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Charles Martin regényében két megtört szív,
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S

zindbád, a detektív hazatér a
szibériai fogságból, és megkezdi itthoni tevékenységét – Csabai László utánozhatatlanul izgalmas és „realista” bűnügyi
sorozatának immár elkészült a
harmadik kötete, a Szindbád,
a forradalmár. A nyíregyházi író

mesélt nekünk a bűnről, a móriczi
hatásokról és Nyárligetről, a fiktív
városról.
Tóth Krisztina új könyve, a Párducpompa egy kőkemény, szépítés nélküli látlelet a mai magyar
társadalomról, rövid és kegyetlenül pontos történetekben ábrázol-

ja világunkat – ebből a könyvből amerikai kikötőváros bűnös viláolvashatnak egy novellát nálunk is. gába kalauzolja az olvasót.
Tiszta krimi lett ez a lapszá- Jó borzongást!
munk! Hatala Csenge nyomozási
naplója egy nyolcvanas évekbeli
rockkoncerten történt tragédia
nyomába ered, Rejtő Jenő eddig
Király Levente
kiadatlan regénye pedig egy délfőszerkesztő
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JÚNIUS 8. CSÜTÖRTÖK
16.00–17.00 Hatala Csenge dedikál
az Athenaeum standján
16.30–17.30 Nádasdy Ádám dedikál
a Magvető standján
17.30–18.30 Kasnyik Márton dedikál az Athenaeum standján
17.30–18.30 Darvasi László dedikál
a Magvető standján
18.30–19.30 Tóth Kinga dedikál
a Magvető standján
JÚNIUS 9. PÉNTEK
14.00–15.00 Oravecz Imre dedikál
a Magvető standján
15.00–16.00 Rakovszky Zsuzsa
dedikál a Magvető standján
16.00–17.00 Erdős Virág dedikál
a Magvető standján
16.00–17.00 Balázsy Panna és Rippl
Renáta dedikál a Manó Könyvek
standján
16.00–17.00 Dr. Bartalis Imre dedikál a Líra standján
17.00–18.00 Szurovecz Kitti dedikál
az Athenaeum standján
17.00–18.00 Kocsis Árpád dedikál
a Magvető standján
17.00–18.00 Erdős Zsuzsa dedikál
a Manó Könyvek standján
18.00–19.00 Haász János és Merényi Dániel dedikál az Athenaeum
standján
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JÚNIUS 10. SZOMBAT
11.00–12.00 Benyák Zoltán és Bíró
Szabolcs dedikál az Athenaeum
standján
11.00–12.00 Havasréti József és
Vida Gábor dedikál a Magvető
standján
11.00–12.00 Görgey Gábor dedikál
a Corvina standján

12.00–13.00 Klausz Melinda dedikál
az Athenaeum standján
12.00–13.00 Kántor Péter dedikál
a Magvető standján
12.00–13.00 Bank Barbara dedikál
a Corvina standján
13.00–14.00 Almásy Katalin dedikál
az Athenaeum standján
13.00–14.00 Szijj Ferenc dedikál
a Magvető standján
14.00–15.00 Bánó Attila dedikál
az Athenaeum standján
14.00–15.00 Csabai László és
G. István László dedikál a Mag
vető standján
14.00–15.00 Bíró Szabolcs és
Korsós Szabina dedikál a Manó
Könyvek standján
14.00–15.00 Thuróczy Gergely dedikál a Corvina standján
14.00–15.00 Telkes Margit dedikál
a Líra standján
15.00–16.00 Szőcs Henriette dedikál az Athenaeum standján
15.00–16.00 Marianna D. Birnbaum
dedikál a Magvető standján
15.00–16.00 Lázár Egon dedikál
a Corvina standján
15.00–16.00 Szalma Edit és
Csapody Kinga dedikál a Manó
Könyvek standján
16.00–17.00 Pataki Éva dedikál
az Athenaeum standján
16.00–17.00 Spiró György és Závada
Pál dedikál a Magvető standján
16.00–17.00 Ráday Mihály dedikál
a Corvina standján
16.00–17.00 Pásztohy Panka és
Pásztohy András dedikál a Manó
Könyvek standján
16.00–17.00 Mira Sabo dedikál
a Líra standján

17.00–18.00 Horváth Gábor dedikál
az Athenaeum standján
17.00–18.00 Parti Nagy Lajos dedikál a Magvető standján
17.00–18.00 Léner Péter és Lengyel György dedikál a Corvina
standján
17.00–18.00 Kolozsi László és Igor
Lazin dedikál a Manó Könyvek
standján
18.00–19.00 Horváth Gergely dedikál az Athenaeum standján
18.00–19.00 Cserna-Szabó András
dedikál a Magvető standján
18.00–19.00 Kalapos Éva dedikál
a Manó Könyvek standján

15.00–16.00 Ceglédi Zoltán,
Filippov Gábor, Földi Bence,
Muchichka László, Tóth Csaba
és Zsótér Indi Dániel dedikál
az Athenaeum standján
15.00–16.00 Szabó T. Anna és
Dragomán György dedikál a Magvető standján
15.00–16.00 Murányi András dedikál a Corvina standján
15.00–16.00 Baár Tünde és Bakos
Barbara dedikál a Manó Könyvek
standján
15.00–16.00 Szimeonov Todor dedikál a Líra standján
16.00–17.00 Pál Dániel Levente
dedikál az Athenaeum standján
16.00–17.00 Boldizsár Ildikó dedikál
a Magvető standján
16.00–17.00 Sümeginé dr. Tóth Piroska dedikál a Corvina standján
16.00–17.00 Mechler Anna és Hajba
László dedikál a Manó Könyvek
standján
17.00–18.00 Takács Zsuzsa és Kemény István dedikál a Magvető
standján
17.00–18.00 Nógrádi Gergely dedikál a Manó Könyvek standján
17.00–18.00 Bagdy Emőke dedikál
a Corvina standján

JÚNIUS 11. VASÁRNAP
11.00–12.00 Virág Emília dedikál
az Athenaeum standján
11.00–12.00 Grecsó Krisztián dedikál a Magvető standján
11.00–12.00 Körner András dedikál
a Corvina standján
12.00–13.00 Bodor Ádám dedikál
a Magvető standján
13.00–14.00 Izsó Zita és Bach Máté
dedikál az Athenaeum standján
13.00–14.00 Bartis Attila dedikál
a Magvető standján
13.00–14.00 Fesztbaum Béla dedikál a Corvina standján
14. ÚJBUDAI ÜNNEPI KÖNYVHÉT
14.00–15.00 Wisinger István dedikál
Kőrösy József utca (az Allee Bevásárlóaz Athenaeum standján
központ melletti sétány)
14.00–15.00 Tóth Krisztina dedikál
a Magvető standján
JÚNIUS 9. PÉNTEK
14.00–15.00 Fábri Péter, Kováts
17.00–18.00 Bánó Attila dedikál
Kriszta és Nyáry Krisztián dedikál
a Magvető standján
a Corvina standján
JÚNIUS 10. SZOMBAT
14.00–15.00 Menyhért Anna és
11.00–12.00 Erdős Virág dedikál
Ficzere Kyrú dedikál a Manó
a Magvető standján
Könyvek standján
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Athenaeum kiadó

A trilógia első része
A török
brigadéros

A Kizil Elma háremének
titka – Első rész
Szőcs Henriette
125 × 195 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO104
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

Szenvedélyes
éjszakák

Abdurrahman pasa háreméből időről időre eltűnnek
a lányok. Egyre többször
jelenik meg a füvesasszony,
ami soha nem jelent jót.
De vajon mit nem szabad
megtudni a hatúnnak?
Ki kapja a selyemzsinórt?
Hogy boldogul a hárem
nyugalmát és biztonságát
ismerő Aisa szabad nőként? Hogy kerül Batthyány
Ádám gróf egy hamvas
ifjú hölgy hálószobájába?
Vajon mi a Kizil Elma
háremének titka?
Szőcs Henriette A török
brigadéros című
regénytrilógiájának első
részében egy izgalmakkal teli kalandos utazáson vehetünk részt az
Oszmán Birodalomban.
Mindeközben megtudhatjuk, milyen volt egy
korabeli szabadrablás,
hogy válhatott valaki
rabszolgává, illetve
milyen fondorlatok
árán lehetett túlélni
egy lehetetlennek
tűnő küldetést.

Így jár minden
politikus bűnöző!

A Borgiák végzete

Pataki Éva
125 × 200 mm, 304 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO103
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Szerelem, szeretet, hűség.
Féltékenység és csalárdság,
ami krimibe hajló zaklatásban tetőzik. Mitől válnak
a könyvben sziporkázóan
elevenné, egyedivé az ezerszer
és ezerféleképpen megírt
élethelyzetek, hétköznapi kapcsolattörténetek? Talán attól,
hogy ott rejlik bennük mindaz,
ami egy férfi és egy nő között
megtörténhet, ha egymásba
gabalyodnak.

A kék

Jézus és
a rock and roll

Mennyből a gandzsa
Horváth Gábor
Sötét Vágyak Vadásza 9.
Frédéric H. Fajardie
124 × 183 mm,
Sherrilyn Kenyon
124 × 183 mm,
288 oldal, kartonált
125 × 200 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO109
340 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO102
Bolti ár: 2999 Ft
Rendelési kód: BO106
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2790 Ft
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2290 Ft
Klubár: 2790 Ft
Mit tehetünk, ha szétrohad az A drogmámorban úszó Fitti
nagy tervet dédelget, de
Wren Tigarian árva volt. Egyet- ország az elit becstelensége
len klán sem akarta befogad- miatt? A késői De Gaulle-kor- a szívás egyre nagyobb:
ni. Wren két faj, a hópárduc és szak örökségeként Franciaor- vallási fanatizmus, alvilági
bandaháború és véres leszászágot a '80-as évek elején
a fehér tigris tiltott keveredéaz egész társadalmat átszövő, molások keverednek drogos
séből született, és ha akart
a teljes politikai réteget meg- szeánszokkal, orgiákkal, és a
valamit, soha nem engedte,
mindent elsöprő szerelemmel,
hogy az útjába álljanak. Most fertőző korrupció fojtogatja.
Frédéric H. Fajardie klasszikus miközben az olvasó szembeMarguerite-et akarja, egy
sül a lét nagy kérdéseivel…
befolyásos amerikai szenátor krimijében párizsi rendőrök
valahol félúton őrület és
leányát, aki erősen ragaszko- egy csoportja kilép a sorból,
szembefordul a romlottsággal. valóság között.
dik cajun gyökereihez.
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Még egy nő

Sarah Dunant
135 × 215 mm,
432 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO105
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
A Borgiák bosszúja szerzőjének új regénye a reneszánsz
kori Itália leghírhedtebb
családjáról. 1502-őt írunk.
Rodrigo Borgia, aki saját bevallása szerint is nőcsábász és
korrupt politikus, VI. Sándor
néven a pápai trónra kerül.
Lucrezia Borgia csak bábként
szerepel apja tervei közt, ám a
lány – miközben épp negyedik
házasságára készül – kezd
ráébredni saját hatalmára.

www.lira.hu

Horváth Gergely
124 × 183 mm, 250 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO108
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Elvis, Johnny Cash és társaik
a pályájuk elején gospeleket
énekeltek, a rock and roll
egyes hősei viszont kifejezetten az ördöggel kívántak cimborálni. A Jézus és a rock and
roll egy személyes hangvételű
útkereső és útmutató könyv.
Elkötelezett, de másokat
megérinteni szándékozó, szórakoztatóan komoly vallomás
és misszió egyszerre.

(1) 33 77 333

Ne zavard
a hóhért!
Alekszandra Marinyina
148 × 210 mm,
520 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO107
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

1996. február.
Egy titokzatos férfi
kiszabadul a börtönből, miután letöltötte a
büntetését. Anasztaszija
Kámenszkája azt a feladatot kapja, hogy gondoskodjon a volt őrizetes
biztonságáról és kísérje
Moszkvába. Miután teljesítette ezt a megbízatást,
elkezdi a nyomozást egy
rejtélyes gyilkosságsorozat ügyében.
A regény – az emberi sorsok bemutatásán keresztül – némi betekintést ad
az orosz titkosszolgálatok
működésébe. Az elénk
táruló kép döbbenetes
és minden képzeletet
felülmúl, bizony, van min
elgondolkodni. Habár
a könyv cselekménye két
évtizeddel ezelőtt játszódik, ma is ugyanannyira
aktuális.

(1) 299 80 00

General Press könyvkiadó

Holdfénykert

Corina Bomann
125 × 200 mm, 488 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO117
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft

Lilly, a régiségkereskedő egy hegedűt kap
ajándékba. El sem tudja képzelni, hogy
miért éppen ő örökölhette ezt a hangszert,
amelyről gyorsan kideríti, hogy egy nagyon
értékes, egyedi darab. Lilly rögtön megérzi,
hogy a hegedű az egész életét megváltoztatja
majd, ha meg tudja fejteni a titkát.
A legjobb barátnőjével, Ellennel és
a zenetörténész
Gabriellel közösen
nyomozásba
kezdenek az igéző
szépségű, fiatal
hegedűművésznő
után, akié egykor
a hangszer volt.

Csiszolatlan gyémánt A megváltás útján

Donna MacMeans
137 × 197 mm,
324 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO116
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
Anglia, 1881. Michael
Raffertyre hárul a feladat,
hogy a washingtoni nagykövet
gyilkosának nyomára bukkanjon. Rafferty diplomatának
adja ki magát: a férfi modorával azonban komoly gondok
adódnak. Ezért úgy dönt,
keres egy nőt, aki megtanítja
neki az illemszabályokat, és
egyben hajlandó eljátszani a
felesége szerepét. A kiszemelt
hölgy Arianne Chambers.

John Hart
137 × 197 mm,
480 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO110
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Egy elhagyatott templom
áll az erdő közepén. Tizenhárom évvel ezelőtt egy
nő holttestét találták meg
az oltárán, ezt követően
a hívek elmaradtak, a tiszteletes pedig a családjával
együtt maga mögött hagyta
az épületet.
A gyilkosságért elítélt rab
a büntetését letöltve szabadul, és a templom oltárán
újabb hulla fekszik...

Édes holnap

Debbie Macomber
125 × 189 mm,
488 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO115
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Rózsakikötő Panzió tulaj
donosa, Jo Marie nem találja
a helyét a festői Pudgetöbölbeli kisvárosban, amióta
Mark Taylor szerelmet vallott
neki. A férfi szereti őt, mégis
elhagyja, a vallomás után pár
héttel meg is hirdeti a házát,
és köddé válik. Később egy
telefonhívás és egy rejtélyes
képeslap megmagyarázza
Mark hirtelen távozását, Jo
Marie pedig újra remélni kezd.

Atlantic Press könyvkiadó Három nővér, Három sors

és egy felejthetetlen nyár

A Rettegés Piramisa Amerikai álmodozó

Bora Ildikó
135 × 210 mm,
256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO118
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
A gizai piramisok tövében
rejtélyes gyilkosságok
tartják rémületben a turistákat, a gyanúsított pedig
egy magyar hölgy, akiről
szemtanúk állítják, hogy ő
a gyilkos. Vagy mégsem?
Blanka von Flickenstein
egy korábbi rajongójának
feltűnése talán mindent
megváltoztat...

Életem a divat
és az üzlet világában
Tommy Hilfiger
135 × 210 mm,
320 old, füles, kartonált
Rendelési kód: BO119
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Az utóbbi évtizedek legnagyobb karriertörténete a
divatvilágban. A könyvben
Tommy Hilfiger maga mondja
el, hogyan lehet kistermetű,
lányos arcú fiúból óriássá
nőni. Ahogy azt is, hogy
milyen volt, hogyan változott és mivé lett Amerika.

Mary Alice Monroe szívmelengető és magával
ragadó sorozatában – Nyári emlékek, Nyári
fuvallat, Nyárutó – a három lánytestvér, Dora,
Carson, Harper és nagyanyjuk édes-bús történetét követhetik nyomon az olvasók.
A sorozat záró kötetében – Déli menyegző –
Harper és Carson esküvőjére készülődve a lányok megtapasztalják, mit jelent az összetartozás, mennyire fontosak a családi kötelékek,
illetve hogy a szeretet erejével minden akadályt
legyőzhetnek.

Déli menyegző

Mary Alice Monroe
125 × 189 mm,
412 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO111
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft

!
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Nyári emlékek

400 oldal
Rendelési kód: BO114

Nyári Fuvallat

424 oldal
Rendelési kód: BO112

Nyárutó

428 oldal
Rendelési kód: BO113
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
Klubár: 2780 Ft/kötet
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Fotó: Szilágyi Lenke

„Van olyan,
hogy
véletlen?”
Csabai László első
Szindbád-regénye 2010-ben
jelent meg, Szindbád,
a detektív címmel, ezt
követte három évvel később
a Szindbád Szibériában,
és most itt a harmadik,
az előzőekhez hasonlóan
fajsúlyos, kőkemény krimi,
a Szindbád, a forradalmár.
A Nyíregyházán élő íróval
beszélgettünk bűnökről,
bűnügyekről és a szibériai
végtelenségről.
 Hogyan találtál rá Szindbád alakjára? Van
valós alapja, s ha igen, kiről mintáztad meg?
Tudatosan nem mintáztam létező személyről, vagy irodalmi alakról. Persze lehet, hogy
egyesek kimutatják a Holmesszal, Maigretvel vagy Columbóval való rokonságát. Elképzelhető, hogy írás közben hatottak rám
ezek az előképek. Ami biztos: a Krúdy-féle
Szindbádhoz nincs köze. Mondhatnám úgy
is, a nyárligeti Szindbád mindenben az ellentéte a Krúdy-féle passzív Szindbádnak.
Az én alakom maga a megtestesült aktivitás,
nem csak mereng és álmodozik. Ami a detektív kinézetét illeti: szép férfi. Úgy képzelem, a fiaim lesznek ilyenek húsz év múlva.
A ponyvakrimik felügyelőivel ellentétben az
én detektívem életkora nem állandó. Öregszik. De jól áll neki még az öregedés is.
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Gondviselésről kell beszélni? Nagyon sokáig
vártam arra, hogy végre rendszeres publikálási lehetőséghez jussak a vezető magyar irodalmi lapokban. S ezt a kriminovelláimmal
értem el. (Szerencsére a lapok rögtön úgy
vették, hogy itt szépirodalomról van szó,
nem lektűrről.) Mire észbe kaptam, a sok
folyóiratközlésből összeállt az első magvetős
Szindbád-kötet anyaga. És azóta nincs megállás. De próbálkoztam és próbálkozom nem
bűnügyi jellegű történetek írásával is. Rendszeresen meg is jelennek ezek. Nem akarom,
hogy krimiírónak skatulyázzanak be. Mert
én nem krimiíró vagyok, hanem egy író, aki
– többet között – krimit is ír. Pontosabban
detektívtörténeteket. Vagy bűnregényeket?

készen is van, elbeszélés formájában, mielőtt
nekilátok az adott könyv megírásának. S persze a fejezeteken átívelő történet is kialakul
már ekkor. No meg az is, hova fog az egész
kifutni. Aztán írás közben minden nagyonnagyon sokat változik. Van a prózaírásnak
egy lendülete, vannak belső törvényszerűségei, melyekhez jó igazodni: rá kell feküdni a
hullámokra, s engedi, hadd vigyen a történet.
Írok, kutatok, átírok, bővítek, lehúzok, kutatok, írok, átírok, lehúzok, szerkezetet módosítok, írok, átírok, az átírottat is átírom… egy
idő után elérkezek az utolsó oldalhoz. Aztán
az egészet átírom még tízszer és már kész is a
könyv. Vagyis még mindig csak annak a nyers
változata. Mert akkor lépnek a képbe a kiadó
munkatársai.

