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AJÁNDÉK

7000 FT FELETTI MEGRENDELŐINKNEK
AJÁNDÉKKÖNYVET KÜLDÜNK. 
(Az ajánlat a postai és helyi munkatársain kon keresztüli 
megrendelésekre vonatko zik, és a készlet erejéig ér vé
nyes! Ha a meg hirdetett könyv elfogyna, akkor ugyanilyen 
értékű könyvet küldünk helyette.)

S. J. Watson

A MÁSIK ÉN
137 × 197 mm, 416 oldal, kartonált
Amikor Julia, a harmincas éveiben járó brit csa
ládanya megtudja, hogy húga brutális gyilkosság 
áldozata lett, nyomozásba kezd. Kutatása közben 
megismerkedik egy vonzó férfival az interneten, 
s hamarosan ő maga is veszélybe  kerül.

AJÁNDÉK KÖNYV!

 Bármely boltunkban  BOLTLISTA: www.lira.hu

 Postán  LÍRA KÖNYVKLUB, 1431 BUDAPEST, PF.: 172. 
 (a megrendelőlap elküldésével)

 Faxon  (1) 299 8000 (a megrendelőlap elküldésével)

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

 Helyi munkatársainkon keresztül  
 Keresse helyi munkatársainkat: rendeléséért házhoz mennek,  
 a kiválasztott könyveket pedig otthonába szállítják.   
 TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: (1) 33 77 333

   E-mailen  konyvklub@lira.hu  

 (Kérjük, ügyeljen arra, hogy megrendelése tartalmazza a megrendelő  
 és a megrendelni kívánt termékek pontos adatait.)
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OLVASNIVALÓ

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk  
minden kedves Törzsvásárlónknak!

I rigylésre méltó életet él 
a Szabó T. Anna–Drago
mán György házaspár: 

mindketten sikeres írók, az
zal foglalkoznak, amit igazán 
szeretnek csinálni, ráadásul 
most egyszerre jelenik meg 
könyvük. Éppen ezért a ked
vükért szakítottunk azzal a 
hagyománnyal, hogy címla
punkon csak egy író szere
pelhet, és természetesen 
nagyinterjúnk is kettejükkel 
készült.

Egy 22. századi Nyáry 
Krisztián biztosan őket is 
megemlíti majd a híres sze
relmespárokról szóló köny
vében, de addig is fogadják 
szeretettel a „mai” Nyárytól 
az elmúlt pár száz év leg
szebb vagy legszomorúbb, 
szívet facsaró vagy épp gyo
morszájon vágó szerelmes 
leveleit – az Írjál és szeressél 
című új könyvéről beszélget
tünk a szerzővel.

És hogy jókedvünk legyen 
a karácsonyi szünet idején, 
arról Hofi Géza és Jonas 
Jonasson gondoskodik: utób
bi világhírű és szeretnivaló 
figurája, a százéves ember 
újra körbeszerencsétlenkedi 
a világot, hogy aztán sze
rencsés megérkezés legyen a 
vége, a magyar humoristának 
pedig most először jelentek 
meg a legfrissebbnek ható 
poénjai összegyűjtve, könyv 
formájában.

Király Levente
főszerkesztő

Kedves Vásárlóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy minden igyekezetünk elle
nére sajnos előfordulhat, hogy 
a meghirdetett könyvek – raj
tunk kívülálló okok miatt – nem 
jelennek meg időben. Ilyen 
esetben ügyfélszolgálatunk tá
jé koztatást ad, és a szállítás 
időpontját is egyezteti Önökkel.

A legkésőbb 2018. december 
15-én éjfélig feladott 

megrendeléseket garantáltan 
még ka rácsony előtt 

kiszállítjuk, a készlet erejéig.

A NAPOK ISZKOLÁSA 
Magvető könyvnotesz 2019

88 × 138 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX104

Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Egy év versekkel  
és prózával – 

idézetek, képek

Paulo Coelho
UTAK
NAPTÁR 2019
136 × 208 mm,
264 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX103
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

Határidőnapló Coelhoidézetekkel,
színes illusztrációkkal díszítve.

Jó olvasást!

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

www.olahnyomda.hu Vezérigazgató: Oláh Miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333IS
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Máramarosi Lili, Szabó Tibor Benjámin (szerk.)

