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Ingar Johnsrud

Kalüpszó
Csapody Kinga

Fotó: Zoltai András

Irány
A Velencei-tó!

Interjú

Balázsy Pannával

ajándék
7000 Ft feletti megrendelőinknek
ajándékkönyvet küldünk.

(Az ajánlat a postai és helyi munkatársainkon keresztüli
megrendelésekre vonatkozik, és a készlet erejéig érvényes! Ha a meghirdetett könyv elfogyna, akkor ugyanilyen
értékű könyvet küldünk helyette.)

Aján
dék
k

önyv
!

Levelek a bőröndből

Louise Walters
137 × 197 mm, 336 oldal, kartonált
Roberta, a 30-as éveiben járó antikvárius egyetlen öröme, hogy a polcokon sorakozó könyvek
titkait lesi: régi képeslapok és levelek után kutat.
Családjának féltett titka kerül elő, amikor édesapja egy bőröndöt hoz be a boltba, tele könyvekkel.
Alulírott megrendelem a Líra Könyvklubtól az alábbi termékeket.
Vállalom, hogy a megrendelőlapon szereplő termékek vételárát
az átvétellel egyidejűleg kiegyenlítem.
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Szuperáras könyvek 24–31. oldal

Név/cégnév: .....................................................................................................
Kapcsolattartó (cég esetén): ............................................................................
irsz.

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

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

-

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

Ha a számlát más néven kéri:
Számlázási név: ................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................
Líra törzsvásárlói kártyaszám
(csak törzsvásárlóknak/klubtagoknak):
Ha Ön még nem klubtagunk, és most 5000 forint feletti értékben vásárol (klubáron),
akkor kérjük, tegyen X-et a négyzetbe:
Kérem, hogy küldjenek a számomra törzsvásárlói kártyát, és elfogadom a Líra Könyv
Zrt. garanciáját arra, hogy adataimat kizárólag a Líra Csoport céljaira használja.
A Líra törzsvásárlói kártya 7% kedvezményre jogosítja a Líra könyvesboltokban történő
vásárlásainál, valamint Kártyabirtokosként klubáron vásárolhat a Líra Könyvklubból, és
ingyenesen megkapja a kéthavonta megjelenő Líra Könyvklub magazint. A Kártyabirtokos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kártyatulajdonos hirdetési célból közvetlen
levél, illetve egyéb úton értesítse a Kártyabirtokost a Kártyatulajdonos, illetve a harmadik személy termékeiről, szolgáltatásairól. A Kártyabirtokos felhatalmazza a Kártya
tulajdonost, hogy a reá vonatkozó adatokat a Kártyatulajdonos érdekkörébe tartozó
egyéb cégek részére kiszolgáltassa. A kártya által biztosított további kedvezményekről
és az elfogadóhelyekről a www.lira.hu oldalon tájékozódhat. (A Líra törzsvásárlói kártya
vásárlási kötelezettséggel nem jár.)

Rendelési kód

Könyv, DVD vagy CD címe
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Rendelési
lehetőségek
Bármely boltunkban Boltlista: www.lira.hu

Összeg

Postán

Líra Könyvklub, 1431 Budapest, Pf.: 172.
(a megrendelőlap elküldésével)

	Faxon

(1) 299 8000 (a megrendelőlap elküldésével)

	Telefonon

(1) 33 77 333 (hétköznapokon 8.30–17 óráig)

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

nap Aláírás: .........................................

@

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

	E-mailen konyvklub@lira.hu
(Kérjük, ügyeljen arra, hogy megrendelése tartalmazza a megrendelő
és a megrendelni kívánt termékek pontos adatait.)

A magazin kínálatából
a minimum rendelési érték 1000 Ft!

B

alázsy Pannára abból az időszakból
emlékszem, amikor még néztem tévét és
hallgattam rádiót, és egyszerűen mindig
felüdülés volt őt látni-hallani, mert értelmeseket kérdezett (ó, és ez milyen nagy
szó!), és szemmel láthatólag nem az volt a
célja, hogy mindenáron megmutassa magát,
villogjon és szerepeljen, hanem ő képviselt
engem is a stúdióban, helyettem kérdezett.

Sosem láthattuk bulvárlapokban, amint épp
kiteregeti a családi szennyest, nem voltak
botrányai sem. Éppen ezért nem lepődtem
meg, amikor kiderült, hogy gyerekkönyveket is elkezdett írni: hiszen ez jól fog állni
neki – így drukkoltam magamban. És Panna
szerencsére jól döntött: a Szandra és a 3. b
sikeres könyvsorozat lett, imádják a gyerekek. És ha már gyerekek: Csapody Kinga

ünnepi könyvhét

Párducpompa

Körkép 2017

Célia

Utazik a család! sorozatának új darabja most
a Velencei-tóhoz repít bennünket, a felnőtteknek pedig egy Bécsről szóló kulturális
kalandozást ajánlok.
Jó olvasást!
Király Levente
főszerkesztő

P10

TO

Hátrahagyott
versek

Szép versek 2017

Tóth Krisztina
123 × 184 mm, 208 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP101
Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 2990 Ft
Tóth Krisztina ötven története
a mi mindennapi életünkben
játszódik. Mintha mi állnánk
saját magunk előtt a sorban.
Groteszken realista pillanatfelvételek a mai Magyarországon.

Harminc szerző kisprózája
Válogatta: Turi Tímea
123 × 184 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP102
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Körkép 2017 a kortárs
magyar irodalom musthavedarabja, ami a könyvheti kínálatban olyan, mint a ruhák közül
a kis fekete estélyi: alapdarab.

Rakovszky Zsuzsa
140 × 215 mm, 312 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP103
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3450 Ft
Rakovszky Zsuzsa új könyve
különleges családregény
a családok hiányairól,
az egymás mellett élő emberek boldogságkereséséről,
a társas magányáról.

Erdős Virág
135 × 197 mm, 272 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP104
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
Erdős Virág eddigi verseinek panorámája olyan egyedi módon
tudósít napjaink Magyarországáról, hogy ideje „hátrahagyni”
őket az utókornak.

Válogatta: Szegő János
123 × 184 mm,
360 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP105
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Válogatás az elmúlt év legemlé
kezetesebb verseiből. Pályakezdő tehetségek, a középnemzedék derékhada és a mai líra
nagymesterei egymás mellett
olvashatók az antológiában.

Esterházykalauz

ELLENPONTOK 2

BUDA ÉS VINCE 2

Requiem

Valahol itt

Erdős Zsuzsanna
129 × 197mm,
440 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP107
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Egy szerelem története a lány,
majd a fiú szemszögéből.

Baár Tünde
163 × 238 mm,
112 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP108
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Buda és Vince, no meg az
osztálytársaik nyári kalandjai.

Magazin kéthavonta
XI. évfolyam 4. szám
2017. július 11.

ISSN: 1788-649X

Bővített kiadás
Marianna D. Birnbaum–
Esterházy Péter
110 × 180 mm, 260 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP106
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

VEDD MÁR ÉSZRE!

IMÁDOM A NYARAT!

Hatala Csenge
124 × 183 mm,
160 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP110
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft

Kántor Péter
145 × 197 mm, 132 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP109
Bolti ár: 2699 Ft
Klubár: 2490 Ft

Ki volt a székesfehérvári koncerten elhunyt fiú, és vajon mi
történhetett vele valójában?

A Valahol itt Kántor Péter
költészetének igazi csúcs
teljesítménye.

Főszerkesztő: Király Levente Olvasószerkesztő: Palczer-Aschenbrenner Eti Tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa
Szerkesztő: Török Eszter A szerkesztőség címe: 1086 Budapest, Dankó utca 4–8. Telefonszám: (1) 299 8004
E-mail: konyvklub@lira.hu Website: www.lira.hu A meg nem rendelt kéziratokért a szerkesztőség nem vállal felelősséget, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához, másodközléséhez a Kiadó engedélye szükséges. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Kiadja: Líra Könyv Zrt.
1086 Budapest, Dankó u. 4–8. Felelős kiadó: A Zrt. elnöke Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft. Website:
www.olahnyomda.hu Vezérigazgató: Oláh Miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333
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Athenaeum kiadó

Coelho
Szabadság

Apró csodák

Naptár 2018

Jodi Picoult
135 × 215 mm,
480 oldal, kartonált
Rendelési kód:
BP112
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft

A Vétkes

Az Ulpius baráti kör ajánlásával

Ruth Jefferson már több mint húsz éve dolgozik szülész
szakápolóként egy connecticuti kórházban, amikor egy
újszülött vizsgálatát követően váratlanul másik páciens
mellé osztják be. Az újszülött szülei a fehér felsőbbrendűséget hirdetik, ezért nem akarják, hogy az afroamerikai Ruth akár csak hozzáérjen a gyermekükhöz. A kórház helyt ad a kérelmüknek, másnap azonban a kisbaba
életveszélyes állapotba kerül, miközben egyedül Ruth
tartózkodik a csecsemőszobában. Engedelmeskedjen
a főnöke utasításának, vagy avatkozzon közbe?

Csábító préda

John Sandford
125 × 200 mm,
480 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP124
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3390 Ft
A fővárosban elszabadul a pokol: elképesztően mocskos
dolgot találtak a befolyásos
szenátor hivatali számítógépén. A kormányzó viszont
úgy érzi, valami nagyon nem
stimmel. Lucas Davenportot,
a Bűnmegelőzési Hivatal sztárnyomozóját a minneapolisi
rendőrségre vezetik a nyomok – egy nőhöz, aki Machiavellit megszégyenítő leckéket
adhatna manipulálásból.

határidőnapló
-idézetekkel

Cecelia Ahern
130 × 197 mm,
432 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP113
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Celestine North minden
szempontból tökéletes életet
él. Példás testvér és gyermek,
osztálytársai és tanárai kedvelik, és a barátja is lenyűgöző
pasi. Egy nap azonban váratlan helyzetben találja magát,
és ösztönösen dönt. Szabályt
szeg, ez pedig hatással lehet
egész életére. Akár börtönbe
is kerülhet. Kiközösíthetik,
megbélyegezhetik. Lehet,
hogy Vétkessé nyilvánítják.

Paulo Coelho
136 × 208 mm,
264 oldal, kartonált
Rendelési kód:
BP111
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3440 Ft

Ebben a gyönyörűen illusztrált naptárban az évet Paulo
Coelho műveiből válogatott idézetek kísérik végig.
Paulo Coelho, akit emberek milliói a szavak alkimistájaként tartanak számon, napjaink egyik legbefolyásosabb szerzője. Könyvei nemcsak a bestsellerlistákat
vezetik, de társadalmi és kulturális párbeszédet is gerjesztenek. A műveiben érintett témák, eszmék és filozófiák sok olvasó vágyát teljesítik be, olyanokét, akik a
saját útjukat, és a világ újfajta megértését keresik.
A kötet illusztrátora Catalina Estrada.

Home and Soul

Mindent bele

Alexa Riley
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP123
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft
Mi történik, ha egy erős,
birtokló férfi rátalál álmai
asszonyára? Mallory Sullivan
osztályelsőként érettségizett,
majd megkapta az Egyesült
Államok leginkább sóvárgott
ösztöndíját. Kemény munka
és eltökéltség juttatta el addig
a pillanatig, hogy azt az életet
élje, amelyről szülők nélkül
csak álmodozni tudott. Ám
aztán rájössz, hogy egyáltalán
nem a sors keze volt...

4 Rendeljen szeptember 18-ig!

Fallen Crest High

A Fallen Crest-sorozat első része
Tijan
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP125
Bolti ár: 3590 Ft
Klubár: 3340 Ft
Mason és Logan Kade test
vérek, piszkosul gazdagok,
öntörvényűek és pont Sa
mantha iskolájába, a Fallen
Crest Gimibe kezdenek járni.
Samanthát nem érdekli senki
és semmi. A barátai, a csalfa
pasija, sőt, még a szülei válása sincs rá hatással, nemhogy
a Kade fivérek, most mégis a
két sráccal kell élnie. Ez lenne
a világ vége? Vagy mégsem?

www.lira.hu

Rozi és
az arab herceg

Kis Olivér
125 × 200 mm,
200 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP126
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Olivér vagyok. Olivér a rosszfiú, aki senkit sem hagy hidegen. Mert hát vagy szeretnek,
vagy ami még jobb, utálnak.
Háháhá. Két hét Londonban,
a Középsulis osztálytársaimmal: Rozival, a kis lúzerrel,
Bendével a macsóval és persze a barátnőjével, Barbival,
aki szereti, ha minden olyan
romcsiiii. Találkoztatok ti már
igazi herceggel? Na én igen.

(1) 33 77 333

Kelepce

Sándor Beáta
110 × 180 mm,
272 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP115
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
1990 nyarán négy
fiatal, két lány és két fiú
összejön egy kolozsvári
lakásban. Nevezhetjük
búcsúestnek, másnap
ugyanis a terv szerint
elindulnak Magyarországra, hogy új életet
kezdjenek. Csakhogy
közbeszól a sors, és
szinte semmi sem úgy
alakul, ahogyan szerették
volna.

(1) 299 80 00

General Press könyvkiadó
Karnyújtásnyira

lép az otthonából. Az édesanyja halálakor azonban Jubilee
kénytelen lesz szembenézni
a világgal, hogy gondoskodni
tudjon magáról. Egy nap, amikor
épp hazafelé tart a munkából,
a szemtanúja lesz annak, amint
Jubilee Jenkins ritka és
egy fiúcska a sebes folyóba
veszélyes betegségben
ugrik. Gondolkodás nélkül a haszenved. Allergiás, és nem is bokba veti magát. A szerencsés
akármire: az emberi érintés- megmenekülést követően
re. Miután a középiskola utol- száznyolcvan fokos forsó évében emiatt csaknem
dulatot vesz az élete.
az életét veszti, jóformán
A kórházban ugyanremeteként éli az életét.
is megismeri a fiú
Kilenc hosszú éven át ki sem apját, Ericet.
Colleen Oakley
125 × 189 mm,
408 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP121
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

A tűzhegy
legendája

Mire vágyik
egy herceg?

Sarah Lark
137 × 197 mm,
632 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP118
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Aroha a 19. századi Új-Zélan
don, egy árvaházban nő fel,
amelyet az édesanyja vezet.
Egy nap a szerelmével együtt
felkerekedik, hogy megismerjék a fiú családját, a látogatás
azonban tragédiába torkollik.
A teljesen összeroppant lányt
a szülei a nagyanyja farmjára
küldik. Itt találkozik Robinnal,
akinek minden vágya, hogy
színész legyen.

Sabrina Jeffries
137 × 197 mm,
328 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP116
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3060 Ft
Egy nap váratlan látogató kopogtat a Manton Nyomozóiroda ajtaján. Az igencsak dühös
herceg, Maximilian Cale azt
állítja, hogy az irodavezető
testvére orvul rászedte őt, és
azt hazudta, hogy az ő halottnak hitt bátyja él. A helyszínen
azonban csak a férfi húgát, az
igézően szép Lisette-et találja.
A lány felajánlja a segítségét
a hercegnek.

A nő, aki
máshol ébredt

Tara Logan imádja a családját: a férjét, Noaht és
két tizenéves gyermekét,
Rosie-t és Spencert.
Boldogsága azonban
darabjaira hullik, mikor a
szomszédban ébred, Lee
Jacob ágyában, de fogalma
sincs, hogyan került oda,
vagy hogy mi történt kettejük között. A legrémesebb,
hogy a férfit leszúrták...
Hátborzongatóan lebi
lincselő, fordulatos
pszichológiai thriller,
amely hónapokig állt
a bestseller listák élén.

