz ármány-
kodás miatt a kislány látni sem akarja apja 
választottját. Nem is sejti, hogy az imádott 
tanító néni, akitől egy percre sem szeretne 
megválni, nem más, mint az ő édes mosto-
hája. Lakner artúr regénye hatalmas nép-
szerűségnek örvendett, nagy sikerű filmet is 
készítettek belőle.

töKéleteS Szülő KereStetiK
david Baddiel – Jim Field
129 × 197 mm, 288 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Bn227
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

Mi rosszabb annál, ha nem válik valóra, amit 
kívánunk? Talán csak az, ha mégis... Barry 
Bennett roppant unalmasnak és túlzottan 
szigorúnak tartja a szüleit, azt pedig végképp 
nem tudja megbocsátani, hogy ezt a nevet 
választották neki. azonban, amikor másik 
szülők után fohászkodik, még csak nem is 
sejti, hogy tökéletes apát és anyát találni 
nem olyan egyszerű, mint az elsőre tűnik 
a humorista david Baddiel könyvét a Roald 
dahl Funny Prize-díjas Jim Field illusztrálta.

nemo 2. – A kőóriás
davide Morosinotto
141 × 200 mm, 256 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Bn225
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft 

Nemo lemondott a nevéről, hogy az óceánt 
átszelve visszaszerezze a rejtélyes kincset, 
amely megmentheti Bundelkhand király-
ságát a hódítóktól. a sötét bőrű hercegnek 
messzire kell menekülnie. Léghajójával át-
repül Európa fölött daniel, ashlynn és a hű-
séges kutya, Nautilus társaságában. az úti 
cél Prága, itt él az a rabbi, aki talán segíthet 
megfejteni a kincshez elvezető üzenetet.

d.A.c. 6 – éretté nyilvánítva
kalapos Éva
135 × 215 mm, oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Bn226
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

a d.a.C. története a végéhez ér, de előtte 
még Flórának és barátainak komoly dön-
téseket kell hozniuk a jövőjükkel kapcso-
latban. Egyetem vagy munka? Mennyit ér a 
szerelem és a barátság, mennyit a saját cé-
lok? Megoldható-e, hogy egyszerre legyen 
minden a miénk? az idők változnak, egyva-
lami viszont soha: Flóra, Zsani, ági, ákos, 
ginny, dani és a többiek, a d.a.C. csapata 
vállvetve küzd az akadályok ellen, sok ne-
vetéssel, sírással és rengeteg szeretettel.

mAnÓ KönyveK

10+

12+

6+

Ahol A BArátom, 
ott Az otthonom
138 × 178 mm,
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn240
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

egy fiú találkozása egy loncsos 
kiskutyával felejthetetlen barátság
hoz vezet ebben a mélyen megindító 
történetben, amelyben a főszerepet 
a család valódi jelentése kapta. 
Ben coffin mindig is kívülállónak 
érezte magát. örökbefogadott 
gyerekként folyton kerülgetnie 

kell az iskolában az őt szekálókat, 
délutánonként pedig scifi könyveket 
olvas a könyvtárban. ez azonban 
hamar megváltozik, amikor rátalál 
egy flip nevű kóbor kutyára, majd 
összebarátkozik a könyvtáros lányá
val, halleyvel. Ben életében most 
először érzi, hogy tényleg tartozik 
valahová. A lány meggyőzi Bent, 
hogy írjanak együtt egy regényt. de 
ahogy a történet kezd kibontakozni, 
Ben élete egyre jobban összekuszá
lódik...
paul griffin könyve lendületes, ne
vettető, elgondolkodtató és szívhez 
szóló egyszerre. 

12+

cSoBBAnóS 
Szandra és a 3.bsorozat
Balázsy Panna 
145 × 215 mm, 96 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn236
Bolti ár: 1690 Ft
KluBár: 1570 Ft

Szia! itt ismét Szentesi Szandra, aki épp 
sikeresen teljesítette a 3. osztályt. Hogy 
ilyenkor mi van? ó, ió, ció, áció, káció, 
akáció, VakáCió! annyira vártam már! 
Utazunk, táborozok és nagyokat csobba-
nok. És még Brúnó is feltűnik valahogy 
mindenhol... szerencsére. És bármilyen 
hihetetlen, ezen a nyáron tíz éves leszek. 
Szinte tini. Hurrá! Ha nem hiszed, itt az ide-
je nekiállnod elolvasni ez a könyvet!

7+

8+

8+



SzorzótáBlAverSiKéK 
100 SzámrA
Erdős Virág
175 × 295 mm, 40 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn242
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

kikészít és valósággal 
lenulláz az egyszeregy? 
Szorzótábla-versikével 
meglátod, majd játszva megy!

Erdős Virág verseivel könnyebb 
megtanulni a szorzótáblát, a kivág-
ható, tanulást segítő kártyák pedig 
a gyakorlást teszik játékossá.

