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Tisztázatlan bűnügy

Volker Kutscher
125 × 200 mm, 568 oldal, kartonált
Berlin, 1929. Egy baljós árnyakkal teli város.
Gereon Rath felügyelő ajtaján egyik éjjel egy ismeretlen orosz férfi dörömböl, pár nappal később
holtan halásszák ki a csatornából. A felügyelő
a saját szakállára nyomozni kezd.
Alulírott megrendelem a Líra Könyvklubtól az alábbi termékeket.
Vállalom, hogy a megrendelőlapon szereplő termékek vételárát
az átvétellel egyidejűleg kiegyenlítem.
Név/cégnév: .....................................................................................................
Kapcsolattartó (cég esetén): ............................................................................
irsz.
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telefon: 06-

-

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

Ha a számlát más néven kéri:
Számlázási név: ................................................................................................
Cím: ...................................................................................................................

Tartalom

Athenaeum kiadó ..............
Athenaeum kiadó
General Press könyvkiadó
Interjú
Grecsó Krisztiánnal ..................
General Press könyvkiadó
Lazi könyvkiadó ..................
Nicholas Sparks Budapesten .
Trivium kiadó ....................
Partvonal kiadó ...............
Az Ulpius baráti kör
ajánlásával ......................
Álomgyár kiadó ................
21. század kiadó ...............
Detektív kiadó ..................
Részlet
Julian Fellowes: Belgravia ........
Tericum kiadó ...................
Ajánló
Heltai Jenő: Négy fal között ......
Magvető kiadó ..................
Szépmíves kiadó ...............

04

05
06
08
09
09
10
10
11
12
12
12
13
14
15
16
17

Akadémiai kiadó ...............
HVG könyvek ......................
Corvina kiadó ...................
Partvonal kiadó ...............
Ajánló
Hügge – Az otthon melege .......
Édesvíz kiadó ....................
MArco Polo útikönyvek .....
Ajánló – Pacal kontra
zelleres mángoldleves
Cserna-Szabó András:
77 magyar pacal
Amber Locke: Levesek .............
Saxum kiadó ......................
Menő könyvek ....................
Manó könyvek ....................
Babilon könyvkiadó ...........
Móra kiadó ........................
Napraforgó kiadó .............
Synergie kiadó .................
kövi Szabolcs
relaxációs zenei CD-i .......

18
19
20
20
21
22
22

23
24
24
25
27
28
29
30
31

Cecelia
Ahern
ismét új kötettel
jelentkezett
(4. oldal)

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

db

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.

év

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!

G recsó Krisztián új könyve egy rituális csa-

ládi lekvárfőzéssel indul, s a novella végére
megtudjuk, miért életbevágóan fontos ez a
ceremónia, milyen mély emberi tragédia és
boldogság húzódik meg egyszerre benne.
A könyv kapcsán beszélgettünk vele nosztalgiáról, családról és büszkeségről.
Cserna-Szabó András régi nagy szerelméről, a pacalról írt egy fantasztikus kul-

túrtörténeti esszét… vagyis inkább krimit,
mert olyan izgalmas, mintha egy bűntény
után nyomoznának benne. Persze sokan
bűnténynek tartják magát a pacalfogyasztást is – de még akár az ő viszolygásukat is le
tudja gyűrni ez a gasztro-tűzijáték.
Család és bendő rendben – ez már a
hygge (ejtsd: hügge) kiindulási alapja. Egy
gyönyörű könyvecskéből megtanulhatjuk

a világ legboldogabb népétől, a dántól, hogy
hogyan kell feldobni úgy a hétköznapjainkat, hogy még mi, híresen pesszimista magyarok is úgy éljünk, mint Marci Hevesen.
Jó olvasást!
Király Levente
főszerkesztő

Határidônaplók a 2018-as évre
Szabadság – Naptár 2018
Paulo Coelho
136 × 208 mm, 264 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ101
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3450 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.

Egy év a titkos kertben

Határidőnapló mesébe illő rajzokkal
2017. szeptember – 2018. december
Johanna Basford színezőkönyve
215 × 185 mm, 160 oldal, spirálozott
Rendelési kód: BQ102
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Tervezd meg a napi teendőidet ebben a varázslatos határidőnaplóban! A Johanna Basford mesébe illő rajzaival díszített heti
tervezőben még a legsűrűbb programok listájára is jó lesz ránézni.
Várakozás, vagy unalmas előadás, találkozó, esetleg utazás közben pedig egyből ki is színezheted a rajzokat!
A határidőnaplóba 2017 szeptembere és 2019 januárja között írhatsz és színezhetsz!

A napok iszkolása – 2018

Magazin kéthavonta
XI. évfolyam 5. szám
2017. szeptember 19.

ISSN: 1788-649X

Magvető notesz
Egy év Esterházy Péterrel
88 × 138 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ103
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Esterházy Péter mondatai 2018-ban is
egy különleges könyvtárgyban kísérhetik
útjukra az olvasókat. A Magvető Kiadó
harmadik alkalommal jelenteti meg
A napok iszkolását.
A Farkas Anna tervezte könyvnoteszben
Esterházy 2000 és 2016 között publikált
írásaiból válogatott részletek alkotnak
sajátos egységet a szerző fotóival és
könyveinek illusztrációival. Minden oldalon ott lüktet a szabadság mámora.
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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Az Ötödik
Hegy

Paulo Coelho
115 × 195 mm,
288 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Rendelési kód: BQ104
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

A Krisztus előtti 9.
században járunk. Akháb
izraeli király felesége
kívánságára üldözőbe
veszi azokat, akik nem
imádják a föníciai Ötödik
Hegy isteneit, és fejét
veszi az Úr prófétáinak.
Illés azonban megmenekül, és az Úr angyalának
szavára elhagyja Izraelt.

A sokszívű

Szurovecz Kitti
136 × 204 mm,
328 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ106
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft

Annabellának két élete
van: két lakhelye, két
állása, két baráti köre
és nem utolsósorban:
két szerelme. Az évek
során mesterien meg
tanulta különválasztani
a világait és elrejteni
kínzó lelkifurdalását,
ám egy nap megtudja,
hogy gyer
meket vár,

Viktória királynő
és Abdul
A vérszomjas libanoni
hercegnő hazájában, egy
özvegyasszony házában
lel menedékre, hogy ott
várja ki küldetését: le
kell győznie a világszép
Jézabelt.
A fiatal próféta életébe
váratlanul beköszönt a
szerelem, a rövid békés
időszaknak azonban
hamarosan vége szakad,
és Illésnek szembesülnie
kell azzal, mit is jelent,
hogy sorsát nem maga
irányítja…

és onnantól minden
megváltozik…
Szeretne őszintén élni,
de képtelen megtenni
az első lépést. Amikor
az interneten rátalál
a Sokszívűek Társa
ságára – akik épp úgy
élnek, ahogy ő, csak
mindezt etikusan, az
összes szerelmi partne
rüket beavatva teszik –,
úgy érzi, új családra
lelt… Vajon képes lesz
ebben a kívülről szür
reálisnak tűnő világban
boldogságra találni?

A Tökéletes

A Vétkes-sorozat 2. kötete
Cecelia Ahern
Shrabani Basu
130 × 197 mm,
125 × 200 mm,
384 oldal, füles, kartonált
384 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ111
Rendelési kód: BQ107
Bolti ár: 3499 Ft
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Klubár: 3250 Ft
A társadalom, amelyben
Szeptemberben Judi Dench
Celestine North él, tökéletesfőszereplésével, Stephen
séget vár el a tagjaitól. Azzal,
Frears rendezésében a film
hogy az erkölcsi vizsgálóbizottvásznon is találkozhatunk
ság Vétkesnek ítélte a lányt,
a történettel, mely a fiatal
indiai szolga és Viktória király- megfosztotta alapvető jogaitól,
a tanulás és az emberi kapcsonő különleges barátságáról
szól. Az uralkodó mérhetetlen latok lehetőségétől. Celestineörömet és megnyugvást talált nek döntenie kell: a saját
életét menti, vagy önmagát
munsijában. Bensőséges
kapcsolatuk egészen a király- feláldozva kiáll a Vétkesek
nő haláláig kitartott.
társadalmi ügye mellett.

Domina

A Maestra-sorozat 2. kötete
L. S. Hilton
125 × 195 mm,
368. oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ108
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
Judith Rashleigh egykori
művészettörténet-hallgató egy
festménypiaccal foglalkozó
maffiahálózatba keveredik. Később úgy dönt, hogy Elisabeth
Teerlinc néven új életet kezd
Velencében. Saját galériát
nyit, és megpróbálja elfelejteni
az egykori gyilkos Judithot.
Azonban hamarosan rá kell
döbbennie, hogy egy hatalmas
játszma mellékszereplőjévé vált.

Aurora Borealis – Északi fény

Pataki Éva–Mészáros Márta–Törőcsik Mari
165 × 220 mm, 248 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ105
Bolti ár: 4999 Ft ◆ Klubár: 4650 Ft
Hogy mi is ez a könyv? Pillanatképek sora: két kivételes
nő, egy színész és egy rendező – miközben forgat,
játszik, rendez – az életéről beszélget, emlékeket idéz.
Azt mondják, ők már többet nem filmeznek – de mi
reméljük, hogy még igen.
Két művész a felvillanó északi fényben, túl a nyolcvanon:
Törőcsik Mari és Mészáros Márta. A pályáról, a színházés filmművészet múltjáról, jelenéről, halhatatlan emlékű
pályatársakról, kalandokról csevegnek felszabadultan;
aztán jóval szomorkásabban a súlyosabb és örök érvényű
dolgokról: női sorsokról, háborúról, túlélésről.
A könyv voltaképpen egy közös alkotás folyamatát,
az Aurora Borealis születését kíséri. A filmét, amely
a valóban megélt női sorsok és élettragédiák tablója.

Október 19-től kerül a mozikba Mészáros
Márta új filmje, az Aurora Borealis – északi fény, melynek főszereplője Törőcsik
Mari, Tóth Ildikó és Törőcsik Franciska.
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A tökéletes fiú

Barbara Claypole White
125 × 189 mm,
452 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ115
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Amikor Ella egy repülőút alatt
rosszul lesz, és kórházba kerül, fiuk nevelése férjére hárul.
A kissé rendmániás Felix nehezen mutatja ki az érzelmeit,
így különösen nagy kihívás
elé állítja a feladat, hogy
megtalálja a hangot a tizenhét
éves fiúval. Ráadásul Harry
nem is mondható átlagos
gimnazistának: a tehetséges
és érzékeny kamasznak
Tourette-szindrómája van.

Széthullás

Linwood Barclay
137 × 197 mm,
392 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ116
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
David Harwood nagy adag
készétellel ugrik be az
unokahúgához, hogy ezzel
segítse a gyászoló fiatal nőt.
Amit azonban Marlánál talál,
arra egyáltalán nem számít:
a kisbabáját elvesztett nő egy
vadidegen gyereket dajkál.
David döbbenete később elborzadásba csap át, amikor a
kisfiú édesanyjára, Rosemary
Gaynorra vérbe fagyva találnak az otthonában.

Kardos
Margit
disszidál

Szentesi Éva
125 × 195 mm,
192 oldal,
keménytábla,
védőborítóval
Rendelési kód: BQ109
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
És elkezdődött az életem,
ami sokkal jobb, mint ez
volt...
Ez a könyv legalább an�nyira szól a férfiakról, mint
a nőkről. Míg szereplői az
emberi kapcsolatok szövevényességéről mesélnek,

Vágóhíd blues

Peter Robinson
137 × 197 mm,
352 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ117
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Alan Banks főfelügyelő
kisvárosában ezúttal több szokatlan esemény is megzavarja
a helybéliek nyugalmát. Előbb
két fiatal férfinak vész nyoma,
majd egy második világháborús hangárban frissnek látszó
vérfoltra bukkannak, illetve
kiderül, hogy az egyik helyi
gazda igen értékes traktorát
ellopták. Ráadásul az egyik
eltűnt fiatal férfi lakókocsija
váratlanul porig ég.

Egy ágyban
a szörnyeteggel

a háttérben megjelenik a
gyermekkor, ahonnan az
elbeszélő érkezik.
Egy, a nyolcvanas években
felnövő kislány, egy csapongó, bizonytalan, fiatal
nő, egy elhagyott feleség,
egy szerető, egy takarítónő
és négy férfi, akik körül
ezeknek a nőknek az élete
forog: novellákra szétbontva és összefűzve.

Rendeljen november 13-ig!

Elizabeth Hoyt
137 × 197 mm,
280 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ112
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Lily Stump kisfia kifulladva
rohan az anyjához: egy
szörnyeteg van a kertjükben.
A üres tekintetű, vad külsejű
férfi azonban ártalmatlannak
bizonyul. A csonka kis család
és az idegen mindennapjai
lassacskán összefonódnak,
ám a nő egy nap megdöbbentő felfedezést tesz: a rejtélyes
férfi cseppet sem együgyű,
a bamba arc csak álca.

www.lira.hu

Misu háborúja

Pachmann Péter
125 × 200 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ110
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Misunak már a születése sem
volt egyszerű. Talán nem is
szerették igazán. És vajon mit
keres a család közelében Áb
rahám, az édesapa barátja?
Hat évvel később, a délszláv
háború idején Misu, a halá
los beteg kisfiú a Drina völ
gyébe utazik. Steril szobára

Az Újonc

Monica McCarty
137 × 197 mm,
392 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ113
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A forrófejű és vakmerő
Kenneth Sutherland élete legnagyobb kihívása előtt áll: be
akar kerülni Robert the Bruce
rettegett felföldi harcosainak
a sorába. A siker kapujában,
egy védtelen – és meglehetősen buja – pillanatban,
az istálló mélyén azonban
rabul ejti őt egy ártatlan női
szempár, amelynek csillogását képtelen lesz kiűzni
a fejéből…

(1) 33 77 333

lenne szüksége a túléléshez,
édesanyja mégis ápolónői
feladatokat vállal egy tábor
ban. Misu végignézi, ahogy
útban a tábor felé, az ellen
őrző pontoknál folyamatosan
megalázzák a félholdat viselő
nőket. Az édesanyának és
Misunak sokszor víz sem jut.
A túlélésért küzdenek.
Pachmann Péter meglepő
fordulatokban gazdag
regénye egy furcsa világba
vezet bennünket. Itt mások
a szabályok. Vagy minden
furcsa döntés egy jól felépí
tett stratégia része?

A néma nevelőnő

Julie Klassen
137 × 197 mm,
416 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ114
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Olivia Keene épp egy lánynevelő intézetbe tart, hogy
állás után érdeklődjön. Egy
nemesi családnál megszállva
rajtakapják, ahogy véletlenül
kihallgat egy bizalmas beszélgetést a ház ura és annak fia,
az ifjú Lord Bradley között. Egy
beszélgetést, amely, ha kitudódik, óriási botrányba keverheti a családot. Lord Bradley
ezért úgy dönt, ő maga ajánl
munkát a lánynak.

(1) 299 80 00
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Fotó: Csibi Szilvia, Nők Lapja Évszakok

„A tárcanovellák is
jéghegyek”

A könyv címe, a Harminc év napsütés
trükkösen ki van emelve egy mondatból, amely
ben kiderül, hogy az elbeszélő nagyapja (talán
valóban így volt, és a te nagyapád) harminc éven
át feljegyezte az időjárás adatait egy füzetbe. De
semmi mást. Vajon miért csinálta ezt? Mi volt
az értelme ennek?
Ez a szövegfolyam, ez a különös napló valóban létezik, és tényleg a nagyapám írta, még
egy földrajzszakos szakdolgozat is született
róla. Azt hiszem, a nagyapám vonzódott az
írásbeliséghez, de nem mert, vagy nem akart
naplót vezetni, ezért ahhoz a hagyományhoz
csatlakozott, ösztönösen, amelyet jól ismert.
Vagyis az ő szövege közeli rokona a gazdasági feljegyzéseknek, azoknak a paraszti
„krónikáknak”, melyben a termés meg volt
örökítve, de a születés és a halál nem – bár
ezek a legfontosabb adatok talán még a Biblia belső borítójára felíródtak ceruzával –, de
minden más a feledésé volt, mindig. Az én
tatám nem csak azt írta le, mennyit ellet az
anyakoca, hanem vezetett egy másik folyamot is, és napról-napra, elképesztő pontossággal és kitartással, ameddig bírta, lejegyezte, hogy délről fújt-e a szél. A Harminc
év napsütés ennek a csendes kalendáriumnak
egyfajta tükörképe, belenéz ebbe a múltba,
de minden fordítva van benne, ahogy a tükörben lenni szokott. Itt megírtam sok mindent abból, amit ő is megírhatott volna, ha
meri, ha akarja, ha van bátorsága hozzá.
Nagymamád is írt, első könyved megjele
nésekor pironkodva elővette a gondosan elrejtett
önéletrajzi regényét. Azok a mondatok, amelye
ket tőle idéztél korábbi műveidben, és most eb
ben is, kifejezetten jók. Lehetett volna író belőle?
Ezek szerint nem elkezdtél, hanem folytattál
valamit a családban?

