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Szeretlek, Anya!
Magyarország

újévtől szilveszterig

Fotó: Erdélyi Gábor

Harag és düh

Interjú

Botránykönyv
Donald Trumpról

Vámos miklóssal

ajándék
7000 Ft feletti megrendelőinknek
ajándékkönyvet küldünk.

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

Életed regénye

135 × 215 mm, 400 oldal, kartonált
Kitty Logan újságírónő karrierjét egy csúnya bot
rány kettétöri, ráadásul kiderül, hogy legjobb
barátnője és mentora halálos beteg. Constance
utolsó kívánsága, hogy Kitty írja meg helyette élete
regényét. Segítségül egy száz névből álló listát kap.

Alulírott megrendelem a Líra Könyvklubtól az alábbi termékeket.
Vállalom, hogy a megrendelőlapon szereplő termékek vételárát
az átvétellel egyidejűleg kiegyenlítem.

Athenaeum kiadó .............. 04

Részlet

General Press könyvkiadó 05

Michael Wolff: Tűz és düh –

Interjú – Vámos Miklóssal

Trump a Fehér Házban .............. 19

A töredelmes vallomás című

ismeretterjesztés ........... 20

kötetének megjelenése

Szépmíves kiadó ............... 20

alkalmából ............................. 06

Rózsavölgyi és társa ....... 20

Atlantic Press kiadó ........ 08

Ajánló

Az Ulpius baráti kör

Bede Béla: Magyarország

ajánlásával ...................... 08

újévtől szilveszterig .................. 21

Athenaeum kiadó .............. 09

gasztro ............................. 22

Trivium kiadó .................... 09

életmód ............................. 23

Álomgyár kiadó ................ 10

Ajánló

gyémántfelhő kiadó ......... 10

William H. McRaven: Vesd be

21. század kiadó ................ 12

az ágyad ................................. 23

Lazi kiadó .......................... 12

Édesvíz kiadó .................... 23

Név/cégnév: .....................................................................................................

Részlet

HVG kiadó .......................... 24

Kapcsolattartó (cég esetén): ............................................................................

Ruth Hogan: Az elveszett tárgyak

Ajánló Anyák napjára

őrzője ..................................... 13

Quentin Gréban és 31 magyar

irsz.

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

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

-

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

magvető kiadó .................. 14

szerző: Szeretlek, anya! ............ 25

Részlet

Menő könyvek ................... 26

Daniel Kehlmann: Tyll ............... 15

MAnó könyvek ................... 26

Ha a számlát más néven kéri:

Magvető kiadó .................. 16

Pagony kiadó .................... 28

Számlázási név: ................................................................................................

Magyar Napló

Móra kiadó ....................... 29

A századelő irodalma ............... 17

Napraforgó kiadó ............. 30

Saxum kiadó ...................... 18

Babilon könyvkiadó ........... 31

Athenaeum kiadó .............. 18

Etalon kiadó ..................... 31

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

Rendelési kód

Könyv, DVD vagy CD címe

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
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Bede Béla minden hónapra javasol nekünk
fantasztikus szezonális programokat. És ha
ez még nem lenne elég: Csigó Zita könyvéből
megtudjuk, hogyan tudjuk feldobni a mun
kahelyre bevitt saját ebé
dünket!
Jó olvasást!

ámos Miklós az egyik leghűségesebb
írónk. Hatalmas olvasótáborának so
sem okozott csalódást, és teljesen iga
zat kell adnunk neki, amikor azt mondja új
lapszámunk nagyinterjújában: azért, mert
valami népszerű az olvasók körében, attól
még lehet kiemelkedő minőségű, ez a két
dolog nem zárja ki egymást. Az ő életműve
frappáns példa erre.

Donald Trump felemelkedése az elmúlt
évek egyik nagy és megfejthetetlennek tűnő
talánya – ám a Tűz és düh című könyv el
olvasása után talán közelebb kerülhetünk a
megfejtéshez. Vagy épp ellenkezőleg: még
jobban összezavarodunk? Mindenesetre a
könyv letehetetlen olvasmány!
A világpolitika után térjünk vissza ismét
Magyarországra: egy tematikus útikönyvben
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18.00–19.00 Kiss Dávid és Pap Zsolt
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19.00–20.00 Krekó Péter dedikál
az Athenaeum/General Press
standon
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13.00–14.00 Bíró Szabolcs, Benyák Zoltán
dedikál az Athenaeum/General Press
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13.00–14.00 Darvasi László dedikál
a Magvető/Corvina standon
14.00–15.00 Nagy Ádám et al dedikál
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14.00–15.00 Czank Lívia dedikál
a Magvető/Corvina standon
15.00–16.00 Finy Petra dedikál
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15.00–16.00 Daniel Kehlmann dedikál
a Magvető/Corvina standon
15.00–16.00 Nyáry Krisztián dedikál
a Magvető/Corvina standon
16.00–17.00 Spiró György dedikál
a Magvető/Corvina standon
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Király Levente
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13.00–14.00 Bartis Attila dedikál
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Hanna Zelma dedikál a Manó Könyvek
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14.00–15.00 Lana Millan dedikál
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14.00–15.00 Nádasdy Ádám dedikál
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14.00–15.00 Koncz Zsuzsa dedikál
a Magvető/Corvina standon
15.00–16.00 Patik László dedikál
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16.00–17.00 Balaskó Ákos és Fehér Renátó
dedikál a Magvető/Corvina standon
17.00–18.00 Totth Benedek dedikál
a Magvető/Corvina standon
17.00–18.00 Regös István és Nagy Eszter
dedikál a Manó Könyvek standon
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A General press
KRIMIK köny
vkiadótól

Athenaeum kiadó

JODI PICOULT

Daniel Stone egyedüli fehér
gyerekként nőtt fel egy
legújabb kötete
amerikai eszkimó faluban,
ahol anyja tanítónőként
Jodi Picoult
dolgozott, míg őt kiközösí
A tizedik kör
tették és gúnyolták. Nem
135 × 215 mm,
hagyta magát: rosszabb lett
448 oldal, füles, kartonált minden rosszfiúnál, ivott,
Rendelési kód: BT104
lopott és rabolt, amíg ki nem
Bolti ár: 3999 Ft
szabadult Alaszka vadonjá
ból, hogy kövesse művészi
Klubár: 3690 Ft
A lányod azt állítja: megerő ambícióit, beleszeretett egy
szakolták. Csakhogy a fiú, lányba és családot alapított.
akit vádol: a saját szerelme. Tizenöt évvel később Daniel
sikeres képregényrajzoló.
Felesége a helyi egyetemen
tanít; lánya, Trixie pedig
a szeme fénye.
Trixie nem tud apja sötét
múltjáról – egészen addig,
amíg egy randi rémálomba
nem torkollik, és Daniel újra
azon kapja magát, hogy meg
kell küzdenie az indulattal,
ami talán nemcsak őt
emészti fel, de egész család
ját és a jövőjét is.
Jodi Picoult ebben a regé
nyében erősebb hangot üt
meg, mint valaha. Vajon
elég-e az apa és lánya kö
zötti elszakíthatatlan kötelék
ahhoz, hogy a múlt hibáit
végre elengedjük?

Lana Millan

Raziel

135 × 215 mm,
296 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT103
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft
Raziel a Tudás Könyvének
őrzője, a legfelsőbb misz
tériumok és titkok angyala.
Vagyis csak volt. Valami
történt. Lélegzik és ver a szíve,
miközben Nevada tűzforró
sziklái között kinyitja a szemét.
Emberré vált, s a Tudás Köny
ve is eltűnt. Raziel csak úgy
kaphatja vissza a szárnyait,
ha megtalálja a könyvet. Se
gítőként egy arrogáns démont
varrnak a nyakába.

Angela Marsons

Halálos játék

137 × 197 mm,
336 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT105
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

Angela Marsons legújabb regényében Kim
Stone és csapata nincs könnyű helyzetben;
alig van nyom, amin elindulhatnának, és az idő
is ellenük dolgozik. A segítség ezúttal onnan
jön, ahonnan nem várnák – egy „döglött ügy”
ugyanis hirtelen meglepően aktuálissá válik.

Hillary Jordan

Mudbound
Sárfészek
125 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT101
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft

1946-ot írunk.
A nagyvárosból jött
Laura McAllan
a Mississippi
deltavidékén
fekvő farmon ne
veli gyermekét. Két
fiatal férfi tér haza
a háborúból, hogy
felvegye régi élete
fonalát: Laura sógora, a jóképű és elbűvölő Jamie McAllan,
valamint Ronsel Jackson, a McAllan farmon élő fekete
bérlők legidősebb fia. Ronsel kitüntetett háborús hős, ám
a faji szegregáció korában mégsem veszik emberszámba.
Az egykori fegyvertársak valószínűtlen barátsága óhatatla
nul is végzetes változásokat hoz. Az elfojtott düh, a felszín
alatt gomolygó előítéletek sokasága egyetlen éjszakán
robban ki, amely után már senki nem lehet ugyanaz, mint
addig... A regény alapján készült, négy Oscar-díjra jelölt
film a Netflix műsorán látható.
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Kresley Cole

Elfojtott üvöltés

125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT102
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
Ebben az izgalmas történetben
a New York Times sikerszerzője
a MacRieve klán sötét titkaiba
vezeti be az olvasót. Chloe
Todd rabszolgaként csöppen
a szörnyekkel és varázslattal
teli világba, ahol az életére tör
nek. Ekkor azonban közbelép
Uilleam MacRieve, az igéző
szemű halhatatlan vérfarkas.
A férfi, akinek az érintése
maga az eleven láng, egy elszi
getelt erődbe viszi Chloét.

www.lira.hu

Donato Carrisi

A lelkek ítélőszéke

137 × 197 mm,
524 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT106
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Az eső gyászosan zuhog Rómára. A Piazza Navona
egyik régi kávéházában két férfi hajol az asztal
fölé. Egy aktát tanulmányoznak, amely egy nyom
talanul eltűnt lány esetéről ad számot. Senki sem
tudja, hogy önszántából hagyta-e ott a lakását,
vagy valaki elrabolta.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

General Press könyvkiadó

Mary Jo Putney

Catherine Anderson

Paige Toon

A lázadó özvegy

Szederhold

Egy darab
a szívemből

137 × 197 mm,
308 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT108
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
Callistát a gyermekkori
barátja, Richard menti meg
a katonák karmai közül.
Mary Jo Putney sorozatának
(A jó útra tértek testvérisége) második részében két
magányos lélek egymásra
találásának lehet tanúja
az olvasó, akiket a sorsuk
megoldhatatlan dilemma
elé állít: kialakulhat-e életre
szóló szerelem egy igaz
barátságból?

137 × 197 mm,
384 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT112
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Sissy Sue Bertleynek
eddig nem volt szerencséje
a férfiakkal. Vajon felül
írhatja-e egyetlen pozitív
találkozás a korábbi évek
fájdalmas emlékeit?
Catherine Andersonnak
a romantikus kisvárosban,
Mystic Creekben játszódó
regényéből megtudhatjuk,
mi mindenre képes egy
talpig férfi, ha igazán
szeret.

125 × 189 mm,
380 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT107
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Bridget igazán mozgalmas
életet él: utazási beszámolók
írójaként bejárta a világot, azt
a férfit azonban, akit teljes
szívéből szerethetne, még
nem találta meg. Úgy érzi,
erre csak akkor van esélye,
ha a szíve apró darabkáit,
amelyeket élete során elosz
togatott, vissza tudja szerezni
egykori szerelmeitől.

Lucinda Riley

Gyöngynővér
137 × 197 mm,
552 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT110
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Celaeno D’Aplièse, azaz CeCe az egyik testvérétől
értesül a nevelőapja haláláról. A nővéreivel a Genfi-tó
partján magasodó, gyermekkori otthonukban gyűlnek össze, hogy megemlékezzenek szeretett apjukról,
és meghallgassák a végrendeletét.

David Baldacci

Senki földje

137 × 197 mm,
420 oldal,
füles, kartonált
Rendelési kód: BT113
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Az amerikai haderők
különleges ügynöke,
John Puller épphogy
tisztázta testvérét
a hazaárulás vádja
alól, amikor újabb
kihívás elé kell néznie.
Édesapját, a hadsereg
egykor csodált és rettegett
parancsnokát ugyanis azzal vádolják, hogy
harminc évvel ezelőtt meggyilkolta a feleségét.
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Vince Flynn – Kyle Mills

A parancs: halál

137 × 197 mm,
352 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT114
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Amikor a pakisztáni
hatóságok egy belpolitikai
viszály következtében nuk
leáris fegyvereket visznek
az ország különböző ré
szeibe, Mitch Rapp, a CIA
terrorelhárító ügynöke
megpróbálja megaka
dályozni, hogy a kényes
szállítmány a terroristák
kezébe kerüljön. Az akció
azonban nem úgy sül el,
ahogy tervezi.

www.lira.hu

Douglas Preston –
Lincoln Child

Douglas Preston

137 × 197 mm,
352 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT109
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Miután A. X. L. Pender
gast, az FBI különleges
ügynöke megküzd a go
nosz erőivel, nyomtalanul
eltűnik Massachusetts
partjainál a hullámokban.
Napokig hiába keresi
a rendőrség, így végül
halottnak nyilvánítják.
Pörgős, misztikus han
gulatú krimi a világhírű
szerzőpárostól.

133 × 200 mm, 348 oldal +
16 oldal melléklet, keménytábla
Rendelési kód: BT111
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A Majomisten elveszett
városa drámai fordu
latokban bővelkedő,
ugyanakkor hiteles beszá
moló a 21. század egyik
legjelentősebb régészeti
felfedezéséről. A kötetnek
ott a helye a történelmi
rejtélyek iránt érdeklődő
olvasók könyvespolcán.
Egy ősi kultúra nyomában
az őserdő mélyén.

A Majomisten
Az obszidiánkamra elveszett városa

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00
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Fotó: Valuska Gábor

„Ezek a novellák
olyasmikről szólnak,
amiket voltaképpen
szégyellek”
Interjú Vámos Miklóssal
a töredelmes vallomás megjelenése kapcsán.
 A tárcaírásnak a magyar irodalom-

ban komoly hagyományai vannak. Elég,
ha csak Ady, Kosztolányi vagy Krúdy tárcaírói munkásságára gondolunk. A kortárs
magyar irodalom mintha kissé mostohán
kezelné ezt a műfajt. A töredelmes vallomás egy népszerű író klasszikus tárcakötete. „Mellékesen” írta a tárcákat vagy
főmunkaidőben?
Szelíden ellent kell mondanom. Ezek
nem tárcák. A tárca nem egyszerűen rövid írás, hanem az újságcikk egy személyesebb műfaja. A töredelmes vallomások
közt akad egy-két határeset, de a zömük
novella, csak éppen egészen rövid. An�nyira rövid, amennyire csak meg tudtam
húzni a hosszabb változatokat. Szinte
csupán a történet gerince maradt benne.
Nemcsak arra törekedtem, hogy minden mondatot töröljek, amely nem okvetlenül szükséges, hanem egyes szavak
kihúzásáért is küzdöttem önmagammal.
Tanulságos, olykor fájdalmas gyakorlat
volt, s ezzel együtt jó mulatság, talán férfimunka – bár ez a klasszikus idézet ma
már hímsovinisztán hangzik. Jó mulatság, embermunka – ez meg furcsán.
 A könyvben szereplő írások egyfajta

sajátos tablót is kiadnak a Kádár-kor és a
rendszerváltás környékének Magyarországáról (és persze napjainkról is). Az írások
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mégis hangsúlyosan személyesek. Talán ez a
legszemélyesebb könyve. Nehezebb ez a sokszor kendőzetlen személyesség „íróilag”, mint
fikciót írni?
Sokkal. Én a tiszta fikcióban vagyok
otthon, ahol a gondolat (régi szóval:
mondanivaló) igényeinek megfelelően
alakíthatom a figurákat és a történetet –
legalábbis kezdetben. Mert amikor a
szöveg egyharmadánál tartok, rejtélyes
okból a figurák már fokozatosan átveszik
a hatalmat, és a történet is mintha önmagát kezdené alakítani. Ezt szeretem a
legjobban az írásban, de még sosem sikerült megértenem pontosan, hogy miként
történik.
 Egy interjújában azt mondta, hogy az

írás az Ön számára pszichológiai gyakorlat.
Felfogható ez az új kötet egyfajta életgyónásként is?
Föltétlenül. Az írás az én számomra
mindig duplafenekű – kettős jellegű –
tevékenység. Egyrészt én sosem osztottam azt a közismert poént, hogy író az,
aki nem szeret írni, mert nekem mindig
valamiféle lelki élvezetet okozott a szakmám gyakorlása, akkor is, ha nem ment,
vagy problémákba ütköztem. Másrészt
kamaszkorom óta arra használom az
írást, hogy valamit megoldjak vagy meg-

értsek. Úgy is fogalmazhatnék, hogy
prózában mintha valamivel okosabb
volnék, mint emberként. Ebből adódni látszik, hogy az író nem ember – de
idáig azért nem mennék el, noha több
is, kevesebb is. Mindannyiunk életében
gyűlnek az olyan emlékek, amelyeket
többé vagy kevésbé szégyellünk, magyarán: nem szívesen mondanánk el másnak. Ka
rinthy szavaival szólva: „Nem
mondhatom el senkinek, / Elmondom
hát mindenkinek.” Most már abban
a korban vagyok, amikor számot kell
vetnem mindazzal, amit életem során
tettem, illetve nem tettem (elmulasztottam). Hosszabb ideje érzem, ideje, hogy
ezeket a történeteket – történéseket –
átadjam a papírnak (a merevlemeznek),
cipelje tovább helyettem. És igaza van,
ilyen értelemben gyónások ezek. Adódott például úgy, hogy loptam, és nem
(csak) gyerekkoromban, hanem negyven felé közeledvén. Sokszor gondoltam már arra, hogy miért csak bizonyos
vallások hívői gyónhatnak, miért nem
létezik valamiféle civil gyónás. Ahogyan
a civil mise is jó volna, vasárnap délelőttönként, prédikátorral – e szerepet
én is szívesen vállalnám –, valamiféle
szertartással, közösségteremtéssel. Amíg
ilyesmi megvalósul, én írásban végzem
az önvizsgálatot, ebben a kötetben történetesen egyre rövidülő szövegekben.