AJánlÓ

FelnőtteKneK nem
Haász János
124 × 183 mm,
120 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn232
Bolti ár: 2499 Ft
KluBár: 2290 Ft

a felnőttek aNNYiRa nem tudnak semmit! 
Megváltozik az élet, új lakásba kell költözni, 
új óvodába kell járni, mert apa Londonban 
van... Haász János svéd típusú gyerekversei 
egy óvodás kisfiú hangján mesélnek a meg-
billent egyensúlyú családban hánykódó 
gyerekek sorsáról. a versek mögött Merényi 
(grafitember) dániel találó rajzai nyitnak 
teret a gyermeki csodavilág számára.

6+

6+
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Örülnének fele ennyinek

Az új óvónéni Magdika néni.
nem lesz könnyű vele.
Ma azt mondta, hogy a sóskát

mindet meg kell enni.
Meg azt is, hogy szegény éhezők

örülnének fele ennyinek.
és aztán azt, hogy szemtelen vagyok.
Pedig igazán őszintén mondtam,

hogy én is.

Az AluljáróbAn egy néni

Az aluljáróban egy néni azt mondta,
amikor anyával jöttünk haza

az új óvodából,
hogy ezer forintért megmondja a jövőt.
Pedig, ha tényleg látja a jövőt,
tudhatta volna,
hogy anya nemet mond majd.

Haász János svéd típusú gyermekversei
Az AthenAeuM kiAdó gondozásábAn

Szorzótábla-
tanuláS 
könnyedén
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miA éS A mAcSKAmedve
Udo Weigelt
163 × 238 mm, 72 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn239
Bolti ár: 2490 Ft
KluBár: 2290 Ft

Mia óvatosan kiveszi a dobozból a gumicuk-
ros üvegedényt. az edényben valami szőrös 
és puha dolog lapul: „Carlo vagyok. Carlo, 
a macskamedve” – mutatkozik be a vicces, 
gyűrűs farkú kis állat. Mia rögtön tudja, hogy 
megtalálta az új barátját. Carlo azonban nem 
lelkesedik annyira a kislányért, aki csak úgy 
beköltözött a házába...

mAnÓ KönyveK

5+

4+

7+

A 26 emeleteS 
lomBtoronyház 2. 
andy griffiths–Terry denton
129 × 197 mm, 
352 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn237
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

Látogasd meg andyt és 
Terryt nemrég felújított 
lombtoronyházukban, 
ahol 13 vadiúj emeletet 
alakítottak ki. így most 
már van dodzsem-
pályájuk, gördeszkaugratójuk,  iszapbir-
kózó-arénájuk, antigravitációs kamrájuk, 
egy fagylaltszalon 78 féle fagylalttal, és 
persze itt van még a Végzet útvesztője is, 
ami annyira bonyolult, hogy aki belépett, 
sosem tért vissza! Egészen mostanáig...
Mire vársz még? Nyomás felfelé!

7+

Berci éS 
Az elKépeSztően jó 
focimeccS
Christian Tielmann
145 × 215 mm, oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn229
Bolti ár: 1490 Ft ◆ KluBár: 1380 Ft
Bercinek elege van már abból, hogy a 3/a mindig 
veszít fociban a 4/b ellen. ám ezúttal sikerül 
megtalálnia a megoldást: a tökéletes kabalát!

Bori A filmforgAtáSon
Julia Boehme
145 × 215 mm, 96 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn228
Bolti ár: 1490 Ft ◆ KluBár: 1380 Ft
Bori és barátnői nagyon izgatottak: 
filmforgatáshoz jelentkeztek sta-
tisztának. de a válogatás egészen 
máshogy alakul, mint ahogy 
várták... 

vArázSlAtoS állAtBirodAlom 8.
rozi mentőakciója
daisy Meadows
129 × 197 mm, 112 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn234
Bolti ár: 990 Ft ◆ KluBár: 920 Ft
a Barátság-erdőben vihar tombol, mert grizelda 
negyedik sárkánya, Szélvihar tönkretette azt a szél-
malmot, amely a lenge szellőt szolgáltatta a fák 
között. Rozi, a tengerimalac mentőakcióba kezd...

vArázSlAtoS állAtBirodAlom 7.
lompos csillagtánca
daisy Meadows
129 × 197 mm, 112 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn233
Bolti ár: 990 Ft ◆ KluBár: 920 Ft
Lili és Luca már alig várják, hogy megnézhessék 
Ravaszdiék bűvös táncát, amivel elővarázsolják 
a csillagokat. ám egyszer csak megjelenik Szu-
tyok, grizelda fekete sárkánya, hogy sötétségbe 
borítsa az erdőt...

játéKoS fejtörőK 
SárKányfivAl éS BArátAivAl
Bíró Szabolcs – korsós Szabina
148 × 205 mm, 48 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn230
Bolti ár: 790 Ft ◆ KluBár: 730 Ft
Ebből a foglalkoztatóból megismerhetitek 
Sárkányfi családját és legközelebbi ismerőseit. 
közben megoldhatjátok a játékos feladatokat, 
rajzolhattok, színezhettek. Jó szórakozást!