AZ ATHENAEUM NAGY KÉPES KALENDÁRIUMA A 
2019-ES ÉVRE
168 × 238 mm,
212 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX
Bolti ár: 5999 Ft
KLUBÁR: 0000 FT

Az Athenaeum vállalatcsoport alapítója, a könyvesboltosból lett 
nyomdász és könyvkiadó 1859ben Emich Gusztáv Nagy Képes Nap
tára címmel életre hívott egy olyan kalendáriumot, amely, azon túl, 
hogy tényleges határidőnaplóként is használható volt, a kor írástudói 
számára legfontosabb információkat gyűjtötte össze. Mi pedig, az 
Athenaeumnál úgy döntöttünk, hogy 2019re felélesztjük a magyar 
írott kultúra legnagyobb hagyományú kalendáriumtermékét. A 
színes nyomású kiadvány steampunk arculatát Földi Andi tervezte, az 
olvasnivalókat olyan kiválóságok jegyzik, mint Bíró Szabolcs, Matthew 
DaintreyHall, Gerlóczy Márton, Görög Ibolya, Háy János, Horváth 
Gergely, Jászberényi Sándor, Kalapos Éva Veronika, Karafiáth Orsolya, 
Lakatos Levente, Nyáry Krisztián és Szurovecz Kitti. Az bevezető olvas
mányt Vámos Miklós írta.

Máramarosi Lili – Szabó Tibor Benjámin (szerk.)

AZ ATHENAEUM 
NAGY KÉPES KALENDÁRIUMA 
A 2019-ES ÉVRE
168 × 238 mm, 212 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX102
Bolti ár: 5999 Ft • KLUBÁR: 5580 FT

Az Athenaeum vállalatcsoport alapító
ja, a könyvesboltosból lett nyomdász és 
könyv kiadó 1859ben Emich Gusztáv Nagy 
Képes Naptára címmel életre hívott egy 
olyan kalen dá riu mot, amely, azon túl, hogy 
tényleges határidőnaplóként is használható 
volt, a kor írástudói számára legfontosabb 
információkat gyűjtötte össze. Mi pedig, az 
Athenaeumnál úgy döntöttünk, hogy 2019re 
felélesztjük a magyar írott kultúra legnagyobb 
hagyományú kalendáriumtermékét. A színes 
nyomású kiadvány steampunk arculatát 
Földi Andi tervezte, az olvasnivalókat olyan 
kiválóságok jegyzik, mint Bíró Szabolcs, 
Matthew Daintrey Hall, Gerlóczy Márton, 
Görög Ibolya, Háy János, Horváth Ger gely, 
Jászberényi Sándor, Kalapos Éva Veronika, 
Karafiáth Orsolya, Lakatos Levente, Nyáry 
Krisztián és Szurovecz Kitti. Az bevezető 
olvasmányt Vámos Miklós írta.
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Hangolódjon a karácsonyi ünnepekre!

Debbie Macomber

A FAGYÖNGY ALATT
125 × 189 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX108
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Debbie Macomber

ELSŐ HÓ
125 × 189 mm,
216 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX111
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Debbie Macomber

CSILLAGOS ÉJ
125 × 189 mm,
256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX112
Bolti ár: 2600 Ft
KLUBÁR: 2390 FT

Debbie Macomber

TIZENKÉT NAP KARÁCSONYIG
125 × 189 mm,
236 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX115
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Debbie Macomber

ANGYALI SEGÍTSÉG
125 × 189 mm,
224 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX116
Bolti ár: 2500 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Lucinda Riley

ANGYALFA
137 × 197 mm, 496 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX109
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Harminc év telt el azóta, hogy Greta elhagyta March
mont Hallt, a hatalmas, csodaszép, hegyektől övezett 
walesi udvarházat. Az asszony egy régi barátja, David 
Marchmont meghívására tér vissza egykori otthoná
ba, hogy ott ünnepelje a karácsonyt. A korábban itt 
töltött időből azonban semmire sem emlékszik – egy 
tragikus baleset következtében ugyanis élete több 
mint két évtizede kitörlődött a memóriájából. Amikor 
egyik nap sétára indul a hóval borított vidéken, az er
dőben véletlenül rábukkan egy sírra, ahol – a sírkőre 
vésett, kopott felirat szerint – egy kisfiú nyugszik...

Mary Alice Monroe

DÉLI KARÁCSONY
125 × 189 mm, 304 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX110
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

A karácsonyban mindig van valami varázs
latos. A tízéves Miller McClellan mégis úgy 
érzi, hogy ezen a télen élete legrosszabb 
napjai várnak rá a szeretet ünnepén. 
Az édesapja elvesztette a munkáját. Így 
aztán semmi esély sincs arra, hogy Miller 
megkapja azt a kiskutyát, amire már régóta 
vágyik. Bátyja, Taylor testilelki sérülésekkel 
tér haza Afganisztánból, s a feszült han
gulatban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy 
Millernek kell megmentenie az ünnepet...