 Miért a krimi műfaját választottad?

 Előbb van meg a könyvek története, és utána kezded el kutatni az adott kort, vagy előbb jól
beleásod magad a részletekbe, és utána találod ki
a sztori vázlatát?

 Miért nem a saját nevén szerepel Nyíregyháza, miért lett belőle Nyárliget? Mennyire azonos a kettő?

Nem választottam. A véletlen hozta. Persze van olyan, hogy véletlen? Nem inkább

Folyamatosan, más művek írása közben, évekig gyűjtöm az ötleteket, és pár fejezet már

Azzal, hogy a Nyárliget nevet használom,
szabadságot adok magamnak. Nem köt

interjú Csabai Lászlóval
városszerkezet, várostörténet, nem kötnek
létező épületek. Ugyanakkor mindezeket
felhasználhatom, és meg is változtathatom
őket. Vagyis minden lehetőséggel élek, amit
egy létező város adhat, anélkül, hogy a korlátait érezném. Egy olyasvalakinek mint én,
aki fikciós prózát ír, ez a legjobb alaphelyzet. Nyárliget tehát nem azonos Nyíregyházával, noha természetesen és elkerülhetetlenül (s persze szándékosan) hasonlít rá.
Ezt egyébként jó újra és újra tisztázni, mert
a földijeim nem veszik tudomásul a különbségtételt. Rendre mondják, hogy a piac akkor
nem ott volt, azt a hidat később építették stb.
Nyíregyháza (vagyis Nyárliget) fontos, a legfontosabb helyszíne a történeteimnek. Nem
azért választottam, mert reklámot akartam
csinálni szülővárosomnak, hanem mert úgy
gondoltam, jól ismerem. Azóta eltelt harminc év, számtalan könyvet elolvastam a városról, és már egyre kevésbé gondolom úgy,
hogy ismerem. De ez talán természetes is.
Pedig ez nem egy ősrégi település.
 Kik inspiráltak a könyvek megírásakor?

denben részt vesz. A könyvben olvasható bűnügyek valósak? Már abban az értelemben, hogy
régi újságokból, levéltári anyagokból dolgoztál,
vagy saját kútfőből valók?
Szeretem a dokumentarista irodalmat is, de
számomra talán a legfontosabb, hogy írás
közben kiélhessem a fantáziámat. A történetek tehát (egy kivételével) csak a képzelet szüleményei. Habár érdemes óvatosan
fogalmazni, mert köztudott: „ami megtörténhet, az meg is történik, vagy már meg is
történt”. Sokszor meggyőződtem már ennek
az igazságáról. Egy adott természeti és társadalmi környezet, kombinálva egy közösség történelmével és az ember lelki adottságaival nagyon sok, de nem végtelen számú
történetet szülhet meg. A bűn pedig a világ
minden táján hasonló. Ugyanakkor az is
igaz, hogy sok múzeumi, levéltári anyagot
elolvastam a felkészülés során. Készítettem
interjúkat is olyanokkal, akik személyesen
átélték ezt a korszakot. És voltak jó szakértőim. Ez mind kell az érzékletességhez.
Ugyanakkor nem tanulmányt írok, nem
volt egy meghatározott anyagmennyiség,
amit bele akartam tölteni a könyvbe. Csak
írtam a történeteket, és egy-egy ponton aktivizálódott bennem a megszerzett néprajzi,
helytörténeti, földrajzi tudás.

A Nyíregyházán eddig eltöltött évtizedeknek azon figurái, akik meséltek nekem a
múltról. Rokonok, ismerősök. És, bár írás
közben ez nem tudatosodott bennem, de az
új könyvem kapcsán mindenképp meg kell
említenem Móricz Zsigmondot. Valahogy
móriczos lett egy kicsit ez a kötet, de ez nem
baj. Persze szó nincs utánzásról. De Móricz
annyira nagyot alkotott a vidék ábrázolásában, hogy egyszerűen megkerülhetetlen.

 Három könyved három különböző időpontban és két helyszínen játszódik: ha visszamehetnél az időben, melyiket próbálnád ki szívesen?
Nem maradtál-e egy picit te is Szibériában,
mint Szindbád szívének egy darabja?

 Az új könyvben Szindbád hazatér Szibériából, és a még javában kiépülő kommunista
diktatúrában lesz rendőrtiszt. Brutális sorozatgyilkosság, pitiáner lopások, padlássöprés: min-

Szibériában maradtam. Az lett az én választott hazám. Persze, még ha sokszor nagyon
dühít is, nem tagadom meg Magyarországot, de a szülőhazával kapcsolatban az

emberben mindig van valami kényszeredettség. Kötelező szeretni. (Persze lehet is
szeretni, mert minden országban van szeretnivaló, de van utálnivaló is.) A választott
hazához viszont egy érett érzelem fűzi az
embert. Persze ez sem feltétlenül nélkülözi
a romantikus képzeteket. A zarándokok, a
keresztes lovagok és a zsidók a Szentföldre vágytak. A módosabb magyarok a múlt
században Velencébe és Párizsba. Az én
gyermekkoromban mindenki Amerikáról
álmodott. Én Szibériát választottam. Mert
végtelen, kiismerhetetlen. Ténylegesen nem
lehet hatalmasabb terület után vágyakozni.
Én hiszem, hogy a magyar nyelv az uráli
nyelvcsaládba tartozik. Népünk gyökere tehát valahol Nyugat-Szibériában lehet. Talán
ott van a magyar őshazánál is régebbi ugor
és uráli őshaza. Néha azt képzelem, idegeim
őrzik az őshaza képét.
 1956-ban ér véget a történet. Lesz folytatás, és ha igen, Szindbád marad vagy elmegy?
Szeretném folytatni. Sok olyan izgalmas
helye van a világnak, ahol még nem járt a
detektív. De nem biztos, hogy a következő
könyvem már a Szindbád IV. lesz. 2014-ben
megjelent egy kötetem Száraz évszak címmel. Páros novellák, saját szavaimmal élve
„duovellák” vannak a könyvben. Az elbeszéléspárok között mindig kapcsolat van.
És a könyv végén ezek az elbeszéléspárok
is egy teljes egésszé állnak össze. Szerintem
jól sikerült kísérlet, akik olvasták, nagyon
megszerették a világát. Viszont a Szindbád
regények mögött valahogy elsikkadt. Tervezem – részben azért, hogy újból ráirányítsam a figyelmet –, hogy folytatom a Száraz
évszakot, ezúttal hármas történetek, azaz
„triovellák” formájában.
Király Levente

Szindbád, a forradalmár

Csabai László
125 × 197 mm, 880 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO120
Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5090 Ft
Szindbád, a detektív a kényszerű szibériai „kitérő”
után ismét Nyárligeten találja magát, mint rendőr
tiszt. Csabai László harmadik Szindbád-regénye
a magyar vidék egyik legnyomorúságosabb időszakát
mutatja be. Ám a sok szörnyűség ellenére sem válik
pokoljárássá az utazás: a szerző finom humora és
derűje otthonossá teszi ezt a széttört világot.
Előző kötetek:

Szindbád,
a detektív

125 × 197 mm, 384 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO121
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Szindbád
Szibériában

125 × 197 mm, 596 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO122
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
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Álomgyár kiadó

Az Ulpius baráti kör ajánlásával

A remény hajnala

A lány, akit elvesztettél

Anne L. Green
130 × 197 mm, 410 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO123
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Amy Avens San Franciscóba menekül erőszakos
zaklatója elől. Új főnöke arrogáns és kiállhatatlan. Folyamatos csipkelődéseik ellenére mégis
vonzalom ébred köztük, melyet reménytelenül
igyekeznek elnyomni. Mélyen rejtőző érzelmek,
hétköznapi, hibás döntések, fájdalmak, erő és
félelem kíséri az útjukat.

Meztelen igazság

Szekeres Judit
130 × 197 mm, 380 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO124
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Szimóna múltját hátrahagyva kettős életet él.
Nappal egy gyorsétteremben remegő kézzel szolgálja ki a mit sem sejtő rejtélyes férfit, aki egy
korábbi éjszakán sietett segítségére, mikor Kas�szandraként álarcban táncolt egy éjjeli klubban.
Túlélheti-e a kapcsolatuk a titkot, melyet a lány
rejteget?  

Ötmillió perc

Kathryn Croft
125 × 200 mm, 382 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO128
Bolti ár: 3790 Ft ◆ Klubár: 3490 Ft
Tizennyolc éve elrabolták a hathónapos lányodat.
Ma visszatért? Simone és a férje, Matt némileg
túltette magát a tragédián, ám fölbukkan egy fiatal nő, és közli Simone-nal, hogy hírei vannak az
elrabolt gyermekről. De vajon ki ez a Grace? Meg
lehet bízni benne? Amikor Grace-nek is nyoma
vész, Simone mindenre elszánt kutatásba kezd.
Miközben egyre közelebb kerül az igazsághoz,
baljóslatú és veszedelmes terepre téved.

Összeomlás

B. A. Paris
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO131
Bolti ár: 3690 Ft ◆ Klubár: 3390 Ft
Ha önmagadban sem bízhatsz, kiben bízhatsz?
Azon az éjszakán Cass Anderson nem állt meg
segíteni a nőnek az autóban, és az a nő immár
halott. Azóta néma telefonhívások teszik pokollá
Cass életét, és biztos benne, hogy figyelik. A bűntudat lassan felemészti, kezd mindent elfelejteni.
Hogy bevette-e a gyógyszerét, hogy mi a háza
biztonsági berendezésének a kódja, vagy hogy
volt-e vér azon a késen a konyhában...

A fátyolon túl
Nyitray György
130 × 197 mm, 304 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO125
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Ernye az első pillantás után tudja, hogy Kriszti
az igazi. Londonban kezdenek új életet, ám az
idegen nagyváros felőröli közös álmaikat. A lelkükben szárnyat bont a titok. Milliónyi közös perc
után a fátyolon túl mindenre fény derül. Izgalmas
és szókimondó regény igazi emberi sorsokról.  

Az ajándék

Louise Jensen
125 × 200 mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO132
Bolti ár: 3690 Ft ◆ Klubár: 3390 Ft
Jenna nagyon beteg. Már-már kihunyna belőle az
élet, amikor megkapja egy Callie nevű lány szívét.
Vajon ki volt a donor, és hogyan halt meg? Jenna
elhatározza, hogy utána jár a dolognak, azonban
mindenki hallgat, nem beszél senki. Jenna közel
jár az igazság felderítéséhez, de cserébe elveszítheti mindenét: a szeretteit, a józan eszét, sőt az
életét is.

Bosszú

A harag ébredése
Katie Francoise
130 × 197 mm, 312 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO126
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Nathan a CIA beépített ügynökeként dolgozik,
mikor kiderül, hogy munkaadója nemcsak a maffia tagja, de apja halálához is köze van. Egyenes
az út a bosszúhoz, ám felbukkan Jessica, a családfő őrjítően vonzó lánya... Vajon létezik olyan
szerelem, amely felülírja a bosszúvágyat is?

Idegen a férjem

Amíg kijutunk a fényre

Mira Sabo
125 × 200 mm, 500 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO129
Bolti ár: 3990 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft
A férfi mindent megpróbál kézben tartani, a politikai életet, az üzleteit és legfőképp gyönyörű
feleségét, Szófiát. Áron és bátyja, Zsolt, valamint
a Tamássy család feltáruló titkai megmásíthatatlanul formálják át Szófiát. Pusztító szenvedély,
valódi erőpróba bontakozik ki hármójuk között.
Áron és Zsolt különös szexuális szokásai állnak
szemben Szófia tiszta érzelmeivel.

Sylvia Day
130 × 197 mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO127
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Gray már nem az a szeleburdi ifjú, akivel Isabel
érdekházasságot kötött. A meggyötört férfit titkok
veszik körül. Nem árulja el, mit tett eltűnése óta.
Vajon a nő képes megszelidíteni ezt a baljósan
szenvedélyes férfit? Át tudja adni magát ennek
az új, ellenállhatatlan, ám idegen szeretőnek?
Sylvia Day a New York Times és az USA Today
nemzetközileg is elismert írója. Romantikus,
szenvedélyes könyvei 28 országban tették bestseller szerzővé.
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Harminc nappal
a világvége előtt

Király Márk
125 × 200 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO130
Bolti ár: 3590 Ft ◆ Klubár: 3290 Ft
Amikor a városi redneck környezetben játszódó
csavargóregény ifjú főhőse a kihalást előidéző
esemény előtt élményt, értelmet és célt keres az
életében – valójában a gyerekkor elmúlását dolgozza fel. A beavatódás regénye ez, bővérű holtverseny napokkal a vég előtt, és Király Márk már
most szinte mindent tud a történetmesélésről.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Tericum kiadó

´´ könyvek
Lélekveszto
Titok

Eleanor Moran
140 × 200 mm,
360 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO139
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft
Mia sikeres gyermek-pszicho
terapeuta, magánélete kiegyen
súlyozott. Ám amikor betoppan
hozzá a tizenhárom éves Gemma, kísérteni kezdi a múlt.
Gemma apjának nyoma veszett.
A férfi érintett egy bűnügyben,
ezért Mia nehéz helyzetbe kerül.
Hogyan tudná segíteni a nyomozást anélkül, hogy a lelkileg
sérült kislányt ne árulja el?

Amíg ti szültetek, én...

Kristin Newman
140 × 200 mm, 272 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO138
Bolti ár: 3570 Ft
Klubár: 3290 Ft
Vajon mit csinált Kristin, a Hollywood-i
forgatókönyvíró, szingli világutazó
és kalandor, amíg ti szültetek? Hősnőnket lehet szeretni vagy megvetni,
irigyelni vagy együtt érezni vele. Egy
biztos: közömbös senki nem lesz.
Miközben a világ legegzotikusabb
tájaira kalauzol bennünket, szingli
csajos élményeit fanyar humorral és
öniróniával adja elő.

Az isteni Marlene

Életrajzi regény
C. W. Gortner
142 × 197 mm, 480 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO137
Bolti ár: 4170 Ft
Klubár: 3880 Ft
Maria Dietrich, miután hegedűművészi ambíciói meghiúsulnak,
belecsöppen a berlini kabarék züllött
világába. Majd Amerikában talál új
hazára, ahol olyan sztárokkal játszik,
mint John Wayne, Cary Grant.
A szerző finom pszichológiai érzékkel
ábrázolja az isteni díva belső
vívódásait.

Lány a mólón

Claire Douglas
140 × 200 mm, 320 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO133
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 kisvárosba, ahol mindenütt
Sophie kísértetét véli felfedezni. Vajon
mi történt azon az éjszakán?

Az én francia családom

Emlékek szerelemről, szeretetről,
ételről és faux pas-ról
Samantha Verant
140 × 200 mm, 384 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO134
Bolti ár: 3770 Ft
Klubár: 3490 Ft
Vegyünk egy francia férfit két kamaszkorú
gyerekkel, adjunk hozzá egy amerikai lányt,
rázzuk jól össze, és voilà! Az eredmény egy
francia–amerikai család, amelyet a szeretet, a kommunikáció és a jó étel tart össze.
Számos ínycsiklandó francia receptet is
felsorakoztató, szívet melengető történet.

A Hemingwayátok

Őrült görög nyár

Mandy Baggot
140 × 200 mm,
360 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO136
Bolti ár: 3570 Ft
Klubár: 3290 Ft
Ellen Korfura utazik, hogy segítsen húgának az esküvője tervezésében. A lányok
napjai izgalmasan telnek, ám hiába az idilli
táj, Ellent az otthoni problémái aggasztják.
Miközben munkája következményeitől és
az exétől retteg, egyre bensőségesebb
kapcsolatba kerül az egyik alkalmazottal...

Rendeljen július 10-ig!

Mariel Hemingway
140 × 200 mm,
304 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO135
Bolti ár: 3570 Ft
Klubár: 3290 Ft

Megindítóan őszinte visszaemlékezés arról, milyen
felnőni Hemingway unokájaként egy olyan családban,
ahol generációk óta kísértenek a mentális betegségek,
az alkoholizmus és a sérült emberi viszonyok. Hemingway
unokái közül a legkisebb, Mariel volt az egyetlen,
aki szembe szállt a családját sújtó átokkal.

www.lira.hu
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Aylin

Egy rendkívüli nő élete
Líbai hercegnő,
pszichiáter, világmegváltó
hippi és az amerikai
hadsereg ezredese
Ayşe Kulin
135 × 200 mm,
452 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO140
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Aylin a török társadalom
legfelsőbb köreiből származik, az ő kontinenseken
átívelő életútját ismerhetjük meg. Elit iskolákban
tanul, majd egy párizsi útja
során találkozik egy arab
herceggel, aki megkéri
a kezét. Hercegnő lesz,
de boldogsága nem tart
soká. Aylin négyszer megy
férjhez, számos szeretője
van, és mindemellett pszichiáteri karrierje is
szépen ível felfelé.
Bejárja a fél világot,
még a hadseregbe
is belép, hogy orvosként szolgáljon.
A könyv egy vakmerő asszonyról szól,
akinek mozgalmas
életét szakmai
sikerek kísérték és
végtelen magány,
mindent elsöprő
szerelmek és nagy
csalódások.
A szerző könyvei
tíz millió példányban keltek el, olasz
irodalmi díjat is
nyert.

A nap, amikor
megtaláltam
a boldogságot

Laurent Gounelle
125 × 200 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO141
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
Jonathan nyugodtan sétál
San Franciscóban, amikor hirtelen egy cigánylány ragadja
meg a kezét, hogy jövendőt
mondjon. Amit pedig mond,
azt senki nem akarná hallani:
egy éven belül eljön a halál...
Ettől kezdve semmi nem lesz
ugyanolyan, mint azelőtt.
Ahogy telik az idő, úgy változik
hősünk véleménye az életéről.

