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Cliff Graham

A harc napja

137 × 197 mm, 352 oldal, kartonált
Benájá, a meggyötört harcos hazafele tart a
hegy lábánál fekvő falujába, ám egy csapat
ellenséges katonába ütközik. A sérült férfi úgy
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ecelia Ahern, a volt ír miniszterelnök,
Bertie Ahern lánya 2002-ben robbant be
mint sikerszerző egy híres korai Beatles-
szám címét kölcsönző regényével, a P.S.
I Love Youval (Utóirat: Szeretlek! címmel
nálunk 2004-ben jelent meg), később filmet
is forgattak belőle a kétszeres Oscar-díjas
Hilary Swankkel a főszerepben. Ahern az
évek során tucatnyi regényt írt, más könyveit

is megfilmesítették, és azóta egy tévésorozat
(Nem ér a nevem) producereként is kipróbálta magát. A 89. Könyvhétre Budapestre érkezik, a rajongók itt találkozhatnak vele.
Szilasi László Luther kutyái című új regénye recenzensünket egészen lenyűgözte: olvassák el kritikáját, és természetesen utána
a könyvet is; sokak szerint ez lesz az idei Könyvhét egyik legnagyobb irodalmi szenzációja.

Új regénnyel jelentkezik a fiatal generáció
egyik legeredetibb írója, Mán-Várhegyi Réka
is: a Mágneshegy az egyik titkos tippem, szerintem sokat fogunk még hallani róla.
Jó olvasást!

Király Levente
főszerkesztő

Ünnepi Könyvheti dedikálások 2018 – Vörösmarty tér
Magvető (55-ös stand)•Athenaeum (56-os stand)•General Press (58-as stand)•Szépmíves Könyvek (54-es stand)
Corvina (53-as stand)•Partvonal (57-es stand)•Manó Könyvek (113-as stand)•Menő Könyvek (113-as stand)•Rózsavölgyi (49-es stand)

JÚNIUS 7. CSÜTÖRTÖK
18.00–19.00 Cecelia Ahern dedikál
a Dedikáló szigetnél (a Vörösmarty
szobor mellett)
18.30–19.30 Bérczes László és
Szarvas József dedikál a Magvető
standján
JÚNIUS 8. PÉNTEK
15.00–16.00 Balaskó Ákos, Fehér
Renátó dedikál a Magvető standján
16.00–17.00 Rakovszky Zsuzsa
dedikál a Magvető standján
17.00–18.00 Erdős Zsuzsanna dedikál a Manó Könyvek standján
17.00–18.00 Nádasdy Ádám dedikál
a Magvető standján
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JÚNIUS 9. SZOMBAT
11.00–12.00 Bánó Attila dedikál
az Athenaeum standján
11.00–12.00 Marianna D. Birnbaum
és Konrád György dedikál a Magvető standján
12.00–13.00 Darvasi László és
Szilasi László dedikál a Magvető
standján
13.00–14.00 Hajnal Géza és Hartay
Csaba dedikál az Athenaeum
standján
13.00–14.00 Kántor Péter és
Milbacher Róbert dedikál a Magvető standján
14.00–15.00 Nagy Ádám et al. dedikál az Athenaeum standján
14.00–15.00 Bán Zsófia és Terézia
Mora dedikál a Magvető standján
14.00–15.00 Kalapos Éva és
Mészöly Ágnes dedikál a Manó
Könyvek standján
15.00–16.00 Benyák Zoltán és Bíró
Szabolcs dedikál az Athenaeum
standján

15.00–16.00 Krusovszky Dénes és
Závada Pál dedikál a Magvető
standján
15.00–16.00 Csapody Kinga,
Szalma Edit, Pásztohy Panka
dedikál a Manó Könyvek standján
16.00–17.00 Ozsgyáni Mihály dedikál a Rózsavölgyi standján
16.00–17.00 Takács Zsuzsa és
Sándor Iván dedikál a Magvető
standján
16.00–17.00 Koncz Zsuzsa és Zöldi
Gergely dedikál a Corvina standján
16.00–17.00 Baár Tünde és Bakos
Barbara dedikál a Manó Könyvek
standján
16.00–17.00 Ratzky Rita dedikál
a Szépmíves standján
17.00–18.00 Finy Petra és Krekó
Péter dedikál az Athenaeum
standján
17.00–18.00 Kiss Noémi és
Mán–Várhegyi Réka dedikál
a Magvető standján

17.00–18.00 Lukács András dedikál
a Corvina standján
17.00–18.00 Bencze Blanka, Horányi Hanna Zelma, Király Anikó
dedikál a Manó Könyvek standján
17.00–18.00 Szilágyi Erzsébet és
Bod Péter dedikál a Szépmíves
standján
18.00–19.00 Tóth Csaba dedikál
az Athenaeum standján
18.00–19.00 Grecsó Krisztián dedikál a Magvető standján
18.00–19.00 Fried István dedikál
a Szépmíves standján
JÚNIUS 10. VASÁRNAP
11.00–12.00 Görög Ibolya dedikál
az Athenaeum standján
11.00–12.00 Szabó T. Anna és
Dragomán György dedikál a Magvető standján
12.00–13.00 Oravecz Imre dedikál
a Magvető standján
13.00–14.00 Bodor Ádám dedikál
a Magvető standján

14.00–15.00 Szurovecz Kitti dedikál
az Athenaeum standján
14.00–15.00 Parti Nagy Lajos és Spiró
György dedikál a Magvető standján
15.00–16.00 Lana Millan dedikál
az Athenaeum standján
15.00–16.00 Marno János dedikál
a Magvető standján
15.00–16.00 Medgyes Péter dedikál
a Corvina standján
15.00–16.00 Ruff Orsolya és
Megyeri Annamária dedikál
a Manó Könyvek standján
16.00–17.00 Vámos Miklós dedikál
az Athenaeum standján
16.00–17.00 Szvoren Edina és
Garaczi László dedikál a Magvető
standján
16.00–17.00 Magyari Imre dedikál
a Corvina standján
16.00–17.00 Farkas Nóra és
Szepesi Szűcs Barbara dedikál
a Manó Könyvek standján
17.00–18.00 Lázár Egon dedikál
a Corvina standján
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Athenaeum kiadó
Kimberley Freeman

Örökzöldzuhatag

135 × 215 mm,
416 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU103
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft
Kimberley Freeman legújabb
regénye egy botrányos
vonzalom, egy rég elfeledett
titok meg egy furcsa szálloda
története, ahol két nő élete
egyszer és mindenkorra
megváltozik.
1926-ot írunk. Violet Armstrong pincérnőként dolgozik
a grandiózus Evergreen Spa Hotelben, ahol az ausztrál elit tölti
téli vakációját. Sam és Flora Honeychurch-Black, a gazdag
testvérpár hosszabb tartózkodásra rendezkedett be a szállóban. Violet és Sam között szenvedélyes, tiltott vonzalom alakul
ki. Nyolcvannyolc évvel később Lauren Beck a Kék-hegységben vállal munkát: felszolgáló lesz egy kávézóban. Lauren
megismerkedik Tomasszal, az Evergreen Spa Hotel felújítási
munkálatait irányító dán építésszel. Miközben kapcsolatuk
egyre szorosabbá válik, a nő felfedez egy sor szerelmeslevelet,
még 1926-ból. Nekilát a rég feledésbe merült rejtély felgöngyölítésének...

Susanna Ernst

Rhiannon Navin

Majgull Axelsson

A lelked bennem

Egyetlen gyermek

Nem vagyok Miriam

A Madison Spring-i rejtély
125 × 200 mm,
448 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU104
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft
Matt, aki gyerekfejjel végig
nézte kis barátnője meggyilkolását, huszonegy év múltán is
képtelen feldolgozni a traumát.
Masszőrként találkozik egyik
betegének autista lányával,
Julie-val. A kettejük között
lévő megmagyarázhatatlan
vonzalom különös emlékeket
idéz fel. Matt rádöbben: gyermekkori szerelme egy másik
testben él tovább.

125 × 200 mm,
352 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU107
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft
Aki kedveli Jodi Picoult írásait,
annak felejthetetlen élményt
nyújt ez a regény, amely egy
hatéves kisfiú szemszögéből
mesél a gyógyulásról, a családról és a gyerekek kivételes
bölcsességéről. Az elsős
Zach Taylor iskolájában egy
ámokfutó fegyveres tizenkilenc áldozatot szed. Az őt ért
trauma után Zach visszavonul
a könyvek világába, hogy utat
találjon a gyógyulás felé.

125 × 200 mm,
424 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU102
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft
Majgull Axelsson svéd írónő
megrázó regénye sötét titkokról
mesél. A történet a háborús
Európában, majd a mai Svédországban játszódik. Miriam
cigány lány, aki zsidó identitással kerül a koncentrációs
táborból Svédországba, és
egész életében titkolja valódi
származását. Minden éjjel
kísérti a múlt, ám a nyolcvanötödik születésnapján végre
fény derül a gyötrő titokra.

Bíró Szabolcs

Anjouk

Hajnal Géza

Benyák Zoltán

Göd előttem,
Göd utánam

Az utolsó emberig A Hold
130 × 197 mm,
sötét oldalán

125 × 195 mm,
296 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU101
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Hámori Márton Andrást,
a Műegyetem előadóját
gyilkosságért életfogytig tartó
szabadságvesztésre ítélik.
A tanár tizenöt év után megszökik a váci börtönből. Vajon
kik állnak mellé, és kiktől
kell tartania? Hogyan tudja
bizonyítani ártatlanságát?
Vajon mennyit változott tizenöt
év alatt a világ? Milyen lesz
az élet 2029-ben?

352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU105
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Esküdt ellenségek. Ők ketten.
Akiket a halál sem ment meg
attól, hogy egymásnak essenek. A felfedezések korában
egy rozzant vitorláson hánykolódva az óceánon, a régi és
az újvilág közt. A nagy francia
forradalom utáni évtizedben,
s a viktoriánus London bűzös
sikátoraiban. Háborúkban,
végnapokban, mígnem eljön
a nap, amikor mindannyiunk
sorsáért kell megküzdeniük.
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Sherrilyn Kenyon

Sötét vágyak vadásza 10.

125 × 200 mm,
392 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU108
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft
Félig állat, félig ember, és nagyon veszélyes. Az állandóan
hajszolt Vérvadász jól ismeri
a fájdalmat és a kockázatot.
De a java csak most jön...
Susan Michaels régen menő
riporter volt, de kelepcébe
csalták és tönkretették. Most
pedig rádöbben, hogy az újonnan befogadott macskája egy
jóképű és veszélyes alakváltó.

www.lira.hu

V. rész
Ötvenezer lándzsa
125 × 200 mm, 400 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU106
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft
1328. Lackfi István éppen visegrádi házában
igyekszik felépülni az
osztrák hadjáratban
szerzett sérüléseiből,
miközben fegyvernökei
Budán rábukkannak
Bátor Attila rég halottnak hitt fiára. Az elmúlt
esztendőkben Szilárd
lemondott a lovagi életmódról, kovács szeretne lenni, ám
erről sem a király, sem a fiú új gyámja, sem a nevelőjének
kijelölt Péter nem akar hallani. Mindnyájan ragaszkodnak
hozzá, hogy Bátor Szilárd az apja nyomdokaiba lépve az
udvar vitéze legyen, ami nem megy zökkenőmentesen –
ám a sorsa elől senki sem menekülhet. Időközben meghal
Róbert nápolyi király fia, Anjou Károly pedig reménykedni
kezd, hogy a magyar Szent Korona mellé megszerezheti
szülővárosa trónját is. Mielőtt azonban ezt megtehetné,
egészen más gondokkal kell szembenéznie. Virágzó birodalmában, akár egy hatalmas sakktáblán, számos figura
áll fel az újabb játszmához. Egy áruló vajda, egy tébolyult
bizalmas, egy buja rokon és egy gyönyörű udvarhölgy, aki
hatalmas felfordulást okoz a puszta jelenlétével.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Gabo

Andrew Morton

Meghan

Hollywoodból
a Buckingham-palotába
138 × 218 mm, 272 oldal +
32 oldal képmelléklet,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU109
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

A leendő hercegnő élet
rajzából megismerhetjük
Meghan gyermekkorát,
válással végződő első
házasságát, küzdelmeit
a hollywoodi érvényesülésért, a kevert etnikai háttere miatti méltatlanságokat,
humanitárius nagykövetként végzett munkáját, ami
Diana hercegnő szenvedélyére emlékeztet, s a két
kontinensen zajló románc
részleteit.
Morton a családtagok,
a közeli barátok beszámolóival és még sehol
sem publikált fényképek
bemutatásával segít
nekünk megismerni az
igazi Meghant. Kifejti, hogy
eddig milyen hatással volt
a leendő hercegnő a Windsor-ház merev hagyományaira, és mit tartogathat
még a jövő.

General Press könyvkiadó

Eithne Shortall

Elizabeth Hoyt

Szerelem
a huszonhetedik
sorban

Szívembe zárva

125 × 189 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU110
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Cora Hendricks épp túl van
egy keserű szerelmi csalódáson, ráadásul Alzheimer-
kóros édesanyja is sok gondot
okoz neki. A londoni reptéren
dolgozó lány már végleg
lemondott a szerelemről,
ezért Cupido szerepét magára
öltve, az utasok között villámpárközvetítésbe kezdett.

137 × 197 mm,
296 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU112
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A csinos és életvidám Lady
Phoebe Batten minden vágya,
hogy élénk társasági életet
élhessen. A fiatal nő azonban
vak, így bátyja utasítására
mindenhová elkíséri a meglehetősen idegesítő, ámde
felettébb vonzó Trevillion
kapitány. Amikor Lady Phoebe
emberrablók célpontjává válik, a kapitány merész lépésre
szánja el magát, hogy megvédelmezze a vonzó hölgyet...

Debbie Macomber

A kötet je
ll
125 × 18 emzői:
416 olda 9 mm,
Rendelé l, kartonált
si kó
Bolti ár: d: BU113
3490 Ft
Klubár
: 3250 F
t

Végül hazatalálsz
Cassie Carter szerető családban, a testvéreivel szoros kötelékben nőtt fel. A középiskola végeztével azonban gyökeresen
megváltozott az élete: beleszeretett egy férfiba, és a szülei tiltakozása ellenére megszökött vele, összetörve ezzel az édesapja,
az édesanyja és a testvérei szívét. Nagy árat fizetett azonban
a meggondolatlanságáért: az élete földi pokollá változott, és
csupán egyvalami jelentett reményt és vigaszt számára: az a
kislány, akit a szíve alatt hordozott... Cassie harmincegy évesen
kamasz lányával, Amieevel visszatér a szülőföldjére, hogy maga
mögött hagyja a múltat, és új életet kezdhessen – a férje, a sorozatos atrocitások, az örökös félelem nélkül. A testvéreivel is
rendezni szeretné a kapcsolatát, de a megannyi sérelem, ki nem
mondott szó, feszültség úgy tűnik, lehetetlenné teszi, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz.

Lee Child

Peter James

Nincs mit veszítened Amíg a halál
137 × 197 mm,
el nem választ

Sabrina Jeffries

Botrányos
bajkeverők

137 × 197 mm, 288 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU115
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft
Victor Cale élete gyökeres fordulatot vesz, amikor kiderül, hogy rokonságban áll Lyons hercegével. A férfi hiába
próbál beilleszkedni a londoni társaságba, egyre jobban
unatkozik a nagy tétlenségben. Így hát örömmel veszi,
amikor a Manton Nyomozóiroda megbízásából Edinburghba utazhat, hogy egy gazdag báró leendő menyas�szonya után nyomozzon.
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384 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU114
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3390 Ft
Két kisváros a semmi közepén,
Coloradóban: Hope, a remény
ség és Despair, a kétségbeesés
városa. Közöttük semmi, csak
néhány kilométernyi üres út.
Egy leszerelt katona, Jack
Reacher csak egy kávéra
szeretne beugrani Despair
városába. Ám négy polgárőr
beleköt, és kitiltatják a városból. Reacher nem hagyja
annyiban a dolgot, szimatolni
kezd, milyen titkot őriz a város.

(1) 33 77 333

137 × 197 mm,
424 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU111
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3390 Ft
Amióta az eszét tudja, Jodie
Bentley két dologról álmodott:
hogy gyönyörű lesz és gazdag.
Miután az első vágyát egy
plasztikai sebész segítségével
valóra váltja, sürgősen hozzálát
a második célja eléréséhez.
A pénzszerzésre két lehetőséget lát: vagy megdolgozik
a vagyonért, vagy hozzámegy
egy tehetős, idős férfihoz, akitől
majd mielőbb megszabadul...

(1) 299 80 00
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Fotó: Matthew
Fotó: Thompson

„Egy madár
emberi
manifesztációja”
Beszélgetés a 89. Ünnepi
Könyvhét alkalmából
Magyarországra látogató
Cecelia Ahernnel.