interjú vámos miklóssal
Remélhetőleg így fogynak el a bűneim,
legalábbis önmagam számára, mert én
az őszinte, sőt töredelmes vallomások
után megbocsátok.
 A töredelmes vallomás kisprózái ere-

detileg napilapok számára íródtak?
Én az a furcsa szerző vagyok, aki soha
nem abban gondolkodik, hogy hol jelenik – jelenhet meg – valamelyik munkája. Ebben szerepet játszhatott, hogy a
szocializmusnak nevezett időszakban az
ember soha nem vehette biztosra, hogy
elfogadja adott szövegét mondjuk, az
Új Írás vagy bármelyik lap, s arra se vehetett erős mérget, hogy megjelenik-e
egyáltalán. Így én mindig „csak úgy”
írtam, magamnak, s ha valamelyik szerkesztő írást kért tőlem (akkoriban ez
főként postai levélben történt), választottam egyet a készletből. Amúgy a szövegek csak háromnegyed-készen vártak
sorukra, s a megjelenés előtt csiszoltam
őket véglegesre. Az utóbbi években rövidebb novellákat írtam ilyen alapon,
magamnak. Egyszer aztán észrevettem,
hogy ezek a novellák olyasmikről szólnak, amiket voltaképpen szégyellek. Ez
sejtetni engedte, hogy összetartoznak.
Hagytam ki olyan szövegeket, amelyek
nem feleltek meg ennek a feltételnek, és
a rövidülés és fontos szervező elem volt.
Tulajdonképpen a töredelmes vallomás
egyfajta út a telefirkált oldaltól a tiszta,
üres lapok felé.

tettem össze, hogy az egyes történetekből összeállt valami egységes dolog,
melynek, íve, alakulása (hm, fejlődése?)
és végkifejlete van. Így nem hiszem, hogy
szükséges volna kifejtenem nagyobb
formátumban. Persze, valamennyi novellának van alapgondolata, és azt nem
garantálhatom, hogy egyik se kívánkozik
hosszabb elbeszélésbe, kisregénybe vagy
regénybe. Ilyesmiről az ember okosabb,
ha nem bocsátkozik jóslásba.
 Olvasóként hamar beszippantott a könyv.
Kifejezetten „olvastatja magát” a töredelmes vallomás. Manapság bizonyos körökben
gyanút kelt, ha egy író túlságosan érthető és/
vagy könnyen befogadható műveket ír. Szerintem ez nem baj, sőt. Ön „hősiesen” kitart
az olvasóbarát író szerepében. Sosem zavarta,

hogy bizonyos vélemények szerint nem elég
„bonyolult”, amit ír?
Ezt talán csak azok gondolják, akik keveset olvastak tőlem. A Hattyúk dala című
munkámnál kevés bonyolultabbat írtak
ebben a hazában, és az Apák könyve sem
egyszerű. A Márkez meg én vad szemléletváltásai – hét fejezet, hét beszélő – sem
könnyítik meg az olvasók dolgát. De azt,
hogy milyenek a könyveim, nem az én
tisztem megítélni. Már nem bánt semmiféle vélemény, akkor sem, ha kifejezetten
ellenséges. Nietzsche elvét osztom: ha
valaha is észreveszed, hogy arra mész,
mint a többiek, fordulj vissza. Sokan
szeretnek, de nem mindenki, és ez természetes. Akit mindenki szeret, azt voltaképp nem szereti senki, nem gondolja?
Győrffy Ákos

 Azt is említi egy interjúban, hogy ha az

Önt foglalkoztató probléma megírása után
még rosszabbul érzi magát, mint a megírása előtt, akkor tudja, hogy a téma nagyobb
lélegzet (például regény) után kiált. A töredelmes vallomás megírása után hogy érzi
magát?
Valóban, néha megesik velem, hogy egyegy novella vagy elbeszélés (szerintem ez
két külön műfaj) után nekiláttam, hogy
adott témáról regényt írjak. Kétszer az
történt, hogy néhány oldalas novellákból filmforgatókönyvet készítettem (Csók,
Anyu; Gondolj rám), igaz ezekben az esetekben rendezői kérésre. A töredelmes
vallomás című kötetet azonban – reményeim szerint – olyan ravaszul szerkesz-

Vámos Miklós

töredelmes vallomás

124 × 183 mm,
300 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT115
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
Egy életen át írtam novellákat. Elméletem
szerint a novella az, ami befér a hetilap
egy teljes oldalára, tehát régi számolás

sal kábé tíz flekk (ennyi nagy sorközzel
telegépelt oldal). Ami ennél is rövidebb,
az mi? A két háború közt tárcának hívták,
ám az inkább egyfajta személyes újság
cikk. Lehet-e novellát – történetet – írni
még sokkal tömörebben, ha tetszik, tö
ményebben? Kihívás. Én megpróbáltam,
először szerkesztői kérésre, aztán már
sportból: „odaülök, rövidülök” jeligére.
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izgalmas történetek az Ulpius baráti kör ajánlásával

Shalini Boland

A titkos mama

125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT116
Bolti ár: 3590 Ft
Klubár: 3290 Ft
Tessa Markham egy
kisfiút talál a konyhájában.
A gyerek az édesanyjának
gondolja. Tessának azonban
nincsenek gyermekei. Már
nincsenek. Nem ismeri
a kisfiút, fogalma sincs róla,
hogy került oda. Miután be
jelentést tesz a rendőrségen,
meggyanúsítják, hogy ő
vitte magával a titokzatos
gyermeket. Tessa élete
teljesen felbolydul. És akkor
a férje elárul neki egy titkot...
Tessa nem tudja biztosan,
mit higgyen el, vagy kiben
bízzon. Valaki ugyanis ha
zudik. Ahhoz, hogy eljusson
az igazsághoz, az asszony
kénytelen szembenézni fáj
dalmas múltjával. Az igazság
azonban veszélyesebb, mint
gondolná. Az egész élete
merő hazugság.

E. K. Blair

Aurora Rose Reynolds

Echo

Trevor előtt

125 × 200 mm,
350 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT120
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A Fekete lótusz sorozat 2. része.
Azt mondják, hogy a leghos�
szabb visszhang, amelyet
valaha mértek, 75 másod
percig tartott, de megnyug
tathatok mindenkit, hogy
ez sokkal tovább szól majd.
A durranás megsüketítette
körülöttem a világot, mindent
semmivé némított. Örökké
követni fog, el fog pusztítani
engem – elpusztít benneteket.
Válaszokra vártok? Én is.

125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT119
Bolti ár: 3590 Ft
Klubár: 3290 Ft
A November előtt-sorozat
2. része.
Trevor: Megterveztem az
életem. Aztán megláttam őt.
Liz gyönyörű. Bátortalan, és
minden, mit egy férfi csak
kívánhat… De nem illik a
terveimbe. Fájdalommal,
dobtam őt…, elengedni
azonban sosem tudtam.
Liz: Végre tovább léptem
Trevor után, de nem hagyja,
hogy elfelejtsem...

Atlantic Press kiadó

William G. Winkler

Nikolaos Van Dam

Kulcsár István

Erin Kelly

Réti László

Friss hús

Szíria

Dzsihád
a Duna-parton

A férfi szerint,
a nő szerint

Polip

Lánykereskedők 2.
135 × 210 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT122
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Kelet-európai gyermek
csempészek és gyermek
pornó-üzérek a szereplői
ennek az igazságközeli
történetnek. Hetedik
true-crime regényében
William G. Winkler egy
kivételesen aljas, ám
sajnos nagyon is aktuális
bűncselekmény-sorozat
okait, természetét és
felelőseit kutatja.

Egy nemzet romokban
135 × 210 mm,
256 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT123
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A szíriai háború alaposan át
rendezte a hatalmi viszonyo
kat az egész Közel-Keleten.
Az Ezeregyéjszaka mesés
világának szomszédságában
zajló pokoli események
a magyar belpolitikára is
erőteljes hatást gyakoroltak.
Ehhez képest még a művelt
olvasók jelentős része sem
tudja az agyonhallgatott
tényeket.

8 Rendeljen június 4-ig!

135 × 210 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT121
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Az ISIS budapesti merényle
tekre készül. Az agymosáskutatás magyar egyetemen
végzett tudósa az ISIS afga
nisztáni hadiszállásán min
denre elszánt dzsihádistává
képez ki két elrabolt magyar
fiatalt. Az agymosás „sike
res” eredményeként a két
ifjú halálos áldozatokat
követelő merényleteket hajt
végre.

125 × 200 mm,
440 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT118
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft
Az 1999-es napfogyatko
zás után Laura kegyetlen
szexuális támadás tanúja
lesz barátjával, Kittel. Hívják
a rendőrséget. Tizenöt
évvel később Laura és Kit
még mindig félelemben él.
Az események megtanítot
ták Laurát, hogy a teljes
képet sosem láthatod –
valami vagy valaki mindig
a sötétben lapul.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

125 × 200 mm,
480 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT117
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Cameron Larkin, a Kaméleon
című regényben megismert
cinikus őrmester ezúttal is
lankadatlanul üldözi a bűnt,
változatlanul pikírt megjegy
zéseket tesz, és ízléstelen
nyakkendőket hord. Főnöke
azonban áthelyezi egy isten
háta mögötti kisvárosba,
ahol a legsúlyosabb bűntett
a tyúklopás. Larkin bármire
hajlandó, csak hogy elhagy
hassa ezt a porfészket.

(1) 299 80 00

Athenaeum Kiadó

Finy Petra

AKKOR IS

124 × 183 mm,
304 oldal, keménytábla,
védőborítóval
Rendelési kód: BT125
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft
Salamon Sára tanárnő
nemsokára negyvenéves lesz.
Két gyermeket nevel, sze
reti a munkáját, és úgy hiszi,
a házasságával is minden a
legnagyobb rendben. Egyik
reggel a férje, mindenféle
magyarázat nélkül, fogja a bő
röndjét, és elköltözik. Az új
barátnőjéhez. Kire számíthat
ebben a helyzetben Sára?
A túlérzékeny anyjára, aki
kerüli őt? Két koraérett, kicsit
furcsa gyermekére? Három
barátjára, akik egyben a kollé
gái is, ráadásul az egyikükkel
több mint sajátos a viszonya?

Esetleg a mogorva szom
szédra, aki már többször fel
akarta jelenteni hangoskodó
gyermekei és a lépcsőházban
lévő rendetlenség miatt?
Netán egy beteg, kómában
fekvő férfira, akivel még soha
nem beszélt, viszont rendsze
resen bejár hozzá a kórházba
felolvasni? Finy Petra, Madár
asszony című regényének
hagyományait követve, most
is egy fájdalmasan nehéz
női sorsot mutat be. A stílus
azonban időközben változott:
könnyedebb, mégis karco
sabb, szókimondóbb lett.

Ayu Utami

Jacques Ferrandez

Saman

Az idegen

124 × 183 mm, 264 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT124
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Ayu Utami regényében a világ
legnépesebb iszlám országá
ban, Indonéziában felnőtt négy
nő sorsát kísérhetjük figye
lemmel a Suharto-diktatúra
utolsó heteiben. Yasmin, Cok,
Sakuntalá és Laila útkeresé
sét, küzdelmét a korábban
katolikus papként szolgált
emberi jogi aktivista, Saman
irányítja. A női öntudatra ébre
dés regénye ez a könyv, a test
felfedezésének könyve.

Albert Camus Az idegen
(Közöny) című regénye nyomán
210 ×280 mm,
136 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT126
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4690 Ft
Albert Camus azonos című
regényének adaptációját Bayer
Antal műfordító ültette át ma
gyar nyelvre. A francia mester
klasszikusa egy Meursault nevű
algíri francia hivatalnokról szól,
aki elkövet egy gyilkosságot,
el is ítélik miatta. Meursault
büntetése halál, a regény pedig
a büntetés előtti börtönnapjait
tárgyalja.

Varázskő

Akármi történik,
a kő megmenthet téged
145 × 225 mm,

Trivium könyvkiadó

könyvklub

Müller Péter

256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT131
Bolti ár: 3600 Ft
Klubár: 3350 Ft

Mapco Scott

Laurent Gounelle

Dolores Redondo

Ayşe Kulin

Árnylelkek
pusztítása

Az oktalan
filozófus

Mindezt
neked adom

Szarajevó
rózsája

A Harmadik Küldetés
128 × 200 mm,
256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT127
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Valaha a messzi múltban
Földünk egyetlen nagy konti
nensből állt, melyen két ország
örökös harcot vívott. A történet
a Pusztító ötszáz éves háború
után kezdődik, amikor az ár
nyak I. Vinhala király vezetésé
vel mindent elsöprő támadásra
készülődnek. Ekkor az emberek
felkeresik az isteneket, hogy
a segítségüket kérjék.

125 × 200 mm,
272 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT128
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A francia Coelhóként ismert
író története tragédiával indul:
a professzor feleségét megölik
Amazóniában. A férfi bosszút
esküszik a rituális gyilkossá
got elkövető indiánok ellen.
Akár egy Avatar-szerű regény,
de a hadviselés nem fegyve
rekkel, hanem a civilizáció
„vívmányaival” zajlik.
Egy üzenet az emberiségnek:
a titok a szeretetben rejlik.

Rendeljen június 4-ig!

Spanyol Twin Peaks
135 × 200 mm,
472 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT129
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3390 Ft
Álvaró rejtélyes körülmé
nyek között életét veszti egy
autóbalesetben, a misztikus
lényekkel teli Galíciában.
A férje megkísérli felgöngyö
líteni az ügyet és ráébred,
hogy nem ez az egyetlen
balesetnek álcázott haláleset
a családban. Eközben meg
döbbenve szembesül a párja
titkos életével.

www.lira.hu

135 × 200 mm,
384 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT130
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
1992, Jugoszlávia. Kitör
a háború, Szarajevó ostrom
alatt. A bosnyák tudósító,
Nimeta az események sűrűjé
ben találja magát. Férje és
egyetlen fia a szerbek ellen
harcol. A sors fintora, hogy
Nimeta munkája során
megismerkedik Stefannal,
a horvát újságíróval, így a nő
magánéletén is eluralkodik
a káosz...

(1) 33 77 333

Mindenki életében vannak
megfejthetetlen csodák.
Olvasóm mesélte, hogy
halálos betegségéből felépült.
Amikor kómájából felébredt,
talált az éjjeliszekrényén egy
kövecskét. Jeleket vélt rajta
kiolvasni, melyeket ma sem
ért. De harminc éve hordja
magánál. Erőt ad neki. Nem
tudta, ki tette oda. Kérdezte
mindenkitől. Senki. Angyaloknak nincsenek lábnyomai.
Müller Péter mesél. Élvezetesen és bölcsen. Szerelemről,
családjáról, házasságról. Boldogságról és lelki szabadságról. Meséiben elrejtett valami
titkot. Olyan magot, mely
terebélyes fává növekedhet.
Varázsszavakat tud, gondolatai élni segítenek.

(1) 299 80 00
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Gyémántfelhő kiadó
R. Kelényi Angelika

Az ártatlan

III. rész: A párizsi nő
130 × 197 mm, 412 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT132
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
1610-ben Fabricius Flóra és Lorenzo Mariani
a biztos halál elől Franciaországba menekül.
Párizsban azonban nemcsak politikai cselszö
vésekkel, gyilkosságokkal kell megküzdeniük,
hanem a házasélet nehézségeit is le kell győz
niük. A kalandos regényt szerelem, féltékenység
és titkok hatják át.

N. Fülöp Beáta
regényei

SANTORINI SZERELMESEI

148 × 210 mm, 594 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT138
Bolti ár: 3850 Ft • Klubár: 3580 Ft
Santorini szerelmesei, a kis szigetre vissza-
visszatérő párok egész fiatalságukat a Kiklá
dokban töltötték a tenger mellett, a kis kék
kupolás házak között. Felejthetetlen szerel
mek és életre szóló barátságok kovácsolód
tak közöttük, mígnem egyszer történt valami
a szigeten, ami hosszú évekre feloszlatta
a társaságot. Az elfeledett barátságok és ha
lottnak hitt szerelmek azonban újra életre
keltek egy váratlan utazás során.

Anne L. Green

Ördögi kísértés

Nem csak a szerencse forgandó
130 × 197 mm, 512 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT133
Bolti ár: 3699 Ft • Klubár: 3390 Ft
Reggie Reynolds a Las Vegas-i rámenős csirke
fogók gondtalan életét éli. Hozzászokott a fény
űzéshez, az irányításhoz, és ahhoz, hogy neki
senki sem mondhat nemet. Egy napon azonban
szembesül a visszautasítással, amikor Victoria
Sawyer szemrebbenés nélkül fordít neki hátat.
A játszma elkezdődik...
Borsa Brown

A férj prostija

Nőnek maradni mindenáron!
130 × 197 mm, 427 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT134
Bolti ár: 3699 Ft • Klubár: 3390 Ft
Pamela házassága a szakadék széléhez ért. Há
rom gyerekkel és egy jóképű, sikeres férjjel az
oldalán úgy érzi, ő nem sokat ér. Női praktikákat
bevetve és minden szégyenérzetét levetkőzve
próbálja visszacsábítani a férjét, akit talán nem
is veszített el. A cél: nőnek maradni minden
áron!

MARILIA BONBONJAI

148 × 210 mm, 316 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT139
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
Fantasztikus történet egy nem mindennapi
lányról, aki az őt ért számtalan kudarc elle
nére is kitart az álmai mellett. A gyönyörű
toszkán táj, Firenze szépségei, a helyi ízek
ínycsiklandó kavalkádja teszi lebilincselő
vé a kötetet. Igazi 4 az 1-ben instant könyv,
melyben megtalálod a szerelmet, édes bon
bonrecepteket, csodálatos útleírásokat és
egy komplett motivációs tréninget is. Hát kell
ennél több?

A hídon túl

148 × 210 mm, 214 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT140
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
Felismerjük vajon, ha a duálpárunkkal hoz
össze a sorsunk? És ha felismerjük, meg is
tudjuk tartani magunk mellett? Vagy marad
az örök keresgélés egy életen keresztül, míg
lelkünk meg nem öregszik? A hídon túl című
mélylélektani regény ezekre a kérdésekre
keresi a választ. A történet során Nóra szem
besül párkapcsolati fejlődésének különböző
szakaszaival, amelyek meghatározóak lesz
nek egész életére.

Csabai Márk

Nem tündérmese

A nők hálójában
130 × 197 mm, 386 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT136
Bolti ár: 3699 Ft • Klubár: 3390 Ft
Élete legnagyobb kalandja után Barabás Vik
tort kísérti a múltja, korábbi ígéretei és tettei.
Egy új kihívás azonban még az alvilágban edzett
Viktornak is komoly fejtörést okoz. Társaival egy
nemzetközi bűnüldöző szerv nyomozását kell se
gítenie, így hamarosan megint egy kettős játsz
mában találja magát.