LAZI kiadó

Trivium kiadó

A trivium kiadó és a lazi kiadó kínálatából

A régi ház

Tormay Cécile
135 × 204 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO144
Bolti ár: 2400 Ft
Klubár: 2230 Ft
Gyöngéd érzelmek
hálója szövi át meg át az
Ulwingok ősi házát, s e
kusza szövedék – amelyen addig valamennyi
családtag aláhullt –, tartja
életben Ulwing Annát.
Anna mindent és mindenkit elveszített, ám élete
alkonyán a legnagyobb
ajándékot kapja, amelyben szerető asszonynak
része lehet.

Baba Dunya
utolsó szerelme

Alina Bronsky
135 × 200 mm,
184 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO142
Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
Évekkel a csernobili reaktorbaleset után a hatvan éven
felüliek saját felelősségükre
visszaköltözhettek sugárszennyezett falujukba. Baba
Dunya is a hazatérők egyike.
Története felkavaró és elgondolkodtató, túlélésre tanít –
egy olyan kor üzenetét hordozva, ahol az élet apró örömei
még közösségeket összetartó
erőnek bizonyultak.

Az üzletkötés
művészete

Donald J. Trump
135 × 200 mm,
352 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO143
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft
Őszinteséggel ír egy üzletember hétköznapjairól,
nehézségeiről és családi
életéről. Ez nem egy egyszerű
gazdasági-módszertani
útmutató üzletemberek
számára, hanem annál jóval
több. Szókimondó tizenegy
aranyszabály, melyeket Trump
kőkeményen használt. Ezeket
követve bárki sikeres lehet az
élet minden területén.

A trilógia első kötete
Vér és kereszt

Maradék
magyarok

Sík Sándor
125 × 197 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO146
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
Sík Sándor költészetén mély
nyomot hagyott mindkét
világháború iszonyata. Jelen
kötetünk a költő hazafias
lelkületének, mély keresztény
hitének, a magyarságot érintő történelmi eseményeknek,
a magyar megmaradásnak
és – miként Baróti Dezső
találóan megfogalmazta –
„szeplőtlen hazaszeretetének” állít emléket.
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XII. Piusz
és a zsidók

A Vatikán titkos zsidómentési
terve a náci időkben
Gordon Thomas
122 × 197 mm,
344 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO145
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2790 Ft
XII. Piuszt baráti szálak fűzték
a római zsidó közösséghez.
A náci fenyegetés terjeszkedésével egy kapcsolattartói
hálózatot alakított ki Vatikánvároson belül és kívül. Ez a
hálózat hamis papírokkal látta
el a zsidókat, és megszervezte
a városból való kicsempészésüket.

www.lira.hu

Első kötet
Sosemvolt pogányok
Benkő László
144 × 204 mm,
420 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO147
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
A Vér és kereszt trilógia első kötete visszavezet
a X. századi ma
gyar történelem
utolsó harmadába,
a kereszténység
felvételének
korába, amikor
kezdetét vette integrálódásunk a
keresztény Euró
pába. Azokba az
időkbe, amikor
vérrel, tűzzel
és vassal épült
az út, amely az
ősi vallásból
a kereszténységbe vezette
a magyarságot. E közel
nyolc évtize-

(1) 33 77 333

det felölelő történetben
egy család életén keresztül
nyomon követhetjük a
pogánynak bélyegzett, egyszerű emberek és törzsek
sorsát, akiknek ősvallásában minden megtalálható
volt, ami e nagy múltú
népet képes volt egyben
tartani: az Öregisten tisztelete mellett sokszínű és
cizellált hitvilágban éltek.
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ajánló

Rejtő Jenő

ismeretlen film noirja
H

a egy kamasz fiú utál olvasni, és mi mégis
makacsul ragaszkodunk hozzá, hogy valamiképpen kapcsolatba kerüljön a könyvekkel, a legtutibb recept, ha egy Rejtő-könyvet nyomunk a kezébe. Évtizedeken át működött, rengeteg reálértelmiségit, melóst,
banktisztviselőt, tűzoltót, akárkit ismerek,
aki soha életében semmi mást nem olvasott,
csak Rejtőt – meg persze néhány krimit,
esetleg a kötelezőket. Egyszerűen nem lehet
vele hibázni. És hány olyan rajongó van, aki
utána nem állt meg Piszkos Frednél, hanem
ment tovább, és Rejtő után jött Karinthy,
aztán meg Kosztolányi, és az illetőt máris
beszippantotta az irodalom. Rejtő a legideálisabb beetető drog: vicces, őrült, kalandos,
egyszerű, de mégis nagyszerű. És nem lehet
róla leszokni. Persze ne legyünk igazságtalanok: a hetvenes-nyolcvanas években volt
még egy hasonlóan népszerű, azóta kissé
megkopott szerző: Moldova György.
Maga Rejtő is egy rejtély, talán csak a
már emlegetett Karinthyról forog közszájon
több sztori, de Rejtőről még egy kocsmapultot támasztó melós is tudja, hogy szolgált
a francia idegenlégióban (persze nem szolgált, de ez más tészta). Annyi biztos, hogy
vékonydongájú gyerek volt, nem értelmiségi családba született 1905-ben, Reich Jenő
néven. Kamaszként megered a növésben,
magas és erős férfi lett belőle, bokszolni is
járt, az orra azért olyan csálé, mert az edzője
egyszer jól eltrafálta. Színitanodába iratkozott be, de nem alkotott maradandót, költőként is próbálkozott, de csak Ady utánzásáig
jutott – tegyük hozzá, ez tömegesen fordult
elő, az Adybandi Művek mindent leuralt akkoriban. Évekig csavargott Nyugat-
Euró
pá
ban, sok mindenbe belefogott, de nem
túl kitartó, így a ’30-as évek elején hazajött
Budapestre. Itt lassan bedolgozta magát az
éjszakai életbe, sikeres társasági ember lett,
Karinthy barátja, és nem mellesleg felkapott
operett-, kabaré- és bohózatszerző. Fordított is, főleg németből, és a ’30-as évek végén ő lett a ponyvairodalom egyik királya,
csak épp nem saját nevén, hanem P. Howard
és Gibson Lavery név alatt. A háború után
hamarosan indexre tették, és csak ’56 után
kezdték újra kiadni.
Azt hihetnénk, hogy már minden megjelent tőle, hiszen a hozzá hasonlóan népszerű
szerzőktől még a bevásárlócédulákat is meg
szokták jelentetni, úgyhogy engem meglepett, hogy van még új Rejtő a nap alatt. – Új
Rejtő? Ide vele! – gondoltam, és azonnal el
is olvastam a Tatjánát, ezt a rejtőzködő kisregényt. A keletkezéséről annyit érdemes
megemlíteni, hogy szerzőnk ezen a néven

először egy operettet írt – a dalbetétek szövegét és a zenét természetesen nem ő, és
Szegeden mutatták be elsőként, később sok
más helyen is. A könyv csemegeként közli
az összes színházi poszter fotóját a függelékben, az eredeti kézirat egyes részeivel egyetemben. Ugyanis a Tatjána története, ahogy
ez Rejtőhöz illik, nem is olyan egyszerű. Az
említett operett szövege ugyanis elveszett, a
könyv pedig nem töredék ugyan, de teljesen
befejezettnek sem lehet tekinteni. Szinte
biztos, hogy dolgozott még rajta, de a végső változat egyelőre ismeretlen helyen van.
Ugyanis hiába adta le a kész regényt: komoly orosz–szovjet szál van a történetben,
amit akkoriban nem igazán méltányoltak
a király nélküli királyság hivatalai. A kiadó
nem vállalta a kiadást, a végső kézirat elveszett – maradt nekünk viszont egy majdnem-regény. Az olvasó ebből csak annyit
vesz észre, hogy a kidolgozott jelenetek között néha ilyen rövid mondatos átvezetések
vannak, szinte hallani, ahogy az író diktálja a gépírónőnek, hogy: „Mentősziréna…
A moraj távolodik, de egyre többrétűbb
lesz… Ez is Kreccsért volt…”. A diktáláshoz
annyit mondanék még: egyrészt Rejtő nagyon gondosan írta meg ponyvaregényeit,
minden mondatot sokáig csiszolt – ahogy
egy későbbi kritikusa mondta: azt ugyan ki
tudjuk találni, hogyan ér véget egy Rejtőregény cselekménye, de hogy egy mondata
hogyan, azt sohasem! Másrészt két felesége
volt, mindkétszer az aktuális gépírónőjét
vette el feleségül…
És miről szól maga a regény? Egy délamerikai kikötőben járunk, ami igazi törvényen kívüli hely, rossz az idő (rettenetesen

párás és meleg), főhősünk egy kallódó magyar, aki gazdag turisták lehúzásából él: elcsalogatja őket egy szerencsejáték-barlangba, ahol a delikvenssel egy speciális kábító
főzetet itatnak, így mindenét elveszíti. Kétes múltú és jelenű főhősünk beleszeret egy
igazi femme fatale-ba, Tatjánába, aki persze
játszik vele, mint macska az egérrel, felbukkan a nő másik szeretője is, közben pedig
kint, a nyílt vízen, de a kikötőhöz közel horgonyoz egy szovjet hadihajó. Minden adott
tehát egy igazi rejtői sztorihoz, én tényleg
úgy olvastam, mintha teljes értékű mű lenne. Nem a vidám és fékevesztett humorú
könyvek közé tartozik, bár van benne pár
ki- és beszólás, de érezni, hogy a szerző egy
igazi, hamisítatlan film noirt akart írni. Én
el is tudnám képzelni Humphrey Bogartot
a főszerepben, Tatjána meg lehetne Ingrid
Bergman… Na jó, igazából megfelelne Jávor Pál és Karády Katalin is.
Ez a könyv kötelező minden Rejtő-rajongónak, nem is vitás, főleg azoknak, akik
a komorabb Csontbrigádot is szerették (bevallom, nekem az a kedvencem); és miután
befaltuk a történetet, elmerenghetünk azon,
mennyivel jobban járt volna a világ, ha szerzőnket nem kényszerítik halálba a komplett
2. magyar hadsereggel a Donnál, és inkább
még írt volna nekünk rengeteg vicces és eredeti péhowardot. Amíg viszont nem tudjuk
visszaforgatni az idő kerekét, olvassuk bátran az életművet, és reménykedjünk az utószót író Rejtő-kutatóval együtt, hogy hátha
előkerül még néhány lappangó mű.
Ármos Imre

Tatjána

Rejtő Jenő
125 × 183 mm,
200 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO148
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2790 Ft
Rejtő alighanem utolsó, kéziratban maradt, hos�szabb lélegzetű műve. Igazi noir elbeszélés: egyes
szám első személyben regéli el egy, a tisztesség
útjáról le-letérő dokkmunkás kiábrándító kalandjait
a kikötői alvilágban, mindezt egy férfiúi vetélkedéssel elegy, reménytelen szerelem árnyékában.
A címszereplő Tatjána igazi végzet asszonya, szovjet
kém vagy épp kettős ügynök?

11

Magvető kiadó
Célia

Rakovszky Zsuzsa
140 × 215 mm, 312 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO151
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3440 Ft

Rakovszky Zsuzsa új könyve különleges családregény, a családok
hiányáról, a negatív töltésekről.
Az egymás mellett élő emberek
boldogságkereséséről és társas
magányáról. A példák és minták
fontosságáról, arról, mi adható

tovább és mi szakad meg sorsszerűen a nemzedékek között.
A regény elbeszélője évtizedekkel
később értesül arról, lehet, hogy
van egy lánya – így kerül az életébe
a húszéves Célia. Miközben egy
gyakorlatilag ismeretlen embernek
kell apaként segítenie, óhatatlanul
rápillant saját élete idegenségére
és gyermeki mivoltára is.
A Célia lendületes, érzékeny próza,
színes humorral, jól felépített fordulatokkal.

Növényolimpia

Nem csak egy kaland

Szijj Ferenc
135 × 197 mm, 332 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO152
Bolti ár: 3699 Ft ◆ Klubár: 3440 Ft
Ellenállhatatlanul humoros és megdöbbentően
abszurd látomás a hivatal packázásairól. Magyarország a növények olimpiájával akar világhírt szerezni: Szijj poszthumán víziója valójában egy nagy
realista regényt takar.

Havasréti József
140 × 215 mm, 280 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO149
Bolti ár: 3299 Ft ◆ Klubár: 2790 Ft
Budapest, 1973. Egy kutatócsoport új tudatmódosító anyagot tesztel. Konzultánsuk Aron
Jakovlevics Suler, a szovjet pszichiátria szürke
eminenciása, akiről lényegében senki nem tud
semmit. A kísérlet egyik magyar résztvevője a saját útját járja: őrült képzelgéseinek engedelmeskedve próbálja az eseményeket befolyásolni.

Holdvilágképűek

Oktopusz

Tóth Kinga
110 × 181 mm, 128 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO154
Bolti ár: 2499 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
A Holdvilágképűek autoimmun és más betegségekkel foglalkozó kisprózagyűjtemény, amely
a betegségtudattal, a betegség mint állapot témáival foglalkozik nem megszokott nézőpontból.
Az emberi test működése, funkciója felől közelít:
a test gépezet, a szervek alkatrészek, a program
hol hibás, hol pontos.

Kocsis Árpád
125 × 170 mm, 96 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO150
Bolti ár: 2499 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
Kocsis Árpád regényben egy takarítóbrigád mindennapjait követhetjük nyomon. A helyszín egy
üvegépület: mindent puha anyag borít, drága
szőnyegek a sok ezer tárgyalóteremben, egzotikus halak a belső medencében. Az olvasót két
dolog nyűgözheti le: az odakinn hömpölygő köd
és az odabenn döglődő oktopusz.

Egy dadogás története

Hátrahagyott versek

Vida Gábor
120 × 197 mm, 376 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO153
Bolti ár: 3699 Ft ◆ Klubár: 3440 Ft
„Szülőföldet akartam írni magamnak, mintha csak
úgy volna az, hogy írunk egyet, amikor arra van szükség, hogy legyen, vagy lett volna. Senki sem találhat
ki magának szülőföldet a semmiből, mindenki hozott anyagból dolgozik.” – Ez a hozott anyag ebben
a remek regényben Vida Gábor életrajza, amelybe
beletartozik az előző nemzedékek históriája és Erdély történelme is.

Esterházy-kalauz
Bővített kiadás

Marianna D. Birnbaum –
Esterházy Péter
140 × 215 mm, 260 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO155
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

Az Esterházy-kalauz bővített
kiadásához Marianna D.
Birnbaum A próza iskolája címmel összegyűjtötte
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Erdős Virág
135 × 197 mm, 272 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO156
Bolti ár: 2999 Ft ◆ Klubár: 2790 Ft
A cím szerencsére csak bizarr fricska. Erdős Virág
többéves költői programjának ért fordulópontjához. Az eddig már megjelent és kötetekből eddig
kimaradt versek panorámája olyan egyedi módon
tudósít napjaink Magyarországáról, hogy ideje
„hátrahagyni” őket a ma olvasóinak és az utókornak.

azokat a levélrészleteket,
amelyeket Esterházy kvázi
munkanaplóként küldött
neki a Hrabal könyve,
a Hahn-Hahn grófnő pillantása és a Harmonia Cælestis
írásának idején. Az idézetekkel, fotókkal, kéziratokkal
kiegészített kötet bepillantást enged az írói műhelybe,
a munka közbeni bizonytalanságokba, a tervezés és
a szerkesztés titkaiba.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Fotó: Archív

Részlet

Holland süti
Részlet Tóth Krisztina Párducpompa című novellás kötetéből,
amely a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg.

A kövér asszony két nagy csomag ásványvízzel és egy tömött szatyorral lép ki a boltból.
A vizeket leteszi, kitolja a biciklit a biciklitartóból. Szívesen elszöszmötölt volna még
a pénztárnál, hogy megnézze, mit tettek
ezek a hangos idegenek a kosarukba, de nem
tartóztathatta fel a sort.
Felkapaszkodik a biciklire, az ásványvizeket tartó nejlont megragadja a kormánnyal
együtt, majd lassan, magabiztosan elindul.
Az idegenek épp akkor lépnek ki a boltból, utánanéznek a kövér asszonynak, ahogy
kikanyarodik a műútra a megpakolt kerékpárral. Huszonnégy liter ásványvizet visz a
kormány két oldalán, plusz a gyerekülésbe
erősített csomagot a kenyérrel és egyebekkel, de meg se rezdül, súlyos mozdulatokkal,
komótosan teker a templom irányába.
A holland férfi, merthogy az idegenek hollandok, elismerően pillant a feleségére, aki
vigyorog. Náluk egyetlen üveg kétliteres ásványvíz van, meg három jégkrém, amit azonnal kiosztanak a három követelőző gyereknek.
A gyerekek színes, vidám ruhákat viselnek, a férfin szalmakalap. A helyiek többnyire rosszalló pillantásokkal méregetik
őket, ahogy az imént ez a kövér asszony is
tette a pénztárnál. Nem értik, mit keresnek
itt a faluban, miért visel a férfi fülbevalót, és
egyáltalán, miért utazgatnak azzal a lakókocsival, mint a cigányok.
A Balláék kertjében táboroztak le. A Bal
láék kertje már vagy tíz éve nem a Balláéké,
mert a Balla lány, aki megörökölte, eladta
valami városiaknak, de a gyüttmentek nevét
senki nem jegyzi meg a faluban. Továbbra
is úgy hívják a házat, hogy a Balla-porta,
a kertet meg, hogy a Balláék kertje.
Ott állították fel ezek a lakókocsijukat,
ott hangoskodnak, pancsolnak meg tüzelnek egész nap. Aki elkerekezik a ház előtt,
az megbámulja a holland rendszámú lakókocsit, de köszönni nem köszönnek, még a
gyerekeknek se, akik időnként kiintegetnek
a léckerítésen.
Ernő bácsi, aki a szomszédjukban lakik,
azt mondja, nem csinálnak ezek semmit.
Nem úgy érti, hogy semmi rosszat, hanem
úgy, hogy semmi hasznosat. Még a füvet
se nyírják le, pedig mindjárt térdig ér. És a
városiaknak, akik nem tudnak kaszálni, van
fűnyírójuk. Rendes benzines: mégse nyírják
a füvet. Ernő bácsi előző nyáron azért dohogott, mert a ház üresen állt, most meg az
bosszantja, hogy idegenekkel van tele. A felesége csitítja, hogy hát nyaralnak, nem ártanak azok a légynek se, de Ernő bácsi résen

van. Látta a tévében, mi minden bajt okoznak az ilyen külföldiek. Ennek az asszonykának ráadásul a bőre is olyan sötétes, mintha
nem is rendes fehér ember volna.
Julika, a felesége a múltkor lopva átadott a holland gyerekeknek egy szép, érett
patisszont a kertből. A kicsiknek tetszett,
olyan volt, mint egy óriási virág. Szaladtak
be az anyjukhoz megmutatni.
Másnap az asszony egy kis sütemén�nyel akarta viszonozni a kedvességet. Egy
szalvétával letakart tányért nyomott a férje
kezébe, hogy vigye át a szomszédba. A férfi
látta, hogy a kapu nincs beriglizve, úgyhogy
elindult a ház felé a beton járólapokon.
Ernő bácsi, aki a fészerben matatott, előjött
a zajra. Látta az idegent a letakart tányérral,
ahogyan az ő kertjében lépked, mintha csak
otthon lenne, és jön befelé a fészerbe. Felhorgadt benne az indulat:
– Hát te meg mi a fülbevalós anyádér’
jövöl ide be? Nálatok otthol nincsen csengő?
A férfi továbbra is mosolygott. Megszokta már a magyar nyelvnek ezt a különös,
mondhatni barbár zengését, és kereste a
szemével a helyet, ahová a tányért letehetné. Tovább lépett egyet, mire Ernő bácsi
felemelte a hangját:
– Viszed ám innét azt a tányért, te lányképű buzi, oszt takarodol kifele, a kerítésen
túlra.
Az emelt hangra előkerült a holland as�szonyka is, aki barátságos mosollyal igyekezett a kapuból biztatni a férjét és jelezni,

hogy igen, a tányért ő küldte. Ernő bácsi
ekkor felé fordult:
– Te meg mit meztelenkedel itten, nem
bírsz felöltözni?
Az asszony bólintott, nyilván megerősítésképpen, hogy valóban, a süteményt ő
készítette, a férje pedig elbizonytalanodva
letette a tányért a betonlépcsőre és sarkon
fordult. Ernő bácsi mérgesen becsapta a kaput. – Nem kell énnekem tetőletek semmi –
morogta, aztán ment vissza a szerszámait
javítgatni.
Julika néni viszont megkóstolta a süteményt, amikor délután hazaért: érdekes,
szokatlan, gyömbéres íze volt.
Három héttel később, amikor a hollandok már rég hazamentek, amikor a
gyüttmentek is megjelentek már a szomszédban, és végre lenyírták a füvüket, Ernő
bácsiék hajolgatva szedték a lehullott szilvát.
Julika néninek hirtelen belenyilallt valami
az oldalába. Aztán még egyszer. Jajgatva
kuporodott össze a földön, és estére már a
városi kórház vizsgálóasztalán feküdt, ahol
az ultrahangos orvos megállapította, hogy
megmozdultak a vesekövei.
Ernő bácsi a folyosón markolászta a
nejlonszatyrot, amibe a felesége holmiját
dobálták be sebtében. Fürdőpapucsot, törölközőt, meg ami még kellhet. Amikor az
orvos elment, odahúzott a felesége ágyához
egy széket, és komor hangon megszólal:
– Látod fiam, mégse kellett vón’ megkóstolni azt a süteményt. Én megmondtam,
hogy dobd ki.