Grecsó Krisztián új könyve,
a Harminc év napsütés az író
utóbbi években született rövidebb írásait, a könyv megjelölése szerint tárcanovelláit gyűjti
egybe. A motívumok némelyike
ismerős lehet, újból felbukkannak
a Jelmezbál, a Mellettem elférsz,
a Megyek utánad, de még a Tánciskola szereplői is. Mindegyik darab egy-egy remeklés: emlékezetes,
sokszor nagyon vicces történetekből áll össze egy rendhagyó családi tabló, amit jó kézbe venni.
Interjúnkban többek között
a könyvről, a „majdnem-író”
ősökről és a szülők büszkeségéről is beszélgettünk.
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Igen, ezt írom is, mindenképpen lehetett
volna belőle író, csak ahhoz rossz helyre
született és rossz időbe. A huszadik század
elején egy törvénytelenül született árva
lánynak – akiből szükségszerűen cseléd
lesz – nem volt esélye, hogy művészi pályára
menjen. Ahhoz, hogy író legyen, meg végképp nem, hiszen még a Nyugatosok is a feleségeik közé ültették a fogadásokon a lapba publikáló nőket, a saját író kollégáikat.
Így aztán ő nem is vágyott a lehetetlenre.
Csak imádta a mondatot, imádott írni. Nem
gondolt rá, hogy ebből lehetne valami, hogy
ezt közölni kellene, vagy hogy az írással az a
célunk, hogy azt elolvassák, mert különben
olyan, mintha magunkban beszélnénk. Neki
az írás élvezete volt a cél. Egészen addig, és
ezt is megírom abban az írásban, amíg meg
nem látta az én első verseskötetem. Legyen itt egyszer az igazi neve, megérdemli,
Grecsó Istvánné Bereczki Jusztinának hívták, az ő nevét még a regényekben sem változtattam meg, Juszti mamaként emlegetem
mindig. Sok írása megjelent haláláig, a Szeg

interjú Grecsó Krisztiánnal
vári Napló folytatásokban közölte az önéletrajzi regényét, és számtalan verse megjelent
a helyi Katolikus Híradóban. Nagyon büszke
volt erre, joggal, és persze mi is.
Megrendítő élmény az életünkben, ami
kor túléljük a szüleink életkorát – többször
is megemlíted, hogy közelítesz már édesapád
negyvenegynéhány évéhez. Mintha a bűntudat
keveredne szégyennel, de egy kis büszkeséggel
is, hogy mégiscsak előrébb jutottunk, mint csa
lád. Komplex, nehezen kifejezhető érzés ez, és
a könyved egyik alapmotívuma.
Egészen máshogy kezelem ebben a könyvben a családot, mint a korábbiakban, hiszen
ezek önálló szövegek, és mindegyik olyan,
mint egy fénykép, mint egy villanófény.
Ezért nagyon tömörek, sok minden kiszakad bennük, a maguk módján őszintébbek
és kíméletlenebbek, mint egy nagy és hömpölygő szöveg, amiben elfolyhatnak a dolgok. Itt bizony egy mozdulat, egy pillanat
ragad meg, és az hozza el a tágabb világot,
a tágabb környezetet, az összehasonlítást,
mondjuk, vagy a párhuzamokat; azokat a túl
általános vagy megfoghatatlan általánosságokat, amiket néha, mivel olyan banálisak,
végig sem gondolunk, vagy olyan fájdalmasak, hogy emiatt nem is akarunk velük
szembesülni. Jó kis mérlegelés volt összegereblyézni és megdolgozni ezt a sok írást.

képpen emlékezem-e, mint tíz éve, hogy
van-e ennek a technikának változása, javul-e
vagy tisztul-e, mindenestre két nagy mester
előtt tisztelgés megint ez a könyv, és ha már
erre kérdezel, akkor itt egyértelműen Krúdy
bánatos, mégis izzó, kicsit öntetszelgő, de
mégsem hamis nosztalgiája vezetett. A másik mester pedig, ahogy a korábbi prózák
esetében is: Móricz Zsigmond.
A záró novellában a bezárkózott életet élő
édesapádat elráncigálja a család egy plázába,
ahol pánikroham tör rá. Mégis happy enddel
zárul a történet: a szülők, mint egy gyerek,
eljátszadoznak a lakótelepi lakás ajtajának
kémlelőnyílásával. Tudunk még ilyen gyermeki
szemmel a világra nézni? Mi kell hozzá, hogy
azt tehessük?
Erre mondtam az előbb, hogy mindig egy
aprósággal, egy jelenettel, egy életszilánkkal gazdálkodtam, és abból vezettem le,
engedtem el a történetet. De hát a műfaj
maga ilyen, a tárcanovellák is jéghegyek,
ahogy a nagy testvéreik, tán még tömörebb
és régebbi víz fagyott beléjük, mint egy nagyobb kompozíció esetén. Nem tudom, mi
dönti el, milyen ösztönös erők, hogy melyik
motívum kerül regénybe, és mi marad meg
önmagában, és lesz aztán egy kicsi szövegtestben egy apró bross.

Harminc év napsütés

Minden írásodban nagyon erősen érzem a
nosztalgiát, az elmúlt dolgok elvesztése miatti
fájdalmat, főleg az elmúlt szerelmek miattit.
Ahogy viszont egyre érettebb (egy fiatal azt
mondaná, öregebb) leszel, úgy változik át ez a
nosztalgia is. Más minőségű: érettebb, bölcsebb,
megbocsátóbb, és talán kevésbé fájdalmas, de
úgy, hogy az érzés mélysége mégis megmarad.

Egy csendes kalendárium
Grecsó Krisztián
125 × 197 mm, 240 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ118
Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 2990 Ft
Vajon a család jelentheti-e nekünk az otthont
az időben, vagy minden alkalommal újra meg kell
küzdenünk ezért az otthonosságért?
A szerzővel ismerős terepen barangolhatunk, mégis minden más. A falu és város közötti kulturális
váltások megélése, a helyekhez és helyzetekhez
való visszatérés ambivalenciája most is ott van az
írásokban, de mindent közelről látunk, így a történetek egyszerre komikusak és drámaiak.
A Harminc év napsütés olyan, mint egy varázslatos
kalendárium, benne a generációk közötti kommunikáció lehetőségei és lehetetlenségei, a velünk
élő múlt kiismerhetetlen történetei.

Azért igyekeztem mindig önironikus lenni,
és ha a téma engedte, jókedvű is, de legalábbis megmutatni, hány prizmán át lehet
nézni egy régi képet, egy régi nyarat és mi
minden felszakad egy korai kamaszcsók emlékével együtt. Nem tudom, hogy ma más-

Édesanyád még tud felhőtlenül örülni an
nak, hogy író lettél? Ott volt, ugye, a Pletykaanyu miatti botrány, amikor bepereltek néhá
nyan a szülőfaludból a könyv miatt, most meg
megírod az első süteménye történetét…

A szerző korábbi kötetei:
Megyek utánad
312 oldal
Rendelési kód: BQ119

Jelmezbál

296 oldal
Rendelési kód: BQ120

Tánciskola

332 oldal
Rendelési kód: BQ121

Mellettem elférsz
320 oldal
Rendelési kód: BQ122

125 × 19
7
keménytá mm,
bla,
védő
Bolti ár: borítóval
3499 Ft/
kötet
Klubár
:
3250 Ft
/kötet

Persze, hogy örül, nagyon büszke ránk!
Az öcsém, Zoli sikeres táncos és koreográfus, remek tanár is lett belőle, sosem gondoltam volna, hogy ilyen jól bánik majd az
emberekkel. Én meg idén nyáron Szegvár
díszpolgára lettem, ami nagy dolog nekem,
azért is, mert nagyon sok szeretet jön vele
együtt: levelek, kérdések, és kiderül, hogy
olvassák a szövegeket, vagyis a valóságos
világ befogadta a róla szóló fiktív rajzot,
szeret élni vele, tud azonosulni hozzá.
Hogyne lenne erre büszke anyu?! És megmondom őszintén, nagyon meghatódtam a
dologtól, tizenöt éve, a pereskedés árnyékában nem gondoltam volna, hogy erre
tart majd a dolog.
Király Levente
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Aki bújt…

Linda Green
125 × 200 mm, 352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ128
Bolti ár: 2990 Ft ◆ Klubár: 2780 Ft
Egy, kettő, három... Lisa lehunyja a szemét, és elkezd
számolni, a négyéves kislánya pedig elbújik a parkban.
Amikor azonban a nő kinyitja a szemét, és megfordul,
sehol sem találja Ellát. Eltűnt. Minden nyom nélkül.
Hamar nyilvánvalóvá válik, hogy a kislányt valaki
elrabolta. A kellemes nyár végi délután egy pillanat alatt
rémálommá válik, és a vidám bújócskát egy másik, életre-halálra menő játék váltja fel: a versenyfutás az idővel.
Megjelenik: szeptember 29-én.

Egy élet ára

Angela Marsons
137 × 197 mm, 400 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ124
Bolti ár: 3490 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Két kislányt, két barátnőt elrabolnak úszóedzés után.
A szüleiknek küldött SMS a szokásos követelések
helyett még szörnyűbb tartalmat rejt: a családoknak
licitálniuk kell, és aki többet ajánl a lányáért, azé életben marad, a másik gyereknek viszont meg kell halnia.
Kim Stone felügyelő nehezen talál nyomra, pedig az
emberrablóknak nem ez az első ilyen ügyük. Egy anya
már jó ideje hiába várja vissza élete értelmét...

Charles Martin
137 × 197 mm,
300 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ123
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A tizennyolc éves Cooper
egy gitárral a kezében
maga mögött hagyja az
édesapját, hogy énekesként próbáljon szerencsét.
Nemsokára azonban a saját
bőrén kell megtapasztalnia, hogy a tehetség
nem elég a sikerhez, és az otthon melege után a világ rideg,
kegyetlen helynek bizonyul. Charles Martin regénye költői
vallomás a szülői szeretetről: egy apa és a fia közötti törékeny kapcsolat történetét mutatja be, egy olyan történetet,
amelyben nemcsak a szereplőknek kell szembenézniük
saját magukkal, hanem amely az olvasó életét is gyöke
resen megváltoztathatja.

A nagy sikerű történet már a mozikban!
Vince Flynn

Amerikai
bérgyilkos
Az ifjú Mitch Rapp
sikeres atlétaként
élte a boldog ame
rikaiak életét, amíg a Pan
Am 103-as járata fel nem
robbant a skóciai Lockerbie fölött,
kétszázhetven halálos áldozatot követelve. A gép fedélzetén utazott a szerelme
is, és ez a tragédia mindent megváltoztatott.
Rapp személyes bosszút esküszik a tettesek
ellen, és a CIA kötelékébe lépve szívós munkával halálos fegyverré képezi magát, aki nem ad
és nem kér kegyelmet a nemzetközi
terroristák elleni harcban. A külmm,
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l, karton 26 majd Hamburgba is, de végül
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Klubá
sül, amikor bajtársait túszul ejtik
a radikális iszlám harcosok…
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Elveszett holnap

Lee Child
137 × 197 mm,
376 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ127
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3390 Ft
Jack Reacher, a világutazó volt
katona a mai napig nem felejtette el a kiképzésen tanultakat. Az utóbbi pár percben
egy nőre lett figyelmes, aki
a felületes szemlélő számára
csak egy fáradt utazó. Látja,
hogy az asszony testtartása
megváltozik, az arckifejezése
zavart lesz. És már azt is tudja,
kinél látott ilyen viselkedést
korábban: a robbantásra készülő öngyilkos merénylőknél.

www.lira.hu
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A róka völgyében

Charlotte Link
137 × 197 mm,
456 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ125
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft
Egy erdőszéli, elhagyatott
parkolóban Vanessa a férjére
vár, amikor egy idegen megtámadja, elkábítja és elrabolja.
Aztán bezárja egy ládába
egyheti élelemmel és vízzel,
majd elrejti egy barlangban.
Váltságdíjat követelne, ám
mielőtt fel tudná hívni az
asszony férjét, egy kocsmai
verekedés miatt letartóztatják, és két évre elítélik, a nő
pedig a sorsára marad...

(1) 299 80 00

Lazi könyvkiadó
Az oláhok vérnyomában
a Fekete-tengerig

Maderspach Viktor
145 × 209 mm, 256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ130
Bolti ár: 2600 Ft
Klubár: 2390 Ft
Maderspach Viktort nevezték már
a Havasok Hősének, Acélembernek,
Vadmagyarnak, az általa az I. világhá
borúban vezetett osztagot pedig „Oláh
ölőnek” hívták. E vadászkülönítményével 1916-ban a Zsil völgyétől egészen
a Fekete-tengerig üldözte a román hadsereget. Könyve ennek az időszaknak
a személyes történelmét meséli el.

Anus Mundi

Öt év Auschwitzban
Wieslaw Kielar
135 × 204 mm, 368 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ133
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Tizenkilenc éves volt a szerző, amikor
a 290-es számot kapta Auschwitzban.
Öt év alatt megtanulta a túlélés művészetének minden csínját-bínját, a fogarany,
a cigaretta, a krumpli csereértékét, illetve
az emberélet teljes semmibevételét.
„Alvilági útikalauzából” a mai nemzedék
megismerheti azt a világot, amely ugyan
már távoli, de amelyről a haladó emberiség nem feledkezhet meg soha.

Kisalföldi vadásznapló

Balogh Gábor
142 × 197 mm, 288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ132
Bolti ár: 2800 Ft
Klubár: 2590 Ft
„Könyvemben egy kisalföldi vadásztársaság területén 1992 és 1996 között
átélt események közül válogattam.
Igyekeztem minden ott honos vadfaj
vadászatából szemezgetni. Hosszú
téli estéken jó a cserépkályha mellett
üldögélve belelapozni a régi naplókba, újra átélni sikeres és sikertelen
vadűzések bűvöletét, emlékezni diadalokra és levonni az esetleges kudarcok
tanulságait.” (Balogh Gábor)
Ó, evés gyönyörűsége

A gasztronómia
füveskönyve

112 × 197 mm, 208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ131
Bolti ár: 2400 Ft
Klubár: 2230 Ft
Bárki bármit mond, a gasztronómia nem
egyenlő az evéssel. A magyar értelmező
szótár is azt mondja, hogy a gasztronómia
az ételek, italok szakértő ismerete, valamint
élvezetüknek kifinomult képessége, az ízlés
művészete. Az evés életminőség. Az evés
filozófia. Az erről szóló bölcsességekkel
könyvtárakat tölthetnénk meg, ezek legjavát
gyűjtöttük kötetbe.

A modern
Jane
Austen
Budapesten
Nicholas Sparks

október 18–20. között Budapestre látogat, hogy találkozzon magyarországi rajongóival.
Október 18-án 18 órakor:
Beszélgetés a szerzővel az Uránia kávézójában.
Moderátor: Csisztu Zsuzsa.
A beszélgetés után a szerző dedikál.
Az esemény regisztrációhoz kötött!
Regisztrálni a romantikuskonyvklub@lira.hu
e-mail címen lehet. Az első 150 regisztrálót
tudjuk fogadni, mivel a terem befogadóképessége korlátozott. Bővebb információ
a www.generalpress.hu oldalon érhető el.
Október 19-én 17 órakor:
A szerző a Fókusz Könyváruházban dedikál.
Minden érdeklődőt szerettel várunk!

d

Rajongói visszajelzések:
„Ha annyit mondok, hogy miatta szerettem meg a romantikus könyveket, az már bőven elég!”
„A kedvenc íróm. Tökéletesen tudja, hogyan kell felépíteni
egy történetet, hogyan kell megadni egy nőnek azt
az érzelmi kielégülést, amire szüksége van időközönként.
Talán ő az egyik legokosabb férfi, aki ért a nők nyelvén.”
„Igazi bestsellergyáros, akinek romantikus regényei filmvászonra kívánkoznak.”

d

A szerző legfrissebb kötete:

Kéz a kézben

Nicholas Sparks
137 × 197 mm, 568 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ129
Bolti ár: 3990 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft
Russell Green boldogan él a feleségével meg
a hatéves kislányával. Az élete azonban a vis�szájára fordul, amikor ott kell hagynia jól fizető
munkahelyét, és arra kényszerül, hogy önálló
vállalkozásba fogjon. Russell kezdetben azt
hiszi, csak a házasságát veszítheti el, de amikor azzal szembesül, hogy a felesége a gyermekét is elszakítaná tőle, végképp úgy érzi,
mintha kihúzták volna a lába alól a talajt.
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Trivium kiadó

Trivium kiadó • Partvonal kiadó
Odaát

Túl Marson és Vénuszon

Partvonal kiadó

Laurent Gounelle
125 × 200 mm, 296 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ145
Bolti ár: 3490 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Alice, a sikeres kommunikációs tanácsadó
hazatér szülővárosába, ahol találkozik
gyerekkori barátjával, a katolikus pappá
lett Jérémie-vel. Jérémie lelki válságba
kerül, mert napról napra szembesülnie
kell a ténnyel, hogy alig járnak templomba
az emberek. A meggyőződéses ateista Alice
elhatározza, hogy segít neki. Saját módszerei
vel megvizsgálja a szentmise „marketingjét”
– és arra jut, hogy változtatni kell…

Angyalokkal szárnyaló

Berti M. Bagdi
135 × 200 mm, 352 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ144
Bolti ár: 3490 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Ha ez a könyv rád talált, annak jó oka van.
A napjainkban játszódó, fordulatos,
romantikus, spirituális szerelmi regényben
betekintést nyerhetünk bátor őrangyalaink
kulisszatitkaiba. Megismerhetjük a Men�nyei Panteon és a Sötét Démonok Birodalmának hétköznapjait és állandó harcát a
lelkekért. A Démonok egyre inkább felborítják a fény és a sötétség egyensúlyát a
Földön. A mély mondanivalóval átszőtt
történetben két hősnő küzd a fényért és
igaz szerelemért: Lili, az emberlány, aki folyamatosan keresi helyét
a Földön, és Violet, aki emberből vált angyallá az Égben.

Kapcsolatteremtő képességek
a mai összetett világban
John Gray
135 × 200 mm, 392 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ143
Bolti ár: 3490 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
A szerző 50 millió példányban elkelt könyvét,
melynek címe A férfiak a Marsról, a nők a
Vénuszról jöttek, minden nőnek és férfinak
ismernie kellene. Segítségével világszerte
párok ezreinek sikerült újjáalakítani szerelmi
életét. Rohanó világunkban azonban
a férfiak és nők megváltozott szerepét kell
újraértelmezni. Stresszkezelési tanácsai,
az életből vett példák segítenek jobban
megismerni és megérteni egymást, és általa
a kommunikáció mesterei lehetünk.

Atlantic Press könyvkiadó

A lélek botanikája Hazatérés

Elizabeth Gilbert
125 × 200 mm,
528 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ149
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Az Ízek, imák, szerelmek szerzőjének új kötete szerelemről,
kalandokról és tudományos
felfedezésekről. Az olvasó
Londonból indulva eljut Peruba, Philadelphiába, Tahitire és
Amszterdamba. A történet fő
alakja pedig Alma Whittaker,
aki a felvilágosodás korában
született, az ipari forradalom
idején élt, és szemtanúja volt
az emberi történelem rendkívüli pillanatának.