Gyerekeknek!
Rigó Rella

Minden este
varázslat

Rippl Renáta rajzaival
197 × 130 mm,
64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT135
Bolti ár: 2999 Ft • Klubár: 2790 Ft
Az öreg cukrászmester egy különleges kisfiúról mesél unokáinak. Palkó
arra hivatott, hogy bárkinek visszaadhassa a reményt, ám ehhez Álom
országban le kell győznie a Banyát. A tanulságos történet az álmok vilá
gába kalauzol, miközben kitartásról és bátorságról mesél. Mindez talán
valóban megtörtént?

AdEla –

Az álmok útján
148 × 210 mm, 232 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT143
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
Álom vagy valóság? Nehéz eldönteni sokszor
még ébredés után is. Ebben a felnőtteknek
szóló kalandos és misztikus sivatagi mesé
ben az olvasó Adelával együtt keresi a vá
laszt a kérdésre, miközben végigjárja a lány
számára kijelölt utat, amely a bölcsességhez
vezet, hogy ily módon felszabadíthassa sze
relmét a reá mért átok alól. Adela még csak
nem is sejti, hogy sorsa már jóval korábban
megpecsételődött egy álom alkalmával…

Engem személy szerint már egy jó ideje nagyon foglalkoztatnak
az emberi kapcsolatok. Ez az írásaimból is tükröződik. Elsősorban a szerelem, a szenvedély, a kaland és a misztikum világa
vonz – és mindezeket megspékelem egy kis utazással, egy kis
gasztronómiával, egy kis motivációval. Elengedhetetlenek a
kellemes hangulatok, amit egy jó kávé illata, egy finom süti íze,
egy gyönyörű melódia dallama fest alá. Akik olvasták a könyvei
met, a szenvedélyek írójának is neveznek. Hat regényem jelent
meg eddig.
Kitartó vagyok és örök álmodozó. Előzőt sokan díjazzák,
utóbbiról viszont van, akinek az a véleménye, hogy elnyomja
bennem a racionalitást, amire a mai világban nagy szükségünk
van, ezáltal elrugaszkodok kissé a valóságtól. Nekem viszont az a
határozott véleményem, hogy álmodozásra igen is szükség van,
és mernünk kell nagyot álmodni, és mindenképpen a megvalósítására kell törekedni. Úgy gondolom, aki nem álmodozik, annak
nem fejlett a fantáziája sem, és meggyőződésem, hogy pusztán
a kőkemény, hideg racionalitás kiöli az emberből a boldogság
és a teljesség iránti vágyat is. Visszatérve a kitartáshoz: ezt bizonyítja az is, hogy célul tűztem ki magamnak, hogy a könyveimet a könyvesboltok polcain akarom viszontlátni, és ahányszor
csak behunytam a szemem, ott is láttam őket! Kis idő elteltével
így lett ez a valóságban is! Megteremtettem a képzeletemből,
és elértem, amit akartam! Hát mi ez, ha nem az álmok megvalósítása? Saját magamat tudnám csak idézni: „Ha már itt volt a
szabad választás lehetősége, és én éltem ezzel a lehetőséggel, és
ha úgy akarok élni, ahogy döntöttem, akkor vállalnom kell ezt
az utat, bármennyire is nehéz lesz. Az út, amely az álmok megvalósulásához vezet, lehet, hogy hosszú és fájdalmas, és meglehet, hogy az út végén elveszítjük álmainkat, de ha nem járjuk
végig a fájdalom virágaival övezett ösvényt, soha nem ismerjük
meg, mit rejtenek az álmainkba vetett lehetőségeink.” – Ezek a
mondatok a Dolce – A megbocsátás ára című regényemből származnak, és hűen tükrözik hozzáállásomat céljaim eléréséhez.
Fantasztikus érzés, amikor szabadjára engedhetem a fantáziámat, és a történet alakulásába rajtam kívül nem szólhat bele
más…, illetve, de igen! Mégpedig a szereplők! Amikor elkezdek
írni egy könyvet, elindítom a szereplőket egy úton. De bizony
sokszor van úgy, hogy ők mondják meg, hogy merre akarnak
tovább menni. Akkor hagyom őket, hadd menjenek a saját fejük
után!
Folyamatosan fejlődünk, és nekem is az a célom, hogy ma
már egy sokkal trendibb, fiatalabb korosztálynak is szóló könyveket küldjek a piacra. A mai fiatalok igénye már jóval nagyobb
annál, hogy kizárólag a szerelemre, a szenvedélyre fókuszáljon.
A mai fiatalság céltudatos, olyan kis okos, jófejű emberkék, akik
nyitottabbak a világra, mint amilyenek mi voltunk húsz évvel

Romantikáról

másképp

ezelőtt. Ez persze azért is van így, mert közben a világ is hatalmasat változott, és változásban van folyamatosan. Ez nem azt
jelenti, hogy a romantikus történeteknek leáldozott, de úgy érzem, ez már önmagában nem elég. Más is kell! Legyen kicsit
kaland, kicsit művészet, kicsit gasztronómia, és persze motiválja
is őket, lássa el tanácsokkal, lelkesítse, készítse fel az élet megpróbáltatásaira is. Mutasson meg más távlatokat is a számukra,
amelyek kielégítik szélesebb körben is az igényeiket, és amelyeket mintaként használhatnak.
Könyveimmel nem felzárkózni akarok a ma megjelenő könyvekhez, hanem új irányvonalat mutatni!
N. Fülöp Beáta

.
Dolce

A megbocsátás ára
148 × 210 mm, 272 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT141
Bolti ár: 3490 Ft • Klubár: 3250 Ft
A regény végigkíséri az olvasót a szerelem min
den lehetséges útján. Megmutatja a legfénye
sebb boldogságot, de a boldogtalanság legsö
tétebb barlangjaiba is elkalauzol. Anna, a fiatal
írónő, és Gábriel, az érzékeny trombitaművész
szerelmi története lebilincselő, mert emberi,
mert mai, és mert ők maguk is olyanok, mint mi
vagyunk – Te vagy én…

HEGEDŰSZONÁTA

148 × 210 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT142
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
Kissé pikáns, romantikus szerelmi történet,
amelyből kiderül, hogy hogyan talál egymás
ra egy dúsgazdag fiatal nő és egy hajlékta
lan sorsra jutott hegedűművész. A szakmai
irigység, gyűlölet, féltékenység szította han
gulatban összekuszálódott családi szálak
várnak kibogozásra. A kulcs a megoldáshoz
a főhősök sorsának véletlenszerű összefonó
dásában rejlik…
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Lazi kiadó
Benkő László

Naomi Alderman

Viharlovasok I–III.

A hatalom

145 × 210 mm, 384 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT144
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A nők világszerte felfedezik, hogy
különös erővel rendelkeznek. Ujjuk
egyetlen érintésével képesek szörnyű
fájdalmat okozni, sőt gyilkolni. A fér
fiak kezéből kicsúszott az irányítás…
Elérkezett a Lányok Napja, de vajon
hogyan ér véget?
Az elmúlt évek egyik legnagyobb
nemzetközi könyvsikere, tarol a top
listákon. Rendkívüli aktualitásával,
melyben egy új, nők irányította jövőt
vizionál, nagy port vert fel az irodalmi
életben, a közéletben, a sajtóban és a poli
tikában. A The New York Times az év tíz legjobb
könyve közé választotta.
„Felvillanyoz, sokkol, bámulatba ejt! És mélyen elgondolkoztat.”
(Margaret Atwood)

A táltos fia
384 oldal
Rendelési kód: BT148
A vér törvénye
392 oldal
Rendelési kód: BT150
Aranyasszony
440 oldal
Rendelési kód: BT149
A kötetek jellemzői:
145 × 209 mm, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft/kötet
Klubár: 2790 Ft/ kötet

Jim Crace

Az utolsó aratás

Krimik | 21. század

145 × 210 mm, 288 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT145
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft
Jim Crace különös, lírai prózában ecseteli,
hogy egy eldugott angol falu életének pász
tori idillje és az ünnep örömteli várakozása
hogyan hullik szét a gazdasági fejlődés nyo
mása alatt. A történet időtlen és felkavaró,
a gyönyörűen megidézett világ jóval azután
is velünk marad, hogy a könyvet letettük.

Nemere István

Kuruc világ II.

A félhold árnyékában
144 × 204 mm, 304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT152
Bolti ár: 2999 Ft • Klubár: 2790 Ft
A kuruc kort bemutató trilógia második kö
tetében Thököly Imre ismét az események
középpontjába kerül. Kezdetben diadalt
diadalra halmozó hadvezér, diplomata és
fejedelem, sőt „magyar király” – hogy aztán
röviddel később elveszítsen mindent, amit
szerzett, és még a török börtönt is megjárja.
Hodász András

Praliné a léleknek

Robert Masello

Jane Corry

A Medúza-amulett

Vértestvérek

142 × 203 mm,
448 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT147
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Masello új thrillerében a zseniális ifjú
kutató egy legendás műtárgy nyomá
ba ered, amelyet Benvenuto Cellini,
a reneszánsz Itália kézművesmestere
készített. Az amulett gyönyörű, va
rázsereje van, de igen veszedelmes...
Sötét titkok, intrikák, orvgyilkosok,
rémálmok. A lehetetlen félelmetes
valósággá válik.

A népszerű szerző öt kötetből álló regényfolya
ma, a Viharlovasok a honfoglalás utáni évtize
dek eseményeit tárja elénk fordulatokkal teli,
olvasmányos formában. Hiteles történelmi
adatokra és eseményekre építkezve beszéli
el az eseményeket, és igyekszik választ adni
a kérdésre: vajon csupán kalandozásnak te
kinthető a nyugat felé törekvés, vagy sokkal
inkább tudatosan tervezett politikai döntések állnak a háttérben. Az első há
rom kötet a honfoglalást követő eseményektől kezdődően tárgyalja a magyar
törzsek történetét a kereszténység felvételét közvetlenül megelőző időszakig.

András atya válaszol
122 × 197 mm, 160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT153
Bolti ár: 2200 Ft • Klubár: 2050 Ft
A szerző a YouTube-on található 777 videóblogon
fiatalokat foglalkoztató kérdésekre ad válaszokat
az élet kisebb és nagyobb problémáira. A legér
dekesebb kérdésekből-válaszokból adunk közre
válogatást, amelyet haszonnal (és jókedvvel)
forgathat hívő és nem hívő, fiatal és idősebb
egyaránt.

125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT146
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3390 Ft
Három kislány iskolába indul.
Egy óra múlva az egyikük halott.
Tizenöt év múlva találkozunk a
két túlélővel. Nagyon különböző
életet élnek. Kitty beszédképtelen,
nincsenek emlékei a múltról. Alison
első ránézésre normális nő. Vagy ez
csak a látszat? Valaki figyeli őket, és
bosszúra készül… Vajon ezúttal kit
akar megölni?
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Giandomenico Bagatin

A bennünk élő gyermek

135 × 204 mm, 248 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT151
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
A reklám, a propaganda, a karizmatikus veze
tők és a hollywoodi filmek abszurd és ártalmas
dolgokra képesek rávenni bennünket. Paradi
csomi állapotokat, örök boldogságot ígérnek…
A bennünk élő gyermek világosan tárja fel ezek
mechanizmusait, melyek számos lelki és társa
dalmi problémához vezetnek.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Részlet

Az elveszett tárgyak őrzője
Részlet Ruth Hogan azonos című regényéből, amely a General Press
Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Fordította Pejkov Boján.
Laura lába alól kicsúszott a talaj, és csak
sodródott az árral. Egymás után teltek
az örömtelen napok, amelyekbe nyugtatók és pinot grigio keverékével próbált
színt vinni, és úgy tett, mint aki tudomást
sem vesz a körülötte lévő világról. Pél
dául Vince hűtlenségéről. Végül Anthony
Peardew és a Pádua-lak mentette meg.
Amikor leállította a motort a kocsifelhajtón, elgondolkodott, hány éve dolgozik az írónak. Öt, sőt majdnem hat
éve. Az orvosa várótermében ücsörgött,
és a magazinokat lapozgatta, amikor az
egyikben megakadt a szeme egy hirdetésen:
Egyedülálló író
házvezetőnőt / személyi titkárt keres.
Érdeklődni: Anthony Peardew
Pf. 27312.
Nyugtatókat akart felíratni, hogy elviselhetőbbé tegye zaklatott életét. Még a rendelőben eldöntötte, hogy jelentkezik az
állásra, ám akkor még nem sejtette, hogy
teljesen megváltozik majd az élete.
Elfordította a kulcsot a zárban,
és belépett a házba. Mint mindig,
most is béke és nyugalom fogadta.
A kony
hába ment, vizet töltött a
teáskannába, és feltette a tűzhelyre. Anthony még a reggeli sétáján
volt. Tegnap nem találkoztak, mert
a férfi az ügyvédjével konzultált
Londonban. Amíg a víz felforrt,
Laura átnézte a gondosan odakészített papírmunkát: néhány számla,
pár megválaszolandó levél és egy
kérés várta, hogy kérjen időpontot Anthony orvosához. A nő kissé
megborzongott. Az elmúlt néhány
hónapban észrevette, hogy a férfi
megváltozott. Olyan lett, mint egy
portré, amelyet túl sokáig hagytak
a tűző napon. Az arca fakóvá vált,
és mintha elszállt volna a testéből
az erő. Sok évvel ezelőtt, amikor
először találkoztak az állásinterjún,
Anthony magas, izmos férfi volt.
Dús, sötét haja és tengerkék szeme
volt, a hangja olyan szépen csengett,
mint James Masoné. Pedig akkor
már hatvannyolc esztendős volt.
Laura első látásra beleszeretett a házba és Mr. Peardew-ba
is. Anthony iránt táplált érzelmei

nem a szerelemhez hasonlítottak. Olyan
rajongás volt inkább, mint amit egy fiatal lány érez kedvenc nagybácsija iránt.
Nyugodt erő, megfontoltság és hibátlan
modor jellemezte az írót, mind olyan tulajdonságok, amelyeket Laura túl későn
kezdett el nagyra értékelni a férfiakban.
Anthony társaságában mindig jókedvű
volt, és szépnek látta az életet. Nem úgy,
mint a megismerkedésük előtt. A férfi
biztos pontot jelentett az életében, olyan
volt, mint a nyolcórai hírek, a Big Ben
harangjának a szava vagy a királynő karácsonyi tévébeszéde. Volt benne azonban
némi távolságtartás is. Volt valami, amiről soha nem beszélt senkinek. Egy titok,
amelyet csak ő ismert. Laura végre megtalálta a boldogságot. A fizikai és érzelmi
intimitás nem tartoztak az erősségei közé.
Mr. Peardew, a tökéletes munkaadó egy
idő után Anthony lett, a kedves barát. De
sosem túl közeli barát.
Amikor Laura első alkalommal látogatott el a Pádua-lakba, a teáskészlet
adta meg az utolsó löketet, hogy teljesen
beleszeressen a házba. Anthony teát ké-

szített, és bevitte a kertre néző szobába.
A gyönyörű porcelánkészlet olyan volt,
mint a mesékben: kanna, tejkiöntő, cukortartó csipesszel, csészék, csészealjak,
ezüst teáskanalak és teaszűrő. Mindez egy
csinos állványon elrendezve, csipketerítővel letakart tálcán. Egy gyönyörű, hófehér, vászon csipketerítővel. Ez adta meg
a kegyelemdöfést. Érződött, hogy mindez nemcsak az interjú kedvéért van így,
hanem ez a szertartás a ház mindennapi
életének a része. Laura egészen pontosan
olyan életvitelű emberre vágyott, mint
Anthony. A házasságkötésük után Vince
gyakran ugratta Laurát, amiért hasonló
rítusokat akart bevezetni az otthonukban,
és ha olykor magának kellett elkészíteni
a teáját, szándékosan az edényszárítón
hagyta a teafiltert, pedig Laura számtalanszor kérte, hogy ne tegye. Ráadásul a
tejet és a gyümölcslevet a dobozból itta,
evés közben felkönyökölt az asztalra, úgy
fogta a kést, mint egy tollat, és teli szájjal beszélt. Ezek egyenként is módfelett
bosszantották az asszonyt, nem is beszélve a többi otrombaságról, amelyeket
Vince tett és mondott. Egy darabig megpróbált tudomást sem venni a férje rossz
tulajdonságairól, de időközben egyre csak
gyűlt a lelkében a sok apró sérelem. Az eltelt évek alatt egyre nagyobb teherré vált
a sok és gyakori faragatlanság, és végül
Laura minden halvány reménye elszállt,
hogy olyan életet élhet, mint amilyet az
egykori osztálytársai otthonában látott.
Az ugratásból maró gúny, a reményből
kiábrándultság lett, végül Laura
lelkében elpattant valami.
Az állásinterjúra Laura harmincötödik születésnapján került sor, és
meglepően rövid ideig tartott. Mr.
Peardew megkérdezte, hogyan is�sza a teát, majd töltött. Elhangzott
még néhány ehhez hasonló fontos
kérdés mindkét fél részéről, majd
Anthony felajánlotta az állást, Lau
ra pedig elfogadta. A legtökéletesebb ajándék volt. Az asszony szívébe visszaköltözött a remény.

Ruth Hogan

Az elveszett tárgyak
őrzője

125 × 200 mm,
312 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT154
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Ruth Hogan zseniálisan megkomponált
történetében a fantasztikum és a való
ság egymásba játszó szálai megható
21. századi mesét alkotnak. Az elveszett
tárgyak őrzője az újrakezdés ígéretét hozza
az elveszetteknek, és reményt ad az örök
keresőknek.
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Magvető kiadó
Mathias Énard

Bartis Attila

Iránytű

A szigeteken

140 × 215 mm, 496 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT163
Bolti ár: 4499 Ft • Klubár: 4190 Ft
Mathias Énard a francia irodalom legfrissebb
klasszikusa. Goncourt-díjas regénye Kelet és
Nyugat találkozásának magával ragadó látomá
sa. A főhős, Franz Ritter osztrák zenetudós azt
elemzi, hogyan szivárgott be a török és az arabperzsa kultúra az európai zenébe, és milyen ha
tással volt rá. Az Iránytű az ő monológja: miután
megtudja, hogy halálos beteg, képtelen elaludni,
és egyre mélyebbre hatol a múltjába.