Cecelia Ahern Budapesten dedikál:
június 7-én, csütörtökön, 18.00–19.00 óráig
a Vörösmarty téren, az Athenaeum Kiadó pavilonjánál
 Óriási fordulatot vett a pályája néhány
évvel ezelőtt, amikor több mint tíz felnőttek
nek szóló regény után ifjúsági könyvvel jelent
kezett. Ez volt A vétkes, amelynek történetét
A tökéletes zárta le. Miért akart ennyi év
után tiniknek írni? Nehezebbnek vagy kön�
nyebbnek érezte az ifjúsági műfajt, mint a fel
nőtteknek írást?
Nem én döntöttem az ifjúsági irodalom
mellett, egyszerűen megtalált a történet.
Évekig kérdezgették, hogy nem akarok-e
fiataloknak írni, de mindig azt válaszoltam,
hogy majd, ha lesz hozzá ihletem. Nem az a
fajta író vagyok, aki tudatosan hoz a következő könyveiről nagy, általános döntéseket.
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Inkább követem a megérzéseimet. Tényleg
az ihlet segít. Amikor először megjelent
a fejemben A vétkes, az akkor még csak
egyetlen szereplő, a tizenhét éves Celestine
North története volt. Egy fiatal lány szemszögéből elmesélt történet. Ennyi. Tehát
nem is ifjúsági könyvet akartam írni, csak
ez a perspektíva valahogyan hatással lett az
olvasóközönségre is, megváltoztatta a befogadást. A vétkes és A tökéletes nem azért
ifjúsági regények, mert ifjúságinak írtam
őket, hanem azért, mert akként olvassák.
Szóval, tényleg nagy öröm, hogy új olvasókhoz eljuthattam ezekkel a regényekkel,
de az az igazság, hogy ez a sorozat mindenkinek szól, nem csak a tiniknek. Úgy

gondolom, hogy akik élvezték a korábbi felnőttregényeimet, A vétkes főhősével
ugyanúgy képesek lehetnek azonosulni.
Sőt, talán épp ez a lényeg: semmit nem
csináltam másképpen, mint a korábbi regényeim írásakor, csak ezúttal a tini szemszögéből mutatom a sztorit. Nem egyszerűsítettem, nem szépítettem. Lehet,
hogy ezért is szeretik. A vétkes és A tökéle
tes komolyan veszi a fiatalokat. Nagyon.
És ez a történet gyorsabban született, mint
bármelyik könyvem korábban. Az első változatot hat hét alatt írtam, abbahagyni se
tudtam, amíg a végére nem értem. Lélekből, szívből készült ez a szöveg, ami egyrészt
nagyon izgalmas élmény, másrészt meg, azt
hiszem, át is jön a szövegen a saját írói szenvedélyem. Ettől lehet az, hogy ez a sorozat
sokkal dinamikusabb, robbanékonyabb, mint
a többi regényem.

 Az olvasók legtöbb beszámolója ar
ról szól, hogy mennyire nehezen engedik el
a szereplőket az utolsó oldalon. Melyik az a
szereplője, akinek a további sorsát a legtöbben
szeretnék megismerni? Vagy kicsit másképpen:
az összes könyve közül melyikhez térne vissza
legszívessebben egy folytatás erejéig?
A tökéletessel, ugye, valójában már meg is
tettem egyszer a visszatérését, hiszen az eleve egy folytatás, mert A vétkes lezárása. De
tudom, hogy nem erre gondol. Igen, érik
bennem az Utóirat: Szeretlek! folytatásának
a gondolata, de most még nagyon vegyes érzelmekkel viszonyulok ehhez, nem tudom,
jó ötlet lenne-e továbbmesélni azt a történetet.

interjú Cecelia Ahernnel
 Legfrissebb könyve, a Lantmadár egy imád
nivaló ausztrál metaforával dolgozik. Mi
inspirálta ennek a regények a megírására, és
milyen kutatásokat kellett végezni a szöveg
fejlesztés előtt?
David Attenborough, illetve az ő egyik
dokumentumfilmje inspirált, amelyben
szerepelt a fantasztikus lantmadár. Lenyűgözve figyeltem ezt a picike lényt, ahogy
saját dombot épít magának az erdő talaján, majd elkezdi utánozni a környezete
hangjait, nemcsak a többi madárét, de a
mobiltelefonét, autóriasztóét, az exponáló
fényképezőgépét, sőt, a fakitermelés gépeinek hangját is. Úgy éreztem, ez annyira
különleges, hogy valami többet is jelent önmagánál. Ezért aztán elvittem magammal,
emlékként. Aztán meséltem a húgomnak a
lantmadárról, megmutattam a filmet is, és
rögtön próbáltuk mi is utánozni a hangokat,
amiket a madár. Nem annyira ment, persze,
de én közben kaptam egy remek ötletet:
egy olyan lányról akarok történetet mesélni, aki, mint a lantmadár, bármilyen hangot
képes utánozni. Hogyan fogadna el egy
ilyen lányt a környezete? Hogyan és miért
lehet egyáltalán ilyen képessége valakinek?
Íróilag nagyon komoly kihívás volt a Lant
madár, mert ez a történet a hangokról szól.
Nyomtatásban, írásjelekkel jeleníteni meg
hangokat, ez nagyon izgalmas dolog. De
ami ennél is jobban vonzott a történetben,
az az volt, hogy egy madárszerű, a madarakra jellemző tulajdonságokkal bíró emberi
szereplővel dolgozhattam. Laura, a fősze-

A szerző korábbi köte tei

replő valójában egy madár emberi manifesztációja.
 Mi volt az Ön számára lekedvesebb írói ta
nács, amit valaha kapott?
Az anyukám tanácsolta, hogy az Utóirat:
Szeretlek! első pár fejezetét mutassam meg
egy ügynöknek. Bátorított, megtettem, és
így, persze, neki köszönhetem a karrieremet
is.
 És mi volt a legrosszabb?
Egyszer egy másik író prédikált nekem annak a fontosságáról, hogy mindig legyek
jobb másoknál, és hogy elsőnek kell lenni a
sikerlistákon. Én meg azt gondoltam, hogy
ez a legnagyobb baromság, amit valaha hallottam.
 Mi a legfontosabb élettanácsa a tinik
számára?
Hogy az egész élet tök jó lesz. Még ha most
nehéz is elhinni – de végül minden kialakul,
kiforrja magát, és jó lesz.

 Két könyvéből készült film, az Utóirat:
Szeretlek!-ből és az Ahol a szivárvány vé
getérből, illetve alkotóként jegyzi a kritika ál
tal nagyon magasan értékelt Samantha Who?
című sorozatot. Kíváncsi vagyok, hogyan változ
tatta meg az írásmódját a mozi és a tévé. Ho
gyan változott meg az évek során a mód, ahogy
a könyvíráshoz közelít?
Amikor regényt írok, azt regényként írom,
nem egy leendő film alapanyagaként, ez nagyon fontos. De, persze, mivel vizuális alkat
vagyok, látom is a történetet, amit írok. Azt
hiszem, ez utóbbi az, ami miatt a stúdiók
úgy érzik, a munkáim alkalmasak adaptáció
ra. De egy film számára írni, direktben, az
nagyon másféle szerkezet, egyszerűen más
médium, mint egy regény. Ha regényt próbálsz meg úgy írni, mint egy forgatókönyvet, az a szöveg nem fog működni. A regény
mélyebbre ás, igényli az introspekciót, és
regényírás közben nagyon hosszan időzöl
a szereplőd elméjében. Mert a regény nem
csak egy sztori, hanem valami más, mozdulatlanabb is. Ettől él. A filmeket meg csak a
folyamatos történés hajtja előre.
É. F.

 Van valami, amiről nagyon szeretne írni,
de eddig még nem volt rá alkalma?
Imádom a régivágású krimiket, mint a Gyil
kos sorok meg a Columbo. Nagyon szeretnék
valami ilyesmit írni, de úgy, hogy beleépíteném a történetbe a saját érzelmi hullámzásomat is.

Bárcsak láthatnál
Rendelési kód: BU118

Bennem élsz

Rendelési kód: BU117

Ajándék

Rendelési kód: BU119

Lány a tükörben

Rendelési kód: BU120
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
Klubár: 2780 Ft/kötet

Talált tárgyak
országa

Rendelési kód: BU121

Nyomomban az Életem
Rendelési kód: BU122

Életed regénye
Rendelési kód: BU123

Utóirat: Szeretlek!
Rendelési kód: BU124

A holnap titkai
Rendelési kód: BU125

Ahol a szivárvány
véget ér
Rendelési kód: BU126
Bolti ár: 3490 Ft/kötet
Klubár: 3250 Ft/kötet

Cecelia Ahern

Lantmadár

!
J
Ú

125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU116
Bolti ár: 3999 Ft • Klubár: 3690 Ft
Laura a nagyvilágtól elzárva él Írország délnyugati
részén, a hegyek közt, harmóniában a természettel. Egy nyári napon azonban összetalálkozik
az erdőben Solomonnal, és élete egy csapásra
megváltozik. A sármos férfi egy dokumentumfilmes
forgatócsoport tagja. A háromfős kis csapat éppen
következő filmjéhez keres témát, Laura pedig
egyből felkelti az érdeklődésüket. A lány ugyanis
lenyűgöző képességgel rendelkezik: úgy tudja utánozni a hangokat, mint senki más – senki, csak az
ausztrál lantmadár. Laura egy új élet reményében
a stábbal tart Dublinba, ahol nem csupán a nagyváros zajos nyüzsgése robban be a mindennapjaiba egyik pillanatról a másikra, de a 21. század
is, a közösségi média, a tévé és a tehetségkutató
műsorok pozitívumaival és árnyoldalaival egyaránt.
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Az Ulpius baráti kör ajánlásával

Adele Parks

Az idegen
a házamban
125 × 200 mm,
500 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU127
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft

Azt hittem,
az én lányom,
de tévedtem.

Mit tennél, ha a gyermeked nem volna a tied?
Alison szerencsés, és tisztában is van ezzel. Mindig
is ilyen életet akart – boldog otthont Jeffel és
az okos, cserfes kamaszlányával, Katherine-nel,
aki a mindene. Aztán egy kopogtatás az ajtón
véget vet eddigi életüknek. Tizenöt évvel ezelőtt
valaki más vitte el Alison kisbabáját a kórházból,
s az anya most szemtől szembe kerül a hihetetlennel. A gyermek, akit hazahozott, nem az ő lánya.

Mel Sherratt

Olivier Guez

Chaim Potok

A lányok
a szomszédból

Josef Mengele
eltűnése

A nevem Asher Lev

125 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU128
Bolti ár: 3590 Ft
Klubár: 3290 Ft
Egy meleg, tavaszi estén öt tini
találkozik egy városi parkban.
Csak négyen jönnek ki élve.
Fél évvel a tizenöt esztendős
Deanna Miller halála után valaki üldözőbe veszi a Stockleigh-i
tizenéveseket, és elvetemült
támadások sorozata rázza meg
a kis közösséget. Deannáért
állnak bosszút? Vagy többről
van szó? Eden Berrisford nyomozó versenyt fut az idővel.

atlantic press kiadó

Iván Katalin

Dézsi Desirée

130 × 200 mm,
160 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU133
Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2490 Ft
Ez a könyv azoknak súg
ötleteket, akik meg akarják
őrízni a boldog párkapcsolatot, de leginkább azoknak
a nőknek, akik úgy érzik,
már hiányzik az intimitás és
a kommunikáció a családi fészekből, mégsem
adják fel. Mert a NŐ, ha hisz
valamiben, azért a végsőkig
képes küzdeni.
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125 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU130
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3390 Ft
Mélyen felkavaró, zseniá
lis regény egy kivételes
tehetséggel megáldott, zsidó
festőművész fiúról, aki a lélek
két birodalma – a ladovi
(lubavicsi) haszid közösség
Isten vezérelte világa, és a művészet ugyancsak fanatikus,
magányos és mindent felőrlő
világa – közt vergődik.
A kötet a 100 regény, amit el
kell olvasnod még ebben az
életben-sorozat első darabja.

Trivium könyvkiadó

Orczy Emma bárónő

Kuriózumok Könyve Így szeress,
A Vörös Pimpernel
Varázslatos világunk
hogy soha ne múljon el 125 × 200 mm,

110 × 175 mm,
256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU132
Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2490 Ft
Miről ismeri meg a kicsi zsiráf
az anyukáját? Mennyi idő egy
emberöltő? Miért különösen
veszélyesek a Balaton hullámai? Mennyi miniszterelnökeink „rövidségi rekordja”?
Hol volt Magyarországon az
első autókereskedés? Rokona-e a tigrisnek az oroszlán?
Ötszáz érdekesség varázslatos világunkból.

125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU129
Bolti ár: 3590 Ft
Klubár: 3290 Ft
1949. Josef Mengele megérkezik Argentínába. Az egykori
auschwitzi szörnyeteg orvos
azt hiszi, álnéven új életet
kezdhet Buenos Airesben.
A hajsza azonban folytatódik,
és az SS orvosnak menekülnie kell, először Paraguayba,
majd Brazíliába. Álruhában
vándorol rejtekhelyről rejtekhelyre, míg csak 1979-ben
utol nem éri a titokzatos halál.

Charlotte Lucas

A tökéletes év

304 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU131
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A francia forradalom guillotine
alá küldi az arisztokratákat.
Mostantól csak az menekülhet, akit a Vörös Pimpernel
néven elhíresült főnemesi
származású brit fiatalember
és csapata kimenekít az országból. De ki ez a titokzatos
és rettenthetetlen férfi?
A regény az Atlantic Press
Kiadó Női remekírók sorozatának első kötete.

Boldogság 365 napra
135 × 200 mm,
440 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU135
Bolti ár: 3590 Ft
Klubár: 3290 Ft
A tökéletes év elragadó
történet egy gyászoló
nőről, egy válaszúthoz
érkező férfiról, a vágyakról, az álmokról és
arról, hogy milyen sokat ér
életünk minden pillanata.
Lehetséges-e egyáltalán
boldogságot ajándékozni
valaki másnak? Mi is az
élet értelme?

www.lira.hu

(1) 33 77 333

Őszentsége a Dalai Láma
és Dr. Howard C. Cutler

A boldogság
művészete

Kézikönyv az élethez
155 × 240 mm,
242 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU134
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
A pszichológus és a láma beszélgetése: hogyan lehet a keleti és
nyugati hitelveket ütköztetni vagy
összeegyeztetni. Elveit a 2500
éves hagyományok, a józan ész,
a problémák iránti érzékenység
és szeretet vezérli. A minden
napi félelmeink, a depressziónk
leküzdésének módját közli.

(1) 299 80 00

Részlet

Egy

botrány

természetrajza
Részlet Sarah Vaughan azonos című regényéből, amely
a General Press kiadásában jelent meg. Fordította: Szabó István.
Aztán hirtelen belenyilall a felismerés, hogy
amit a férje állított, az nem volt teljesen igaz.
Nem nagy dolog, egy aprócska borzongás,
egy érzés, hogy a dolgok nem egészen úgy
vannak, ahogy azt mondta, hogy az igazság
nem pontosan lett kibontva. Azt mondta, sosem tépte le senkiről a ruhát, de Sophie emlékszik alkalmakra, amikor a férfi olyan türelmetlenül akarta megkapni őt, hogy a sietségben elszakította a ruháját. Például azt a ferde
szabású estélyit, aminek a pántját egy bál
alkalmával tépte el; egy blúzt, amit kissé bonyolult volt kigombolni, és képtelen volt várni; az egyik szoknyájának pedig egyszerűen
leszaggatta a gombját, úgy húzta le róla. Régi-régi emlékek még abból az időből, amikor
James lobbanékony, szenvedélyes fiatalember
volt – talán huszonegy-huszonkét éves –, és
ezek az esetek jól tükrözik a kölcsönös vágyuk erejét, mert Sophie is ugyanúgy akarta
a férfit. Viszont az, hogy már régóta nem tett
ilyet vele, nem jelenti azt, hogy Oliviával nem
bánhatott így. Bármit állít is James, nagyon is
képes letépni egy nő ruháját.
Képtelen gondolkodni. Alig hallja, ahogy a
férfi a harapást magyarázza mint a túláradó
szenvedély jelét.
– Korábban is történt ilyen? – kérdezi
Angela Regan.
– Igen – ismeri el James. – Mindig ezt akarta, amikor szeretkeztünk, és a vágy hevében
meg is tettem neki.
Sophie a fejét ingatja, próbálja rendezni
a gondolatait. Tudja, hogy a férje korábban
is hazudott: 1993-ban a rendőrségen, aztán
neki is hazudott Oliviáról, és az ügy kipattanása óta folyamatosan szembesül a hazugságai cáfolhatatlan bizonyítékaival. Ráadásul
James rendkívül meggyőző tud lenni, igazi
profi. Ez nyilván a politikai eszköztárának
a része, ahogy a statisztikák manipulálása,
a számok kozmetikázása, de az is rendkívül
fontos, hogy szándékosan elhallgassák vagy
eltemessék azokat a tényeket, amelyek egy vitában felhasználhatók ellenük. Az ilyet el kell
söpörni az útból.
De a bíróságon állítani, hogy sosem tépte
le senkinek a ruháját? James szintet lépett.
Vagy lehet, hogy úgy véli, ez sem rosszabb
egy elhallgatásnál, egy féligazságnál? Nem
olyan ember vagyok, aki letépi a nők ruháját,
legalábbis most nem.

Vajon miben hazudott még? Abban a megalázó megjegyzésben? Vagy abban, hogy
Olivia tényleg nem akarta az aktust? Kavarognak a fejében a lehetőségek, de aztán
James hangja visszarántja a jelenbe, és ez egy
nagyon fontos pillanat.
A tanúvallomásnak ez az a része, amitől
a legjobban félt, de úgy érzi, muszáj meghallgatnia. És csakúgy, mint a körülötte ülő
kíváncsi nézők, ő is előrehajol, amikor Ms.
Regan feszegetni kezdi a kölcsönös beleegyezés témakörét. A terem elcsendesedik,
a levegőben tapintható a feszültség, amint a
védő finoman lábujjhegyre áll, majd leengedi
a testét, és az ügy jogi értelemben vett legfontosabb részére tér.

Sarah Vaughan

Egy botrány természetrajza

137 × 197 mm, 344 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU136
Bolti ár: 3490 Ft • Klubár: 3250 Ft
A sikeres brit politikust egykori szeretője nemi erőszakkal vádolja. Felesége, Sophie kétségbeesetten
próbálja megvédeni a családját, szilárd meggyőződése ugyanis, hogy a férfi ártatlan. Ezzel szemben Kate,
a tapasztalt ügyész biztos az államtitkár bűnösségében, és mindent megtesz azért, hogy elítéljék
a vádlottat. A bizonyítás azonban nem egyszerű.