Kathryn Croft
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP122
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft

Arra ébredsz, hogy a férfi
melletted halott. De aki
mellett fekszel, az nem
a saját férjed. És az ágy
nem a saját ágyad.

Rendeljen szeptember 18-ig!

Az őrangyal

Nicholas Sparks
137 × 197 mm,
560 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP120
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A fiatalon megözvegyült Julie
egy kisvárosban lakik, ahol az
emberek jóformán mindent
tudnak egymásról. A nehéz
időkben a barátok féltő
gondoskodással veszik körül,
és egyikük, Mike gyöngéd
érzelmeket táplál iránta. Ám
a fiatal özvegy megismerkedik
a jóképű mérnökkel, Richarddal, aki csak nemrég költözött
a városba. Vajon melyikük
nyeri el Julie szerelmét?

21. század kiadó

Ház
a Naplementetónál

Tasmina Perry
125 × 200 mm,
330 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP114
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
A Casa D’Or – a titok
zatos ültetvényes ház
a Naplemente-tó partján – több mint ötven
éve a Wyatt család tulajdonában van. Jennifer
Wyatt ide tér vissza az
egyetem elvégzése után
reményekkel telve – várja
a tóparti nyár...

www.lira.hu

Ne felejts el

Luana Lewis
137 × 197 mm,
248 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP117
Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
Vivien holtan fekszik a fürdő
szoba hideg márványpadlóján. A helyszínen nincs
semmi, ami idegenkezűségről
tanúskodna. Talán öngyilkos
lett? És ha igen, mi vihette
erre a tragikus döntésre?
Amikor a rendőrség nyomozni
kezd a halála ügyében,
egyre több kérdés merül fel,
amelyekre képtelenek választ
adni, sőt a gyilkosság lehetőségét sem zárhatják ki.

(1) 33 77 333

Bűnösök között

Linda Castillo
137 × 197 mm,
280 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP119
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Egy tizenöt éves lány holttestére bukkannak egy világtól
elzárt amish telep melletti
erdőben. Megfagyott a hóban.
A halála előtt gyermeket várt.
A seriff Kate Burkholder rendőr
főnök segítségét kéri, hogy
épüljön be a közösségbe. A nő
amish családban nőtt fel, így
ha elvállalja az ügyet, szembe
kell néznie a saját múltjával
is, és azzal, hogy annak idején
miért tagadta meg a hitét.

(1) 299 80 00

5

Fotó: Zoltai András

„Az élet tartogat még
meglepetéseket”
Balázsy Panna – öt megjelent
ifjúsági gyerekkönyv szerzője –
volt tévés és rádiós műsorvezető,
gasztronómiai szakember.
Életről, könyvekről és az önálló
sodó szereplőkről faggattuk.
 A vagány, vidám, de emellett okos
Szandra és a 3.b-sorozattal egy csapásra
is
mert és elismert író lettél. Ott figyelnek
a kötet darabjai a sikerlistákon, iskolákba,
könyvtárakba hívnak. Mégiscsak más vissza
jelzések ezek, mint a tévézésnél. Ilyennek
képzelted az íróságot?

Hű, az én fejemben az író egy óriás, mint
Nádas Péter vagy Gabriel García Márquez. Én még csak kóstolgatom a dolgot,
élvezem is nagyon, de úgy érzem, mes�-
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sze vagyok attól, hogy írónak hívjanak.
Egy biztos, egyre több időt szeretnék
szentelni az írásnak. A médiás évek alatt
is sokat találkoztam a közönséggel, a mai
gyerekek már nem ismernek, tiszta lappal
indulhatok náluk, csak a könyv, illetve a
találkozó során elhangzottak számítanak,
szóval oda kell tennem magam! A harmadikos-negyedikes korosztállyal különösen
élvezetes az együttlét, elképesztően okosak, nyitottak, kíváncsiak és már tudnak
és szeretnek olvasni. Kifejezetten érzékenyek a világ dolgaira, és örülnek annak,
hogy a könyvekben foglalkozom olyan
komoly kérdésekkel is, mint a hajléktalanság, a válás, egy rokon halála vagy
éppen a szerelem. És ha már szerelem,
meglepve tapasztaltam, hogy a fiúkat még
jobban érdekli a téma, mint a lányokat!
 Csobbanós címmel jelent meg a leg
utóbbi, ötödik rész, és készül a befejező kötet

is. Ennyi kaland alatt nem nőnek az ember
fejére a szereplői? Követelnek maguknak
önállóan kalandokat, vagy nagyon tudatos
író vagy, aki mindent megtervez, és nem
kanyaroghatnak össze-vissza a hősök?
Szandra a kezdetektől helyet követelt a
fejemben. Ez valahogy úgy működik nálam, mintha filmet néznék. Akkor írok,
amikor egyensúlyban vagyok, kialudtam
magam és jól tudok fókuszálni. Ilyenkor
maguktól peregnek a filmkockák, egészen
váratlan, olykor szokatlan ötletek bújnak
elő, amiket azonnal leírok. Ezek általában
nagyon eltérőek a szokásos történetfolyamtól, és színesebbé varázsolják Szandra egyébként sem unalmas életét. Amúgy
ez egy visszatérő motívum: sokan mondják, hogy a könyvek megfilmesítés után
kiáltanak, élő szereplőkkel, aminek én elmondhatatlanul örülnék. A mozikban úgy
sincs sok magyar ifjúsági film.

interjú Balázsy Pannával
 Keresnek már meg családtagok, barátok,

tanár nénik, hogy „na van egy jó sztorim, ezt
írd meg Szandrának”?
Kezdenek attól tartani, hogy bármi, ami
megtörténik velünk, esetleg megjelenik a
könyvekben. Ilyenkor szólnak, hogy „ezt
vagy azt inkább ne írd meg, Anya”, amin
jókat nevetek, mert azért nem vagyok
ennyire elvetemült. A kisebbik lányom
gyakran javasol témákat, ezeket elraktározom a fejemben, és ha az előbb említett
filmvetítésnél előjönnek, bekerülhetnek
a könyvbe.

 Megírtad már a számodra legkedvesebb

jelenetét ennek a sorozatnak?

Egyelőre még írom az utolsó, hatodik
részt, úgyhogy arról még nem tudok nyilatkozni. A már megjelent részeknél vannak kedvenceim, például amikor leírom,
milyen a gyerekek dédije. Nagyon szeretem azt a részt is, amikor Brúnó, Szandra

szerelme, a Valentin-napra készül. A Csuromvíz legizgalmasabb jelenete, amikor
Szandra megoldja a nagy problémát, szintén közel áll a szívemhez.
 Az kiderült, hogy szereti a stílusodat a
célcsoport, a szülők, és a pedagógusok is. Tervezed, hogy más korosztálynak is írsz?

Azt hiszem, nem nőtt még be teljesen a
fejem lágya, vagyis még mindig tudok
„gyerekhangon” írni. Közben azért egyre inkább felnőtt leszek, és ezt szeretném
is megmutatni. A következő ötletem egy
ifjúsági krimi, ami remélem, jövőre elkészül, ez már egy picit idősebb korosztálynak készül, és arra készülök, hogy nagyon
eleresszem a fantáziám. Annyit mondhatok, hogy egy kincsesláda körül forognak
az események.
 Most nem látunk képernyőn, és rádióban is csak akkor vagy, ha interjút adsz, van
azonban ezer dolog, ami kitölti a napjaidat.
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Szandra és a 3.b-sorozat

Balázsy Panna
145 × 215 mm,
96 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1690 Ft/kötet
Klubár: 1570 Ft/kötet

Csuromvíz

Rendelési kód: BP127

Csupaszív

Rendelési kód: BP128

Csillagfény

Rendelési kód: BP129

Csakazértis

Rendelési kód: BP130

Csobbanós

Rendelési kód: BP131

Csupacucc

Szandi ruhatára
Divatszínező füzet
38 matricával
Rendelési kód: BP132
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1380 Ft

A gasztronómia, a Globalista konyha is úgy
robbant be az életedbe, mint az írás?
Nemrég egy negyedikes fiú megkérdezte
tőlem egy szolnoki író-olvasó találkozón,
hogy ha annak idején a kiadó vezetője
(Kolosi Beáta) nem javasolja, hogy írjak
egy alsó tagozatosoknak szóló könyvet,
akkor most nem is ülnénk ott? Meglepett
a kérdés, és igennel kellett válaszolnom.
A legjobb dolgok véletlenül történnek
velem, és ez így van a Globalista Konyhával is. Már több mint három éve hívunk
izgalmas külföldi szakácsokat Budapestre, és mi kétestés vacsorákat szervezünk
a nagyközönségnek Judittal, a Globalista
Konyha másik felével. Szeptemberben
felülmúljuk önmagunkat, és egy mexikói
nomád séf érkezik, aki a világ legjobb
étterme, a koppenhágai Noma kutatófejlesztő séfje. Még mindig kíváncsi, az
új dolgok iránt nyitott embernek tartom
magam. Tudom, hogy az élet tartogat
még meglepetéseket.
Csapody Kinga

sikerkönyvek

Álomgyár kiadó
Vágy és hatalom

Vágy-trilógia 1.
Meghan March
130 × 197 mm, 280 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP135
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
„Nem tudom a nevét, nem adta meg a számát,
csak úgy lelépett a szállodából életem legforróbb éjszakája után. Mit tehet ilyenkor egy ilyen
seggfej, mint én? ... Mi lesz, ha megtalálom?
Megtartom!”
Meghan March mocskos szájú alfa-hímekről és
erős, érzéki nőkről ír, akik térdre kényszerítik őket.

Kesztyűs kézzel

Törésteszt

Szabó T. Anna
123 × 184 mm, 248 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP139
Bolti ár: 2990 Ft ◆ Klubár: 2780 Ft
Mi minden fér egy kapcsolatba? Mit lehet kibírni,
hogy lehet kibírni, ki győz le kit? Lehet-e birtokolni valakit anélkül, hogy megtörjön, vagy beletörődjön abba, amin nem mer változtatni? Vágy és
harag, nő és férfi. Itt és most. A szereplők ismerősek, mégis különös fénytörésben látunk rájuk,
ahogy a szerelem és a lemondás határán kibeszélik a titkaikat, kimondják a vágyaikat, vagy
lelepleződnek a hazugságaik.

Hegymenet

Fern Michaels
130 × 197 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP134
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
A tragédiákat átélt nőket kivetette magából az
amerikai igazságszolgáltatási rendszer. Ők azonban elhatározzák, hogy kivívják a maguk igazát.
Készen állnak rá, hogy felvegyék a harcot a sorsukkal, és elégtételt vegyenek a bűnösökön. Elérkezik az igazság pillanata? Vajon működni fog
a terv?  

Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon
Jakab András–Urbán László (szerkesztők)
156 × 238 mm, 468 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP140
Bolti ár: 3980 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft
„Megvan, és itt olvasható a bizonyíték arra,
hogy a magyar elit képes szembenézni az ország
problémáival, sőt kiutakat is képes megjelölni.
Ez a kötet tematikáját tekintve igen nyomasztó
is lehetett volna – ehelyett számomra az utóbbi
idők leglelkesítőbb olvasmánya lett: a közép
generáció üzenete a magyar fiataloknak arról,
hogy érdemes itthon maradni.” (Chikán Attila)

A főnök

Baráth Viktória
130 × 197 mm, 378 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP136
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Ana Moreno tökéletes életének vége szakad,
mikor egy este ismeretlenek elrabolják. A túlélés érdekében alkalmazkodnia kell ehhez a
kegyetlen világhoz. A titkok és csalódások hálójában őrlődve új emberré válik. Hol a határ jó
és rossz között? Mire lehet képes az ember, ha
a bosszú hajtja?  

Négyszáz nap szabadság

Tatjána

Rejtő Jenő
125 × 183 mm, 160 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP138
Bolti ár: 2990 Ft ◆ Klubár: 2780 Ft
Rejtő Jenő alighanem utolsó, kéziratban maradt,
hosszabb 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?

Sienna Cole
130 × 197 mm, 448 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP137
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Három ember, egyetlen közös vágy: szabadnak
lenni – megszabadulni a múlt terheitől, megváltoztatni az unalmasnak tűnő jövőt. A szerelmi
háromszög és a sokak által áhított hosszú utazás
a lélegzetelállító tájakon csak csomagolás mindehhez: Dena, Patrick és Jason valódi utazása
a lelkükben történik.

A
Geek Girl 5

A lány, aki előtt nincs akadály

Holly Smale
135 × 240 mm, 340 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP142
Bolti ár: 2990 Ft ◆ Klubár: 2780 Ft
Harriet Manners életében először most végre tudja, hogyan alakuljon az élete. Bárcsak
a többiek is követnék a forgatókönyvet...

Idegen a férjem

Sylvia Day
130 × 197 mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP133
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 megszelídíteni 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, szen
vedélyes könyvei 28 országban tették bestseller
szerzővé.
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A Lélektársak-sorozat szerzőjének új kötete

Summer

Joss Stirling
135 × 240 mm, 280 oldal. kartonált
Rendelési kód: BP141
Bolti ár: 2990 Ft ◆ Klubár: 2780 Ft
Egy kockázatos küldetés során Summernek
telepatikus képessége segítségével kell meg
találnia a célpontot. Hal Robinson katona, győztes típus. Amikor összetalálkozik Summerrel,
élete fordulatot vesz.

www.lira.hu
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Részlet

Kalüpszó
Olyan hideg volt, hogy az egyenruha dzsekijének bőrbetétje
nyikorgott, amikor Fredrik Beier felemelte a karját, és bekopogott az ajtón. […] A sikítozás fél órával ezelőtt megszűnt,
magyarázták a szomszédok.
A nyomozó vetett egy pillantást a háta mögé. A kollégáját, Andreas Figuerast látta a válla felett. A deres szemüvege
az orrára csúszott, és a bajuszán megolvadtak a jégcseppek,
amikor Fredrik megnyalta a szája szélét. A lakás a kerületi
családvédelmi szolgálathoz tartozott, egy orosz nő élt ott a
fiával. A férfi, akitől elmenekültek, a fiú apja. Gyógyszerész
volt, a neve pedig Peder Rasmussen. Nem egy olyan név,
amelyikre sokáig emlékszik az ember.
A kissrác, aki ajtót nyitott, nem tűnt még iskolásnak sem,
de Fredrik tudta, hogy nyolcéves. Amikor felemelte a fejét,
hogy szemügyre vegye a sötétbe burkolózó folyosót, meleg
gőz csapta meg.
Andreas egy pillanatra láthatta az alakot a gyerekszoba
keskeny ajtónyílásában. Minden bizonnyal észrevette a revolvert a férfi kezében, és megértette, hogy a sötét folt az
ingén vér. Hogy a gőz a fürdőszobából jön, ahol zubog a víz.
De Fredrik nem látott semmit sem. A pára belepte a szemüvege lencséit, és amikor a kezét az arcához emelte, egy erős
ököl ragadta meg a kabátgallérjánál fogva, és beráncigálta
az előszobába. Andreas tapogatózó keze eltűnt a válla felett,
Fredrik homlokára pedig egy pisztolymarkolattal mértek
ütést, amelytől térdre rogyott.
Egy ajtó becsapódott, még hallotta a nyöszörgő, ijedt fiú
zihálását, majd a falak összeomlottak. […]
– Apa? Most már azt hiszem, jönnek.
A vékony hang az előszoba másik végéből jött. A kisfiú az
ajtónál állhatott.
– Tütűt! – brummogott a férfihang. – Húzz el innen!
Fredrik hirtelen mozgást észlelt a padlón, majd ülő helyzetbe fordították. A férfi megvetette a lábát a felügyelő két