4+

A SárKány, 
AKi nem AKArt Aludni
Bíró Szabolcs  – korsós Szabina
196 × 196 mm, 36 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn231
Bolti ár: 1990 Ft ◆ KluBár: 1850 Ft
Sárkányfi egy este elhatározza, hogy 
többé nem hajlandó aludni. útnak indul 
hát az éjszakai erdőben. Talál-e a kis 

piros sárkány játszótársat, vagy helyette 
megtanulja, hogy pihenésre mindenkinek szüksége van?

mAlAc (elhihetetlenül) 
nAgyontitKoS nAplójA
Emer Stamp
145 × 175 mm
192 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn238
Bolti ár: 2490 Ft

KluBár: 2290 Ft

Szia.  
én vagyok a malac.  

ez az én naplóm.  
ez az én naplóm nagyon szuper
titkos, de a Kacsa azt mondta, 
hogy muszáj elolvasnod, hátha 
tudsz nekünk segíteni. mert 
egy kicsit bajban vagyunk. 
igaziból nem is, mert egy 
óriáSi bajban. remélem, 
hogy elhiszed majd, amit 
olvasol, mert a Kacsa 
szerint teljesen elhihe
tetlen. pedig nem. 
ez az én életem.

6+

3+



AJánlÓ

27

Részlet Tóth Krisztina  
Felhőmesék című kötetéből.

Volt egyszer egy kis denevér, akit 
Demeternek hívtak, és aki nem 
akart denevér lenni. Egy padláson 

élt a testvéreivel, unokatestvéreivel és 
távolabbi rokonaival, egy vidám és ál-
landóan morajló denevérkolóniában.

Reggelenként a kis denevérgyere-
kek lökdösődve elhelyezkedtek a szele-
menfán, és fejjel lefelé lógva, puha kis 
szárnyaikba burkolózva várták az esti, 
akarom mondani, a reggeli mesét. Tud-
notok kell, hogy a denevérek nappal al-
szanak, így nekik, a denevér ifjaknak a 
hajnal első sugarai jelentették a lefekvés 
idejét.

Debóra néni, a legidősebb denevér-
asszonyság ilyenkor odaszállt a lurkók-
hoz, és megkérdezte tőlük:

– Na, meséljek nektek valami?
A denevérgyerekek kórusban feleltek:
– Mesélj!
– Félelmeteset? – kérdezte moso-

lyogva Debóra néni.
– Igen!
– Ijesztőt, olyat, ami a fényes napvi-

lágon játszódik?
– Igen, de ne véreset! 

Ezzel aztán elindult a mese, és mire 
befejeződött, a kicsik rendre el is 
aludtak, a kis Demetert kivéve. De-

meter teljes erőből nyitva tartotta a sze-
mét, és amikor minden elcsendesedett 
körülötte, ő szépen kiröppent a pad-
lásablakon, hogy körbenézzen a kinti, 
ébredező világban. Lenyűgözték a kék 
fellegek, a tetőcserepeken megcsillanó 
napsugár, az odalent gördülő autók, és 
legfőképpen a madarak. Ámulva figyel-
te, amint a fák ágaira telepedve hosszú 
trillába fognak, és egymásnak felelgetve 
hasítják szárnyaikkal az eget. Az egyik 
környékbeli kertben valaki madáretetőt 
függesztett egy ágra. A kis denevér vá-
gyakozva bámulta, amint a madarak le-
ereszkedtek, és felcsipegették csőrükkel 
a magokat. Belesajdult a szíve a vágya-
kozásba, hogy neki nincs csőre, nincs 
tarka tollazata. Egy alkalommal, haj-
nalban, amikor senki sem látta, nekiru-

gaszkodott a levegőnek, felcsippentett 
néhány napraforgómagot, aztán a nagy 
fénytől elvakulva, szédelegve navigált 
vissza a padlásablakhoz. A mag rossz ízű 
volt, de ez sem tántorította őt el, mert 
addigra a lelkében fészket vert a vágy.

Nem akarok többé denevér lenni! – 
gondolta elkeseredetten.

Onnantól kezdve minden áldott nap 
a szökés tervén gondolkodott, ezt for-
gatta a fejében.