Sabrina Jeffries

KARÁCSONYI CSODA
137 × 197 mm,
304 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX113
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Debbie Macomber

SZERELEM KARÁCSONYRA
125 × 189 mm, 212 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX114
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Merry Knight igen elfoglalt. Saját 
magára sincs ideje, egy kapcsolat 
pedig már végképp nem fér bele az 
életébe. Az anyja és az öccse azonban 
megelégeli ezt a helyzetet, és a tudtán 
kívül – születésnapi ajándékként – 
regisztrálják egy társkereső oldalra, 
a fotója nélkül. A lány eleinte ellen
érzésekkel fogadja ezt a beavatkozást, 
aztán vonakodva mégis úgy dönt, tesz 
egy próbát.

Szurovecz Kitti

HÓPELYHEK A VÁLLADON
136 × 204 mm,
352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX105
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FTÜNNEPEK ÜNNEPE

124 × 183 mm,
196 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX107
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Tíz karácsonyi történet 
a magyar és a világiro
dalom mestereitől.

CSODÁKKAL TELI ÉJSZAKA
124 × 183 mm, 208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX106
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Tízennégy megható történet a magyar és 
a világiro dalom nagyjaitól.

ÚJ ÚJ

ÚJ
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Sikerkönyvek a fa alá

M. Kiss Csaba

BOLDOGSÁGKÖNYV
124 × 183 mm,
350 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX117
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Lackfi János – Vörös István

CSAVARD FEL  
A SZÖVEGET
180 × 250 mm,
266 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX118
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Brock Yates

ENZO FERRARI – 
A BIRODALOM,  
ÉS AMI MÖGÖTTE VAN
125 × 200 mm,
528 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX119
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

Bede Béla

MAGYARORSZÁG  
ÚJÉVTŐL SZILVESZTERIG
130 × 197 mm,
352 oldal, flexibilis
 Rendelési kód: BX129
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT

Poós Zoltán

ROCK& ROLL  
ÁRUHÁZ
165 × 220 mm,
152 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX130
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Csóka Judit (szerk.)

MESÉK FELESÉGEKRŐL 
ÉS FÉRJEKRŐL
183 × 124 mm, 364 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX128
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Bartis Attila

A SZIGETEKEN
240 × 302 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX132
Bolti ár: 14 999 Ft
KLUBÁR: 13 990 FT

Robert Adkinson (szerk.)

SZENT SZIMBÓLUMOK
160 × 178 mm,
792 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX131
Bolti ár: 7990 Ft
KLUBÁR: 7390 FT

Philip C. Almond

ÉLET A HALÁL UTÁN
150 × 230 mm,
296 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX120
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4190 FT

ISTEN OLTÓ-KÉSE
33 magyar vers Istenről, hitről 
200 × 200 mm,
104 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX127
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

NYÁRY KRISZTIÁN KÖTETEI

ÍGY SZERETTEK ŐK
Magyar irodalmi  
szerelmeskönyv
180 × 270 mm,
132 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX125
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

ÍGY SZERETTEK ŐK 2 
Újabb irodalmi  
szerelmeskönyv
180 × 270 mm,
164 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX126
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

FESTŐI  
SZERELMEK
185  × 245 mm, 
248 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX121
Bolti ár: 5490 Ft
KLUBÁR: 4990 FT

IGAZI HŐSÖK
33 magyar
190  × 235 mm,  
248 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX124
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

MERÉSZ  
MAGYAROK
30 emberi történet
190 × 235 mm,
272 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX123
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

FÖLÉBREDETT  
A FÖLD
Levelek, hősök, törté-
netek 1848/49-ből 
165  × 242 mm,  
432 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX122
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

ÍRJÁL  
ÉS SZERESSÉL
125 szerelmes levél  
és történet 
190  × 260 mm,  
280 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX325
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT
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KARÁCSONYCsodálatos albumok

Jasmina Trifoni

A VILÁG LEGSZEBB KASTÉLYAI
230 × 320 mm, 272 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX134
Bolti ár: 9900 Ft
KLUBÁR: 8990 FT

Elena Bianchi

A VILÁG LEGSZEBB  
NEMZETI PARKJAI
230 × 320 mm, 272 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX135
Bolti ár: 9900 Ft
KLUBÁR: 8990 FT

Csáky Imre

HERALDIKA 
A Magyar Királyság államcímerei 
és vármegyecímerei a XIX. század 
harmadik harmadában
235 × 300 mm, 272 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX139
Bolti ár: 9900 Ft
KLUBÁR: 8990 FT

AZ EMBERISÉG TÖRTÉNETE
22 000 év – 1000 tárgy
250 × 300 mm, 
400 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX136
Bolti ár: 12 000 Ft
KLUBÁR: 10 990 FT