A benned rejlő kincs

Egy döbbenetes utazás,
mely a halállal veszi kezdetét
Robert Lawson
135 × 200 mm, 352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ146
Bolti ár: 3490 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
A New Yorkban élő olasz bevándorló
egyik nap hátborzongató felfedezést tesz,
senki nem hallja, nem látja őt. A teljesen
összezavarodott férfi megpillantja a saját
holttestét, és ráébred, hogy öngyilkosságot
követett el. Egy lelki út veszi kezdetét, ahol
a mennyország titkai feltárulnak, melynek
a vége, hogy szabadon élhet… Odaát.

Rupert Isaacson
130 × 198 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ148
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Az igaz történet főszereplője
egy autista kisfiú, Rowan, aki
saját világába zárva képtelen
kommunikálni a környezetével. Édesapja felfedezi, hogy
a lovak révén kapcsolatot
teremthet fiával. A történet legfontosabb üzenete:
az autizmus nem gyógyítható,
de nem is jelenti a világ végét.
A fájdalmasan humoros elbeszélésből megismerjük egy
apa küzdelmes útkeresését.
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A tűz kapui

Steven Pressfield
145 × 200 mm,
384 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ147
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
Az ókori thermopülai csatában Leónidász király és a
spártaiak maroknyi csapata
nem riadt vissza a hatalmas túlerő láttán. E hősies
csatáról egyetlen túlélője,
a hadifogságba esett Xeónész
ad naturalisztikus, szinte
fényképszerű beszámolót.
A regényben mesteri módon
fonódnak egybe a történelem,
az emberi hősiesség és egy
szerelmi történet szálai.

www.lira.hu

NEW YORK

Nagyvárosi séták
Bokor Pál
250 × 350 mm, 80 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ141
Bolti ár: 6690 Ft
Klubár: 6190 Ft
Egy rendhagyó képeskönyv,
mely egyben útikalauz is.
A klasszikus és a modern
New York utazóknak és
álmodozóknak. Tizenkét
romantikus séta minden
nagyvárosok nagyvárosá
ban. A Rockefeller Centertől Ellis Islandig, Harlemtől
Kis Itáliáig.

(1) 33 77 333

AZ ÜLDÖZÖTT

Szántó Dániel
150 × 210 mm,
336 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ142
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
A nagysikerű Revans szerzőjének új krimije. Várnay
Benett egykori nyomozó,
aki súlyos hibát vétett a so
rozatgyilkossági ügy végén,
tizenöt éves börtönbünteté
sét tölti. Váratlanul meghökkentő titokra derül fény:
a sorozatgyilkos utolsó áldozataként számon tartott kislány valószínűleg életben van.

(1) 299 80 00

Az Ulpius baráti kör ajánlásával

Ez vagyok
Drew története

Jodi Ellen Malpas
125 × 200 mm,
200 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ152
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Azt hittem, én irányítok. Nagyot tévedtem... Nincs szükségem kapcsolatra. Enyém a
Hux, egy dekadens klub, ahol
tetszésem szerint minden komisz vágyamat csillapíthatom.
Elveszem a gyönyört, és adok
is – korlátozások nélkül. Így,
amikor Raya Rivers tér be hozzám, s egy rideg, érzelemmentes, mocskos férfit kér, nos...
nálam jobban senki nem éli ki bűnös szenvedélyét. Raya azonban
más. Sebezhető. Valami mély bánatot hordoz, amely keresztülmegy
az összes gondosan felépített falamon, és megmagyarázhatatlan
módon gondoskodásra késztet. Most a gondoskodás irányít. A jég
átadta helyét a tűzforró szükségnek.

A tengerparti ház

Liz Fenwick
125 × 200 mm, 493 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ150
Bolti ár: 3790 Ft ◆ Klubár: 3490 Ft
Egy iker testvérpár, és egy felelőtlen lépés, amely
hetven esztendő múltán is kísért...
A tizennyolc éves Adele és Amelia története
1943-ban, a háború sújtotta Cornwallban kezdődik. Először az önkéntes hadiszolgálat választja
szét az ikerpárt, majd egy szívet tépő árulás – ezúttal örökre... Magával ragadó romantikus családregény veszteségről, végzetes döntésekről,
régóta rejtegetett titkokról.

Tulipánláz

Deborah Moggach
125 × 200 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ154
Bolti ár: 3590 Ft ◆ Klubár: 3290 Ft
Lélegzetállító történet hatalomról, szendevélyről
és árulásról a 17. századi Amszterdamban, a városban, amelyet rabul ejtett a tulipánláz. A gyönyörű Sophia férje, Cornelis meggazdagodott az
egzotikus új virágból, s örömében megbízást ad
egy ifjú művésznek, hogy fesse meg a portréjukat. A fiatal feleség és a festő között fellángol a
szenvedély. A regényt Sir Tom Stoppard ültette
át filmvászonra, az Oscar-díjas Alicia Vikander,
Christoph Waltz és Judi Dench főszereplésével.

Van, aki nem felejt

Wendy Walker
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ153
Bolti ár: 3790 Ft ◆ Klubár: 3490 Ft
A jómódú connecticuti kisvárosban tökéletesnek
tűnik az élet. Egy bulin azonban brutális támadás
éri a tizenhat éves Jenny Kramert. A lány erősen
vitatott orvosi kezelést kap, egy olyan gyógyszert,
amely kitörli memóriájából az erőszakos eseményt. Telnek a hónapok, a támadásnak nincs
valóságos emléke, Jenny azonban heves érzelmi
emlékeivel viaskodik. A sokkoló végkifejletű pszichológia thriller különlegessége, hogy a történetet Jenny pszichiátere meséli el.

Lány egy vonaton

A. J. Waines
125 × 200 mm, 440 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ156
Bolti ár: 3790 Ft ◆ Klubár: 3490 Ft
Az önfejű újságírónő a vonaton utazik, amikor a
mellette ülő lány, Elly egy medált dug a táskájába, majd a sínekre veti magát. Minden öngyilkosságra utal, a rendőrség lezárja az ügyet. Elly azonban egy sor rejtett üzenetet hagyott hátra, Anna
pedig veszélyes küzdelembe fog, hogy felkutassa
a lány fél éve elrabolt unokaöccsét, megtalálja
útitársa gyilkosát, és megválaszolja azokat a kérdéseket is, melyek saját múltjával kapcsolatban
merültek fel. A pszichológiai thriller az Amazon
sikerlistájának vezetője volt.

Fény az éjszakában

Tiffany Reisz
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ157
Bolti ár: 3790 Ft ◆ Klubár: 3490 Ft
Varázslatos mese egy bátor asszonyról. Fay Barlow
imádott férje, Will halála után képtelen menekülni fájdalmától, ám amikor munkát ajánlanak
neki Dél-Carolina legendás fövenyein, mégis elvállalja, mert a fényképészet maradt az egyetlen
szenvedélye. Az elbűvölő tengerparti városkában
megszállottja lesz egy legendának, amely a világítótorony egykori lakóját, a Fény Asszonyát övezi.
Megjelenik október 9-én.

Bármit,
csak ne az igazat
Mindannyian titkolunk valamit
Gillian McAllister
125 × 200 mm, 398 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ151
Bolti ár: 3790 Ft ◆ Klubár: 3490 Ft
Minden egy e-maillel kezdődött. Rachel
meg sem akarta nézni. Szereti Jacket, és
közös gyermeküket hordja a szíve alatt.
Megbízik a férfiban. Most azonban,
miután látta, már nem tudja meg nem
történtté tenni azt a percet. Sem az
események láncolatát, amelyet elindított.
Vajon miért hazudik Jack a múltjáról?
Mi az, amit rejteget? És Rachelnek van
joga hozzá, hogy mindenáron megtudja
az igazat? Te mit tennél, ha úgy gondolnád, hogy a párod titkol valamit?

Idegen gyerek

Rachel Abbott
125 × 200 mm, 440 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ155
Bolti ár: 3790 Ft ◆ Klubár: 3490 Ft
Amikor Emma Joseph megismerkedett a férjével,
Davidet bánat gyötörte. Első feleségét a saját elszabadult kocsija gázolta halálra, hatesztendős
lánya pedig titokzatos módon eltűnt a baleset
helyszínéről. Most, hat évvel később, Emma úgy
véli, végre maguk mögött tudhatják a fájdalmas
időket. Új életet építettek fel Daviddel, és van egy
csodaszép kisfiúk, Ollie. Aztán feltűnik egy idegen, és fölforgatja az életüket.
Megjelenés októberben!
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21. század kiadó
A lány, aki hazudott

A föld alatti vasút

Az igazság fáj…
Sue Fortin
130 × 197 mm, 462 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ165
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Lebilincselő pszichológiai thriller a nemzetközi
sikerszerző, Sue Fortin tollából. Erin és Roisin
barátok voltak, ám egy halálos baleset mindkettejük életét összezúzta. Majd Roisin felfedezi
Erin egy évtizeden át őrzött titkát, és eltökélten
igyekszik elérni, hogy Erin megfizessen a hazugságokért.

Colson Whitehead
145 × 210 mm, 360 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ158
Bolti ár: 3990 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft
Cora rabszolga egy ültetvényen egészen addig,
míg társa nem mesél neki a föld alatti vasútról,
mely a szökés lehetőségét ígéri számára.
A föld alatti vasút elnyerte a Pulitzer-díjat, és többek közt az Amazon és a New York Times is az év
regényének választotta. Nem csak a közönség,
a kritika is elragadtatottan fogadta a regényt,
mely íróját hetek alatt a kortárs irodalom legnagyobbjai közé emelte.
Megjelenik október 25-én.

Gyalogút

George Cooper
130 × 197 mm, 352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ163
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
George Cooper a Magánügy című sikerkönyv
szerzőjének legújabb regényében a már jól ismert magánnyomozó, Dave Bexley ismét zűrös
ügyekbe keveredik. Dave néha úgy érzi, csupán
gyalog a sakktáblán – de tudjuk jól, akár egy gyalog is képes játékokat eldönteni.
Várható megjelenés: szeptember 28.

Ügynök tűsarkúban

Lili Green-sorozat – 2. rész
Carrie Cooper
130 × 197 mm, 420 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ162
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
A szemtanú folytatása újabb izgalmas, fordulatos és romantikus kalandokat ígér. Képes lesz Lili
az ösztöneire támaszkodva megállni a helyét egy
olyan ügyben, amelynek sikerén egy jóbarátja
élete múlik? Vajon a sors a szerelmesek pártjára
áll, vagy végleg elszakítja őket egymástól?
Várható megjelenés: október 8.

Sylvia Day-kötetek
Idegen a férjem
Rendelési kód: BQ166

Hét év vágyakozás

Várható megjelenés: szeptember 28.
Rendelési kód: BQ167
A kötetek jellemzői:
130 × 197 mm, 320 oldal, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft/kötet
Sylvia Day a New York Times és az USA Today
nemzetközileg is elismert írója. Romantikus,
szenvedélyes könyvei 28 országban tették őt
bestsellerszerzővé. Erotikával fűszerezett történetei Magyarországon is elvarázsolják a női szíveket.

Az agyam eldobom

Nő pánikban
R. Kelényi Angelika
130 × 197 mm, 251 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ164
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
R. Kelényi Angelika humorral és öniróniával szemléli, majd gyógyítja ki magát pánikbetegségéből.
Ezt a naplót saját tapasztalatai alapján jegyezte
le, önsajnálat nélkül, görbe tükröt tartva saját
maga elé. Az új kiadással az olvasók a szerző életének egy meghatározó szeletét ismerhetik meg.
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Ragyog a hold

Michael Chabon
145 × 210 mm, 480 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ159
Bolti ár: 3990 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft
Az idős, beteg Nagypapa halálos ágyán meséli el
unokájának, amit megtanult életről, halálról, háborúról, hazugságról, és a szerelemről...
A Pulitzer-díjas író számtalan díjat, elismerést kapott legújabb regényére, melyet az Év Könyvének
választott a Wall Street Journal és a Washington
Post is. Semmi kétség: a Ragyog a hold az amerikai irodalom egyik legjelentősebb műve.
Megjelenik október 18-án.

A barátnő

Michelle Frances
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ160
Bolti ár: 3690 Ft ◆ Klubár: 3390 Ft
Laurának mindene megvan: karrier, boldog házasság, és a büszkesége, a huszonéves fia, a jóképű és tehetséges Daniel. Ámde Daniel találkozik Cherryvel. A fiatal lány pedig nem elégszik
meg a szerelemmel, Laura életét is akarja.
Michelle Frances bemutatkozó thrillere napok
alatt az Amazon No1 bestsellere lett, a kritikák
pedig, mint a thriller műfaj jövőbeli klasszikusáról
beszélnek az írónőről.

Háromszor
három
halál

Nemere István
148 × 210 mm,
217 oldal,
füles, kartonált
Rendelési kód: BQ161
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Az európai közös rendőrségi nyomozó
szervezet, az Europol fiatal francia nyo
mozóját egy napon különös ügy miatt
riasztják. Egyetlen éjszaka alatt Európa
három városában megölték a gazdag
Borsini bankárcsalád három tagját.
Marcel Dupré Párizsban kezdi a nyo
mozást, aztán Rómába, majd Velen
cébe repül. A csinos olasz Lea Cornelli
hadnagynővel hamarosan három újabb
halottat találnak. Aztán Toszkána szép
séges vidékén felfedezik a hetediket,
ő is Borsini volt. A Borsinik egymás után öröklik
a másik vagyonát, de napok alatt végük van –
az örökölhető vagyon pedig egyre csak gyarapodik...

Belgravia
Belgravia

Részlet Julian Fellowes azonos című regényéből, amely a General Press Könyv
kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Gieler Gyöngyi.
– Remélem, nem követünk el hibát – jegyezte
meg a hercegné az utóbbi egy órában immár
vagy huszadszor, miközben fürkésző pillantással méregette magát a tükörben. Elnyerte a tetszését, amit látott: egy középkorú,
csinos nő, krémszínű selyemruhában, aki
után még mindig megfordulnak a férfiak.
Gyémánt ékszerei pompásak voltak, bár a
barátai pletykáltak arról, vajon nem utánzatokkal pótolták-e az eredetieket, a gazdaságosabb élet jegyében.
– Már túl késő ezen töprengeni – Richmond hercege félig-meddig szórakoztatónak
találta a helyzetet, amelybe belekeveredett.
Brüsszelt arra szánták, hogy elmeneküljenek a világ elől, de nagy meglepetésükre a
világ utánuk jött. És most a felesége olyan
bált ad, amelynek a vendéglistája még Londonban is kivételesnek számítana, és mindezt úgy, hogy közben a város már a francia
ágyúk dörgésére készül. – Nagyon jó volt
a vacsora. Nem fér több belém, nem bírok
majd a bál utáni vacsorán is enni.
– Dehogynem.
– Úgy hallom, egy kocsi érkezett. Le kellene mennünk a földszintre. [...]
A kis szalonban még csak néhány vendég
lézengett. A virágosok remek munkát végeztek, halvány rózsaszínű rózsákból és fehér
liliomokból kötött csokrokkal díszítettek
fel mindent. A porzószálakat kimetszették,
nehogy a virágpor beszennyezze a hölgyek
ruháját, és különféle zöld hátterek előtt rendezték el a virágokat. Mindez olyan pompát
kölcsönzött a kocsikészítő egykori otthonának, amely nappal nem volt jellemző rá, és
a számtalan gyertyával megrakott csillárok
mindent lágyan aranyló fénybe borítottak.
A hercegné Edmund nevű unokaöccse,
vagyis Bellasis vicomte, épp Georgianával
beszélgetett. Együtt odasétáltak a lány szüleihez.
– Kik ezek az emberek, akiket Edmund
meghívatott veletek? Mi miért nem ismerjük őket?
– A ma este után már ismerni fogjátok
őket – szólt közbe Lord Bellasis.

– Nem vagy valami közlékeny – rótta
meg Georgiana.
A hercegnének volt egy gyanúja, és már
meglehetősen megbánta, hogy olyan nagylelkűen osztogatta a meghívókat.
– Remélem, az édesanyád nem fog haragudni rám – mondta Edmundnak. Gondolkodás nélkül adta oda az unokaöccsének a
meghívókat, de miután jobban belegondolt,
már sejtette, hogy a húga nagyon is haragudni fog.
Ebben a pillanatban, mintegy végszóra,
felharsant a kamarás hangja: – Mr. és Mrs.
James Trenchard és Miss Sophia Trenchard!
A herceg az ajtó felé pillantott.
– Csak nem meghívtad a Varázslót? –
A felesége értetlen arcot vágott. – Ő Wellington ellátmányért felelős embere. Mégis
mit keres itt?
A hercegné szigorúan az unokaöccséhez
fordult. – Wellington herceg beszállítója?
Egy kereskedőt hívtam meg a bálomra?
Lord Bellasis nem hagyta magát. – Drága nénikém, Wellington egyik leglojálisabb
és leghatékonyabb támogatóját hívtad meg,
aki segíti győzelemre vinni a harcunkat.
Úgy gondolom, minden, a hazájához lojális
brit hazafi büszke lehet, ha fogadhatja Mr.
Trenchardot a házában.
– Becsaptál engem, Edmund. És nem
szeretem, ha bolondot csinálnak belőlem.
– A fiatalember azonban már odébb lépett,
hogy az újonnan érkezett vendégeket üdvözölje. A hercegné a férjére meredt.
– Ne nézz így rám, kedvesem! Nem én
hívtam meg őket, hanem te. És el kell ismerned, hogy az ifjú hölgy igazán csinos.
Ez legalább igaz volt. Sophia soha életében nem volt még szebb.
Nem maradt idejük több szót váltani,
Trenchardék már oda is léptek hozzájuk.
– Igazán kedves volt öntől, hercegné, hogy meghívott minket – szólalt meg
Anne.
– Szóra sem érdemes, Mrs. Trenchard.
Úgy hallom, nagyon kedvesek voltak az
unokaöcsémhez.