Párducpompa

Tóth Krisztina
123 × 184 mm, 208 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO157
Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 2990 Ft
Tóth Krisztina ötven története a mi mindennapi életünkben játszódik. Mintha mi állnánk saját magunk
előtt a sorban. Gogol szelleméhez hűen: ha nevetünk,
magunkon nevetünk. Már pedig abszurd humorból
és empatikus iróniából itt nincs hiány. A Párducpompa elbeszélései groteszken realista pillanatfelvételek, lírai lassítások, precíz megfigyelések arról,
miképpen élünk és félünk a mai Magyarországon.
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Magvető kiadó

szépirodalom

Karinthy Frigyes
összegyűjtött
versei

Valahol itt

Kántor Péter
145 × 197 mm, 132 oldal,
Sajtó alá rendezte Kőrizs Imre, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO160
utószó: Keresztesi József
Bolti ár: 2699 Ft
124 × 197 mm, 288 oldal,
Klubár: 2490 Ft
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO161
Kántor Péter munkásságáBolti ár: 3699 Ft
ban a privát és a közélet
szálai elválaszthatatlanul
Klubár: 3450 Ft
közel esnek egymáshoz,
Karinthy Frigyes verseinek
ebből az elektromosságból
mindeddig nem létezett
megbízható szövegű kiadása. újabb nagy közérzetversek
Ezt a hiányt pótolja a Magvető születtek, olyan darabok,
amelyekben a lírai én
Kiadó klasszikus verssorozaéletének különböző terei
tának legújabb darabja. Tartalmazza a Karinthy életében összekapcsolódnak.
A Valahol itt Kántor költékötetben helyet nem kapott
verseket, valamint a gyermek- szetének igazi csúcsteljesítménye.
kori verseket és zsengéket.

Corvina kiadó
Virágirodalom
Sümeginé Dr. Tóth Piroska
124 × 183 mm,
164 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Rendelési kód: BO166
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2790 Ft

Magyar füveskönyv
a legismertebb növények,
virágok, fák ismertetőjeleiről, szépségéről, hasznáról
és jelenlétéről a magyar
irodalomban – sok idézettel, valamint 19. századi
botanikai könyvek illusztrációival.

Nem követtem el

G. István László
110 × 197 mm,
88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO159
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Önsajnálat, önirónia, önimádat, önhibáztatás, önfelmentés. A magunkhoz való viszony
titkos, titkolt rétegeibe vezet
el G. István László legújabb
verseskötete. Ide kalauzol
bennünket Kandi, e könyv
főszereplője, a romló testről,
betegségről, apa-vesztésről
és gyermektelenségről panaszkodva. A panasz, a jajszó
felhangzása mindig tragédia
és komédia is egyben.

Hamu és gyémánt

Válogatta: Szegő János
123 × 184 mm,
360 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO162
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
A mai magyar költészet pillanatfelvétele
az elmúlt esztendő
legszebb, legkülönlegesebb, legemlékezetesebb verseiből Aczél
Gézától Zilahi Annáig.
Pályakezdő tehetségek, a középnemzedék
derékhada és a mai
líra nagymesterei egymás mellett olvashatók
az antológiában.

Körkép 2017

Válogatta: Turi Tímea
123 × 184 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO163
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Magvető nagy múltú
antológiája idén is
az év legjobb novelláit
gyűjti egybe, idén harminc szerző kisprózáját. A Körkép 2017
a mindenkori kortárs
magyar irodalom
musthave-darabja, ami
a könyvheti kínálatban
olyan, mint a ruhák közül a kis fekete estélyi:
alapdarab.

szépmíves kiadó

alibi hat hónapra

VÉR
Alexander Brody
és szerzőtársai
165 × 197 mm,
264 oldal, puhatáblás
Rendelési kód: BO158
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2290 Ft
Nem vagyunk vérszomjasak. Mégis úgy döntöttünk,
hogy az Alibi-sorozat
következő kötetének címe
és témája a Vér lesz. A vér
izgalmas téma, sokféle
nézőpontból lehet szemügyre venni. Érdekes írás
képzelhető el vérnyomásról
és vérmérsékletről, vérrokonságról és vérszerződésről, vérdíjról és vércukorról,
de akár vérbosszúról és
vérvádról is.
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Asszonyokkal
Egy szabadságharcos
nem lehet vitázni emlékiratai

Lappangó írások
Móricz Zsigmond
125 × 183 mm, 442 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO164
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Irodalmi szenzáció.
Novellák, karcolatok,
publicisztikák és vallomások: megannyi Móricz-arc.
A filmről, színházról és
irodalomról szóló kritikái
és közéleti tárcái egészen
a háborús időkig tartó időszakról vallanak, így kiváló
képet adnak a Horthy-rendszer utolsó éveiről is.

(1) 33 77 333

Kuné Gyula
125 × 183 mm, 320 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO165
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Egy könyv a magyar szabadságról, az amerikai polgárháborúról és a porosz–
francia összecsapásról.
Az egyetlen könyv, amelyben együtt szerepel Bem,
Kossuth, Lincoln, Ulysses
Grant, Moltke és Bismarck.
Egy szelet a történelemből, a 19. század egyik
legizgalmasabb harminc
évéről.

(1) 299 80 00

Rivaldafény kiadó

Találkozás

az ifjúságommal

A Részeg józanok, melyet a szerző most teljesen újraírt,
az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb kisregénye volt.
A történet egy paraszti mélynyomorból fölkerült,
önpusztító sorsot élt színész zseninek és orvosnőjének, egy zsidó származású pszichiáternek
a szenvedélyes szerelméről és halálba rohaná sáról szól. Müller Péter résztvevője volt
felejthetetlen színészünk és felesége utolsó,
tragikus éjszakájának. Képzeletét ez
a megrendítő emlék ihlette.

K

orábbi művemet Réz Pál, a legendás irodalmár fedezte föl, aki a
könyv szerkesztője is volt. Sok tapintatos tanácsot adott. A fülszöveget is
ő írta valaha. Az új műnek most azt az
alcímet adtam, hogy „Ötven év múltán”.
Ez nemcsak azt jelenti, hogy visszamerültem egykori regényembe, hanem azt
is, hogy megidéztem az ifjúságomat, azt
a kezdő írót és szűz kamasz fiút, aki valaha voltam.
Az „idézés” jó szó. Múltunk elfelejtett szellemeit meg kell idézni – minden
emlékezés öntudatlan szellemidézés. Az
első szellemiség, akinek az emléke megjelent bennem, éppen Réz Pál, akivel
együtt dolgozni a legnagyobb rangot jelentette a magyar irodalomban. Nekem
csak mentorom és bölcs tanácsadóm,
de a feleségemnek régi barátja is volt,
akitől megkérdezte egyszer:
– Mondd, a Péter gyorsan ír?
Erről a mondatról én nem tudtam.
Akkor mesélte el a nejem, amikor megtudta, hogy ötven év múltán(!) hozzákezdtem a mű végső megírásához.
Pali felismerte kéziratom drámai erejét, de bizonyára azt is, hogy a szenvedélyes száguldásban, a színpadon tanult
cselekménybonyolító ügyességemen és
feszültségteremtő képességemen túl,
adós maradtam a téma mélységével.
Átrohantam a regényben rejlő gazdag
lehetőségeken. Talán azt is látta, hogy
éretlen vagyok még az igazi mű megírására.

Valójában ezt a regényt ötven évvel
ezelőtt nem mertem megírni.
Féltem az igazságtól!
Féltem megírni a magyar társadalom
mélymúltból hozott megnyomorított
állapotát, a kommunizmusnak, majd a
forradalomnak a hazugságmentes, valódi arcát, féltem megírni az akkoriban
még elfojtott és lappangó – és ma is létező – zsidógyűlöletnek a pusztító erejét.
Nem véletlen, hogy a valóban megtörtént kettős halálesetnek még az aktái
is eltűntek a rendőrségen.
Most újraírtam az egész regényt.
Elejétől végig.
Visszamentem a fél évszázaddal ezelőtti emlékeimhez. Sőt még régebbre:

találkoztam azzal a gátlásos kamasz fiú
val, aki valaha voltam. Újraéltem egykori magamat, és a világot, amelyben
akkor éltem.
Ennek a vad és szenvedélyes szerelmi
történetnek ugyanis én voltam az egyik
főszereplője.
És az Igazság, amelyet nemcsak leírni, de tudni sem mertem akkoriban az,
hogy megmenthettem volna őket! Az
öregkor bátorsága kellett ahhoz, hogy
lássam: minden egyéni tragédiánkért
nemcsak egyénileg, de kollektíven is felelősek vagyunk.
Láthatatlan erőlánccal vagyunk ös�szekötve.
Ezt a láncot úgy hívják, hogy szeretet. A szót itt nem érzelmi, hanem ezoterikus értelemben értem.
És mindig a leggyengébb láncszem
szakad el.
De ezért a többi is felelős!
Műveinket olvadó jéghegybe karcoljuk, azzal a hiú igyekezettel, hátha
fönnmarad belőle valami. Gondoltam,
ha így van, maradjon meg az igazi.
Palikám, így mit szólsz hozzá?
(Müller Péter)

Részeg józanok

Ötven év múltán
Müller Péter
130 × 205 mm,
240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO167
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2790 Ft
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Alinea kiadó

Váratlan Szilvási reneszánsz

Szilvási Lajos regényeit a fénykorában százezres példányszámban nyomták (és vásárolták). Pályája kezdetén, a még kevésbé
ismert író műveit viszont még sokkal kisebb tételben adták ki.
Nehéz is hozzájuk jutni. Jó hír a rajongóknak, hogy újra megjelent a Középiskolások, így már nem csak azok olvashatják, akik
aukciókon tízezreket adnak az író első regényéért.

M

inden magyar könyvespolcon sorakozik néhány Szilvási-kötet. Az egyik
legolvasottabb magyar író meghatározó
irodalmi alakja volt egy korszaknak, neve
beégett a köztudatba. Rajongói általában az
Albérlet a Síp utcában 1964-es első kiadásától
a nyolcvanas évek közepéig tartó regényírói
ciklus darabjait, a százezres példányszámban
közreadott, úgynevezett „mai tárgyú” könyveket emlegetik.
Kis példányszámban megjelent korai köteteit máig keresik a gyűjtők. Néha csillagászati összegekért cserélnek gazdát egészen
rongyos példányok. Szilvási első regénye, az
1953-ban megjelent Középiskolások oly ritkán
bukkant fel a könyvárveréseken, hogy még
pár hónappal ezelőtt is közel 20 ezer forintig
licitáltak egy kóbor példányra. Hasonlóan
nehezen megszerezhetők az alig létezett magyar antifasiszta ellenállás történetét feldolgozó művek: a Riadó a tárnák felett, a Fény a
hegyek között, a Csillaghullás és a Nem azért
született. Ritkán tűnnek fel a könyvárveréseken, s nagyon hamar gazdára találnak.
A nyolcvanas években megcsömörlött
Szilvási, s az akkor „fennálló rendszert”
már javíthatatlannak ítélte. Ezért hozzálátott egy történelmi tablóhoz, s írni kezdte
a Jegenyék-sorozatot. A kiegyezés korától az általa csak „gatyaváltásnak” nevezett
rendszerváltásig ívelő családtörténetből az

Középiskolások

Szilvási Lajos
135 × 197 mm,
280 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO168
Bolti ár: 3450 Ft
Klubár: 3190 Ft
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író életében csupán három rész jelent meg:
A bojnyik (1987), A jackman (1988) és A kísértet (1989). Sokáig úgy tudtuk, hogy itt
megszakadt a rendszerváltás után háttérbe
szorult, 1996-ban elhunyt író életműve.
Halála után majd egy évtizeden át pihent az íróasztalfiókban egy dossziéban a
Jegenye-sorozat negyedik kötetének befejezetlen kézirata: részben letisztázva, részben
legépelve, részint a szó szoros értelmében
csak kéziratban. Az író özvegye porolta le
a dossziét, s a rendrakás eredménye A vincellér sikere lett. Bár az Alinea Kiadó vezetője hónapokig vacillált, hogy vajon tényleg
ki kell-e adni egy elfeledett író befejezetlen
művét, s csak akkor esett le neki a tantusz,
amikor az egyik barátja, aki soha sem olvasott Szilvásit, sőt, azt állította, hogy gyerekkorában otthon sem volt téma az író,
a kézirat hallatán mégis elhúzta a száját. Világossá vált, hogy Szilvásiról még annak is
határozott véleménye van, aki sosem találkozott a regényeivel. Gyors egymásutánban
három kiadást is elkapkodtak a rajongók. És
azóta valóságos Szilvási reneszánsz tanúi lehetünk, ráadásul szenzációkban sincs hiány.
Ilyen nevezetes esemény volt, amikor
egy Szilvási-rajongó, Kocsis József megtalálta a Petőfi Irodalmi Múzeumban őrzött
hagyatékban A Gazda kéziratát. A tavaly
kiadott regény érdekessége, hogy összekö-

A Gazda

Szilvási Lajos
135 × 197 mm,
272 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO170
Bolti ár: 3450 Ft
Klubár: 3190 Ft

A vincellér

Szilvási Lajos
138 × 197 mm,
272 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO169
Bolti ár: 3450 Ft
Klubár: 3190 Ft

ti Szilvási két írói korszakát, amennyiben a
nyolcvanas évek elején játszódik, tehát még
„mai tárgyú” kötet, egyúttal már a későbbi
történelmi tabló, vagyis a Jegenye-ciklus
utolsó vagy egyik utolsó darabjának váza.
Szilvásitól akkor még szokatlanul részletes
visszatekintéssel a kortárs szereplők őseire.
Az idei sztori Szilvási első regényének
második kiadása. Gyűjtők és rajongók nagy
bánata volt bő félévszázadon keresztül, hogy
a Fényes szelek korszakában fogant Középiskolások példányaihoz alig lehetett hozzájutni. A keszthelyi Festetics-kastélyban berendezkedő Csányi László Népi Kollégium
korábbi lakója, az érettségi évében Pestre
kerülő Szilvási Lajos 1950-ben adta be művét a SZOT József Attila-regénypályázatára.
Az 1951-ben elnyert pályadíj, mely egyben
utolsó irodalmi díja is volt, indította el a korábban katonatisztnek szánt fiatalembert az
újságírói pályán. Ahonnan 1956 után szorult
a sokat emlegetett „három T” (tiltott, tűrt,
támogatott) közül a „második T” írói közé.
A Középiskolások szerzője maga is középiskolás. A romantikus cselekmény az
1948–49-es tanévben játszódik, s a Mindszenty-ügy helyi hullámai mozgatják a szálakat. Nem meglepő módon a pozitív hősök
népi kollégisták, a negatív hősök klerikálisok, míg a szánalmas ingadozók jobbára
gazdászhallgatók. A sorok közül kikönyöklő
korszellem ellenére is megmutatkozik a regényben Szilvási minden későbbi történetmesélő erénye.
A Középiskolások mostani sikere azt mutatja, hogy igen népes az író rajongótábora.
Sokan szeretnék teljessé tenni az eddig hiá
nyos Szilvási-sorozatukat. Jó hír számukra,
hogy a nagy érdeklődés miatt a kiadó a tervek szerint ősszel kiadja Szilvási Lajosnak
egy másik ritka regényét is.
(x)

Szilvási Lajos
Faragó József
130 × 198 mm,
192 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO171
Bolti ár: 2950 Ft
Klubár: 2570 Ft

HVG könyvek

KONNEKTOGRÁFIA

A globális civilizáció
jövőjének feltérképezése
Parag Khanna
160 × 235 mm,
500 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO176
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft
A közlekedési, energia- és
kommunikációs infrastruktúra
által összekapcsolt megavárosok mélyreható változásokat okoznak a geopolitika,
a gazdaság és a demográfia
területén. Jövőnket kevésbe
a nemzeti határok, mintsem
a globális ellátási láncok
alakítják, ahol a leginkább ös�szekapcsolt hatalmak nyernek.

ROBOTOK KORA

Milyen lesz a világ
munkahelyek nélkül?
Martin Ford
160 × 235 mm,
352 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO175
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft
Az okosrobotok és a
mesterséges intelligencia
terjedése már a diplomások állásait is fenyegeti.
A piacgazdaság a ma
ismert formájában hamarosan fenntarthatatlan lesz.
A kötet célja, hogy felnyissa
a döntéshozók szemét, és
megoldási stratégiákat
adjon.