– Miss Lytton a tanúvallomásában azt állította, hogy ön azt mondta neki, idézem:
„Ne legyél már ilyen fapina!” Ez arra enged
következtetni, hogy ön tisztában volt vele, a
hölgy nem akarja a nemi kapcsolatot. Mondott ön ilyet?
– Nem, ez egy nagyon gusztustalan kifejezés – feleli undorodva.
– Hasonlót sem mondott? Például hogy
„ne gyötörj”, vagy valami ilyesmit?
– Nem – jön a határozott válasz.
– Esetleg valami olyat, hogy „megőrjítesz”?
– Lehet, hogy mondtam valami hasonlót,
amivel egy szerető kedveskedhet a partnerének. De az sokkal korábban volt, nem ekkor.
Valószínűleg akkor motyoghattam valami
ilyet, mielőtt még először megcsókolt volna.
– Miss Lytton azt állítja, kérte önt, hogy
engedje el, és ne ott csinálják. Ön hallotta
ezt?
– Nem, semmi ilyesmit.
– Elképzelhetőnek tartja, hogy a hölgy
mégis mondta, de ön nem hallotta?
– Kizártnak tartom, nagyon szűk helyen
voltunk összezárva. Nem fordulhatott elő,
hogy ha mondott volna ilyet vagy bármi
mást, akkor azt ne hallottam volna. Ráadásul – kezdi, majd hosszú szünetet tart, mintha
valami kényes dolgot készülne mondani, és
neki is fáj, hogy ezt meg kell tennie – Miss
Lytton kifejezetten azt mutatta, hogy nagyon
is akarja a dolgot. Semmi jelét nem adta annak, hogy ellenezné.
Hallani lehet, hogy a közelben valakinek
elakad a lélegzete, de Sophie inkább nyugalmat mutat. Nézi, ahogy James kihasználja a
lehetőséget, és az esküdtekhez beszél, sorban
egymás után mindegyikre rápillant, mert ő is
pontosan tisztában van vele, hogy ez egy döntő pillanat, az esküdtszék tagjainak muszáj
emlékezniük erre, amikor visszavonulnak,
hogy döntsenek a sorsáról.
Ezeket a szavakat Sophie nagyon akarta
hallani. James mély, megnyugtató hangján
érződik, hogy őszintén beszél. Ebben a pillanatban a legmeggyőzőbb formáját hozza,
Sophie-nak teljes mértékben hinnie kellene
neki.
A férfi mégsem képes enyhíteni a kellemetlen érzésén, talán mert már annyiszor
hallotta ezt a meggyőző hangot, amiről tudja,
hogy egy pillanat alatt képes drámaira váltani. Mintha nyugtalanság kavarogna ebben a
hangban, ahogy az igazát hajtogatja, és kivár,
hogy a szavai körbeérjenek a teremben, és
mindenki felfoghassa őket.
– Határozottan állítom, hogy Miss Lytton
nem kérte, hogy hagyjam abba. Egy pillanatra sem volt az a benyomásom, hogy ő nem
akarja.
Sophie-nak nagyon rossz érzése támad,
mert ismeri a férjét, tudja, mennyire imádja a szexet, mennyire odavan saját magáért,
mennyire lazán kezeli az igazságot, és men�nyire megbízhatatlan. Fájdalmas ezt most
ilyen tisztán látnia.
És nem biztos benne, hogy mindent elhisz neki.

9

Tericum kiadó
A teaültetvényes
felesége
szerzőjének
új regénye
Bea Johnson

Zero Waste
otthon

Kevesebb hulladék,
egyszerűbb élet

Dinah Jefferies

Monszun
előtt
142 × 197 mm, 360 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU137
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft

Az 1930-as években
játszódó izgalmas regény
India színes forgatagába
és gyönyörű tájaira repíti
az olvasót. Eliza, a fiatal
fényképésznő férje elvesztése után, elfogadja a brit
kormány megbízását, és
egy indiai uralkodócsalád
palotájába érkezik.
A herceg jóképű fivérével,
Dzsájjal bejárják a vidéket.
A lány megdöbben, milyen
szegénységben élnek
az egyszerű emberek,
a férfi pedig ráébred arra,
mennyi tennivalója lenne
még a hercegi családnak.
Bontakozó szerelmüket
senki sem nézi jó szemmel, és komoly döntést
kell hozniuk: azt teszik,
amit elvárnak tőlük, vagy
a szívükre hallgatnak.

Anna Snoekstra

Frances Mayes

Hasonmás

Napsütötte
Toszkána

140 × 200 mm,
264 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU140
Bolti ár: 3570 Ft
Klubár: 3290 Ft
A fiatal Rebecca a tinédzse
rek felhőtlen életét éli.
Azonban hátborzongató
dolgok kezdenek történni
vele, majd egy napon
eltűnik.
Tizenegy évvel később
felbukkan egy nő, aki azt
állítja, hogy ő Rebecca.
Riasztó események kezdődnek az új Rebecca körül
is, aki elhatározza, hogy
kideríti az igazságot.

Új, bővített kiadás
142 × 197 mm, 376 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU141
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft
Frances Mayes hirtelen
ötlettől vezérelve vásárol
egy üresen álló villát és egy
hozzá tartozó olajfaligetet
Toszkánában. Az írónő sok
humorral számol be a házvásárlásról, az elvadult birtok
rendbehozataláról, és az
elragadó olasz életstílusról.
A bővített kiadás új fejezetet
is tartalmaz.

140 × 200 mm,
376 oldal,
füles, kartonált
Rendelési kód: BU138
Bolti ár: 3970 Ft

Klubár: 3690 Ft
Lehetséges-e szemét nélkül működtetni egy háztartást? Lehet-e úgy vásárolni, hogy a szatyrainkba ne kerüljenek műanyag csomagoló eszközök?
A válasz: határozott igen!
Bea Johnson, a hulladékmentes életmód nagykövete 2008 óta gyakorolja családjával együtt a
Zero Waste, azaz „nulla hulladék” életvitelt. Tapasztalatait ebben a könyvben osztja meg a tudatosságra törekvő olvasóval. Bátorít, hogy csökkentsük az otthoni zűrzavart, a dolgok birtoklása
helyett válasszuk az élményeket, és praktikus,
kipróbált megoldásokat mutat be arra, hogy életünk teljesebb és egészségesebb legyen.

Jim Robbins

Azok
a csodálatos
madarak
140 × 200 mm,
328 oldal,
füles, kartonált
Rendelési kód: BU139
Bolti ár: 3970 Ft

Klubár: 3690 Ft
Mandy Baggot

Kristin Newman

Őrült görög nyár

Amíg ti szültetek,
én...

140 × 200 mm,
360 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU142
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft
Ellennek látszólag bejött
az élet: álommunkája
van, és a barátja nemrég
megkérte a kezét. Csakhogy
a mesevilág váratlanul
darabokra hullik.
A lány Korfura utazik, hogy
elűzze szívéből a bánatot
és segítsen a húga esküvője megszervezésében. Ám
Ellen húga helyett végül
más mondja ki a boldogító
igent.
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140 × 200 mm,
272 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU143
Bolti ár: 3570 Ft
Klubár: 3290 Ft
A világutazó Kristin tobzódik Amszterdamban, szilveszterezik New Yorkban,
barangol Izlandon, pasizik
Moszkvában. Miközben
egzotikus tájakra kalauzol
bennünket, szingli csajos
élményeit fanyar humorral
és öniróniával adja elő.
Egy olyan életbe invitál,
amelyben a fő úti cél
önmagad megtalálása.

www.lira.hu

A szárazföldi gerincesek közül egyetlen
állat sem él a Földön
olyan
változatosságban és akkora számban, mint a
madarak. Elbűvölnek bennünket az énekükkel,
a szárnyalásukkal, és sok mindenben segítettek
bennünket a történelem folyamán. Megtanítottak
repülni, a mai napig élelmet és ruházatot biztosítanak nekünk, és még mindig van mit tanulnunk
tőlük.
A szerző nemcsak rengeteg érdekességet ír a
madarakról, de szeretné másképp láttatni őket,
és ráébreszteni a laikusokat arra, hogy milyen
felbecsülhetetlen, ökológiai és spirituális értéket
képviselnek az emberiség számára.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

részlet

A naturalista
Részlet Andrew Mayne azonos című regényéből, amely az Athenaeum Kiadó
gondozásában jelent meg. Fordította: Szieberth Ádám.

– Cray professzor?
Bólintok, és kidörzsölöm az álmot a szememből.
– Megkértek, hogy kísérjem be az őrsre.
Hivatalosan is föl akarják venni a vallomását.
– Rendben. Hadd kapkodjak össze pár
dolgot.
Wojtczak türelmesen megvárja, míg felöltözöm, és összeszedem a feljegyzéseimet.
– Szóval maga találta meg a holttestet?
Hallottam, hogy talált valami növényt, amelyik csak a sírokon nő.
Jaj! Terjed a hír szájról szájra…
– Ez azért nem ilyen egyszerű – mondom,
majd vállra vetem a hátizsákomat. – Arról
nem hallott valamit, hogy előkerítették-e
Devont és Ambert?
– Még nincsenek meg.
– És a holttestet exhumálták?
– Nem tudok róla. Az állami rendőrség
helyszínelői nagyon rárepültek a tetthelyre, már kora reggel ott voltak. Azt hiszem,
a törvényszéki orvosszakértő is végzett helyszíni vizsgálatot.
Örülök, hogy óvatosan járnak el. Hiszen
Chelsea sírhelye sok-sok érdekes adatpontot szolgáltathat…
Az őrsön bevezetnek egy tárgyalóba, amely
lényegesen nagyobb, mint a tegnapi, ahol
Gunther kihallgatott. Az ajtóban kővé dermedek, mert az asztal túlsó végén meglátom
Tyson seriffet. Fájdalmas emlékeket idéz ez
a kis életkép. Persze, logikus, hogy ők is itt
vannak, de még mindig kísért a legutóbbi,
igencsak feszült légkörű interakciónk.
Glenn fölnéz.
– Mi az ott a szeme alatt, professzor? –
kérdi. Szívélyes a hangja.
– Az hosszú történet.
Engem is hellyel kínálnak az asztal innenső végén. Whitmyer a Hudson Creek-i
rendőrség emblémájával díszített pólóban
lép be. A bakancsa sáros: alighanem már
hajnal óta kint volt az erdőben.
– Cray professzor! – üdvözöl, és kezet ráz
velem.
– Ő az? – kérdezem.
Whitmyer Tysonra pillant. A seriffnő bólint. Gondolom, van valami megállapodásuk
az ügy kezelésére vonatkozóan. Örömmel
látom, hogy tudnak együttműködni.
– Igen, ő az, professzor. Chelsea Buchorn.
És most, hogy mindenki itt van, szeretném,
ha végigkalauzolna minket az események
során, amelyek elvezették önt idáig. –
Whitmyer itt a monoklim felé int a kezével.
– Az ön helyében nem hagynék ki semmit.
Hiszen Chelsea-ről és Juniperről van szó.

Előadom nekik is mindazt, amit Gun
thernek már elmondtam. Röviden összefoglalom, hogy mire jó a MAAT, és hogy
vezetett el Hudson Creekbe. Aztán precízen elmagyarázom, hogyan találtuk meg a
holttestet, és adok néhány referenciát, amit
ellenőrizhetnek, ha akarnak.
Kimerítő a kihallgatás. Párszor félbeszakítanak, és megkérnek, hogy részletezzek
valamit, de vádló ujjak nem szegeződnek
rám.
Miután végeztem, leteszem az asztalra a
thumb drive-ot.
– Ezen rajta van minden. Az is, hogy szerintem hogyan találhatják meg a következő
áldozatot.
Tyson seriff mindvégig árgus szemekkel
figyelt, de a kérdéseket Glennre bízta. Olykor rábökött valami listára, de egyszer sem
szólalt meg.
Összerezzenek, amikor végül mégis megteszi.
– Cray professzor, szeretnék elnézést kérni azért, ahogy bántunk önnel. Pedig nyilvánvaló volt, hogy nagy nyomás nehezedik
önre, hiszen egy barátja halálát kell feldolgoznia. Oda kellett volna figyelnünk arra,
amit mond.
Magamon kívül vagyok. A nyelvem is
akadozik.
– Köszönöm – nyögöm ki végül.
Glenn nyomozó föláll.
– Az állhatatossága minden tiszteletet
megérdemel – mondja, és tapsolni kezd.
Összeveri a tenyerét az egész társaság.
Egészen szürreális pillanat: érzem, hogy
mindjárt könnybe lábad a szemem.

– Csak Junipernek ne kellett volna meghalnia! – motyogom, miután elül a tapsvihar. – Meg Chelsea-nek…
Whitmyer fölmarkolja az asztalról a
thumb drive-ot, és határozott mozdulattal
a vállamra teszi a kezét.
– Gondom lesz rá, hogy a Hal- és Vadügyi Szolgálat kapjon ebből egy másolatot.
– Nagyszerű. Nagyszerű – felelem. Aztán
leesik, hogy mit is mondott. – Várjon csak!
A Hal- és Vadügyi Szolgálat? És a bűnüldöző szervek? – zavartan nézek körbe.
– Tudom, hogy nagyon stresszes időszakot él át – mondja Whitmyer. – Beszéltem
Tyson seriffel és Glenn nyomozóval arról a
korábbi incidensről. A gyászt nehéz feldolgozni.
– De mi nagyon szívesen segítünk ebben
– teszi hozzá kis szünet után. – Van itt nálunk néhány egész jó terapeuta.
Az arcokat fürkészem, hátha szolgálnak
valami magyarázattal.
– És a nyomozás? Mi lesz a gyilkossal?
Whitmyer összenéz Tysonnal és Glennnel.
– Nézze, Theo, tudom, hogy ezt nem
akarja elfogadni, de a gyilkos egy medve
volt. Csakúgy, mint Juniper esetében. Dr.
Wilson, az állam vezető orvosszakértője
most hozza be a holttestet. Megállapította,
hogy a sebek kivétel nélkül medvetámadásra
utalnak.
– De hát a lányt elásták… – Kezdem egy
kicsit fölemelni a hangom.
– A medvék is csinálnak ilyet – mondja
Glenn. – És Chelsea már régóta ott van. Ön
is rámutatott, hogy az erózió nagyban megkönnyítheti a holttest elrejtését.
Megint bevillan a múltkori eset, amikor
hasonló helyzetbe kerültem. ha fölizgatom
magam, megint a fogdán köthetek ki…
A seriffnő úgy néz rám, mintha visszaszámolna: arra vár, hogy mikor kattanok be.
Legszívesebben rájuk borítanám az asztalt,
és leüvölteném a fejüket. De nem teszem.

Andrew Mayne

A naturalista

125 × 200 mm, 408 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU144
Bolti ár: 3999 Ft • Klubár: 3690 Ft
Amikor Montana erdőségeinek mélyén megcsonkított
holttesteket találnak, és a rendőrség a sötétben tapogatózik, Theo Cray biológus professzor segítségét kérik. Ahogy
körvonalazódnak a körülmények, egyre több holttest kerül
elő, és a helyi rendőrök mindinkább úgy vélik, hogy egy
megvadult grizzly lehetett a tettes. Vagy maga Theo...

11

Magvető kiadó
Garaczi László

Hasítás

Egy Lemur vallomásai V.
123 × 184 mm, 160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU151
Bolti ár: 2999 Ft • Klubár: 2790 Ft
A Hasítás Garaczi László kultikus regényciklusának ötödik kötete. A magyar próza egyik
legjobb stilisztája ezúttal is ironikusan és a rá
jellemző érzékenységgel közlekedik keresztülkasul a múlt és a jelen pontjai között. A regény pulzáló korrajz a közelmúlt évtizedeiről.
Darvasi László

Szív Ernő

Meghívás a Rienzi Mariska
Szabadidő Klubba

110 × 197 mm, 458 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU152
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
Szív Ernő legújabb könyve Ady Endre szerelme,
Rienzi Mária szempontjából meséli el férfiak és
nők kis dicsőségeit és apró árulásait. Juhász Gyula helyett Sárvári Anna, Kosztolányi Dezső helyett,
nos, őhelyette többen is hangot kapnak e kötet
lapjain.

Krusovszky Dénes

Akik már nem leszünk sosem
123 × 184 mm, 480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU150
Bolti ár: 3999 Ft • Klubár: 3690 Ft

Terézia Mora

Szerelmes ufók

1990-ben Iowa City határában egy férfi halálos autóbalesetet
szenved. 2013-ban egy fiatalember egy veszekedés utáni hajnalon
hirtelen felindulásból elindul Budapestről kamaszkora kisvárosa
felé. 1986-ban egy tüdőbénult beteg és ápolója egy vidéki szanatóriumban magnóra veszi a férfi vallomását gyerekkora sorsdöntő
pillanatáról. 1956. október 26-án egy kisváros forradalmi tüntetése váratlanul pogromba fordul. 2013 nyarán egy lakodalmi éjszaka
különös fordulatot vesz, 2017-ben pedig a mozaikkockák mintha
összeállni látszanának, még ha a kép, amit kiadnak, nem is feltétlenül az, amire szemlélői számítanak.

140 × 215 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU145
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
Lépten-nyomon elveszett, magukra hagyott,
zsákutcába jutott figurákkal találkozhatunk
Terézia Mora új elbeszéléskötetében. Furcsák,
idegenek, mégsem ismeretlenek. Köztünk élnek, főképp bennünk. A kortárs német irodalom egyik legfontosabb szerzője a nagysikerű
regények után ezúttal fanyar érzékenységgel,
ironikus empátiával megírt emberi történetekkel jelentkezik.