Julian Fellowes
137 × 197 mm, 464 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ168
Bolti ár: 3990 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft
1815. június 15-én, egy nappal a waterlooi csata előtt
egy bál végleg megváltoztatja Sophia Trenchard életét.
Huszonöt évvel később a társadalmi ranglétrán egyre
feljebb emelkedő Trenchard család London divatos
negyedébe, Belgraviába költözik, és a régóta eltemetett
titkok lassan napfényre kerülnek: köztük a végzetes bál
beláthatatlan következményei is...
– Mindig nagy örömünkre szolgál, ha láthatjuk Lord Bellasist. – Anne jól választott
ruhát: az alakja pompásan érvényesült a sötétkék selyemben, és Ellis talált egy kis finom
csipkét, amellyel az ujjakat és a nyakkivágást
szegélyezte. Gyémánt ékszerei nem keltek
volna versenyre a teremben láthatókkal, de
azért tökéletesen elfogadhatóak voltak.
A hercegné is érezte, hogy kezd kissé
megenyhülni.
– Nem könnyű a fiatalembereknek távol
az otthonuktól – jegyezte meg aránylag szívélyesen. [...]
– Megengedik, hogy bemutassam a leá
nyomat, Sophiát? – vette át a szót Anne.
Sophia pukedlizett a hercegnének, aki úgy
mérte végig tetőtől talpig, mintha egy darab
szarvascombot vásárolna a hentesnél vacsorára – amit ő persze sohasem tett volna. Látta, hogy a lányka valóban csinos és kecses
a maga módján, de elég volt egy pillantást
vetnie az apjára, és az azonnal emlékeztette,
hogy ez a kapcsolat szóba sem jöhet. Rettegett tőle, mi lesz, ha a húga értesül erről
az estéről, és azzal fogja vádolni, hogy bátorította őket. De hát Edmund csak nem
gondolja komolyan, hogy bármi köze lehet
ehhez a lányhoz? Mindig is okos fiú volt, és
sohasem okozott semmi gondot.
– Miss Trenchard, enyém lehet a megtiszteltetés, hogy bekísérhetem a bálterembe? – Edmund igyekezett hűvös modort
magára ölteni, de a nagynénjét nem tudta
becsapni. Túlságosan is tapasztalt volt a világ dolgaiban, nem tévesztette meg a megjátszott közöny. Sőt, összeszorult a szíve,
amikor meglátta, hogy a lány az unokaöc�csébe karol, és együtt távoznak, halkan sugdolózva, mintha máris összetartoznának.
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Tericum kiadó

´´ könyvek
Lélekveszto
Titok

Eleanor Moran
140 × 200 mm,
360 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ173
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft
Mia sikeres gyermek-pszicho
terapeuta, magánélete kiegyen
súlyozott. Ám amikor betoppan
hozzá a tizenhárom éves Gemma, kísérteni kezdi a múlt.
Gemma apjának nyoma veszett.
A férfi érintett egy bűnügyben,
ezért Mia nehéz helyzetbe kerül.
Hogyan tudná segíteni a nyomozást anélkül, hogy a lelkileg
sérült kislányt ne árulja el?

A Hemingway-átok

Mariel Hemingway
140 × 200 mm,
304 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ172
Bolti ár: 3570 Ft
Klubár: 3290 Ft
Megindítóan őszinte visszaemlékezés
arról, milyen felnőni Hemingway unokájaként egy olyan családban, ahol generá
ciók óta kísért az alkoholizmus, a mentális
betegségek és a sérült emberi viszonyok.
Hemingway unokái közül a legkisebb,
Mariel volt az egyetlen, aki szembe szállt
a családját sújtó átokkal.

Sorsok,
avagy semmi különös

Viktoria Tokarjeva
142 × 197 mm, 384 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ175
Bolti ár: 4170 Ft
Klubár: 3880 Ft
A népszerű kortárs orosz írónő a 70–80-as
évekbe repíti az olvasót, a szocialista
Oroszország boldog-boldogtalan világába.
Egyik novellában sem történik semmi különös, akárcsak Csehovnál, de az élet már
csak ilyen. Tokarjeva hol derűs humorral,
hol fájdalommal mesél az emberi életről.

Megsebzett lelkek

Nina Laurin
140 × 200 mm, 288 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ174
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft
Lainey Morenót tízévesen elrabolták, és
csak négy év után találtak rá zavarodott
állapotban, terhesen. Tíz évvel később
nyugtatókon él, miközben elrablója még
mindig szabad. Egy nap Laineynek szörnyű gyanúja támad: sosem látott lánya
lehet a következő áldozat. Hogy megmentse, szembe kell néznie a múltjával.

Őrült görög nyár

Mandy Baggot
140 × 200 mm,
360 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ169
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft
Ellen Korfura utazik, hogy segítsen húgának az esküvője tervezésében. A lányok
napjai izgalmasan telnek, ám hiába az idilli táj, Ellent az otthoni problémái aggasztják. Miközben munkája következményeitől
és az exétől retteg, egyre bensőségesebb
kapcsolatba kerül az egyik alkalmazottal...

Az isteni Marlene

Amíg ti szültetek, én...

Kristin Newman
140 × 200 mm, 272 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ171
Bolti ár: 3570 Ft
Klubár: 3290 Ft
Vajon mit csinált Kristin, a Hollywood-i
forgatókönyvíró, szingli világutazó és
kalandor, amíg ti szültetek? Hősnőnket
lehet szeretni vagy megvetni, irigyelni vagy együtt érezni vele. Egy biztos:
közömbös senki nem lesz. Miközben a
világ legegzotikusabb tájaira kalauzol
bennünket, szingli csajos élményeit fanyar humorral és öniróniával adja elő.
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Életrajzi regény
C. W. Gortner
142 × 197 mm, 480 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ170
Bolti ár: 4170 Ft
Klubár: 3880 Ft

Maria Dietrich szegénységben nő fel az első világháború alatt.
Miután hegedűművészi ambíciói meghiúsulnak, belecsöppen
a berlini kabarék züllött világába. Igéző szépségével, polgárpuk
kasztó öltözködésével telt házak előtt énekel, és a filmszakmában
is befut. Sem a házasság, sem az anyaság nem tudja megfékezni
szabadság- és szereplésvágyát. Amerikában talál új hazára, ahol
olyan sztárokkal játszik, mint John Wayne, Cary Grant. A második
világháborúban ő is harcol a nácik ellen: katonák ezreinek énekel
a frontvonalban. A szerző finom pszichológiai érzékkel ábrázolja
az isteni díva belső vívódásait.
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Ajánló

„A zsidó bűnök
elsősorban
magyar bűnök”
A korában rendkívül népszerű Heltai Jenő
ma talán már nem annyira ismert, pedig
neki köszönhetjük A néma levente című
vígjátékot, az egyik első magyar erotikus
verses könyvet (Modern dalok, 1892), de a
János vitéz színpadi változatának verseit is
(1904-ből, Kacsóh Pongrác írta a zenéjét).
Tulajdonképpen minden volt: újító költő,
sikeres újságíró, sokak által olvasott regények szerzője, nagysikerű színdarabok írója,
több száz dráma és vígjáték fordítója (francia, német és olasz nyelvből), humoreszkek
alkotója. Nemzetközi sikerei is voltak, a sok
francia fordítás elismeréseként még a francia Becsületrendet is megkapta. Színházigazgató, kiadóigazgató volt, írószervezetet
alapított, élt Párizsban, Londonban, Konstantinápolyban (itt haditudósítóként tevékenykedett), de a leginkább a csodás Párizs
hatott rá, és természetesen erősen inspirálta
a modern művészet mindenféle ága. Kortársai általában kedvelték, mert egyrészt
nagy bohém volt, másrészt igen előzékeny,
jó modorú és barátságos. Unokatestvérét,
Herzl Tivadart (Heltai születési neve is
Herzl, később magyarosított) pedig Izrael
állam megalapítójaként tisztelik – nem akármilyen család lehetett ez a Herzl! A fokozódó antiszemitizmus rá kevéssé volt hatással,
a magas pozíciók hosszú ideig megvédték,
bár egy ’30-as évekbeli anekdota szerint a
körkérdésre, hogy mikor és hol szeretne
élni, azt felelte: itt és most – ha lehetne…
A zsidótörvények bevezetésekor fia (aki
keresztény volt) kijárta, hogy apját mentesítsék, Heltainak csak egy alázatos levelet
kellett volna írnia Horthynak, de ő nem
volt hajlandó könyörögni, s ennek meg is
lett a következménye: bujkálni kényszerült.
Szerencsésen túlélte a háborút, és 1957-ben
hunyt el, 86 évesen. A bujkálás alatti tapasztalatait megírta egy naplóban, és ezt jelentette most meg a Magvető kiadó. A könyv
címe Négy fal között lett, tartozik hozzá egy
rövid bevezető is, amit még a szerző írt
a háború után, mert felmerült, hogy
részleteiben kiadják, de persze ez elmaradt. Vagyis elég komoly adósságot
törlesztett most a magyar irodalom:
egy fajsúlyos szerzőjének háborús naplóját olvashatjuk, gondosan megszerkesztve, lábjegyzetelve.
Heltai 1944. március 19-én, a német
megszállás napján kezdte el írni a naplót,
mindenféle fecnire, üres lapra, füzetbe,
ahogy sikerült. Én már sok visszaemlékezést, dokumentumregényt és naplót olvastam a Holokausztról, és kíváncsi voltam,
hogy ez miben más. Először is akkurátusan

rögzíti a híreket: a hivatalos híreket a magyar rádióból és az újságokból, ezek nagy
része nettó ferdítés és hazugság, főleg a hadi
helyzetről; a külföldi adások híreit, ezek sem
feltétlenül jobbak; és természetesen a városszerte keringő szóbeszédet, pletykákat, titkos értesüléseket. Mindig megjegyzi, hogy
ez és ez az információ nem hiteles, és legtöbbször hozzáteszi, hogy „én nem hiszem
el”. Bár később egyre gyakrabban írja, hogy
olyan dolgok valósultak meg, amelyek ros�szabbak voltak a korábbi, leghihetetlenebb
rémhíreknél is. Tulajdonképpen ez a legérdekesebb a könyvben: hogyan hullámzott
össze-vissza a szóbeszéd, milyen agyrémek
és nagyon is reális alapon álló híresztelések
kaptak szárnya, szaladtak végig a megszállt
Budapesten, csapódtak vissza – milyen volt
az élet egy olyan korban, ahol semmilyen
hírben nem lehetett száz százalékosan megbízni, és ahol gyakorlatilag megszűnt az állam, és az emberek nagy részéből előjött az
állati, sőt sokszor démoni természet. Szinte
minden napra jut egy-egy árulás, feljelentés,
öngyilkosság, és persze rengeteg erőszak,
lopás és a háború további borzalmai. De
néha felcsillan Heltai humora is, lejegyez
például egy ma már nem ismert utcai poént:
„– Hány -arossal végződő minisztere volt
Magyarországnak? – Három. Baross, Jaross
és Sz-tójay.” Elképzelem, hogy a széthullóban lévő országban még mindig gyártják valakik a vicceket… Elképesztő!

Négy fal között

Naplójegyzetek 1944–1945
Tények és Tanúk-sorozat
Heltai Jenő
124 × 197 mm, 628 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ176
Bolti ár: 5499 Ft ◆ Klubár: 5100 Ft
A Magvető Kiadó régi adósságot törleszt, amikor
Heltai Jenő kéziratban maradt, mindmáig kiadatlan
háborús naplóinak publikálására vállalkozik. Az örökösök döntése következtében a szöveg több mint
hetven év után most láthat napvilágot, amikor a történetnek már valamennyi szereplője elhunyt. Heltai
Jenő naplóját magyarázó jegyzetekkel, annotált névmutatóval ellátva tesszük közzé a szerző halálának
hatvanadik évfordulóján.

Heltai remek analizáló is, néhány szóval
vagy mondattal skicceli fel az embereket –
hiába, mégiscsak élvonalbeli dráma-, és elsőrangú újságíróval van dolgunk. És közben
magát is figyeli: „úgy jegyzem föl ezeket a
dolgokat, mint az orvos, aki ennenmagán
tanulmányozza halálos betegségének a tüneteit”, írja. Máshol pedig ezt: „én szeretek
élni, és örök kíváncsiság lobog bennem, azt
is szeretném tudni, mi lesz ezer év múlva”.
Csak látszólag van ellentmondás a két mondat között. Azt is szinte megértően közli
a vele ellenséges magyarokról: most már,
hogy a szovjet hadsereg az ország határaihoz közeledik, kezd nekik leesni a tantusz,
hogy ezt a háborút elveszíti az ország. Hogy
talán nincs is csodafegyver, és bizony csúnya vége lesz. Hasonlóképp látja sorstársait,
a sárga csillaggal megbélyegzett zsidókat is:
„lassan-lassan végre rájöttek arra, hogy halálra ítélt rabok vagyunk”. Egyes helyeken
mégis olyan megállapításokat tesz, amelyek
külön esszék is lehetnének, ilyeneket például: „az ember irigyli a kivételezetteket.
Ezek tarthatnak cselédet, élelmiszerjegyet
kapnak, taxin járhatnak, annyi mákot ehetnek, amennyit akarnak, sőt dolgozniok is
szabad. Micsoda óriási jutalom azért, mert
ezek a háborúban jól gyilkoltak, vagy azért,
mert keresztény nőt vettek feleségül. Aki
nem volt ilyen ügyes, annak semmihez sincs
joga, semmiféle szabadsága nincs többé.”
Vagy ezt: „a magyarországi zsidó azért olyan
hitvány, mert hitvány a magyar úr is. Nem
az a baj, hogy a zsidó nem asszimilálódott,
hanem az, hogy túlságosan asszimilálódott.
A szegény zsidót éppen úgy lenézte, ahogy a
magyar középosztály meg a dzsentri. A zsidó bűnök elsősorban magyar bűnök. A fölkapaszkodó zsidó hozzáhasonult annak az
osztálynak a mentalitásához, amelybe fölkapaszkodott. Az izgága, léha, dorbézoló, kártyás, kurválkodó, nagyszájú, pöffeszkedő,
kulturálatlan magyar fickó és a tolakodó, elbizakodott, szemtelen, ordinári módon viccelő zsidó jampec között nincs különbség.”
Egyszerre hátborzongató és végtelenül
szimpatikus ez a távolságtartó, kicsit száraz,
néhol ironikus hang, ami kivételessé teszi
Heltai naplóját. (Ármos Imre)

Magvető kiadó
Pokol

Dante
Nádasdy Ádám fordítása
113 × 185 mm, 276 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ177
Bolti ár: 999 Ft ◆ Klubár: 930 Ft
Dante 1300 körül írta világraszóló művét, Az Isteni Színjátékot. Sziklaszilárdan hitt Istenben, de
kénytelen volt bevallani: Istent úgyse lehet érteni. De tett egy nagy felfedezést: nem Istent kell
megérteni, hanem az embereket, Isten teremtményeit. Nádasdy Ádám fordításában most önálló kötetben is megjelenik a mű legizgalmasabb
része, a Pokol, jegyzetekkel és utószóval.

Iskola a határon

Ottlik Géza
90 × 145 mm, 560 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ181
Bolti ár: 2499 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
A határszéli kisváros katonaiskolájában összekerülő gyerekek sorsa egész életükre összefonódik.
Medve, Szeredy és Bébé barátságának története
több mint ötven éve alapkönyve minden generációnak. Talán mert a szabadságról szól.
„Ottlik valamiféle méltóságot ajánl vagy kínál nekünk. Mert lehet, hogy az élet olyan, hogy alkukat
kell kötni benne, de ezeket az alkukat is méltósággal
kell kötni. És ha nem lehet méltósággal alkut kötni,
akkor nem szabad alkut kötni!” (Esterházy Péter)
Tar Sándor
90 × 145 mm, 248 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ182
Bolti ár: 1999 Ft ◆ Klubár: 1860 Ft
Tar Sándor költői és izgalmas novellái Magyarországról szólnak, jobb sorsra érdemes álmodozókról. Sokat tudott arról, amit leegyszerűsítve úgy
nevezünk: kiszolgáltatottság. A falu bolondjait,
A mi utcánk szegényeit, betegeit, alkoholistáit azóta is megtaláljuk bárhol az országban.
„Tar Sándor »ott« maradt, ahonnan a pályatársak
lassanként kivonultak. Ő még tudja, mitől lesz hirtelen csend a kocsmában.” (Bodor Ádám)

Shakespeare-drámák
Nádasdy ádám fordításában
„Shakespeare annyira jó szerző, ráadásul annyira népszerű a magyar közönség körében, hogy
érdemes újra meg újra lefordítani. Minden újabb
fordítás – érdemétől függetlenül – segít ápolni
a hagyományt, a Shakespeare-kultuszt” – vallja Nádasdy Ádám. Az ő fordításában, könnyen
forgatható, zsebre vágható változatban jelenteti
meg a Magvető Kiadó Shakespeare legismertebb műveit.

180 oldal
Rendelési kód: BQ179

A vihar

120 oldal
Rendelési kód: BQ180

Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 536 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ184
Bolti ár: 4299 Ft ◆ Klubár: 3990 Ft
A regény egy nagy szerelem története: a
szépséges Ferminának választania kell
két udvarlója, Florentino Ariza és Juvenal
Urbino doktor között – a gyötrelmes szerelmi háromszög csaknem ötven éven át
kitart, hogy végül csavaros megoldással záruljon. Ebben a letűnt világban megszokottak a misztikus események, a folyóparton
rendszerint felbukkan az éneklő vízitehén,
s a legtermészetesebb, hogy a tárgyak olykor elcsatangolnak a helyükről. A könyvet
Székács Vera remekművű fordításában
olvashatjuk.

Baljós óra

Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ185
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
A rothadás bűze lengi be az alvó falut,
amely a kolumbiai polgárháború után néhány évvel látszólag békésen szunnyadozik. Ezt a baljós nyugalmat zavarják meg a
rejtélyes falragaszok, amelyek reggelente
megjelennek a házfalakon, s elindítják az
események végzetes láncolatát. Lassan kiderül, mi táplálja a falubeliek rettegését: a
rothadás bűze már-már emberi alakot ölt,
amikor az elöljáró, az új hatalom helyi képviselője rászabadítja a terrort a falura.