Kalüpszó

Ingar Johnsrud
137 × 197 mm,
464 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP143
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

Fredrik Beier főfelügyelő
élete széthullani látszik:
öngyilkossági kísérlet gya
nújával kórházba kerül,
majd a munkahelyi pszichológussal igyekszik feltérképezni azt a bizonyos éjszakát.
Hiába. Nem emlékszik semmire. Mi történhetett
a kocsmában töltött este után? Miért viselkedik furcsán a
társa, talán egy titkot őriz? És miért szabotálja az éppen
folyó nyomozásukat? Mintha fantomot, fantomokat üldöznének két összefonódó gyilkossági ügyben. Az egyik áldozatot kegyetlenül megkínozták, a másik halálát véletlen balesetnek álcázták, és úgy tűnik, a szálak messzire vezetnek:
a hírszerzésig, egy agyontitkolt katonai akcióig. És egy olyan
felfedezésig, amely mindent megváltoztathat: egy már nem
létező vírus szedi újra az áldozatait.
Megjelenik július 19-én!

oldalán, a fejéről lerángatta a zsákot, és neki erőlködnie kellett, hogy átláthasson a vércseppes szemüvegén.
Jóságos ég!
Peder Rasmussen gyógyszerész idősebb volt nála, keménykötésű, a válla és a nyaka bivalyerős. Az ing, amelyet
lehúzott magáról, és a mellkasa csupa vér. Lovagló ülésben
ült Fredrik combjára. Sötét, zselétől merev haja volt, sanda
szeme. Az ínye széléről egy csepp vér szivárgott a metsző- és
a szemfoga között, olyan erővel szoríthatta össze a fogait,
hogy a hús pattanásig feszült. Fojtogató erővel markolta
Fredrik ingének gallérját, miközben a másik kezében lévő
pisztolyával hadonászott.
Fredrik a hátát a bejárati ajtónak támasztva ült. De felfogta, hogy történik valami a függönyök mögött, mert Rasmussen szeme ide-oda villogott.
– Szétloccsantom a fejét a disznónak! – üvöltötte. – Ha
csak hozzáérnek az ajtóhoz, szétlövöm a koponyáját!
Érezte a pisztoly csövét a homlokához szorítva. Az izzadság szagát, a nehézkes fújtatást és a borsmentát. Először látta
meg a férfi üres tekintetét. Fredrik kereste annak az entellektüelnek a pillantását, aki állítólag Peder Rasmussen egykor volt. Nyoma sem maradt. Csak a tiszta őrület látszódott.
A nyelve hegye a vércseppre csúszott a szájában, és rózsaszín hártyát vont a szemfogára. Beszippantotta a vér ízét,
mielőtt azt sziszegte volna:
– Tényleg megteszem. Rohadtul szétdurrantom az agyad
a kibaszott picsák elé, ha nem kotródnak innen a francba.
– Apa... a keze...
– Peder Rasmussen! – hallatszott egy hang odakintről. –
Peder Rasmussen!
Egy tizedmásodpercnyi tétovázás. Most kellett cselekednie. Csak az Isten tudja, mit művelt volna ez az őrült, ha
felfogja, hogy a keze kiszabadult. Fredrik minden erejével
hátrafeszítette a felsőtestét, és a pisztolyt tartó kéz felé csapott. Eltalálta a támadója csuklóját, és a fegyver a falnak csapódott. Fredrik megragadta a gazember fejét, és maga felé
húzta.
– Most! – ordította. – Fegyvertelen. Behatolni!
A férfi homloka eltalálta Fredriket az orra felett, megrepedt egy ér, de Fredrik tartotta a fickót, a fogával a másik
után kapkodott, ökölbe szorított kezével a férfi füleit püfölte, a gégefőjét karmolászta, majd beleharapott. Véríz. A csörömpölés az ajtó felől, amelyet egy faltörő kos segítségével
téptek fel, távolinak tűnt. Nem így a hang. Nem az a vékony,
megszeppent fiúhang.
– Állj! Vagy lövök.
A jeges fuvallat nem kintről jött. A gyomrából tört fel.
A Peder Rasmussen torka körüli szorítás, amelybe Fredrik
szinte belemerevedett, engedni kezdett. A szája elmozdult.
A fejét hátrahajtotta. Vért köpött. A rajta fekvő bestia rá bámult.
Köztük és a bejárat között imbolygott a kisfiú. Összezárt
lábakkal és felemelt kezekkel. Az apró kezek hófehéren szorították a pisztoly markolatát. Közvetlenül az ajtónál három
rendőr állt a készenléti egységtől. Andreas is ott volt, egyenruhája alól kidudorodott a golyóálló mellény.
– Megállunk – mondta az egyik rendőr. Higgadtan. Hihetetlenül higgadtan.
– Visszavonulunk, fiúk. Ne lőjetek! Csak nyugodtan.
Nem fogunk bántani senkit.
Nemrég erőteljes mozgás volt befelé. Most visszavonultak a rendőrök, csendben, körültekintően, óvatosan.
– Lődd le a rohadékokat! Lődd le őket!
A szörnyeteg felüvöltött. Az őrület és a hányadék sikolya.
– Ne...
– Apa...
– Lőj!

Részlet Ingar
Johnsrud azonos
című regényéből,
amely a General
Press Könyvkiadó
gondozásában
jelent meg,
Vaskó Ildikó
fordításában.
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Magvető kiadó

Lazi kiadó

Grecsó
Krisztián
kötetei
új köntösben

Szent
László I–III.
A lázadás parazsán
Rendelési kód: BP144

A korona ára

Rendelési kód: BP145

Kard és glória

Rendelési kód: BP146
Benkő László
145 × 209 mm, keménytábla,
432, 424, 440 oldal
Bolti ár: 2999 Ft/kötet
Klubár: 2790 Ft/kötet
cselekményekben bővelkedő, törtéA
nelmi hitelességgel megírt regényben az olvasó nyomon követheti László

Tánciskola

Grecsó Krisztián
125 × 197 mm, 336 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP153
Bolti ár: 3490 Ft • Klubár: 3250 Ft
A Tánciskola a felnőtté válás, a beavatódás,
a megkísértettség, a fiatal felnőtt élet konfliktusainak varázslatos regénye. A kötet 2008ban jelent meg először, viharos kritikai visszhang fogadta. Azóta nyolc utánnyomást ért
meg, és a cseh olvasókhoz is eljutott.

életútját, ahogy eszményi lovagból,
hadvezérből eltökélt uralkodóvá érik.
Megtudhatjuk, miként veszi át I. Géza
halála után a koronát, s hogyan veti bele
magát a még mindig békétlenkedő ország ügyeinek intézésébe. Megérthetjük
szigorú törvényeinek okát és céljait. Az izgalmas és fordulatos eseménysorok
nyomán könnyedén megérthetők a 11. század magyar történelmét alakító belés külföldi folyamatok, s emellett megismerhetjük a magyar nép mindennapi
életét, gondját-baját, a legkisebbektől a koronás főkig.

Jelmezbál

Meggyőző érvek

Grecsó Krisztián
125 × 197 mm, 296 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP151
Bolti ár: 3490 Ft • Klubár: 3250 Ft

Jane Austen
122 × 197 mm, 264 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP147
Bolti ár: 2500 Ft • Klubár: 2290 Ft
Anne-t lebeszélték arról, hogy hozzámenjen szerelméhez, egy fiatal, vagyontalan, bizonytalan jövőjű tengerésztiszthez. Anne lassan bele is törődik,
hogy körülményei a vénlányok sorsára kárhoztatják, ám nyolc év után a kikosarazott udvarló előkerül, mint sikeres, vagyonos tengerészkapitány...

Grecsó Krisztián könyvének fejezetei ön
ma
gukban is kiadnak egy-egy képet,
mintha mindegyik történet más családtag
vagy szomszéd élete lenne. Az utak keresztezik egymást, és végül, bármennyire
is összekeveredtek térben és időben a
darabkák, összeáll a nagy, drámai egész.

Megyek utánad

Jó vadászatot!

Grecsó Krisztián
125 × 197 mm, 312 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP150
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft

Ilosvay Ferenc
142 × 197 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP148
Bolti ár: 2700 Ft • Klubár: 2490 Ft
A könyv hűen ábrázolja a szabolcsi vadászparadicsomot, melyet a szerző személyes élményei tesznek még színesebbé. A szabolcsi
homok uralta vadászmezők nagyszerűségét
rendkívül olvasmányosan tárja az olvasók
elé, s vadászataiból is változatos ízelítőt nyújt.

Elfeledett, rejtőzködő utak hálózzák be
a fülledt alföldi falu földjeit, ahol Daru,
a kamaszodó fiú küzd bandavezéri pozíciójáért, az önbecsülésért és szerelemért:
egyszóval az életéért. Így válik felnőtté.

Mellettem elférsz

Grecsó Krisztián
125 × 197 mm, 320 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP152
Bolti ár: 3490 Ft • Klubár: 3250 Ft
Grecsó Krisztián regényének főszereplője
– egy harmincas éveiben járó férfi – a családi titok véletlen lelepleződése miatt rejtélyek
hálójába gabalyodik. Az Aegon Művészeti
díjas kötet az elmúlt évek egyik legolvasottabb regénye.
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Mesék Mátyás királyról

165 × 234 mm, 128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP149
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
Számtalan mesés történet létezik az álruhában
népe között járó, jutalmazó és büntető, tréfát
kedvelő királyról, nemcsak a néphagyományban, hanem neves íróink munkái között is –
e kötet ezekből mutat be jó néhányat, szépen
illusztrált kiadásban.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

PARTVONAL Könyvkiadó

Babaétrend

200 egyszerű és egészséges
étel gyermekünknek
0–3 éves korig
Annabel Karmel
190 × 190 mm,
214 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP154
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A könyv 200 egyszerű,
egészséges és ínycsiklandozó receptet tartalmaz
kisgyermekünk és az egész
család számára. Minden életkori szakaszhoz
külön heti menütáblázat,
időspóroló tippek, valamint
bevezetési tanácsok is
tartoznak. Annabel Karmel
csecsemőknek és kisgyermekeknek szóló táplálkozási
útmutatója ma már igazi
klasszikusnak számít.

Anya,

kérlek, meséld el nekem!
Rendelési kód: BP155

APa,

kérlek, meséld el nekem!
Rendelési kód: BP156
Emlékek ajándékba
Elma van Vliet
165 × 235 mm,
112 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/kötet
Kiváló ajándék minden édesanyának, illetve édesapának
és egyúttal minden gyermeknek. Kérjük meg szüleinket,
válaszoljanak a kérdésekre,
osszák meg velünk emlékeiket, fotóikat, majd adják vis�sza nekünk a könyvet, amely
csak kettőnkről szól.
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Férfilét

A modern kor csapdái
Steve Biddulph
140 × 198 mm,
240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP157
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
A férfiak évszázadokon keresztül álarc mögé bújtak, mivel
korábban senki nem beszélt
nekik az erősebb nem belső
világáról. A modern nők nyíltszívű, együttműködő társra
vágynak, a gyermekek is ilyen
apát képzelnek maguknak.
A humoros és kendőzetlenül
őszinte könyv segít értelmezni
a férfilét korunkban aktuális
szerepeit, miközben konkrét
javaslatokat ad a változáshoz.

Barbara Coloroso

Hogyan NE
neveljük
a gyerekeinket?

3 családmodell
és nevelési módszer
A pszichológiai kézikönyv azoknak a tanulni
vágyó szülőknek szól, akik
szeretnék a gyereknevelés terén öröklött rossz
beidegződéseket felülírni,

valamint a romboló hatású
nevelési mintákat az életszerű példák segítségével
felismerni és lecserélni.
Bár a gyereknevelésben
nincsenek jól bevált
receptek, a tudatos szülői
magatartás fontos, értéket
teremtő befektetés.
Mindenképpen megéri.

A színek hatalma

Az afgán hadjárat

Steven Pressfield
145 × 200 mm,
294 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP159
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Az afgán hadjárat Nagy Sándor
pályafutásának legnehezebb
harca volt. A helybéli törzsek
és lovas népek harcmodora
merőben eltért attól, amit a
makedón harcosok megszoktak, a kegyetlenkedés soha
nem tapasztalt méreteket
öltött. A napjaink konfliktusait
felidéző történelmi regény
lebilincselő drámaisággal ábrázolja a nyugati megszállók
és az elszánt keleti harcosok
küzdelmeit.

Jean-Gabriel Causse
190 × 235 mm,
152 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP160
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A Csillagok háborúja bölcs
Jedi lovagjai biztosan nem
véletlenül harcoltak színes
lézerkardokkal. Valószínűleg
ők is tudták, hogy a szín igazi
fegyver lehet. Miért fontosak a
színek? Hogyan befolyásolnak
minket a hétköznapjainkban?
Hogyan tudjuk használni bűvös erejüket? Ebben a könyvben minden benne van, amit
a színek hatalmáról tudni
kell, lehet vagy illik. Hasznos,
szórakoztató, és helyenként
kellően meglepő!

Rendeljen szeptember 18-ig!

Hűség

Az Ízek, imák, szerelmek
története folytatódik
Elizabeth Gilbert
125 × 200 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP161
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Az Ízek, imák, szerelmek írónőjének kalandjai nem érnek
véget Indonéziában. A regény
folytatása az esküvő küszöbén
állók, a házaspárok, az egyedülállók és az elváltak regénye,
de azokhoz is szól, akik még
bizonytalanok a házasságban.
Az írónő rengeteg humorral
elmélkedik a házasság intézményéről, a válásról és a nagy
döntés pszichológiájáról.

www.lira.hu

Vidd hírét
az Igazaknak

Marlo Morgan
130 ×198 mm,
200 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP162
Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
Egy amerikai orvosnő merész,
páratlan kalandba keveredik,
amikor elfogadja egy ismeretlen ausztrál bennszülött
törzs, az Igazak népe hívását,
és velük megy négyhónapos
vándorútjukra, keresztülszelve
a távoli kontinens kietlen
pusztaságát. Az új barátok,
valamint az évezredes nomád
kultúra és tanításai örökre
megváltoztatják a nő életét.

(1) 33 77 333

Teljes élet

Visszatekintés 90 évesen
Jimmy Carter
150 × 210 mm,
320 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP163
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Az önéletrajzi regény egy
rendkívüli férfi gazdag és
boldog életét tárja elénk,
akinek a sikerek mellett
emberi kudarcokkal
és a 20. század súlyos
problémáival is meg
kellett küzdenie. Az exelnök
személyes hangvételű
visszatekintését saját
festményei és versei teszik
igazán különlegessé.