Sándor Iván

Marianna D. Birnbaum

A hetedik nap

Láthatatlan történetek

130 × 197 mm, 256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU149
Bolti ár: 3299 Ft • Klubár: 3070 Ft
„A hetedik nap történetei megeshettek volna nemcsak a 16. században, ahol a regény
játszódik, de akár az antik világban, akár a
21. században. Azért helyeztem alakjaimat
a 16. századba, mert az akkori világ ismerős
lehet a mai olvasónak: harcok, gyűlöletkeltés,
tömeges menekülés, vallási ellentétek: vasvilág.” (Sándor Iván)

110 × 180 mm, 160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU148
Bolti ár: 2999 Ft • Klubár: 2790 Ft
A szerző hat valaha élt zsidó asszony életének
meghatározó pillanatait mutatja be fiktív naplókon, leveleken, vallomásokon keresztül. Öten
többé-kevésbé ismert személyek, mint például
a Rigoletto Gildája vagy Ady Lédája, a legmegrázóbb egy egész korszaknak emléket állító monológ, a Mici forgatókönyve – egy európai zsidó nő
története a huszadik században.
Centauri

Milbacher Róbert

Léleknyavalyák

125 × 197 mm, 240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU146
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
A Léleknyavalyák kísérlet az első magyar krimi
„rekonstrukciójára”. A történet középpontjában a színész és drámaíró Czakó Zsigmond
1847-es öngyilkossága áll. Hummel József
nyugalmazott városi alkapitánynak 1851-ben
véletlenül újra szeme elé kerül az egykor már
lezárt ügy. A detektív rádöbben, hogy a maga
idején nem járt el elég alapossággal, és számos hibát követett el a vizsgálat során.
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Jégvágó

120 × 197 mm, 416 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU147
Bolti ár: 3699 Ft • Klubár: 3390 Ft
Centauri nem az Államokban él, könyve mégis
hamisítatlan amerikai nagyregény. Hátbor
zongató balesetek, merényletek, agyműtétek,
kocsmázások, válságok és szerelmi csalódások jelölik ki az ifjú Dan Coolbirth útját, hogy aztán a nála jóval idősebb Angelicával folytatott
románcát egy kettős gyilkosság szakítsa meg.
Dan északra, Montanába menekül, ahol a vad
szépségű indián lány, Téa keresztezi az útját.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Fotó: Szilágyi Lenke

Részlet

Mágneshegy
Részlet Mán-Várhegyi Réka azonos című regényéből,
amely a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg.

Az óra elkezdődik. Arról olvasunk egy tanulmányt, hogy miért nincs feminizmus
Magyarországon, majd Robi és Gyuri vitatkozik róla, hogy mi a fő oka a feminizmussal szembeni általános gyanakvásnak és
elzárkózásnak, talán hogy a feminizmus olykor militáns, hogy a feminizmus időnként
a rafinált önérvényesítés eszköze, esetleg a
feminizmus meg akarja változtatni a múltat. Szeretnék én is hozzászólni. Nem csak
azért, hogy elmondjak valamit magamról, és
ezzel egy kicsit árnyaljam az Enikőben rólam vélhetően kialakult képet. Úgy érzem,
hogy a történetemmel több legyet üthetnék
egy csapásra.
– Néhány napja egy másik szemináriumon azt mondtam magamról, hogy feminista vagyok – szólok közbe, amikor a többiek
egy lélegzetvételnyi szünetet tartanak. Miután már jó ideje készülök magamhoz ragadni a szót, a hangom ugrál, elvörösödöm. De
már mindenki rám figyel, úgyhogy folytatom. A történet pikantériája, hogy Bogdán
Tamás is szerepel benne. Nem akarom kimondani a nevét, de úgy építem fel a mondókámat, hogy legalábbis felmerülhessen a
gyanú, hogy róla van szó.
– Pár napja történt – mesélem. – Én
amúgy szociológiára járok. Az eset egy
kvalitatív kutatásmódszertan szakszemináriumon történt. A szociológia szakon főleg
kvantitatív kutatási módszereket tanítanak,
tudjátok, operacionalizálás, kérdőívek, statisztikák, százalékok. – Örömmel tölt el,
hogy ilyen választékosan fogalmazok. – Ehhez képest ez a szeminárium forradalminak
számít. Önmagában becsülendő, ha valaki a
curriculummal szembemenve próbál tanítani, a diákok látókörét szélesíteni. Azt gondolhatnánk, hogy az ilyen tanárok más tekintetben is felvilágosultak, például tudják,
hogy mi fán terem a szexizmus, és ők maguk
is képesek uralkodni magukon.
– Miért, szerinted ahhoz, hogy valaki ne
legyen szexista, uralkodnia kell magán? –
kérdez közbe Enikő.
Megakadok.
– Hát, ha olyasvalakit feltételezünk – szól
közbe Gyuri –, aki korábban szexista volt,
mert már az apukája is szexista volt, és akkor ő is szexista nevelést kapott, de aztán
közben megtudta, hogy a szexizmus problémás, önkritikát gyakorolt, azóta ő már nem
szexista, de a szexista reflexei nyilván nem
tűnnek el egyik napról a másikra…
– Oké, értjük, folytasd – mondja nekem
Enikő.

Egy picit vesztettem a lendületemből.
– A lényeg, hogy ez egy haladóbb szellemiségű szeminárium, amire az egyik haverom jár. Aztán a legutóbbi óra előtt a haverom és én a büfében összetalálkoztunk ezzel
a tanárral. Engem csak futólag ismer, ezért
is lepődtem meg, hogy győzködni kezdett,
üljek be én is az órájára, különben sem az
a lényeg, hogy felvettem-e vagy sem a tanegységet, hanem hogy ilyen-olyan klassz témák lesznek, amik egy olyan lányt, mint én,
biztos érdekelnek. És megkérdezte, hogy
melyik a kedvenc süteményem. Azt válaszoltam, hogy a kókuszkocka, mire vett egy
kókuszkockát.
Néhányan kuncognak, talán a kókuszkocka említése miatt.
– Volt időm, úgyhogy beültem az órára.
Körülbelül hasonló méretű szemináriumi
szobát képzeljetek el, mint ez, itt ül a tanár,
előtte a papírjai, a karórája és az érintetlen
kókuszkocka, az asztal körül a csoport. Az
antropológiai terepmunka kialakulásáról
volt szó, hogy eleinte ez mit jelentett, és
később hogyan változott meg. Aztán a tanár az óra derekán a csoporthoz fordult.
Aki elárulja, hogy mit jelent a mély játék,
mondta, az megkapja ezt a kókuszkockát.
Majd rám mosolygott, és ebből a napnál
világosabban éreztem, hogy tőlem várja a
választ. Azt akarja, hogy a kókuszkocka az
enyém legyen. De hát nekem fogalmam
sem volt róla, hogy mit jelent a mély játék.

Miért gondolja, hogy tudom? Kinyitottam
a számat, és tátogtam, akár egy hal. Szerencsére ez nem tartott sokáig, mert egy lány
jelentkezett, és megmondta a helyes megoldást. A tanár rá sem nézett, csak bólintott,
és a lány elé tolta a süteményt. Majd még
egyszer felém fordult, lebiggyesztette a száját, mintha azt jelezné, hogy sajnálja, amiért nem az enyém lett a sütemény. Semmi
gond, mondtam fennhangon, én amúgy sem
fogadtam volna el, mert feminista vagyok.
Egyszerűen csak kicsúszott a számon. Ekkor
aztán megfagyott a levegő.
A történet végére értem. Érzem, hogy
nem sikerült a lényeget kidomborítani. Bár
ott és akkor nekem világos volt, hogy jutottam el a kókuszkockától a feminizmusig, de
most utólag elbizonytalanodtam. Csoporttársaim hallgatnak, még Gyuri és Robi is.
Enikő megkövült arccal néz maga elé.
– Nagyon érdekes történet, Réka –
mondja végül. A hangja színtelen, képtelen
vagyok eldönteni, komolyan mondta-e.
Hogy kormányoztam magam ebbe a
helyzetbe, kérdezem magamtól. Az idő
megáll. A többiek lassan, egyenletesen szuszognak. Csillog a falon a festék. Komótosan nyikorog alattam a szék. Odakint eláll
az eső.

Mán-Várhegyi Réka

Mágneshegy

123 × 184 mm, 384 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU153
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
Börönd Enikő, harmincas éveiben járó szociológus,
1999 nyarán tér vissza New Yorkból Budapestre.
Kutatni és írni akar, most mégis leblokkolt. Miért
nem jutsz végre egyről a kettőre, Enikő? Az ugyancsak szociológus Bogdán Tamás, első generációs
értelmiségi szakmai karrierje szárnyal. Viszonyt
kezd a tanítványaival, kapcsolatba bonyolódik
Börönd Enikővel. Lehet ennek jó vége? Az egyetemista Réka az értelmiségivé válás és a nőként való
írás buktatóiról töpreng. Mi a megoldás?
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Magvető kiadó
Marno János

Takács Zsuzsa

Szereposzlás

A Vak Remény

125 × 197 mm, 264 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU156
Bolti ár: 3999 Ft • Klubár: 3690 Ft
Mi van a szerepeken túl? Mi van a szerepeken
innen? Hol vagyunk a szerepeinkben? Lehet-e szerep maga a nyelv, és ha igen, az oszt
vagy szoroz? Marno János új verseskötetében
szüntelen alakulásokat érzékeltet. Ebben az
izgalmas költészetben mintha az egész létezés
állandó mimikri lenne: színre lépés, színeváltozás és színpad. Egysoros mesterdarabok és
katartikus hosszúversek, emlékek és álmok
váltakoznak ritmikusan a Szereposzlás lapjain.

140 × 215 mm, 608 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU158
Bolti ár: 4999 Ft • Klubár: 4650 Ft
Takács Zsuzsa eddigi teljes költői életművét
tartja kezében az olvasó: az összegyűjtött versek élén a legújabb, kötetben most először
közölt Vak Remény-versekkel, a kötet lezárásaként pedig a régi és új India-költeményekkel.
A Kossuth-díjas szerző nemzedékek számára
vált iránymutatóvá, Ha van lelkünk ugyan című
verse pedig a 2017-es év legolvasottabb online versközleménye volt.
Bán Zsófia

Rakovszky Zsuzsa

Lehet lélegezni!

Történések

123 × 184 mm, 152 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU161
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
Bán Zsófia elbeszéléskötetében nagy formáló erővel teremt figurákat, a rá jellemző
érzékiséggel mesél nekünk távoli és közeli
történeteket. Írói világában meghatározóak
a test kisebb-nagyobb kínjai, gyönyörei, valamint az otthon és az idegenség feszültsége.
Vonzásokról és választásokról olvashatunk
történeteket, végeredményben a szabadság
lehetőségéről, arról, hogy lehet lélegezni.

100 × 170 mm, 72 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU159
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
A költőként induló Rakovszky Zsuzsa az elmúlt években a próza után és mellett visszatért a lírához is.
Néhány évvel ezelőtti kötete, a Fortepan páratlan
érzékenységgel és láttató erővel hívta elő a közös
emlékezetből elmúlt életvilágunk egyedi fényképeit.
A Történések epikus költészete inkább jelenünket
pásztázza végig. Monológok, balladák, lírai elbeszélések és egy sűrű verses regény az Állapotváltozások
álmainkról, lehetőségeinkről és korlátainkról.
Csalog Zsolt – Heltai György

Szvoren Edina

Hogyan kell
forradalmat csinálni?

Verseim

Tizenhárom történet
120 × 197 mm, 212 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU160
Bolti ár: 3299 Ft • Klubár: 2990 Ft
„Szvoren Edina új novelláskötetét nemcsak a
forma, a tökéletes, zsigerekre ható mondatok
miatt érdemes elolvasni. Az a pszichológiai
érzék és kíméletlenség, amely Szvoren Edinát
jellemzi, egyszerre hatol be az ember és az
emberi kapcsolatok legmélyére, és egyszerre
képes bármit érzékeltetni a maga banalitásában is.” (Kiss Tibor Noé)

124 × 197 mm, 400 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU162
Bolti ár: 4499 Ft • Klubár: 4180 Ft
Heltai György jogászt, a Rajk-per kapcsán bebörtönzött kommunista politikust a mai olvasó
leginkább mint az utolsó Nagy Imre-kabinet
külügyminiszter-helyettesét ismeri. Heltai törté
netei élvezetes stílusban kanyarognak – a zsidó polgári háttér, az illegális kommunista múlt
mozaikdarabkái között felbukkan a Kádár-legendárium és a Varsói Szerződés szövevényes
története is.

Körkép 2018

T én y ek
é s ta núk

Válogatta: Turi Tímea
123 × 184 mm, 328 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU154
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
A Magvető nagy múltú antológiája idén is az év
legjobb novelláit gyűjti egybe, ezúttal harminc
szerző kisprózáját.

soro z at
Szarvas József –
Bérczes László

Könnyű neked,
Szarvas Józsi...
124 × 197 mm,
350 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU157
Bolti ár: 3999 Ft •
Klubár: 3690 Ft
Hogyan lesz egy hentestanulóból színész? Hát így: egy Debrecen melletti tanyán kell hozzá nevelkedni, a vágóhídon kell
dolgozni, meg kell alakítani a „Húsosok” színjátszó csoportot, aztán előbb kell felvételt nyerni a Színművészetire, mint
ahogy az ember megszerzi az érettségit.
2007-től az őrségi Viszák: a Tündérkert és a Kaszás Attila
Pajtaszínház, meg Budapest között kell megosztania az idejét annak az embernek, aki elénk tárja nem mindennapi kanyarokban bővelkedő, gazdag életútját ebben a könyvben.
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Szép versek 2018

Válogatta: Szegő János
123 × 184 mm, 300 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU155
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
A magyar költészet térképe a tavaly
folyóiratokban megjelent izgalmas, eredeti,
különleges és szép versekből.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Fotó: Archív

Ajánló

Élni segít
Szilasi László új regénye emlékezetes, megrendítő olvasmány. De talán már itt meg
kellene állni egy pillanatra, mert nem biztos, hogy regénynek kellene neveznem ezt
a könyvet. Ha nem regény, akkor mégis micsoda? Napló talán? Nevezhetjük naplónak
is, és akkor ugyanannyira vagyunk pontosak
vagy pontatlanok, mintha regénynek tartanánk. De talán nem is érdekes az, hogy mi
ennek a könyvnek a műfaja. Sokkal fontosabb, hogy Szilasi könyve mélyen, nagyon
mélyen eltalálja az olvasót. Szó szerint az
elevenébe vág. Mert a könyv központi témája is az, hogy Szilasi elevenébe vágtak.
Agydaganattal műtötték, megúszta, túlélte,
felépült, megírta. A témából adódóan biztosan sokaknak eszébe jut majd Karinthy
Frigyes Utazás a koponyám körül című könyve. Nyilvánvalóan sok a párhuzam a két mű
között, azonban mégis jelentősek a különbségek. Szilasi egy egyetemi előadása közben
lett rosszul, tudatát elvesztette, hosszú ideig
nem volt jelen önmagában. Karinthy még
koponyaműtétje alatt is éber volt. Szilasinak
elveszett a tudata. Így kezdődött. A könyv
fókuszában is ez áll, hogy mit kezdjen az
ember azzal az űrrel, amit a tudat elvesztése okoz. Lehet-e egyáltalán kezdeni valamit
vele. Ha nem lehet, akkor is kezdenünk kell
vele valamit.
A Luther kutyái egy ötvenes férfi életének jelentős eseményét beszéli el. A jelentős esemény ez esetben egy agydaganat,
ami egyszer csak súlyos rosszullétet okoz.
A műtét sikerül, a beteg lassan lábadozik,

lábadozás közben pedig megpróbálja végig
gondolni, mi is történt vele. Mindnyájan
ismerhetjük ezt az állapotot. A halál közelében járó ember hajlamos tüzetesebben
szemügyre venni addigi életét. Szilasi igen
közel járt a halálhoz, elbeszélése szerint
nem először az életében. Gyerekkorában átesett egy agyhártyagyulladáson, csoda, hogy
életben maradt. A Luther kutyái azonban
mégsem csak egy „lírai kórtörténet”, hanem
sokkal több annál. Egy ember, élete fordulópontján megpróbál a végére járni annak,
hogy kicsoda és/vagy micsoda is ő, honnan
érkezett és hová tart. Egyáltalán, mi történt
vele eddigi életében. Szilasi László könyve
többek között azért letehetetlen olvasmány,
mert ezeket a mindannyiunk számára ismerős, fontos kérdéseket nem „köldöknéző”
vagy tudományosan hűvös stílusban járja
körül, hanem nagyon is érthetően, intenzív
és közvetlen nyelven beszél róluk. Mindvégig a „forró anyag” közelében marad, igyekszik a lehető legközelebb jutni hozzá.
A Luther kutyái – miközben apropóját a
betegség adja – a múlt eseményeit, az emlékezést ugyanolyan komolyan veszi, mint a
könyv jelen idejének történéseit. Mert közben az is kiderül, hogy az elbeszélő házassága zátonyra futott, elváltak, új kapcsolatban
él. De nem csak a közvetlen, személyes életről van szó ebben a könyvben. Bár azonnal
pontosítanom kell, mert ki tudja, mi minden befolyásolja közvetlenül az ember személyes életét? A személyes, a családi múlton
kívül a történelem ugyanolyan erővel képes
beleszólni az életbe, ugyanolyan mélyre hatóan képes alakítani azt. Szilasi könyve ilyen
tág horizontok figyelembe vételével íródott,
mindvégig – Esterházy Péter szavaival – az
„egészről” beszél. Nagy erénye a könyvSzilasi László

Luther kutyái

125 × 197 mm, 288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU163
Bolti ár: 3499 Ft • Klubár: 3250 Ft
Szilasi László legmegrázóbb művét tartja kezében
az olvasó. Viharsarki és szegedi regények, reformkori portréképek megfestése után eddigi legszemélyesebb történetét beszéli el az író. Híres irodalmi
példának aktuálisan kézenfekvő volt Karinthy
skandináv utazása. Egy nagy, halálos betegség
fölötti drámai győzelemről szól tehát ez a regény.
Témája a test, amely váratlanul és elementárisan
hagyhat cserben bennünket, hogy aztán mégis
kivételes ragaszkodást produkáljon. Témája az
elveszett tudat, az érzékelhetetlen idő, a gyógyulás
lehetetlensége és mégis-csodája.

nek – számos más erőssége mellett –, hogy
képes az író személyes történetét az olvasó
történetévé is tenni, azaz észrevétlenül válik
a sajátunkká mindaz, amit olvasunk. Mindez
pedig kizárólag az úgynevezett „jó” könyvek
sajátja. Nem túlzás, ha azt mondom, olvasás közben nem egyszer kerültem megrendült, sírás közeli állapotba. Nem pusztán a
téma tragikuma miatt, hanem sokkal inkább
Szilasi közvetlen hangvétele, életismerete,
fanyar humora volt az ok. Szilasi nagyon élvezhetően, gördülékenyen ír, miközben egy
pillanatra sem tesz engedményt olvasónak,
nem a hatáskeltésre játszik. A Luther kutyái
meghökkentően, örvendetesen „életszagú”,
őszinte, kitárulkozó munka. Ritkán olvasni
ilyesmit az utóbbi időkben. Nincs itt semmiféle csavar, póz, szerep vagy elmés játék a
szerkezettel. Életanyag, reflexió van, kísérlet a megértésre, az elfogadásra és a szeretetre. Üdítően természetes, okos, érzékeny
és öniróniától sem mentes hang Szilasié,
éppen ezért tud olyan mélyre hatolni.
Szilasi László regénye a konfesszió, a vallomásirodalom műfaját képes volt megújítani. Nem esett bele semmi olyan csapdába,
ami ezt a nagyon kényes területet minden
irányból körbeveszi. Mélyen személyes, miközben univerzális, mélyen őszinte és egy
pillanatra sem szentimentális. Családról,
betegségről, történelemről, Magyarországról, a tengerről, a házasságról kevesen írtak
magyar nyelven ilyen áttetszőn, nyersen és
mégis végtelenül finoman. A Luther kutyái
fontos eseménye a kortárs magyar irodalomnak. Kötelezően ajánlott mindazon olvasóknak, akik az irodalomtól még várnak
valami emlékezeteset, valami komoly, meghatározó élményt. Valami olyasmit, ami élni
segít.
Győrffy Ákos
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szépmíves könyvek
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Németh Bálint

A hangyák
élete

64 oldal
Rendelési kód: BU164
Simon Bettina

Strand
Szendrey Júlia

84 oldal
Rendelési kód: BU165

Családi levelek

Szeles Judit

125 × 183 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU172
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
Szendrey Júliáról, a mi 19.
századi költőnkről, írónkról,
műfordítónkról írni mindig nagy
megtiszteltetés. Azt gondolom,
hogy ha ő Franciaországban,
Németországban vagy Angliában született volna, a középeurópai romantika alkotói
között is felbukkanna a neve.
A különleges összeállítás 22 levelet közöl, valamint bemutatja
a műfordító Szendrey Júliát is,
ugyanakkor részletes életrajz is
kiegészíti a kötetet.