A pátriárka alkonya

Hamlet

Lear király

Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 488 oldal keménytábla
Rendelési kód: BQ183
Bolti ár: 4299 Ft ◆ Klubár: 3990 Ft
Éppen 50 éve, 1967-ben jelent meg a kolumbiai író regénye, amely egy csapásra
világhírnévre emelte szerzőjét, de a Száz
év magány, a „mágikus realizmus” klas�szikusa ma is ugyanolyan friss, rejtelmes
és varázslatos, mint születésekor. A könyvet, amely immár közel 40 nyelven látott
napvilágot, a magyar olvasók Székács Vera
míves fordításában vehetik kézbe.

Szerelem a kolera idején

A mi utcánk

200 oldal
Rendelési kód: BQ178

Száz év magány

A kötete
jellemzői:k
William
Fordított Shakespeare
113×18 a:Nádasdy Ádám
5
Bolti ár: mm, kartonált
999 F
Klub t/kötet
930 Ft/ ár:
kötet
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Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ186
Bolti ár: 3699 Ft ◆ Klubár: 3440 Ft
García Márquez többször azt nyilatkozta,
A pátriárka alkonya a legjobban sikerült
könyve. A regényben egy írástudatlan katonatiszt vetélytársaival leszámolva teljhatalomra tesz szert, majd minden erejével és
praktikájával ragaszkodik a hatalomhoz,
hogy végül az ő története is az enyészeté legyen. García Márquez regénye a diktátorok
jellemrajzát és a diktatúrák természetrajzát
érzéki módon, bravúrosan áradó hosszú
mondatokkal jeleníti meg.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Szépmíves kiadó

Elfeledett arisztokraták

újrafelfedezése
ánffy Miklós Erdély (és persze Magyarország) egyik
meghatározó figurája volt a 20. század elején, komoly életúttal. A legnagyobb birtokkal rendelkező
család sarja volt országgyűlési képviselő, főispán,
külügyminiszter, IV. Károly király koronázási ceremóniájáért felelős kormánybiztos, emellett díszlet- és jelmeztervező,
drámaíró, a művészeti élet egyik fő szervezője. Tőle most három könyvet is megjelentet a Szépmíves Könyvek (az Athenaeum Kiadó divíziója), az egyik az 1932-es Emlékeimből újrakiadása, gazdagon ellátva jegyzetekkel és fotókkal. Bánffy a
koronázástól az őszirózsás forradalom bukásáig meséli el saját nézőpontjából a történteket, remek nyelvezettel megírva.
A Huszonöt év című memoár pedig csak a rendszerváltás után
jelenhetett meg először, hiszen Bánffy hamar nemkívánatossá
vált a II. világháború után, elszegényedve, nagybetegen halt
meg 1950-ben, nézőpontja finoman szólva „nem volt aktuális” – és most ezt is frissítve, jegyzetekkel bővítve adja ke-

B

A külkereskedelmi Emlékeimből
politika eszközei Gróf Bánffy Miklós

Gróf Bánffy Miklós
125 × 183 mm, 288 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ188
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Kultúrtörténeti szenzáció gróf
Bánffy Miklós első, nagyobb
lélegzetű műve, melyben a közéleti Bánffy jelenik meg, s történik mindez 1902-ben, nem
sokkal azután, hogy a szerző
befejezi jogi tanulmányait. Kézikönyvnek szánta a külkereskedelemben tevékenykedőknek.
A nemzetgazdaság egészének
összefüggéseit ez a különleges
Monarchia-portré lebilincselő
stílusban tárgyalja.

125 × 183 mm, 248 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ189
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Az Emlékeimből a világháború és a Monarchia krónikája,
az 1916-os koronázás
megörökítése, a Károlyi-féle
hatalom bemutatásán túl
Bánffy részletesen beszámol
politikai szerepéről, valamint
a Tanácsköztársaság Európában félelmet keltő megjelenéséről. És miközben Bánffy
és az emigráció politikusai
lobbiznak a magyarságért,
a nyugati diplomácia titkos
köreiben már rajzolják KeletKözép-Európa új térképét.

zünkbe a kiadó: a gróf úr az 1920 és 1945 közötti történéseket meséli el. És még egy különleges csemegét is tartogatnak
nekünk, szintén Bánffytól, akinek 1902-ben jelent meg egy
tanulmánykönyve, a magyar „politikai közgazdaságtan” egyik
remek dokumentuma, A külkereskedelmi politika eszközei.
Van egy másik, híres történelmi családból származó gróf
is, Batthyány Tivadar, akinek Beszámolóm című könyve szintén emlékirat, és az első világháború előtti időszakkal indít,
s a trianoni békediktátummal zárul.
Végül Gali Máté friss tanulmánykönyve került a kezembe, ami a „márványarcú miniszterről”, Berzeviczy Albertről
szól, aki a kiegyezéstől kezdve egészen a Horthy-korszakig
meghatározó politikus volt, elsősorban mint kultuszminiszter. (A „márványarcú” gúnynevet a mindig érzelemmentes
arckifejezése miatt aggatták rá a kortársak.) Azt gondolom,
hogy ezeknek a könyveknek minden, a 20. század magyar történelme iránt érdeklődő olvasó polcán ott a helye!
Á. I.

Huszonöt év

Gróf Bánffy Miklós
125 × 183 mm, 320 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ190
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Gróf Bánffy Miklós
1946-ben írt memoárja
lebilincselő olvasmány,
és remek időutazást nyújt
mindazok számára, akik
az arisztokrácia, Erdély,
a Bethlen-korszak és a két
világháború közötti Európa
története iránt érdeklődnek. Egy páratlanul
izgalmas emlékezettörténet és (kül)politikai
helyzetelemzés a Trianont
követő időszakról.

Berzeviczy Albert

Beszámolóm

Gróf Batthyány Tivadar
125 × 183 mm, 768 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Gali Máté
Rendelési kód: BQ191
125 × 183 mm, 560 oldal,
Bolti ár: 4990 Ft
keménytábla, védőborítóval
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: BQ192
Batthyány
Tivadarnak,
Bolti ár: 4490 Ft
a Károlyi Mihály-kormány
Klubár: 4180 Ft
belügyminiszterének emlékBerzeviczy Albert a magyar
történelem meghatározó alak- irata, vagy ahogy ő nevezi,
beszámolója az időszak egyik
ja. Pályafutása a dualizmus
időszakától a Horthy-korszak legteljesebb krónikája.
Megtudhatjuk, vajon voltak-e
végéig terjed, kora leghírealternatívák az ismert konfliksebb kultúrpolitikusaként
a magyar közoktatás, a sport, tusok idején: a nemzetiségi
politikánk vonatkozásában,
a tudományos élet ügyét
szolgálta. Gali Máté történész a külpolitika kuszaságában,
amikor a monolit birodalom
hiánypótló monográfiája
méltó emléket állít e kivételes 1916-ban császár nélkül
marad.
tudósembernek.

A márványarcú
miniszter
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Akadémiai kiadó
Jonathan Wilson

A Liverpool története
10 meccsben
Jonathan Wilson, a hatalmas sikert
arató Futballforradalmak szerzője új
könyvében a Liverpool FC történetét
meséli el. Tíz meccs krónikáján keresz
tül mutatja be a Vörösök magával raga
dó történelmét – a 19. század végétől
egészen addig a varázslatos éjszakáig,
amelyen a csapat háromgólos hátrány
ról fordítva nyert az AC Milan elleni
BL-döntőben.

Soha ne add meg
magad

Egy háborús nemzedék emlékei
Robert Kershaw
153 × 234 mm,
460 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ199
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft
A kötet lapjain a szerző a második világháború hétköznapi
hőseinek hiteles emberi
hangját szólaltatja meg,
a külföldön harcoló katonáktól azokig, akik a hátország
frontján vívták a maguk harcát. Azoknak az embereknek
a szavaival beszéli el olvasmányosan a háború történetét,
akik átélték azt.

,
4 mmoldal,
3
2
153 ×6 színes la
8
+1
táb
436 kemény d: BQ19
ó
si k 900 Ft
delé
Ren olti ár: 4 60 Ft
B
45

ár:
Klub

Hogyan
A XVI. század
kommunikáljunk magyar dallamai
tárgyalás közben? I–II. kötet

Elkerülhető csapdák
az üzleti kommunikációban
Neményiné Gyimesi Ilona
123 × 192 mm,
282 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ200
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3890 Ft
A szerző oktatóként,
készségfejlesztő trénerként
megszerzett tudása és tapasztalatai alapján, az intenzív
kommunikációskészségfejlesztés mellett szélesebb
közönség számára elérhető
írásművet készített, ami segít
az önképzés elindításában.

Magyar
helyesírási
szótár

B|2
Exam
Preparation
Guide

168 × 238 mm,
220 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ195
Bolti ár: 3850 Ft
Klubár: 3580 Ft
A könyv a vizsga minden
témakörét felölelő hat tema
tikus fejezetet tartalmaz.
Minden fejezethez tartozik egy vizsgafeladatsor.
A tematikus fejezetek
készségfejlesztő feladatokból
és vizsgasorokból állnak.
A Bevezetőben a vizsga
részletes leírása és hasznos
tanácsok olvashatók.

Euro

Angol felsőfokú
nyelvvizsga
gyakorlófeladatok
168 × 240 mm,
128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ197
Bolti ár: 3850 Ft
Klubár: 3580 Ft
A könyv öt teljes feladatsort
tartalmaz az EURO angol egynyelvű felsőfokú nyelvvizsgára
való felkészüléshez. A feladatsorok az EURO vizsgaközpont
szakmai támogatásával és
ellenőrzésével készültek, és
megfelelnek a nyelvvizsga követelményrendszerének. Az önellenőrzést a megoldókulcs
biztosítja. Hanganyag a virtuális mellékletben.
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Német
kompetenciamérési
feladatok

6. és 8. évfolyamosok
számára
Binder András
168 × 240 mm,
140 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ196
Bolti ár: 2890 Ft
Klubár: 2690 Ft
A 8-8 feladatsort tartalmazó
kötet feladatai segítik az
„éles” vizsgahelyzetre való
felkészülést és a vizsgarutin
kialakítását. Nehézségi
szintjük megfelel a tantervi
követelményeknek. Egyéni
és tanóra alatti feldolgozásra
egyaránt ajánljuk.

www.lira.hu

A Magyar helyesírás
szabályai 12. kiadása
szerint
170 × 244 mm,
596 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ194
Bolti ár: 4950 Ft
Klubár: 4590 Ft
A szótár a 2017.
május 1-jétől
érvénybe lépő akadémiai helyesírás
szabályzat legújabb, 12. kiadása
alapján, az MTA
Nyelvi Bizottsága
tagjainak közreműködésében készült.
A Magyar helyesírási szótár bőségesen merít a magyar köznyelvből,
megadja a szavak
pontos, normatív
helyesírását,
a rövidítéseket,
elválasztásokat,
szükséges esetben

(1) 33 77 333

2. átdolgozott, bővített kiadás
Csomasz Tóth Kálmán
három újabb tanulmányával
Sajtó alá rendezte Ferenczi Ilona
165 × 235 mm,
1094 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ201
Bolti ár: 9800 Ft/2 kötet
Klubár: 9120 Ft/2 kötet
A 2017-es második kiadás gerincét továbbra is az 1958-as
kiadás alkotja, de a megnövekedett terjedelem miatt az
anyagot két kötetre osztottuk.
Az első kötetben Csomasz
Tóth Kálmán három újabb
tanulmánya is helyet kapott.
a szó jelentését, használati körét, a toldalékos
alakokat. Áttekint minden
olyan esetet, ami a magyar helyesíró számára
fejtörést okozhat, így helyesírási tanácsadóként is
használható: a bemutatott
konkrét példák alapján
a többi hasonló eset is
megoldható.

(1) 299 80 00

HVG könyvek

Mi történik a terápiás rendelő zárt ajtaja mögött?
Az új sorozat köteteiben egy-egy pszichoterápia folyamatát követhetjük
nyomon az első találkozástól a lezárásig. Megjelenés: szeptember 29.

Olvadás

Szondy Máté
112 oldal
Rendelési kód: BQ205
Hogyan képes segíteni
a pszichoterápia egy gyermek
elvesztésének traumáján?

Vállalkozz
okosan!

Lizanka

A fattyú

Nógrádi Csilla
196 oldal
Rendelési kód: BQ206
Miként nyernek jelentést az élet
mozzanatai egy halálos betegség
árnyékában?

Lenyelt vágyak
Dr. Lukács Liza
172 oldal
Rendelési kód: BQ133
Mit üzen a túlsúly? A fogyás csak
akaraterő kérdése?

A kötetek
jellemzői:
125×178 mm,
kartonált
Bolti ár:
2500 Ft/kötet
Klubár:
2320 Ft/kötet

Egy autista lány története
a bezártságtól a teljes élet felé
Oravecz Lizanka–
Orosz Ildikó
145 × 200 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ204
Bolti ár: 3200 Ft
Klubár: 2980 Ft
Lizanka 32 évesen kapott
autizmus spektrum zavar
diagnózist, korábban súlyos
pszichiátriai problémákkal kezelték. Mára kitartó munkával
sikerült megtalálnia a helyét
a világban. Őszintén beszél
életéről, a pszichiátriai ellátórendszerről és az autizmusról.
Szakértői interjúkkal.

Az ötlettől a piacra lépésig
Vecsenyi János–Petheő Attila
200 × 200 mm,
408 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ203
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4180 Ft
Egy kiváló ötletből nem
feltétlenül lesz sikeres vállalkozás; elengedhetetlen, hogy
tudatosan, a kellő információk
birtokában vágj bele a cégalapításba. Vecsenyi János
vállalkozási szakértő és Petheő
Attila sikeres sorozatvállalkozó
– a Corvinus Egyetem oktatói –
ehhez nyújtanak gyakorlati
útmutatást. A könyv segítségével tizenkét lépésben juthatsz
el az ötlettől a termék vagy
szolgáltatás piacra dobásáig.

Carol Vorderman
Programozás gyerekeknek

Scratch játékok
lépésről lépésre

Szereted a számítógépes játékokat?
Akkor miért ne készítenél sajátot?
Ez a könyv minden segítséget megad, hogy
izgalmas versenyzős, bolondos platform- és
varázslatos ügyességi játékokat hozz létre.
Fejleszd a kódolási készségeidet, tanuld meg
remixelni és testre szabni a saját játékaidat!

A filozófia
nagykönyve
Minden, amit tudni érdemes

1
356 95 × 23
o
Ren ldal, ke 5 mm,
delé
mén
Bolti si kód: ytábla
B
á
Klu r: 4500 Q202
bár
: 418 Ft
0 Ft

Szuperrovarok

229 × 274 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ207
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft
A könyv feltárja az ízeltlábúak rejtett világát,
és bemutatja Földünk e különös állatait.
Ismerd meg az afrikai tüzérfutót, amely forró
és mérgező folyadékot spriccel az ellenségére!
Fedezd fel az őslégcsövest, amely ragadós
nyálkával köti gúzsba zsákmányát!
Meg fogsz lepődni, mi minden történik
az ízeltlábúak mikroszkopikus világában.
Megjelenés: szeptember 25.

Hogyan keletkezett a világegyetem?
Mi a boldog élet titka? Milyen a jó állam? – A történe
lem során az emberiség efféle kérdéseket tett fel az
élet és a létezés természetéről, a nagy gondolkodók
pedig válaszokat kínáltak, amelyekkel maguk is for
málták világunkat. A filozófia nagykönyve rövid össze
foglalókkal, szellemes idézetekkel, ötletes ábrákkal és
illusztrációkkal teszi könnyen emészthetővé az elvont,
tudományos gondolatokat Arisztotelésztől Žižekig.
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Partvonal kiadó

Corvina kiadó

ismeretterjesztés
Hajfonás 2.
Nagylányoknak
és nagyfiúknak

Solenoid
és Pelithe

Régi gyógyszerkentyűk
Magyar László András
200 × 180 mm, 168 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ211
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4590 Ft
Ebben a könyvben képek
és szórakoztatónak szánt
magyarázatok segítségével érdekes, régi gyógyító
szerkentyűket kívántunk
bemutatni. Olyan bonyolultabb gyógyalkotmányokat,
amelyek vagy teljesen, vagy
eredeti formájukban már rég
eltűntek. Ihletőjük ugyanaz
a 19. században megszülető
egészségkultusz volt, mint
amin a mai nagyhatalmú,
értékrendünket és életmódunkat egyaránt befolyásoló
egészségipar alapul.

Jenni Petänen–
Laura Mendelin
195 × 260 mm,
128 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ209
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

Futók kézikönyve

Javítsd a technikád
a tudomány segítségével! –
Tippek edzéshez és versenyekre
John Brewer (szerk.)
228 × 250 mm,
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ212
Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 7390 Ft
Ma már milliók futnak világszerte, különösen a hosszútávfutás vált népszerűvé, és
a „hobbifutók” még akkor is
képességeik legjavát próbálják
nyújtani, ha a verseny végén
nem ők állnak majd a dobogón.
Ez a könyv nekik készült: első
lépésként érthetően bemutatva
a futás tudományát, majd
gyakorlatias illusztrációkkal és
példákkal szemlélteti, hogyan
váltható jobb teljesítményre
a futásban az elméleti ismeret.

A copfok öltöztetik a punkokat,
a jó kislányokat, a rockercsajokat, elegánsan
mutatnak a rivaldafényben és az utcán. A fonatok jól
állnak felnőtt nőknek és férfiaknak is – a valós élet
Leia hercegnőinek és a városi indiánoknak egyaránt.
A könyvben közel negyven hajfonási tanácsot
találunk számos variációjukkal: fantáziacopfok, bemutatókra való fonatok, filmekben látott frizurák és
utcán is hordható hajművészeti alkotások színesítik
a kötetet. A jól megkomponált, egyértelmű fényképek segítik mind a kezdő, mind a tapasztaltabb hajfonókat az újabb és újabb fonatok elkészítésében.