(1) 299 80 00 11

Corvina kiadó

ismeretterjesztés – életmód

21. század kiadó

„Magyarázom
Szlovénia
a bizonyítványom...” MARCO POLO-sorozat

Madal bal könyvkiadó

Híres magyarok az iskolában
Csiffáry Gabriella
156 × 230 mm, 480 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BP166
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Kötetünk híres emberek (írók,
költők, színészek és tudósok)
iskolai kudarcaival – olykor
sikereivel – ismerteti meg az
olvasót. Életsorsuk példa
értékű számunkra, mert, bár
jelentős hátránnyal indultak
útnak, akaraterejüknek, megszállottságuknak köszönhetően rendkívüli hírességekké
váltak.

A spirituális élet

Sri Chinmoy
110 × 178 mm,
84 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP167
Bolti ár: 1100 Ft
Klubár: 990 Ft
A Szív Útja. A legegyszerűbb
mód belső kincseid – a béke,
az öröm, a fény és a szeretet –
felfedezésére. Sri Chinmoy
a Szív Útját követte, és azt
vallotta, hogy ez a legrövidebb
útja a spirituális fejlődésnek.
Ebben a könyvben a spirituális
élet különböző kérdéseire ad
választ a következő témákban: spiritualitás, Tudat, Isten,
törekvés, Mester, spirituális
út, meditáció, élet és halál.

106 × 190 mm,
148 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP165
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Naprakész információk, bárhová utazunk: friss címekkel,
telefonszámokkal, emailcímekkel és nyitva tartással.
Best of: olcsó, tipikus, esős és
lazítós programok. Főfejezetek: látnivalók, étkezés,
vásárlás, este és szállás.
A kötet végén tematikus fejezetek: sport és aktív pihenés;
utazás gyerekekkel; ünnepek
és események; két nyelvű
szószedet, részletes úti térkép.

Diétaés edzésnapló

Út a karcsúbb alak
és a jobb erőnlét felé
110 × 184 mm, 216 oldal,
keménytábla, gumis záródással
Rendelési kód: BP164
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A folyamat nyomon követése
az egyik leghatékonyabb
módszer a fogyókúrában.
A napi étrend feljegyzése
rögzíti a bevitt kalóriamen�nyiséget: fehérjét, zsírokat és
szénhidrátokat. Az edzésnapló
nyomon követi a kardio- és
erőedzéseket, rögzíti a sorozatok számát, az időtartamot és
a szívfrekvenciát.

A zsarnokságról Az ego az ellenség

Húsz lecke
a huszadik századból
Timothy Snyder
125 × 200 mm,
176 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP170
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
„A zsarnokságról tökéletes
összefoglalása mindannak,
amit meg kellett volna
tanulnunk az elmúlt századból, de úgy tűnik, elfelejtettük.” (The Guardian)
A jelenben ráismerhetünk
a múltra, és tanulságokat
vonhatunk le, amikor úgy
tűnik, a mi rendszerünket
éri a totalitás fenyegetése.

Ryan Holiday
132 × 185 mm,
304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP171
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Egy szó, amely összetörte
fiatal géniuszok karrierjét.
Egy szó, amely miatt hatalmas vagyonokat pazaroltak
el, és virágzó vállalatok
dőltek romba. Ez a szó –
az EGO.
Ryan Holiday világsikerű
könyve megmutatja, hogyan
ismerheted fel tetteid mögött a saját egódat, amely
sokszor arra kényszerít, hogy
érdekeid ellen dönts.

Édesvíz kiadó
HÁLANAPLÓ

A külső futás
és a belső futás

Hogyan hozd elő belső
képességeidet a sportban?
Sri Chinmoy
130 × 195 mm,
288 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP168
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Ez a kötet válogatás Sri
Chinmoy beszédéiből, verseiből és kérdésekre adott válaszaiból a sport, legfőképpen a
futás területén, amely egy 30
éves időszakot ölel magába a
Sri Chinmoy Marathon Team
1977-es megalakulása és Sri
Chinmoy 2007-es távozása
között. Carl Lewis előszavával!
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Meditációs
technikák

Sri Chinmoy
130 × 195 mm,
164 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP169
Bolti ár: 1300 Ft
Klubár: 1190 Ft
Ez a könyv a Meditáció
című könyv kiegészítője,
amelyben Sri Chinmoy
átfogó bevezetést ad a
meditációba, valamint
számtalan – belső
felfedező utunk során
felmerülő – kérdést
megválaszol.
A kötet ötvennél több
meditációs gyakorlatot
tartalmaz.

www.lira.hu

135 × 205 mm,
298 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BP172
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Ez a sokoldalú napló
meditációkkal, idézetekkel,
ötletekkel és játékos feladatokkal tárja fel előtted
az élet naposabb oldalát!
A gyakorlatok elvégzésével
a pozitív gondolkodást
beépítheted napi
rutinodba, növelheted
öntudatosságod, és
inspirálhatod kreatív
éned kibontakozását.

(1) 33 77 333

Töltsd meg az üres lapokat
gondolataiddal, tapasztalataiddal és élményeiddel,
ily módon minél több alkalmad nyílik majd elmélyíteni
a hála érzését mindennapjaid során. Ennek a
kalandnak a főszereplője te
magad vagy! Kapcsolódj rá
a naplóval a hála frekvenciájára, hogy az univerzum
megadhassa neked mindazt, amire vágysz!

(1) 299 80 00

Ajánló

A fotelból
bejártam
Bécset
K

edves Olvasó, most bizonyára azt gondolja, ez a pali napszúrást kapott, vagy
túl sokszor nyúlt a pohárhoz, vagy eset
leg nemrég tette le az alapfokú magyar
nyelvvizsgát. Nem tehetek róla, ennél tömörebben és pontosabban egyszerűen nem
tudom megfogalmazni azt az érzést, ami
D. Magyari Imre könyve olvastán a hatalmába a kerített. A Bécs – kulturális kalandozások elolvasása után ugyanis mindent, de
tényleg mindent tudok a sógorok főváro
sáról, pedig sosem jártam be alaposabban a
valóságban. Úgy voltam vele, hogy túl közel
van, ha már elindulok, akkor legyen inkább
Párizs, London, Barcelona és Róma. Ez
nyilván badarság, hiszen pont az a jó Bécsben, hogy közel van, manapság autópályán
kigurulni két-három óra, és Hegyeshalomnál már meg sem kell állni!
Az elmúlt tíz-húsz évben sok mindent
lehet már kapni itthon is, amit addig csak a
sógoroknál, bár persze nagyobb még mindig a kínálat, és sokszor olcsóbb is, mint idehaza, de talán a Bécsbe érkező honfitársaink
nagy része már nem elsődlegesen vásárolni
megy, hanem kikapcsolódni és kulturálódni.
Nekik szól a Bécs – kulturális kalandozások,
és persze az olyanoknak is, akik azt hiszik,
az osztrák főváros nem is olyan érdekes –
ahogy letettem a könyvet, máris elkezdtem
kutakodni a neten olcsó szállás reményében,
mert D. Magyari nagy kedvet csinált hozzá!
A szerző úgy ír, ahogy egykor Hofi beszélt: elkezdett egy sztorit, amiről eszébe
jutott egy másik, aztán még egy, és ez így
ment tovább. Egyre csak jöttek az újabb és
újabb történetszálak – de a Kádár-kor stand
upos nagyágyújához hasonlóan D. Magyari
is mindig elvarrja a történetszálakat, és persze néhol viccel is – nem átall szójátékokat
bevetni, ami nálam negatívum, de neki még
ezt is megbocsátom, mert megkedveltem,
na! Jó lenne egyszer személyesen vele kimenni Bécsben, és elmondhatná az extrákat,
a kimaradt jeleneteket.
Mindenről eszébe jut egy sztori, és
ahogy elmeséli, még az is érdekes lesz, hogy
hogyan tört le Haydn szobrának három ujja,
vagy, hogy mit keres egy Brahms-szoba a jó

Joseph emlékházában, de bemutatja nekünk
a magyar kapcsolódásokat, leírja, hogy melyik sörözőnek magyar a tulaja, és ha szerencsénk van, magyar felszolgáló (névvel
megemlítve!) hozza ki nekünk a sört. Olyan
szinten leszünk bennfentesek Bécs egyes
részein, mintha csak egy alföldi kisváros
lenne, ahol tudjuk, meddig érdemes Jóska
bácsinál paprikát venni, mert később elfogy,
vagy mikor lehet a pult alól szerezni félretett árut, melyik pincér a jó fej a csárdában,
és hol szoktak razziázni a fakabátok. Én
most már viszonylag nagy magabiztossággal
neki mernék indulni a volt császári székhely
meghódításának!
Itt egy kis ízelítő: a Schanigarten, azaz
terasz szó jelentéséről ezt írja: „a szó feltehetően egy 16. századi olasz vendéglős,
Gianni Jakob Tarone nevét őrzi (Giannis
Garten), aki a század közepén a Grabenen
nyitott egy kávéházat, és engedélyt kapott,
hogy előtte asztalokat és székeket állítson
fel, ahová hölgyek is leülhettek – nekik
ugyanis akkoriban nem illett kávéházba járniuk.” Mennyi minden egyetlen egy mondatban! Látom magam előtt a mokány és
végtelenül lelkes Gianni urat, aki ötszáz évvel ezelőtt főzi a kávét a bécsieknek, és feltalálja a teraszos felszolgálást, amit még en-

gedélyeznek is neki! És látom a pironkodó,
ficánkoló, bevállalós hölgyeket, akik először
le mernek ülni az asztalhoz, látom, ahogy
a tiltott gyümölcsbe harapnak, hiszen csak
értelmezés kérdése, hogy ha a kávéház előtt
isznak, akkor ők most tulajdonképpen a kávéházban vannak-e, és mit szól majd ehhez
a kedves papa vagy férj, vagy az érsek úr…
Vagy végre megtudtam, hogy a bécsi szelet
eredete honnan is van. Azt talán minden háziasszony tudja, hogy a rántott húst az osztrákoktól vettük át (talán nem lesz hungaricum, csak esetleg viennicum, bár ki tudja),
vagyis a panírozást magát. A gasztrolegenda
szerint 1848-ban Radetzky marsall fedezte
fel Milánóban a panírozást, de ez körülbelül
olyan, mintha Kossuth Lajos azzal dicsekedett volna, hogy ő találta ki a halpaprikást.
Az olaszok ugyanis akkor már évszázadok
óta paníroztak, és az araboktól tanulták,
akik viszont a bizánciaktól vették át. Bizony,
régi bizánci szakácskönyvekben is már szerepel a panírozás!
Javaslom ezt a könyvet mindenkinek,
aki imádja Bécset – rengeteg titkot meg
fog tudni szerelméről. Aki utálja? Annak
is kötelező, hiszen meg fogja kedvelni. Aki
valamiért nem tud elmenni személyesen a
városba, annak is jó, hiszen úgy érezheti,
bejárta keresztbe-kasul. Azt hiszem, én még
idén kiruccanok. Ha meg mégsem jönne
össze, akkor iszom egy jó sört, és kirántok
mellé egy kis borjú bécsit!
Ármos Imre

Bécs

Kulturális kalandozások
D. Magyari Imre
125 × 215 mm, 380 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BP173
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
D. Magyari Imre egyéni hangú Bécs-kalauza a városhoz fűződő
szerelmének titkairól vall. Bécsben egy magyar eleve otthonosan érezheti magát – pláne, ha kézen fogják, és megmutatják
neki a mélyben húzódó szálakat és a felszíni összecsengéseket: épp ezt teszi a szerző mindvégig élvezetes és lebilincselő
könyvében.
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Akadémiai kiadó

153 × 2
296 olda 34 mm,
l, k
Rendelé eménytábla
si kód: BP
182
Bolti ár:
4600 Ft
Klubár
: 4280 F
t

Andrés Iniesta

Életem játéka
Andrés Iniesta generációjának legkiemelkedőbb
játékosai közé tartozik. A Barça alapjátékosa,
a középpálya motorja 2004 óta. Nyolcszoros
spanyol bajnok, négyszeres BL-győztes, továbbá
kétszeres Európa-bajnok és világbajnok a spanyol
válogatottal. Szerénysége, emberi tartása és
a személyét övező szeretet és tisztelet még
a legjobbak közül is kiemeli. Önéletrajzi könyvében
rokonok, barátok, csapattársak, ellenfelek,
szurkolók beszélnek intelligens és finom irányítói
játékáról és személyiségéről. Élettörténete nem
csupán a focirajongók számára jelent inspirációt.

4 mm,
153 × 23 nytábla
l, kemé
340 olda kód: BP183
si
Rendelé 4480 Ft
Bolti ár:
t
: 4170 F
Klubár

Dominic Bliss

Erbstein Ernő
Az elfeledett futballhős
Tündöklés és tragédia Torinóban

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.
Az Erbstein család háború alatti története önmagában is kész regény. Izgalmas családtörténet,
a magyar és az olasz foci nagy korszaka, drámai
történelmi háttér. A könyv tisztelgés e kivételes
ember emléke előtt.
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Életmódtörténet

Anyagi kultúra
1500-tól napjainkig
Lőrinc László
165 × 238 mm,
444 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP185
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3890 Ft
Hogyan változtak az ételeink
az idők folyamán? Milyen új
élményeket hozott a vonat,
a mozi, az autó, a repülés
vagy a számítógép? Csak
néhány kérdés azok közül,
amelyeknek nyomába ered
az utóbbi fél évezred anyagi
világát sok képpel és eredeti
forrásszöveggel bemutató
könyv.

New York-i séták
a tudomány körül

Hargittai István–
Hargittai Magdolna
185 × 225 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP184
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3890 Ft
New York világváros,
ugyanakkor a világ egyik
legfontosabb tudományos
központja. Nemzetközileg
vezető kutatóközpontokkal
és egyetemekkel, valamint
olyan középiskolákkal,

Turizmusmarketing ÉlelmiszerSzerkesztők:
marketing

Lőrincz Katalin–Sulyok Judit
165 × 238 mm,
368 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP192
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4550 Ft
A könyv a modern trendeket
követve mutatja be a turizmusmarketing sajátosságait.
A fogyasztói élményteremtést
tekinti a marketing fő feladatának, bemutatva az ehhez
szükséges eszközrendszert és
annak alkalmazását. A könyv
szerzői számos példával és
útmutatással támogatják
a kötetben bemutatott gazdag
ismeretanyag hasznosítását.

www.lira.hu

amelyekből tucatszám
kerülnek ki későbbi Nobeldíjasok.
Könyvünk New York tudományos emlékeit mutatja
be, de nemcsak a múltba
tekint. Foglalkozik jelenleg
is alkotó nagy tudósokkal, fejezeteket szentel
a városban működő
világhíres egyetemeknek
és kutatóintézeteknek.
Mintegy 800 fénykép segítségével elviszi az olvasót
ebbe a sohasem pihenő és
világraszóló felfedezéseket
produkáló metropoliszba.

Német
kompetenciamérési
feladatok

Szerkesztő: Szakály Zoltán
165 × 238 mm,
518 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP193
Bolti ár: 5900 Ft
Klubár: 5470 Ft
Az élelmiszer témakör
ma egyre nagyobb figyelmet kap: megjelenik benne a biztonság, a kényelem,
a bizalom, a felelősség,
az élvezet, a kontroll,
a megosztás, a félelem…
Könyvünk érinti az élelmiszeripar sokszínű kérdéseit,
miközben fókuszában tartja
a klasszikus marketingmunka területeit.