Szextáns

84 oldal
Rendelési kód: BU166
Baróthy Zoltán

Az Amcsalat hegység
tiszta levegője

140 × 195 mm, 152 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU167
Bolti ár: 2499 Ft • Klubár: 2290 Ft
Baróthy Zoltán novelláskötetében a főszereplők magányos és tanácstalan férfiak. Akár egy idegen tájon vánszorgó vonaton üldögélnek, akár egy vigasztalan pesti
lakótelepen, egyformán ott él bennük a vágyakozás
a máshol és a másik iránt. Baróthy szövegei finom humorral számolnak be a leghátborzongatóbb történésekről is.

Müller Péter

Varázskő
hét krajcár kiadó

Allegro könyvek

Akármi történik,
a kő megmenthet téged
145 × 225 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU168
Bolti ár: 3600 Ft
Klubár: 3350 Ft

Rejtő Jenő

Vanek Ur PArisban

125 × 183 mm,
260 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU173
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Vanek úr Párizsban csak
1986-ban jelent meg, sok-sok
évvel a szerző halála után,
éppen ezért nem teljesen alaptalan a feltételezés, miszerint
nem kész regényről van szó,
hanem csak egy félig elkészült
kézirat publikálásáról. A jelen
kiadás igazán különleges,
hiszen az eredeti gépiratot tartalmazza. A hajdani gépirat két
példánya közül az egyiket Rejtő
összetépte, a másikat viszont
egykori titkárnője beköttette.

Benke László

A tűz igézetében

Válogatott versek
130 × 208 mm,
336 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU171
Bolti ár: 2700 Ft
Klubár: 2490 Ft
A kötet tematikusan
mutatja be Benke László
költői útját, átfogó képet
kínálva e sokszínű személyiség élményvilágáról,
amely „a tűz igézetében”
alakult. Benke költészetét
kezdettől fogva izzó kreativitás táplálta, egész lényét átitatja a közösségért
érzett felelősségtudat.
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G. Komoróczy Emőke
„Tegnap még volt remény,
hogy lesz jövő…”
Benke László életművéről
140 × 208 mm,
158 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU170
Bolti ár: 2400 Ft
Klubár: 2190 Ft
Kötetében G. Komoróczy
Emőke Benke László költői-írói
életművét elemezve egyben
a Csepeli Olvasó Munkás Klub
kulturális tevékenységét is
bemutatja. E közösség a múlt
század hatvanas éveitől kezdve
Tamási Lajos vezetésével Kassák
Lajos morális forradalmának
programját próbálta folytatni.

148 × 210 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU169
Bolti ár: 2980 Ft
Klubár: 2770 Ft
Gárdonyi Géza humora, sokan
talán nem is tudják, sokszínű
és izgalmas. E válogatás,
a máig népszerű szerző soha
nem múló bölcsességét
bemutatva, elbeszéléseinek
javából kínál ízelítőt, mely igaz
képet ad egy letűnt korszak
Magyarországáról, derűsen
mutatva be ma is ismerős
helyzeteket és karaktereket.

www.lira.hu
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Derűs magyarok

Gárdonyi Géza

Messze van odáig!

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

A 21. század kiadó Újdonságai

Lazi kiadó

Bill Clinton – James Patterson

Az elnök eltűnt

152 × 220 mm, 432 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU174
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft
Mi történne, ha egy napon arra ébredne a
világ, hogy eltűnt az amerikai elnök? És ha
ezt a képtelen történetet a világ legsikeresebb, élő krimiszerzője írná meg, és társszerzőként a volt amerikai elnököt, Bill
Clintont jegyezhetnénk? 2018 egyik legjobban várt újdonsága a világpremierrel
egyidőben!
Jordan B. Peterson

12 szabály az élethez

Így kerüld el a káoszt!
152 × 220 mm, 480 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU175
Bolti ár: 4490 Ft • Klubár: 4170 Ft
Dr. Peterson egyetemi tanár, klinikai pszichológus és hivatásos provokátor. Könyvében kitér a fegyelem, a szabadság, a kaland
és a felelősség értékeire, majd tizenkét átütő szabályban foglalja össze világunk életbölcsességeit. Szétzúzza a tudomány, a hit
és az emberi természet modern közhelyeit.

Benkő László
új történelmi
regénysorozatA
Káosz és rend

Első kötet: Ármány hálójában
144 × 204 mm,
464 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU181
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
1031-et írunk. István király hatalma szilárd, ám egyre-másra üti
fel fejét az elégedetlenség. Imre
herceg egyre markánsabban jelenik meg a politikában; Vászoly hercegről az a hír terjed: ha István nem vigyáz,
rokona a koronára tör. Úgy tűnik, hogy Ármány, a magyarok ősi hitvilágának
legsötétebb alakja lassanként mindenbe beleavatkozik. Imre herceg és István
király halálát követően megjelenik a színen Orseolo Péter, majd színre lép Aba
Sámuel, és letaszítja trónjáról Pétert. A régi valláshoz ragaszkodó néptömegek
ujjonganak. De vajon helyes irányba viszi-e az ország ügyeit?
A Vér és kereszt trilógiában megismert családi történet újfent a középpontba
kerül, így a kötet a sorozat egyenes folytatása.
Charlotte Brontë – Clare Boylan

Emma Brown

135 × 204 mm, 368 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU182
Bolti ár: 3290 Ft • Klubár: 2990 Ft
Matilda megérkezik egy vidéki leányiskolába.
Elegáns ruhát visel, és egy „talpig úriember”
apával büszkélkedhet. Ám az igazgatónőt
nem sokkal később villámcsapásként éri
a felismerés: a lány apjaként bemutatkozó
Conway Fitzgibbon és hátrahagyott címe
nem létezik. Akkor kicsoda Matilda?
A regény Charlotte Brontë befejezetlen kézirata nyomán született.

Tasmina Perry

Ház medencével

125 × 200 mm, 464 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU176
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft
Jem szívesen beszállna egy nyaraló bérlésébe
Hamptonsban, ám megtudja, hogy az előző
nyáron egy fiatal nőt holtan találtak a ház kerti
úszómedencéjében. A nyaralótársak szerint
Alice zavart volt, sokat ivott, és nem tudott
úszni, ám a lakótársaknak is bőven akad rejtegetnivalójuk…

A 21. század kiadó új Brooklyni balgaságok

Paul Austeréletműsorozata

137 × 203 mm, 304 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU177
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft
Paul Auster a Nobel-díj várományosa, számtalan irodalmi díj birtokosa, könyveit harminc
nyelvre fordították le. Regényében a tőle megszokottnál melegebb, derűsebb hangon mesél
kallódó emberekről, akiknek élete nem úgy
alakult, ahogy remélték, akik lemondtak a jövőről, de a jövő korántsem mondott le róluk.

Nitobe Inazo

Busidó – A szamuráj útja
135 × 204 mm, 192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU179
Bolti ár: 2400 Ft • Klubár: 2190 Ft
A könyv a japán szellemiség mozgatórugóját,
a busidót mutatja be. A szamurájok erkölcsi
kódexe egyfajta íratlan törvénykönyv, amely
megszabta a japán nemesek életvitelét és viselkedését, s melyre Japán elnyugatiasodása ellenére ma éppen olyan nagy szükség van, mint
korábban bármikor.

New York trilógia

137 × 203 mm, 400 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU178
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft
Az amerikai író világszerte legsikeresebb köte
te. A három önálló, mégis összefüggő, klasszikus detektívtörténet, egyben a modern egzisztencialista regény csúcsteljesítménye, melyben
a detektív a nyomozás közben valójában azt deríti fel, mit jelent emberi lénynek lenni.
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Carol Kelly-Gangi

Kalkuttai Szent Teréz anya
bölcsességei

122 × 197 mm, 168 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU180
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
A közelmúltban szentté avatott Teréz anya legszebb, saját életéből vett példákkal illusztrált
gondolatait tárja elénk e könyv. Szemléletes,
sodró, életigenlő, nemritkán szellemes kifejezésmódjával, emberszeretetével ez a gondolatfüzér vezérfonálként is használható a lelki
tökéletesedés útján.
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Corvina Kiadó
Cserhalmi Imre

Medgyes Péter

Törlesztés,

Világgá mentem,

avagy lapok a talonból
Memoár
150 × 230 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU185
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft
„Kockáztató voltam. Kockázat nélkül lehetséges nyugalom, de ritkán lehetséges
győzelem. Nekem mindig nagyon kellett
akarnom és csinálnom, amit csináltam, ha
úgy nem ment vagy nem mehetett, inkább
abbahagytam. Szenvedélyesen, vagy sehogy.” (Cserhalmi Imre)

avagy hogy kerül egy angoltanár 100 országba?
140 × 197 mm, 312 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU186
Bolti ár: 3490 Ft • Klubár: 3250 Ft
Sokat tűnődöm azon, vajon miféle belső
kényszer hatására utazom annyit. Lehet,
hogy így kompenzálom magam amiatt,
hogy tizenkilenc éves koromig nem léphettem át a magyar határt? Valahányszor
a kisbőröndömet pakolom, ma is elfog a
harctéri idegesség: „Jaj, mi lesz velem?
Túlélem?”

Magyarország nemzeti és
történelmi emlékhelyei,
fontosabb emlékművei

Lázár Egon

Harmadik csengetés

Beszélgetés barátaimmal
130 ×197 mm, 104 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU187
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2250 Ft
Egy könyv, melyben barátaival beszélget a
Vígszínházról a legendás színházcsináló Lázár
Egon. A nagyszerű kérdezőnek köszönhetően
a kultúrtörténeti szempontból is fontos interjúkban feltárul előttünk Keleti Éva, Szegvári
Katalin, Horváth Ádám, Siklós Mária és Vitray
Tamás karakteres egyénisége. Emberi sorsokról olvashatunk itt, melyeket összeköt a Vígszínházhoz fűződő szenvedélyes viszony.

Hajtogatott falitérkép nejlon tasakban
952 × 636 mm
Rendelési kód: BU184
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
Térképünk Magyarország fontos történelmi
látnivalóit mutatja be. Piktogramok különítik el az emlékhelyeket, és festett grafika
ábrázolja mindegyiket. Piktogramok hívják
fel a figyelmet a fontosabb emlékművekre,
szobrokra. A térkép sarkában Budapest
részletes melléktérképe látható.

athenaeum kiadó

Partvonal könyvkiadó

Tóth Csaba

Meg Meeker

A sci-fi politológiája

Anya és fia

124 × 183 mm, 328 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU183
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3390 Ft
Vajon a valóságban is működhetne a Star Trek
pénz nélküli világa? Miért nem akart Katniss
Everdeen a lázadás arca lenni? Aligha van olyan
sci-fi-rajongó, aki ne szeretne még többet olvasni Luke Skywalkerről vagy a Dűne-sorozat fűszeréről. Tóth Csaba politológus könyve visszarepít
minket kedvenc science fiction univerzumainkba, s elemzéseit olvasva újra átélhetjük szeretett
hőseink kalandjait. Miközben a figyelmes olvasó
azt is felismerheti, hogy ezeknek a képzeletbeli
világoknak bizony nagyon is érvényes üzenetei
vannak a mi ténylegesen létező, mai politikai
valóságunk számára.

18 Rendeljen július 16-ig!

Az anyai jelenlét ereje
150 × 230 mm,
344 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU189
Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3490 Ft
Dr. Meg Meeker az Apa és lánya kötet folytatásaként megjelenő könyvében a rendkívül
szoros anya-fiú kapcsolat jellemzőit és rejtélyeit
boncolgatja. Egy fiú számára a születése pillanatától kezdve az édesanyja jelenti az egész
világot. Kamaszkorában azonban eljön az
a pillanat, amikor el kell engednie az édesanyja
gondoskodó kezét, hogy felfedezhesse magában a férfit. A tapasztalt szerzőnő tanácsait
megfogadva az anyák feltétlen szeretetükkel
átsegíthetik fiaikat az élet viharain.

www.lira.hu

Ivana Trump

Így éltünk mi

A Trump család sikerének titka
150 × 210 mm, füles, kartonált,
320 oldal + színes képmelléklet
Rendelési kód: BU188
Bolti ár: 3790 Ft • Klubár: 3490 Ft
Ivana Trump, az Amerikai Egyesült Államok
45. elnökének exfelesége New Yorkban ismerte
meg leendő férjét. A három gyerekére és cseh
családi örökségére büszke nőből az évek során
céltudatos üzletasszony lett, aki képes volt a pénz
csillogó világában is magabiztos és kiegyensúlyozott gyerekeket nevelni. A személyes hangvételű,
színes képekkel illusztrált könyv őszinte, hiteles és
politikától mentes visszaemlékezés.
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Részlet

Első szerelem
Részlet Cristina De Stefano Oriana – Egy nő című regényéből, amely
a Partvonal Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Mester Yvonne.

megígér neki egy-egy hívást, amiről aztán
pillanatok alatt megfeledkezik, Oriana
pedig egész nap a telefon mellett ül. Azt
sem titkolja előtte, hogy rajta kívül több
nővel is viszonya van. Oriana nagyon féltékeny, de ezt is elfogadja – mint minden
mást Alfredótól.
A L’Europeo számára a nagyvilági hírek fő vadászterülete mindig is Róma és
Párizs voltak. Most azonban igyekszik
mindenáron olyan megbízásokhoz jutni,
amelyek Londonba szólítják. Akármilyen
ürügy megteszi: Alexandra kenti hercegnő egyik botránya, Ingrid Bergman új
szerelme vagy egy indonéz mágus, aki
meditációval gyógyítja a hírességeket.
Londonba utazni az újság kiküldöttjeként egyet jelent azzal, hogy láthatja
Alfredót, és uralhatja az otthonát, akár
egy éjszakára is. Oriana, aki világéletében a távkapcsolatot hirdeti, Alfredóval
kapcsolatban valójában épp ennek az
ellenkezőjéről álmodik. Közös lakásról,
közös életről, gyerekekről. Azokban az
években ez volt minden nő álma.
Imád apró dolgokat tenni érte. Azon
ritka alkalmakkor, amikor néhány napot
a férfi londoni lakásában tölt, ő a
legboldogabb nő a világon. Főz,
rendben tartja a lakást; még azt
sem akarja, hogy a férfinek takarítónője legyen, csak hogy mindent
maga csinálhasson. Milyen jó volna
egy pilóta-rokon a London–Rómajáraton, aki mindennap elhozhatná
a piszkos ingeit, ő pedig másnap
reggel kimosva, kivasalva visszaküldhetné őket – mondja a férfinak.
Elárasztja csomagokkal a londoni
címet: bazsalikompalántát, Pierre
Balmain-nyakkendőt, kalácsot a
Covából, selyemköntöst küld, meg
esernyőt az angol esőbe; ha beteg,
orvosságot, egy arany zsebórát a
megbízható ékszerészétől, a Ponte
Vecchióról. Temérdek textilt a szabójának, vagy csak szövetmintákat,
hogy válassza ki ő, ami neki tetszik.