Hajfonás

Kezdőknek és haladóknak

Jenni Petänen – Laura Mendelin
195 × 260 mm, 128 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ210
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

Gazdagok

A pénz, a siker és a hatalom
2000 éves története

JOHN KAMPFNER
150 × 210 mm, 616 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ213
Bolti ár: 4490 Ft ◆ Klubár: 4180 Ft

A vagyon és a hatalom kéz a kézben jár: a világ
gazdasági és politikai életét szinte mindig a
szupergazdagok egy maroknyi csoportja uralja.
Gates, Buffett és a Facebook-alapító Zuckerberg
2010-ben aláírta az Adományozási Ígéretet. 2014
elején a világ 122 leggazdagabb embere csatlakozott a kezdeményezéshez. Ezek szerint korunk
szupergazdag
jai tanultak
elődeik hibáiból? Ki-ki
döntse el,
mire a könyv
végére ér.
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Tudatos jelenlét
a munkában

Mindfulness a mindennapokban
Anna Black
190 × 235 mm,
144 oldal füles, kartonált
Rendelési kód: BQ216
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Életünk nagy részében olyanok
vagyunk, mint a repülőgép,
amit robotpilóta irányít. De
aki hagyja, hogy figyelme
elkalandozzon attól, ami éppen
megtörténik vele, az lemarad
saját életének tekintélyes részéről. A munkahelyi stressz
a modern élet egyre gyakoribb
jelensége. A mindfulness meditációs gyakorlatok segítségével
a munkahelyünkön is képesek
leszünk teljes valónkkal, tudatosan jelen lenni a pillanatban.

www.lira.hu

Teljes Candida
kézikönyv

Minden, amit a megelőzésről
és a gyógyításról tudni érdemes
Jeanne Marie Martin
150 × 230 mm,
512 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ215
Ára: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A könyv segítségével mindent
megtudhat a „nem létező
betegség” eredetéről, okairól,
gyógyításáról és megelőzéséről. Ha cukorbeteg, allergiás,
gombás fertőzéssel küszködik, vagy ha súlyfelesleg miatt
boldogtalan, itt az ideje, hogy
más megközelítésből szemlélje a problémáit.

(1) 33 77 333

A nyűgös baba

Készüljünk fel a baba mentális
fejlődésének 10 viharos,
de csodás szakaszára!
Hetty van de Rijt–Frans Plooij
150 × 230 mm,
392 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ214
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A 20 hónapnál fiatalabb
gyerekek agyában időnként
gyökeres változások zajlanak,
a babák mentális fejlődése ugrásszerűen meglódul. A könyv
útmutatást nyújt a változást
megelőző nyűgös hetekről,
és ötleteket ad az új fejlődési
szakaszban használható játékokhoz, tevékenységekhez.

(1) 299 80 00

ajánló
Bevallom, sohasem hallottam korábban azt
a szót, hogy hygge (ejtsd: hügge). Dánul
van, és azt jelenti, hogy „az ember otthonosan, kényelmesen érzi magát, megbékélve
a világgal”, legalábbis ezt állítja Az otthon
melege című könyv hátsó borítóján a fordító. Ez a gyönyörű, színes fotókkal gazdagon
illusztrált könyv afféle bevezetés a hüggébe.
Elöljáróban csak annyit, hogy a dánokat
rendszeresen a világ legboldogabb népének
szokták kihozni a különféle közvéleménykutatásokban, mi viszont rendre a boldogtalanok közé sorolódunk. Pedig hát északon
vannak, sokszor esik az eső, fúj a szél, lapos
az egész – gondolhatnánk lesajnálóan róluk,
miközben épp egy jó kéknyelűt kortyolgatunk a kellemes vizű Balatonban hemperegve. Mi a fenét tudnak ezek a skandinávok,
hogy nemcsak remek krimijeik, bútorboltjuk, dizájnjuk és elképesztő életszínvonaluk
van, hanem még boldogok is? Hát éppen
hogy búsonganiuk kellene, nem?
Aztán, ahogy végiglapoztam ezt a könyvecskét, szép lassan rájöttem, hogy én valójában nagyon is tudom, mi az a hügge,
csak eddig nem tudtam, hogy tudom. A boldogság dán receptje ugyanis alapvetően az
otthon-érzés kiterjesztéséről, fejlesztéséről
szól. Nyilván, ha valahol nem olyan jók az
időjárási viszonyok, akkor szükség van egy
klassz otthonra, ahová el lehet bújni a cudar tél vagy az esők elől. Valljuk meg, hogy
október végétől márciusig azért a mi éghajlatunk sem éppen karibi hangulatú, kell
egy meghitt kis kuckó, ahol átvészelhetjük a
zimankót. Mit is javasolnak Hygge-földön?
Például építsünk kandallót a házunkba.
Teljesen egyet is értek a felvetéssel, nincs
megnyugtatóbb, mint bámulni a lángokat,
csak hát ehhez családi ház kell, ha én a kis
garzonomba betennék egy cserépkályhát, az
ágyam már be se férne… Na jó, nem kezdem
a szokásos magyar pesszimizmussal: tényleg
jó lenne egy kandalló, aki csak teheti, szerezzen be egyet! Ha már kandallója nem

Hügge

a magyarok megmentője
lehet, akkor legalább gyújtson mécsest vagy
gyertyát. Nekem ezt nem is kellett bemutatni, nálam állandóan ég legalább egy mécses,
a fürdőszobában például mindig úgy pancsolok, hogy a villanyt fel se kapcsolom (szerintem nincs is benne égő), hanem körberakom
a kád peremét mécsesekkel. A lángok tánca
van olyan jó, mint a fahasábok ropogása – és
még fát sem kell vágni a hidegben! Tessék
csak kipróbálni, néhány szép mécsestartó,
benne mondjuk egy finom levendulás mécsessel, már fél hüggét ér.
A skandinávok persze nemcsak elbújni
szeretnek a természet dühöngése elől, hanem nagyon tisztelik és szeretik is a külvilágot: sportolnak, kirándulnak. Így hát e
könyvecske is arra buzdít minket, járjunk biciklivel (jelentem, szoktam!), sétáljunk, nézzük meg a naplementét (pipa), kiránduljunk
az erdőben (nálam alap), rakjunk tábortüzet
(naná!), és vigyünk haza mindenféle szép
dolgot a természetből (tobozt, kisebb farönköt, szép követ vagy kavicsot, leveleket).
Mindig legyen valami friss virág vagy növény a szobánkban, akár cserepes vagy vízkultúrás – a könyv hatására felbuzdultam, és
használaton kívüli poharakban kisebb növényeket pakoltam
mindenfelé, párat
már fel is rúgtam,
de sebaj, maradjunk hüggén pozitívak!
Egy csomó lélekvidító recept is

van a könyvben, a nagyrészük pofonegyszerű, de éppen ezért arra csábít minket, hogy
szaladjunk a konyhába, és lássunk neki.
A fahéjas forró csoki nálam biztos befutó
lesz a hideg estéken, ezt már látom! És az
ételek mellett ugyanolyan fontos a tálalás,
a körítés is: néhány szép fotón láthatjuk a
legegyszerűbb trükköket – valóban, sokkal
jobban esik úgy enni, ha nem papírdobozból
kanalazzuk be a „tápot” a tévé előtt, hanem
leülünk rendesen, és a legszebb tányérból
eszünk, az asztalt feldíszítjük: így már igazi
ünnep lesz, akarom mondani: hügge.
Nagyapám mindig azt magyarázta, hogy
a lábunkat melegen kell tartani, és akkor
nem leszünk betegek. Én ezt jól megjegyeztem – és mit ad isten, ezt a dánok is
pontosan tudják, egy nagyon cuki filcpapucs „receptje” is szerepel benne, érdemes
elkészíteni – bár én a gyapjú zoknira esküszöm. Apropó zokni: kedvenc tárgyam lett
a könyvből a bögrére adható ruha, amit elhasznált kötött zokni, sapka vagy sál maradékából készítenek, így tovább marad meleg
az ital a bögrénkben, és az elején nem égeti
a kezünket, rendesen meg tudjuk fogni. Már
ki is néztem, melyik zoknim fog áldozatául
esni a bögrehüggének!
Sok-sok apró trükkből, hasznos tanácsokból, ínyenc receptekből, érdekes idézetekből
áll össze hát a boldogság filozófiájának dán
változata. De a legmeggyőzőbbek mégis talán a csodálatosan harmonikus és életvidám
fotók: az embernek kedve szottyan arra,
hogy következő életében dán cica, kutya,
sapkabojt vagy bögreruha legyen. Lapozgassák kedvükre ezt a gyönyörű, lélekmelengető és vidám
könyvecskét, és a
mélabút félretéve tanuljunk meg
együtt, mindan�nyian hüggézni
belőle.
Bene Réka

Az otthon melege

Hygge: a boldogság dán receptje
Jonny Jackson–Elias Larsen
170 × 190 mm, 144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ217
Bolti ár: 2500 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft
A Hygge (ejtsd: hügge) dán szó.
Azt fejezi ki, hogy az ember otthonosan,
kényelmesen érzi magát, megbékélve
a világgal. Magyarra fordítani

lehetetlen, nem is kell ahhoz, hogy
megértsük, miért Dánia a világ
egyik legboldogabb országa.
Az otthon melege tele van ízletes
receptekkel, otthona szépítését
szolgáló ötletekkel és javaslatokkal,
hogy hogyan használja ki a hétköznapi
élvezetek varázsát. Legyen szó egy
bögre nyugtató forró csokoládéról vagy
egy tál pézsmatöklevesről, meglátja,
mennyi örömöt okoz egy kis hygge.
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Édesvíz kiadó

A Titok

10. jubileumi kiadás

10

felis

Rhonda Byrne
137 × 176 mm, 224 oldal,
keménytábla, védőborítóval
új
Rendelési kód: BQ220
mer sel
és
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A Titok című bestseller különleges 10 éves jubileumi kiadása, Rhonda Byrne új előszavával
és 10 új felismeréssel, amelyek képesek megváltoztatni az életed! Ez a könyv megmutatja,
hogyan használhatod a Titkot életed minden területén – legyen szó pénzről, egészségről, kapcsolatokról, vagy a boldogságról úgy általában.

Emberek
és jelmezek
DVD-melléklettel

Szepes Mária
135 × 205 mm, 365 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ218
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

„A könyv eseményeit
magam éltem át korai
eszmélésem óta sajátos,
fotografikus szemlélettel,
amely nyilván elfogult
néha, mégis őszinte,
s számomra így igaz. Lehet,

BlueMoon-könyvek

hogy néhányan az olvasók közül – nem sokan
lehetnek már – másképp
látták a múlt sűrűn torlódó
tragédiáit, komédiáit, de ez
bizonyosan megbocsátható
egy olyan műnél, amely
nem törekedett teljességre,
egyéni szemszögből vetítettem ki élményeimet.”
Az exkluzív DVD-n Szepes
Mária legszebb verseit hallgathatjuk meg 180 percben, saját előadásában.

Minden madár az égen

Charlie Jane Anders
135 × 205 mm, 405 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ219
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A több sci-fi díjat nyert író izgalmas regénye az
életről, a szerelemről, a világvégéről – és a jövőnk
kezdetéről szól. A két főhősnek fogalma sincs arról, hogy valami rajtuk túlmutató kezdődött évekkel ezelőtt, aminek szánt szándéka, hogy a köztük
lévő megmagyarázhatatlan kötelék jegyében,
erőik egyesítésével együtt mentsék meg a világot,
vagy pedig egy újabb sötét korszakba taszítsák azt.

MARCO POLO

A legnépszerűbb útikönyv –
új dizájnnal, új tartalommal!
Naprakész információk friss címekkel,
telefonszámokkal, e-mail címekkel és
nyitva tartással! Egy tökéletes nap: kihagyhatatlan élmények 24 órába sűrítve.
Best of: olcsó, tipikus, esős és lazítós
programok. Főfejezetek: látnivalók, étkezés, vásárlás, este és szállás – mindegyik
témához kiemelt Marco Polo ajánlatok,
biztos tippek és spórolós ötletek. A kötet
végén tematikus fejezetek: sport és aktív
pihenés; utazás gyerekekkel; ünnepek és
események; praktikus tanácsok az áramtól a vámig. Két nyelvű szószedet, részletes úti térkép és mutató zárja az egyes
köteteket. Újdonság: élménytúrák szemléltető térképpel, részletes útitervvel,
időbeosztással és költségvetéssel.

Loire-völgy

Rendelési kód: BQ223
Megjelenik október 6-án

Firenze

Rendelési kód: BQ222
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Olasz Adria

Rendelési kód: BQ221

A kötetek jellemzői:
106 × 190 mm,
136–164 oldal,
füles, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár:
2290 Ft/kötet

www.lira.hu

Róma

Rendelési kód: BQ224

OLASZ nyelvi
kalauz

Rendelési kód: BQ225

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

ajánló

Pacal kontra
zelleres mángoldleves
N

agyot nevettem, amikor egyszerre került
hozzám Cserna-Szabó András új kultúrtörténeti esszé- és receptkönyve, a 77 ma
gyar pacal, illetve az angol Instagram-sztár
(már ilyen is van, hahó harminc felet
tiek!), Amber Locke Levesek című színes
gasztroínyencsége. Nem is lehetne két könyv
ennyire különböző, de én mégis megörültem
a furcsa egybecsengésnek.
löljáróban elmondanám, hogy nagy-nagy
zöldségimádó vagyok, hat évig vegán voltam, most visszacsúsztam a sima vegetáriánus
szektába, de régen, kamaszkoromig ettem
húst is, Ázsiában járva pedig olyan dolgokat
kóstoltam, amiknek ma már a gondolatától is
toxikus sokkot kapnék. Minden voltam már,
csak anorexiás nem, szerencsére, tegyük hozzá kissé túlsúlyos viszont már igen. Szeretek
főzni, de húshoz például nem nyúlok – na
ebből van sokszor vitánk a férjemmel, aki viszont a húst hússal evő típus, az a hardcoreféle, aki ha nem kap egy étkezéshez valami
állati fehérjét, akkor morogni kezd, mint egy
morcos medve. Vagy vonyítani, mint egy
agyonéheztetett, leláncolt őrkutya. Tofuval
csinálom a hamisrántottát? Fintorogva szagolgatja. Megeszi, persze, de utána kicsoszog
a spájzba, és szel egy kis szalonnát. „Ha nincs
hús, nem is ettünk”, ez lehetne az ars poeticája, mármint a hasának. Jól fel tudjuk egymást
bosszantani, az már biztos. De a szitokszó
nálam mégiscsak a pacal. Olyan rajongással
tudja kiejteni ezt a furcsa szót, hogy már-már
féltékeny leszek, és ha meglátja egy útszéli
kis viskóra kiírva e mágikus öt betűt, akkor
már fékez is, és megint egy légypiszkos csárdában ülünk, ahol ő átszellemülten kanalazza a pacalpörköltet, én meg szürcsölhetem a
langyos kólámat (csak a sör meg a bor van
behűtve). Na de családi ünnepekkor jön az
én bosszúm: avokádó, mángold, chiamag,
kókuszolaj – direkt jó hangosan sorolom az
egzotikus összetevők neveit,

E

és életem párjának arcában minden egyes
szónál összerándul egy ideg. Ő ugyanis legföljebb a nokedli és a sült krumpli létezését
hajlandó elismerni köretként, más szóba sem
jöhet. A zöldség nála arra való, hogy a húslevesnek legyen valamiféle plusz íze.
alán kitalálták már, kedves olvasók, hogy
először a Levesekkel kezdtem az ismerkedést: ez egy igazi csemege, a receptekben
szereplő hozzávalók manapság már beszerezhetők a jobb boltokban, vagy könnyen
helyettesíthetők. Ez az a fajta szakácskönyv,
ami sok esetben irányt ad: bármit lecserélhetünk benne, ha úgy tartja kedvünk, az étel
nem fog megsértődni. A szerző maga is bátorít minket erre, ugyanis rengeteg alternatívát
kínál a legtöbb összetevőnél. Külön hasznos,
hogy megemlíti, az adott leves éppen milyen
vitaminokat és egyéb hasznos dolgokat tartalmaz, illetve a húsevők kedvéért azt is leírja, hogy milyen hús passzol az adott levesbe
(persze nem mindegyik ilyen). A képek csodálatosak, a receptek finomak, párat már ki
is próbáltam – a körtés édesburgonya-leves
például fantasztikus! Emellett rengeteget
megtudunk az alaplékről, a levesbetétekről,
a különféle technikákról; hiánypótló mű, ez
biztos. És olyan sok klassz, vidám szín keveredik a lapokon (sokszor a levesekben is),
hogy egészen jókedvű lesz tőle az ember.

T

C

serna-Szabó könyvét viszont félve vettem a kezembe, mintha barátságtalan
öleb lenne, aki bármikor bekaphatja a kezemet. Minek erről az undorító ételről ennyit
írni? Nem elég csak megenni? – így füstölögtem magamban, de már a bevezető alatt
is azt éreztem, elkapott a lendület, szinte úgy
olvastam, mintha regény lenne. Nemhiába
remek író Cserna-Szabó, a novelláit szeretem, a kultúrtörténeti esszéit is, és egyszerűen olyan lelkesedéssel ír a marhabendőről,

77 magyar pacal

Levesek

Vegánoknak és nem vegánoknak
Amber Locke
Fordította: Kúnos Linda
190 × 235 mm, 144 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ227
Bolti ár: 3990 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft
Több mint 100 levesrecept, levesfeltét
és egyéb ötlet az Instagram-sztár, Amber
Locke (@rawveganblonde) konyhájából.
hogy még az „ellenséget”, azaz engem is képes lefegyverezni. Nekem ugyanis nem a pacal volt ebben a lényeg – akinek ez a fontos,
az jó, ha tudja, hogy közel száz recept szerepel benne –, hanem az a rengeteg (mi több:
kismillió!) mikrotörténelmi adalék, kulturális utalás, anekdota, rég elfeledett újságcikk,
ami maga a megelevenedett múlt. A könyv
receptje tehát tökéletes: végy egy legendás
alapanyagot (és hát ugye kis hazánkban a
pacalnak tényleg kultusza van, még Esterházy Péter, ez a finom ízlésű főúr is rajongott
érte, Isten bocsássa meg neki!), és ezen keresztül mutasd meg a történelmet. Megtudjuk, mikor melyik népréteg fogyasztotta: a
középkorban például úri eledel volt, ki hitte
volna… Aztán később lenézett béresételnek
számított, manapság pedig a kettő közt liftezik félúton. Elegánsabb éttermekben hiába
is keresnénk, de a kifőzdék, csárdák gyakori
vendége. Lenyűgöző az a tudás, ami bele van
zsúfolva ebbe a gasztrotörténelmi rodeóba.
Akkor hát kvittek vagyunk a férjemmel,
és senki sem marad éhes a családban. Én csinálok egy jó
gazpachót, ő meg elugorhat a kedvenc pacalozójába. Este a filmnél meg
elmajszolunk közösen egy
kis chipset, hadd szóljon!
Dénes Emma

– avagy a gyomor csodálatos élete –
Cserna-Szabó András
165 × 185 mm, 282 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BQ226
Bolti ár: 3990 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft
Cserna-Szabó András régi nagy híve a marhabendőnek,
tagja a titkos pacalszektának: ők azok, akik minden étlapon a pacalt keresik. A 77 magyar pacal nem egyszerűen
csak egy könyv. Ez egy igazi, hamisítatlan, őseredeti
beavató könyv, alcíme lehetne akár Bevezetés a pacalba
vagy A pacal filozófiája, netán A pacalisták evangéliuma
is, és egyik sem lenne túlzás. Három részből áll:
egy történeti, egy gasztronómiai (77 recept) és egy
irodalmi fejezetből. Benne van minden, amit tudni
akarsz a pacalról, de sosem merted megkérdezni...