A MEGHASADT ÉN

Tanulmány a józan észről
és az őrületről
R. D. Laing
145 × 210 mm,
272 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO173
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
Az antipszichiátria atyja
megkérdőjelezi, hogy a mi
világunk „normális”, a skizo
fréniával élőké pedig nem.
A pszichiáterek, pszicholó
gusok és írók számára is
inspirációt jelentő, végre
magyarul is megjelent könyv
segített, hogy a pszichiátria
humánusabbá váljon.
Megjelenés: június 22.

ELŐHATÁS

A meggyőzés forradalma
Robert B. Cialdini
160 × 235 mm,
360 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO174
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft
Korunk egyik legfontosabb szociálpszichológusa elárulja, hogy a titok nem az üzenetben
rejlik, hanem az üzenet
átadása előtti döntő
pillanatban. Szemlélteti,
hogyan lehet a figyelem
ügyes irányításával
eljutni a hatásos előkészítéshez és a kívánt
eredményekhez.

Credo

Feldmár András
145 × 210 mm,
336 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO172
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3590 Ft
A Credo nem önéletrajz,
noha életrajzi elemek
vannak benne. Azt remélem,
hogy aki elolvassa, belelát
abba, miért gondolkodom
úgy, ahogy, milyen élményeim voltak, mit láttam,
hallottam, olvastam, min
csodálkoztam, ámultam,
min sírtam és min röhögtem, milyen tekergő utakon
jártam, míg ideérkeztem,
ahol most vagyok.

Ezt nem hiszem el! – 2.

Még több látványos összehasonlítás
218 × 280 mm, 192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO181
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3890 Ft
Ismerj meg több száz, szemet gyönyörködtető
összehasonlítást és érdekességet a világról!

GYEREKNEVELÉS
DÁN MÓDRA

Hogyan neveljünk életrevaló
és magabiztos gyereket?
Jessica Joelle Alexander–
Iben Dissing Sandahl
145 × 210 mm,
196 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO178
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
Dánia évtizedek óta a legboldogabb ország a Földön – de
vajon minek köszönhető ez?
E könyv szerzői szerint a válasz
a gyereknevelésben rejlik.
Dr. Vekerdy Tamás a könyvhöz
írt utószavában elmondja, mit
tanulhatunk a világ legboldogabb embereitől.

ALKOTÓ RENDETLENSÉG

Lépj ki az ajtón,és indulhat a kaland!
Figyeld meg közelrôl a természetet,
és többé nem fogsz unatkozni!

365 játék,
kísérlet és
felfedezés
a szabadban

Fedezd fel a környezeted!

Élménygyűjtő album
247 × 298 mm, 80 oldal,
keménytábla, gumipánttal
Rendelési kód: BO179
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
Mit és hogyan gyűjtsünk a földről,
a vízből és a levegőből?

125 × 217 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO180
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
Tartalmas szórakozás
az év minden napjára.

Rendeljen július 10-ig!
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Hogyan legyünk kreatívak és
rugalmasak egy rendszerető
világban?
Tim Harford
145 × 210 mm,
326 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO177
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3590 Ft
A kreativitásnak és a rugalmasságnak alkotóeleme, sőt
gyakran kútforrása a rendetlenség és az összevisszaság.
Harford az idegtudomány,
a pszichológia és a társadalomtudományok eredményeit
felhasználva és sikeres emberek példájával szemlélteti
a zűrzavar előnyeit.
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Athenaeum ◆ Szépmíves ◆ Rózsavölgyi és társa

Saxum kiadó

ismeretterjesztés
Apanapló

Apává vá
lni
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Benjamin Buhot–
Fred Corre Montagu
140 × 200 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO188
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
Minden, amit tudni szeretne az apaságról,
csak nem meri megkérdezni...
Benjamin apa
szerepét a mérhetetlen boldogság,
az aggodalmak és
a kétségek pillanatai
szegélyezik. Hogy
ezt a nagy kalandot
mélységében is átélhesse, elhatározza, hivatásos apa
lesz. Egy különös
és információkban
gazdag könyvet
tart kezében az
olvasó, amelynek
ott a helye
minden (leendő)
apa és anya
kezében is.

lépésben

Amor Fati

Szeresd a sorsodat!
CD melléklettel
eredeti hangfelvétel alapján
Popper Péter
135 × 180 mm,
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO185
Bolti ár: 2950 Ft
Klubár: 2690 Ft
Amor Fati – ez a bölcs
nietzschei gondolat, ami
erről a könyvről elsőre eszébe
juthat az embernek. Szeresd
a szükségszerűt, szeresd
a sorsodat! A könyv fejezetei
ből első pillantásra kiderül,
milyen széles spektrumokon
keresztül közelíti meg a szerző
az ember helyzetét a világban.

Milyen gyógyító
ásvány ez?

137 gyógyító ásvány és
70 változat meghatározása
Kis természetkalauz
Bernhard Bruder
90 × 170 mm,
96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO186
Bolti ár: 1480 Ft
Klubár: 1380 Ft
137 gyógyító ásvány
egyszerű meghatározása. Zsebméretű
praktikus határozó.
Minden ásványról színes
fotó. A meghatározást
színkód és a legfőbb
jellemzők pontos leírása
segíti.

„Akadálymentes”
élet

Kerekes székesek
Magyarországon
Tóth Erika Katalin
115 × 195 mm,
224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO187
Bolti ár: 1780 Ft
Klubár: 1660 Ft
Feltárja a mozgáskorlátozottak közé „homogenizált” ép
értelmű kerekes székesek
esélyeit az oktatás, a foglalkoztatás, a szabadidő, a sport
és a vallásgyakorlás terüle
tein. Felhívja a figyelmet arra,
hogy nem elég egynapos
akciókkal támogatni az érintetteket.

édesvíz kiadó
OLVASS
AZ EMBEREKBEN
Dr. David J. Lieberman
135 × 205 mm,
195 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO189
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

CSALÁDBAN
A NEMZET

Recsk

Bank Barbara
124 × 197 mm, 478 oldal,
Bánó Attila
keménytábla, védőborítóval
165 × 235 mm,
Rendelési kód: BO183
288 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4990 Ft
Rendelési kód: BO182
Klubár: 4640 Ft
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
Internálótábor, kényszermunka, kitelepítés,
Bánó Attila ezúttal saját csagyűjtőfogház, Markó utca,
ládjának a történetét kutatta
fel. A Bánók évszázadokon ke- Andrássy út 60., ÁVH,
resztül meghatározó szereplői Pobjeda, csengőfrász...
egy korszak Magyarorszávoltak a magyar történelemnek. Voltak köztük utazók, po- gon, ami Rákosi nevéhez
köthető. Egy korszak, ami
litikusok, mérnökök, orvosok
és katonák. Jelentős szerepet a bolsevik Magyarország
játszottak az 1848–49-es sza- története, a terror, a megbadságharcban, valamint a két félemlítés és a teljes
világháborúban. A kötet sok
kiszolgáltatottság szürke
izgalmas kérdésre ad választ.
hétköznapjai.
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Populáris zene
és államhatalom

Tizenöt tanulmány
Szerk.: Ignácz Ádám
142 × 202 mm,
320 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO184
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2790 Ft
A kötetben szereplő tizenöt
tanulmány arra keresi
a választ, hogy milyen lehetséges kapcsolódási pontjai
voltak a populáris zenei
műfajoknak és a (kulturális)
politikának a 20. századi
Magyarországon, illetve hogy
e kapcsolatok miképpen
éreztetik hatásukat a jelenlegi zenei színtéren.

www.lira.hu

szer,
A mód z FBI
amit a erikai
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és az t Államok
l
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Egyes serege
d
ha
az
alkalm
Mikor magas a tét,
ne hagyatkozz csupán az
eshetőségekre. Alakítsd
úgy a dolgokat, hogy győztesen kerülj ki a játékból!
Ez a könyv lépésről
lépésre felfedi előttünk,
mit gondolnak vagy
éreznek mások valós
élethelyzetekben. Segít
például eldönteni, hogy
egy pókerjátékos játékban
marad-e vagy bedobja

(1) 33 77 333

a lapjait, hogy egy üzleti
partner megbízható-e,
vagy hogy egy első randevú
jól alakul-e, vagy sem. És
amikor még nagyobb a tét
– tárgyalások, kihallgatások bűntények, lopás vagy
csalás esetében –, akkor is
könnyedén ki tudjuk szűrni,
ki van mellettünk, és ki van
ellenünk (vagy a szeret
teink ellen).

(1) 299 80 00

ajánló

Rejtély a koncerten
H

A könyvből a zenekar történetét is
atala Csenge nevére akkor figyeltem fel
megtudjuk, de mégsem válik Karthagoelőször, amikor megjelent Hírzárlat című
monográfiává, ez bizonyítja, hogy a szerző
dokumentumkönyve, amelyet az 1973-as baarányérzéke is remek: pont annyit mesél el
lassagyarmati túszdrámáról írt. Ez a döbbeneaz előzményekről (az együttes megalapítása,
tes bűncselekmény – ahogy a szerző később a
tagcserék stb.), amennyi feltétlenül szükséges.
vele készült interjúkban elmesélte – még ma
Az elhunyt fiú portréja is plasztikus, tényleg
is foglalkoztatja a helyieket. Bevallom, gyereklátjuk magunk előtt a „hirtelenszőke fiút”. És
koromban én is elolvastam a róla szóló könylátjuk magunk előtt a porban-füstben fuldokvet (Végh Antal Könyörtelenül), és a filmet is
ló Várpalotát, ahol ez a kamasz élt, a bandát,
láttam (Gazdag Gyula Túsztörténet). Izgatott
amivel együtt lógott, a teljesen hétköznapi
a sztori, hiszen túszdráma Magyarországon?
családját. És persze kedvet kapunk ahhoz is,
Mintha egyenesen Amerikában lennénk!
hogy újra és újra meghallgassuk az egyébként
Igaza volt Hatala Csengének, amikor azt
igencsak rejtélyes, talányos Requiem szövegét.
mondta, homályos az egész történet: a koraEz a részlet engem például mindig elgonbeli hírek, cikkek és beszámolók teljesen haszdolkodtatott: „Elindult a fiú a fények útján /
nálhatatlanok. A Kádár-rendszer nem igazán
Elhitte az álmok furcsa hangját / Csalóka
tudott mit kezdeni ezzel a túszdrámával: sem
Requiem – Nyomozási napló
színét.” Egyrészt nekem erről folyton a Led
a rendőrség, sem a sajtó, sem a politikai vezeHatala Csenge
Zeppelin Stairway to Heaven kezdősorai ugtés. Természetesen a jól bevált elhallgatást és
124 × 183 mm, 160 oldal, kartonált
rottak be (szabad fordításban: „Van egy lány,
titkolózást, félinformációk terjesztését válaszRendelési kód: BO190
ki biztos benne, / hogy arany minden, ami
tották, éppen ezért születhetett annyi legenBolti ár: 2999 Ft
fénylik, / és vesz egy lépcsőt a mennybe”), és
da az eseményekről. Ezekről a fiatal szerző,
Klubár: 2790 Ft
természetesen nem nehéz kihallani belőle a
évtizedekkel az események után, nyolc évnyi
Volt egy fiú…, akinek emlékére
droghasználatra való utalást – az együttes tagmunkával kinyomozta, hogy mennyiben igaa Karthago együttes 1981-ben megjai is úgy emlékeztek, hogy a srác gyógyszerre
zak (legtöbbször alig), és kitartó munkával az
írta a Requiem című slágerét. De ki
ivott, és ezért halt meg. A szövegben pedig az
egyik túszejtőt meg is találta. Kiváló munka,
volt a székesfehérvári koncerten el„elefántdübörgés”-t könnyű ahhoz a verziószívesen ajánlom figyelmükbe!
hunyt fiú? Vajon mi történhetett vele
hoz kapcsolni, hogy agyontaposta a tömeg.
Azóta a szerző egy újabb régi és furcsa rejtély
azon a sokat emlegetett, februári
A zenekar cáfolja, hogy erről lenne szó, és iganyomába eredt, új könyvének az alcíme egyben
estén, és miért nem mesélte el még
zuk is van, bármennyire is kemény volt a pogó
műfaji meghatározás is: „nyomozási napló”; és
senki a történetét? Hatala Csenge
nevű tánc ezeken a koncerteken (egy kívülálló
valóban nem más, mint egy nyomozás történenyomozási naplójában többek között
nem feltétlenül nevezné ezt táncnak, hanem
te. A címe: Requiem. Bejáratott cím, mondhatni,
ezekre a kérdésekre keresi a választ.
inkább tömeges tombolásnak), de a résztvede nem (amint azt esetleg páran várhatják) Movők mindig vigyáztak annyira egymásra, hogy
zart életéről szól, hanem a Karthago együttes
felrántották a földre kerülőket. Sem azelőtt, sem azután nem halt
azonos című slágerét idézi. És nem véletlenül: 1981-ben, Székesfehérmeg senki sem Magyarországon a tömegben. Nekem egyébként az
váron egy fiatal fiú meghalt az együttes koncertjén. Soha nem derült
elefántdübörgésről mindig Hannibál elefántjai, azaz a második pun
ki, hogy mi volt a halál pontos oka, de a korabeli suttogópropaganda
háború jutott eszembe, ha már a zenekar neve Karthago, ugye – és
alapján azt lehetett hinni, hogy agyontaposták.
erre a borítóikkal is rájátszottak természetesen. De most már inkább
Íme, itt egy újabb tragikus eset az állampárti időkből, egy rejtély,
hajlok arra, hogy ezt a sort a rockzene dübörgésének véljem. Persze
amikor a hivatalok hanyagul végezték a munkájukat, vagy szántszánnem kell minden sort akkurátusan felfejteni, de elég rejtélyes a szödékkal eltorzították a valóságot. Ugyanis ekkor már erős repedések
veg ahhoz, hogy fantáziáljunk róla.
kezdtek mutatkozni a Kádár-rendszer falán, a fiatalok egy jelentős
Kifejezetten érdekes rész, amikor a Karthago tagjai arról beszélrésze (kiskamaszoktól egyetemista korúakig) a nonkonformista csönek a könyvben, mennyire megrendítette őket a fiú halála, és hogy
ves mozgalomban kötött ki – már ha egyáltalán mozgalomnak lehet
milyen nagy erkölcsi dilemmát okozott nekik a dal megszületése.
nevezni. A könyv egyik nagy erénye, hogy ezt a korabeli életérzést,
Addig nem is volt lassú számuk, és nem akartak „hullagyalázók” sem
a fiatalok nihilista attitűdjét és lázadását mély empátiával és tárgyilenni, de a számot mégis jónak és értékesnek gondolták. Először
lagosan igyekszik bemutatni. Ez persze minden mozzanatra igaz:
koncerten adták elő, félve, és csak később vették fel lemezre. Persze
Hatala Csenge igazi oknyomozó, csakis az igazság érdekli, nincsehatalmas sláger lett, minden koncert kötelező száma, angol verziónek prekoncepciói, nem sugalmaz, nem ferdíti el a tényeket, nem
ja is született – egy osztrák producer szerette volna őket befuttatni
akar meggyőzni semmiről. Megszólaltatja a tanúkat, minél többet,
a vasfüggönyön túl, de ezt a kalandot végül nem vállalták. Pedig az
és aztán igyekszik összerakni a történet darabkáit. Ezúttal talán még
együttes aranylemezes lett a sógoroknál… Tulajdonképpen elmondnehezebb dolga volt, hiszen alig-alig maradt felhasználható mozaik.
hatjuk, hogy a Requiem a korszak egyik legszebb balladája lett, amit
De talán nem is az a legfontosabb, hogy mi történt azon a bizomég ma is el lehet csípni rádióműsorokban.
nyos koncerten, hanem amit mellesleg megtudunk: hogy milyen
Hatala Csenge ismét remek könyvet tett le az asztalra, kívánjuk
volt fiatalnak lenni, hogy mit jelentett elmenni egy rockkoncertre
neki, hogy még sok-sok fontos rejtélyről rántsa le a leplet a jövőben!
a nyolcvanas években. Igazi kordokumentummá válik a Requiem.
Menyhárt Éva
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akadémiai kiadó
Életem játéka

Andrés Iniesta
153 × 234 mm,
296 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO191
Bolti ár: 4600 Ft
Klubár: 4280 Ft
Andrés Iniesta generációjának legkiemelkedőbb játékosai közé tartozik. A Barça
alapjátékosa, a középpálya
motorja 2004 óta. Ha csak

az eredményeit nézzük
(többek között nyolcszoros
spanyol bajnok, négyszeres BL-győztes, továbbá
kétszeres Európa-bajnok
és világbajnok a spanyol
válogatottal), akkor is vitán
felül helye van minden
idők legnagyobb játékosai
között, azonban szerénysége, emberi tartása, illetve
a személyét övező szeretet
és tisztelet még a legjobbak
közül is kiemeli. A mai
futballban szinte egyedülálló módon, még az
ellenfelek legelvakultabb
szurkolói is elismerik
teljesítményét.
Önéletrajzi könyve is ezt
támasztja alá. Megjelenését nem időzítette
lélegzetelállítóan sikeres
pályafutása valamely
újabb mérföldkövéhez,
és nem is színezte ki a
vele történt eseményeket. Rokonok, barátok,
csapattársak, ellenfelek,
szurkolók beszélnek
arról, miért érezhetjük
hihetetlenül szerencsésnek magunkat mindnyájan, akik tanúi lehetünk
irányítói játékának.

Erbstein Ernő

az elfeledett futballhős
Tündöklés és tragédia Torinóban
Dominic Bliss
153 × 234 mm,
340 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO193
Bolti ár: 4480 Ft
Klubár: 4170 Ft
Egri-Erbstein Ernő a világfutball nagy és legendás alakja.
Csapatával, a Torinóval edzőként mindent megnyert 1946
és 1949 között. Akkoriban
az olasz nemzeti válogatott
játékosait is jórészt az ő
klubcsapatából toborozták.
Nagy kultusza van Olaszországban, szobrot is állítottak
a tiszteletére.

A közigazgatás
újragondolása

Alkalmazkodás, megújulás,
hatékonyság
Budai Balázs Benjámin
165 × 238 mm,
388 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO194
Bolti ár: 6300 Ft
Klubár: 5860 Ft
A kötet napjaink közigazgatásának hatékonyságát vizsgálja:
gazdasági, társadalmi, szervezési, jogi, informatikai és
emberi erőforrásra vonatkozó
dimenziókban. Ez az integrált,
holisztikus megközelítés jó
fogódzót adhat mindazoknak,
akik a közigazgatás fejlesztésén munkálkodnak.