6. és 8. évfolyamosok számára
Binder András
168 × 240 mm,
140 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP186
Bolti ár: 2890 Ft
Klubár: 2690 Ft
Az évfolyamonként 8-8
feladatsort tartalmazó
kötet feladatai segítik az
„éles” vizsgahelyzetre való
felkészülést és a vizsgarutin
kialakítását. Nehézségi
szintjük megfelel a tantervi
követelményeknek. Egyéni
és tanórai feldolgozásra
egyaránt ajánljuk.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

HVG könyvek

Élet iskolája-sorozat

Egyperces
menedzsment

Hogyan válasszunk Hogyan teremtsünk
társat?
otthont?

Susan Quilliam
130 × 178 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP175
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
A párválasztás még sosem
volt olyan nehéz, mint
manapság. Susan Quilliam
segít végiggondolni azokat
– a néha talán meglepő –
szempontokat, amelyek
alapján megtalálhatjuk
a megfelelő társat, és
közben magunkat is jobban
megismerhetjük.

Edward Hollis
130 × 178 mm,
200 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP176
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
Manapság egyre inkább
elmosódik a határ a szakmai
és a magánélet között, és
a modern technológiák
révén a nyilvánosság folyton
betolakszik a személyes
terünkbe. A kötet különböző
korokban és kultúrákban
vizsgálja, hogy mit is jelent
az otthonteremtés.

Idegenek,
ha találkoznak

Hogyan hatnak ránk
az ismeretlen emberek?
Kio Stark
125 × 178 mm,
184 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP177
Bolti ár: 2200 Ft
Klubár: 2050 Ft
Kio Stark nap mint nap olyasmit tesz, amit a legtöbbünk
kerül: idegen emberekkel
elegyedik beszédbe. Köny
vében bemutatja a mások
hoz való kapcsolódás íratlan
szabályait, és kitart amellett,
hogy idegenekkel beszélgetni
nemcsak felvillanyozó élmény,
hanem a nyitottság alapja is
lehet.

Ken Blanchard–
Spencer Johnson
125 × 175 mm,
120 oldal,
kartonált
Rendelési kód:
BP174
Bolti ár: 2900 Ft
Klubár: 2690 Ft

Miként ösztönözhetjük önálló és hatékony munkavégzésre
csapatunk tagjait? Vezetőként kihívásokkal teli,
felgyorsult világunkban sem feledkezhetünk meg a
legfontosabb értékünkről: az embereinkről. Az elismert menedzsmentszakértők három titkot fednek
fel: az egyperces célkitűzést, dicséretet és iránymutatást. A viselkedéstudomány kutatásaira építő
módszereket könnyen alkalmazhatjuk saját vezetési
gyakorlatunkban is.

Fantasztikus illúziók

Meghökkentő optikai csalódások,
trükkös fejtörők és rejtvények
216 × 276 mm,
72 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP179
Bolti ár: 2900 Ft
Klubár: 2690 Ft
Melyik színt vesszük észre leghamarabb? Mi a mozgási illúzió
magyarázata? Miért látunk párhuzamosokat összetartónak? Tedd
próbára magad! A 130 optikai
illúzió, trükkös feladat és logikai
rejtvény segítségével szórakoztató
és izgalmas világ tárul fel előtted.

Nagy felfedezések-sorozat

KVANTUMEMBER

Richard Feynman
tudományos munkássága
Lawrence M. Krauss
145 × 210 mm,
316 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP178
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
A 20. század talán legnagyobb hatású elméleti
fizikusa, Feynman számos
területen újító volt, kvantumelektrodinamikai munkásságáért Nobel-díjat kapott, és
szélesebb rétegek számára is
befogadható magyarázatokat
adott a világ megismeréséről.

Gondoltad volna?

Tuti tények és totális tévhitek
128 × 197 mm,
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP181
Bolti ár: 2300 Ft
Klubár: 2140 Ft
Mindenki tudja, hogy a Mount Everest
a legmagasabb hegy a Földön, és hogy
egy nap 24 órából áll. Nos, valójában
mindenki téved! Ez a könyv ilyen, és ehhez
hasonló tévhiteket oszlat el, és megdöbbentő tényeket tár fel: kiderül például,
hogy az űrben is működik a gravitáció, és
hogy miért csóválják a farkukat a kutyák.

Rendeljen szeptember 18-ig!
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A tudás enciklopédiája

A világ, ahogy még sosem láttad
258 × 350 mm, 360 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP180
Bolti ár: 8700 Ft
Klubár: 7990 Ft
A kötet látványos képeivel mindent bemutat, amit más enciklopédiák csak leírnak.
Fedezd fel a világűr, a Föld, a természet,
az emberi test, a történelem és a technika
világát! Érdekes tények, látványos térképek, idővonalak, grafikák teszik érthetővé
és élvezetessé az izgalmas témákat.

(1) 33 77 333
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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: BP189

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: BP187

NYERSBŐL FINOMAT

44999900 FFTT

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: BP190

1990 FT

AZ UTOLSÓ NEVETÉS

90 FFTT
990
2299

990 FT

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: BP188

SZERELEM, PÉNZ ÉS CSOKOLÁDÉ

22290
290 FFTT

990 FT

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
Rendelési kód: BP191

Manó könyvek – Ajánló

Utazik a család!
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„Messze vagyunk még? Mikor érünk már oda?" –
Ki ne hallotta volna ezeket a kérdéseket az autóban,
amikor a család hosszabb útra indult…
Csapody Kinga gyerek mese-útikönyvei is valahogy így
születtek, mert ha összegyűjtjük, mi mindent lehet majd
a nyaraláson csinálni, akkor igazán nagy kalandok várnak
mindenkit. Az Utazik a család-sorozat 3 kötetében a Balatonhoz, Eger térségébe és a Velencei-tó környékére látogat el Tódor, Tilda, Zsuzska, Teó, Rozi, és persze Tóbiás,
a kutya és Nasi, a macska. A könyvek segítségével nem kell
innen-onnan összeszedett katalógusokból vagy több éves
cikkekből tájékozódni az elérhető programokról, legyen
az az egri vár mása Gárdonyban, Szilvásvárad nevezetességei vagy épp egy Afrika Múzeum a Balaton partján.

„Az első kötetnél, a Balaton kapcsán volt egy csomó régi
emlékem, amit az újdonságok felülírtak, de minden régióban rácsodálkoztam számomra addig ismeretlen helyekre.
Hiába megyek el majdnem hetente az M7-esen Pákozd
mellett, sosem jártam be az arborétumot. Még szerencse,
hogy egy saját, külön bejáratú négyévessel lehet ezeket
tesztelni, így megnézzük a dolgokat, ő pedig csomó olyasmit megkérdez, ami nekem nem jutna eszembe. Így jól le
lehet mérni azt is, hogy mi mindent lehet egy napba sűríteni, vagy mi az, ami átviszi az ingerküszöböt egy gyereknél.” (Csapody Kinga)
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A MANÓ könyvek újdonságai
Lotta naplója

Micsoda bééénaság!

Készüljünk az iskolára!
8+

Alice Pantermüller–Daniela Kohl
Fordította: Esterházy Dóra
135 × 205 mm, 184 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP241
Bolti ár: 2490 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
Brunella von Bödecker 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,
mi megalapítottuk a saját bandánkat!

Szamócka

A sorozatban egy-egy bájos, izgalmas
történet elevenedik meg azoknak, akik
már barátkoznak az önálló olvasással.
A főhős nagyobb betűvel írt, színes mondatait a gyermekek, a hosszabb részeket
a szülők, nagyobb testvérek olvashatják.
Igazi közös, családi szórakozás!

A s o ro
jellemzz at
163 × 23 ői:

64 oldal, 8 mm,
Bolti ár: keménytábla
1990 Ft/
kötet
Klubár
:
1850 Ft
/kötet

Autóversenyzők

Vidám békakoncert és más mesék

Stefanie Dahle
4+
163 × 238 mm, 80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP242
Bolti ár: 2490 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
Szamóckával, a szamócatündérrel minden
nap egy varázslatos kaland! A szülinapján pedig nagy-nagy meglepetés várja Szamóckát,
minden kis barátja együtt ünnepel vele. Éljen
Szamócka!

Rendelési kód: BP194

Rendőrök

Rendelési kód: BP195

Mentsük meg a tanyát!
Rendelési kód: BP196

Barátom, a kardszárnyú
Rendelési kód: BP197

Claude nyaral

Alex T. Smith
7+
129 × 180 mm, 96 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP232
Bolti ár: 1490 Ft ◆ Klubár: 1390 Ft
Itt a nyár, Claude-nak zseniális ötlete támad:
irány a strand! A kiskutya a városban sem
unatkozott, de a fövenyen (és a vízben) még
fergetegesebb kalandok várnak rá.

Rozália királykisasszony
a varázspóniknál
Rendelési kód: BP201

Rozália királykisasszony
és a kagylóhéjpalota

Varázslatos állatbirodalom

Rendelési kód: BP202

Mimi és a kalandos szülinap
Daisy Meadows
6+
129 × 197 mm, 172 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP240
Bolti ár: 1490 Ft ◆ Klubár: 1390 Ft
Bizsu, az aranyszőrű macska szülinapi partit
szervez, amire meghívja két jó barátját, Lilit és
Lucát is. Egymás után érkeznek a vendégek,
amikor Luca véletlenül egy furcsa csokrot talál...

Rozália királykisasszony
megmenti a tündérkirálynőt
Rendelési kód: BP203

Rozália királykisasszony
és a titkos recept
Rendelési kód: BP204

Titkos királyság

Smaragd unikornis
6+
Rosie Banks
127 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP243
Bolti ár: 990 Ft ◆ Klubár: 920 Ft
Keserű királynő átvette a hatalmat a Titkos Királyságban! Nellire, Fannira és Jázminra vár a
feladat, hogy megkeressék a négy drágakövet,
melyekből egy varázslat segítségével új korona
készülhet Vidám király részére.

Léna és a csillagbalett
Rendelési kód: BP198

Titkos királyság

6+

Zafir varázslat
Rosie Banks
127 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP244
Bolti ár: 990 Ft ◆ Klubár: 920 Ft
Vidám király gonosz nővérének, Keserű királynőnek a foglya. A három barátnő a segítségére siet.
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Léna bűvös naptánca
Rendelési kód: BP199

Léna rózsatánca

Rendelési kód: BP200
A Léna...-sorozat kötetei:
150 × 220 mm,
96 oldal, keménytábla
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A Manó Könyvek Klassz!-soro
zatában 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.

Szigeti veszedelem

A kötetek jellemzői:
Nógrádi Gergely
129 × 197 mm, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft/kötet
Klubár: 1190 Ft/kötet

256 oldal
Rendelési kód: BP236

Tóth Krisztina

A vízisiklók királya
Rendelési kód: BP219

Augusztus, Balaton. A strandon Lili megment
egy vízisiklót. A sikló cserébe ad egy kopott
telefont, amin felhívhatja Lili, ha bajba kerül.
Nógrádi Gergely

Hahó,tesó!

Rendelési kód: BP223

Bazsinak nemsokára megszületik a második
kistestvére. Marci bácsinak, a postásnak remek ötlete támad, hogyan tudna Bazsi addig
is beszélni a kis jövevénnyel, amíg a tesó még
anya pocakjában van.

200 oldal
Rendelési kód: BP239

Odüsszeia

272 oldal
Rendelési kód: BP238

Az aranyember

270 oldal
Rendelési kód: BP237

Légy jó mindhalálig

Szent Péter esernyője
és
Különös házasság
256 oldal
Rendelési kód: BP235

A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI
240 oldal
Rendelési kód: BP234

EGRI CSILLAGOK

272 oldal
Rendelési kód: BP233

Legyél te is hős olvasó!
Új sorozat kezdő olvasóknak
A kötetek jellemzői:
192 × 192 mm,
24 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 790 Ft/kötet
Klubár: 730 Ft/kötet

Nyulász Péter

Dodó és Dodó

Rendelési kód: BP222

Dorottya és Domonkos egy oviba jártak. Domonkos azóta iskolás lett, de a közös szenvedély, a közös dodóságuk megmaradt és
továbbra is összetartja őket.
Edinger Katalin

Nagyi sütije

Rendelési kód: BP221

Mór és Mira, de Papa és Mama is megbetegszik. Ilyenkor jön Nagyi mesélni, lázat mérni,
ellátni mindenkit. De mi történik, ha Nagyi is
ágynak esik?
Tamás Zsuzsa

Lencsi és az Égigérő
Rendelési kód: BP220

Lencsi és a szomszéd Varjú, azaz Varga bácsi
közös mogyoróbokra először bosszúságot jelent csak. De a közösen elfogyasztott mogyoró
torta minden korábbi veszekedést elfeledtet.

Az éppen olvasni tanuló gyerekeknek szeretne segítséget nyújtani
A HŐS OLVASÓ-sorozat. Rövid mai magyar mesék, a mai gyerekeknek barátságról, szeretetről, csodákról hős tettekkel fűszerezve.
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Készüljünk az iskolára!

Most légy okos!
játékos foglalkoztatók nyárra
A népszerű sorozat segít
ségével a gyerekek tovább
mélyíthetik tudásukat.
A kötetek jellemzői:
205 × 295 mm, tűzött,
62–64 oldal/füzet
Bolti ár: 699 Ft/füzet
Klubár: 650 Ft/füzet

Írás, olvasás

foglalkoztató
óvodásoknak
Rendelési kód: BP205

Kisbetűk

1. osztályosoknak
Rendelési kód: BP206

Nagybetűk

1. osztályosoknak
Rendelési kód: BP207

Matematika

Az óra

Rendelési kód: BP224
Tanuld meg játszva az órát!
Készítsd el papírból Bori óráját!
Gyakorolj sok érdekes feladattal!

Az évszakok

Rendelési kód: BP226
Játékos feladatok és színezők.
Alapvető tudnivalók a természetről
és az élővilágról.

foglal A
ko
jellem z tatók
zői:

190 × 27
24 oldal, 0 mm,
Bolti ár: irkafűzött
890 Ft/fü
zet
Klubár
:
830 Ft/
kötet

Közlekedj okosan Borival!
Rendelési kód: BP229
Gyalogos és kerékpáros közlekedés.
Átkelés a zebrán és
a lámpás kereszteződésnél.

Indulj iskolába Borival!
Rendelési kód: BP230
Játékos fejlesztő feladatok.
Közlekedési tanácsok.
Kivágható órarend. Készíts könyvjelzőt!

1. osztályosoknak
Rendelési kód: BP211

Szöveges feladatok
Matematikából
1. osztályosoknak
Rendelési kód: BP215

Magyar nyelv
2. osztályosoknak
Rendelési kód: BP208

Matematika

2. osztályosoknak
Rendelési kód: BP212

Szöveges feladatok
Matematikából

4–7

2. osztályosoknak
Rendelési kód: BP216

Magyar nyelv
3. osztályosoknak
Rendelési kód: BP209

Pontról pontra Borival
Számok és betűk

Matematika

Rendelési kód: BP228
Játékos ismerkedés a betűkkel
és a számokkal szórakoztató feladatokkal.

3. osztályosoknak
Rendelési kód: BP213

Szöveges feladatok
Matematikából

Játssz Borival!

3. osztályosoknak
Rendelési kód: BP217

Rendelési kód: BP231
Szórakoztató játékok a szabadban
és a szobában. Kivágható kártyákkal.

Magyar nyelv
4. osztályosoknak
Rendelési kód: BP210

Az én lovas kifestő- és
foglalkoztatófüzetem

Matematika

Rendelési kód: BP225
Sok játékos feladat, rejtvény, kifestő.