240 × 302 mm, 288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT155
Bolti ár: 14 999 Ft • Klubár: 13 950 Ft
Bartis Attila eddigi legnagyobb, klasszikus mé
retű fotóalbuma A szigeteken. A fényképekből
március 1-jén nyílik kiállítás a Mai Manó Ház
ban. A könyvben szereplő fotográfiák 2014 és
2017 között készültek, többnyire Jáván. Bartis
azonban nem egy távoli, egzotikus világgal
akar megismertetni, nem dokumentál, hanem
a valóságról való személyes érzéseit közvetíti.

Magvető zsebkönyvtár

Bartis Attila

A KÉKLŐ PÁRA

Tar Sándor

Novellák 1995–1998, 2006
140 × 200 mm, 120 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT156
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2320 Ft
A kéklő pára tizenöt novellát foglal magába, há
rom, alcímmel elkülönített részben: Hazugságok
Bohumilnak és más történetek; A kéklő pára
(eredetnovellák); Három halálnovella. Az írások
közt olvasható a szerző egyik halhatatlanná vált
novellája a Károly, avagy az irodalom története.

Szürke galamb

90 × 145 mm, 372 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT158
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2320 Ft
Tar Sándor bűnregénye a megjelenés után kulti
kus könyv lett. Újrakiadásakor feltűnhet, hogy hu
szonkét évvel az eredeti megjelenés után a könyv
mennyire erős és egyedi, keserű humorral átitatott
pillanatfelvétel a kilencvenes évek Magyarorszá
gáról. Hogy mennyire jelen van benne a múlt, és
hogy mennyire kilátástalan a jövő: „a pokol pedig
a földön van, és életnek hívják.”

Krasznahorkai László

A Manhattan-terv

200 × 280 mm, 88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT164
Bolti ár: 6499 Ft • Klubár: 6040 Ft
Krasznahorkai László új könyvében Herman
Melville, a Moby Dick írójának sorsa után nyo
moz, s eközben saját életébe is bepillantást
enged. Műve térkép, terek és képek dialógusa,
ahol a vallomás radikálisan nyílt szövegét képek
ellensúlyozzák, Ornan Rotem intenzív fényké
pei, amelyek az író New York-i életét és nyomo
zásának különböző állomásait rögzítik.
Esterházy Péter

Az olvasó országa

Tar Sándor

A mi utcánk

90 × 145 mm, 248 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT160
Bolti ár: 1999 Ft • Klubár: 1860 Ft
Több mint húsz éve robbant be a köztudatba Tar
Sándor kötete. A mi utcánkat, a szegényeket, al
koholistákat, a fájdalmat azóta is megtaláljuk
bárhol az országban. „Tar Sándor – írta róla Bodor
Ádám – ‚ott’ maradt, ahonnan a pályatársak las
sanként kivonultak. Ő még tudja, mitől lesz hirte
len csend a kocsmában.”
Konrád György

A látogató

140 × 215 mm, 768 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT162
Bolti ár: 5999 Ft • Klubár: 5580 Ft
Esterházy Péter cikkeiből tizenöt év után jelenik
meg újabb kötet, Az olvasó országa. A 2003 és
2016 között keletkezett írások a közelmúlt és a
jelen Magyarországáról szólnak, akár a szigorú
figyelem soha nem leegyszerűsítő élével, akár az
öröm összetéveszthetetlenül finom sokrétűségé
vel; szellemmel és eleganciával. Publicisztikák,
esszék, jegyzetek, beszédek: Esterházy jellegze
tes műfajai hétköznapjainkról és ünnepeinkről.

90 × 145 mm, 216 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT157
Bolti ár: 1999 Ft • Klubár: 1860 Ft
1969-ben jelent meg először Konrád György regé
nye, A látogató. A külső-Erzsébetvárosban dolgozó
gyámhatósági előadó bolyongásai közben feltárul
az akkori Magyarország szociális zsákutcája.
A Magvető Zsebkönyvtár negyedik köteteként je
lenik meg ez a klasszikussá vált regény az író 85.
születésnapjára.
Franz Kafka

A kastély

Esterházy Péter

TERMELÉSI-REGÉNY

140 × 215 mm, 440 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT161
Bolti ár: 3999 Ft • Klubár: 3690 Ft
„Ne aggódjék, mon ami, grammatikai bája van,
és kész.” A Termelési-regény e mondata Ester
házy Péter minden írására azóta is érvényes.
A kor, melyben született, azóta történelem:
a közeg a közelmúlt társadalma, amelynek mű
ködési – vagy ha úgy tetszik, működésképtelen
ségi – mechanizmusát szellemesen, kedéllyel,
felszabadító iróniával rajzolta meg az író.
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90 × 145 mm, 372 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT159
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2320 Ft
Franz Kafka egyik legsikeresebb műve A kastély.
Josef K., a kastély új földmérője megérkezik a fa
luba, hogy tovább folytathassa útját a kastély urá
hoz. Arra azonban soha nem gondolt volna, hogy
ezzel élete legnagyobb megpróbáltatásának néz
elébe – útját a kastélyhoz minduntalan akadályoz
za a falu népe. A kastély Rónay György fordításá
ban jelenik meg.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Részlet

Részlet Daniel Kehlmann azonos című regényéből,
mely a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Fodor Zsuzsa.
A háború mindezidáig még nem ért el hozzánk. Félelemben és reménykedve éltünk,
azon voltunk, hogy Isten haragját ne vonjuk
korántsem erős falakkal körülzárt városunkra, amely százöt házból meg egy templomból állt, és egy temetőből, amelyben eleink
várták a feltámadás napját.
Sokat imádkoztunk, hogy távol tartsuk
a háborút. A Mindenhatóhoz imádkoztunk
és a jóságos Szűzhöz, imádkoztunk az erdő
úrnőjéhez és az éjszaka manóihoz, Szent
Gerwinhez, Szent Péterhez, a kapuőrhöz,
János evangélistához, és a biztonság kedvéért a Vén Melához is imádkoztunk, aki
zord éjjeleken, amikor a démonok szabadon
járhatnak-kelhetnek, kísérete élén az égen
portyázik. Imádkoztunk a régi idők szarvas istenségeihez és Márton püspökhöz, aki
megosztotta köpenyét egy fagyoskodó koldussal, úgyhogy attól fogva mindketten fagyoskodtak, és mindketten Istennek tetszők
lettek, hiszen mi haszna egy fél köpenynek
télen, és természetesen Szent Mórhoz is
imádkoztunk, aki egész légiójával inkább a
halált választotta, semhogy elárulja hitét az
egyetlen és igaz Istenben.
Évente kétszer megjelent az adószedő, és
mindig meglepődött, hogy még itt vagyunk.
Hébe-hóba kereskedők is erre vetődtek, de
mivel nem sokat vásároltunk, hamar odébbálltak, és mi ezt nem bántuk. Semmire nem
volt szükségünk messze földről, nem is gondoltunk vele, mígnem egy reggel egy csacsi
vontatta ekhós szekér gördült végig a fő
utcánkon. Egy szombati napon történt, épp
csak kitavaszodott, a patak vize felduzzadt
az olvadó hótól, s az éppen nem parlagon
hagyott földeken már elvetettük a magot.
A szekéren piros vitorlavászon sátor
volt felverve. Előtte öregasszony kuporgott. A teste, akár egy zsák, az arca, mint a
cserzett bőr, a szeme két apró fekete gomb.
Mögötte egy fiatalabb, szeplős, sötét hajú
nő állt. A bakon viszont egy férfi ült, akit
tüstént felismertünk, holott még sosem járt
erre, és amikor az első néhány ember feleszmélt, és a nevét kiáltotta, másoknak is eszébe jutott, s hamarosan mindenfelől hallani
lehetett, sok-sok hangon: „Itt van Tyll!”,

„Eljött Tyll!”, „Nézzétek csak, itt van Tyll!”
Nem lehetett más.
A röpiratok még hozzánk is eljutottak.
Az erdőn át, a szél fújta ide őket, kereskedők hozták – odakint, a nagyvilágban többet nyomtattak belőlük, hogysem bárki meg
tudta volna számlálni. A bolondok hajójáról szóltak, meg a csuhások nagy balgaságáról, és a komisz római pápáról, meg az
ördögi, wittenbergai Martinus Lutherről,
és Horridusról, a varázslóról, meg doktor
Faustról, és a hős Gawainról a kerekasztaltól, és hát persze róla. Tyll Ulenspiegelről,
aki most személyesen is eljött hozzánk. Ismertük tarka zekéjét, megnyúlt csuklyáját,
borjúbőr kabátját, ismertük sovány ábrázatát, apró szemét, beesett arcát és nyúlfogait. Nadrágja jó kelméből, a cipője finom
bőrből készült, keze azonban egy tolvaj vagy
írnok keze volt, amely sosem látott munkát:
a jobb tartotta a gyeplőt, a bal az ostort.
A szeme meg-megvillant, ahogy ide-oda
köszöngetett.
– Hát téged meg hogy hívnak? – kérdezte egy leányzótól.

A kislány hallgatott, mert nem bírta felfogni, hogy lehetséges, hogy egy híres ember megszólítja őt.
– Na, áruld el!
Amikor a lány hebegve megmondta, hogy
Marthának hívják, csak elmosolyodott, mint
aki kezdettől fogva tudta.
Aztán olyan érdeklődéssel, mintha fontos lenne neki, megkérdezte: – És hány éves
vagy?
A lány megköszörülte a torkát, és megmondta. Élete tizenkét éve alatt nem látott
még Tylléhez hasonló szempárt. Lehet,
hogy a birodalom szabad városaiban és a
nagy emberek udvaraiban vannak ilyen
szemek, de nálunk még sosem járt senki,
akinek ilyen szeme volna. Martha el sem
tudta képzelni, hogy egy emberi arc a lélek
ilyen erejéről, mozgékonyságáról árulkodhat. Majd egyszer a férjének, és még később
hitetlenkedő unokáinak, akik Ulenspiegelt
régi mondák szereplőjének fogják tartani,
elmeséli, hogy a saját két szemével látta őt.
Már tovább is gördült a szekér, Tyll tekintete már máshova siklott, az utca szélén
álldogáló más emberekre. „Tyll eljött”, kiáltották ismét az utcán, és: „Itt van Tyll!”, hallatszott az ablakokból, és: „Megjött Tyll!”,
a templomtéren, amelyre most gördült be a
szekér. Tyll az ostort pattogtatva felállt.
A kocsi villámgyorsan átalakult színpaddá. A két nő a sátrat hajtogatta, a fiatal kis
kontyba kötötte a haját, apró koronát tett a
fejére, és átvetett magán egy darab bíborszínű kelmét, az öregasszony megállt a szekér
előtt, kieresztette a hangját, és regölésbe
kezdett. Tájszólása alapján délről jöhetett,
valamelyik bajor nagyvárosból, és nem is
volt könnyen érthető, de annyit azért kivettünk belőle, hogy egy nőről és egy férfiről
kántál, akik szerették egymást, ám nem lehettek egymáséi, mert egy nagy víz elválasztotta őket egymástól. Tyll Ulenspiegel
fogott egy kék posztót, letérdelt, a posztót
eldobta magától, úgy, hogy az egyik végét
erősen fogta, az anyag pedig csattogva letekeredett; visszahúzta és újra eldobta, visszahúzta, eldobta, és ahogy ő az egyik oldalon,
a nő a másik oldalon térdelt, közöttük pedig hullámzott a kékség, olyan volt, mintha
tényleg víz lenne, és a hullámok oly vadul
emelkedtek és süllyedtek, hogy nincs az
a hajó, amelyik át tudta volna szelni.
Daniel Kehlmann

T yll

135 x 197 mm, 420 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT165
Bolti ár: 4999 Ft • Klubár: 4690 Ft
Tyll Ulenspiegel, a halhatatlan tréfacsináló a har
mincéves háború zűrzavaros időszakából teremt
karneváli mulatságot. A szórakozott molnárt bo
szorkányperbe fogják, a fia, Tyll ezután fogadott nő
vérével útra kel: vásári mutatványosként végigjárja
a háború dúlta Európát. A fantasztikus történet
áradása elképesztő lendülettel hirdeti, hogy bár az
ember meghalhat, az életöröm halhatatlan.

15

Magvető kiadó
Kemény István

Jelena Lengold

Nílus

Vásári mutatványos

134 × 197 mm, 88 oldal, keménytábla
endelési kód: BT168
Bolti ár: 2699 Ft • Klubár: 2490 Ft
„Minden ártér” – olvashatjuk Kemény István új
kötetében, ennek szellemében a könyv egy fo
lyó-verssel kezdődik és egy másikkal ér véget. És
hogy mi van a két mű, a Duna és a Nílus között?
Egy költő kontinense, egy csodálatos életmű
újabb szigete, egysorosok és hosszúversek. Egy
szerre tetőzés és továbblépés a Nílus: történel
münkről és jelenünkről.

125 × 170 mm, 176 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT173
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2320 Ft
Jelena Lengold nagyszerű novelláskönyve 2011ben az Európai Unió Irodalmi Díjában részesült.
Történetei nem egyszer a sakkjátékhoz hason
lítanak: fekete és fehér, férfi és nő. Védelem és
támadás. Vonzások és választások. Lépések és
kényszerek. A tábla pedig napjaink Szerbiájának
városi, Nyugatra figyelő világa.

Kiss Noémi

Balaskó Ákos

Rongyos ékszerdoboz

Tejsav

100 × 170 mm, 88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT169
Bolti ár: 1990 Ft • Klubár: 1850 Ft
A fiatal Petri-díjas költő, Balaskó Ákos második kö
tete, a Tejsav igazi szerves líra. A könyv verseire jel
lemző, hogy a kiszolgáltatott emberi léthelyzeteket
vegytani pontossággal, de cseppet sem sterilen áb
rázolja. Napjaink egyik leggyakoribb lélektani prob
lémája, a kiégés áll a könyv narratív középpontjá
ban. A költő egy harmincas fiatal személyiségének
széthullását és visszaépülését kíséri végig.

Utazások keleten
123 × 184 mm, 256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT175
Bolti ár: 2999 Ft • Klubár: 2790 Ft
Az utazás késztetése: elindulni a máshol hívásá
ra, otthagyni az ismerőst, az otthont, hogy azután
csupa ismerőset és otthonosat keressünk. Uta
zás nincs emlékezés nélkül. Az otthon emlékével
megpakolva indulunk, és a változás emlékeivel
érkezünk vissza. Mert az utazás mindenekelőtt
csevely; tapogatózás, (verbális) topográfia.
Szabó T. Anna

Fehér Renátó

Határ

Holtidény

123 × 184 mm, 200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT174
Bolti ár: 2999 Ft • Klubár: 2790 Ft
Ha tudni szeretnénk, hogy mi marad utánunk,
tudnunk kell azt is, kik vagyunk. A Határ szemé
lyes emlékekből táplálkozó prózái rákérdeznek
a személyiség határaira, a saját történetével és
a történelemmel szembesülő ember örömére
és szégyenére. Azonosulás és elhatárolódás,
szabadság és kiszolgáltatottság, próza és líra:
ez a könyv az értelem és érzelem egyensúlyát ke
resve a kimondhatóság határait feszegeti.

100 × 170 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT170
Bolti ár: 1990 Ft • Klubár: 1850 Ft
Fehér Renátó új könyve az idő és az emlékezet mo
tívumai köré szerveződik. Az emlékezés ideje és az
idő emlékezete is belefér a Holtidény metaforavilá
gába. Mintha a kötet terei is az időben lennének –
Terminál, ahogy az egyik vers címe is mutatja. A múlt
azonban nem befejezett, hanem folyamatos. Mintha
egyszerre lenne a határsáv egyik oldalán a múlt,
a másikon pedig a jelen ideje.

Nádasdy Ádám

Guillaume Métayer

Shakespeare drámák III.

Türelemüveg

113 × 185 mm, 728 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT171
Bolti ár: 4999 Ft • Klubár: 4690 Ft
Remélem, hogy a drámák számos részlete az álta
lam fordított szövegben világosabb, érthetőbb, mint
a régebbieknél. Érthetőbb lesz, hogy egy jelenetben
a szereplők között milyen lélektani viszony áll fenn,
gúnyos vagy fennhéjázó, biztató vagy reménykedő,
leereszkedő vagy megalázó hangot ütnek-e meg.
Ezeket az árnyalatokat egy száz-százötven éves (vagy
akár ötvenéves, de szándékosan régiesre hangolt)
fordításból már kevéssé tudjuk kihallani.

100 × 170 mm, 100 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT167
Bolti ár: 1990 Ft • Klubár: 1850 Ft
Guillaume Métayer francia költő első magyarul meg
jelent könyve válogatás az 1972-ben született szerző
régebbi és újabb verseiből. Métayer korábban sok
kötetnyi magyar verset és prózát fordított franciára
Petőfitől József Attilán át a kortárs szerzőkig. Líráját
négy kiváló magyar költő ültette át magyarra: Tóth
Krisztina, Imreh András, Kemény István és Lackfi Já
nos tolmácsolásában olvashatjuk ezeket az érzékeny,
intim költeményeket.

Szabó T. Anna – Tóth Krisztina – Varró Dániel

Kerge ABC

Agneša Kalinová – Jana Juráňová

165 × 195 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT166
Bolti ár: 2699 Ft • Klubár: 2490 Ft
Egy-egy állatról szóló játékos vers egy-egy betűvel
ismerteti meg a kisgyermekeket. Az óvodában és
iskolában is hasznosan forgatható könyv jelentő
sége, hogy összeköti az óvodában tanultakat az is
kolában elsajátítandó ismeretekkel. Ismert állatok
(cica, csacsi, teve) mellett egzotikus és kitalált lé
nyek (dzseláda, ibisz, űregér) népesítik be a Kerge
ábécé képzeletbeli állatkertjét.
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Hét életem

124 × 197 mm, 540 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT172
Bolti ár: 4999 Ft • Klubár: 4690 Ft
Ebben a könyvben két nő beszélget: Jana Juráňová
interjúja egy közép-európai értelmiségi, Agneša
Kalinová életén kalauzol végig, miközben szemé
lyes képet ad a 20. századi Csehszlovákiáról és a
kor Európájáról. Kalinová Kassán született Farkas
Ágnesként, és elbeszéléséből egy magyar nyelven
felnőtt zsidó lány életútja bontakozik ki.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Magyar Napló

A SZÁZADELŐ IRODALMA
A SZÁZADELŐ IRODALMA
Az antológiák
antológiája
180 × 270 mm, 1776 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT176
Bolti ár: 11 900 Ft/3 kötet
Klubár: 10 990 Ft/3 kötet

A századelő irodalma-trilógia (antológia
család) köteteibe tizenhat év irodalmi
terméséből, versekből, novellákból,
esszékből válogattuk ki a legjobbakat,
hogy megismerhessük saját századelőnk
irodalmát. A három kötet együttesen
386 szerző írásait gyűjti egybe 1776 ol
dalon nagyon gondos szerkesztői munkát
követően, és nyújtja át három csokorban
(A századelő költészete, A századelő
novellái, A századelő gondolkodói)
az olvasóknak, a tájékozott, a saját kora
művészeti életére figyelő embernek és
– szándékoltan – az utókornak.
Az antológiacsalád kötetei együtt
és külön is megvásárolhatók.