Egy szép napon aztán, amikor De-
bóra néni ismét mesélni kezdett 
a többieknek, a mi Demeterünk 

észrevétlenül kiröppent a tetőre. Nagy 
reggeli fényesség fogadta, szinte haso-
gatta szemét a szikrázó napsütés. Bent a 
padláson a nagyok mindig azt tanították 
nekik, hogy ultrahanggal kell tájékozód-
niuk, de Demeter úgy döntött, ő mától 
igenis madár lesz, és a szemét fogja 
használni. Legelőször is elröpült addig a 
fáig, ahol a madáretető volt kifüggeszt-
ve. Tudta az utat, hiszen járt már itt egy-
szer, igaz, akkor nem ültek madarak az 
ágakon. Most éppen reggeli ideje volt, 
és a meggyvágók, cinkék, zöldikék ré-
mülten, tollukat borzolva rebbentek szét 
a különös, fekete szárnyú lény láttán.

– Sziasztok, én is madár vagyok! – 
kiabálta Demeter, de a madarak csak 
kacagtak rajta. – Na, majd én megmu-
tatom nektek, ki az igazi madár – futot-
ta el a méreg Demetert. Szemeit tágra 
nyitva kinézte magának a következő 
repülési célpontot, az újságosbódé csú-
csos tetejét. Igaz, alig látott, de a szár-
nyaiban érezte az erőt és a lendületet. 
Nekivágott a tágas, szelektől fodros le-
vegőnek...

Felhômesék
Tóth krisztina
Timkó Bíbor rajzaival
201 × 240 mm, 56 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn241
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

Hogy mi lett a kis denevérrel, aki madár 
akart lenni, hogyan gyógyult meg a kis hal, 
akinek megsérült az uszonya, hogyan élnek 
a szappanbuborékok, mit tudhatunk meg 
egy majdnem százéves bácsitól és a vízi-
siklók királyától? a Felhőmesékből választ 
kaphatunk kérdéseinkre és megismerked-
hetünk egy csodálatos kislánnyal, Lilivel, 
aki kíváncsi, tele van ötletekkel, és mindig 
helyén van a szíve, ha arra van szükség. 
Tóth krisztina legújabb mesekönyvéhez 
Timkó Bíbor rajzolt varázslatos képeket. 
a könyvet 4–100 éveseknek ajánljuk.

4+



A mAnÓ KönyveK úJ sorozAtA

Tóth krisztina 

A vízisiKlÓK KirályA
rendelési kód: Bn243
augusztus, Balaton. a strandon Lili megment 
egy vízisiklót. a sikló cserébe ad egy kopott 
telefont, amin felhívhatja Lili, ha bajba kerül. 

Nógrádi gergely 

hAhÓ,tesÓ! 
rendelési kód: Bn244
Bazsinak nemsokára megszületik a második 
kistestvére. Marci bácsinak, a postásnak re-
mek ötlete támad, hogyan tudna Bazsi addig 
is beszélni a kis jövevénnyel, amíg a tesó még  
anya pocakjában van. 

Nyulász Péter

dodÓ És dodÓ 
rendelési kód: Bn245
dorottya és domonkos egy oviba jártak. do-
monkos azóta iskolás lett, de a közös szen-
vedély, a közös dodóságuk megmaradt és 
továbbra is összetartja őket. 

Edinger katalin

nAgyi sütiJe
rendelési kód: Bn246
Mór és Mira, de Papa és Mama is megbeteg-
szik. ilyenkor jön Nagyi mesélni, lázat mérni, 
ellátni mindenkit. de mi történik, ha Nagyi is 
ágynak esik?

Tamás Zsuzsa

lenCsi És Az ÉgigÉrő 
rendelési kód: Bn247
Lencsi és a szomszéd Varjú, azaz Varga bácsi 
közös mogyoróbokra először bosszúságot je-
lent csak. de a közösen elfogyasztott mogyo-
rótorta minden korábbi veszekedést elfeledtet.

A kis füzetek terjedelme és a betűk nagy-
sága ideális az épp olvasni tanulóknak, 
akik, ha megismerkednek a történetekkel, 
maguk is HŐS OLVASóvá válnak: ezt a fü-
zetekben található oklevél is igazolja. 
A sorozat öt kortárs író kötetével indul 
útjára, akik most első olvasmányélmé-
nyükről mesélnek nektek.

i  tóth krisztinA, 
A vízisiklók királyának szerzője:

− Én kisgyerekként Babarról, a kis ele-
fántról szerettem olvasni. Nem tudom 
felidézni, mikor olvastam végig először 
komolyabb könyvet, de úgy emlékszem, 
elég későn, alsó tagozat vége felé lehetett. 
Az első maradandó élményem, amire a 
mai napig élénken emlékszem, az  Halasi 
Mária Az utolsó padban című könyve volt.

i  nógrádi gergely, 
a Hahó, tesó! szerzője:

− Ötvenszer olvastam el Mándy Iván 
Robin Hoodját, de imádtam Lázár Ervin-
től a Berzsián és Didekit, valamint Mezei 
Andrástól a Ló az iskolábant. Mégis, a két 
kedvenc gyerekkori íróm: Erich Kästner 
(Emil és a detektívek, Emberke, A két Lot-
ti) és persze az apukám, Nógrádi Gábor 
(Gyerekrablás a Palánk utcában, Petepite, 
Az anyu én vagyok, Segítség, ember!).

i  tAmás zsuzsA, 
a Lencsi és az Égigérő szerzője:

− Van egy konkrét emlékképem arról, 
ahogyan betűzgetem a Kippkopp a fűben 
című Marék Veronika-könyvet, de a b 
és a d betűket még keverem, így a „dió” 

szónál egy kicsit megtorpanok. Azt hi-
szem, az lehetett az első saját olvasmány-
élményem.

i  nyulász Péter, 
a Dodó és Dodó szerzője:

− Pontosan nem is tudom, mert amikor 
anyukám vagy apukám olvasott nekem, 
én követtem a sorokat, így velük együtt 
sok mindent elolvastam. Ennek köszön-
hetően pedig hamar megtanultam olvas-
ni. Arra pedig tökéletesen emlékszem, 
hogy Bálint Ágnes: Jó éjszakát, Maci! című 
könyve volt a legelső, amit egyedül elol-
vastam, ugyanis határtalanul büszke vol-
tam erre a teljesítményre.

i  edinger kAtAlin, 
A Nagyi sütijének szerzője:

− Fekete István Csí című könyve volt, 
amit először elolvastam, utána pedig 
Mark Twain Koldus és királyfiát, ami a mai 
napig nagy kedvencem.

A Hős olvAsó
Egy nagy sEgítség a kicsiknEk

A kötetek jellemzői:
192 × 192 mm, 
24 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 790 Ft/kötet
KluBár: 730 Ft/Kötet

Legyél te is hős olvasó!
ÚJ SOROzAT KEzDŐ OLVASóKNAK
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mÓrA KiAdÓ

50 tény, Amit tudnod Kell 
A világűrről
Raman Prinja 
196 × 255 mm, 80 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn248
Bolti ár: 2499 Ft • KluBár: 2290 Ft
Látogass el oda, ahol a csillagok születnek, 
nézd meg közelről a Naprendszer bolygóit, eredj 
a szuperföldek nyomába! Pillants be az űrhajó-
zás jövőjébe! Ha a légkörön túlra készülsz, sose 
indulj el útikalauz nélkül. Vidd magaddal ezt a 
fotókkal, infografikákkal, szómagyarázatokkal 
teli könyvet, amely hasznos társ lesz utadon. 

így SzereSd A KutyádAt!
hasznos tanácsok és ügyes trükkök!
Honor Head
221 × 240 mm, 120 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn249
Bolti ár: 2699 Ft • KluBár: 2490 Ft
kutyabarátok, figyelem! Ez a könyv a tö-
kéletes választás számotokra! akár még 
csak most készülsz beszerezni egy édes kis 
kutyust, akár már ott tartasz, hogy trükkö-
ket akarsz tanítani kedvencednek, vagy ha 
csupán szeretnél többet megtudni ezekről 
a nagyszerű állatokról, itt megtalálsz min-
dent, amire csak szükséged lehet.

imádom A mAcSKáKAt! 
több mint 50 fajta
david alderton
221 × 240 mm, 120 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn250
Bolti ár: 2699 Ft • KluBár: 2490 Ft
Ez a gyönyörű könyv bemutatja a legked-
veltebb macskafajtákat. Érdekes adatok 
és csodás képek segítenek megismerni 
a legnépszerűbb cicákat – a játékos ked-
vű szomálitól a kurta lábú munchkinig. 
Válaszd ki a kedvencedet a több mint 
50 fajta közül!

A muzSiKáS KiSmAlAc
verses állatmesék
kormos istván 
169 × 193 mm,  80 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn256
Bolti ár: 2299 Ft • KluBár: 2120 Ft
kormos istván jól értett az óvodás korosztály 
nyelvén, verses meséi már évtizedek óta a 
legkisebbek kedvencei. a népszerű Vackor-
könyvek szerzője ebben a kötetben a gyere-
kek legkedvesebb állatait verselte meg. a ma 
már klasszikusnak számító mesékhez Buzay 
istván készített új, humoros illusztrációkat.

zimzizim
Weöres Sándor  
169 × 194 mm, 64 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn255
Bolti ár: 1999 Ft • KluBár: 1860 Ft
„Mégis legyen örömöm, / füled telizümmö-
göm.” – írja Weöres Sándor a Zimzizim első 
versében. És valóban: a kötet fülbemászó 
sorait együtt dúdoljuk, zümmögjük a köl-
tővel, aki páratlan humorral ábrázolja az 
állatok különleges tulajdonságait, és felejt-
hetetlen költői képekbe sűríti a városi élet 
mindennapjait, az évszakok váltakozását 
vagy épp az iskolakezdést. 

meSéS SzámoK – 
SzámoS meSéK 2.
ez most rólad szól!
Laura Overdeck
195 × 238 mm, 88 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn254
Bolti ár: 2999 Ft • KluBár: 2790 Ft
Célunk az, hogy a matek úgy épüljön be a 
gyerekek mindennapjaiba mint jó szórako-
zás. Ebben a könyvben mulatságos, mi több, 
csintalankodásra buzdító kérdéseket találunk 
eltűnt zoknikról, csillámporról, vadállatokról; 
ez a matematika kimondottan „gyerekbarát”.