4. osztályosoknak
Rendelési kód: BP214

Az óvodában

Szöveges feladatok
Matematikából

Rendelési kód: BP227
Játékos képességfejlesztő feladatok.
Színezők, rejtvények.

4. osztályosoknak
Rendelési kód: BP218
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Babilon könyvKiadó

Fejlesztés
játékosan!
A LOGICO egy népszerű készségfejlesztő
tanulójáték, melyet nem csupán a gyerekek és a szülők szeretnek, használnak lelkesen, hanem a pedagógusok is örömmel
vetik be az óvodában és az iskolában is.
Miért? Mert a gyerekek elsősorban örömforrásként, nem feladatként tekintenek rá.
A feladatkártyák az életkori sajátosságoknak megfelelő, vidám, kedves feladatokat
tartalmaznak. A gyerkőcök saját maguk
ellenőrizhetik a megoldásukat, az azonnali sikerélmény pedig további feladatok
megoldására ösztönzi őket, ezért szívesen
veszik kézbe újra és újra a játékot.
A LOGICO Primo kártyacsomagok
változatos feladatai a 3–6 éves gyermekek élményvilágából merítik témáikat.
Külön kártyacsomagok épülnek a játszótér, a vásárlás, az állatkert vagy éppen a
cirkusz világa köré. A feladatok fejlesztik
a koncentrációt és az észlelést; a színek,
a formák, a mennyiségek és számok iránti érzéket; a logikai gondolkodást; a beszédkészséget – azokat az alapkészségeket
tehát, amire az iskolában és az életben is
szükségük lesz.
A LOGICO Piccolo kártyái az 5–9 éves
gyerekek játékos készségfejlesztéséhez és
ismeretbővítéséhez nyújtanak változatos
feladatokat. A gyerkőc gyakorolhatja a
matematikai alapműveleteket, fejlesztheti szövegértését, helyesírását, bővítheti
természet- és környezetismereti tudását.
Az iskolába készülőknek elengedhetetlen

a szókincs, a vizuális észlelés és a szemkéz koordináció fejlesztése, valamint az
alapvető számfogalom és számolási készség kialakítása – szerencsére ehhez is találunk megfelelő kártyákat a LOGICO
Piccolo kínálatában.

Egyedül vagy együtt?
Kezdetben a kicsik igénylik még a
szülői segítséget és figyelmet, de aztán hamar rájönnek a játék logikájára, szívesen logicóznak egyedül, önállóan is. A jó megoldást persze ekkor
is büszkén mutogatják a szülőknek!
A már olvasni tudóknak nincs szükségük felnőtt segítségre, de alkalmanként
érdemes leülni a gyerek mellé: jó együtt
megbeszélni a feladatokat, együtt értelmezni az esetleges tévesztéseket, hibákat,
pontosítani a fogalmakat. A feladatok továbbgondolásával újabb feladatokat eszelhetünk ki.

Mi a titka?
A Logicóban nem elég megkeresni/
kitalálni a helyes megoldást, azt még társítani is kell a megfelelő színű koronghoz – ez ám a kihívás! A gyerekek szívesen tologatják helyükre a korongokat, ez
is segít fenntartani a motivációt.
Hosszú utazás? Várakozás a rendelőnél? A legtürelmetlenebbek is kön�nyen átvészelik az ilyen helyzeteket, ha
van nálunk LOGICO! Könnyű, elfér

Logico Piccolo Keret

Rendelési kód: BP263
Bolti ár: 3800 Ft ◆ Klubár: 3530 Ft

Logico Piccolo
feladatkártyák

Logico Primo Keret

Rendelési kód: BP262
Bolti ár: 3800 Ft ◆ Klubár: 3530 Ft

Logico Primo feladatkártyák

135 × 180 mm, karton, 16 kártya/csomag
Bolti ár: 1550 Ft/csomag
Klubár: 1440 Ft/csomag

Formák, vonalak, betűk
Rendelési kód: BP258

Iskolás leszek
Rendelési kód: BP261

a táskában, bárhová magunkkal vihetjük.
A tartós keretnek és a jól rögzített korongoknak köszönhetően útközben nem esik
le róla semmi, lehetetlen elveszíteni az
alkatrészeit.
A LOGICO további előnye, hogy ha
egyszer megvásároltuk a táblát, az „a családban marad”, továbböröklődik, ugyanakkor újabb és újabb feladatkártyákkal
frissíthetjük készletünket, így követve a
gyerek, gyerekek fejlődését és életkorát.
A kártyákra nem kell semmit ráírni, így
nem használódnak el.

Ilyen egyszerû!

135 × 180 mm, karton, 16 kártya/csomag A játékhoz szükséges egy keret és néhány
Bolti ár: 1550 Ft/csomag
feladatkártya. A LOGICO keret könnyen
kezelhető, fejleszti a vizuális észlelést,
Klubár: 1440 Ft/csomag

Nyelvi képességfejlesztők:
Hangoló – Hangolló
Rendelési kód: BP260

Szótagoló – Szótagolló
Rendelési kód: BP259

a szemés kéz koordinációt. A keret színes korongjainak tologatásával jelölheti
be a gyermek a helyes megoldást. A feladatkártyák tematikus csomagokban kaphatók. Első oldalukon található a feladat,
hátoldalukon a megoldás.
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Móra kiadó

Új
6 kötetes
mesés
sorozat
a fővárosról

7+
Buda tornyai

Brúnó Budapesten-sorozat
Bartos Erika
200 × 200 mm, 288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP248
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft
Tudod-e, hogy hány harangja van
a Mátyás-templomnak, hány tornya
a Halászbástyának, és milyen ma-

gas a Szabadság-szobor? Honnan
származik Óbuda vagy a Rózsadomb
neve? A hat kötetre tervezett sorozat
tematikusan és mesésen mutatja be
Budapest gyerekek számára érdekes
helyeit: tereket, épületeket, múzeumokat, ismertebb nevezetességeket.
Minden kötethez Fényképes foglalkoztató füzet társul sok játékos
feladattal és gazdag fotóanyaggal.

A Pál utcai fiúk

A zenés játék dalai
8+
Kottafüzet az előadás fotóival
Dés László–Geszti Péter
235 × 305 mm, 88 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP255
Bolti ár: 2999 Ft • Klubár: 2790 Ft
A Pál utcai fiúk című zenés játékot 2016.
november 5-én mutatták be a Vígszínházban, Marton László rendezésében. A kottafüzetben a nagy sikerű darab valamennyi
dalának kottája és dalszövege megtalálható, a kiadvány melléklete pedig színes fotók
segítségével idézi fel az előadást.

Cília árnyai

Pöttyös-sorozat
10+
Miklya Luzsányi Mónika
124 × 183 mm, 336 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP252
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
Cília helyes lány, és töriből is zseniális. Csak
egy kicsit habókos. Ám akármilyen fura is most
szükség van rá meg az eszére, különben bezárják az iskolát – a hajdani Akarattyánkastélyt –,
és wellness-szállodává alakítják. A szórakoztató kísértethistóriában nyüzsögnek a szellemek,
évődnek a szerelmesek, és még a Nárcisszusz
lovagrend titkára is fény derül.

Nyakigláb nyuszi bukfencei

4+

Kirsi Kunnas – Christel Rönns
167 × 238 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP256
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
A humoros verses mese 1979-ben jelent meg
először, és azóta gyermekirodalmi klasszikussá
vált. A történet hőse a játékos kedvű Nyuszi, akit
a Varázsló bűvöl elő a kalapjából. Nyuszinak fogalma sincs, mire való a füle, a szeme, az orra
és a szája, vándorútra indul hát, hogy kiderítse.
A különleges hangulatú meséhez az ismert finn
grafikus, Christel Rönns készített illusztrációkat.

A világ leggonoszabb meséi

Ijjas Tamás–Lackfi János
165 × 236 mm, 56 oldal, keménytáblás
Rendelési kód: BP250
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
Gonosz, gonoszabb, leggonoszabb… – hogyan
fokozható még az ördögi, vérszomjas, bosszú
álló, elátkozott mesehősök jelleme? Ijjas Tamás és Lackfi János olyan irtó rövid, vicces meg
borzongató meséket írt, melyeket az okos olvasók nyugodtan folytathatnak tovább. A szerzőpáros merész fantáziával és sok humorral száll
alá a népmesék feneketlen, sötét mélyére.

7+

Sz mint szűz

LOL-könyvek
14+
Kelly Oram
138 × 200 mm, 312 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP257
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
Szűznek lenni szívás. Valerie-t eddig is sokan
hülyének nézték, amiért a házasságig várni
akar a szexszel, az viszont már nagyon gáz,
hogy emiatt a pasija szakít vele, Val nyilvános
kiborulása pedig felkerül a YouTube-ra. De a
lány kitart az elvei mellett, és ha már úgyis milliók röhögnek rajta, elindítja a „V, mint vigyázz
a szüzességedre!”-kampányt.

Lángoló nyaram

Nógrádi Gábor
138 × 200 mm, 216 oldal, kartonált
14+
Rendelési kód: BP254
Bolti ár: 2399 Ft • Klubár: 2230 Ft
Dávid gátlásos, tizenöt éves magyar fiú. Dorte
derűs és természetes dán kamaszlány. A szüleikkel nyaralnak egy görög szigeten – és rögtön egymásba szeretnek. Együtt fedezik fel
a környék eldugott öbleit, furcsa figuráit, és
persze leginkább egymást. A humoros, kalandos történetet a kamaszszerelem lassan
kibontakozó erotikájának őszinte ábrázolása
teszi különleges élménnyé.

Karton és Matild
A zombimentők

7+

Lesi Zoltán
160 × 200 mm, 104 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP251
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
Karton egy félős, hatéves kisfiú. A kedvenc számítógépes játékából felbukkan egy apró zombi.
Karton Matilddal, a szomszéd lánnyal együtt
négy pályát teljesítve segít legyőzni a zombik
ellenségeit.

Robin Hood

Esti állatmesék

4+

Boldizsár Ildikó
214 × 300 mm, 128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BP249
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
Boldizsár Ildikó író-mesekutató olyan kötetet állított össze, amelyben a leghíresebb
európai, afrikai és ázsiai népmesék éppúgy
megtalálhatók, mint a méltán ismert La
Fontaine- vagy Grimm-történetek.

+

10
Móra Klassz-sorozat
Mándy Iván
148 × 210 mm, 224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BP253
Bolti ár: 1999 Ft • Klubár: 1860 Ft
Mándy Iván híres ifjúsági regénye a középkori Angliában játszódik, és a sherwoodi
erdő igazságosztójának, Robin Hoodnak a
történetét meséli el.
A Móra Klassz-sorozat idén Szép Magyar
Könyv díjat kapott.

Napraforgó
Berregő járművek
Tűzoltó

2+

Rendelési kód: BP264

Dózer

Rendelési kód: BP265

Versenyautó

Rendelési kód: BP266

Traktor

Rendelési kód: BP267

Vonat

A foglalkoztatók
jellemzői:
210 × 297 mm,
32 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 1290 Ft/füzet
Klubár: 1190 Ft/füzet

Rendelési kód: BP268
195 × 145 mm, 10 oldal, lapozó
Bolti ár: 1790 Ft/lapozó
Klubár: 1660 Ft/lapozó
A Berregő könyvek igazi interaktív
élménnyel várják a gyerekeket!
A lapokon az egyes járművek mindennapjairól olvashatnak egy-egy kedves
történetet, míg a kerekekben megbújó
gomb segítségével újra és újra meghallgathatják a kis főszereplők hangját.
A járművek formájára szabott kivitel,
a kedves tartalom és a hang biztosítják
a nagyszerű szórakozást.

Te vagy az anyukám?

A Jobb leszek-sorozat

célja, hogy segítséget nyújtson a változó oktatási rendszerben. Ezek a füzetek a Kísérleti tankönyvek módszertanát követve, a Nemzeti alaptantervhez
igazodva adnak lehetőséget a gyakorlásra, az órákon megszerzett tudás elmélyítésére. A füzeteket akár szünidőben, akár tanév közben, gyakorlásként
is használhatják, hogy végül minden kisgyermek elmondhassa: Jobb lettem!
A kreatív, színes rajzok lekötik a gyerekek figyelmét és felkelti az érdeklődésüket annyira, hogy a gyakorlás inkább játékos legyen, mint fárasztó.

Jobb leszek…

A jegesmedve bocsa

Magyarból

Rendelési kód: BP269

4. osztályosoknak
Rendelési kód: BP277

A kisnyuszi

Rendelési kód: BP270

Matekból

A kiskacsa

4. osztályosoknak
Rendelési kód: BP278

Rendelési kód: BP271

A kistigris

Rendelési kód: BP272
200 × 200 mm,
12 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 990 Ft/füzet
3+
Klubár: 920 Ft/füzet
A sorozat bájos köteteiben egy-egy elté
vedt állatkölyök útját követhetjük végig.
A kicsik az anyukájukat keresik, s miközben
bejárják az élőhelyüket, megismerkednek
a körülöttük élő állatokkal. A történetekből
a gyerekek megtanulják felismerni az egyes
állatokat, és hogy teljes legyen a varázslat,
a gyerekek a kötet minden egyes oldalán
megsimogathatják a főhőst!

Olvasásból

1. osztályosoknak
Rendelési kód: BP279

Matekból

1. osztályosoknak
Rendelési kód: BP280

Írásból

1. osztályosoknak
Rendelési kód: BP281

Olvasásból

2. osztályosoknak
Rendelési kód: BP282

Matekból

Menjünk fürödni!
A kutya

Rendelési kód: BP273

A maci

Rendelési kód: BP274

2. osztályosoknak
Rendelési kód: BP283

1+

Nyelvtanból

2. osztályosoknak
Rendelési kód: BP284

A nyuszi

Rendelési kód: BP275

A tigris

Rendelési kód: BP276
125 × 125 mm,
8 oldal, műanyag
Bolti ár: 1490 Ft/kötet
Klubár: 1380 Ft/kötet
A pancsolóskönyvek a legkisebbek kedvencei,
hiszen ezeket a puha, lemosható kiadványokat
bárhova magukkal vihetik, nem baj, ha leesik
vagy piszkos lesz, hiszen a lapjai lemoshatók.