Zöldi Gergely

KONCZ ZSUZSA
240 × 281 mm, 304 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX140
Bolti ár: 9990 Ft
KLUBÁR: 8990 FT

JOHN LENNON LEVELEI  
ÉS FELJEGYZÉSEI
189 × 246 mm,
400 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX144
Bolti ár: 6990 Ft
KLUBÁR: 6490 FT

Gianni Morelli – Roberto Mottadelli

A 20. SZÁZAD LEGMEG-
HATÁROZÓBB EGYÉNISÉGEI
237 × 280 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX133
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5590 FT

Sebastiano Salvetti

LEGENDÁS AUTÓK
265 × 305 mm, 272 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX141
Bolti ár: 12 000 Ft
KLUBÁR: 10 990 FT

John Brewer (szerk.)

FUTÓK KÉZIKÖNYVE
228 × 250 mm,
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX137
Bolti ár: 7990 Ft
KLUBÁR: 7390 FT

M.Reid–B. Elliot–M. Crespo

TENISZ KÉZIKÖNYV
228 × 250 mm,
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX142
Bolti ár: 7990 Ft
KLUBÁR: 7390 FT

Tim Peake 
HALLÓ,  
A FÖLDDEL BESZÉLEK?
200 ×200 mm, 240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX143
Bolti ár: 5490 Ft
KLUBÁR: 4990 FT

6

Szabó Edit (szerk.)

GYENGÉBB? NEM!
190 × 235 mm, 
216 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX138
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5570 FT
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KARÁCSONYKényeztető ajándékötletek

Alison Walker

ENNI VALÓ AJÁNDÉKOK
187 × 210 mm,
176 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX151
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4190 FT

Paula Grainger – Karen Sullivan

CSODATEÁK
190 × 235 mm,
144 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX149
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Katariina Vuori – Janne Pekkala

SZAUNASZAKÁCSKÖNYV
190 × 235 mm,
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX154
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5490 FT

Mucha Attila

KONYHA, SÖR, FŐZÉS 
Így főzök sört a konyhában
200 × 225 mm,
120 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX146
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Eleonora Galasso

A MAI RÓMA KONYHÁJA
185 × 245 mm, 
304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX148
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5590 FT

Körner András

A MAGYAR ZSIDÓ KONYHA
190 × 235 mm, 400 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX147
Bolti ár: 6990 Ft
KLUBÁR: 6500 FT

Csigó Zita

CSOMAGOLJ EBÉDET!
190 × 235 mm,
180 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX150
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4590 FT

Clea Cregan

MINIKERTEK
200 × 200 mm, 160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX153
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT

Nemes Nóra 
AZ ÉN AMERIKAI KONYHÁM

307 FREDERICK STREET
190 × 235 mm, 176 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX155
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT

Danielle LaPorte

VÁGYTÉRKÉP
190 × 235 mm, 320 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX156
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

GYÓGYNÖVÉNYEK LEXIKONA
277 gyógynövény – 24 recept
160 × 215 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX152
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4190 FT

7

Szulák Andrea

JUTALOMFALATOK
Bali Sándor fotóival
220 × 165 mm, 168 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX145
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT
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KARÁCSONY

Elma Van Vliet

ANYA, KÉRLEK,  
MESÉLD EL NEKEM!
Emlékek ajándékba 
112 oldal
Rendelési kód: BX163

Elma Van Vliet

APA, KÉRLEK,  
MESÉLD EL NEKEM!
Emlékek ajándékba 
120 oldal
Rendelési kód: BX162

Catherine Rider

CSÓK PÁRIZSBAN
135 × 190 mm,
260 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX159
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Balázsy Panna – Kalapos Éva Veronika – 
Lakatos Levente – Szabó T. Anna

SZÍVEK DALLAMA
124 × 190 mm, 
176 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX160
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Fekete Judit – 
Györgyi Adrienne
ÜZENET A JÖVŐBE
IDŐKAPSZULA
210 × 290 mm,
72 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX164
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Fiataloknak

Johanna Basford
K AR ÁCSON Y 
JOHANNÁVAL
250 × 250 mm,
80 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX157
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Johanna Basford
VIRÁGÁLOM
250 × 250 mm, 
80 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX158
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Emlékek 
ajándékba
KITÖLTÉSRE VÁRÓ KÖTETEK A

CSALÁD 
MINDEN TAGJÁNAK

Kamenyiczki Nóra

ÉLETTERVEZŐ
150 × 210 mm, 
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX161
Bolti ár: 2790 Ft
KLUBÁR: 2590 FT