ArAny jánoS verSei
Kemény zSófi válogAtáSáBAn
arany János – kemény Zsófi 
155 × 210 mm, 128 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Bn252
Bolti ár: 1999 Ft • KluBár: 1860 Ft
Olvasni jó, verset olvasni még jobb. Mondják, 
mégis kevés fiatal olvas verseket. Ha valakik, 
akkor a szlemmerek képesek megmutatni a 
fiataloknak, hogy mennyire érdekesek ma is 
a száz-százötven évvel ezelőtt írt versek. ke-
mény Zsófi versválogatása és a versek kom-
mentjei arról győznek meg: arany János menő, 
és nem érdemes félresöpörni.

holdAS hAnnA iSKoláS leSz
vámpírtündér 1.
Harriet Muncaster
127 × 184 mm, 128 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn253
Bolti ár: 1999 Ft • KluBár: 1860 Ft
Holdas Hanna különleges kislány, hiszen vám-
pírtündér. az édesanyja tündér, az édesapja 
vámpír, ő meg egy kicsit mindkettő. Hamarosan 
iskolába kell járnia. de hová menjen? Tündéris-
kolába vagy inkább vámpírsuliba? Legjobb lesz, 
ha mindkettőt kipróbálja… ilyen tantárgyakra 
azonban nem számított!

lego neXo KnightS
monstrox könyve
184 × 237 mm,  96 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn257
Bolti ár: 3499 Ft • KluBár: 3250 Ft
Először egy nekromanta volt, emberi alakban, 
majd foglyul ejtette őt a Szörnyek Könyve, most 
pedig felhő formájában jelenik meg. Monstrox a 
leggonoszabb gonosz… uhm… pára? azonban 
Monstrox még felhő alakban is nagyon erős. Vil-
lámaival képes a jókat rosszá változtatni, életre 
kelteni a kőszobrokat, hogy teljesítsék minden 
furcsa parancsát.

KAmuzáSoK, KAvAráSoK
Cookie O’gorman
139 × 200 mm, 304 oldal, kartonált
rendelési kód: Bn251
Bolti ár: 2499 Ft • KluBár: 2290 Ft
Sally tutira bekattan, ha a legjobb barátnője 
még egy lúzert rászabadít. ahhoz, hogy megúsz-
sza a ráerőltetett randikat, a lánynak szüksége 
van egy álpasira, méghozzá gyorsan, és Becks, 
a szívdöglesztő, szuperokos focisztár vállalja is a 
feladatot. de hiába a sok bizsergető csók, a ba-
rátnője mégsem veszi be, hogy Sally tényleg sze-
relmes Becksbe. a fene se gondolta, hogy néha 
az igazság tűnik a legnagyobb kamunak.
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BABilon KiAdÓ gyermeK- És iFJúsági KönyveK

Szem éS Száj
testrészek mesesorozat
Miller-Ferjentsik Viola
210 × 153 mm,
48 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn258
Bolti ár: 2390 Ft
KluBár: 2220 Ft

a SzóKiMondóka – Testrészek mese-
sorozata tanulságos, kedves mesé-
ken keresztül mutatja be az óvodás 
gyerekeknek a testrészeiket, ame-
lyekkel érzékelik és felfedezik a kö-
rülöttük lévő világot. a szemről és a 
szájról, e két testrész szerepéről szól 
a sorozat második kötete, amelyben 
versek, dalok, mondókák, illetve az 
újonnan szerzett ismeretekre vissza-
kérdező interaktív táblácskák tűzdelik 
a történeteket.

finduSz elKöltöziK
Sven Nordqvist
215 × 302 mm,
32 oldal, keménytábla 
rendelési kód: Bn261
Bolti ár: 2790 Ft
KluBár: 2590 Ft

Pettsonnak elege van abból, hogy 
minden reggel Findusz ugrálására 
ébred. a kandúrnak pedig abból van 
elege, hogy nem csinálhatja azt, amit 
akar. Ezért elhatározza, hogy keres 
egy olyan helyet, ahol kedvére kitom-
bolhatja magát. a használaton kívüli 
kerti vécé tűnik a legalkalmasabbnak, 
és Pettson segítségével szépen be is 
rendezkedik ott. Csakhogy mi lesz 
vele, ha borús az idő, és egyedül érzi 
magát? Vagy ha rókák ólálkodnak a 
ház körül?