A SZÁZADELŐ
költészete

430 oldal
Rendelési kód: BT177
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft

A SZÁZADELŐ
gondolkodói

694 oldal
Rendelési kód: BT179
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft

A SZÁZADELŐ
novellái

650 oldal
Rendelési kód: BT178
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft
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saxum kiadó

Athenaeum kiadó
Rolf Heinzelman–Manfred Nuber

Krekó Péter

METSZÉS EGYSZEREGY

Lépésről lépésre
115 × 190 mm, 96 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BT184
Bolti ár: 1780 Ft ◆ Klubár: 1660 Ft
Ez a hasznos könyvecske bemutatja a helyes met
szés alapjait. Sok, könnyen érthető rajz segít ab
ban, hogy a metszés fogásait minél könnyebben
megértse az olvasó, és az olvasottakat eredmé
nyesen alkalmazza az almafa, a körtefa és társaik
metszésénél.
El Cimino

KÓDFEJTÉS

Az ókori rejtjelektől a kvantumkódokig
180 × 260 mm, 208 oldal, keménytábla,
több mint 100 színes képpel
Rendelési kód: BT186
Bolti ár: 4500 Ft ◆ Klubár: 4180 Ft
Titkok mindig is voltak, s a tudás birtoklásán
sokak élete és birodalmak sorsa múlott. Ez a
könyv, bemutatva a legizgalmasabb kódfejté
sek, feltörések történetét, megtaníthat arra is,
miképp védhetjük meg a saját titkainkat.

Tömegparanoia

Az összeesküvés-elméletek és
álhírek szociálpszichológiája
124 × 183 mm, 264 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT183
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft
Milyen társadalmi reflexek hívják
életre, és tartják mozgásban az össze
esküvés-elméleteket? Mi a különbség
az álhír és a dezinformáció között?
Hogyan alakítja át a valósághoz való
viszonyunkat az ún. „igazságon túli”
politikai kommunikációs gyakorlat?
Lehet társadalmi szinten védekezni
az agymosás ellen? Milyen jelekről is
merhetjük fel, hogy éppen egy politikai
irányítású médiagépezet hatása alatt
állunk? Magyarországon eddig nem
jelent meg az összeesküvés-elméletek
témakörét tudományos igényességgel
megközelítő kötet – annak ellenére
sem, hogy a téma a publicisztikában
és a közbeszédben a korábbinál

nagyobb figyelmet kapott, továbbá
a társadalomtudományokban jelentős
tudás halmozódott fel a témában az
elmúlt években. Krekó Péter munkája
hiánypótló, alapos feldolgozása
a témának. A könyv, építve a szerző
az elmúlt öt évben végzett tudományos
kutatásaira és a doktori disszertáció
jára, tudományos ismeretterjesztő
stílusban mutatja be az összeeskü
vés-elméletek szociálpszichológiai
működésmódját.

Nagy Ádám et al.

Joseph Piercy

Nevelj jedit! – A képzelet pedagógiája
124 × 183 mm, 352 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT182
Bolti ár: 3699 Ft ◆ Klubár: 3390 Ft
Valóban olyan vonzó iskola a Roxfort? Miben ha
sonlít vagy különbözik a messzi-messzi galaxis
jedinevelése a westerosi mesterek képzésétől?
Milyen lenne az X-Men mutánsiskolájának peda
gógiai programja? A kötet kilenc sci-fi-, fantasyvagy horroruniverzum apropóján ad bepillantást
a tanulás iskolai és iskolán túli világába.

SZIMBÓLUMOK

Egy egyetemes nyelv
150 × 230 mm, 228 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT187
Bolti ár: 2750 Ft ◆ Klubár: 2560 Ft
Ez a jól érthető és tömör könyv izgalmas és hasz
nos útmutató az emberiség történetét végig
kísérő jelek és formák világához. (A Bluetooth
szimbólum vajon miért egy X. századi dán király
nevét viseli? Hogyan találták ki a pszichedelikus
„smiley” jelet, ráadásul egészen véletlenül?)
Uj Péter

Meike Bosch

ÖMbizalompunpa

Falevelek életnagyságban

124 × 183 mm, 272 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT181
Bolti ár: 3499 Ft ◆ Klubár: 3250 Ft
Uj Péter több mint húsz évig (egészen a lap meg
szűntéig) írta a Népszabadság Szerda című rova
tát. A rövidke, humoros szövegek hol publiciszti
kába, hol szimbolista prózába, hol posztmodern
szövegfolyásba hajlanak, de a sorozat minden
egyes pontján stabilan őrzi csipkelődő derűjét.
Az Ömbizalom punpa nem csak retrospekt szö
veggyűjtemény, de egyben az elmúlt 25 év sajá
tos, groteszk tablója is.

Gyerekeknek

64 lombhullató és örökzöld faj bemutatása
130 ×190 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT185
Bolti ár: 1980 Ft ◆ Klubár: 1840 Ft
Ez a természetkalauz valódi méretükben ábrá
zolja a fák leveleit, ezzel lehetővé teszi a közvet
len összehasonlítást. Így még könnyebb megis
merni és meghatározni a leveleket.
A legfontosabb ismertetőjegyek közvetlenül a
fényképeken. Kiegészítő fotók, illusztrációk és
sok hasznos tudnivaló.

Görög Ibolya

Svenja Ernsten–Tobias Pahlke

Az oroszlán jár fodrászhoz?

Milyenek az állatok? Miben hasonlítanak hozzád?
Rendelési kód: BT188
Svenja Ernsten–Tobias Pahlke

Mikor alszik a mosómedve?

Mivel töltik napjukat az állatok? Miben hasonlítanak hozzád?
Rendelési kód: BT189
A kötetek jellemzői:
170 × 270 mm, 30 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2300 Ft ◆ Klubár: 2140 Ft/kötet
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Summa summarum

Európaiság – hitelesség – protokoll
168 × 238 mm, 272 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT180
Bolti ár: 4499 Ft ◆ Klubár: 4190 Ft
A „protokoll nagyasszonya” ebben a legújabb
könyvében az előadásait osztja meg velünk,
ezért az előző négy kötetében (Protokoll az életem, Mindennapi maceráink, A nyilvánosság
kelepcéi, Tanácsoskönyv) leírtak is visszakö
szönnek. A Summa summarum ha lehet, még
kötetlenebb formában, sok-sok humorral fű
szerezve tálalja az alapvető információkat.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Részlet

Trump

elnöki bemutatkozása
Részlet Michael Wolff Tűz és düh című könyvéből, amely az Athenaeum
Kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Ács Eleonóra.
A beiktatást megelőző órákban mintha
egész Washington visszatartotta volna a lélegzetét. Az eskütételt megelőző estén Bob
Corker, Tennessee republikánus szenátora
és a szenátus külkapcsolati bizottságának
elnöke a Jefferson Hotelben tartott összejövetelen a megnyitóbeszédét a következő
kérdéssel kezdte:
– Merre tartanak a dolgok? – Rövid szünetet tartott, majd, szinte mélységes döbbenettel, megadta a választ. – Fogalmam sincs.
Később, az este folyamán a Lincoln-emlékműnél megrendezett koncerten – részeként annak a mindig kínos erőfeszítésnek,
hogy a popkultúrát bevigyék Washingtonba – komoly sztárok hiányában végül maga
Trump foglalta el a színpadot, dühödten
bizonygatva tanácsadóinak, hogy felér bármelyik sztárral.
Mivel a személyzete lebeszélte arról,
hogy az International Hotelben szálljon
meg, Trump a beiktatás reggelén nem győzött panaszkodni az elhelyezésére a Blair
House-ban, a Fehér Házzal szemben lévő
hivatalos vendégházban. Túl meleg van,
a víznyomás nem megfelelő, az ágy rossz.
A hangulata nem lett jobb. Egész reggel
harcolt a feleségével, aki már a sírás határán
állt, és másnap vissza is tért New Yorkba;
Trump éles és ellentmondást nem tűrő hangon beszélt vele. Kellyanne Conway, mintegy személyes PR-feladatként, magára vállalta Melaniát, és úgy reklámozta az új first
ladyt, mint az elnök létfontosságú támaszát.
Próbálta meggyőzni Trumpot, hogy feleségének fontos szerepe lehet a Fehér Házban. Ám általánosságban a Trump házaspár
kapcsolatát senki sem firtatta túlságosan –

ez az elnöki diszpozíció egy újabb rejtélyes
változója volt.
Az új és a leköszönő elnök között lezajlott ünnepélyes fehér házi találkozón – amelyet az előtt tartottak, hogy elindultak volna
az eskütételre – Trump úgy érezte, hogy
Obamáék lenézően és nagyon arrogánsan
viselkedtek vele és Melaniával. Ahelyett,
hogy pókerarcot öltött volna, és úgy ment
volna a beiktatásra, olyan képet vágott, amit
a körülötte lévők golfarcnak neveztek el:
dühös és bosszankodó, görnyedt hát, lógó
karok, összevont szemöldök, lebiggyesztett
ajak. Ez lett a vele kapcsolatban kialakult
kép – a vad Trump.
Egy beiktatás legyen örömünnep. A média a rendezvénnyel új és vidám sztorit kap.
A párt számára újra eljönnek a boldog idők.
A közigazgatásnak – a mocsárnak – esélyt
jelent a hízelgésre és új lehetőségek keresésére. Az ország
számára koronázási ünnep.
Ám Bannonnak volt három
üzenete, illetve témája,
amit igyekezett állandóan
megerősíteni a főnökénél:
az elnöksége másmilyen
lesz – sokkal másabb,
mint bármelyik elnöki terminus Andrew
Jackson óta (Bannon
ellátta a kevéssé olvasott
megválasztott
elnököt Jacksonnal
kapcsolatos
könyvekkel és idézetekkel); tudják, kik
az ellenségeik, és

nem eshetnek bele abba a csapdába, hogy
megpróbálnak barátságot kötni velük, mert
soha nem lesznek barátok; ezért az első naptól kezdve tartaniuk kell magukat a hadiállapothoz. Ezek a tételek Trump kontrázó
énjének jólestek, a szeretetre vágyó énje
számára azonban keményen hangzottak.
Bannon úgy látta, hogy megbirkózik ezzel a két oldallal: hangsúlyozza az előbbit,
és megmagyarázza a főnökének, hogy az
itteni ellenségek máshol barátokat szülnek.
Trump sértettsége valójában remekül
illett a Bannon által megírt sértődött beiktatási beszédhez. A tizenhat perces szónoklat nagy része Bannon mindennapos joie de
guerre fecsegése volt (az ő „szerezzük vissza
az országot”, „Amerika az első”, „Vérontás
mindenhol” típusú víziója az Egyesült Államokkal kapcsolatban). Ám Trump csalódottságával fűszerezve és golfarcával előadva sötétebbnek és erőteljesebbnek hatott.
Az adminisztráció kezdetben szándékosan
fenyegető tónust használt – egy Bannontól
származó üzenet a másik oldalnak, hogy az
országban mélyreható változások lesznek.
Trump megsértett érzelmei – az az érzése,
hogy az első naptól kezdve kerülik és utálják
– segítették ezt az üzenetet. Amikor beszéde
végeztével lejött a pódiumról, a következőket ismételgette:
– Ezt a beszédet senki nem fogja elfelejteni. Az emelvényen ülő George W. Bush
olyasmit mondott, amiből valószínűleg történelmi lábjegyzet lesz Trump beszédéhez:
– Ez valami hátborzongató baromság.

Michael Wolff

Tűz és düh – Trump a Fehér Házban

125 × 200 mm, 448 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT190
Bolti ár: 3999 Ft ◆ Klubár: 3690 Ft

A Tűz és düh a megjelenés napján bombaként robbant az Egyesült Államokban, hisz a sikerkönyves szerző megannyi új tényt
tár fel, amelyek más megvilágításba helyezik az Ovális Irodában
kialakult káoszt. De vajon mit gondol a saját stábja Trumpról?
Miért rúgta ki valójában James Comey FBI igazgatót? Bannon
menesztése után ki lett az adminisztráció szürke eminenciása? Wolff lebilincselő olvasmányából megtudhatjuk, hogy a
Trump keltette viszály és széthúzás egy újfajta rend kezdete-e,
vagy az első lépés az apokalipszishez vezető úton.
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ismeretterjesztés
A harmat kiadó

anyáknapi
a j á n l ata

ÚZ,
a csodák
csodája

400 nap nászútterápia
Isten üzenetei
édesanyáknak

140 × 140 mm,
144 oldal,
keménytábla, tasakkal
Rendelési kód: BT200
Bolti ár: 2900 Ft
Klubár: 2690 Ft
A gyönyörű képekkel
illusztrált ajándékkönyv
a Biblia szavain keresz
tül kíván útmutatásul
szolgálni az anyasággal
kapcsolatos kérdé
sekben.
Nagyszerű ajándék
anyák napjára!

Új-Zélandon, Hawaiin és Ausztráliában
124 × 183 mm, 144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT191
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft

Olvasónk egy olyan útikönyvet tart a kezében, amelynek
elsődleges célja kihangsúlyozni felismerésünket: a társa
dalom– és a saját magunk – által ránk szabott korlátokon
túllépve feltárulhat számunkra a természet szépsége, va
lamint személyiségünk egyedisége és sokszínűsége. Egy
ilyen utazás bárhol és bármikor megkezdhető! Nem csupán
Új-Zélandot utaztuk körbe; Ausztrália és Hawaii mellett sze
mélyiségünk és társadalmi kondícióink felfedezésére is le
hetőséget nyújtott a vízum adta egy év. E könyv élményeink
és tapasztalataink összefoglalója: holisztikus beszámoló,
amely nem pusztán szubjektív naplóbejegyzések halmaza,
hanem praktikus információk és útjelzők gyűjteménye is.

Szépmíves könyvkiadó

Fried István

MÁRAI SÁNDOR

A huszadik század koronatanúja
125 × 183 mm, 368 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT195
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Fried István könyve Márai nép
szerű-sikeres íróvá válásáig,
onnan kényszerű emigráció
jáig, majd létformává lett
számkivetettségéig kíséri végig
az író pályáját. Hogy az életmű
miként visszhangzott a magyar
kritikában, és a tiltás után
miként indult be a széleskörű
befogadás folyamata.

Prevozné Balogh Irén–
Rostás Gábor

GULAG

Számontartva
124 × 197 mm, 416 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT196
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
A könyv Balogh István
tábori lelkész élettörténete:
hadifogság, szovjet lágervilág,
megfigyelés és üldöztetés.
Amikor hazakerült, az ÁVH
börtöneiben raboskodott,
majd koncepciós perben azzal
vádolták, hogy a lágerben
a Vatikán számára kémkedett.
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A legnépszerűbb útikönyv –
új dizájnnal, új tartalommal!
Naprakész információk friss
címekkel, telefonszámokkal,
e-mail címekkel és nyitva
tartással! A kötet végén tema
tikus 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. Újdon
ság: élménytúrák szemléltető
térképpel, részletes útitervvel,
időbeosztással és költségve
téssel.

Toszkána

Rendelési kód: BT192

Lisszabon

Rendelési kód: BT193

Madeira

Rendelési kód: BT194
Bolti ár:
2490 Ft/kötet
Klubár:
2290 Ft/kötet

A kötetek jellemzői:
106 × 190 mm,
136–164 oldal,
füles, kartonált

Rózsavölgyi és társa

Papp Márta

Alan Walker

Tanulmányok az orosz zenéről
165 × 235 mm,
232 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT197
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 FT
Három és fél évtized munká
jának eredménye a kötetet
alkotó tizenkét tanulmány,
melyek eredeti alakjukban
1983 és 2016 között láttak
napvilágot zenei folyóira
tokban, könyvekben, illetve
rádióelőadások formájában.
Szerzőjük, Papp Márta inten
zív kutatómunkát végzett
orosz archívumokban.

140 × 220 mm,
640 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT199
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 FT
Hans von Bülow élettörténete
romantikus regények lapjaira
illik: az általa csodált Wagner
szerette el feleségét, az
imádott Cosimát. Elképesztő
élettörténete olyan történészre
várt, mint Walker, aki regény
szerű izgalmassággal képes
írni, ugyanakkor a történészi
pontosság és alaposság
szolgáltatja munkája aranyfe
dezetét.

OROSZ KERÉKVÁGÁS HANS VON BÜLOW
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Christopher H. Gibbs

SCHUBERT

140 × 220 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT198
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 FT
A depresszióra hajlamos, rendkí
vül érzékeny és megdöbbentően
termékeny zeneszerzőről Gibbs
elfogulatlanul ír: nemcsak
szakmai pályafutásáról, Beetho
vennel való kapcsolatáról,
egyre komolyabb elismertségéről
kapunk hiteles képet, hanem
a Rossini, Paganini és Beethoven
kultuszában élő császárvárosról,
a korabeli Európa zenei főváro
sának számító Bécsről is.