A kötetek jellemzői:
168 × 236 mm, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KLUBÁR: 2290 FT/KÖTET

Elma Van Vliet

MAMA, KÉRLEK,  
MESÉLD EL NEKEM!
Emlékek ajándékba 
128 oldal
Rendelési kód: BX165

Elma Van Vliet

PAPA, KÉRLEK,  
MESÉLD EL NEKEM!
Emlékek ajándékba 
128 oldal
Rendelési kód: BX166

ÚJ

ÚJ
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KARÁCSONY

Rudyard Kipling

A DZSUNGEL KÖNYVE
240 × 330 mm,
104 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX167
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4590 FT

Aleksandra Mizielinska – Daniel Mizielinski

FÖLD ALATT / VÍZ ALATT
270 × 370 mm, 112 oldal, keménytábla

Rendelési kód: BX170
Bolti ár: 7490 Ft

KLUBÁR: 6950 FT

Giulia Malerba – Febe Sillani

ÍZES BOLYGÓ
270 × 370 mm,
78 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX171
Bolti ár: 5490 Ft
KLUBÁR: 4990 FT

Aleksandra Mizielinska – 
Daniel Mizielinski

VILÁGLÁTÓ
272 × 370 mm,
108 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX175
Bolti ár: 6490 Ft
KLUBÁR: 5990 FT

Alex T. Smith
A KISEGÉR, AKI  
ELHOZTA 
A KARÁCSONYT
200 × 255 mm,
176 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX168
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

24 és fél fejezet, egy mese 
és egy adventi nagy utazás, 
amellyel mindenki felkészülhet 
az ünnepre. Fülöp, a kisegér 
feladata, hogy eljuttassa Olivér 
levelét a Mikulásnak, miköz
ben küldetése alatt rengeteg 
izgalmas kalandot él át, és igaz 
barátokat is szerez.
Mint egy igazi adventi kalendáriummal, úgy számolhatunk vissza karácsonyig, 
és kipróbálhatjuk azt a sok kreatív ötletet, amelyekből minden napra kínál 
a könyv: írhatunk levelet a Mikulásnak, készíthetünk vagdalthúsos pitét, kará
csonyi üdvözlőlapot, ajándékokat és díszeket is.

Kate Westerlund
ÁLLATOK 
KARÁCSONYA
220 × 290 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX169
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Karácsony este volt, de az 
erdőben élő állatoknak ebben 
az évben nem volt túl sok ün
nepelnivalójuk. Az erdőlakók 
nem találtak elég élelmet, és 
a kis szarvas nagyon aggódott, 
hogy mihez kezdenek majd 
karácsonykor, ezért egy 
csillaghoz fordult segítségért. 
Másnap csengettyűk szavát 
hallotta a távolból...
A karácsonyi mesét Eve Tharlet  
bájos illusztrációi teszik még  
hangulatosabbá.

Quentin Gréban és 31 magyar szerző

SZERETLEK, ANYA!
240 × 330 mm,
64 oldal, kemánytábla
Rendelési kód: BX174
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Gyerekeknek

Ned Taylor

LEVÉL A TÉLAPÓNAK
225 × 225 mm,
16 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX173
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

KARÁCSONYRA VÁR  
A MACKÓ CSALÁD
222 × 320 mm,
8 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX172
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

ÚJ

ÚJ
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KARÁCSONY

Ann-Katrin Heger

ADVENT – Olvass velem!
163 × 238 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX177
Bolti ár: 1990 Ft • KLUBÁR: 1850 FT

KARÁCSONYI SZÁMLÁLÓ
225 × 205 mm, 20 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX179
Bolti ár: 1690 Ft • KLUBÁR: 1490 FT

Piotr Socha

MÉHEK
270 × 370 mm, 72 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX180
Bolti ár: 7490 Ft • KLUBÁR: 6950 FT

Gyerekeknek

MESÉL AZ ERDŐ – A MANÓKRÓL
163 × 238 mm, 88 oldal, kemánytábla
Rendelési kód: BX181
Bolti ár: 2490 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
A népszerű sorozat legújabb részében az erdő lakói 
összebarátkoznak a manókkal, akik végre előbújhat
nak a fatörzsből, ahova eddig be voltak zárva.

LEGSZEBB MESÉIM
136 × 238 mm, 232 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX176
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
A világ mesekincstárának 43 legszebb darabját 
meséli újra és kelti életre elbűvölő rajzaival Tony 
Wolf, mindannyiunk kedvence.