Rendeljen szeptember 18-ig!

www.lira.hu

Magyarból

3. osztályosoknak
Rendelési kód: BP285

Matekból

3. osztályosoknak
Rendelési kód: BP286
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Athenaeum
Kiadó

24

Carin Gerhardsen
MAMA, PAPA,
GYEREKEK
Rendelési kód: BP438
Eredeti ár: 2990 Ft

Louise Walters
LEVELEK
A BŐRÖNDBŐL
Rendelési kód: BP439
Eredeti ár: 2990 Ft

Kolozsi László
A FARKAS
GYOMRÁBAN
Rendelési kód: BP441
Eredeti ár: 3490 Ft

Szuperár: 1199 Ft

Szuperár: 1199 Ft

Szuperár: 1199 Ft

Tiffany Reisz
A SZENT
Eredendő
bűnösök I.
Rendelési kód: BP443
Eredeti ár: 3490 Ft

Tiffany Reisz
AZ ÚRNŐ
Eredendő
bűnösök IV.
Rendelési kód: BP442
Eredeti ár: 3490 Ft

Jack Canfield–
William Gladstone
AZ ARANYMOTOROSOK
KLUBJA
Rendelési kód: BP426
Eredeti ár: 1495 Ft

Kovács Noémi
GYILKOS VÁGY
Rendelési kód: BP429
Eredeti ár: 1990 Ft

Szuperár: 1199 Ft

Szuperár: 1199 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Nemere István
HALJ MEG
HELYETTEM!
Rendelési kód: BP430
Eredeti ár: 1990 Ft

Nemere István
NINCS IDŐ
MEGHALNI
Rendelési kód: BP431
Eredeti ár: 1990 Ft

Joan D. Vinge
COWBOYOK
ÉS ŰRLÉNYEK
Rendelési kód: BP427
Eredeti ár: 1495 Ft

TITEUF 1.
A ZÉLET CÉLJA
KÉPREGÉNY
Rendelési kód: BP419
Eredeti ár: 2490 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Ben Mezrich
SZEX A HOLDON
Rendelési kód: BP423
Eredeti ár: 1396 Ft

Elenor Brown
NYAKUNKON
A BOLDOGSÁG
Rendelési kód: BP432
Eredeti ár: 1995

Sara Rattaro
TÖKÉLETLEN
SZERELEM
Rendelési kód: BP436
Eredeti ár: 2990 Ft

Cecelia Ahern
LÁNY
A TÜKÖRBEN
Rendelési kód: BP437
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 499 Ft

Szuperár: 699 Ft

Szuperár: 999 Ft

Passuth László
A LOMBARD
KASTÉLY
Rendelési kód: BP424
Eredeti ár: 1490 Ft

Passuth László
ESŐISTEN SIRATJA
MEXIKÓT
Rendelési kód: BP433
Eredeti ár: 2490 Ft

Passuth László
MEDÚZAFEJ
Rendelési kód: BP425
Eredeti ár: 1490 Ft

Ladislaus Löb
MEGVÁSÁROLT
ÉLETEK
Kasztner Rezső
vakmerő
mentőakciója
Rendelési kód: BP421
Eredeti ár: 1290 Ft

Szuperár: 499 Ft

Szuperár: 499 Ft

Szuperár: 499 Ft

Szuperár: 499 Ft

Viola Szandra
TESTRESZABÁS
Nánási Pál
fotográfiáival
Rendelési kód: BP435
Eredeti ár: 2990 Ft

Emma Forrest
VISSZHANGZÓ
SZAVAK
Rendelési kód: BP434
Eredeti ár: 2990 Ft

Sun-Mi Hwang
RÜGY
A tyúk, aki repülésről álmodott
Rendelési kód: BP440
Eredeti ár: 3490 Ft

Szuperár: 499 Ft

Szuperár: 299 Ft

Szuperár: 999 Ft

Molnár Lajos
MIÉRT LETTEM
ANTIPATIKUS?
Rendelési kód: BP420
Eredeti ár: 2990 Ft

David B. Agus
A BETEGSÉGEK
KORA LEJÁRT
Rendelési kód: BP422
Eredeti ár: 1396 Ft

Jankovics Éva
STROKE
Egy család
regénye
Rendelési kód: BP428
Eredeti ár: 1745 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 499 Ft

A minimum rendelési érték 1000 Ft • Az ajánlat a készlet erejéig érvényes
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General Press
Könyvkiadó

Mary Nichols
Nyári lak
Rendelési kód: BP526
Eredeti ár: 3800 Ft

Mary Nichols
Menekülés
holdfénynél
Rendelési kód: BP515
Eredeti ár: 3490 Ft

Mary Nichols
Lány
a tengerparton
Rendelési kód: BP521
Eredeti ár: 3600 Ft

Szuperár: 1500 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Mary Nichols
AZ ÉKSZER
Rendelési kód: BP525
Eredeti ár: 3800 Ft

Mary Nichols
A SZÖKŐKÚT
Rendelési kód: BP522
Eredeti ár: 3800 Ft

Juliette Fay
Karjaidban
Rendelési kód: BP514
Eredeti ár: 3490 Ft

Emily Liebert
Mozaikdarabkák
Rendelési kód: BP489
Eredeti ár: 2490 Ft

Szuperár: 1500 Ft

Szuperár: 1500 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1000 Ft

Charles Martin
Végül
a szeretet győz
Rendelési kód: BP506
Eredeti ár: 3200 Ft

Charles Martin
Megíratlanul
Rendelési kód: BP508
Eredeti ár: 3400 Ft

Charles Martin
ÉGZENGÉS
Rendelési kód: BP519
Eredeti ár: 3500 Ft

Charles Martin
A SZENTJÁNOSBOGARAK FÉNYE
Rendelési kód: BP505
Eredeti ár: 3200 Ft

Szuperár: 1300 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1300 Ft

Beatriz Williams
Perzselő nyár
Rendelési kód: BP503
Eredeti ár: 2990 Ft

Ronald H. Balson
Valaha
testvérek
voltunk
Rendelési kód: BP516
Eredeti ár: 3490 Ft

Volker Kutscher
Tisztázatlan
bűnügy
Rendelési kód: BP527
Eredeti ár: 3990 Ft

Linda Rodriguez
McRobbie
BOTRÁNYOS
HERCEGNŐK
Rendelési kód: BP504
Eredeti ár: 3000 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1600 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Madeline Miller
AKHILLEUSZ
DALA
Rendelési kód: BP510
Eredeti ár: 3490 Ft

Karen Essex
A SZERELMES
DRAKULA
Rendelési kód: BP518
Eredeti ár: 3500 Ft

Paul Géraldy
Te meg én
Rendelési kód: BP486
Eredeti ár: 1500 Ft

Debbie Macomber
A SZERELEM
ÜNNEPE
Rendelési kód: BP494
Eredeti ár: 2900 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 600 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Romantikus regényeksorozat
Helen Bryan
A MEDÁL RENDJE
Rendelési kód: BP509
Eredeti ár: 3490 Ft

Sabrina Jeffries
A LORD TITKA
Rendelési kód: BP496
Eredeti ár: 2990 Ft

Elisabeth Hoyt
BŰNÖS CSÁBÍTÁS
Rendelési kód: BP480
Eredeti ár: 1490 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Szuperár: 600 Ft

Monica McCarty
A SÓLYOM
Rendelési kód: BP497
Eredeti ár: 2990 Ft

Monica McCarty
AZ ŐRSZEM
Rendelési kód: BP507
Eredeti ár: 3290 Ft

Catherine
Andreson
Indián varázs
Rendelési kód: BP482
Eredeti ár: 1490 Ft

Karen Hawkins
Olthatatlan
szenvedély
Rendelési kód: BP501
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Szuperár: 1300 Ft

Szuperár: 600 Ft

Szuperár: 1200 Ft

A minimum rendelési érték 1000 Ft • Az ajánlat a készlet erejéig érvényes
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John Gilstrap
ÁRULÁS
Rendelési kód: BP511
Eredeti ár: 3490 Ft

Linda Castillo
A HALÁL SZAVA
Rendelési kód: BP495
Eredeti ár: 2990 Ft

Linda Castillo
Könyörgés
Rendelési kód: BP483
Eredeti ár: 1490 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Szuperár: 600 Ft

Michael Ridpath
Sűrű árnyak
Rendelési kód: BP485
Eredeti ár: 1490 Ft

Michael Ridpath
FAGYOS MÚLT
Rendelési kód: BP481
Eredeti ár: 1490 Ft

Michael Ridpath
Olvadáspont
Rendelési kód: BP502
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 600 Ft

Szuperár: 600 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Douglas Preston Lincoln Child
AZ ELVESZETT
SZIGET
Rendelési kód: BP498
Eredeti ár: 2990 Ft

Douglas Preston–
Lincoln Child
ELÁTKOZOTT
VÖLGY
Rendelési kód: BP499
Eredeti ár: 2990 Ft

Douglas Preston–
Lincoln Child
AZ EREKLYETARTÓ
Rendelési kód: BP479
Eredeti ár: 1490 Ft

Douglas Preston–
Lincoln Child
FEHÉR TŰZ
Rendelési kód: BP500
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Szuperár: 600 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Joseph R. Garber
CSELSZÖVÉS
Rendelési kód: BP513
Eredeti ár: 3490 Ft

Peter Robinson
Rosszfiú
Rendelési kód: BP484
Eredeti ár: 1490 Ft

Anya Seton
AVALON
Rendelési kód: BP512
Eredeti ár: 3490 Ft

Brigitte Riebe
ASSISI
MENYASSZONYA
Rendelési kód: BP524
Eredeti ár: 3800 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 600 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1500 Ft

Kate Alcott
A varrónő
Rendelési kód: BP523
Eredeti ár: 3800 Ft

Andrea Schacht
Hamis
büszkeség
Rendelési kód: BP520
Eredeti ár: 3600 Ft

Andrea Schacht
A SÓLYOM ÉNEKE
Rendelési kód: BP517
Eredeti ár: 3500 Ft

Antony Penrose
A FIÚ, AKI
MEGHARAPTA
PICASSÓT
Rendelési kód: BP478
Eredeti ár: 2500 Ft

Szuperár: 1500 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 1400 Ft

Szuperár: 400 Ft

Allan Ahlberg –
Sébastien Braun
Rúgom a bőrt
Rendelési kód: BP492
Eredeti ár: 2800 Ft

Alice
Briére-Haquet–
Célia Chauffrey
Lehoznám
neked a holdat
Rendelési kód: BP490
Eredeti ár: 2600 Ft

Borsos J. Gyöngyi–
Makhult Gabi
Macskamesék
Rendelési kód: BP491
Eredeti ár: 2800 Ft

Szuperár: 1100 Ft

Szuperár: 1000 Ft

Szuperár: 1100 Ft

Bátky András–
Takács Mari
Morci
Rendelési kód: BP477
Eredeti ár: 990 Ft

Benedek Elek
A KÉTSZÍVŰ
KIRÁLYFI
Rendelési kód: BP493
Eredeti ár: 2900 Ft

Claude Monet
MŰVÉSZKÉPZŐ
FOGLALKOZTATÓ
FÜZET
Rendelési kód: BP487
Eredeti ár: 2000 Ft

Gustav Klimt
művészképző
foglalkoztató
füzet
Rendelési kód: BP488
Eredeti ár: 2000 Ft

Szuperár: 400 Ft

Szuperár: 1200 Ft

Szuperár: 800 Ft

Szuperár: 800 Ft

Világsikerek-sorozat

gyerekeknek
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Michał Witkowski
Kéjpart
Rendelési kód: BP539
Eredeti ár: 2990 Ft

Kanehara Hitomi
Pirszinget
a kigyónak
Rendelési kód: BP529
Eredeti ár: 1990 Ft

Kanehara Hitomi
Önregény
Rendelési kód: BP530
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Farkas Péter
Nehéz esők
Rendelési kód: BP542
Eredeti ár: 2490 Ft

Farkas Péter
Kreatúra
Rendelési kód: BP528
Eredeti ár: 1990 Ft

César Aira
Epizód egy
vándorfestő
életéből
Rendelési kód: BP531
Eredeti ár: 1990 Ft

César Aira
Kísértetek
Rendelési kód: BP532
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Bánki Éva
Magyar
dekameron
Rendelési kód: BP533
Eredeti ár: 2690 Ft

Latzkovits Miklós
Laboda
Rendelési kód: BP534
Eredeti ár: 1345 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Zsámboki Mária
Tűnő árnyékom
közepében
Rendelési kód: BP535
Eredeti ár: 2290 Ft

Szentkuthy Miklós
Szent orpheus
breviáriuma i.
Széljegyzetek
Casanovához
Rendelési kód: BP540
Eredeti ár: 1345 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 99 Ft

Balla D. Károly
Tejmozi
Rendelési kód: BP536
Eredeti ár: 2990 Ft

Denis Johnson
Mindenki
marad!
Rendelési kód: BP537
Eredeti ár: 2990 Ft

Fehér Béla
Filkó
Rendelési kód: BP543
Eredeti ár: 1790 Ft

Fehér Béla
Jelenetek
egy vakondűző
életéből
Rendelési kód: BP548
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 99 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szeghalmi Lőrincz
Levelek az
árnyékvilágból
Rendelési kód: BP541
Eredeti ár: 2990 Ft

Andrzej Stasiuk
Át a folyón
Rendelési kód: BP546
Eredeti ár: 2990 Ft

Andrzej Stasiuk
Kilenc
Rendelési kód: BP549
Eredeti ár: 1495 Ft

Nicole Krauss
Nagy palota
Rendelési kód: BP559
Eredeti ár: 3490 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 199 Ft

Elina Hirvonen
Legtávolabb
a haláltól
Rendelési kód: BP547
Eredeti ár: 2990 Ft

Magos György
Gramofon
Rendelési kód: BP538
Eredeti ár: 2990 Ft

Maros András
Csinálni kell
Rendelési kód: BP544
Eredeti ár: 1890 Ft

Szilágyi István
Bolygó tüzek
Novellák,
elbeszélések
Rendelési kód: BP545
Eredeti ár: 2690 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 199 Ft

Szuperár: 499 Ft

Lángh Júlia
Macskák
és férfiak
Rendelési kód: BP553
Eredeti ár: 2990 Ft

Colum McCann
Hadd forogjon
a nagyvilág
Rendelési kód: BP562
Eredeti ár: 3990 Ft

Gerbrand Bakker
Az iker
Rendelési kód: BP554
Eredeti ár: 2990 Ft

Raymond Carver
Befognád, ha
szépen kérlek?
Rendelési kód: BP556
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 499 Ft

Szuperár: 699 Ft

Szuperár: 699 Ft

Szuperár: 999 Ft

A minimum rendelési érték 1000 Ft • Az ajánlat a készlet erejéig érvényes
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Jean-Paul
Didierlaurent
A 6:27-es
felolvasó
Rendelési kód: BP551
Eredeti ár: 2690 Ft

Rubin Szilárd
Zsebtükör
Válogatott írások
Rendelési kód: BP558
Eredeti ár: 2990 Ft

Enrique Vilamatas
Dublineszk
Rendelési kód: BP560
Eredeti ár: 3490 Ft

Patti Smith
Kölykök
Rendelési kód: BP561
Eredeti ár: 3490 Ft

Szuperár: 999 Ft

Szuperár: 999 Ft

Szuperár: 1399 Ft

Szuperár: 1399 Ft

Tuomas Kyrö
A koldus
és a nyúl
Rendelési kód: BP557
Eredeti ár: 2990 Ft

Tim Burton
Karácsonyi
lidércnyomás
Rendelési kód: BP552
Eredeti ár: 2990 Ft

Lakatos István
Óraverzum
Rendelési kód: BP555
Eredeti ár: 2990 Ft

Máté Angi
Kapitány és
narancshal
Rendelési kód: BP550
Eredeti ár: 2490 Ft

Szuperár: 999 Ft

Szuperár: 499 Ft

Szuperár: 999 Ft

Szuperár: 699 Ft

Csathó Kálmán
Barátom,
bálint
Rendelési kód: BP445
Eredeti ár: 1490 Ft

Harsányi Zsolt
Édes fiam
Rendelési kód: BP446
Eredeti ár: 1490 Ft

Forró Pál
Játék
a havason
Rendelési kód: BP447
Eredeti ár: 1490 Ft

Szuperár: 300 Ft

Szuperár: 300 Ft

Szuperár: 300 Ft

Bókay János
Julika, a fiúk
barátja
Rendelési kód: BP448
Eredeti ár: 1490 Ft

Bókay János
Megvédtem
egy asszonyt
Rendelési kód: BP449
Eredeti ár: 1490 Ft

Galgóczi Dóra
Férfiak
félálomban
Mozaik róluk,
rólatok
Rendelési kód: BP468
Eredeti ár: 2490 Ft