(1) 299 80 00

Programajánlat egész évre

Kihajtás, árvalányhaj,
pumi és gerencsér
Bede Béla új útikönyve egy rendhagyó, mégis teljesen logikus ötleten alapul:
nem egy tájegység, város vagy megye adja a keretét, hanem az idő. Vagyis mikor milyen programok vannak éppen az országban. Mit csináljak, ha éppen
januárban érek rá? Hova menjen az, akinek épp május felel meg, és semmi más?
Mihez kezdjenek a novemberi „nyaralók”? A Magyarország újévtől szilveszterig
havi bontásban mutat be részletesen, fotókkal és hasznos információkkal (pontos helyszín és időpont, GPS-koordináta, kapcsolat, jegyárak) 116 programot,
de ezen kívül még 640 eseményt listáz, ezeknél csak a helyet és az elérhetőséget
adja meg, de ezen az úton is elindulhat a kíváncsi utazó.
Ajánlónkban most olyan, még aktuális programokról olvashatnak, amelyek
talán nem mindenki számára ismertek, de biztosan megérnek egy misét!
Szent György-napi kihajtási ünnep,
Hortobágy
(Időpont: Szent György napja)
A magyaroknál nemcsak az állatok kihajtása
volt ezen a napon, de ekkor szerződtették
a pásztorokat, a kocsisokat és a cselédeket
is. A kihajtással kapcsolatos szokások a tejhozam növelését, az állatok szaporulatát és
egészségét hivatottak biztosítani. Fontos,
hogy a kihajtás zöld ággal történjen, ez garantálta a kellő szaporulatot.
A Hortobágyon a Szent György-napi
kihajtáshoz egyéb programok is járulnak,
mint a puszta napja, hortobágyi racka nap,
bio- és kézműves-vásár, csikós bemutató, de
a fő attrakció az állatok kihajtása a kilenc
lyukú hídon át. A pásztorokkal együtt ünnepelhetjük a tavasz megérkezését.
Árvalányhaj-túra, Fülöpháza
(Időpont: május és június első fele)
Mintegy 300 faj tartozik az árvalányhajfélék
közé, közülük sok faj fontos takarmánynövény, de a papírgyártásnál is hasznosítható.
A legtöbben a hasznossága miatt szeretik,
hanem a látványa miatt. Messziről az ezüstösen hullámzó vízre hasonlító árvalányhajmező látványa lenyűgöző. A Fülöpházi
buckákon található, a pázsitfüvek családjába
tartozó, a homokpusztagyepeket és homoki

réteket kedvelő homoki árvalányhaj 60 cm
magasra is megnő. Régebben használták a
falusi szobák és a legények kalapjának díszítésére, csokrok készítésére, de ma már a
növény és termőhelye is védett.
Kecskeméttől nyugatra, az 52-es úton,
a 23-as kilométernél található a kedvelt
kirándulóhely, a Fülöpházi buckavidék. Itt
található a Kárpát-medence utolsó két mozgó homokbuckája. A 3000 hektáros védett
terület a Kiskunsági Nemzeti Park része.
Minden évszakban gyönyörködtető, mi a
májust választottuk a homoki árvalányhaj
megtekintésére.
Terelőkutya-bajnokság, Salföld
(Időpont: június első felében,
hétvégén két napig)
A pásztorkodás az egyik legősibb foglalkozás.
Több évezrede az ember a kutyát is használja
a pásztorkodáshoz. Az idők folyamán sokféle
pásztorkutyát nemesítettek ki, alakjuk igen
eltérő, de a tulajdonságaik sokban hasonlítanak. A pásztorkutyákkal együtt születik a
tulajdonságaik döntő része, a 6–10 hónapos
korukban kezdődő kiképzéssel csak a természetes ösztöneiket kell továbbfejleszteni.
Salföld a Balatontól alig öt kilométerre található a Káli-medencében. Romos, gótikus, pálos kolostorának ablakai viszonylag

Bede Béla

MAGYARORSZÁG
ÚJÉVTŐL SZILVESZTERIG
130 × 197 mm, 352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT201
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 FT
Ez az útikönyv bemutatja Magyarország
legtöbb „arcát”, úgy, hogy időrendi sorrendben
halad a különböző programok mentén újévtől
szilveszterig.

épen megmaradtak. A falu szélén található
Természetvédelmi Majorban őshonos magyar fajtákat tartanak.
Az őshonos kutyafajták bemutatója és a
terelőkutya-bajnokság a kétnapos program
fő attrakciói, de az egész család részére szerveznek egyéb színes programokat is. 2017ben már 16. alkalommal szervezték meg a
terelőkutya-bajnokságot. A kiegészítő programok között szerepel kutyakiállítás és pásztortalálkozó is.
Nemzetközi fazekastalálkozó és
vásár, Magyarszombatfa
(Időpont: július második hétvégéjén
három napig)
A színhely nem is lehetne autentikusabb,
mint az 1790-ben épült, zsúpfedeles, döngölt padlójú parasztház, amiben kis mú
zeum is van. Ezzel szemben áll egy műhely,
ahol ki lehet próbálni a korongozást.
A fazekastalálkozó a szakma hazai legnagyobb rendezvénye, egyben kulturális esemény is. Tudományos és művészeti előadásokra is sor kerül a találkozó idején. Azonkívül, hogy a termékek megvásárolhatók,
korongozási bemutatót, fazekasversenyt, és
sokszínű szórakoztató és sporteseményeket
is rendeznek a három nap alatt.
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Corvina kiadó
Ellen Goldstein

Part vonal köny vkiadó

SÖRIVÓK ZSEBKÖNYVE

90 × 146 mm, 144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT203
Bolti ár: 1690 Ft ◆ Klubár: 1570 Ft
Hogyan készül? Milyen fajtái vannak?
Hogyan kell jól csapolni? Melyik évszakban mit igyunk?
Hova érdemes elzarándokolni? Mik a legjobb
fesztiválok? Melyik ételhez milyet igyunk?
Ebben a kicsi zsebkönyvben minden benne van,
amit a sörről tudni érdemes!
És még sok fontos adat, érdekesség, őrültség, extrák!
Egészségedre!

Mikor milyen sört igyunk?
Íme néhány szezonális tipp,
mert nem mindegy,
mit és mikor gurítunk le!
TAVASZI SÖRÖK
Ahogy kinyílnak a rügyek és
felszökik a hőmérő higanyszá
la, az ember elkezd frissebb,
világosabb ízekre vágyni a
nehéz téli sörök helyett.
A modern sörfőzők gyakran
választanak saisont tavaszi
szezonális sörüknek. Ezek
a saisonok szárazak és
fűszeresek, élesztős ízűek
és gyümölcsös észterekben
gazdagok.
A baksört a középkori Európá
ban a böjt idejéhez kötötték.

Amikor a szerzetesek szilárd
táplálékot nem vehettek ma
gukhoz, a napi táplálék fontos
része volt a sör. A baksör
telt, malátás, enyhén pörkölt
ízű barnasör. A maibockot,
a baknál és a duplabaknál
világosabb és komlósabb
májusi baksört hagyományo
san májusban főzték.
A rozssört is tavasszal
verik csapra. A rozs kellemes
fűszeres ízt, némi édességet
és szép vöröses árnyalatot ad
a sötétebb söröknek.
NYÁRI SÖRÖK
Talán az egyik legnyomó
sabb érv amellett, hogy az

Annabel Karmel
ember sörsznobbá váljon,
az a hosszú nyári este, amit
a tornácon sörözve tölthet.
A pilzeni és a világos láger
télen hideg és vékonyka tud
lenni, de ahogy az idő meleg
szik, egyre inkább fanyarnak
és frissítőnek érződik.
A búzasörben kevés az alko
hol és a keserűség, ezért töké
letes választás nyárra. A belga
witnek még korianderes és
narancshéjas íze is van.
A kölsch, amit felsőerjesztésű
élesztővel erjesztenek láger
hőmérsékleten, azoknak való,
akik nem tudnak választani
az ale és a láger közt. Körtés,
almás felhangjai és száraz
végződése nagyszerű nyári
itallá teszi.

Annabel Karmel

BLW szakácskönyv Babaétrend

120 recept az igény szerinti
elválasztáshoz
190 × 190 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT205
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3390 Ft
Annabel Karmel legújabb
szakácskönyvében az
igény szerinti elválasztás
rugalmas formáját kínálja,
és arra biztatja a szülőket,
hogy engedjék a gyermeket
egyedül étkezni. A ropogós,
darabos falatkák receptjeit
tartalmazó gyűjtemény
útmutatóként szolgál mind
azoknak, akik kizárólag a
BLW-t szeretnék alkalmazni.

200 egyszerű és egészséges
étel gyermekünknek
190 × 190 mm,
240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: B204
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Az új, bővített kiadás 200
egyszerű és ínycsiklandó
receptet tartalmaz kisgyer
mekünk és az egész család
számára. A kötetben talál
ható ételekben garantáltan
nincs tartósítószer vagy
egyéb adalékanyag, minden
életkori szakaszhoz külön heti
menütáblázat, időspóroló
tippek és bevezetési taná
csok tartoznak.

allegro kiadó

Császármorzsa sósan
energiatartalom/adag: 774 kcal • szénhidráttartalom/adag: 38,4 g
A császármorzsa sokunknak a gyermekkort idézi. Édes, vaníliaillatú,
baracklekváros és porcukorral hintett. A klasszikus ízek mellett azonban jó néha kicsit újítani: a császármorzsa zöldségekkel, baconnel
összeforgatva, sós változatban is nagyon-nagyon finom!
Hozzávalók
(2 adaghoz):

Csigó Zita

CSOMAGOLJ EBÉDET!

190 × 235 mm, 180 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT202
Bolti ár: 4990 Ft ◆ Klubár: 4640 Ft
Ez a könyv azt mutatja meg, hogyan lehet
tudatosan, finoman, fantáziadúsan főzni cso
magolásra való ételeket, legyen szó komplett
ebédről, snackről vagy egy laktató salátá
ról. Minden receptnél kis ábra jelöli ezért
a glutén-, a laktóz-, a tojás- és a hozzáadott
cukor-mentességet, illetve ha vegetáriánus,
vagy vegán az étel.
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A tésztához:
3 tojás
150 ml tej
só, őrölt fekete bors
40 g parmezán sajt
1 gerezd fokhagyma
40 g fehér tönköly
búzaliszt
35 g teljes kiőrlésű
tönköly búzaliszt
30 g vaj a sütéshez
A feltéthez:
1 teáskanál olívaolaj
100 g kockázott
bacon
2 szál újhagyma
150 g cukkini
100 g lecsópaprika
só, őrölt fekete bors,
bazsalikomlevelek

 A tésztához a tojásokat szétválasztjuk, a fehérjéből lágy habot verünk.
A tojássárgájákat kikeverjük a tejjel, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a lereszelt
parmezánt és a fokhagymát. A kétféle
lisztet összekeverjük, a masszához forgatjuk, végül részleteiben, spatulával
beleforgatjuk a tojásfehérjehabot is.
 Egy serpenyőben felhevítjük a vajat,
amikor teljesen elolvadt, ráöntjük a tésztát. Addig sütjük, amíg az alja kérget
kap, ekkor falapáttal elkezdjük összetörni. Folyamatosan törve és forgatva átsütjük a morzsát, kissé le is piríthatjuk.
A feltéthez egy másik serpenyőben felhevítjük az olajat. Rátesszük a bacont,
lepirítjuk, majd hozzáadjuk a megpucolt,
felkarikázott újhagyma fehér részét,
a feldarabolt cukkinit és paprikát. Erős
lángon, rázogatva összesütjük, közben
sózzuk, borsozzuk.
 A feltétet és a császármorzsát összeforgatjuk, esetleg külön tálaljuk.

www.lira.hu
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Putnik-Mayer Yvette

Gazdiképző

Eb-adta megoldások
felnőtt kutyákhoz
140 × 200 mm,
250 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT206
Bolti ár: 3590 Ft
Klubár: 3290 Ft
Nem érted a kutyád
engedetlenségét, szökési
kísérleteit? Süket, amikor
visszahívod? Szobatiszta
volt, mégis újra bepisz
kol? Ugatóoperát tart
éjjelente, s nem tudod az
okát? A könyv gyakorlati
útmutatást ad a rossz
szokások megelőzéséhez
és a viselkedésbeli prob
lémák megszüntetéséhez.

(1) 299 80 00

könyvkiadó

partvonal

Életmód

Egy kommandós
életvezetési tanácsai

Dr. David J. Lieberman

Hazugságvizsgáló

135 × 205 mm,
228 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT209
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 2990 Ft
David J. Lieberman, az
elismert viselkedéskutató
most olyan tudást ad a
kezedbe, amely felér egy
hazugságvizsgáló eszközzel.
Megmutatja nekünk,
hogyan vessünk véget a
hazugságnak, és fedjük fel
az igazságot – bármilyen
beszélgetés vagy helyzet
során.

Tudatosság

A tíz fejezet jótanácsai mellett – légy
merész, soha ne add fel, ne ítélkezz első
látásra, tarts ki – sok apró részletet tudunk
meg a SEAL-kommandós-kiképzés folyamatáról. A katonaélet mindennapos velejárója, hogy a kiképzőtiszt kénye kedve szerint
osztja a büntetést. A tengernagy őszintén
mesél arról, hogy ő maga is sokszor megkapta a legkellemetlenebb feladat egyikét, ami
után „cukros süti” lett belőle. De hogyan
lesz valakiből cukros süti? A parancs szerint
az újoncnak vizes testtel kell belefeküdnie
a tengerparti homokba. Nem elég, hogy a
szerencsétlen katona nyaka, füle, hónalja
tele van homokkal, de így kell végigcsinálni
az egész napot. A büntetés kiszámíthatatlan, sokszor igazságtalan és diszkriminatív.
Mint az élet maga. A tanítás szerint aki türelemmel és elszántsággal képes cukros sütiként teljesíteni a napi penzumot, egy életre
megtanulja, hogyan kell a megfelelő módon
hozzáállni a sors váratlan és kegyetlen fordulataihoz. Így tette ezt példaértékű élete során
Stephen Hawking, a nemrég elhunyt angol
tudós, így élt Nelson Mandela, a legendás
dél-afrikai elnök, és ezt teszi nap mint nap
Malala Juszufzai, a Nobel-békedíjas, pakisztáni születésű emberjogi aktivista.

Harvard Business Review
Pszichológiasorozat I.
119 × 195 mm,
126 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT211
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
Legtöbben csupán napunk
47%-át tudjuk felidézni, ami
azt jelenti, hogy felét robot
pilóta üzemmódban töltjük.
E-mailek, telefonok, chat
ablakban felugró üzenetek
akadályozzák az összponto
sítást. Hogyan szerezhetnénk
vissza tudatos jelenlétünket?
Néhány egyszerű technika
segít változtatni.

Rendeljen június 4-ig!
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Az egykori austini egyetemista őszinte
és hiteles szavai világszerte megérintették a
mai fiatalokat. Érdemes a ballagás előtt álló,
végzős diákok kezébe adni a tengernagy és
bajtársai megrázó történeteivel teletűzdelt
könyvecskét. Mert aki kísérletet tesz végrehajtani e tíz katonás feladatot, megváltoztathatja a saját életét… és talán az egész
világot is.
Lengyel Judit

Tükörmeditációk

www.lira.hu
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Louise L. Hay

CD-melléklettel
135 × 205 mm,
167 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT210
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Louise L. Hay régóta dolgozik
az általa kifejlesztett tükör
meditációs terápiával. Ez a
mindenki számára használha
tó módszer javítja önmagunk
hoz fűződő kapcsolatunkat,
és utat nyit egy boldogabb,
teljesebb élet felé. A szerző
először foglalja össze ennek
az egyszerű, ám annál hatáso
sabb eljárásnak a lényegét.
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Édesvíz könyvkiadó

Amerikában igen népszerű hagyomány,
hogy a diplomaosztó ünnepségre meghívják az iskola régi diákját, aki azóta elismert
és sikeres emberré vált. William Harry
McRaven tengernagy, a haditengerészet
SEAL-kommandójának egykori tagja maga
sem számított arra, hogy a hajdani iskolájában tartott tanévzáró beszéde kikerül az
austini iskola falai közül, és felrobbantja az
internetet. A Texasi Egyetem végzős diákjainak szóló üzenete azonban önálló életre
kelt, és most könyv formájában is hódító
útjára indult.
Az önsegítő irodalom olvasótábora általában nőkből áll. Most végre kezünkben
tarthatunk egy inspiráló hatású könyvet,
ami egyszerű és bölcs tanácsaival inkább
a férfi olvasókat szólítja meg. A sokat látott és tapasztalt katonatiszt tíz fejezetben
szedte össze azokat „parancsokat”, amelyek
segítségével fiatalok, vezetők, férfiak (és
persze nők is) helyt állhatnak a hétköznapi
élet legnehezebb pillanataiban. Vesd be az
ágyad – a könyv címe egyben az első fejezet
mottója is. Kezdd a napod ezzel az egyszerű rutinfeladattal, mert lehet, hogy ez lesz
aznap az egyetlen dolog, amit sikeresen
elvégzel!

Szepes Mária

Meditációk

2 db CD-melléklettel
143 × 164 mm,
132 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT208
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Szepes Mária író-tanító
hagyatékának egy újabb
sorozata indul útjára.
A könyv CD-mellékletének
meditációsorozatában

(1) 33 77 333

Szepes Mária a saját hangján
vezeti be az érdeklődőket
azokba a spirituális, finoman
hangolt tudatállapotokba,
amelyekről mindig is beszélt,
és amelyeket kiemelten
fontosnak tartott. Minden
kísérletezéshez, belső utazás
hoz hasonlóan ez természete
sen feltárhat bennünk régen
elfeledett, mélyen eltemetett
emlékrétegeket, amelyekkel
érdemes vagy szükséges
tovább dolgoznunk.

(1) 299 80 00 23

HVG könyvek

Hogyan hat az
elmélyülés
az elménkre
és a testünkre?
Daniel Goleman –
Richard J. Davidson

A meditáció
tudománya

160 × 235 mm,
308 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT218
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4180 Ft
A mindfulness térhódítása
óta egyre többet tudunk

a meditáció rendkívüli hatá
sairól. De vajon igaz minden,
a meditációnak tulajdonított
pozitív hatás? A könyv leírja,
milyen – valóban mérhető és
kimutatható – pozitív válto
zásokat okoz az elmélyülés
a testünkben és az agyunk
ban. A szerzők a meditáció
tudományos kutatásának vi
lágszerte elismert úttörői – és
maguk is gyakorló meditálók.

Max Tegmark

Feldmár András

Élet 3.0

Ellenállás

Embernek lenni a mesterséges
intelligencia korában
160 × 235 mm,
416 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT212
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4560 Ft
Vajon képesek leszünk kor
dában tartani a mesterséges
intelligenciának köszönhető
hatalmat? A közeljövőben
gyökeresen megváltoznak min
dennapjaink. Tegmark, az MIT
fizikaprofesszora felvázolja
a lehetséges forgatókönyveket
– a legoptimistább elképzelések
től egészen a legsötétebbekig.