A neve Alfredo Pieroni, s a La Settimana
Alfredo eleinte kíváncsi kolleganőjére,
Incom illustrata nevű, egy ma már nem lé- aki oly bájos, mint egy kislány, olyan hartező lap londoni tudósítója. Oriana nem cias, mint egy férfi, oly bátor, mint kevesokkal a megismerkedésük előtt tér vissza sen; akiről olyan sokat beszélnek az olasz
Hollywoodból, s éppen első könyve meg- újságírók, ki csodálattal, ki irigykedve.
jelenését készíti elő. Hat évvel fiatalabb Hízeleg a hiúságának a lány érdeklődése,
a férfinál, és sokkal híresebb nála. Mind- belemegy a kalandba, de semmi többet
eddig csak a karrierje foglalkoztatta. Éle- nem akar. Oriana érzelmei azonban natében először szíven üti egy férfivel való gyon hamar megrémítik. Minél több letalálkozás, s megtorpan kollégája előtt. velet kap Orianától, annál inkább igyekNincs felkészülve a rá váró élményre, szik felvértezni magát a nő hevessége elnem tudja, hogy zajlik az ilyesmi.
len. Nem akarja, hogy a nő beszámoljon
A szerelmes Oriana mindaddig telje- másoknak a kapcsolatukról, s nem hívja
sen ismeretlen; édes és törékeny. Nehéz meg Londonba sem, hacsak Oriana nem
elhinni, hogy a levelei közt fennmaradt, ragaszkodik hozzá. Aztán nem is ír neki
Alfredónak címzett levelek piszkozatai- többet. Olykor elköveti azt a hibát, hogy
nak valóban ő a szerzője. Ez a nő párkapcsolatról álmodik, kész mindent
feladni, akár a munkáját is, csak
hogy az álma valóra válhasson. Szerelemért könyörög, mindent megbocsát és mindent igazol, megalázkodik és megsemmisül a szeretett
férfi előtt. Oriana életében először
– és talán utoljára – mélyen sebezhető. Súlyosan sérül és egy gyermeket is elveszít a kapcsolat során,
s vele együtt bizonyos értelemben
az egész életét is. Mindez óriási
hatással lesz a személyiségére, s a
létezéshez való viszonyulására.
Alfredónak címzett első leveleiben igyekszik kedélyes színben
feltüntetni és játékosan megközelíteni a flörtöt. Egy kártyát is
mellékel, rajta egy tréfás kis rajzzal, amely szerelmes hölgyikét
ábrázol, aki nagy masnival a fején
azt kérdi, vajon mi történt Fallaci
kisasszonnyal. Egy másik levélben
azt fejtegeti, hogy szeretne egy jó
szót szólni Orianáért, mert sajnálja szegénykét, hiszen szerelemtől
szenved. De hamarosan kendőzetlenül ír neki. Kinyilatkoztatja, hogy
Cristina De Stefano
szereti – menthetetlenül, megszálORIANA – Egy nő
lottan, gyengéden –, és mindent
megtesz, hogy csökkentse a köz150 × 210 mm, füles, kartonált,
tük feszülő távolságot. Levelekkel
304 oldal + 16 oldal képmelléklet
Rendelési kód: BU190
árasztja el a férfit, napokat tölt a
Bolti ár: 3290 Ft • Klubár: 2990 Ft
telefon mellett. Valójában nem is
egy valódi kapcsolatról van szó,
A 20. század második felének leghíresebb olasz újságmert Alfredo nem viszonozza az
írójának önéletrajzát kiadatlan feljegyzések, levelek és
érzéseit. Monológ ez csupán: hos�temérdek interjú segítségével rekonstruálta a kötet szerszú levél egy olyan személynek, aki
zője. A törékeny termetű, mégis hatalmas belső erőkkel
nem válaszol.
bíró Oriana korának rengeteg hírességét mikrofonvégre

Alfredo nagyon elegáns férfi. Oria
na neki köszönheti, hogy megtanulja megkülönböztetni a grisaille-t a
gyapjútól, a mellényt a kétsoros
zakótól. Öltözködésében mindig
a praktikus szempontok dominálnak, ám ebben az időszakban
vagyonokat költ varrónőre, és
minden levelében új ruhákról ír.
Mindenekelőtt kék ruhákról, mert
a kék Alfredo kedvenc színe. Köt
neki egy vastag pulóvert, csak
hogy átölelhesse a próbababát,
s közben arról álmodjék, a férfit
öleli. „Már gyorsabban kötök pulóvert, mint írok cikket” – közli
indulatosan egyik levelében.

kapta. Tabuk nélkül, szabadon élt.
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Corvina kiadó
Gy. Horváth László

Japán

kulturális szótár
150 × 220 mm, 360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU193
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
Az 1999-ben megjelent kiadás új változata reagál az azóta felbukkanó és hazánkba
is eljutó jelenségekre, mint például a j-pop
vagy a manga, de továbbra is ezernél
több szócikk segíti a tájékozódást a japán
kultúrában, minden létező témakörben:
történelem, ipar, nyelv, étkezési szokások,
tradíciók, ruházat, művészet, illem, furcsaságok és érdekességek.

Lukács András

Róma

D. Magyari Imre

Párizs

kulturális szótár
140 × 197 mm, 240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU191
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
A Róma kulturális szótár kötelező olvasmány
Róma szerelmesei számára, de bátran
ajánlható mindenkinek, aki egy kicsit is
érdeklődik az Örök Város iránt. Nem útikönyv,
mégis hasznos kalauz lehet római tartózkodásunk előtt, alatt és után is, hiszen ez a
szótár a Várossal kapcsolatos kulcsszavakat
és kifejezéseket magyarázza.
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kulturális kalandozások
125 × 215 mm,
376 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU192
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft
D. Magyari Imre Párizs-kalauza méltó
párja nagy sikerű Bécs-könyvének:
a város régi rajongójaként könnyed
stílusban avatja be olvasóit annak
számtalan titkába.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Marco Polo

Naprakész információk, bárhová utazunk! Kalandok és élmények 24 órába sűrítve.
Ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből hogyan érezzük jól magunkat
és hová menjünk vásárolni.
Minden fejezet végén takarékos ajánlat. Új fejezetek: zene, klubok, művészet és
építészet, kulturális élet és étkezési szokások, minden fontos esemény, dátum és cím!
Hasznos internet oldalak, interaktív térképek, telefonszámok és e-mail címek.
A kötetek jellemzői:
106 × 190 mm, kartonált, 120–188 oldal/kötet
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
Klubár: 2290 Ft/kötet

Görög szigetek
Égei-tenger

Madeira –

Korfu

Madrid

MONaCO

Kuba

Mallorca

Dubai

Lisszabon

Róma

Firenze

LONDON

Toszkána

Andalúzia

Rendelési kód: BU194

Barcelona

Rendelési kód: BU195

Berlin

Rendelési kód: BU196

Ciprus –
Észak és DÉL

Rendelési kód: BU197

Costa Brava
Barcelona

Rendelési kód: BU198

Rendelési kód: BU202

Cote d'Azur
(Azúr-part)

Rendelési kód: BU203

Rendelési kód: BU199

Rendelési kód: BU204

Rendelési kód: BU200
Rendelési kód: BU201

Rendelési kód: BU205
Rendelési kód: BU206

Porto Santo

Rendelési kód: BU207
Rendelési kód: BU208
Rendelési kód: BU209
Rendelési kód: BU210
Rendelési kód: BU211

Velence

Rendelési kód: BU212

HVG könyvek

A terapeuta esetei
Deliága Éva

A terapeuta esetei
Dr. Belső Nóra

Válás gyerekkel
115 × 164 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU214
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2290 Ft
Mi számít normálisnak
kamaszkorban? A 13 éves
Szonja egyre szélsőségesebb
megnyilvánulásai miatt
a válófélben lévő szülők
pszichológushoz fordulnak.
A kötetben végigkísérhetjük
a két éven át tartó integratív
gyermekterápiát és a szülőkonzultációkat.

Élet bipoláris zavarral
115 × 164 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU215
Bolti ár: 2500 Ft
Klubár: 2290 Ft
Lehet-e bipoláris zavarral
normális életet élni?
A 22 éves Emma élete, mint
minden bipoláris zavarral
küzdő páciensé, tele van
szokatlan történésekkel.
A könyvből megismerhetjük a pszichiátriai terápiás
munka lépéseit és az orvos
gondolkodását is.

Ketten háromfelé

Szerelem

A vonzalom pszichológiája
Hogyan építsünk fel egy boldog párkapcsolatot?
195 × 233 mm, 224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU213
Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4190 Ft

A könyv tudományos kutatások és eredmények
segítségével mutatja be a párkapcsolatok működését. Megtudhatjuk, milyen tényezők határozzák
meg szerelmi életünket, az önismereti tesztekkel
pedig nemcsak saját, hanem partnerünk motivá
cióit is felmérhetjük.

Hullámvasúton

Mijazaki Josifumi

Sinrin-Joku

Erdőfürdő, a japán módszer
a testi-lelki egészséghez
145 × 210 mm,
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU216
Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3590 Ft
Kutatási eredmények is igazolják, hogy ha ráhangolódunk
a minket körülölelő természetre,
és a fák illóolajai felszívódnak
szervezetünkben, az jó hatással
van immunrendszerünkre,
stressz- és energiaszintünkre.
Mijazaki professzor számos
könyvet publikált az erdőterápia
hatásairól és hatékonyságáról.

Giles Chapman

Klasszikus autók könyve
Átfogó képes album
301 × 252 mm, 320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU219
Bolti ár: 9990 Ft
Klubár: 9290 Ft

A gyönyörű kötet képet ad az 1940-es évektől az 1980-as
évek végéig gyártott több mint 250 ikonikus autótípusról,
a tervezőktől a gyártók történetéig.

Eric Weiner

A zsenialitás
földrajza

A világ legkreatívabb helyeinek
nyomában az ókori Athéntól
a Szilícium-völgyig
160 × 235 mm,
376 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU217
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3890 Ft
Miként indult virágzásnak
a kreatív zsenialitás az adott
helyen és korban? Hogyan
kamatoztathatjuk a tanulságokat a jelenben? Tanulságos
és szórakoztató kalandozás,
amely megváltoztatja a krea
tív zsenialitásra vonatkozó
felfogásunkat, és ösztönzi
az eredeti gondolkodást.

Souad Mekhennet

Louise Spilsbury

Azt mondták,
egyedül jöjjek

Beszélgessünk róla!

220 × 220 mm, 32 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2100 Ft/kötet
Klubár: 1950 Ft/kötet
A gyerekeknek nehéz értelmezniük világunk negatív
eseményeit, a szomorú, néha félelmetes híreket.
Segítsünk nekik, beszélgessünk velük!

Utazásom a dzsihád
frontvonalai mögött
145 × 210 mm,
376 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU218
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3250 Ft
A Németországban nevelkedett muszlim újságírónő
Európából indulva bejárta
a Közel-Keletet és Észak-Afrikát. Útja során dokumentálta
találkozásait a hírszerzési
szolgálatokkal, az al-Káida,
a tálibok, az ISIS és szövetségeseik belső köreinek tagjai
val, illetve a radikalizálódott
közösségekkel.
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Rasszizmus és intolerancia
Rendelési kód: BU220
Hogyan születnek az előítéletek? Mi az
intolerancia? Tudod, hogy minden gyereknek
vannak alapvető emberi jogai?
Éhezés és szegénység
Rendelési kód: BU221
Miért van éhezés és szegénység? Hogyan válik
valaki hajléktalanná? Miként segíthetsz?

www.lira.hu

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Részlet
Részlet Sir Edmund Hillary
Pillantás a csúcsról című könyvéből,
amely az Athenaeum Kiadó
gondozásában jelent meg.
Fordította: Gellért Marcell.

N

éhány óra múlva elértük a morénatörmelékkel borított Barun-gleccsert,
ahol Eric azzal a javaslattal állt elő,
hogy mi lenne, ha felmennénk a gleccser
tetejére, ahonnan beláthatjuk az egész gerincet, és talán találunk egy hágót, amin át
lehet jutni a tibeti oldalra. Órákig tartott,
mire felküzdöttük magunkat a nyitott hasadékokkal szabdalt meredek hegyoldalon
a gleccser tetejére. Alighogy levertük a
sátrakat, lecsapott ránk egy heves hóvihar.
Néhány óra múlva a sátrak már roskadoztak
a ponyvára fagyott vastag hóréteg alatt, és
reggel 30 centis friss hó borított mindent.
Rövid tanácskozás után beláttuk, hogy nincs
esélyünk feljutni a Barun-gleccser és a tibeti
határ között húzódó gerincre.
Összepakoltunk, és megkezdtük az ereszkedést, de ezúttal sokkal nehezebb dolgunk
volt, mint felfelé jövet. Az éjszaka során
esett nagy mennyiségű hó teljesen befedte
a hasadékokat, így szinte lehetetlen volt biztonságos utat találni közöttük. Szerencsére
ilyen esetekre volt egy bevált taktikánk. Én
mentem előre, a biztosító kötéllel a derekamon, George utánam kellő távolságban,
de mindig feszesen tartva a kötelet, végül a
többiek ugyanazon a kötélen, hogy szükség
esetén ők is tudjanak biztosítani. Legalább
egy tucat hasadékba beleléptem, némelyikbe derékig is belecsúsztam, de George
minden alkalommal villámgyorsan reagált,
és időben nekifeszült a kötélnek. Ahogy lejjebb mentünk, úgy vékonyodott el a hó, és a
gleccser alsó szakaszán már a sokkal biztonságosabb moréna-törmeléken tehettük meg
a hátralévő utat. A gleccser egy magashegyi
legelőbe torkollt, ahol valósággal elállt a
lélegzetünk. Az egész völgyet több négyzetkilométernyi bíborvörös azálea-szőnyeg
borította.
Az özönvíz-szerű monszunesők életre
keltették a növényvilágot, és milliárdnyi
apró, színes virág bújt elő a kopár talajból.
A hosszú magashegyi oxigénböjt után nem
tudtunk betelni a páratelt, oxigéndús levegővel. Az esők birodalmába csöppentünk.
Amerre néztünk, mindenfelé ezüstösen
csillogó vízesések ékesítették a völgy fölé
magasodó komor sziklákat, és valahányszor
rés támadt a rohanó felhők sűrűjében, havas csúcsok integettek hívogatóan felénk
a távolból. Ámulva néztem ezt a csodát.
Soha nem láttam még ilyen gyönyörű tájat,
és biztos voltam benne, hogy vissza fogok
térni ide, hogy újra megcsodálhassam ezt a
hegyek koszorúzta, vízesések öntözte havasi
édenkertet.

Az

Everestre várva
Miután behúzódtunk egy kiugró szikla
alá, az egyik idősebb serpa, Dawa Tendzing,
aki nagy tiszteletnek örvendett a társai körében, elmesélt nekünk egy történetet. Bár
ő maga még sohasem járt ebben a völgyben,
a serpa mitológiából tudott a létezéséről. Az
egyik monda szerint a völgyben van egy láthatatlan falu, Shangri La. Itt élnek az istenek, és ide jönnek a szent emberek a haláluk
után. Ez a völgy a legszebb hely a világon,
és aki ideköltözik, az halhatatlanná lesz.
Megkérdeztem Dawát, hogy szeretne-e ő is
a láthatatlan faluba költözni a halála után,
mire azt felelte, hogy túl sok bűnt követett
el ahhoz, hogy ide jöhessen.
Már erősen fogytán volt az élelmiszerkészletünk, és abban reménykedtünk, hogy
találkozunk pásztorokkal, akiktől vehetünk
egy birkát. De Eric figyelmeztetett, hogy
ebben a völgyben még soha nem járt a
bennszülötteken kívül senki, és halálra fognak rémülni, ha meglátnak, még az is lehet,
hogy jetinek néznek bennünket.
És így is lett. Felértünk egy dombtetőre, és láttuk, hogy két kosarakkal megrakott

alak ballag fölfelé az emelkedőn. Amikor
észrevettek, megálltak, mintha földbe gyökerezett volna a lábuk, majd eldobták a
kosaraikat, és futásnak eredtek ellenkező
irányba.
– Állítsátok meg őket! Fussatok utánuk!
– kiáltotta Eric. George-dzsal egymásra
néztünk, ledobtuk a hátizsákunkat, és teljes erőből futásnak eredtünk. De hiába adtunk bele apait-anyait, amikor a pásztorok
észrevették, hogy két bozontos alak rohan
utánuk, magasabb fokozatba kapcsoltak, és
hamarosan eltűntek a sziklák mögött egy
keskeny völgyben. Anghtarkay-nek jutott
eszébe először, hogy mit kéne tennünk.
– Én lemegyek a völgy másik végébe és
a falubeliek hátába kerülök. Megmondom
nekik, hogy néhány idegen ember jön le a
hegyekről a völgybe, de nem kell félniük tőlük, mert nem akarnak ártani senkinek.
Így is tett. Sikerült visszacsalogatnia a
megrémült pásztorokat, akikkel hosszas
egyezkedés után meg is állapodtunk, hogy
eladnak nekünk egy birkát. Aznap este fejedelmi lakomát csaptunk.
Sir Edmund Hillary

Pillantás a csúcsról

A legendás hegymászó memoárja
a Mount Everest meghódításának 65. évfordulójára
125 ×215 mm, 350 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU222
Bolti ár: 3999 Ft • Klubár: 3690 Ft
A Mount Everest meghódítása óta Edmund Hillary
neve világszerte fogalommá vált.
A Pillantás a csúcsról egy szerény sorból származó
új-zélandi méhész hihetetlen, mégis igaz története,
melyből megtudhatjuk, hogyan lett egy álmodozó
kamaszból a hegymászás hőse, a királynő lovagja,
majd neves közéleti személyiség. Hillary ma is, több
mint hatvan évvel az után, hogy Tendzing Norgajjal
együtt elsőként lépett az Everest égbenyúló csúcsára, példakép mindazok szemében, akik szeretik
a hegymászást, a veszélyes kalandokat, a világszerte hódító extrém sportok embert próbáló kihívásait.
Memoárja egy különleges fordulatokban gazdag élet
krónikája.
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Madal bal kiadó

Édesvíz Kiadó

Dr. Elizabeth Blackburn–
Dr. Elissa Epel

A fiatalság titka

A telomer-hatás
135 × 205 mm,
443 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU226
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

Sri Chinmoy

Isten soha nem alszik

Sri Chinmoy

188 × 248 mm,
132 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU224
Bolti ár: 3300 Ft
Klubár: 2990 Ft
A könyvben szereplő mesék minden
esetben gyermekünk lelki életét, lelki
ébredését szolgálják. A történetekben
a spontán gyermeki hit és gyermeki szív bájos egyszerűségéről és
önmagától értetődő, életbe vetett
bizalmáról olvashatunk. A könyv különösen szép és finoman kidolgozott
illusztrációival és gazdag díszítésével
még elragadóbbá teszi a meséket,
melyek nemcsak gyermekeinkhez,
de hozzánk, szülőkhöz is szólnak.