Magyar
helyesírási
szótár

Origó Német

középfokú írásbeli
nyelvvizsga – B2
168 × 240 mm,
104 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO197
Bolti ár: 3250 Ft
Klubár: 2990 Ft

Origó Angol

középfokú írásbeli
nyelvvizsga – B2
168 × 240 mm,
108 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO196
Bolti ár: 3250 Ft
Klubár: 2990 Ft

A kötetek az Origó nyelvvizsgarendszer 2016 novemberétől érvényes vizsgafeladatait tartalmazzák. A feladatok az ELTE Origó Nyelvi Centrum feladatbankjából származnak, illetve az új
feladatokat a vizsgaközpont munkatársai készítették. Az Értékelési 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.
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Euro Angol

felsőfokú nyelvvizsga
gyakorlófeladatok – C1
Szabó Péter
168 × 240 mm,
128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO198
Bolti ár: 3850 Ft
Klubár: 3580 Ft
A könyv öt teljes feladatsort
tartalmaz az EURO angol egynyelvű felsőfokú nyelvvizsgára
való felkészüléshez. A feladatsorok az EURO vizsgaközpont
szakmai támogatásával és
ellenőrzésével készültek, és
megfelelnek a nyelvvizsga
követelményrendszerének. Az
önellenőrzést a megoldókulcs
biztosítja. Hanganyag a virtuális mellékletben.

www.lira.hu

A Magyar helyesírás
szabályai 12. kiadása
szerint
170 × 244 mm,
596 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO192
Bolti ár: 4950 Ft
Klubár: 4590 Ft
A szótár a 2017.
május 1-jétől
érvénybe lépő akadémiai helyesírási
szabályzat legújabb, 12. kiadása
alapján, az MTA
Nyelvi Bizottsága
tagjainak közreműködésében készült.
A 2016/2017-es
tanév érettségi vizsgáin
a vizsgaszervező
intézményeknek
már ezt a szótárat
kell kötelezően
biztosítaniuk.
A Magyar
helyesírási szótár
bőségesen merít

(1) 33 77 333

Piacgazdaságok
az Európai Unióban

Farkas Beáta
165 × 238 mm,
368 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO195
Bolti ár: 5200 Ft
Klubár: 4790 Ft
A szerző az intézményi
közgazdaságtan és az
összehasonlító elemzés
kreatív összekapcsolásával,
érdemben továbbfejlesztve
a Varieties of Capitalism
elméletét, jut el a reális
kérdésfeltevésig: eredményesen működhet-e az
EU a tartósan különböző
fejlettségű országokkal, és
mik ennek a költségei?

a magyar köznyelvből,
megadja a szavak pontos,
normatív helyesírását,
a rövidítéseket, elválasztásokat, szükséges esetben
a szó jelentését, használati
körét, a toldalékos alakokat. A szótárban bemutatott konkrét példák alapján
a többi hasonló eset is
megoldható.

(1) 299 80 00

Synergie kiadó

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATAINK
EGÉSZSÉGESEN, GLUTÉNMENTESEN

55999900 FFTT

1990 FT

Végre egy könyv, amelynek segítségével nem
stressz és nyűg többé a gluténmentes életmódra
való áttérés, hanem gyerekjáték. Az első rész a
természetes alapanyagokra épülő gluténmentes
diéta és életmód bevezetéséhez nyújt segítséget,
a második rész rengeteg receptet mutat be, ízletes finomságokat sorakoztat fel, amelyek közös
jellemzője, hogy könnyen beszerezhető, natúr,
gluténmentes alapanyagokból készülnek.
Nélkülözhetetlen vezérfonal a glutén nélküli
életmód hatékony bevezetéséhez és megtartásához a cöliákiások, gluténérzékenyek és búzaallergiások számára.
235 x 190 mm ○ 224 oldal ○ kartonált
Rendelési kód: BO201

44999900 FFTT

1990 FT
NYERSBŐL FINOMAT

ALMA A KONYHÁBAN

Főszerepben a sokoldalú alma! Nyersen is kész
áldás a fogyasztása, ám mivel értékes alkotóelemeinek nagy része a hő hatására sem bomlik
el, minden szempontból kiváló alapanyag.
Az év minden napjára jut egy ínycsiklandó
fogás. Hagyományos desszertek, szószok, piték,
torták mellett újszerűen elkészített, újragondolt
klasszikus főételek, saláták vagy akár koktélok is
készülhetnek vele. Megtalálhatjuk számos
nemzet hagyományos ételei között. Kreatív
ötletek, érdekességek mellett minden hónapban
12 egy-egy almarajongó mesterszakács osztja
meg bravúros receptjeit az olvasókkal.
215 x 190 mm ○ 384 oldal ○ kartonált
Rendelési kód: BO199

44999900 FFTT

1990 FT

Mennyit ér az egészség? Sokan szimpatizálnak a nyerskoszttal, de félnek áttérni rá. Ám
nincs mitől tartaniuk. Nyers alapanyagokból
is lehet változatos és ízekben gazdag ételeket
készíteni. A szerző, Judita Wignall - pontosan
körülírja a hagyományos ételkészítés veszélyeit, megmutatja, hogyan léphetünk könnyedén
a nyersevés útjára. Külön hangsúlyt helyez
arra, hogy részletesen bemutassa a nyerskonyha vezetéséhez szükséges eszközöket,
azok használatát, praktikus tanácsokkal látja
el az olvasót. Lépésről lépésre szemlélteti az
ételkészítés fázisait, pompás ételválasztékot
nyújt és mindent elkövet, hogy mi is sikeres
nyersevővé váljunk!
255 x 203 mm ○ 192 oldal ○ kartonált, fülekkel
Rendelési kód: BO202

SZERETET, ISTEN ÉS A FRANCIA KONYHAMŰVÉSZET

22999900 FFTT

990 FT
AZ UTOLSÓ NEVETÉS

Matt Thomson elvesztett mindent: a feleségét,
a gyermekeit, a munkáját, az összes pénzét és
az önmagába vetett hitét. Már az öngyilkosságontöpreng, amikor megismeri Joey Murphyt,
az ösztönembert, aki különös keveréke Forrest
Gumpnak és Merlinnek. Joey azonnal felajánlja
a segítségét. Egy tíznapos utazásra hívja,
amelynek során rendkívüli kalandokat élnek
meg. Szórakoztató, egyben tanulságos követni
az utat, amelyet Matt bejár, megnyugtató látni,
hogyan hozza rendbe saját és mások életét…
Kiváló, egyedi stílusban megírt, szellemes és
bölcs könyv.
190 x 120 mm ○ 328 oldal ○ kartonált, fülekkel
Rendelési kód: BO200

Rendeljen július 10-ig!

Roger Dufauem, a francia séf nemcsak az ínyencségekhez ért.
Különös képessége van arra is, hogy belelátva az emberi lélekbe
segítsen feltárni korábbi tévedéseket, és segítsen megtalálni
a helyes utat... A könyv a kanadai író, James Twyman és Roger
szenvedélyes beszélgetésébe enged bepillantást a séf konyhájában. James korábbi kudarcait átértékelve végre felismeri a valódi
értékeket és új értelmet kap az élete. Ebben a beszélgetés közben
elkészített francia finomságok is komoly szerepet játszanak...
James F. Twyman a New York Times bestsellerírója, 15 kötete
jelent meg.
190 x 120 mm ○ 238 oldal ○ kartonált
Rendelési kód: BO204

22999900 FFTT

990 FT

SZERELEM, PÉNZ ÉS CSOKOLÁDÉ

Maya a tökéletes életről ábrándozik, és folyton reménytelenül
szerelmes, és csokoládét majszol. Ám egy nap találkozik egy titokzatos idegennel, akinek a hatására spirituális utazásra indul, hogy
megtalálja mindazt, amit mindig is keresett... A Szerelem, pénz
és csokoládé egy kedves történet arról, mi mindenre vagyunk
képesek, ha megnyitjuk szívünket az élet spirituális titkai előtt.
Egy mese az átalakulásról, amelyből megtudhatjuk, hogyan
szeressünk, hogyan találjunk munkát és arról, hogyan válhat
a csokoládé az élvezet egyik forrásává.
Ha igazán elkezdesz élni, az egész világ kitárul előtted.
196 x 125 mm ○ 216 oldal ○ kartonált
R
en
ndelési
elésii kód:: BO203
BO2
Rendelési

www.lira.hu

(1) 33 77 333

22229900 FFTT

990 FT
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CORVINA kiadó
Körner András

A magyar
zsidó konyha

Kultúrtörténet 77 autentikus recepttel

190 × 235 mm,
400 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Rendelési kód: BO205
Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6500 Ft

Kultúrtörténetet akartam írni, nem pedig
a mindennapi főzést-sütést segítő praktikus szakácskönyvet, hiszen olyanból van
éppen elég. Ez a kötet a magyarországi
zsidó konyha történetén, a regionális és a
kulturális különbségeken, a hétköznapok
és az ünnepek ételrepertoárján kívül az
étkezéskultúra szinte minden más fontos
jelenségét is bemutatja, így a falusi és a városi háztartásokat, a zsidó vendéglátóhelyeket, valamint a kóser élelmiszeripart és
kereskedelmet. Újdonságai közé tartoznak
a török hódoltság alatti zsidó konyhának
a maitól sokban eltérő jellegzetességeit
bemutató adalékok és a világ első jiddis
szakácskönyvének részletes ismertetése –
melyről kevesen tudják, hogy Pesten adták
ki 1854-ben. A korabeli sajtóbeszámolókra, kortársak visszaemlékezéseire és saját
gyűjtésű, 1945 előtti kézírásos receptfüzetekre támaszkodó szöveget közel 200 kép
egészíti ki. Előző köteteimhez hasonlóan
itt is a témákat elemző szöveg, a számos
idézet és a jórészt ismeretlen képanyag
egymást kiegészítő együttesével igyekszem a sokféle zsidó társadalmi, vallási
csoport mindennapi életét úgy bemutatni,
hogy az olvasó betekintést kapjon a valóság sokdimenziós gazdagságába.
Körner András

athenaeum kiadó
Kati-Patika

Egészség természetesen
Almásy Katalin
124 × 183 mm,
160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO209
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
Melyik évszakban érdemes méregteleníteni?
Mit igyunk, ha fáj a fejünk,

ha magas a vérnyomásunk,
vagy ha épp fáradtak
vagyunk? Mi használ a szúnyogok és mi a nap ellen?
Ha bezárt a gyógyszertár,
kérj segítséget a természettől! Megnyílt a Kati-Patika!
Almásy Katalin természetgyógyász arra vállalkozott,
hogy összegyűjtse: az egyes
betegségekre mi a természetes gyógymód.

Ráadás

Újabb visszapillantások
Lázár Egon
130 × 197 mm,
120 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO207
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
A kilencvenöt éves Lázár
Egon a bölcsességével és
tapasztalatával lett a magyar
színházalkotók doyenje. Finom
öniróniával, úri tartózkodással meséli el életét, amely
azonossá lett a színházéval.
Elsősorban a Vígszínházéval,
ahol négy nagyszerű igazgatónak szolgált. Emellett kitűnő
író is – az anekdotamesélés
tette azzá. Az anekdota pedig a
halhatatlanság biztos előlege.
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Zenei lexikon

Második javított
és bővített kiadás
Balázs István
168 × 238 mm, 328 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO206
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Zenei műfajok, elmélet, formatan, korszakok, hangszerek, zeneszerzők és minden,
ami a zenei alapműveltséghez
tartozik. A nagy sikerű lexikon
felújított és bővített kiadása.
A lexikon végén található fogalmi mutató a legfontosabb
címszavakat fogalomkörök
szerint rendezi, megkön�nyítve ezzel a kötet sokoldalú
használatát.

(1) 33 77 333

Andrássy út

Views of an Avenue
Angol nyelvű fotóalbum
Gajus Scheltema–
Bérczes Tibor–
Martijn de Vries
210 × 290 mm, 180 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO208
Bolti ár: 9990 Ft
Klubár: 9290 Ft
Hollandia magyarországi nagykövete, Gajus
Scheltema és egy ismert
holland fotóművész,
Martijn de Vries képes
„szerelmi vallomása”
Európa egyik legszebb sugárútjáról 13 angol nyelvű
interjúval az út múltjáról és
jelenéről.

(1) 299 80 00

Marco Polo

Naprakész információk, bárhová utazunk! Kalandok és élmények
24 órába sűrítve. Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből
hogyan érezzük jól magunkat és hová menjünk vásárolni.
Minden fejezet végén takarékos ajánlat. Új fejezetek: zene,
klubok, művészet és építészet, kulturális élet és étkezési szokások, minden fontos esemény, dátum és cím! Hasznos internet
oldalak, interaktív térképek, telefonszámok és e-mail címek.

Zsebre vágható miniszótárak
◆ Képes szótár: vásárlásnál praktikus
◆ Beszélt nyelv: külön szlengfejezet
◆ Tippek: kínos helyzetek elkerüléséhez

Utazó Angol nyelvi kalauz
Rendelési kód: BO210

Utazó NÉMET nyelvi kalauz

A kötetek jellemzői:
106 × 190 mm, kartonált, 120–188 oldal/kötet
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/kötet

Rendelési kód: BO211

Utazó OLASZ nyelvi kalauz
Rendelési kód: BO212

!
J
Ú

Andalúzia

Cote d'Azur (Azúr-part)
MONaCO
Lisszabon
Rendelési kód: BO217

Rendelési kód: BO221

Salzburg
és környéke

Berlin

Dubai

Norvégia

Szardínia

Barcelona

Korfu

Portugália

Szicília

Brüsszel

Korzika

Róma

Velence

Rendelési kód: BO213
Rendelési kód: BO214
Rendelési kód: BO215
Rendelési kód: BO216

Rendelési kód: BO218
Rendelési kód: BO219
Rendelési kód: BO220

Rendelési kód: BO222
Rendelési kód: BO223
Rendelési kód: BO224

Rendelési kód: BO225
Rendelési kód: BO226
Rendelési kód: BO227
Rendelési kód: BO228
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olvasnivaló
Tavaszi
akciós könyvajánlat

Nagyapám
tudott repülni

A VILÁG,

AHOGY GABRIEL GARCÍA
MÁRQUEZ LÁTJA
Nagy Koppány Zsolt
Gabriel García Márquez
120× 197 mm,
152 oldal, keménytábla Piedad Bonnett írónő
Rendelési kód: BO246 válogatása
112 × 220 mm,
Bolti ár: 2290 Ft
167 oldal, keménytábla
Klub ár: 100 Ft
Rendelési kód: BO247
„Hogy boldog-e?
Bolti ár: 1990 Ft
Valószínűleg az. Szép,
Klub ár: 200 Ft
kiegyensúlyozott élete
Gabriel García Márquez
van, csak azt sajnálja
kicsit, hogy nem nõsült tehetsége, éleslátása és
humora mutatkozik meg
meg: nagy szerelmét
ebben a gyűjteményben,
ugyanis zavarta
mely szépirodalmi műa könyvek dohos
szaga, a por meg azok veinek és cikkeinek több
mint 350 kiragadott
az apró kis bogarak,
részletét tartalmazza,
amelyek a sokáig
csukva tartott könyvek valamint néhány érdekességet abból a kevés
lapjain szaladnak
végig kétségbeesetten interjúból, amelyet
kinyitáskor.”
életében adott.

Nyolc perc

Farkas Péter
114 × 184 mm,
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO245
Bolti ár: 1990 Ft
Klub ár: 100 Ft
Ha hirtelen – egy pillanat alatt – meghalna a
Nap, ebből nyolc percig
nem vennénk észre semmit, mert nyolc percig
tart, amíg a sugárzás
eléri a földet. Farkas
Péter elbeszélésének két
szereplője – két öregember: egy férfi és egy nő –
ebben a „nyolc percben”
végzi el mindennapos
halálgyakorlatait, amelyek középpontjában
mégsem a halál, hanem
a szerelem áll.

ISTVÁN KIRÁLY
BLOGJA –

AVAGY HOGYAN ALAPÍTOTTA
MEG MAGYARORSZÁGOT
VALÓJÁBAN
Kácsor Zsolt
125 × 164 mm,
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO229
Bolti ár: 2490 Ft
Klub ár: 100 Ft
„Hogyan alapítottam
meg Magyarországot
valójában?” I. (Szent)
István királyunk a virtuális világban merész
kormányzati kommunikációs eszközhöz nyúl:
végigblogolja életét, hogy
az állampolgárok értesüljenek lelkének minden
titkos rezdüléséről.

Az alkimistakódex

Albert Zoltán
140 × 220 mm,
352 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO230
Bolti ár: 2990 Ft
Klub ár: 200 Ft
Középkori, alkimista
gyökerekből táplálkozó,
de modern korban
játszódó, misztikus
történelmi krimi. Egy régészprofesszor elveszett
történelmi ereklyéket
keres. Kutatásai során
összefüggéseket fedez
fel a középkori misztika
és a Szent Korona
története között. Talál
egy alkimista kódexet,
melynek segítségével
középkori utazásra indul.

TIÉD AZ ÉLETEM

Sara Rattaro
135 × 215 mm,
172 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO232
Bolti ár: 2990 Ft
Klub ár: 500 Ft
Viola hívást kap a férjétől, Carlótól. Lányukat,
a tizenhét éves Lucét
autóbaleset érte. Viola
a tragikus hírt éppen a
szeretője karjaiban fekve
kapja, azonnal útnak
indul, és a hajnali utcán
az autóban a kórház felé
végigpergeti az elmúlt
hónapok eseményeit.
A kórházban kiderül,
hogy a lánynak azonnali
szervátültetésre van
szüksége, és csak egy
donor jöhet szóba: Viola.

Művészetről
gyerekeknek

A bába
nyomában

A fattyú

Katherine Webb
137 × 197 mm,
Sabine Ebert
498 oldal, keménytábla
137 × 197 mm,
528 oldal, keménytábla Rendelési kód: BO238
Rendelési kód: BO236 Bolti ár: 3900 Ft
Klub ár: 1600 Ft
Bolti ár: 3900 Ft
Klub ár: 1600 Ft
Rachel Crofton férje
legfőbb támogatója, az
Marthe, a bába végre
boldogan élhet férjével, előkelő Mrs. Alleyn ajánChristiannal a meisseni latát elfogadva társalkodónőként látogatja az
őrgrófság „ezüstfaluasszony fiát, a háborús
jában”. Nemsokára
emlékeitől és szerelme,
azonban Oroszlán
Alice elvesztésétől
Henrik visszatér szentbúskomorságba esett
földi zarándoklatáról,
Jonathan Alleynt. A ház
és vele együtt Randolf,
egyik cselédje konokul
Christian legnagyobb
igyekszik bebizonyítani,
ellensége is. Ráadásul hogy Alice gyilkosság álMarthét egy féltékeny
dozata lett, és hogy azt is
orvos boszorkánysággal tudja, ki vette el az életét
vádolja meg.
szerelemféltésből.
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A hosszú élet
receptje

David B. Agus
124 × 183 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO231
Bolti ár: 1990 Ft
Klub ár: 200 Ft
Nemcsak a betegeknek, de a ma még
tökéletes egészségnek
örvendőknek is fontos, hogy jól éljenek.
Hogy mi is a hosszú
és tartalmas élet képlete, arra keresi a választ ez a könyv. Vajon
tényleg „a fejben dől
el minden”? Dr. Agus
szerint a megoldás a
napi szokások helyes
kialakításában rejlik.