Siker

130 × 180 mm,
160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT213
Bolti ár: 2900 Ft
Klubár: 2690 Ft
Lehet ellenállás a csendben
maradás, és lehet az a meg
szólalás. Attól függően,
hogy a hatalom mit akar.
Az ellenállás mindig valaki
más akarata ellenében
mutatkozik meg. Ha nincs
akaratosság, akkor nincs
ellenállás.
A széles látókörű pszichotera
peuta előadásának felszaba
dító élménye – könyvben.

A teljesítmény pszichológiája
Hogyan legyünk eredményesek
az élet minden területén?
195 × 233 mm,
224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT214
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4180 Ft
A könyv elmagyarázza a tel
jesítménnyel kapcsolatos
pszichológiai kutatások
eredményeit, és könnyen
alkalmazható módszerekkel
segít, hogy elérhessük a kitű
zött céljainkat. Megtudhatjuk
azt is, hogyan építsünk az
erősségeinkre és hozzuk ki
a legtöbbet önmagunkból.

Carol Vorderman

Segíts a gyerekednek!

Biológia, kémia, fizika lépésről lépésre
195 × 240 mm, 256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT219
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3620 Ft
A kötet tematikusan áttekinti
a biológia, kémia, fizika területeit,
szemléletes ábráival érthetővé teszi
az összefüggéseket, remélve, hogy így
minél több diák kap kedvet világunk
tudományos megismeréséhez.
A felső tagozattól az érettségiig.

Gól!

A labdarúgás, ahogy még sosem láttad
216 × 270 mm, 144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT215
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3890 Ft
A futball történetének legmeglepőbb
és legfontosabb tényei a szabályoktól
a sztárokon át a taktikai és a technikai
elemekig. Érdekességek a labdarú
gás világából: minden, amit tudnod
kell a pályán és a háttérben zajló
eseményekről.

Shobana R. Vinay

100 jógagyakorlat
gyerekeknek

196 × 215 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT220
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
Könnyen megtanulható jógapózok,
relaxációs és meditációs gyakorla
tok a koncentráció és az egyensúly
támogatására, a stressz csökkenté
sére, a hajlékonyság és az izomerő
fokozására, valamint az emésztés
és a hasi szervek támogatására.
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Born Free-sorozat
Igaz történetek

A csimpánz-mentőakció
Rendelési kód: BT217

A tigris-mentőakció
Rendelési kód: BT216

Ismerd meg Chinoise,
az elbűvölő csimpánzkölyök,
illetve Roque, a tigriskölyök
igaz történetét.
A kötetek jellemzői:
130 × 198 mm,
96 oldal, kartonált
Bolti ár: 1900 Ft/kötet
Klubár: 1770 Ft /kötet

www.lira.hu

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Anyák napjára

31 világ, 31 történet
„Orgona ága, barackfa virága. Öltözzetek új
ruhába, Anyák napja hajnalára. Illatosan.
Zúgja az erdő, susogja a szellő, Üzenik az
ágak, lombok: Légy Te mindig nagyon boldog,
Édesanyám!” – Azt hiszem, ez a dal ugyanúgy hozzátartozik a gyerekkori anyák napi
ünnepségekhez, mint a lila virágok illata,
a szeretettel rejtegetett rajzok, melyeket
az óvó néni segítségével készítettem.
Elmúlnak a kötelező iskolai megemlékezések, de egy valami nem változik:
május első vasárnapján felköszöntjük az
anyukánkat, nagymamánkat. Persze már
nem rajzzal és ragasztott virágcsokorral,
hanem igyekszünk valami emlékezetesebbel megörvendeztetni őket. Egyre nehezebb kreatívnak lenni, mert mi is az, ami
ilyenkor eszedbe jut először? Egy szép
cserepes virág? Esetleg egy üveg parfüm?
Idén törd meg a hagyományt, és egy igazán különleges dologgal lepd meg azokat,
akiket igazán szeretsz.
A napokban jelent meg egy könyv,
a Szeretlek, anya!, amelynek szerintem
minden polcon ott lenne a helye. Először
is anyák napi ajándéknak is tökéletes, aztán vihetjük ajándékba, ha a barátnőnkhöz megyünk babalátogatóba. És ha már
mindenkinek van, akit szeretünk, akkor
érdemes egyet otthonra is beszerezni.
Hogy miért? Mert lélegzetelállítóan gyönyörű. Nem túlzok, Quentin Gréban
festményeiben el lehet veszni. Mindegy,
hogy egy anyuka tibeti vagy eszkimó,
a kép üzenete egyértelmű: vallomás a legszebb dologról a világon: az anyai szeretetről. Ráadásul a gyönyörű képek mellé
még 31 magyar szerző gondolatait is tartalmazza ez a könyvecske. Néhol a képekhez lazán kapcsolódó, néha egyértelműen
személyes, máskor általánosabb szöve-

geket olvashatunk az anyaságról. Ahogy
a belga művész képein is különböző nemzetiségű anyák köszönnek vissza különböző korokból, úgy a magyar kiadásban
szereplő szerzők névsora is igen vegyes:
31 világ elevenedik meg 31 történetben.
És hogy miről is szólnak pontosan
ezek a szövegek? Természetesen a gyermekeink körüli gondolatainkról, kezdve
a babavárás izgalmas időszakával, egészen
addig a felismerésig, hogy a mi édesanyánk is épp ezeket a boldog pillanatokat élhette át – talán éppen minket hordva a szíve alatt. Természetesen a rózsaszín
felhők mellett akad azért félelem, féltés
is. Miközben lapozgatjuk a kötetet, akaratlanul is kibukik a jaj, tényleg, ez nekem
is hányszor eszembe jutott-típusú gondolat
egy-egy történet kapcsán. Szóval a nosztalgikus hangulat miatt is érdemes elmerülni Quentin Gréban világában.
Igazán sokszínű a kötet, mindenkinek
más jut eszébe az anyaságról, és máshogy
közelíti meg a kérdést. Van olyan, aki
gyerekhangot szólaltat meg, és ebből a
nézőpontból mesél el valamit, mint például a kötet egyetlen férfija (és apukája),
Lackfi János. De izgalmas színfolt a másik
kivétel is, Karafiáth Orsolya, aki még nem
édesanya, mégis maradandót alkot egy
impresszív festmény kapcsán. A képen
egy csókolózó pár szerepel, velük kapcsolatban a fogantatás előtti pillanatokat
örökíti meg a költőnő. Vannak, akik a mesékhez nyúlnak, mások a generációs emlékezés történetmondásával csatlakoznak
a festményekhez, mint Boldizsár Ildikó,
Nádori Lídia vagy Turi Tímea.
Akadnak az anyasággal kapcsolatban
nehezebb, néha tragikusabb kérdések
is. Ki ne ismerné a de jó lenne öt perc ma
gamra-érzést? A pillanatokra elvágyódást
fogalmazza meg a rá jellemző hangon Erdős Virág. A lélek legmélyebb bugyraiba
vezet minket a gyászoló anya nevében
Péterfy-Novák Éva. Aztán szó lesz minden anya legnagyobb félelméről: hová
tűnt el a gyermekem, és ugye nem esik
baja, amíg rátalálok? Tóth Krisztina például ezt a témát járja körbe.
Quentin Gréban
és 31 magyar szerző

Szeretlek, anya!

330 × 240 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT221
Bolti ár: 4490 Ft ◆ Klubár: 4180 Ft
Ahogy megpillantottuk a zseniális művész,
Quentin Gréban festményein az anyákat, érez
tük, hogy mennyire jó lenne magyar alkotókat
felkérni; írják meg gondolataikat, meséiket,
vallomásaikat a belga illusztrátor képei mellé.
Így állt össze ez az album, telis-tele hiteles
írásokkal az anyaság sokszínűségéről.

Az ismert íróktól már megszokott,
hogy szépen tudnak írni az anyaságról, engem meglepett,
hogy más művészeti ágak
képviselői is milyen gyönyörűen tudják átadni a gondolataikat,
megosztani velünk a legbensőbb érzé
seiket. Gondolok itt például Halász Juditra, és az alábbi mondataira:
„Van valami, amit nehéz megfogalmaz
ni, mert már túl sokan kimondták. Egy szó,
amire nincs változat. Szeretet. Anyai sze
retet. Anya, aki ezt az érzést minden más
érzésnél fontosabbnak tartja. Aki minden
felelősségérzetével megteremti az élet lehe
tőségét, ha eldönti, hogy világra hoz.
Anya, aki megvéd minden bajtól, aki
megtanít enni, járni, beszélni, nem csak
nézni, de látni is, megérteni az embereket,
megismerni a világot, a múltat és a jelent
is, és megtanít védekezni a bajok ellen... És
rátalálni az útra, amelyen érdemes elindul
nod, és talán végigmenned is. Aki a Te sike
redet a magáénak is érzi, és boldoggá teszi.
Aki fogja a kezed, aki veled megy minden
hová, amíg kell, de mikor eljön az idő – ha
fájó szívvel is –, de el tudja engedni, hogy a
magad útját járd.”
Lassan itt az anyák napja, gondolj
azokra, akikkel megosztanád ezt a nem
mindennapi élményt!
A kötet szerzőinek névsora:
Dr. Almási Kitti ✿ Balázsy Panna
Berg Judit ✿ Boldizsár Ildikó
Csapody Kinga ✿ Erdős Virág
Farkasházi Réka ✿ Hadas Krisztina
Halász Judit ✿ Havas Dóra
Horváth Lili ✿ Karafiáth Orsolya
Kádár Annamária ✿ Kárász Eszter
Koós Réka ✿ Kozma Orsi
Krizsó Szilvia ✿ Lackfi János
Nádori Lídia ✿ Péterfy-Novák Éva
Rácz Zsuzsa ✿ Schäffer Erzsébet
Soma Mamagésa ✿ Szabó T. Anna
Szulák Andrea ✿ Szurovecz Kitti
Tóth Krisztina ✿ Tamás Zsuzsa
Tordai Teri ✿ Turi Tímea ✿ Ungár Anikó
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Manó Könyvek
Irene Adler

16+

Sherlock, Lupin és én

Marah Woolf

Az ármány kikötője

Isteni szikra

Ne szeress!

135× 215 mm,
432 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT223
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Jess igazából nem
vágyott másra a nyári
szünet alatt, mint hogy
pár nyugodt hetet tölt
hessen egy táborban,
a Sziklás-hegységben.
Aztán megismerkedik
Caydennel – a smaragd
szemű fiúval –, aki elrabolja a szívét.
De Cayden szeme előtt más cél lebeg: egy isten fiaként egyezséget kötött
Zeusszal, és már évszázadok óta várja, hogy a megállapodásuk végre betel
jesüljön. Ha talál egy lányt, aki képes ellenállni neki, Zeusz teljesíti leghőbb
vágyát, és halandóvá válhat. Vajon Cayden hajlandó-e mindent megtenni
a győzelemért – még akkor is, ha ennek Jess szíve az ára?

141 × 200 mm, 232 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT228
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
Felbukkan egy régi barát a múltból, aki kedve
ző áron eladná skóciai kastélyát. Irene, Sher
lock és Arsene elkísérik Adler urat északra.
A Clydefolyó partján álló komor épületben
rejtélyes dolgok történnek. Irene hamarosan
ráébred, hogy az igazság, amely a kastély falai
között rejtőzik, örökre megváltoztatja az életét.
Yannets Levi

Leó bácsi kalandjai
7+
a szibériai dzsungelben

163 ×238 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT227
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
Találkoztatok valaha zokogó óriással? Pillan
tottatok már igazán veszélyes tükörbe? Ásta
tok már alagutat a földgolyó másik oldaláig?
Nem? Akkor csatlakozzatok Andris, Imrus és
Leó bácsi csodálatos utazásaihoz a szibériai
dzsungelben! Lenyűgöző történetek, szóra
koztató illusztrációk várnak rátok elrejtett kin
csekkel és varázslatos pillanatokkal.

Horányi Hanna Zelma

Egy év, tíz hiba

14+

135× 215 mm, 336 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT224
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
Vajon hány hibát lehet elkövetni egy év alatt?
Nem a kémia dogában, és nem is a tesiórán, ha
nem egy sokkal nehezebb tantárgyban: az élet
ben. Kinga épp beleveti magát a kilencedikbe, új
sulija, kicsit konzervatív családja és sok barátja
van. Belép egy zenekarba, bulizik, és a fiúk is ész
reveszik a romantikus és vagány lányt. Horányi
Hanna Zelma első regényében pontosan mutatja
be az első szerelmek természetét.

13+

Holly Smale

Geek Girl ✴ A nagy finálé

135× 215 mm, 368 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT222
Bolti ár: 3290 Ft • Klubár: 2990 Ft
„Harriet Mannersnek hívnak, geek vagyok, és
mindörökké az is leszek...”
Harriet elmegy a messzi déli féltekére, és végre
Nat kerül a rivaldafénybe. Most, hogy otthon egy
új barát várja, Jasper, Harrietet felkészületlenül
éri, amikor váratlanul találkozik szupermodell
volt barátjával, Nickkel. Itt az ideje, hogy Harriet
megtanulja, hogy kell elengedni valakit...

10+

Regös István

A Csillagvándor

Balázsy Panna –
Rippl Renáta

8+

Csodanapló

és barátságkönyv
145 × 195 mm,

David Baddiel

Szupererő kattintásra

208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT229
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Szia! Ugye milyen klassz,
hogy már neked is lehet egy
ilyen menő, titkos naplód,
mint az enyém? Ebbe
a könyvbe minden emléket
lejegyezhetsz a családodról,
barátaidról és még a legtit
kosabb vágyaidat is meg
fogalmazhatod. Álmodozz,
emlékezz, jegyezd le, hidd el
nem csak most jó móka, de
évek múltán visszaolvasni is
az lesz! Szandra

7+

129 × 197 mm, 288 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT226
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
Fred és Ellie ikrek. Persze nem egypetéjűek
(mert az lehetetlen egy lány és egy fiú eseté
ben). Viszont ugyanazokat a dolgokat szeretik.
Főleg a videojátékokat. Amiben elég jók is.
Más dolgokban viszont már nem ennyire – mint
például a fociban vagy az iskolai szenyók lesze
relésében. Aztán találkoznak a Fura Fazonnal,
akitől egy varázslatos kontrollert kapnak,
amelyhez még csak hasonlót sem láttak soha.
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8+

140 × 195 mm, 160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT225
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
Amikor a főszereplő kisfiú elszökik otthonról,
és egy erdőben találja magát az éjszaka kö
zepén, megjelenik Csillagvándor, a kozmosz
ból érkezett idegen. Ez a rejtélyes vándor sok
helyen járt, sok különleges szerzettel találko
zott, és mindnyájukkal elbeszélgetett. Életről,
szeretetről, álmokról. Kicsoda Csillagvándor,
és miért jött a Földre? Számtalan érdekes kér
désre kaphat választ az olvasó Regös István
szívmelengető és megható meséjéből.

www.lira.hu
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Dagmar Hossfeld
Bori és bar átai

Bori és a cserediák

10+

145 × 205 mm, 160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT233
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
Nagy az izgalom a 6. a-ban! Látogatóba
érkezik egy másik hatodikos osztály –
méghozzá Angliából! Mindenki szeretne
befogadni valakit. Borinak sikerült meg
győznie a szüleit, és már borzasztóan
várja a cserediákot, aki náluk fog lakni.
Nagy lesz a csodálkozás, amikor végre
megérkezik. De Palira még nagyobb meg
lepetés vár...
Julia Boehme
Bar átnőm, Bori

7+

Bori és a rejtélyes eset

145 × 215 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT236
Bolti ár: 1490 Ft • Klubár: 1390 Ft
Boriék szomszédjához, Schneider néni
hez betörnek, és ellopják a nappali falán
lógó kis képet. A festmény örök idők óta
a család tulajdonában van, és Schneider
néni mindenáron szeretné visszasze
rezni. A rendőrség nyomozni kezd – és
persze Bori is segít. Egy újabb eset, mely
a négy detektívre és a nyomkereső kutyá
ra, Pamacsra vár.

Bori-könyvek vicces, kihajtható képekkel
Liane Schneider –
Annette Steinhauer

Bori mindent tud
a testről

3+

9+
Frances Hodgson Burnett

Holly Webb

A titkos kert

Visszatérés a titkos kertbe

128 × 197 mm, 320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT234
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
Mary Lennox megérkezik a régi
kastélyba, Misselthwaite Manorba,
s csakhamar tudomást szerez egy
kert létezéséről – egy titkos, varázs
latos kertről, amely sok-sok éve
rejtőzik a kíváncsi tekintetek elől.
Holly Webb

Varázslat Velencében

A csodaparipa

250 × 270 mm,
14 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT237
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Ismerd meg az emberi testet és
az érzékszerveket Bori és barátaival az izgalmas kihajtható
képek segítségével.

8+

129 × 197 mm, 256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT231
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
Az elbűvölő Varázslatos Velence-sorozat első
kötete a sikerszerző Holly Webb tollából.
Olivia Velence hercegnője. Amikor az a veszély
fenyeget, hogy a víz elárasztja a várost, tudja,
hogy egyedül a varázsereje akadályozhatja
meg a bajt. A hercegnő elszántan kutat segít
ség után, s hihetetlen felfedezést tesz: egy cso
dás teremtmény él a vízben, egy csodaparipa.

Liane Schneider –
Annette Steinhauer

Bori az óvodában

250 × 270 mm,
14 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT232
Bolti ár: 3990 Ft
3+
Klubár: 3690 Ft
Az óvodában mindig történik vala
mi érdekes. Tudnivalók az óvodai
hétköznapokról és ünnepekrő
izgalmas kihajtható oldalakkal.
Bori-névtáblák és külön oldalak
a közlekedésbiztonságról.
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128 × 197 mm, 240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT235
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
1939-et írunk, és Londonból egy csapatnyi
gyereket a vidéki Misselthwaite Manorba
menekítenek. Emmie egyáltalán nem örül,
ám hamarosan felfedezi a rejtélyes épület
csodás kertjét, s egy naplót, melyet régesrég egy Mary nevű lány vezetett.

www.lira.hu

Csapody Kinga

Utazik a család

Irány a Dunakanyar!

196 × 196 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT230
Bolti ár: 1990 Ft • Klubár: 1850 Ft
Szalma Edit egy bájos, szeleburdi családot álmo
dott meg, melynek tagjait ezúttal a Dunakanyar
ba kísérhetjük el Csapody Kinga meséivel. Ka
landjaikat olvasva sok érdekességet tudhatunk
meg Vácról, Szentendréről, Katalinpusztáról,
Dömösről és persze Visegrádról is.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00 27

PAGONY
Könyvkiadó

Manó könyvek
HÁY JÁNOS
Tony Wolf

Alfabéta

Nagyi meséi

Kertész Erzsi

Panthera 3.