Martin kaluza

A repüléS
egy valóra vált álom
rendelési kód: Bn262
Hogyan működik a hajtómű? Mi tör - 
ténik a repülőtéren? Mi tartja a gépe-
ket a levegőben? Mivel foglalkoznak 
a repülőtéri irányítók? Tudj meg min-
dent a világ legnagyobb repülőgé pei-
ről! Szeretnél pilóta lenni? a könyv-
ből az is kiderül, hogy mit kell ehhez 
tenned!

A kötetek jellemzői:
200 × 280 mm, 48 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3200 Ft/kötet
KluBár: 2980 Ft/Kötet

Manfred Baur

őSi hüllőK BirodAlmA
dinoszauruszok
rendelési kód: Bn263
Sok millió évvel azelőtt, hogy az ember 
megjelent a Földön, a dinoszauruszok 
súlyos léptei alatt rengett a talaj. Mi-
lyen gyorsan futott a Tyrannosaurus 
rex? Miért volt okos és megfontolt a 
Triceratops? Milyen lehetett a Bakony 
sárkánya az iharkúti leletek tanúsága 
szerint?

Bernd Flessner

roBotoK
mesterséges elmék és műszaki bravúrok
rendelési kód: Bn264
Mars-járók vagy mélytengeri búvá-
rok – a robotok a legnehezebb terepe-
ken is szorgalmasan kutatnak. a hét-
köznapjainkban is bevetésre kerülnek: 
az erdőtüzeknél tűzálló oltórobotok, 
a tehénistállókban pedig fejőrobotok 
segédkeznek. Vajon nemsokára az 
ott honainkba is beköltöznek?

Manfred Baur

tAlálmányoK
A fejlődés mérföldkövei
rendelési kód: Bn265
Több mint két és fél millió évvel ezelőtt 
elődeink kőeszközöket állítottak elő. 
később egymás után jöttek a mérföld-
köveket jelentő, nagy találmányok, 
mint a kerék, a gőzgép, a villanykörte 
és a számítógép, de kisebbek is, mint 
az öntapadó cetli vagy a gémkapocs. 
Mi mindent találnak még fel a jövőben?

Manfred Baur 

jövőKutAtáS
pillantás az ismeretlenbe
rendelési kód: Bn266
az embert mindig is izgatta, mit hoz a 
holnap. Napjainkban orákulumok he-
lyett a jövőkutató tudósok igyekeznek 
megjósolni a jövőt. Vajon elhihetjük 
nekik az óriásvárosokról, robotokról, 
gondolkodó házakról, lebegő autókról 
szóló víziókat?

A KufliK 
éS A mohAmAnyi
pagony Könyvek
dániel andrás
230 × 160 mm,
48 oldal, keménytábla
rendelési kód: Bn259
Bolti ár: 1990 Ft
KluBár: 1850 Ft

újra itt vannak a kuflik! Őket már jól is-
meritek. Na de ki lehet a mohamanyi? 
Valaki, aki nyöszörög és panaszko-
dik, mert olyan régóta nem talál mo-
hát, hogy már egészen elszürkült… 
a kufliknak pedig nem szokásuk cser-
ben hagyni azt, aki segítségre szorul! 
ám az elhagyatott réten alig van moha. 
Lehet, hogy itt már csak a varázslat 
segít? Ha pedig már így belejöttek a 
mohagyűjtésbe, Valérnak is segítenek 
kitalálni, mit gyűjtsön furcsa alakú do-
bozába. a kuflikkal mindig izgalmas az 
élet, irány az elhagyatott rét!

BelezúgvA
tilos az á Könyvek
Eve ainsworth 
130 × 195 mm,
248 oldal, kartonált 
rendelési kód: Bn260
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2870 Ft

a szerelem fáj... de biztos, hogy eny-
nyire kell fájnia? – anna épp kamasz-
korának leggyötrőbb korszakát éli, de 
váratlanul belép az életébe a nagyon 
menő Will, aki nemcsak helyes srác, 
de olyan odaadóan szereti, ahogy a 
lány legmerészebb álmaiban sem kép-
zelte. a fiú ugyanakkor szeszélyes és 
kiszámíthatatlan, napról napra kezdi 
elszakítani a barátaitól és mindattól, 
ami fontos neki. közben pedig fenye ge-
tően magasodik föléjük egy sötét titok…
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KépeS BiBliA
152 × 185 mm, 320 oldal, 
keménytábla, díszdobozban
rendelési kód: Bn285
Bolti ár: 3990 Ft
KluBár: 3690 Ft

Ez a fiataloknak készült Biblia 
egyszerűsített nyelvezetű, új for-
dításban, rajzokkal és képekkel 
is segíti az olvasókat abban, 
hogy jobban megértsék a Szent-
írás legfontosabb történeteit.