23

olvasnivalókiadó
Saxum

Menő és Manó könyvek

Természetes kozmetika
Csináld magad!
Sampontól a lábbalzsamig

Cosima Bellersen Quirini
160 × 230 mm, 144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ229
Bolti ár: 2950 Ft ◆ Klubár: 2740 Ft
A szerző segít abban, hogyan készíthetünk
egyszerű és természetes szerekből kiváló
minőségű kozmetikumokat. Ne sajnáljuk
magunktól a jó kézkrémet, az öregedésgátló
testápolót, a könnyű hajöblítőt, a finom tejes
fürdőt, a hasznos seb- és gyógykenőcsöket.

Szorongó gyerekek

Felicitas Römer
135 × 195 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ232
Bolti ár: 2500 Ft ◆ Klubár: 2320 Ft
Ki ne szeretné a csemetéjét megkímélni a félelmetes helyzetektől? A szorongás azonban
a gyermeki fejlődés része. Ha a kicsiknek lehetőségük nyílik legyőzni a bizonytalanságaikat, akkor fel tudnak nőni hozzájuk. Könyvünk
számtalan gyakorlati tanáccsal látja el a szülőket, hogyan segíthetnek szorongással küzdő
gyermeküknek.

Szörnyes varrós könyv

Julia Mayer
200 × 260 mm, 76 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ228
Bolti ár: 2800 Ft ◆ Klubár: 2590 Ft
Találsz köztük hosszú fülű szörnyet dédelgetéshez, melengető meggymagszörnyet
hasfájás ellen stb. Könyvünk remek ötleteket tartogat játékhoz, díszítéshez és öltözködéshez. A részletes leírásoknak és az eredeti méretű szabásmintáknak köszönhetően
kezdők is bátran belevághatnak kedvencük
elkészítésébe.

Horgászkönyv gyerekeknek
DVD melléklettel

Thomas Gretler
176 × 250 mm, 80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ230
Bolti ár: 2800 Ft ◆ Klubár: 2590 Ft
Hogyan foghatsz csukát? Mi az a merítőháló?
Ebből a könyvből megtudhatod, hogyan élnek
a halak, és milyen felszerelésre van szükség
a sikeres horgászathoz. A könyv segítségével
alaposan felkészülhetsz a horgászkalandokra, és hamarosan akár a kezedben is tarthatod első pikkelyes zsákmányodat.

Akvarisztika gyerekeknek

Ben Boden
176 × 250 mm, keménytábla
80 oldal, 32 hal és 12 növény fotójával
Rendelési kód: BQ231
Bolti ár: 2800 Ft ◆ Klubár: 2590 Ft
Az akváriumtól a többi kellékig, az afrikai pillangó törpesügértől a törpe gurámiig: ebből
a kötetből egyszerűen és szórakozva mindent
megtudhatsz az akvárium berendezéséről és
a helyes halgondozásról. Mire ezt a könyvet elolvasod, igazi akvarista leszel, és nagyon sokat
fogsz tudni a halakról.
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Csal
minden álom
Jacquelin West
135 × 215 mm,
368 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ234
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Kiben bízhatsz, amikor
magadban sem tudsz?
Jaye egy súlyos síbaleset után mindenkinek
azt hazudja, hogy jól
van, csak azért, hogy
visszatérhessen a
Szentivánéji álom próbáihoz. Ha bárki tudná
14+
az igazat – hogy azt
képzeli, Shakespeare és alakjai követik a kórházi ágytól az osztályteremig – véget érne minden. Majdnem sikerrel jár az alakoskodás,
amikor Rómeó felbukkan az anatómia órán. És kiderül róla, hogy
száz százalékban valóságos. Az őt mágnesként vonzó fiú, a hódoló
szerepében újra felbukkanó gyermekkori barát és a családja legsötétebb titkai között őrlődve Jaye élete összekeveredik Shakespeare
leghíresebb drámáival, és már ő maga sem tudja megmondani, hol
ér véget az igazság és hol kezdődik a színjáték.

Amikor
összeütköztünk

Emery Lord
135 × 215 mm,
360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ233
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

16+

Jonah sosem gondolta volna,
hogy létezik egy olyan lány,
mint Vivi.
Vivi nem sejtette, hogy Jonah
hoz fényt az életébe.
Egyikük sem gondolta, hogy
ilyen nyaruk lesz...
Hogy olyan nyár lesz, ami
felülírhatja a jövőjüket.
Egy lebilincselő történet egy új szerelemről, a régi sebekről, és a mélyben fortyogó
erőkről...
két fiatalról, akik rájönnek arra, hogy ha a megfelelő emberrel,
a megfelelő időben „ütközöl”, az mindörökre megváltoztat.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

irodalom
Lock – A folyó őrei

P. D. Baccalario
140 × 200 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ235
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

10+

Egy történet bátorságról és
barátságról. Ez a nyár is úgy
indul, mint a többi, mígnem Pit
szokatlan meghívót kap, hogy
látogassa meg unokatestvéreit
az isten háta mögötti Henley
Creekben. A fiú már érkezése
pillanatában rájön, hogy ez a
csendes völgy valami titokzatos, talán veszélyes dolgot rejteget. A völgyet átszelő folyó például ellentétes irányba folyik: a tengertől a hegyek felé, s a víz
mélyén rejtélyes erő lakozik. E titokzatos világ megvédése érdekében Pitnek, Amynek és a többieknek meg kell vívnia egy
ősi harcot a folyó népének felügyelete alatt.

Tajték

Elena

Nyaralás a tengerparton
Tilly lovastörténetei-sorozat

Árulások és csalódások

Nele Neuhaus
135 × 215 mm, 249 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ238
Bolti ár: 2990 Ft ◆ Klubár: 2780 Ft

Pippa Funnell
129 × 197 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ239
Bolti ár: 990 Ft ◆ Klubár: 920 Ft
Tilly azt tervezi, hogy a nyári szünet minden
pillanatát Táltossal, kedvenc lovával tölti, ám
váratlanul meghívást kap nemrég megtalált
testvérétől, Brooktól egy tengerparti nyaralásra. Legnagyobb meglepetésére Cornwalliban
is lovagolhat, és hihetetlen tengerparti kalandban lesz része egy fehértarka ló, Tajték megérzéseinek köszönhetően.

Elena a hetedik mennyországban jár Timmel.
Szerelemük végül legyőzte a régi családi ellenségeskedést, de akkor mégis sötét felhők kezdenek gyülekezni felettük. Tim dobja Elenát a rég
várt lovas bál előtt, majd az arrogáns Ariadné is
rosszban sántikál, feltűnik egy titokzatos idegen,
és Melike, Elena legjobb barátja is mintha elárulná őt. Egy dolog egyértelműnek tűnik: valaki azt
akarja, hogy Elena szomorú legyen. De miért?

7+

Kísértetvadászok
forró nyomon

8+

10+

Echo, gyere haza!

Egy elveszett kiskutya hihetetlen kalandja

Cornelia Funke
145 × 215 mm, 144 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ237
Bolti ár: 2490 Ft ◆ Klubár: 2290 Ft

Megan Rix
128 × 195 mm, 296 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ236
Bolti ár: 1990 Ft ◆ Klubár: 1850 Ft

A kísértetvadászok – Lebbencs Hedvig, Tomi
és Hugó – újabb megbízást kapnak. Ezúttal
Fontos Ferenc szállodaigazgató úr kéri a segítségüket, ugyanis a Tenger Gyöngyei Szállodában furcsa dolgok történnek. Hamarosan kiderül, hogy a negyedik emeleten az
egyik legveszélyesebb kísértet vert tanyát,
egy úgynevezett ISZLEVIKI, azaz ISZonyú
LEgyőzhetetlen VIllám KÍsértet!

A 11 éves Jake új iskolába kerül, de nem szeret
oda járni. Senki sem érti meg, milyen nehéz
barátokat szereznie. Aztán találkozik Echóval,
a kóbor kutyussal, akiből később hangjelzőt
kutyát képeznek. Echóval az oldalán Jake-nek
megnő az önbizalma, azonban Jake és Echo
elszakadnak egymástól. A bátor kiskutya vakmerő és veszélyes kalandok egész sorát éli át,
miközben a hazafelé vezető utat keresi.

9+

Varázslatos Állatbirodalom

Varázslatos Állatbirodalom

Daisy Meadows
129 × 197 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ240
Bolti ár: 990 Ft ◆ Klubár: 920 Ft

Daisy Meadows
129 × 197 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ241
Bolti ár: 990 Ft ◆ Klubár: 920 Ft

Lili és Luca nagyon boldog, hogy Bizsu újra elvezeti őket a Barátság-erdőbe, ahol a Rágcsi család tortadíszítő versenyt szervez cukrászdájuk
megnyitása alkalmából. Ám egyszer csak megjelenik Grizelda, és négy új szolgája, akik közül az
egyik gonosz átkot szór Micire, a kis hörcsögre,
amitől ő is komisszá változik. A lányok mindent
megtesznek azért, hogy Mici újra a régi legyen.

Lili és Luca újra ellátogat a Barátság-erdőbe,
mert Bizsu szeretné, ha ők is ott lennének a
Virágzás ünnepén. Grizelda azonban megint
gonosz tervet forral. Varázslata nyomán Kóci,
a kiskutyus kedves meglepetései egyszeriben
csúfos tréfákká változnak. A barátnőkre vár
a feladat, hogy ismét megtörjék a lila szikrák
átkát.

Mici, a komisz
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Kóci nagy meglepetése

7+
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olvasnivaló

Manó könyvek
Hercegkisasszonyok
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Leó bácsi kalandjai
az andorrai sztyeppéken

Leó bácsi nem egy átlagos nagybácsi;
kalandor, világutazó és bűvész egy
személyben. Történetei sem átlagos
kalandok: kiderül belőlük, hogyan változtatta Leó bácsit csótánnyá egy dühös varázsló, hogyan menekült meg

6+

Armstrong

Berci Spagettit főz

Christian Tielmann–Sabine Kraushaar
192 × 192 mm, 24 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ244
Bolti ár: 790 Ft ◆ Klubár: 740 Ft
– Ma én főzök! – határozza el Berci, majd munkához
is lát legjobb barátnőjével, Rozival és annak bátyjával, Fricivel. Paradicsomszószos spagetti lesz
vacsira. Nem is olyan könnyű elkészíteni. Milyen
jó, hogy Mama és Papa segít kicsit. Mikor azonban
3+ elkészül, mind azt mondják: – Mmmm, ez finom!

Készítsd el a saját
idokapszuládat!
´´
Időkapszula

26

Ez a könyv abban segít neked,
hogy elzárhasd és sok-sok éven
át megőrizhesd azt, ami TE vagy!
Üzenhetsz a későbbi önmagadnak:
mondd el neki, mire figyeljen!
Időkapszula, ami sok-sok év múlva
visszarepít a múltba, hogy sose felejtsd
el, ki is vagy valójában! Írd bele, mikor
akarod újra felnyitni, majd tedd el
a legtitkosabb helyre, és gondosan
őrizd meg! Ha eljött az idő, és úgy érzed,
tudnod kell, honnan indultál az élet nevű
hosszú útra, nyisd ki újra!
Hidd el, hihetetlen élmény lesz!

Ü

Üzenj magadnak
a jövőbe!
Írj, ragassz, fess
a könyvbe, és élvezd
minden pillanatát!
Induljon az utazás!
z E
N

J
A

J

ö
v

´o´

B

E
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Egy egér
kalandos utazása a Holdra
Vajon a gömbölyű és lyukakkal
teli Hold egy óriási sajt, vagy
csupán egy hatalmas kőgolyó?
A gyönyörűen illusztrált, izgalmas
történet főhőse, a kalandvágyó
kisegér erre a kérdésre keresi
a választ.
Torben Kuhlmann, a mese
szerzője és egyben
n
illusztrátora a bátor
man
l
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u
nK
,
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49
tak el a Holdra.
ár : 3

négy hajszála segítségével és hogyan
lett udvari bolond Fordítványban, ahol
az emberek a kezükön járnak.
Leó bácsi elbűvölő meséi telis-teli
vannak humoros túlzásokkal, káprázatos részletekkel. Az élénk, életvidám
illusztrációk még színesebbé varázsolják a kalandokat.

Fekete Judit–
Györgyi Adrienne
10+
290 × 205 mm,
72 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ246
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

+

6
Olvass velem!-sorozat
Anna Taube
163 × 238 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ243
Bolti ár: 1990 Ft ◆ Klubár: 1850 Ft
Négy mese, négy különleges hercegnőről.
Viktória hercegnőnek elege van abból, hogy
mindig a királyi etikett szerint viselkedjen.
Elhatározza, hogy a lovagok helyett ő maga
fogja legyőzni a veszedelmes fenevad hírében
álló sárkányt. Ágota hercegnő csak rímekben
tud beszélni, de hátha akad valaki, aki képes
lesz megtörni az átkot... Sarolta hercegkisas�szony rablók keze közé kerül, a szemüveget
viselő Amália pedig vonakodva bár, de elmegy
a bálba nővéreivel, ahol az ifjú herceg kíván
valami fontosat bejelenteni.

Klub

Megérkezett!

Catherine Leblanc – Eve Tharlet
220 × 290 mm,
32 oldal, keménytábla
3+
Rendelési kód: BQ245
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Kismackó nagyon izgatott:
kistestvére születik!
Hamarosan meg kell tanulnia,
hogy nem is olyan könnyű nagytestvérnek lenni... Ez a bájos könyv a testvéri
szeretetről szól, annak minden nehézségét
és szépségét
bemutatva.

Ezt a könyvet is,
mint ahogy
az Akkor is sze
retnél? címűt,
Szabó T. Anna
és fia, Dragomán Pali közös
fordításában
olvashatjuk.

Babilon könyvkiadó
Építsd fel!
Repülőtér

mesél az erdő
az állatokról

Rendelési kód: BQ251

Tony Wolf
238 × 163 mm,
88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ248
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

Építsd fel!
Tűzoltóság

6+

Rendelési kód: BQ252

13 elbűvölő, rövid mese
az erdő lakóiról
a szerző saját rajzaival.

4+

Mesél az erdo-sorozat
´´

Eláruljam, hogy miért is jó könyvkiadóban dolgozni? Mert újra
meg lehet jelentetni azokat a könyveket, amiket mi is imádtunk
gyerekként, és így már rajonghatnak értük azok is, akik most kicsik. Na, meg a szüleik, nagyszüleik is. Mert, hogy Tony Wolf
meséiért és rajzaiért csak rajongani lehet.
Az illusztrációk bája mellett az, ahogy közösen préselnek
szörpöt az erdőlakók, segítenek egymásnak költözni, buliznak –
mind-mind különösen szerethető, vágyott állapot. Talán ezek
miatt sem tudott egy kicsit sem kopni a könyvek vonzereje.
Az állatokhoz a sorozat további részeiben társulnak majd
törpék, óriások, boszorkányok és tündérek, majd sárkányok is.
Az viszont marad, hogy mindegyik fejezet kerek, és pont olyan
hosszú, hogy ha a gyermek azt kéri, hogy olvassunk még egyet,
akkor örömmel teljesítjük.

Olvass, építs és játssz!
A dobozban található egy
ismeretterjesztő könyv,
egy 3D-s repülőtér – illetve
tűzoltóság –, valamint összerakható
modellek.
Tudni szeretnéd, hogy mi zajlik nap mint
nap a repülőtéren vagy a tűzoltóságon?
A dobozban gazdagon illusztrált, ismeretekben bővelkedő könyvet is találsz,
1
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Építsd fel a nyüzsgő repülőteret és
d o b puhafed ,
o z b eles,
a kifutópályát, rakd össze a repülő Bolti
an
ár: 5
gépeket és a helikoptereket!
490
Ft
K
Építsd fel a nyüzsgő tűzoltóságot,
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járgányokat!

Szuperprofi 8+
Készíts
animációs filmet
10 lépésben
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A sorozat első kötetében az erdőben élő állatokról: az egér
lányok, a sünik, az őzek, a békák, a pelék és Józsi, a holló kalandjairól olvashatunk. Megtudhatjuk, hogyan válhat egy fapapucs
remek hajóvá, mi mindenre jó a borsóhüvely, és bekukkanthatunk egy feketerigó-esküvőre is! Tony Wolf bájos mesegyűjteménye és rajzai az erdő lakóinak mindennapjairól a mai óvodásokat is elvarázsolják.

Te is szívesen alkotnál valami
vicceset vagy tanulságosat, amit
bátran közzé is tehetsz?
Itt az alkalom! Mindössze
papírra, ollóra, gyurmára,
kartondobozra és hasonlókra
lesz szükséged, valamint egy
okostelefonra vagy táblagépre.
A feladatok világosak és
szórakoztatók: hamarosan
megtanulod, hogyan készíts
pörgetőkönyvet, gyurmafilmet
és sok másféle animációt.