Harmat Kiadó

Mennyi idősnek nézel ki?
Milyen idősnek érzed magad? Mit gondolsz, korodhoz
képest fiatalos a külsőd, vagy
öregebbnek tűnsz az éveid
számánál? Esetleg azt tapasztaltad, hogy az utóbbi
években tested gyorsabban
öregszik, mint korábban?
Van rá magyarázat!

Everest-Törekvés

130 × 195 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU225
Bolti ár: 2100 Ft
Klubár: 1950 Ft
Ezek az inspiráló sorok – egy olyan
ember tollából, aki felért a csúcsra – a legjobb és legbiztosabb
vezérfonalak azoknak, akik szintén
a legmagasabbra, a legmesszebbre
és a legmélyebbre akarnak eljutni.
Nem az elméhez, hanem a szívhez
szólnak a költészet szépségével,
a próza tisztaságával és bibliai mélységgel. Arra valók, hogy olvassuk,
újraolvassuk, tanulmányozzuk, megtanuljuk és gyakran felidézzük őket.

Osho

Tantra

A lélekhez a szexualitáson keresztül
135 × 205 mm, 378 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU228
Bolti ár: 3990 Ft • Klubár: 3690 Ft
A spirituális tanító arra ösztönöz, tanuljuk meg
átélni, megérteni és meghaladni a szex megszokott szintjeit, mert így fantasztikus kapuk
nyílhatnak meg előttünk. A szexuális energia
használatával bármikor és bármilyen hosszan
jelen lehetünk abban a dimenzióban, ahol
újrateremthetjük, megújíthatjuk önmagunkat.

Mihalec Gábor

Házasság 2.0

A kapcsolatot cseréld, ne a társad!
130 × 190 mm, 152 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU223
Bolti ár: 2500 Ft • Klubár: 2290 Ft
Dr. Mihalec Gábor pár- és családterapeta.
A népszerű Gyűrű-kúra kidolgozója ezúttal
azokhoz a párokhoz szól, akik hosszú
éveket, évtizedeket töltöttek el egymás
mellett, és már nincsenek nagy álmaik
a házasságukkal kapcsolatban. A szerző
olyan szemlélet-és kapcsolatformáló lépéseket oszt meg, amelyek által önerőből
is hatalmas eredmények érhetők el.
„Ez a könyv (…) bebizonyítja, hogy nem
katasztrófákra, válásra van szükség az
újrakezdéshez és a boldogság visszanyeréséhez.” – írja a kötetről Prof. dr. Bagdy
Emőke, pszichológus.
„Vágj bele, hozd ki a legjobbat abból,
ami a tiéd!”

Gabriella Bernstein

Ítélkezés nélkül
135 × 205 mm, 220 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU229
Bolti ár: 3290 Ft • Klubár: 2990 Ft
Az univerzum mindenbent támogat és az Éde
sítsd meg az életed című bestsellerek szerzője személyes tapasztalatait összegyűjtve kidolgozta hatlépéses programját, ami neked is
segíthet kilépni az ítélkezés gyűrűjéből. Detoxprogramjában több spirituális tanítást és technikát ötvöz, az egyszerű, egymásra épülő lépéseket könnyen napi rutinod részévé teheted.

Esther és Jerry Hicks

A bőség törvénye
135 × 205 mm,
287 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU227
Bolti ár: 3490 Ft • Klubár: 3250 Ft
Esther és Jerry Hicks megismertet a titokkal, ami a Vonzás Törvénye hátterében áll.
A könyvből megtanulhatsz bőséget teremteni,
ha arra összpontosítasz, amit szeretnél, nem
arra, ami hiányzik az életedből! A bőség mindenki számára, korlátlanul elérhető.
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Menő könyvek

Kamasz, nyár,

könyv

A címben szereplő három szó elsőre talán

abszurdnak tűnhet egy mondatban, pedig
idén valósággá válhat. Az idei nyár nem a
YouTube-on, a Facebookon vagy az Instán
lógással fog eltelni, mert több olyan kötet
is megjelent a napokban, ami garantáltan a
kanapéhoz (napozóágyhoz) szögezi majd
a kamaszokat.

Kezdjük is rögtön Mészöly Ágnes köte-

tével, aki számos gyerek- és ifjúsági könyv
szerzője, és nem kisebb feladatra vállalkozott, mint hogy egy élethelyzetet két szemszögből írjon meg. A Vágod? főhőse ezúttal
két barátnő, akik óvodáskoruk óta mindenről ugyanazt gondolják, ugyanabba a fiúba
zúgnak bele és mindig kiállnak egymás mellett. Aztán történik egy kis félreértés, amelynek beláthatatlan következményei lehetnek.
Egy lopási ügy megzavarja az eddigi idillt, és
próba elé állítja Larát és Petrát…

Zsuzsa írt Vedd már észre! címmel. Csupa
kényes, tabudöntögető téma, melyek feldolgozásához, megbeszéléséhez jól jönnek ezek
a könyvek, segítenek elindítani a dialógust
szülő és gyermek között.

A

második könyv olvasói kérésre született meg, a Még sincs vége. Erdős Zsuzsa
szerelmespárját annyira megszerették a kamaszok, hogy egész egyszerűen a folytatást
követelték a kiadótól. Ki tudna erre nemet
mondani? A kötet érdekessége, hogy bár a
sorozat része, nem forgatós formában jelent
meg.

A

z előző kötetben megismert Niki és
Soma nem örülhettek túl hosszan annak,
hogy annyi bénázás után végre összejöttek.

Kiderül, a fiú szülei egy féléves dél-afrikai
kiküldetésre mennek, és Soma sem maradhat itthon. Hőseink bíznak abban, hogy kibírják a távkapcsolatot, hisz chatelnek minden nap. Szép lassan jönnek rá, hogy hat
hónap hosszú idő, és nem lesz olyan könnyű
egymás nélkül, mint gondolták. Különösen
Nikire fér rá a barátok bíztatása, mert Somát
nagyon lefoglalja, hogy próbál beilleszkedni
új környezetébe, ráadásul néhány csapattársa nem fogadja osztatlan lelkesedéssel a
röplabdacsapatban. Aztán Soma új barátaival egy koncertre megy a világ egyik végén,
míg Niki egy szülinapi buliba a másikon, és
máris elszabadul a virtuális pokol: vélt és valós problémák, féltékenység-szörnyek szabadulnak el és kavarják össze a szálakat…
Vágó Éva

Erdős Zsuzsanna

Még sincs vége!

Az Ellenpontok-sorozat egyik varázsa ab-

135 × 215 mm, 272 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU231
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft

ban rejlik, hogy segít mások szemével látni
a dolgokat, megmutatja az érme mindkét
oldalát. Rámutat arra, hogyan beszélünk
el egymás mellett, miből születnek a nagy
félreértések, konfliktusok. Mindezt nagyon
játékosan teszi, amikor az egyik szereplő
nézőpontjából követjük az eseményeket,
akkor meg kell fordítanunk a könyvet, és
odalapoznunk, hogy lássuk, a másik hogyan élte meg az eseményeket. A végső
megoldás, vagy ha úgy tetszik feloldás,
pedig úgy válik olvashatóvá, ha felvágjuk
a könyv középső részét. A sorozatban eddig három kötet jelent meg, az anya-lánya
konfliktusról Fiala Borcsa (Szerinted?!),
egy patchwork családról Kalapos Éva (Muszáj?!), az első szerelemről pedig Erdős

Niki és Soma – rengeteg félreértést leküzdve – végre összejöttek, de két röpke hét járás után útjaik egy időre elválnak. Soma
kénytelen elkísérni a szüleit egy féléves dél-afrikai kiküldetésre,
de mindketten bíznak abban, hogy kibírják a távkapcsolatot.
Hála a chatnek és a videóhívásoknak, először jól viselik az első
heteket, és barátaik is próbálják tartani bennük a lelket. Aztán
Soma új barátaival egy koncertre megy a világ egyik végén, míg
Niki egy szülinapi buliba a másikon...

Erdős Zsuzsanna

Vedd már észre!
Ellenpontok-sorozat
129 × 197 mm,
440 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU232
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár:
Klubár:0000
2780Ft
Ft

Mészöly Ágnes

Vágod?

Ellenpontok-sorozat
129 × 197 mm, 284 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU230
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft

Soma és Niki régóta kerülgetik egymást. Niki hitelesen hozza a lányok
tipikus félelmeit, problémázásait és Soma
azt, hogy mitől reagál másképp egy fiú ugyanarra a helyzetre. A Vedd már észre! naplószerű visszaemlékezéseit
olvashatod egymás után, előbb az egyik szereplő, majd a
könyvet megfordítva a másik szereplő szemszögéből is,
vagy úgy, hogy összefonod a két szálat, és megnézed, hogy
ugyanazt a történést mennyire másként látják a szereplők.

Lara és Petra óvodás koruk óta a legjobb barátnők.
Ugyanazt a gimnáziumot választották, és ugyanabba a fiúba szerettek bele. Csakhogy Áron Lettivel
kezd járni, az osztály legbalhésabb csajával, akire ráadásul az a gyanú vetül, hogy ellopta Petra
méregdrágra fejhallgatóját...
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MeNő könyvek

Igazi hungarikum

A Szívességből szerelem
szerzőjének legújabb könyve

Kasie West

A távolság relatív

135 × 215 mm,
304 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU233
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

A tizenhét éves Caymen Meyers úgy tanulmányozza a gazdag embereket,
akár egy tudományos kísérletben, és sok évi megfigyelés után biztos
benne, hogy csak egy dologra jók: pénzt költeni olyan felesleges holmikra, mint az anyukája boltjában árult porcelánbabák. Így amikor Xander
Spence besétál a boltba, hogy a nagymamájának vegyen egy babát, elég
egy pillantás, hogy Caymen megállapítsa, a fiú eszméletlenül gazdag. Bár
a fiú vonzó, és ő az első, aki tényleg felkelti a lány figyelmét, Caymen elég
okos ahhoz, hogy tudja, nincs esélye a fiúnál. Hiszen ha mást nem is tanult
az anyukája intelmeiből, azt igen, hogy a gazdag emberek figyelmét nehéz
felkelteni. Ám Xander ezentúl gyakran megjelenik az üzletben, dacára
a lány erőfeszítéseinek, hogy elriassza. Caymen pedig, legnagyobb rémületére, élvezni kezdi a fiú táraságát.

Régi kedvencek-sorozat
Bogáti Péter

Az ágasvári csata

141 × 200 mm, 304 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU235
Bolti ár: 2990 Ft
10+
Klubár: 2780 Ft

Király Anikó

Strand, papucs, szerelem

135 × 215 mm, 272 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU234
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft

Korosztálytól függetlenül garantált lesz a vidámság,
mert a Strand, papucs, szerelem című regénynek nagyon
jó humora van. Kicsit pimasz, nagyon önironikus, és felettébb szórakoztató. A főszereplő, Bogi nem egy újabb
superwoman, boszorkány vagy egy butácska bombázó,
hanem egy magát ostorozó kamasz Bridget Jones, akinek
izgalmasan alakul a nyara. Hogy miért? Mert a szokásos
két hét helyett két hónapot tölt az édesapja Balaton-parti kempingjében. Aztán azért, mert az apja elfelejtette
közölni vele, hogy a nyáron megnősül és egy kistesója is születik hamarosan. Arról nem is beszélve, hogy a
kemping épp a fejére dől (nem csak átvitt értelemben),
így nem csoda, hogy a vendégek messzire elkerülik. Bogi
megpróbál mindent helyre hozni, de a munka mellett
azért éjszakai fürdőzésre, barátokra, bulikra és persze
egy kis nyári szerelemre is van ideje…
Igazi hungarikum ez a regény – rólunk,
nekünk!
H. T. A.
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Vidám, kalandos történet egy csatáról,
amit egy tábor lakói vívnak az elrabolt
zászlóért, és amiben sok patakvíz
folyik, de semmi vér. Régi kedvenceksorozatunk célja, hogy gyerekkorunk
remek könyvei kicsit új köntösben, de
legalább akkora élményt jelenthessenek ma is.

Tilos az Á kiadó

www.lira.hu

Gimesi Dóra – Jeli Viktória –
Tasnádi István – Vészits Andrea

Időfutár 7.

Az ellopott időgép
130 × 195 mm,
360 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU236
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

12+

Egy lezárult sorozat – amelynek
mégsincs vége!Ha újra találkozni
szeretnél Hannával, Szabikával,
Edinával, Tibivel, Géza bácsival,
Rogyák Marival, Benedicttel
és a többi régi jó ismerőssel...
Ha már hiányzott Hanna néni...
Ha szeretnél újra borzongani,
de közben újra sokat nevetni...
És főleg, ha szeretnél újra az időben utazni... akkor kalandra fel!

(1) 33 77 333
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Ajánló • részlet

Olvassunk együtt!
Olvasni jó, ennél pedig csak egy jobb van:
a közös olvasás kisiskolás gyermekünkkel.
A Manó Könyvek frissen megjelent kiadványa tökéletes választás lehet erre a célra,
mert a kalandokkal teletűzdelt és kiváló humorral fűszerezett kötet, A zöld macska titka
kicsiknek és nagyoknak egyaránt felejthetetlen pillanatokat szerez majd.

K

ezdjük mindjárt a helyszínnel! A hangulatos Lármás Rumli tejivó falai közé
pillanthatunk be, ahol a törzsvendégek éppen elfogyasztják a szokásos italukat – nem
mindennapi színtér, azt meg kell hagyni.
Ruff Orsolya olyan részletesen és élet
hűen ábrázolta a szereplőket, hogy szinte
az az érzésünk, bent ülünk mi is a fényesre
dörgölt kocsmapultra támaszkodva. A nyugalmas ivászatot egy rémisztő hír szakítja
meg: Latyak, a hegyi mormota szerint egy
kislányt találtak a Pézsma tónál. Azonnal
kezdetét veszi a találgatás, hogy vajon ki

R É S Z L E T a mesere g é n y b ő l

A teremben félhomály uralkodott, a falba
vágott parányi ablakon poros pászmákban
szűrődött be a kinti napsugár.
Az üveg fájdalmasan mocskos volt, ám ez
a bent ülőket a legkevésbé sem zavarta.
– Egy korsóval, galambom! – rikkantotta
egy reszelős hang.
– Galamb ám a jó édes… – érkezett foghegyről a válasz, majd pohár koppant, és
lágy csobogás zaja ütötte meg a közelben
kornyadozók fülét. – Kettő tétova lesz! – vetette oda a kocsmároslány, és hevesen dörgölni kezdte a fényes pultot.
– Itt van kettő és fél. A többi a magáé…
cicus – dörmögte az ősz, púpos cickány, és
élvezettel markolt rá a korsóra.
Ahogy pofájához emelte, hátán megfeszült a szilvazöld kabát.
Törzsvendég volt a Lármás Rumliban,
ahogy az apja, az öregapja és az ő apja is soksok korsónak a fenekére nézett már a kérges
falak között. A háta mögött, a falon kifakult
fotók őrizték szomjas emléküket. Kerge-

lehet és miért jött? Az erdőlakók ősi ellenségei, a Hét Domb üregeiben tanyázó menyétek kémje lenne? Ezzel egy időben eltűnik az erdőlakók elnöke, és kiderül, valamire készül a patkánybanda, élén Nivallal,
a mormotával…
A kacifántos helyzet megoldására egy
talpraesett lány, pontosabban egy cicalány,
Zizi, a főhős vállalkozik. Szerencsére a barátai a segítségére sietnek, és addig nem nyugszanak, amíg együtt minden rejtélyt ki nem
bogoznak, és meg nem fejtik a zöld macska
titkát.
Az izgalmas cselekmény mellett szeretném még kiemelni Megyeri Annamária
szerethető rajzait, az ő fekete-fehér illusztrációi gazdagítják a fordulatokban bővelkedő meseregényt. Annyira elvarázsolt a szöveg és a képek egysége, a történet meglepő
fordulatai, hogy remélem, Ruff Orsolya
sok-sok ilyen kötettel ajándékoz még meg
minket a jövőben.
H. M.

dombi Eduárdnak nem volt szíve megtörni
a szép családi hagyományt, és titkon arra
vágyott, hogy egy napon az ő szőrös képe is
felkerüljön a falra.
– Na azért! – dorombolta elégedetten a
pult másik oldaláról egy meleg hang. Gazdája kedvtelve nézegette magát a bádogpult
tükrében, majd hangosan fújt egyet, amikor
Eduárd háta mögött gyufa sercent, és fellobbant egy vékonyka láng.
– Füstösök, kifelé! Nem látja? T-I-L-O-S
A D-O-H-Á-NY-Z-Á-S! – mutatott a cicalány a feje fölött függő bádoglapra.
A betűk egy része már lekopott, így a
hunyorgók csak annyit láttak, hogy ILOS
HÁNY.
A félhomályban nagyot villant a pult
mögött álló macskalány szeme, és az elég

Ruff Orsolya

A zöld macska titka
Meseregény Megyeri Annamária rajzaival
145 × 215 mm, 144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU237
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft

8+

A Lármás Rumli tejivó vendégei – élükön Zizivel,
a talpraesett cicalánnyal – mindent elkövetnek,
hogy megfejtsék a zöld macska titkát.

is volt ahhoz, hogy a pipájával hadonászó,
láthatóan spicces sün kioldalogjon a résnyire nyitva hagyott ajtón a szabadba.
– Vaksi népség! – dörmögte a macska. –
A múltkor is három napig szellőztethettem
a bundámat a Süti bácsi pipája után…
A cickány egykedvűen megvonta a vállát,
mire kabátzsebében összekoccantak a feszítővasak, csavarhúzók, cipészárak.
A szerszámok lyukat ütöttek az egyik
hatalmas zseben, a lyukból pedig egy rozsdás ráspoly
kandikált ki. Eduárdot
azonban ez a legkevésbé sem zavarta, és nagyot húzott a korsóból.
A korty még a szájában
volt, mikor szeme fennakadt, orrlikai kitágultak,
torka kaparni kezdett.
A szájában tartott lét fehér permetként porlasztotta szerteszét, beborítva
vele nemcsak a fényesre
dörgölt kocsmapultot, de
a szépséges macskalány
bundáját is.
– Zizike! – bődülte el
magát a cickány. – Ez…
ez… ez…
Ez a tej… aludt!”
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Manó könyvek
Csapody Kinga

Hiányzol!