ÚJ ÚJDavid Macaulay

HOGY MŰKÖDIK?
216 × 280 mm, 400 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX178
Bolti ár: 9990 Ft • KLUBÁR: 8990 FT

TONY WOLF meséi

MESÉL AZ ERDŐ 
AZ ÁLLATOKRÓL
Rendelési kód: BX182

MESÉL AZ ERDŐ 
A TÖRPÉKRŐL
Rendelési kód: BX183

MESÉL AZ ERDŐ  
AZ ÓRIÁSOKRÓL
Rendelési kód: BX184

MESÉL AZ ERDŐ 
A TŰNDÉREKRŐL
Rendelési kód: BX185

Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KLUBÁR: 2290 FT/KÖTET

A MESÉL AZ ERDŐ- SOROZAT  
KORÁBBI KÖTETEI

NAGYI MESÉI
136 × 238 mm, 
232 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX186
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Vidám mesék Tony Wolf  
elbűvölő rajzaival illusztrálva.

10
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KARÁCSONY

Christian Tielmann

BERCI ÉS  
A FANTASZTIKUS  
KARÁCSONY
145 × 215 mm,
96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX187
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

Karácsony előtt Mamának 
és Papának hirtelen el kell 
utaznia, ezért egy hétre Nagyi 
és Nagyapa veszik át az 
irá nyítást. Berci hamarosan 
rájön, hogy a széttört szánkó, 
vagy, hogy fúrógéppel készítik 
a mézeskalácsot, mindmind 
egy fantasztikus karácsony 
kezdetét jelentik.

Julia Boehme 
BORI ÉS  
A NEM MINDENNAPI  
KARÁCSONY
145 × 215 mm,
96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX189
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

Liane Schneider – 
Annette Steinhauer

BORI KARÁCSONYA
192 × 192 mm
24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BX191
Bolti ár: 790 Ft
KLUBÁR: 730 FT

Rosie Banks
BŰBÁJOS HERCEGNŐK

HÓPIHE LÁNYOK
KARÁCSONYI KÜLÖNKIADÁS
125 × 197 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX192
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

Te mit kívánnál?
Elérkezett az év legvarázslato
sabb időszaka, de a gonosz Mé
reg hercegnő elhatározta, hogy 
egyetlen karácsonyi kívánság 
sem válhat valóra.
Vajon sikerüle a két Bűbájos 
hercegnőnek, Lottinak és Miának 
segítenie, hogy Gyöngynek és Bo
rostyánnak tökéletes karácsonya 
legyen?

Rosie Banks

KARÁCSONYI BALETT 
K Ü L Ö N K I A DÁ S
129 × 197 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX201
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

Rosie Banks

KARÁCSONY-KASTÉLY
K Ü L Ö N K I A DÁ S
129 × 197 mm,
208 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX200
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

Christian Tielmann – 
Sabine Kraushaar

BERCI ÉS A NAGY HÓ
192 × 192 mm,
24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BX188
Bolti ár: 790 Ft
KLUBÁR: 730 FT

Julia Boehme

BORI ÉS  
A TÉLI VAKÁCIÓ
145 × 215 mm,
104 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX190
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

Korsós Szabina
KARÁCSONYI FEJTÖRŐK
4–7 éveseknek
Rendelési kód: BX194
Bolti ár: 790 Ft
KLUBÁR: 730 FT

KARÁCSONYVÁRÓ 
MONDÓKÁS SZÍNEZŐ
Rendelési kód: BX198
Bolti ár: 129 Ft
KLUBÁR: 100 FT

MONDÓKÁS TÉLI SZÍNEZŐ
Rendelési kód: BX199
Bolti ár: 129 Ft
KLUBÁR: 100 FT

KARÁCSONYI KIFESTŐM
Bori-foglalkoztató
Rendelési kód: BX195
Bolti ár: 890 Ft
KLUBÁR: 830 FT

KARÁCSONYI  
PAPÍRDÍSZEIM (LILA)
Rendelési kód: BX197
Bolti ár: 1690 Ft
KLUBÁR: 1490 FT

KARÁCSONYI  
PAPÍRDÍSZEIM (KÉK)
Rendelési kód: BX196
Bolti ár: 1690 Ft
KLUBÁR: 1490 FT

VIDÁM TÉLI FEJTÖRŐK
Rendelési kód: BX202
Bolti ár: 790 Ft
KLUBÁR: 730 FT

Lara Ede

HURRÁ, 
ITT A KARÁCSONY!
10 0  P U F I M AT R I C Á VA L
Rendelési kód: BX193
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Vidám  
karácsonyi
foglalkoztatók

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Barátom, BORI / BERCI
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INTERJÚ SZABÓ T. ANNÁVAL ÉS DRAGOMÁN GYÖRGGYEL

Szabó T. Anna

ÁR
123× 184 mm, 184 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX203
Bolti ár: 2299 Ft • KLUBÁR: 2090 FT

 Mindkét kötetben az elmúlt esztendők ter-
méséből válogattatok, mi alapján állítottátok 
össze a kötetet?