:3

bár

Klu

Helló, dzsungel!
Foglalkoztató könyv
Rendelési kód: BQ250

5+

Helló, dínók!
Foglalkoztató könyv
Rendelési kód: BQ249

Kalandra fel!
Várnak a dínók és a rej
télyes, izgalmas, veszélyes
dzsungel!
Szórakoztató foglalkoztató
21
könyvek érdekes isme48 o 0 × 292
l
m
Bolti dal, puh m,
retekkel, interaktív eleafed
ár: 2
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190
mekkel, olvasnivalókkal,
Ft/k es
Klu
ö
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társasjátékkal, matrib
199
0 Ft ár:
cákkal, papírfigurákkal,
/kö
tet
rejtvényekkel, színezőkkel.
Megjelenés szeptember végén.
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Móra kiadó
Születésnap

12+

Szabó Magda
153 × 207 mm, 264 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BQ254
Bolti ár: 2999 Ft • Klubár: 2790 Ft
Szabó Magda lányregényeiben olyan kamaszlányokat ábrázol, akiknek rózsaszín
képzeletvilágán átsejlik a felnőttek bűnökkel, kötelességekkel, szívfájdalmakkal teli
élete, s az ábrándokat lassan felváltja a
valóság. A Születésnap című regény is egy
meghatározó lélektani fordulópontról szól,
s története az 1960-as évek Budapestjén
játszódik.

Zűröstül-bőröstül

LOL-könyvek
Lizzy Charles
139 × 200 mm, 360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ255
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
Ez lehetett volna Lucy tökéletes nyara: édes
semmittevés a strandon, lazulás a haverokkal… De az anyja persze megint mindent elszúrt. Na jó, kiszökött abba a buliba, de hát
nem fogják fel a szülei, hogy nem hagyhatta ki
az év partiját? A tökéletes nyár helyett egyből
nyári munkára vezénylik: házakat kell festenie, ráadásul Justin Marshall lesz a főnöke.

Szerelem a parketten

14+

Kütyük és az online világ

8+
Barangoló

12+

Időutazás
240 × 300 mm, 64 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ261
Bolti ár: 2299 Ft • Klubár: 2140 Ft
Gyere, indulj útnak, vár a történelem!
Ez a könyv elvisz a múltba és a jövőbe,
járd be játszva a történelmet, mintha
időgépben ülnél! Marci és hű társa,
Marcipán kutya labirintusok kacskaringóiban keresgéli a látnivalókat. Segíts
nekik, hogy meglátogathassák a dinoszauruszokat, az ókori egyiptomiakat és
az űrvárosokat!

Holdas Hanna
szülinapi bulit tart

8+

Raman Prinja
195 × 255 mm, 80 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ260
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
Túl a bolygókon, túl az üstökös csóváján, túl
a kisbolygóövezeten, túl a Tejút túlsó oldalán, sőt még a fekete lyukakon is túl…
Ha a légkörön túlra készülsz, sose indulj el
útikalauz nélkül. Vidd magaddal ezt a fotókkal, infografikákkal, szómagyarázatokkal teli
könyvet, amely hasznos társ lesz utadon.
Kalandra fel!

Kolumbusz Kristóf,
a határokat nem ismerő utazó

10+

Nagymenők-sorozat
Alessandro Gatti
140 × 178 mm, 80 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ262
Bolti ár: 1499 Ft • Klubár: 1390 Ft
A genovai hajós egész életét egy álomnak
szentelte: Európából nyugat felé hajózva,
a Föld megkerülésével elérni a mesés Kelet
partjait! Kolumbusznak 41 éves koráig kellett várnia, mire támogatókra talált, s végül
három vitorlással és maroknyi legénységgel
felfedezett egy addig ismeretlen földrészt.

GRU3

Megamatricás foglalkoztatókönyv
1000 matricával!
210 × 297 mm, 40 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ257
Bolti ár: 1999 Ft • Klubár: 1860 Ft
Csatlakozz Gru bandájához, és matricázd végig a foglalkoztatókönyv kémkalandokkal és szuperbűntényekkel teli
oldalait! Ezer matrica, vidám rejtvények,
talányos fejtörők, titkos küldetések
és kalandos színezők segítenek, hogy
szabadon engedd a benned rejlő szuperkémet!

+
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50 tény, amit tudnod kell
a világűrről

Katicalányok #1 – Bea (Pink-könyvek)
Jenny McLachlan
138 × 200 mm, 176 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ258
Bolti ár: 1999 Ft • Klubár: 1860 Ft
Bea Hogg tehetséges, szenvedélyes, ám igen
gátlásos kamaszlány. Amikor a Tinisztárok via
dala című tehetségkutató műsor táncosokat
keres, kedvet kap, hogy jelentkezzen. Sajnos
legjobb barátnője, Kat cserbenhagyja, Bea
azonban nem hagyja magát, és végül az iskola legmenőbb pasijával, Ollie Matthewsszal
nevez be a versenyre.

Vámpírtündér-sorozat
Harriet Muncaster
127 × 184 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ259
Bolti ár: 1999 Ft • Klubár: 1860 Ft
Holdas Hanna különleges kislány, hiszen vámpírtündér. Az édesanyja tündér, az édesapja
vámpír, ő meg egy kicsit mindkettő. Holdas
Hanna imádja a szülinapi zsúrokat. Most végre ő is rendezhet egyet! Persze az ő családjában semmi sem úgy alakul, mint máshol, így
Hanna bulija igazán izgalmasra sikerül…

Ablak–zsiráf könyvek
Lénárd András
202 × 270 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ256
Bolti ár: 2799 Ft • Klubár: 2590 Ft
Az Ablak–zsiráf könyvek új kötete azokról
a tárgyakról, jelenségekről, fogalmakról
ad a gyerekeknek ismeretet, amelyek a
maguk természetességével veszik körül
őket, de amelyekről csak felszínes, netán
téves ismereteik vannak. A 3D-től a zoomig
minden lényeges dolog megjelenik a kötetben – érthetően, szakszerűen.

www.lira.hu
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Három bajusz gazdát keres

5+

Vig Balázs
168 × 210 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ263
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
Születésnapfalván három beszélő bajusz
egyszer csak leugrik gazdája orra alól, és
világgá megy. Kunkori koma zsiványnak áll
a faluszéli tejivóban, Harcsa szomszéd feleséget keres magának a rozmárok között,
Kedves bajusz pedig trombitásként próbál
szerencsét. Lehetséges volna, hogy Nagyapa bajusza is igazi mesehős?
Nem csak bajuszpödrőknek!

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

napraforgó kiadó
A dinoszauruszok
csodás világa

250 × 305 mm, 120 oldal, spirálozással
Rendelési kód: BQ264
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft
Több millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok
uralták a Földet. Ebben a kötetben a több száz
adat és illusztráció segítségével fedezheti fel
az olvasó ezt a csodás világot, a dinók életmódját, táplálkozási szokásait, testméretét,
élőhelyét, és sok minden mást is.

1000 érdekesség az állatokról

165 × 185 mm, 512 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ266
Bolti ár: 4990 Ft • Klubár: 4640 Ft
A kötet a ma élő és a már kihalt állatok világába vezeti
az olvasót. 500 érdekességet olvashatnak korunk
állatairól, másik 500 cikkben pedig a dinoszauruszok világába juthatnak el. Praktikus formátumának
köszönhetően könnyen forgatható és belefér az
iskolatáskába is.

Fejleszd
a memóriádat
és a mentális képességeidet!
Agytorna 1.

Rendelési kód: BQ267

Állatos mesék

Agytorna 2.

200 × 270 mm, 144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BQ265
Bolti ár: 3490 Ft • Klubár: 3250 Ft
16 tanulságos mese várja a gyermekeket ezekben
a gyűjteményekben. A főhősök többnyire állatok, akik
saját tanulságos, mulatságos vagy épp elgondolkod
tató kalandjaikkal segítik a kicsiket abban hogy jobban
megértsék az őket körülvevő világot. A szép történetek
kétfajta borítóval készültek, így mindenki ki tudja
választani a szívéhez közelebb álló kivitelt

Rendelési kód: BQ268

150 × 210 mm,
224 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
Klubár: 2780 Ft/kötet

Az Agytorna-sorozat az idősebbek mentális képességeinek frissen tartását tűzte ki célul: a témakörök egyre
nehezedő feladataira érdemes mindennap időt szakítani,
így elkerülhető a feledékenység, szétszórtság és más,
bosszantó tünetek.

A kötet jellemzői:
165 × 235 mm,
104 oldal, keménytábla,
formalakkozott
Rendelési kód: BQ269
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
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Synergie – meditációs mesekönyvek gyermekeknek

Tanítsuk meg
gyermekeinket

meditálni!

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a relaxáció,
ó, a stresszoldás
ó
mind a felnőttek, mind a gyermekek életében, hiszen állandóan
szembe kell néznünk váratlan és sokszor kellemetlen kihívásokkal.
Valahogy kezelnünk kell ezeket a feszültségeket. A legjobb megoldás
erre a meditáció – amibe már gyermekeinket is bevezethetjük,
hogy minél előbb megtanulják legyőzni a félelmeiket.
Ősszel az óvoda-iskola kezdés idején különösen fontos figyelnünk
a beilleszkedés problémakörére. Minden új közösség új kihívást
jelenthet, sok kisgyermek már a gondolattól is megijed. A félelmek
feloldásához és a hasonló szorongással járó problémák meséken
keresztül történő feldolgozásához nyújtanak segítséget az alábbi
meditációs gyakorlatokat kínáló, különleges varázsú mesekönyvek.

A CSODALÁMPA

A gyermek lehunyja
a szemét, felkapja a
csodalámpáját, és
elindul az elvarázsolt
ösvényen, amely nem
más, mint az álmok
birodalma. Egy különös lámpás világítja
meg az útját. A történetek megnyugtatják,
ellazítják a gyerekeket elalvás előtt.
Minden mese egyfajta meditáció, ugyanakkor
élénkítik a gyermekek fantáziáját azzal, hogy
aktív szereplőként belevonják őket az izgalmas
cselekménybe. A történetek erősítik az önbizalmat, a szeretet, bátorság és türelem érzését, az
önzetlenséget, nyitottságra ösztönöznek, a nyújtó
és lazító, légző és vizualizációs gyakorlatok pedig
az ellazulásban segítenek.
245 x 195 mm ○ 144 oldal ○ táblakötés
3990 Ft ○ Rendelési kód: BQ270

ANGYALI ESTI MESÉK
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3590 Ft

22 gyönyörűen illusztrált mese olyan helyszínekkel és szereplőkkel, amelyek minden
gyermek képzeletét megragadják. A történetek egyszerre varázslatosak és lenyűgözőek, hiszen bátor cirkuszi mutatványosok,
kiszámíthatatlan hercegek és hercegnők
vagy vakmerő felfedezők mellett angyalok
a szereplői, akik óvnak, láthatatlanul vezetnek minket mindennapjainkban. Gyöngéd,
szerető energiájuk egyengeti bátortalan
lépteinket. Minden mese után egy pozitív
gondolat foglalja össze a fő üzenetet és
vezet tovább a meditáció és a vizualizáció
technikájába – épp olyan mértékletesen,
ahogyan azt a gyermeki lélek igényli.
245 x 195 mm ○ 144 oldal ○ táblakötés
3890 Ft ○ Rendelési kód: BQ271

TÜNDÉRI ESTI MESÉK
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3590 FFt
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Olykor lenyűgöző, máskor játékos,
ám mindig bölcs tündérek segítségével összekapcsolódhatunk a természet
ritmusával és harmóniájával, megismerhetjük és ráhangolódhatunk
az erejére. 20 mese, amelyekben
gyermeke rácsodálkozhat a természet
szépségeire, bátorságot meríthet
a történetekből, bizalmat és szerető
elfogadást tanul. A szülőknek szóló
rész megmutatja, hogyan lehet e történetek segítségével empátiát,
kreativitást és természet iránti
fogékonyságot tanítani
gyermekének.
245 x 195 mm ○ 144 oldal ○ táblakötés
3890 Ft ○ Rendelési kód: BQ272

ÚJABB ESTI BUDDHA-MESÉK

ESTI BUDDHA-MESÉK

Ez a mesekönyv a valódi történetmesélés
közvetlenségét adja vissza szülő és gyermek
számára, miközben bepillantást enged Buddha
egyetemes bölcsességébe. A történeteket
tekinthetnénk egyszerű szórakozásnak, hiszen
önmagukban is élvezetesek, ám emellett
minden mese értékes tanítást is közvetít fontos
üzenetekkel, mint az együttérzés és a nagylelkűség. A könyv abban is segít a szülőknek, hogy
jobban megértsék, mire van szükségük a gyerekeknek érzelmileg, és hogy ezek a mesék miként
elégítik ki ezeket a szükségleteket. A meditáció
áldásos hatását sokan megtapasztalták akár egy
elmélyült zenehallgatás során, vagy egy csodás
naplamentében gyönyörködve. Miért is ne vezetné be gyermekét ebbe a világba, akár egy kalandos
utazásba? A könyvben több meditációs gyakorlat is
segíti ezt a közös, örömteli elmélyülést.
245 x 195 mm ○ 144 oldal ○ táblakötés
3990 Ft ○ Rendelési kód: BQ273
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Buddha történetei évszázadok óta
nyújtanak útmutatást és okítanak minket
bölcsességre. Úgy tartják, ezeket a történeteket maga Buddha mesélte egykoron.
A mesék fő célja, hogy egyfajta viselkedési
kódexként megértessék a legfőbb elveket,
amelyekre a buddhizmus épül. Ezek a
bölcsesség, a megfelelő viselkedés, az
elmélyedés képessége. A régi történeteket
új, modern köntösbe burkolva, sok humorral és derűvel ajánljuk mind a szülőknek,
mind gyermekeiknek közös olvasásra,
hiszen nincs is jobb annál, mint amikor
este elcsendesül minden, és beavathatjuk
gyermekünket a mese élményébe, majd
meghitt beszélgetésben elmélyíthetjük a
könyv üzenetét. A pompás történetek mellett ehhez is segítséget nyújt a mesekönyv.
245 x 195mm ○ 128 oldal ○ táblakötés
3990 Ft ○ Rendelési kód: BQ274
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Kövi Szabolcs relaxációs zenei CD-i

Kövi Szabolcs
legújabb lemezei
kedvező áron
Bamboo flute meditation
Meditatív zene bambuszfuvolára
Zenei CD – 60 perc
Kövi Szabolcs
Rendelési kód: BQ275
Bolti ár: 990 Ft • Klubár: 920 Ft

Huszonöt éve foglalkozom meditatív zenék szerzésével és kiadásával. A tapasztalataim azt mutatják, hogy minél mélyebb hangú egy
hangszer, annál inkább alkalmas az elme megnyugtatására. Egy
ideje már célirányosan kutatom a világban a legmélyebb hangú
fuvolákat. A lemezen hallható hangszerre Brazíliában leltem rá,
egy tehetséges fiatalember, Daniel Menighin készítette, a hangja bársonyos, szívhez szóló, kellemes, lazító hatású. A hatvan
perces lemezen végig ezzel játszom, a zene alkalmas jógához,
elalváshoz, gyógymasszázshoz. Feszült koncentráció, tanulás
vagy szellemi munka közben hallgatva csökkenti a stresszt.

A NAGY MEDITÁCIÓS KÖR

A lemezeim közül azok a legkedveltebbek, amelyek a legtöbb teret
engedik a hallgató képzeletének, lassúak, meditatívak, egyaránt
lehet őket elalvás előtt, gyerekek altatása közben, jógafoglalkozások alatt, olvasás, tanulás, és masszázs közben hallgatni. Az ilyen
zenék nem lehetnek elég hosszúak, ezért én ennek a sorozatnak
a keretében összesen 400 perc zenével szeretném megörvendeztetni a hallgatóimat, hat különféle hangulatú CD lemezen (meditatív zenék, szöveg és ének nélkül).

Bolti ár:

790 Ft/C

Klubár
:
740 Ft/
CD

D

1. CD (72 perc)

Az erdő gyógyító fuvolája
Rendelési kód: BQ276
2. CD (72 perc)

5. CD (55 perc)

Keleti szél

Éden

3. CD (72 perc)

6. CD (50 perc)

Csillagok kapuja

Újjászületés

Rendelési kód: BQ277

Rendelési kód: BQ278
4. CD (72 perc)

Rendelési kód: BQ280

(pánsípos lemez)
Rendelési kód: BQ281

Holdfény

Rendelési kód: BQ279
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Csábítás

Thomas Cullinan
125 × 200 mm, 512 oldal, kartonált
Rendelési kód: BQ282
Bolti ár: 3999 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft

Javában dúl az amerikai polgárháború. John McBurney-re, az északi
hadsereg súlyos sebet kapott, fiatal
tizedesére félholtan bukkannak rá
a virginiai erdőben. A közeli iskolába,
Miss Martha Farnsworth leánynevelő
intézetébe viszik, ahol szinte azonnal
szédíteni kezdi a három nőt és az öt
tizenéves lányt, akik a kifinomult déli
előkelőség eme előretolt bástyáján
rekedtek. Szerelmet, félelmet, szánalmat, rajongást egyaránt kivált belőlük,
és a szabadságvágytól vezérelve egymás ellen uszítja őket. De miután fény
derül az ifjú és kevésbé ifjú hölgyek
valódi énjére, a katonát baljós előérzet
fogja el, és attól kezdve a kérdés így
szól: kit is szédítettek meg valójában?
Thomas Cullinan regényéből Sofia
Coppola rendezett nagyjátékfilmet
Nicole Kidman, Colin Farrell, Kirsten
Dunst és Elle Fanning főszereplésével.
„Őrült pszichothriller… az olvasót
szinte megbabonázza az ifjú hölgyek
világtól elzárt, elfeledett iskolájában
történtek iszonyata” – írta Stephen
King a Danse Macabre-ban.

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. november 13-ig veszünk
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munka
napon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását
nem bontotta meg, és a terméket 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