Galgóczi Dóra
Fiatalságra
ítélve
Rendelési kód: BP455
Eredeti ár: 1990 Ft

Szuperár: 300 Ft

Szuperár: 300 Ft

Szuperár: 747 Ft

Szuperár: 300 Ft

Galgóczi Dóra
Megszülethettél
volna
Rendelési kód: BP453
Eredeti ár: 596 Ft

Gellert Tamas
A lézeres
gyilkos
Rendelési kód: BP454
Eredeti ár: 598 Ft

Koltai Tamás
Szinházparadoxon
Rendelési kód: BP469
Eredeti ár: 2690 Ft

Koltai Tamás
Tapsrend
Öt év nézőtéren
és köztéren
Rendelési kód: BP473
Eredeti ár: 3490 Ft

Szuperár: 300 Ft

Szuperár: 300 Ft

Szuperár: 1076 Ft

Szuperár: 1396 Ft

Huszár TIbor
A pokol malmai
Szűcs Ernő ávh-s
ezredes ügye és
elágazásai
Rendelési kód: BP452
Eredeti ár: 589 Ft

Huszár Tibor
Anekdoták
nyolc évtized
magántörténelméből
Rendelési kód: BP462
Eredeti ár: 1990 Ft

Huszár Tibor
Bibó estéje
Rendelési kód: BP457
Eredeti ár: 1900 Ft

Huszár Tibor
Erdei ferenc
1910–1971
Politikai életrajz
Rendelési kód: BP459
Eredeti ár: 1596 Ft

Szuperár: 300 Ft

Szuperár: 796 Ft

Szuperár: 600 Ft

Szuperár: 600 Ft

Georges Minois
Az életfájdalom
története
Rendelési kód: BP474
Eredeti ár: 3500 Ft

R. Beaugrande–
W. De-Dressler
Bevezetés
a szövegnyelvészetbe
Rendelési kód: BP458
Eredeti ár: 1250 Ft

Kiefer Ferenc
Jelentéselmélet
Rendelési kód: BP460
Eredeti ár: 1750 Ft

Don Péter
Lovagias ügyek
Magyar írók és
újságírók párbajai
(1834–1920)
Rendelési kód: BP464
Eredeti ár: 1990 Ft

Szuperár: 1050 Ft

Szuperár: 500 Ft

Szuperár: 700 Ft

Szuperár: 796 Ft

Corvina
Kiadó
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Déri Szilvia
Házisáfrány
szakácskönyv
Főzni szexi
Rendelési kód: BP476
Eredeti ár: 4990 Ft

Halmos Monika
Levendula,
rózsa, ibolya
A legnemesebb
ehető virágok
Rendelési kód: BP470
Eredeti ár: 2990 Ft

Hagyományos
magyar konyha
Rendelési kód: BP467
Eredeti ár: 2200 Ft

Szuperár: 1996 Ft

Szuperár: 1196 Ft

Szuperár: 880 Ft

Frank Júlia
A rosenstein
Rendelési kód: BP461
Eredeti ár: 1950 Ft

Zámbori Ildikó
Róbert nyuszi
kalandjai
Játékos angol
feladatok
6–10 éveseknek
Rendelési kód: BP456
Eredeti ár: 996 Ft

Flesch István
Örmények,
törökök,
kurdok
Rendelési kód: BP475
Eredeti ár: 3990 Ft

Szuperár: 780 Ft

Szuperár: 600 Ft

Szuperár: 1596 Ft

Szűcs Gábor
Petőfi halála
Rendelési kód: BP465
Eredeti ár: 1990 Ft

Lengyel László
A halál
kilovagolt
magyarországról
Rendelési kód: BP451
Eredeti ár: 538 Ft

Király Erzsébet
Kedves
naplóm!
Egy munkás
asszony emlékei
Rendelési kód: BP471
Eredeti ár: 2990 Ft

Kapocsy György
A magyar
puszta
Rendelési kód: BP444
Eredeti ár: 1200 Ft

Szuperár: 796 Ft

Szuperár: 300 Ft

Szuperár: 1196 Ft

Szuperár: 300 Ft

Soós Károly Attila
Rendszerváltás
és privatizáció
Rendelési kód: BP450
Eredeti ár: 2500 Ft

Peter l. Bernstein
Tőkepiaci
elméletek
A modern Wall
Street születése
Rendelési kód: BP472
Eredeti ár: 2990 Ft

Veszprémi Nóra
Barabás
Magyar mesterek
Rendelési kód: BP463
Eredeti ár: 1990 Ft

Rockenbauer
Zoltán
Márffy
Magyar mesterek
Rendelési kód: BP466
Eredeti ár: 1990 Ft

Szuperár: 300 Ft

Szuperár: 1196 Ft

Szuperár: 796 Ft

Szuperár: 796 Ft

Gál Róbert
A szenvedély
muzsikája –
Kálmán Imre
Rendelési kód: BP593
Eredeti ár: 1745 Ft

Gál Róbert
Muzsikáló
pesti éjszaka
Rendelési kód: BP595
Eredeti ár: 1890 Ft

Gérard Denizeau
A zenei
műfajok képes
enciklopédiája
Rendelési kód: BP602
Eredeti ár: 4990 Ft

Szuperár: 150 Ft

Szuperár: 150 Ft

Szuperár: 1497 Ft

Hangold újra!
Hanglemez és
daloskönyv
Rendelési kód: BP601
Eredeti ár: 3490 Ft

Peskó Zoltán
Zenéről,
színházról,
zenés
színházról
Rendelési kód: BP594
Eredeti ár: 3990 Ft

Barry Millington
Richard
wagner –
bayreuth
varázslója
Rendelési kód: BP603
Eredeti ár: 6900 Ft

Tóth József
A hegedű
mosolya
Rendelési kód: BP598
Eredeti ár: 2490 Ft

Szuperár: 1396 Ft

Szuperár: 150 Ft

Szuperár: 2760 Ft

Szuperár: 299 Ft

A magyar
Händel
társaság
évkönyve
Rendelési kód: BP599
Eredeti ár: 1245 Ft

Esther Meynell
Anna
magdalena
bach
kis krónikája
Rendelési kód: BP592
Eredeti ár: 2690 Ft

Karl Aag
Rasmussen
Szvjatoszlav
richter –
A zongorista
Rendelési kód: BP600
Eredeti ár: 1495 Ft

Poós Zoltán
Táskarádió
50 év, ötven
magyar sláger
Rendelési kód: BP597
Eredeti ár: 4990 Ft

Szuperár: 498 Ft

Szuperár: 120 Ft

Szuperár: 598 Ft

Szuperár: 150 Ft

Rózsavölgyi
és Társa
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Valasszon
Valasszon konyvet
konyvet a
a nyaralasra
nyaralasra
Bbs-info kft.

Scolar

Scolar

Rodolfo
Rendelési kód: BP596
Eredeti ár: 1990 Ft

Bártfai Barnabás
Windows vista
zsebkönyv
Rendelési kód: BP400
Eredeti ár: 1490 Ft

Ungvári Tamás
Új beatles
biblia
Rendelési kód: BP418
Eredeti ár: 3950 Ft

Alan Hollinghurst
A szépség
vonala
Rendelési kód: BP417
Eredeti ár: 3450 Ft

Szuperár: 150 Ft

Szuperár: 596 Ft

Szuperár: 790 Ft

Szuperár: 1035 Ft

Tarandus kft.

Winston Groom
El paso
Rendelési kód: BP413
Eredeti ár: 4990 Ft

Szabó Magda
Sziget-kék
Hangoskönyv – CD
Rendelési kód: BP414
Eredeti ár: 3990 Ft

Titis
tanácsadó kft.
Popper Péter
Pilátus
testamentuma
Hangoskönyv – CD
Rendelési kód: BP415
Eredeti ár: 4500 Ft

Szuperár: 1996 Ft

Szuperár: 1596 Ft

Szuperár: 1800 Ft

Szuperár: 2200 Ft

Joss Stirling
Lélektársak
Crystal
Rendelési kód: BP590
Eredeti ár: 2990 Ft

Gwyneth Rees
Szuper hugi
Rendelési kód: BP583
Eredeti ár: 1990 Ft

Beth Reekles
Kissing booth
csókot
vegyenek!
Rendelési kód: BP589
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 1190 Ft

Szuperár: 790 Ft

Szuperár: 1190 Ft

Erwin Moser
Borisz,
a kandúr
Az autóvá változtatott fürdőkád
Rendelési kód: BP582
Eredeti ár: 1690 Ft

Bátky András–
Lakatos István
Bazsó és borka
Borka nélkül a világ
Rendelési kód: BP580
Eredeti ár: 1490 Ft

Kollár-Klemencz
László
Felhős –
kistehén
Rendelési kód: BP581
Eredeti ár: 1490 Ft

Maros Krisztina
Tücsök
a holdon
Rendelési kód: BP588
Eredeti ár: 2490 Ft

Szuperár: 670 Ft

Szuperár: 490 Ft

Szuperár: 590 Ft

Szuperár: 990 Ft

Hupikék
törpikék
A növesztő
kotyvalék
Rendelési kód: BP565
Eredeti ár: 790 Ft

Hupikék
törpikék
A törpomobilok
versenye
Rendelési kód: BP566
Eredeti ár: 790 Ft

Hupikék
törpikék
A varázsgömb
Rendelési kód: BP567
Eredeti ár: 790 Ft

Hupikék
törpikék
Vidám móka
törpillával
(foglalkoztató)
Rendelési kód: BP568
Eredeti ár: 790 Ft

Szuperár: 190 Ft

Szuperár: 190 Ft

Szuperár: 190 Ft

Szuperár: 190 Ft

Hello kitty
és barátai 1.
A barátság klub
Rendelési kód: BP573
Eredeti ár: 990 Ft

Hello kitty
és barátai 2.
Az osztálykirándulás
Rendelési kód: BP574
Eredeti ár: 990 Ft

Hello kitty
és barátai 3.
Nyári vásár
Rendelési kód: BP575
Eredeti ár: 990 Ft

Hello kitty
és barátai 4.
Pophercegnő
Rendelési kód: BP576
Eredeti ár: 990 Ft

Szuperár: 390 Ft

Szuperár: 390 Ft

Szuperár: 390 Ft

Szuperár: 390 Ft

Hello kitty
és barátai 5.
Esküvő
Rendelési kód: BP577
Eredeti ár: 990 Ft

Hello kitty
és barátai 6.
Tengerparti nyaralás
Rendelési kód: BP578
Eredeti ár: 990 Ft

Csepregi Zoltán–
Sipos Zsuzsanna
helló,
brub vagyok!
Történetek
a barátságról
Rendelési kód: BP584
Eredeti ár: 2490 Ft

Európa csodái
Kifestő és
foglalkoztató
Rendelési kód: BP563
Eredeti ár: 290 Ft

Szuperár: 390 Ft

Szuperár: 390 Ft

Szuperár: 990 Ft

Szuperár: 120 Ft

Manó
Könyvek
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Titis
tanácsadó kft.
MáraiSándor
Föld, föld!
Hangoskönyv – CD
Rendelési kód: BP416
Eredeti ár: 5500 Ft
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Kis tudósok
szókincstára –
emberek
Rendelési kód: BP585
Eredeti ár: 2490 Ft

Kis tudósok
szókincstára –
évszakok
Rendelési kód: BP586
Eredeti ár: 2490 Ft

Turbuly Lilla–
Horváth Ildi
Locsolókannából
elefánt
Pepe ovis meséi
Rendelési kód: BP587
Eredeti ár: 2490 Ft

Szuperár: 990 Ft

Szuperár: 990 Ft

Szuperár: 990 Ft

Richard Scarry
Tesz-vesz város
Ubi malac
első szavai
Széthajtható
Rendelési kód: BP571
Eredeti ár: 845 Ft

Richard Scarry
Tesz-vesz város
Kedvenc
színeink
Széthajtható
Rendelési kód: BP570
Eredeti ár: 1690 Ft

Szuperár: 340 Ft

Szuperár: 350 Ft

Nyári
mondókák
Gábor Emese rajzaival
Rendelési kód: BP564
Eredeti ár: 690 Ft
Szuperár: 140 Ft

Az én rózsaszín
kis bőröndöm
(két kis könyv +
36 db-os
memóriajáték)
Rendelési kód: BP591
Eredeti ár: 3990 Ft

Csini csajok
Narancssárga –
ajándék karkötővel
Rendelési kód: BP572
Eredeti ár: 990 Ft

Szuperár: 1590 Ft

Szuperár: 390 Ft

Kikelet
Eszes Hajnal
illusztrációival
Rendelési kód: BP569
Eredeti ár: 790 Ft

Szabó T. Anna
Körtészet
Leporelló
Rendelési kód: BP579
Eredeti ár: 990 Ft

Szuperár: 190 Ft

Szuperár: 390 Ft

Napraforgó
Kiadó

A legédesebb
tündérmesém
Rendelési kód: BP401
Eredeti ár: 1790 Ft

Búcsú
a pelustól
lányoknak
Rendelési kód: BP411
Eredeti ár: 2490 Ft

250 Érdekesség
az állatokról
Első könyvtáram
Rendelési kód: BP408
Eredeti ár: 1890 Ft

Florencia
Cafferata
középkori
várkastély
Artúr király
legendája
Rendelési kód: BP412
Eredeti ár: 2990 Ft

Szuperár: 716 Ft

Szuperár: 996 Ft

Szuperár: 756 Ft

Szuperár: 1196 Ft

Ki vagyok? –
Hangok
Rendelési kód: BP409
Eredeti ár: 1990 Ft

Ki vagyok? –
Számok
Rendelési kód: BP410
Eredeti ár: 1990 Ft

Kirakóskönyv
a sárkányokról
5 kirakóval
Rendelési kód: BP406
Eredeti ár: 1490 Ft

Kirakóskönyv
az állatokról
5 kirakóval
Rendelési kód: BP407
Eredeti ár: 1490 Ft

Szuperár: 597 Ft

Szuperár: 597 Ft

Szuperár: 596 Ft

Szuperár: 596 Ft

A mezei
állatvilág
matricáskönyve
Rendelési kód: BP402
Eredeti ár: 990 Ft

A színes
állatvilág
matricáskönyve
Rendelési kód: BP403
Eredeti ár: 990 Ft

A városi
állatvilág
matricáskönyve
Rendelési kód: BP404
Eredeti ár: 990 Ft

Az erdei és
tengeri
állatvilág
matricáskönyve
Rendelési kód: BP405
Eredeti ár: 990 Ft

Szuperár: 396 Ft

Szuperár: 396 Ft

Szuperár: 396 Ft

Szuperár: 396 Ft
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Válasszon könyvet
a nyaralásra!
Akciós könyveink listája a 24–31. oldalon található.

Az ajánlat július 1-jétől szeptember 15-ig, illetve a készlet erejéig tart.
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

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2017. szeptember 18-ig ve
szünk fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak ab
ban az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását
nem bontotta meg, és a terméket rendeltetésszerűen használta. Elállása
esetén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru
vételárát az eladó az áru 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