Szabó T. Anna: Két olyan versesköteten 
vagyok túl, amit válságkönyvnek neveztem 
magamban – ez nem értékítélet, hanem csak 
annak a beszorítottságérzésnek a jelzése, 
amiről a címeik is beszéltek (Villany; Kerí-
tett tér). Közben megjelent két novelláskö
tetem is, ezeknek a címe szinte rímel a ver-
seskötetekére (Törésteszt, Határ). Régebben 
előfordult, hogy hosszú hónapokig nem 
írtam verset, csak fordítottam, az Ár versei 
azonban az eltelt négy év alatt viszonylag 
egyenletes időközökben keletkeztek. A vá
logatás szempontja az volt, hogy miként tu
dom megmutatni, hogy a közérzetem ugyan 
nem lett sokkal jobb, de a verseim most már 
nem vergődnek a kalitkában, hanem kilát
nak vagy kiénekelnek belőle, és persze ki is 
repülnek azonnal, ha nyitott ajtót látnak.

Dragomán György: Kezdettől fogva írok 
novellákat, aztán a Máglya után eljött az ide
je, hogy kötetet szerkesszek belőlük. Észre
vettem, hogy két nagyon különböző tema
tika szerint csoportosíthatók, a zenés dara
bokat összegyűjtő Oroszlánkórus után most a 
sötétebb és fantasztikusabb írásokat gyűjtöt
tem össze. A két könyv tulajdonképpen akár 
két testvérnek is nevezhető. A Rendszerújra 
szerkesztésének utolsó fázisában jöttem rá, 
hogy voltaképpen minden novella, amit a 
könyvbe beválogattam, szabadulástörténet. 

 Ha egyetlen verset vagy novellát kellene 
ajánlanotok, melyiket választanátok?

DGY: Az Új lakóhelyünk című novellát, a kö
tet talán leglíraibb, legerőszakosabb és egy
ben legreménytelenebb darabját. Ahogy ezt 
a novellát, úgy sok más írást is a kötetben 

festmények és fotók inspirálták, ez azonban 
általában már nem derül ki a szövegekből.

SZTA: Én is mindenképpen a festészetről 
szóló, Keretek című ciklusból választanék va
lamit, talán pont a Cím nélkül, 2017et. Ez 
egy nagyon ritmikus, mégis erősen kísérleti 
szöveg, egy magyar származású francia fes
tőművész, Francois Fiedler szentendrei kiál
lításának a megnyitójára íródott, és szavakkal 
próbálja meg visszaadni a vizualitás dinami
káját. Ilyen nagy lélegzetű, szinte szimfoni
kus szöveget még soha nem írtam meg eddig 
versben, és nagyon kíváncsi volnék, hogy az 
olvasó tude követni ebbe a sűrűségbe. Bí
zom benne, hogy az efféle szóerdőben még 
tisztább is a levegő, mint odakint.

 A magyar irodalomban kevés példa van 
arra, hogy valaki valamelyik irodalmi zsá-
nert használja. A Rendszerújrában azonban 
számtalan novella használja a horror, sci-fi 
vagy épp a fantasy eszköztárát. György, mi-
lyen szerzőkhöz tudtál visszanyúlni? Vannak 
a zsánerirodalomból kedvenceid, akiket ma is 
szívesen olvasol?

DGY: Számomra inkább Karinthy, Örkény 
és Spiró a tájékozódási pont, azt hiszem, ne
kik is nyugodtan fel lehetett volna tenni ezt 
a kérdést, sőt, olyan világirodalmi szerzőket 
is mondhatnék, mint Orwell, Pynchon, 
Atwood, McCarthy, vagy éppen Kafka, aki
nek a leghíresebb szövegével el is játszom a 
kötetben. De természetesen kamaszkorom 
nagy scifi olvasásai is nyomokat hagytak az 
írásaimon, Bradbury, Roald Dahl, Phillip K. 
Dick vagy éppen a Sztugackijtestvérek ha
tását is büszkén vállalom.

 Szerintetek mi az oka annak, hogy a ma-
gyar irodalom ilyen finnyás?

SZTA: Szerintem inkább csak sznob. Ha 
Kafkára vagy Borgesre mondanák, hogy sci
fi, sokan mindjárt nem lennének hajlandóak 
a kezükbe venni, mert a kíváncsiságuknál 
erősebb lenne a konformizmusuk... A kor
társ világirodalomban ma már sokkal, de 
sokkal átjárhatóbbak ezek a határok, hiszen 
a jó író a zsánerben is jó, aki pedig rossz, 
azt olvashatják tovább nyugodtan azok, akik 
magukat zárták be valamilyen tematikus ke
retbe.