A MAGYAR
KONSTRUKTIVIZMUS

Vadas József
175 × 250 mm,
140 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO233
Bolti ár: 3990 Ft
Klub ár: 1595 Ft
A konstruktivizmus
Oroszországból indult,
a magyar konstruktivizmus pedig a Kassák
Lajos szerkesztette MA
folyóirat műhelyében,
Bécsben született 1921
táján. A korai művek
mértani elemekből
formált nonfiguratív
kompozíciók voltak.
Az irányzat képviselői:
Moholy-Nagy László,
Bortnyik Sándor, Breuer
Marcel, Victor Vasarely.

www.lira.hu

Rákok, kagylók,
csigák,
tintahalak
DOLGOK

Piazza Gabriella–
Hoitsy György
190 × 235 mm,
212 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO321
Bolti ár: 5990 Ft
Klub ár: 2395 Ft
A szerzőpáros a tenger
gyümölcseit és édesvízi
társaikat szeretné megismertetni és megszerettetni
ebben a 69 ételrecepttel
megspékelt, színes fotókkal fűszerezett gasztronó
miai lexikonban. A könyv
bevezetője számos érdekes és hasznos ismeretet,
valamint pótolhatatlan
gyakorlati tanácsot tartalmaz a különböző fajok
felhasználásáról.

(1) 33 77 333

Andorka Júlia
Rendelési kód: BO234

GYEREKEK

Békefi Eszter
Rendelési kód: BO235
160 × 140 mm,
10 oldal, keménytábla
Bolti ár: 990 Ft/kötet
Klub ár: 300 Ft/kötet
Ezek a könyvecskék egy
gyerekeknek szóló sorozat
darabjai. Már 1–4 éves
korban is nézegethetünk
a kicsikkel szobrokat,
festményeket, csak az
a fontos, hogy olyan témákat válasszunk, amelyeket
ők is értenek. A sorozatban szereplő műveket
a Magyar Nemzeti Galéria
anyagából válogattunk.

(1) 299 80 00

A megváltás
reménye

Charles Martin
137 × 197 mm,
368 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO241
Bolti ár: 2990 Ft
Klub ár: 1200 Ft
Tizenkét évvel ezelőtt
Matthew Risingre profi
amerikaifutball-játékosként ragyogó karrier
várt. Ám kétségbevonhatatlannak tűnő
bizonyítékok alapján
elítélték egy borzalmas
bűntényért, amit el sem
követett. Szabadulása
után visszatér szülőváro
sába, és hogy felesége
bizalmát visszaszerezze,
kockázatos dologra
szánja magát.

A meredély
szélén

Lucinda Riley
137 × 197 mm,
440 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO242
Bolti ár: 3990 Ft
Klub ár: 1600 Ft
Grania Ryan New Yorkot
hátrahagyva szülei tengerparti házában keres
menedéket. Azt reméli,
hogy itt gyógyírt lelhet
szívfájdalmára. Egy kora
esti bóklászása során
apró alakot vesz észre
az egyik szikla peremén.
Köröttük viharos szél
tombol, Graniát pedig
elfogja a félelem, hogy
nem tudja megmenteni
az életveszélyben lévő
gyermeket...

A porcelánfestő

Helena Marten
137 × 197 mm,
608 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO243
Bolti ár: 3900 Ft
Klub ár: 1600 Ft
A gyönyörű meisseni
polgárlány, Friederike
egyetlen vágya, hogy
elismert porcelánfestő
lehessen. Ám a szülei
férjhez akarják adni,
ezért a lány elmenekül
a városból. Férfiruhát
ölt, és lóháton nekivág
a hosszú útnak az
újonnan alapított porcelánmanufaktúrába. Útközben megismerkedik
egy grófnővel és annak
titkárával, Giovannival.

A vágyak
tengerén

A kém szerelme A képhamisító

Elizabeth Camden
137 × 197 mm,
312 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO244
Bolti ár: 2990 Ft
Klub ár: 1200 Ft
A 19. század végén
járunk. Lydia Pallast
fordítóként alkalmazzák
az amerikai haditengerészetnél. A lány csendes
magányát alaposan
felkavarja a titokzatos
és jóképű Alexander
Banebridge megjelenése. A férfit egyetlen
cél vezérli: egy múltbéli
hibát szeretne jóvátenni,
ehhez azonban szüksége
van a remek nyelvérzékkel rendelkező Lydiára.

Mary Jo Putney
137 × 197 mm,
304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO239
Bolti ár: 2990 Ft
Klub ár: 1200 Ft
Egy meleg tavaszi éjszakán Lord Kirklandet kirabolják és jól helybenhagyják Bristol egyik
sikátorában. Néhány
dokkmunkás a közeli
ispotályba viszi. Miután
Kirklandet a vizsgálóasztalra helyezik, Miss
Herbert, az ispotály
vezetője tüzetesen
megvizsgálja a gróf sérüléseit, majd tekintete
a férfi arcára téved –
lélegzete elakad, keze
megdermed...

Edward Dolnick
137 × 197 mm,
408 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO240
Bolti ár: 3490 Ft
Klub ár: 1400 Ft
Mit tehet egy kisstílű
festő, ha elismerésre,
megbecsülésre vágyik,
ám az mégsem adatik
meg neki? Történetünk főhőse, Han van
Meegeren elhatározta,
hogy képeket hamisít,
ráadásul a nagy
Johannes Vermeer
festményeit. És tette
mindezt a második
világháború idején, a
németek által megszállt és felforgatott
Hollandiában.

Manó könyvek
A láthatatlan
hős

Luca Cognolato–
Silvia Del Francia
138 × 178 mm,
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO248
Bolti ár: 1990 Ft
Klub ár: 795 Ft
Ebben a fiataloknak
szóló regényben megelevenedik a történelem
egyik legembertelenebb
időszaka: 1944–45.
Miközben a szovjet csapatok nyugat felé törnek
előre, a fővárosban
rekedt zsidókat a nácik
esztelen támadásai
tizedelik. Ekkor egy olasz
húskereskedő elhalasztja saját hazautazását
azért, hogy annyi embert
mentsen meg, amennyit
csak tud.

Hű, de nagy
vagy!

Chris Miles
135 × 215 mm,
256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO251
Bolti ár: 2990 Ft
Klub ár: 1195 Ft
A főhős Jack Sprigley,
nem egyszerűen későn
érő típus: inkább örök
éretlen. Lassan tizenöt
éves, és még semmi
jele nála semmiféle
férfiasodásnak. Ami
még ennél is rosszabb:
a barátai egész szünetre
eltűntek, nem is hallott
felőlük. Jack fejében
hamar megszületik
a tökéletes terv, hogyan
nyerheti vissza barátait:
egyszerűen csak el kell
játszania, hogy ő is
kamaszodik...
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Csipkerózsika

Sarah Gibb
235 × 290 mm,
AHÁNY KIRÁLY,
Benedek Elek
32 oldal, keménytábla
ANNYI MESE
210 × 296 mm,
Rendelési kód: BO250
132 oldal, keménytábla Simon Réka Zsuzsanna
Bolti ár: 2990 Ft
185
265
mm,
×
Rendelési kód: BO237
Klub ár: 1195 Ft
80 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft
Rendelési kód: BO249 A királyi párnak
Klub ár: 1000 Ft
gyermeke születik, de
Bolti ár: 2490 Ft
Benedek Elek születéa gonosz tündér megKlub ár: 995 Ft
sének százötvenedik és
átkozza: amikor betölti
halálának nyolcvanadik Simon Réka Zsuzsanna
a tizenhatot, egy rokka
minden királyának
évfordulójára újabb
orsója megsebzi az ujját
van valamilyen furcsa
meseválogatással
és meghal. A szülők
készült kiadónk. Korábbi szokása, hóbortja. Halhiába óvják egyetlen
köteteinkhez hasonlóan lottatok már például a
gyermeküket a széltől
hiphiphurrá királyról? Na is, a jóslat beteljese(Az aranyalmafa, A kék
liliom, Jégország királya, és arról a királyról, aki
dik: a királykisasszony
mindent kékre festetett? megsebzi magát, de a jó
valamint a Kétszívű
Ugye, hogy nem! A tíz
királyfi) újabb összetündérnek köszönhetően
fordulatos, humoros me- mégsem hal meg, haállítását olvashatják
Benedek apó meséinek, sét szeretettel ajánljuk
nem az egész birodalom
az óvodás és kisiskolás
amely kedves lehet
álomba szenderül, míg
mindenkinek, aki az ízes korosztálynak. A kötetet egy napon, pontosan
nyelvezetű, ám nagyon is Gyöngyösi Adrienn képei száz év múlva egy herceg
díszítik.
mai, élő mesék rabja.
arra lovagol...

A csodaóra

www.lira.hu

Minimum rendelési érték: 1000 Ft • 50–80% kedvezmény

irodalom

(1) 33 77 333

Óriási
Tesz-Vesz
Könyv

Richard Scarry
242 × 340 mm,
16 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO252
Bolti ár: 2490 Ft
Klub ár: 995 Ft
Üdvözlünk TeszVesz Városban!
Richard Scarry óriási
mesekönyvében újra
találkozhatsz jól ismert
barátaiddal – Cicótól
Fér Egonig és Buhera
mestertől a három
éhenkórászig minden
szorgos, szeretetre
méltó városlakó felbukkan, és megtudhatod,
micsoda fergeteges
kalandok történtek
velük.

(1) 299 80 00 25

Menő könyvek

Manó könyvek

This song will save your life
Éld az életed!

Leila Sales
14+
135 × 215 mm, 288 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO253
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2790 Ft
Elise Dembowski nem riad vissza a kemény
munkától. Sőt, kimondottan élvezi. Kivéve
talán azt, amikor az addigi legfontosabb feladatra vállalkozik: népszerű lánnyá akar válni.
Csakhogy rettenetesen mellélő, és minden
a darabjaira hullik körülötte, egészen addig,
amíg be nem téved egy underground szórakozóhelyre, és ezzel kinyílik előtte egy ajtó egy
világba, amelyről azt sem tudta, hogy létezik. Egy olyan világba, ahol úgy tűnik,
egy népszerűtlen középiskolásból egyik napról a másikra felkapott DJ válhat.
Elise végre megkapja, amire mindig is vágyott: elfogadást, barátságot és talán
a szerelmet is. Ám a valóság ismét fenyegetően közbelép. Leila Sales üdítően
eredeti és vicces stílusban mesél az egyéniségről, kapcsolatokról és a zene erejéről, amely közelebb hozza egymáshoz az embereket.

Ellenpontok 2.

Vedd már észre!

12+

Erdős Zsuzsanna
129 × 197 mm, 440 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO254
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Mit gondol a másik? Mit érez? Tényleg
azt jelenti, amit mond, amire gondol?
Az Ellenpontok-sorozat ezúttal egy szerelmet mutat meg a könyv egyik felében
a lány, a másikban a fiú szemszögéből.
Hogy a csattanóra is fény derüljön, fel
kell vágni a könyv középső részének
lapjait… izgalmas. Akár az első nagy
szerelem.

Egy csipetnyi varázslat

Natalie Lloyd
135 × 215 mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO256
Bolti ár: 2490 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft

Buda és Vince 2.

8+
Imádom a nyarat!
Baár Tünde
163 × 238 mm, 112 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO257
Bolti ár: 2490 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
Buda és Vince, no meg az osztálytársaik kalandjai ismerősek lesznek minden iskolásnak,
így egész biztosan velük izgulnak, nevetnek.
Baár Tünde sokéves pedagógusi élményeit is
beleszőtte a fiatalok történeteibe, melyeket
Bakos Barbara vagány illusztrációi töltöttek
meg még több színnel és élettel.
Charlotte 3.

Váratlan vendég
8+
Nele Neuhaus
145 × 215 mm, 256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO258
Bolti ár: 2690 Ft ◆ Klubár: 2490 Ft
Charlotte és legjobb barátnője, Doris szerint
az új lovasoktató kimondottan jófej – csak kár,
hogy magával hozta az idegesítő Katie-t! Charlotte alig várja Thierry látogatását. Ám nemsokára rémes hírt kapnak: lehet, hogy a lovarda
bezár. Charlotte és barátnője harcolni kezd
szeretett lovardájukért.

Lotta naplója 2.

Micsoda bééénaság!
8+
Alice Pantermüller–Daniela Kohl
Fordította: Esterházy Dóra
135 × 205 mm, 184 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO259
Bolti ár: 2490 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
Ma valami nagyon izgalmas dolog történt a suliban. Brunella von Bödecker ugyanis alapított
egy lány bandát, a Bálvány Csajokat. Majdnem
mindegyik lány benne van az osztályból, csak a
legjobb barátnőm, Agatha és én nem. De nem
számít, ugyanis Agatha és én megalapítottuk a
saját bandánkat, mi vagyunk a Vadnyulak!

10+

Bolondos családom
nyaral

Borókának van egy különleges képessége:
szavakat gyűjt – látja, hogy a körülötte lévő emberek épp mire gondolnak, mire vágyakoznak.
A tizenegy éves lány már belefáradt a sok utazásba. Ám amikor a család zöldesbarna kocsija
begördül Éjegyházára, főhősünk úgy érzi, most
megváltozhat minden. Hiszen ez a titokzatos
hely a mendemondák szerint egykor tele volt
varázslattal, és csupán a megfelelő szavakat
kell megtalálni, hogy az átok megtörjön.

Klassz!-sorozat

Szigeti veszedelem

10+

Nógrádi Gergely
129 × 197 mm, 200 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO255
Bolti ár: 1290 Ft ◆ Klubár: 1200 Ft
A Manó Könyvek Klassz!-sorozatában Nógrádi Gergely rövidebb, illetve prózai formában
írja újra a klasszikus irodalom néhány gyöngyszemét, azzal a céllal, hogy a mai fiatalok
számára is könnyen befogadható, szerethető
olvasmány legyen. A sorozat köteteinek különlegessége, hogy az eredeti művekből kiemelt
szövegrészleteket is tartalmaznak, segítve
ezzel azok iskolai feldolgozását.
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7+

Chris Higgins
129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO260
Bolti ár: 1290 Ft ◆ Klubár: 1200 Ft
A Butterfield család Cornwallba utazik vaká
ciózni. Mattie – mint mindig – most is aggódik.
Listát készít arról, hogy mi minden nyugtalanítja. A nyaralás persze végül jól sikerül, és Mattie
sok új élménnyel tér haza.

www.lira.hu

Tűrhető Lajos

Világgá mentem
7+
Nagy Katalin
140 × 200 mm, 128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO261
Bolti ár: 1990 Ft ◆ Klubár: 1850 Ft
Régi kedvencek című sorozatunkban olyan
könyvek megjelentetését tűztük ki célul, melyek egyszer már belopták magukat sokak szívébe. Mi elővesszük és új, friss illusztrációkkal
színesítjük őket, hogy a mai gyerekek is szívesen vegyék kézbe ezeket a remekműveket, és
számukra is kellemes élményt jelentsenek.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

ajánló

Rubinbogyózselé
Már a kötet címe is hipnotizál, hogy
nyissuk ki, olvassunk bele, hiszen mi
a manó lehet az a Rubinbogyózselé. Hát
még, ha a címoldalon azt is meglátjuk,
hogy a Tükörszemű banya nyomába
erednek a hősök. Ez még felnőttként is
ígéretes, nem?
Ha az elmúlt éveket nézzük, egy
trend tisztán körvonalazódni látszik
a gyerekirodalomban: ismét egyre
népszerűbb a meseregény műfaja. Legyen az a Rumini, Csipike kalandjainak
újra kiadása, A kisegér, aki majdnem
hős lett, vagy épp a Muskétások, mindmind egyszerre célozza meg, és találja
telibe az óvodásokat (akiknek még esténként felolvasnak) és a már önállóan
olvasókat. Teszi ezt úgy, hogy közben
a szülőket sem kergetik az őrületbe a
szövegek a gagyogásukkal. Mert egy
meseregény bizony jól felépített, iz-

galmas fordulatokkal teletűzdelt, és
még humoros is.
Nézzük, hogy áll ezzel a recepttel a
Rubinbogyózselé! Adottak varázslatos és
hétköznapi helyszínek egyaránt (kis
városi iskola és Tükörszemű kalyibája),
ahogy Teri néni, a konyhás néni, na
meg a főhősök, Kamilla és barátja Góri
mellett Nadragull, az idős boszorkány,
valamint csóka, varjú, meg a sas alakját
magára öltő varázslók. És természetesen a misztikus, pirosló rubinbogyók,
és a belőlük készített zselé, ami nélkül
egy különös álomkór tör ki…
A hozzávalókat ügyesen adagolja
Menyhért Anna, és ahogy egyre jobban
rotyog a rejtély, a pozitív karaktereket is
mind jobban szeretjük, drukkolunk nekik, hogy Tükörszeműt le tudják győzni.
A felnőtt olvasókat nem fogja meglepni
a feloldás, de a gyerekeknek megnyugvást hoz a mese befejezése. Ahogy

maga a könyv is. Ficzere Kyrú (mi más
lehetne valaki ilyen névvel, mint mesekönyv illusztrátor?) képeinek hangulata
remekül passzol a szövegekhez. A farostokra festett képek, a karakterek kicsit
pasztelles elmosottsága jól tükrözi vissza
ezt a valós és a meselét közötti határon
táncolást. A tördeléssel az oldalak burjánzó rubinbogyóindás keretet kaptak,
és ettől még inkább bevackolódós olvasásra csábít ez a könyvecske.
A klasszikus meseregényi hagyományokra építő történet mindamellett,
hogy izgalmas és szórakoztató olvasmány a gyerekeknek, szépirodalmi
igénnyel megírt szöveg. Kiválóan alkalmas nem csak otthoni élményolvasásra,
de iskolákban közös, tanórai feldolgozásra is, hiszen a pedagógusnak sem lehet „túl modern”, de a gyerekeink sem
fognak szenvedni, hogy „uncsi”.
Kínáljuk megy egy kis Rubinbogyó
zselével a tanító néniket is, és a gyerekeinken nem tör ki az álomkór, ha
kötelező olvasmánynak mondjuk ezt
a könyvet kapják legközelebb!
Előd Emese

Rubinbogyózselé
Menyhért Anna
163 × 238 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO262
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2790 Ft

7+

A klasszikus meseregényi hagyományokra építő,
több szálon futó, varázslatokkal és rejtvényekkel tele
szőtt történet izgalmas és szórakoztató olvasmány,
ami kiválóan alkalmas tanórai feldolgozásra is, amit
a könyvbe bújtatott feladatok szintén segítenek.
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Manó Könyvek
Türelmesek lettünk!