SétA Az áSványoK 
Között
185 × 265 mm, 120 oldal, 
cipzáras tokban
rendelési kód: Bn286
Bolti ár: 2990 Ft
KluBár: 2780 Ft

Ez a könyv abban segít, hogy az 
olvasó kiismerhesse magát a kőze-
tek, az ásványok és a drágakövek 
lenyűgöző birodalmában.

KíSérletezz otthon!
250 × 305 mm, 120 oldal, 
keménytábla, rejtett spirállal
rendelési kód: Bn287
Bolti ár: 3990 Ft
KluBár: 3690 Ft

a könyvben bemutatott fizikai és 
kémiai kísérletek a gyerekek tu-
dásszomjára, kísérletező kedvére 
és kreativitására építve nyújtanak 
tartalmas elfoglaltságot. 

5+

5+

7+
8+

olvass velünk 1.
törtÉneteK pÓniKKAl
rendelési kód: Bn267
hüvelyK mAtyi
rendelési kód: Bn268

olvass velünk 2.
legendás sárKányoK
rendelési kód: Bn269
A Kis hABleány
rendelési kód: Bn270

olvass velünk 3.
A KinCses sziget
rendelési kód: Bn271
roBin hood
rendelési kód: Bn272
rÓmeÓ És JúliA
rendelési kód: Bn273
heidi
rendelési kód: Bn274

tutAnKhAmon átKA
rendelési kód: Bn279
A torinÓi Király-
pApirusz reJtÉlye
rendelési kód: Bn280
A szFinx titKA
rendelési kód: Bn281
A nílus KinCse
rendelési kód: Bn282
A sivAtAgi expedíCiÓ
rendelési kód: Bn283
KAlAnd A louvre-BAn
rendelési kód: Bn284

Mindentudók klubja – MaRia MañERU SOROZaTa 8 ÉVES kORTóL
Mi történik, ha egy régészházaspár meghívást kap 
egy ásatásra? Természetesen viszik magukkal 
a gyerekeiket is! igen ám, de mihez kezd három 
kisgyerek Egyiptomban vagy éppen Párizsban? 
Természetesen rejtélyek után kutatnak! És innen 
már csak egy lépés a Mindentudók klubjának 
a megalapítása…

a kötetek jellemzői:
145 × 205 mm,

flexibilis,
144 oldal/kötet 

Bolti ár:
2590 Ft/kötet

klubár: 
2390 Ft/Kötet

olvass velünk!   4olvasási szint – 4korcsoport számára

Sorozatunkban négy szinten, raj-
zokkal illusztrált, könnyű olvasmá-
nyokat kínálunk az olvasással még 
csak most ismerkedő gyerekeknek 
szóló könyvektől, egészen a már 
szívesen olvasó gyerekek szintjéig.

a kötetek jellemzői:
135 × 200 mm, keménytábla,
32, 48, 72 oldal
Bolti ár: 1290 Ft/kötet
KluBár: 1190 Ft/Kötet

olvass velünk 4. 
utAzás A Föld KözÉppontJA FelÉ
rendelési kód: Bn275
CopperField dávid
rendelési kód: Bn276
JAne eyre
rendelési kód: Bn277
don QuiJote 
de lA mAnChA
rendelési kód: Bn278

nAprAForgÓ KiAdÓ



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. május 29ig veszünk fel 
megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munkana
pon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban az 
esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem 
bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása ese
tén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru vé

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

KlubtagoKnaK ingyenes

Az ön helyi munkatársa:

Christina Lamb újságíró, külügyi tudósító ne-
vét az Én vagyok Malala című, világhírű mű 
társszerzőjeként ismerik az olvasók. Az írónő 
ezúttal ismét egy hősies fiatal történetét mesé-
li el. A súlyos betegsége miatt mozgáskorláto-
zott, tizenhat esztendős lány, Nujeen Mustafa

sorsát követi, aki drámai kalandok során át, 
kerekesszékhez kötve menekült el a háború 
dúlta Szíriából. A fiatal lány egy új élet remé-
nyében családjával együtt viszontagságos útra 
vállalkozott. Tizenhat hónap alatt tengeren és 
országúton, hajóval és busszal jutott el Török-
országon majd Görögországon át – Magyar-
országot is érintve – végül Németországba. 
Nujeen és Christina azt üzenik: senki nem ma-
radhat közömbös. 

NujeeN 
Hogyan menekültem el 
a háború sújtotta Szíriából 
kerekesszékkel
Nujeen Mustafa – Christina Lamb
125 × 200  mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BN288
Bolti ár: 3499 Ft  

KluBáR: 3250 Ft
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