4+

De addig is jól érzem magam!

Csapody Kinga

5+

196 × 196 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU241
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
Ez a családi beszélgetőkönyv segítséget
kíván nyújtani abban, hogy könnyebben induljon el dialógus szülő és gyer3+
meke között arról, miért nem dől össze Farkas Nóra
a világ, ha néha a nagyszülők vagy egy
Összeköt a szeretet
bébiszitter vigyáz a gyerekre. És akkor
sem, ha a szülők már nincsenek együtt. 196 × 196 mm, 32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU238
Bolti ár: 1990 Ft • Klubár: 1850 Ft

Utazik a család
Irány a Dunakanyar!

Baár Tünde – Bakos Barbara

Rendelési kód: BU239

Mindig igazam van!

Irány Esztergom!

Buda és Vince-sorozat

Beszoktatós mesekönyv
Hol volt Kobak, mielőtt megszületett
volna? Mi az a láthatatlan madzag,
ami akkor is összeköti az anyukájával, amikor éppen nincsenek együtt?
Miért kell Kobaknak az óvodában
maradnia, és mikor találkoznak újra?
És mi vár rá ezen az ismeretlen helyen? Ezt a kedves könyvet lapozgatva és Szepesi Szűcs Barbara bájos
rajzait nézegetve mindent megbeszélhetünk. A történet végén játékos
feladatok és kitöltendő oldalak segítik a kicsiket abban, hogy megbarátkozzanak a gondolattal, mostantól
ők is óvodába járnak.

8+

Rendelési kód: BU240
196 × 196 mm, 64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
Klubár: 1850 Ft/kötet

Bakos Barbara rajzaival
163 × 238 mm, 104 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU243
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft

Szalma Edit egy bájos, kissé szeleburdi
családot álmodott, majd rajzolt meg.
A három gyereket, szüleiket és állataikat
ezúttal a Dunakanyarba és környékére
kísérhetjük el Csapody Kinga meséivel.
A könyvből egy csomó ötletet lehet meríteni, hogy a környéken miket lehet felfedezni, megmászni és kipróbálni.
Csatlakozzatok hozzájuk, fedezzétek fel
a mesékkel, majd a valóságban is Magyarország egyik legszebb részét!

Buda és Vince az első közös év nehézségei után – köszönhetően a nyári tábornak is – nagyon jó barátok lettek. Azonban szeptemberben úgy tűnik, mindenki
csak a saját igazát hajtogatja. Tanárok,
szülők és bizony Buda és Vince is. Mert
azt hiszik, hogy nekik MINDIG IGAZUK
VAN.

Nele Neuhaus

Charlotte
Rosie Banks

Titkos királyság
Állatbarát-díj

Első szerelem, első verseny

8+

145 × 215 mm, 272 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU242
Bolti ár: 2990 Ft • Klubár: 2780 Ft

129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU245
Bolti ár: 990 Ft • Klubár: 920 Ft

Charlotte és álomlova, Concorde életük
első versenyén rögtön megnyerik a díjugratást. Ráadásul Simon megkéri Charlottetot, hogy legyen a barátnője, így a lány a
föld felett lebeg a boldogságtól! Ám legjobb
barátnőjével, Dorissal egyre gyakoribbá
válnak a veszekedések, és amikor Doro az
istállóban majdnem komoly balesetet okoz,
a két lány között végképp eltörik valami.

Jázmin, Fanni és Nelli alig várják, hogy találkozzanak Pinkivel, a Tollas Tanya gazdájával és a
gondjaira bízott varázslatos állatokkal. De jaj!
Keserű királynő átkának hatására Fanni elvesztette azt a képességét, aminek köszönhetően
az állatok pillanatok alatt elfogadták és megszerették őt. Mindennek a tetejébe a gonosz
királynő még Pinkit is elvarázsolja.
Rosie Banks

Titkos királyság
Ragyogó kupa

Annette Moser – Dorothea Ackroyd

8+

129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU246
Bolti ár: 990 Ft • Klubár: 920 Ft
A lányok ezúttal a Varázslatos Vidámparkba
repülnek, ám Trixi még mindig nem kapta vis�sza régi varázserejét. Fanninak, Jázminnak és
Nellinek meg kell nyerniük a Ragyogó kupát,
különben tündérmanó barátjuk ereje örökre
elvész. Mivel Keserű királynő és viharmanói
most is rosszban sántikálnak, a barátnőknek
mielőbb lépniük kell...
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8+

Kiscsikók
Olvass velem!-sorozat

6+

163 × 238 mm, 56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU244
Bolti ár: 1990 Ft • Klubár: 1850 Ft
A sorozatban izgalmas történetek eleve
nednek meg azoknak, akik már barátkoznak az önálló olvasással. A főhősök
nagyobb betűvel írt, színes mondatait a
gyerekek, a hosszabb részeket a szülők,
nagyobb testvérek olvashatják.
Ezúttal három kedves történetet várja a
gyerekeket a főszerepben egy-egy kiscsikóval.

www.lira.hu

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Babilon könyvkiadó
Stefanie Dahle

Szamócka

5+

Erdei mulatság és más történetek
163 × 238 mm, 80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU247
Bolti ár: 2490 Ft • Klubár: 2290 Ft
Szamócka mindig remekül érzi magát a
barátaival, és ha szükség van rá, mindig
segít. Ám néha a világ legjobb szamóca
tündérnek is lehet rossz napja – szerencsére a barátai mindig tudják, hogy
mivel deríthetik jókedvre, és végül mindannyian együtt nevetnek és táncolnak
a Szamócáskertben.

Végre vakáció
Margit Auer

2.

Mágikus állatok iskolája

Silas és Rick
154 × 210 mm, 227 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU249
Bolti ár: 2990 Ft
8+
Klubár: 2780 Ft

Milyen kalandok várnak Miss Cornfield
osztályának diákjaira a szünidőben? Ida
és Rabbat tengerparti kiruccanása után
a nyári nomád tábor izgalmait élheted át
Silasszal és Rickkel. Silas a vándorkupára hajt. Vajon elnyeri? Kiderül, hogy csapatban játszani jó, és az elpotyogtatott
cukorkák rejtélye is megoldódik. Vedd
fel a nyári olvasmánylistádra a Mágikus
állatok iskolája – Végre vakáció második
kötetét!

TONY WOLF

Mesél az erdő
Az óriásokról

Mi MICSODA

163 × 238 mm,
88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU248
4+
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2290 Ft
A törpék az egyik napsütéses
reggelen furcsa dübörgésre
ébrednek. A hangok egy világjáró óriás közeledő lépteit jelzik, aki azért
látogat el a törpék falujába, mert kínzó fogfájás
gyötri, és reméli, hogy itt talál valakit, aki segíteni tud rajta. A Fogdoktor gondos munkájának
hála, Rőtszakáll megszabadul a fogfájástól, és
szeretné meghálálni a törpék gondoskodását.
Közösen elhatározzák, hogy egy nagy gátat építenek, hogy eláraszthassák a földeket vízzel, és
rizstermesztésbe kezdhessenek. Az óriás beköltözik egy közeli barlangba, de a varázslótörpe
észreveszi, hogy Rőtszakáll szomorú. Kinyitja hát
a Törpék Nagykönyvét, hátha talál valami hasznos tanácsot, ám egy hatalmas titokra bukkan a
megsárgult lapok között...

Pagony könyvkiadó

Marék Veronika

A bohóc
és a kismajom

Vadon élő állatok

Beleolvasó Tudtad? Régen egyes uralkodók idomított gepárdokkal vadász
tak. Akkoriban azonban még nem tudták fogságban tenyészteni, ezért egy idő
után felhagytak vele, hogy háziállatként tartsák.

Formák – Tekergető

5+

Pásztohy Panna rajzaival
165 × 210 mm,
96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU253
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Marék Veronikát és hőseit, Boribont, Kippkoppot, A kockásfülű
nyulat mindenki ismeri és szereti.
De ismerjük-e Harcsabajusz kapitányt, Cuppogót, a kis sünit, Rombolli cirkuszából a kismajmot? Őket
talán már kevésbé… Most, a Marék
Veronika mesél-sorozat első kötetébe
óvodásoknak szóló, állatos történeteket válogattunk – egy marékkal.

Rendeljen július 16-ig!

8+

Otthonuk a természet
230 × 280 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU250
Bolti ár: 3200 Ft • Klubár: 2980 Ft
Milyen vadon élő állatok élnek a Föld
különböző tájain? Mi történik, ha egy
szállodát az elefántok megszokott útvonalára építenek? Milyen trükkel csapja be
támadóit az oposszum? Honnan kapta
elnevezését a pókmajom? Hány méterre
tud ugrani a vörös óriáskenguru? Ismerd
meg a világ vadon élő állatait!

177 × 177 mm, 12 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU251
Bolti ár: 2790 Ft • Klubár: 2590 Ft
Új sorozat a legkisebbeknek a világ beszélgetős, játékos felfedezéséhez. Négyzet, háromszög, csillag – nézzünk csak
meg, mi mindennek van ilyen alakja! És
még milyen formák vesznek körül bennünket? Minden oldalpáron rejtőzik egy
ujjal kitekerhető meglepetés!

www.lira.hu

1+

Jannie Ho

Inci Finci keresi a mamáját

1+

Tili-toli könyv
187 × 187 mm, 8 oldal, karton
Rendelési kód: BU252
Bolti ár: 2590 Ft • Klubár: 2390 Ft
A Tili-toli-sorozat vidám állatkái egykettőre belopták magukat az 1–3 évesek
szívébe. Nyuszó-Muszó, Bujszi kutya, CicóMicó és Kicsi Breki után megérkezett Inci
Finci. A cuki kisegér kedvenc helyeit járja be, hogy megtalálja a mamáját. Vajon
hol bukkan rá? A beépített húzókákkal
jó móka a közös keresgélés!

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00 29

Móra könyvkiadó

2050
Ifjúsági novellák
a jövőről
10+
142 × 197 mm,
224 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BU255
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2290 Ft
Milyen lesz 33 év múlva
a kamaszok élete? Hogyan
fest majd Magyarország
2050-ben? 13 fiatal író ifjúsági novellája kutatja a jövőt
a nagy sikerű, díjnyertes Jelen! című antológia folytatásában. A kötet szerzői: Bégányi Dániel, Farkas Balázs, Garaczi
Zoltán, Gáspár-Singer Anna, Brandon Hackett, Jassó Judit,
Lackfi János, Lapis József, Makai Máté, Moskát Anita, Szöllősi Mátyás, Totth Benedek, Zelei Bori.

Majoros Nóra

Pityke és prém

Magyar mesék
lázadó lányoknak

25 nő története
165 × 235 mm,
120 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU254
Bolti ár: 2999 Ft
10+
Klubár: 2790 Ft
Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy lány. Nem
is egy – huszonöt. Lányok,
nők, asszonyok, akik nem
mindennapi nehézsége
ken lettek úrrá, és sokszor képtelenül merésznek tűnő célokat értek el. Izgalmas
életükről mesélnek a kötet szerzői: Kiss Judit Ágnes, Mesterházi Mónika, Miklya Luzsányi Mónika, Molnár Krisztina Rita,
Szabó T. Anna, Tóth Krisztina.

10+

138 × 200 mm,
480 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU262
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2790 Ft
A pitykések birodalmában szigorú 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+

Cookie O’Gorman

Nindzsalány

13+

138 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU260
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2290 Ft
Snow-Soon Lee tizenhét éves
koreai lány, és Bruce Lee
a példaképe. A harcművészet
koronázatlan királynője nem
az a bulizós típus, de ha felheccelik, 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 találkoznak többé. Vagy mégis?

138 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU259
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2290 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!

Bende Nelly

Papírfül kapitány

Zágoni Balázs
Fekete fény 1.

A Gömb

13+

130 × 198 mm,
360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU263
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2290 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…

Ördögh Ottó

Sortalanság

13+

Magyar irodalmi paródiák
124 × 205 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU261
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2290 Ft
Ördögh Ottó a VIP – Világirodalmi paródiák című kötete
után ezúttal a magyar irodalom
gyöngyszemeit parodizálja
a tőle megszokott finom humorral és komolysággal. Janus
Pannoniustól Pilinszky Jánosig,
Zrínyi Miklóstól Radnóti Mik
lósig, Mikszáth Kálmántól
Hamvas Béláig több mint huszonöt kanonizált szerző kapja
meg a magáét.
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Békés Márta

Imbolygó
iskolabolygó

8+

Versek a suliról
150 × 200 mm,
64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU257
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2290 Ft
Békés Márta gyakorló peda
gógusként tökéletesen ismeri
a diákok szóhasználatát és
mindennapi problémáit.
Új verseskönyve az általános
iskolások, tanárok és szülők
körében egyaránt népszerű
Iskolabolygó című kötet átdolgozott, kibővített kiadása Ritter
Ottó humoros rajzaival, Vekerdy
Tamás értő ajánlásával.

www.lira.hu

129 × 185 mm,
160 oldal, kartonált
Rendelési kód: BU256
8+
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2290 Ft
Mit tehet egy vérbeli kalóz,
ha ellopják a hajóját?
Befejezi a kalózkodást,
és a szárazföldön unatkozik.
Papírfül kapitány pontosan
így tesz. Aztán egy napon
bekopog hozzá Ismeretlen,
a falábú kalóz, és a két derék férfiú úgy dönt: ideje újra
tengerre szállni! Elkezdődik a nagy kaland, amelyből
a Kalózsziget leghíresebb lakói is kiveszik részüket:
a kampókezű Klisé kapitány, a gazember Orgazda Bob,
valamint a csinos Lev Tolsztoj, aki valójában színésznő.
Balázs Ágnes

A pösze nyuszi

És más történetek
5+
160 × 200 mm,
56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU258
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2290 Ft
A mulatságos történetek alatt
ugrálhatsz, tapsolhatsz, szaladgálhatsz, sőt még kiabálhatsz is,
amikor elhangzanak a feladatokra buzdító szavak.

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00

Napraforgó

k al andsoroz at

Jurassic World

Bukott birodalom
A raptorok megmentése
230 × 230 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BU270
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3690 Ft

5+

Az applikáció segítségével keltsd
életre a dinókat a szobádban!
Varázsolj dinoszauruszokat az otthonodba!
Ismerkedj meg a Jurassic World legújabb
teremtményeivel, és az ingyenesen letölthető
alkalmazás segítségével jelenítsd meg őket
a szobádban!

Szobatiszta
leszek...

Victoria Vázquez

Az időgép

8+

145 × 205 mm,
144 oldal, flexibilis
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
Klubár: 2780 Ft/kötet

Rendelési kód: BU264

Az elveszett üzenet
Rendelési kód: BU265

A repülő gépezet
Rendelési kód: BU266

Ugrás a jövőbe
Rendelési kód: BU267

A tunguszkai tűzgömb
Rendelési kód: BU268

A skót kastély szelleme
Rendelési kód: BU269

Rendeljen július 16-ig!

A bátor és kalandvágyó Alexa és
legjobb barátja, a könyvmoly Csiang
remekül kiegészítik egymást. Amikor egy osztálykiránduláson Alexa
kalandot szimatol, Csiang boldogan
csatlakozik hozzá. Ám az egyszerű
kincskeresésnek induló játék váratlan
fordulatot vesz, és a két gyerek
nagyon távol kerül az otthonától mind
térben... mind időben. Egy titokzatos
társaság siet a segítségükre, közös
kalandjaikról szól ez a lebilincselően
izgalmas sorozat.

www.lira.hu

Szobatiszta leszek! Mimi

al
ákk

Salamon király kincse

matr
ic
Rendelési kód: BU272

Szobatiszta leszek! Dani
Rendelési kód: BU271

2+

195 × 270 mm, 12+4 oldal, puhatáblás
Bolti ár: 990 Ft / kötet
Klubár: 920 Ft / kötet
A kicsik önállóság felé vezető útján jelentős
mérföldkőnek számít a szobatisztaság.
Ennek motiválására készült ez a matricásfüzet, amely kedvesen leírja a lépéseket, és
a sikeres kivitelezést matricával jutalmazza.
Mire az összes matrica a helyére kerül,
már rögzült is a helyes viselkedésforma,
tehát jár a kupa és az elismerés!

(1) 33 77 333

(1) 299 80 00 31

Fotó: GETTY IMAGES

Hunter Davies

John Lennon
levelei és feljegyzései

189 × 246 mm, 400 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BU273
Bolti ár: 6990 Ft • Klubár: 6490 Ft
A több mint 300 levél egytől egyig John Lennon eddig nem ismert,
szenvedélyekkel és félelmekkel teli, legszemélyesebb oldaláról mesél.
E különleges kötet nem más szemével, hanem saját írásain keresztül
mutatja be a XX. század egyik legfontosabb, kultikus népszerűséggel
bíró alkotóegyéniségét. Az előszót Yoko Ono írta.

A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés
kézhezvételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy fu
társzolgálattal megküldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel
kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen feltételekkel csak magyarországi címre
vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgá
latunknál! A Líra Könyv Zrt. a katalógusban található könyvekre minőségi
garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmentesen kicseréli.
A Líra Könyv Zrt. garanciát vállal arra, hogy a megrendelés során birto
kába jutott adatokat csak a Líra
Az ön helyi munkatársa:
Könyvklub használja, azokat más
nak nem adja át.
Ajánlatunk a készlet erejéig
érvényes. Amennyiben valamely
termék a nagy érdeklődés miatt

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2018. július 16-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