A szüleim és én is
Csapody Kinga
Pásztohy Panka rajzaival
196 × 196 mm,
48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO269 3+
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Ez a családi beszélgetőkönyv
segítséget kíván nyújtani abban,
hogy a közös olvasás és Pásztohy Panka gyönyörű illusztrációinak nézegetése közben könnyebben induljon el dialógus
szülő és gyermeke között arról, hogy miért nem kell mindig versenyezni, tényleg
megéri egy kicsit türelmesebbnek lenni.

6+

Csillámmadár

Rosie Banks
129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO264
Bolti ár: 990 Ft ◆ Klubár: 920 Ft
A Tündérmanók repülőiskolájának tanulói
folyton veszekednek... Egészen biztosan
Keserű királynő keze van a dologban!
Nellinek, Fanninak és Jázminnak meg kell
találniuk a Csillámmadarat, hogy vis�szaadhassák neki a varázslatos medált és
a birodalom lakói közt újra barátság legyen.

Utazik a család

Szivárványoroszlán

Irány a Velencei-tó!

Rosie Banks
129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO265
Bolti ár: 990 Ft ◆ Klubár: 920 Ft

Csapody Kinga – Szalma Edit rajzaival
196 × 196 mm,
64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO268
5+
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Szalma Edit egy bájos, kissé szeleburdi családot álmodott meg. A három
gyereket, szüleiket és állataikat
ezúttal a Velencei-tó környékére kísérhetjük el Csapody Kinga meséivel.

Nelli, Fanni és Jázmin már megtaláltak
három Őrzőt a négy varázslatos állat
közül, de az oroszlán még mindig hiányzik!
Vajon a barátnők képesek legyőzni saját
félelmeiket, hogy szembeszálljanak Keserű királynővel, és visszaadják a medált
a Szivárványoroszlánnak?

Olvass velem!-sorozat

Titkos Királyság
Matricás
foglalkoztató

Barátom, a kardszárnyú

Anette Moser – Cornelia Haas rajzaival
163 × 238 mm,
72 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO266
5+
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Olivér és Alex titokzatos fényeket lát az
öbölben, később feltűnik egy teherautó,
de még egy tengeri szörny is előbukkan! A két fiú bátor kutatásba kezd, és
hamarosan egy veszedelmes ügy kellős
közepén találja magát. A szörnyről
ugyanis kiderül, hogy egy hatalmas
kardszárnyú delfin, vagyis egy orka, aki
nagy veszélybe keveredett...

Rosie Banks
237 × 297 mm,
32 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BO263
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Egy csodás foglalkoztató,
telis-tele csillogó matricákkal
és szuper feladatokkal.
Fejtsd meg a titkosírást,
kösd össze a pontokat, játssz
a társasjátékkal.

Kerék mesék 5.

Jonatán, a kamion

Mechler Anna
Tizenkét izgalmas történet a kamionokról
és utazásokról Mechler Anna tollából,
amiket Hajba László
részletgazdag rajzai
keltettek életre. Ajánljuk
a kamionok szerelmeseinek, és annak, aki
szerette a Kerék mesék
korábbi köteteit – most
sem fog csalódni!

196
× 196
64 old mm,
al,
k
Rend eménytábla
elési
Bolti á kód: BO2
Klub r: 1990 Ft 70
ár:

1850
Ft

Apufa

+

5
Kolozsi László – Igor Lazin rajzaival
235 × 200 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO267
Bolti ár: 2490 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy apuka, aki
egy hideg áprilisi reggelen diófává változott.” Kolozsi
László szívszorítóan szép története segít abban, hogyan
beszélhetünk a halálról gyerekeinkkel.

4+
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Babilon könyvkiadó
Remek szórakozás vár rád,
miközben megoldod a feladatokat
és feldíszíted a könyv végében
található kivehető elemeket.

Foglalkoztatók több mint

100 pufi
matricával
és kivehetô
elemekkel

A kötetek jellemzői:
215 × 280 mm, 52 oldal, ragasztott
Bolt ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/kötet

Hercegnők Palotája
Rendelési kód: BO280

Mumuslabirintus

Tuutikki Tolonen
138 × 218 mm, 304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO274
Bolti ár: 3490 Ft ◆ Klubár: 3190 Ft
A hatéves Matilda egy rejtélyes föld alatti világban nekivág, hogy megkeresse barátját,
Mörrt, és hamarosan a mumusvilág félelmetes uralkodójával is szembetalálja magát.
A számtalan nyelvre lefordított finn meseregény második részében még több a kaland,
és még több a mumus is!

8+

Dory és a fekete bárány

Abby Hanlon
142 × 194 mm, 160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO275
Bolti ár: 2390 Ft ◆ Klubár: 2220 Ft
Dory, a nagy zsivány eddigi élete legnagyobb
kihívása elé néz. Meg kell tanulnia olvasni!
Fricska úr bájitala azonban cigányútra megy.
Feltűnik egy komisz kislány, aki megdöbbentően hasonlít Dory főellenségére, Szipircsók
asszonyságra, csak piciben. Ráadásul az
egyik dedósoknak való képeskönyv lapjairól
lelép egy fekete bárány, és mindenhova követi
főhősünket.

5+
Móka a tanyán

Renfelési kód: BO279

Mágikus állatok iskolája 8.
Totál bezúgva

Margit Auer
154 × 210 mm, 208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO277
Bolti ár: 2990 Ft ◆ Klubár: 2780 Ft
Birka, kecske, sündisznó… Hogy fog beilleszkedni ennyi szarvas-szúrós állat Mary Cornfield
csapatába? Lesz enélkül is szurkapiszka elég:
az iskolabál teljesen fölforgatja a Winterstein
iskola életét. Sibel Johnnyval akar táncolni,
Johnny viszont Lunával… És mit akar Ida?

Amíg nyaralunk

Gévai Csilla – Illusztráció: Baranyai (b) András
140 × 195 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO272
6+
Bolti ár: 2200 Ft ◆ Klubár: 2050 Ft
A Most én olvasok!-sorozat elindításával a Pagony régi vágya teljesült: egy szisztematikusan
felépített, pedagógusi szakértelemmel megtámogatott kortárs magyar „olvasni tanulok”sorozatot építünk. A Pagony legkiválóbb szerzői írnak a sorozatban: Berg Judit és Finy Petra
után most Gévai Csilla folytatja Panni és Doma
történeteit, négy különböző nehézségi szinten.
Marék Veronika
190 × 160 mm, 36 oldal, lapozó
Rendelési kód: BO271
Bolti ár: 1750 Ft ◆ Klubár: 1590 Ft
Annipanni erdei bajnokságot tervez. Boribon
nagyon jó futó – csak sajnos megbotlik egy
kőben. Azért lehet még bajnok? Ha futásban nem is, valami másban egész biztosan!
Marék Veronika immár 14. Boribon-kötete!

Zog és a repülő doktorok

Axel Scheffler
182 × 165 mm, 32 oldal, lapozó
Rendelési kód: BO273
Bolti ár: 2490 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
Zogból, a sárkányból doktor lett: Gyöngy
királylánnyal és Linkóczy Lovaggal hármasban mindenkit meggyógyítanak, legyen az
leégett hátú sellő, sérült egyszarvú vagy
éppen náthás oroszlán.
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Macskák

Boribon, a bajnok
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2+
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Doromboló ragadozók
Jutta Aurahs
230 × 280 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO276
Bolti ár: 3200 Ft ◆ Klubár: 2980 Ft
A macskákat az ókori Egyiptomban szent állatként tisztelték. Ezek a selymes bundájú,
öntudatos teremtmények ma is lenyűgöznek
minket – legyenek álomszuszék szobatigrisek, vagy a környék bitang banditái. Tudtad,
hogy a macskák önként szegődtek társául az
embernek?

8+

Tanulj meg kódolni 10 lépésben!

Szuperprofi-sorozat
Sean McManus
210 × 260 mm, 64 oldal, keménytábla
10+
Rendelési kód: BO278
Bolti ár: 3490 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Szeretnél megtanulni kódolni, de azt sem tudod, hogyan kezdj neki? Ez a könyv lépésről
lépésre vezet be a programozás tudományába. Mire a végére érsz, lesz egy saját fejlesztésű számítógépes játékod, sőt! A HTML és CSS
kódolás alapjainak elsajátításával honlapot is
készíthetsz hozzá! Parancsolsz?
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Móra kiadó
Todó kitálal a suliról
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Nem csak alsósoknak
Vig Balázs – Ritter Ottó illusztrációival
167 × 208 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO282
Bolti ár: 2499 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
Hamar kiderül, hogy a suliban nem is olyan
egyszerű a beilleszkedés és a barátkozás.
Todó a tőle megszokott nagy igazságérzettel
és mesélőkedvvel vezeti végig olvasóit az alsó
tagozat megpróbáltatásain, és kitálal iskolásoknak, szüleiknek, sőt a tanítóknak egyaránt.

Robotok

7+

Mesélő nyelvtan

Tündér Lala

7+

Szabó Magda – Békés Rozi illusztrációival
154 × 207 mm, 224 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO286
Bolti ár: 3299 Ft ◆ Klubár: 2990 Ft
Tündér Lala szertelen viselkedése miatt sokat bánkódik édesanyja, Írisz királynő. Egy
nap Gigi, a kis unikornis bejelenti, hogy Írisz
frigyre lép a hűséges Amalfi kapitánnyal, ami
az egész birodalmat örömmel tölti el. A hatalomra éhes Áterpáter varázsló cselszövése
azonban mindent meghiúsít: Írisz megmagyarázhatatlan módon kikosarazza Amalfit.

9+

Kleopátra, a sivatag királynője

8+

Nagymenők-sorozat
Sabina Colloredo – Barbara Bongini rajzaival
140 × 178 mm, 80 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO283
Bolti ár: 1499 Ft ◆ Klubár: 1390 Ft
A 8 éves kortól ajánlott zsebkönyvtár kötetei
a világtörténelem nagy alakjait mutatják be.
Kleopátra már fiatal lányként is makacs, lázadó természetű, de tele van tudásszomjjal.
Vonzerejének köszönhetően meghódítja Julius
Caesart és Marcus Antoniust. Az a vágy vezérli, hogy egyetlen nagy birodalmat hozzon létre.

13+

13+

Háborús napló 1939–1945

Astrid Lindgren
147 × 202 mm, 232 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO290
Bolti ár: 2999 Ft ◆ Klubár: 2790 Ft
Tizenhét bőrkötéses füzet. Valamennyi egy
ruháskosárban lapult Astrid Lindgren hajdani lakásában, és csak egy évtizeddel az írónő
halála után, 2013-ban került elő. A füzetek
egyetlen naplóvá állnak össze, amelyet a
háború kitörésétől egészen 1945 szilveszteréig vezetett. A kézírásos bejegyzések mellett
fotók, több tucat újságcikk, valamint levélátiratok dokumentálják e történelmi időszakot.
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Kalózkaland a Szófajok szigetein
Foglalkoztatókönyv 4. osztálytól
Balázs Ágnes – Kőszeghy Csilla rajzaival
198 × 265 mm, 144 oldal, kartonált
Rendelési kód: BO284
Bolti ár: 2999 Ft ◆ Klubár: 2790 Ft
A mesében Irkafirka Iringó és barátai megismerkednek a Szófajok szigetein élő számnevekkel és névmásokkal. A történethez kapcsolódó feladatok és a letölthető zenei anyag
segítségével játszva elsajátítható a magyar
nyelvtan. Felsőbb éveseknek is ajánlható.

Kalle nyomozni kezd

10+

Minden, ami szép

Ruth Olshan
139 × 200 mm, 280 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO287
Bolti ár: 2499 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
Tammie majd elolvad a pisztáciafagyitól. És
a sírfeliratoktól. Elég fura a hobbija: naponta
végigjárja a temetőt, és lefotózza az ütősebb
szövegeket. Különc szokásának nyomós oka
van: az agyára telepedő óriási vérrög, ami
bármikor megölheti Tammie-t. A lány életét
tovább bonyolítja, hogy a temetőben az ideális sírfelirat helyett a tökéletes pasira talál rá.

Molnár Jacqueline
164 × 303 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BO281
Bolti ár: 2699 Ft ◆ Klubár: 2490 Ft
Molnár Jacqueline nemcsak illusztrálta a
könyvet, hanem a szövegét is ő írta. A történet szerint a 0243 nevű robot mondja el, hogy
milyen is az élet Robotországban. Ez a költői
szépségű, elgondolkodtató kötet tehát csak
látszólag mesél a robotokról; igazi célja az
(emberi) érzelmek sokféleségének feltárása.

Kalle-trilógia
Astrid Lindgren – Németh Gyula illusztrációival
137 × 200 mm, 200 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO285
Bolti ár: 2499 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
Kalle Blomkvist, az ifjú mesterdetektív tizenhárom éves. Két legjobb barátja Anders és
a vagány Eva-Lotta, akibe titokban fülig szerelmes. Kalle minden felbukkanó idegenben
bűnözőt lát – és ezúttal talán nem téved: Einar
bácsi valóban gyanús alak, pisztolyt hord magánál, és bárhová besurran a tolvajkulcsával.

Szavazz rám!
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Caroline Solé
139 × 200 mm, 128 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO288
Bolti ár: 1999 Ft ◆ Klubár: 1860 Ft
Az emberi szükségleteket öt kategóriába lehet sorolni. Ezen az elméleten alapul most
egy új valóságshow a televízióban: Az emberi
szükségletek piramisa. Mondjuk azt, hogy
Christopher Scottnak hívnak. Mondjuk azt,
hogy tizenöt éves vagyok. Hogy egy darab dobozkartonon lakom, az utcán, Londonban. Én
lettem a 12 778-as számú játékos...

József Attila versei
Gábor Tamás Indiana válogatásában

József Attila – Gábor Tamás Indiana
157 × 210 mm, 104 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BO289
Bolti ár: 1999 Ft ◆ Klubár: 1860 Ft
Egy gyűjtemény mindig arról is szól, akitől
gyűjtenek, és arról is, aki gyűjt. Indiana válogatása a 16–20 éves József Attilát szereti,
azt a középiskolás, majd egyetemista fiatalt,
aki keresi önmagát, a saját hangját, aki meg
akarja alkotni a saját költészetét. A versek
kommentjei arról győznek meg: József Attila
menő, és nem érdemes félresöpörni.
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Napraforgó kiadó
Színezôk matricákkal
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Hercegnők
Rendelési kód: BO309
310
32 + 2 o× 240 mm,
Tündérek
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Bolti ár: al, kartonált
Rendelési kód: BO310
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Gépkocsik
Rendelési kód: BO312
Ezek a könnyen kézbe vehető színezőtömbök
a kifestésre váró oldalakon túl
matricákat is kínálnak a gyerekeknek.
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A tündértövis meséi
Ez a különleges regénysorozat egy olyan
varázslatos világba repíti az olvasót, ahol a tün
dérek és az emberek egymás mellett élnek.
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Közlekedés matricákkal
Közlekedés...
…biciklivel
Rendelési kód: BO291
…gyalogosan
Rendelési kód: BO292
…autóban
Rendelési kód: BO293
…autóbusszal
Rendelési kód: BO294

Rozi és a különleges kívánság
Rendelési kód: BO305
Pipacs és a bajba került sárkánykák
Rendelési kód: BO306
Flóra és a naplementekórus
Rendelési kód: BO307
Mézi kalandja a méhekkel
Rendelési kód: BO308
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Bella Donna

Horses Passion

A boszitábor
Rendelési kód: BO303
Elvarázsolt Bella
Rendelési kód: BO304
128 × 197 mm,
188 oldal, kartonált
Bolti ár: 1490 Ft/kötet
Klubár: 1390 Ft/kötet
A Bella Donna-sorozat utolsó két
részében a főszereplő kis boszorkány
először nem akar elmenni a Boszitáborba, de végül nagy kaland részese
lesz, a következő történetben pedig
a tesióra alól próbál meg kibújni
a mágia segítségével.

My Pony and me (pink)
Rendelési kód: BO313
My Pony and me (purple)
Rendelési kód: BO314
240 × 300 mm,
32 + 8 oldal, ragasztott
Bolti ár: 1290 Ft/füzet
Klubár: 1190 Ft/füzet
A népszerű PRINCESS Top-sorozat
Horses Passion füzetei a lovaglás
szerelemeseihez szólnak: a kislányok
elmerülhetnek a lovasok világában,
színezhetnek, matricázhatnak, lovas
öltözetet tervezhetnek – és még az
angoltudásukat is gyarapíthatják.

A Közlekedés matricákkal-sorozat négy füzete
abban nyújt segítséget,
hogy a gyerekek megismerjék a legfontosabb
közlekedési alapszabályokat, illetve azokat
az illemszabályokat,
melyek a kulturált közlekedéshez szükségesek.
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Most tanulok...
sorozat
tanulást segítô
matricákkal
Már egészen kicsi kortól érdemes napi néhány percet arra áldozni, hogy fejlesszük a
gyermekek számolási vagy az idegen nyelv
elsajátításához szükséges kompetenciáit.
És ehhez minden segítséget megtalálhatnak az olvasók ezekben a füzetekben.

Most tanulok...
angolul
3–4 éveseknek
Rendelési kód: BO295
4–5 éveseknek
Rendelési kód: BO296
5–6 éveseknek
Rendelési kód: BO297
6–7 éveseknek
Rendelési kód: BO298

Rendeljen július 10-ig!

,

5 mm

3–4 éveseknek
Rendelési kód: BO299
4–5 éveseknek
Rendelési kód: BO300
5–6 éveseknek
Rendelési kód: BO301
6–7 éveseknek
Rendelési kód: BO302
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Most tanulok...
számolni

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00 31

Nyáry
Krisztián
ÚJ kötete
Játékok
és szerelmek
Kováts Kriszta – Nyáry Krisztián
145 × 197 mm,
120 oldal, keménytábla,
CD-melléklettel
Rendelési kód: BO315
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

Nyáry Krisztián tizennégy kultúrtörténeti
miniesszéje a játék témakörében
magyar írókról, művészekről,
szerencselovagokról, valamint egy
CD a Kováts Kriszta Kvintett dalaival,
Fábri Péter dalszövegeivel.

Így szerettek ők
Nyáry Krisztián
180 × 270 mm, 132 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO316
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4180 Ft

Így szerettek ők 2.
Nyáry Krisztián
180 × 270 mm, 168 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO 317
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4180 Ft

Merész magyarok
30 emberi történet
Nyáry Krisztián
190 × 235 mm, 272 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO318
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4180 Ft

A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés
kézhezvételét 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 található könyvekre 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
Az ön helyi munkatársa:
Könyvklub használja, azokat más
nak nem adja át.
Ajánlatunk a készlet erejéig
érvényes. Amennyiben valamely
termék a nagy érdeklődés miatt

igazi hősök
33 magyar
Nyáry Krisztián
190 × 235 mm, 248 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO319
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4180 Ft

Festői
szerelmek
Nyáry Krisztián
185 × 245 mm, 248 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BO320
Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5100 Ft

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2017. július 10-ig 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 rendeltetésszerűen 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