8+

A párduc hazatér
130 × 200 mm,
416 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT245
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Vajon mi oka lehet króni
kásunknak, Kismukknak
arra, hogy visszatérjen
a hógömbbe? Nem volt elég
egyszer átélni a hajmeresztő
kalandot a Pantherán? Már
pedig a csapat újra hegyet
mászik!
Megjelent a sikersorozat
3. része! Ezt olvasd a Rumini
után és az Időfutár előtt!

Eve Ainsworth

Sebek

14+

Everybody Hurts
130 × 195 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT246
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A magabiztosnak tűnő és
népszerű Gabinak van egy
titka – olyan borzasztó titka,
amit nem mondhat el sem
a családjának, sem a legjobb
barátnőjének. Vajon el tudja
rejteni azt, ami látszik?
Eve Ainsworth (7 nap, Belezúgva) újabb könyve önma
guk és mások elfogadásában
segíti a fiatalokat, miközben
hidat épít a kamaszok és
a felnőttek között.

240 × 330 mm,
48 oldal,
keménytábla
Rendelési kód: BT240
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
„Nagyi, mesélj!”,
kérlelik esténként
az aranyos kisunokák
Mackó nagyit és Nyuszi
nagyit. És a két nagyi
egymás után meséli a
mulatságosnál mulat
ságosabb történeteket. Minden mese
egy-egy állatról szól. Az egyik rendesen viselkedik, a má
sik rosszalkodik. De mindegyiktől tanulhatunk valamit.
Tony Wolf világszerte népszerű szerző-illusztrátor a tőle
jól ismert kedves rajzokkal és tanulságos, rövid mesékkel
örvendezteti meg rajongóit.

3+

és a negyvennégy rabló

163 × 238 mm,
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT241
Bolti ár: 3490 Ft
5+
Klubár: 3250 Ft
Háy János egy egészen külön
leges műfajú, bűbájos humorú,
kalandos könyvet alkotott nagy
óvodásoknak, kisiskolásoknak,
amikor megszületett meseábécé
je, az Alfabéta és a negyvennégy
rabló. Főhőse, Peti nem riad
U. Weigelt – J. Tuorlonias
vissza még egy titkos összeeskü
Mia és a macskamedve véstől sem. Sorban kopog be egy
bérház ajtajain, hogy kiderítse,
mesés kalandjai
melyik mögött ki lakik, s furább
163 × 238 mm,
nál furább alakokkal találkozik.
72 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT242
Bolti ár: 2490 Ft
4+
Klubár: 2290 Ft
Mia nagyon izgatott. Most elő
ször maradhat otthon egyedül.
Kész szerencse, hogy Carlo
nagyon tapasztalt, és még egy
különleges képessége is van:
rá tudja bírni Mia kis szőnyegét,
hogy repüljön. Rögtön ki is
próbálják a szőnyegen utazást.
Mikor aztán Mia anyukája
csak nem jön haza, Carlo úgy
dönt, hogy legjobb, ha gyorsan
utánanéznek, merre jár.

6+

5+
Daisy Meadows
Varázslatos Állatbirodalom

Daisy Meadows
Varázslatos Állatbirodalom

Hanna
mindent elfelejt

Finci, a mókamester A varázsnyaklánc

129 × 197 mm,
112 oldal, kartonált
129 × 197 mm,
Rendelési kód: BT244
112 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft
Rendelési kód: BT243
Klubár: 920 Ft
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
A Barátság-erdőben mindenki
Lili és Luca újra ellátogatnak a jókedvű, hiszen közeleg
Barátság-erdőbe, ahol éppen a Vidám vásár. A kis állatok
táncolnak, bűvészkednek.
mézkóstolóra igyekeznek
Finci, a kis pele akrobata-mu
az állatok. Ám hirtelen
tatvánnyal készül, de nagyon
felbukkan Grizelda, a gonosz
boszorkány, hogy tönkretegye izgul, ezért Lili és Luca úgy
a mulatságot és megszerezze döntenek, elviszik a Mosoly
fához, hogy jókedvre derüljön.
magának az erdőt. Átkot szór
az Emlékfára, aminek hatásá Ám Grizelda ismét feltűnik,
és megsemmisíti a fa erejét.
ra az állatok egyre feledéke
A lányok akcióba lépnek.
nyebbek lesznek.
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Rosie Banks
Bűbájos hercegnők
129 × 197 mm,
128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT238
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Te mit kívánnál? Amikor a két
barátnő, Lotti és Mia egy-egy
varázsnyakláncot kapnak,
hirtelen feltárul előttük
a Kívánságcsillag Palota és a
Bűbájos hercegnők hihetetlen
világa. Sőt, ők maguk is Bűbá
jos hercegnőkké válhatnak,
hogy kívánságokat teljesít
hessenek! A gonosz Méreg
hercegnő azonban ezt nem
hagyja annyiban...

(1) 33 77 333

Rosie Banks
Bűbájos hercegnők

Delfines kaland

129 × 197 mm,
128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT239
Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Lotti és Mia nemcsak legjobb
barátnők, de egyben Bűbájos
hercegnők is, akik most tanul
ják, hogy kell valóra váltani a
kívánságokat. Vajon képesek
lesznek a varázserejükkel telje
síteni Emília kívánságát, hogy
végre legyőzhesse a tengertől
való félelmét? Vagy a szörnyű
séges Méreg hercegnő már
megint galibát okoz? Gyűjtsd
a varázslatos kalandokat!

(1) 299 80 00

Móra könyvkiadó
Philip Parker

10+

50 tény,
amit tudnod kell
a vikingekről
196 × 266 mm,
80 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT250
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
A vikingek 300 évig rettegésben tartották egész Európát, de
közben gyönyörű művészeti alkotásokat készítettek, izgal
mas regéket költöttek, és jól szervezett társadalmat hoztak
létre. Érdekes adatok, részletes térképek, színes grafikák és
fotók segítenek eligazodni a vikingek világában.

Majoros Nóra

Pityke és prém

Miklya Luzsányi Mónika –
Miklya Zsolt

Beszélgető Biblia

Történetek az Óés Újszövetségből
180 × 245 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT252
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4190 Ft
A Biblia tele van mindazzal, ami a gyerekek
4+
életét át- meg átszövi: ünnepekkel
és családi összejövetelekkel, tanulással és versengéssel,
örökre szóló barátságokkal és csalódásokkal. Az óvodáskortól
tizenkét éves korig ajánlható kötet segítségül hívja a gyerme
ket, kérdéseket tesz fel, beszélgetésre szólít.

10+

138 × 200 mm,
480 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT255
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
A pitykések birodalmában szi
gorú rendet tart a keménykezű
királynő. Ám az erdő állatbőrt
viselő vademberei, a prémesek
felkelnek az elnyomás ellen,
és a pórnép is zúgolódik. Mind
erről mit sem tudnak a királynő
ikerlányai: Govalinda és
Prillaszári, akik tizenhetedik
születésnapjukra készülődnek.
Az ünnepség reggelén védett
világukba betör egy prémes,
aki nem csak a palotát dúlja fel.

Sarah Strohmeyer

Menő csajok
klubja

12+

138 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT248
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
A stréberségnek ára van:
ritkán vagy tőle népszerű. Ám
a tizedikes Gigi, Bea és Neerja
elhatározza, hogy változtat
ezen. El akarják érni, hogy
ne holmi ködös emlék legyen
a nevük a majdani gimis
évkönyvükben. A legújabb
PINK KÖNYV-ben is garantáltak
a csupa vicces vagy kevésbé
vicces és véresen komoly kamasz dolgok!

Cookie O’Gorman

Nindzsalány

13+

138 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT253
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Snow-Soon Lee tizenhét éves
koreai lány, és Bruce Lee
a példaképe. A harcművészet
koronázatlan királynője nem
az a bulizós típus, de ha fel
heccelik, akár egy vadidegen,
dögös srácot is hajlandó
lesmárolni a moziban. Ja,
hogy a kapucnis szívtipró
a dúsgazdag szenátorjelölt
egy szem fia? Uppsz…
Semmi vész, úgysem találkoz
nak többé. Vagy mégis?

Marie-Hélène Place

60 Montessori fejlesztő
gyakorlat kisbabáknak
Bababarát környezet, készségfejlesztés, önállóságra nevelés

Zágoni Balázs
Fekete fény 1.

A Gömb

13+

130 × 198 mm,
360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BT256
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Az Európai Unió felbomlik.
Az országok városállamokra
esnek szét, a nyugdíjasok első
lázadását újabbak követik,
megjelenik a röghöz kötés és
a neojobbágyság. A gyerekek
öröklik szüleik adósságait,
ezért csak egyetlen módja
van, hogy az ember ne legyen
haláláig a Város szolgája:
ha csatlakozik a falon kívüli
kolóniák egyikéhez…

Mándy Iván

Csutak
és a szürke ló

9+

135 × 200 mm,
246 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT249
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
A kötet a Csutak-sorozat
legnépszerűbb tagja.
A címszereplő itt már nem
olyan elesett figura, mint
a Csutak színre lépben.
Nem lehet félreállítani,
kihagyni a dolgokból, sőt:
ő alakítja az eseményeket.
Az öreg, szürke lóra már
csak a vágóhíd várna, ami
kor Csutak kitalálja, hogy
mentsék meg…

Rendeljen június 4-ig!

Ördögh Ottó

Sortalanság

13+

Magyar irodalmi paródiák
124 × 205 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT254
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Ördögh Ottó a VIP – Világirodalmi paródiák című kötete
után ezúttal a magyar iroda
lom gyöngyszemeit parodi
zálja a tőle megszokott finom
humorral és komolysággal.
Janus Pannoniustól Pilinszky
Jánosig, Zrínyi Miklóstól
Radnóti Miklósig, Mikszáth
Kálmántól Hamvas Béláig
több mint huszonöt kanonizált
szerző kapja meg a magáét.

www.lira.hu

148 × 200 mm,
192 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BT251
Bolti ár: 2999 Ft
18+
Klubár: 2790 Ft
Amikor egy baba világra jön,
természetes, hogy telve vagyunk
várakozással — féltve óvjuk őt, és
gondoskodunk róla. Ezek mellett
fontos az is, hogy békés, nyugodt környezetet teremtsünk
a számára, bátorítsuk felfedezőkedvét, fejlesszük figyelmét,
és megtanítsuk koncentrálni. A Maria Montessori pedagógiáján
alapuló könyv ötleteket és gyakorlatokat ajánl a szülőknek
a születéstől a baba 15 hónapos koráig.
Balázs Ágnes

A pösze nyuszi

És más történetek
160 × 200 mm,
5+
56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT247
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
A mulatságos történetek alatt
ugrálhatsz, tapsolhatsz, szalad
gálhatsz, sőt, még kiabálhatsz is,
amikor elhangzanak a feladatok
ra buzdító szavak.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00 29

Napraforgó

8+
A Nofertiti-küldetés
Rendelési kód: BT258

Kleopátra bosszúja
Rendelési kód: BT259

145 × 205 mm,
144 oldal, flexibilis
Bolti ár: 2590 Ft/kötet
Klubár: 2390 Ft/kötet

Mi történik, ha egy ausztrál régészházaspár meghívást kap egy
ásatásra? Természetesen viszik
magukkal a gyerekeiket is! Igen
ám, de mihez kezd magával három kisgyerek Egyiptomban vagy
éppen Párizsban? Természetesen
rejtélyek után kutatnak, s mindig
megtalálják a módját annak, hogy
kiderítsék az igazságot!
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365 intelligenciafejlesztő játék
gyerekeknek
215 × 245 mm, 200 oldal, bélelt borító,
belső spirállal, gumicsattal
Rendelési kód: BT260
Bolti ár: 4990 Ft
3+
Klubár: 4640 Ft
A kötetben az év minden napjára
találunk olyan fejlesztő, kreatív játékot,
amellyel észrevétlenül segíthetjük
a gyermekek egészséges fejlődését.
A játékok egy részét már hároméves
kortól elkezdhetjük.

Évszakok leporellók
A verses leporelló-sorozatban Major Eszter
vidám verseit Kecskés Anna grafikái keltik
életre.

Tavaszi álom

2+

Rendelési kód: BT267

Tavaszi kaland

Rendelési kód: BT268
A lapozók jellemzői:
160 × 120 mm, 8 oldal
Bolti ár: 890 Ft/lapozó
Klubár: 830 Ft/lapozó

Tavaszi színező
Rendelési kód: BT269
16 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 290 Ft
Klubár: 270 Ft

PapírmodellEK
Dinoszaurusz – Rendelési kód: BT261
Cápa – Rendelési kód: BT262
Paripa – Rendelési kód: BT263
Formula1 – Rendelési kód: BT264
235 × 315 mm, 16+32 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
Klubár: 2780 Ft/kötet
A sorozatból az olvasó megismerheti
a cápák, a dinoszauroszok, a lovak
vagy a versenyautók lenyűgöző világát,
majd az útmutató segítségével megalkot
hatja saját 57 cm-es modelljét. Még olló
és ragasztó sem kell hozzá!

3+

9+
Klasszikusok
magyarul–angolul

Moby Dick

Rendelési kód: BT265

Nemo kapitány

Rendelési kód: BT266
135 × 200 mm, 72 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1290 Ft/kötet
Klubár: 1190 Ft/kötet

7+
Folytatódik az ifjú nyelvtanulóknak szóló
sorozat: a kötetek az angol irodalom
klasszikus, de fiatalok számára is érdekes
történeteit dolgozzák fel olyan formában,
hogy az egyik hasábban az angol, míg
mellette a magyar szöveg olvasható.
Remek módja a szókincs és a nyelvtudás
fejlesztésének, hiszen az olvasás révén
szórakozva tesznek szert új ismeretekre.
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Babilon könyvkiadó
sorozatok
minden korosztálynak!
A Mi MICSODA-sorozat azokhoz
a gyerekekhez szól, akik szívesen
indulnak kalandos, képzeletbeli tú
rákra a tudomány, a technika és a
természet világába. A sorozat évről

Az ETalon kiadó DVD-kínálatából

évre új címekkel bővül, melyek amel
lett, hogy izgalmas olvasmányként
kikapcsolódást nyújtanak a gyerekek
számára, a tananyaghoz kapcso
lódva a tanulásban is segítik őket.

Bernd Flessner
Vasút – Kötött pályán előre
230 × 280 mm,
52 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BT270
8+
Bolti ár: 3200 Ft
Klubár: 2980 Ft
Ebből a kötetből meg
tudhatod,
hogy milyen nehézségekkel kellett
megküzdeniük az első vasútépí
tőknek, hogy hol van a világ leg
első, leghosszabb és legkülön
legesebb vasútvonala, és hogy
milyenek lesznek a jövő vonatai.
Utazz velünk térben és időben!
Tudj meg mindent a vasútról!

Mi MICSODA – Junior

Az erdő

Rendelési kód: BT272

otthonunk működése
Rendelési kód: BT271

A kötetek jellemzői:
230 × 280 mm,
5+
20 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3690 Ft/kötet
Klubár: 3390 Ft/kötet
Interaktív ismeretterjesztő sorozat az ol
vasni még nem tudó, vagy éppen olvasni
kezdő korosztálynak.
Tudtad? Olvasd el! Fejtsd meg!
Csináld velünk!
Az erdő: Milyen fák nőnek az erdőben?
Hogyan töltik az állatok a telet?
Otthonunk működése: Mi lapul a fal
ban? Milyen gépeket használunk a kony
hában? Hogyan működik a vécétartály?

Mi MICSODA
O vis o k n a k

Tűzoltók

3+

Rendelési kód: BT274

Az idő

Rendelési kód: BT273
230 × 230 mm,
12 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2950 Ft/kötet
Klubár: 2740 Ft/kötet
Okos válaszok ezernyi kérdésre –
óvodásoknak. A kukucskálók is
felfedezésre várnak!
Tűzoltók: Mit tegyünk, ha tűz üt ki valahol?
Milyen feladatai vannak a tűzoltónak?
Mi történik a tűzoltólaktanyában?
Az idő: Hogy nevezzük a hét napjait?
Hány órából áll egy nap?
Hogyan követik egymást az évszakok?

Faust

A kis hercegnő

A legszebb ajándék

A kék madár

A titkos kert

A két Lotti

Rendező: René Clair
Rendelési kód: BT275
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

Rendező: Michael O. Sajbel
Rendelési kód: BT276
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

Rendező: Dorothea Brooking
Rendelési kód: BT277
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Heidi I–II.

Rendező: Michael Ray Rhodes
Rendelési kód: BT278
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

Rendező: Carol Wiseman
Rendelési kód: BT280
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Rendező: George Cukor
Rendelési kód: BT282
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

Rendező: Joseph Vilsmaier
Rendelési kód: BT283
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

A kis herceg

Rendező: Theo Kerp
Rendelési kód: BT284
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

A félkegyelmű

Koldus és királyfi

Ég és föld
között I–II.

A Karamazov
testvérek

Rendező: Ivan Pirjev
Rendelési kód: BT279
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft

Rendező: Robert Butler
Rendelési kód: BT281
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

Rendező: Richard Fleischer
Rendelési kód: BT285
Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft

Rendező: Ivan Pirjev
Rendelési kód: BT286
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
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Koncz Zsuzsa
Az ALBUM

Zöldi Gergely

KONCZ ZSUZSA

240 × 281 mm, 304 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BT287
Bolti ár: 9990 Ft
Klubár: 9290 FT

450 kép • soha nem hallott történetek
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

Koncz Zsuzsa nevét és hangját mind
ismerjük. A Kertész leszek vagy
a Micimackó, esetleg a Szél hozott
valamennyiünk gyermekkorából
ismerősen cseng, mind találkoztunk
hát vele. Ebben a könyvben soha
nem látott képeket láthat, és
soha nem hallott történeteket olvashat a kedves olvasó. Ez AZ ALBUM:
Mindent Koncz Zsuzsáról!

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2018. június 4-ig veszünk fel
megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munkana
pon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban az
esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem
bontotta meg, és a terméket rendeltetésszerűen használta. Elállása ese
tén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru vé
telárát az eladó az áru vissza
szolgáltatását követő 30 napon
belül visszatéríti. Elállás esetén
kérjük az árut a Líra Könyv Zrt.,
1086 Budapest, Dankó u. 4–8.
címre küldeni.
Ára: 198 Ft
Klubtagoknak ingyenes