DGY: A zsáner veszélye az, hogy az ember 
könnyen eltöltheti az egész életét a maga 
felállította korlátok között, de én soha nem 
hittem az ilyen szűk meghatározásokban. 
Szerintem a jó mondatok és a rossz monda
tok közt húzódik a határ.

„Íróként az ember  
nem választhatja 
a biztonságot” 
Interjú Szabó T. Annával és Dragomán Györggyel

Pár nap eltéréssel látott napvilágot Szabó T. Anna (Ár) és 
Dragomán György (Rendszerújra) új kötete. Az íróházaspárral 
frissen megjelent könyveikről beszélgettünk.
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Dragomán György

RENDSZERÚJRA
140 × 215 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX204
Bolti ár: 3699 Ft • KLUBÁR: 3450 FT
Dragomán György új könyvében megint a szabadság 
a tét, a rendszerek jönnek és mennek, épülnek és 
pusztulnak, de a legfőbb kérdés mindig az, hogy mit 
tehet bennük az ember.

 Bizonyára olvassátok a könyveitekről szóló 
kritikákat. Fel tud bosszantani benneteket egy-
egy írás, vagy inkább csak azzal foglalkoztok, 
amit hasznosítani tudtok belőle?

DGY: A kritika inkább az olvasóknak szó
ló műfaj, mert mire megjelenik, én már 
biztosan a következő könyvemben vagyok 
benne, ezért aztán a figyelemnek örülök, 
de maguk a reakciók nincsenek hatással a 
munkámra.

SZTA: Én sem olvasok kritikát jó ideje, és 
ennek nemcsak az időhiány az oka, hanem 
az is, hogy kevés kritikus tud annyira elmé
lyülni a szövegeimben, hogy újat mondhas
son számomra. Huszonegynéhány kötet 
után, jóval túl az élet felén, de teljes erőből 
koncentrálva az elvégzendő munkáimra, 
már tényleg csak akkor olvasok kritikát, ha 
valaki külön megkér, vagy ha olyan ember 
írta, akinek nagyon adok a szavára. Úgyis 
állandó elégedetlenség hajt, mindig tudom, 
hogy hol tartok, és mit lehetne jobban csi
nálni. Megköszönöm, ha írnak a könyve
imről, hiszen én is írtam kritikát, tudom, 
hogy milyen odaadó és önfeláldozó munka, 
de most éppen a lábam elé nézek egyelőre, 
nem hátra vagy magam köré. Néha persze 

felnézek az égre, hogy tudjam, fenn vane 
még a nap.

 Anna, az Árban több alkalommal is írsz 
női szerepekről, a nők helyzetéről. Érzékenyen 
mutatsz rá azokra a társadalmi reflexekre, me-
lyek még mindig egyenlőtlenséget okoznak. Igen 
megrendítők az Énekelt balladák versei, mely-
ben fiatal prostituáltak történetei elevenednek 
meg. Hogy találkoztál ezekkel a sorsokkal?

SZTA: Ezek igaz történetek, mélyen fel
kavartak. Többször dolgoztam már együtt 
Schermann Márta rendezővel, ez is épp a 
Hárs Anna dramaturggal együtt létrehozott 
Árvaálom című produkcióhoz készült. Az 
érdekelt a legjobban, hogyan próbálnak ki
emelkedni sokan az áldozati szerepből (ami 
a gyilkosságtól a verésen át a szerelemmel 
zsarolásig terjed), és hogy egyáltalán lehet
ségese kikerülni ebből az egyenlőtlen és 
kegyetlen játszmából.

 Feministának tartod magad? 

SZTA: Igen, mert ez a küzdelem még nem 
ért véget, újra meg újra megpróbálják elhi
tetni a nőkkel, hogy semmi keresnivalójuk 
ott, ahol a jogaikról és a gyermekeik jövőjé

ről döntenek. Én meggyőződéssel hiszek az 
egyenlőségben, még akkor is, ha ez sokak
nak (és nemcsak a férfiaknak) kényelmetlen 
vagy nehéz.

 Áthatja a szövegeiteket a szabadságba és az 
emberi méltóságba vetett hit, miközben egyre 
szűkül a szabadság tere. Szerintetek miért nem 
vállaljuk a függetlenség és szabadság kockázatát?

SZTA: Nagyon nehéz egyedül lenni, vállal
ni az önálló döntések felelősségét. A legtöbb 
embert nem úgy nevelték, hogy bármiben 
is partner lehetne, mindig felülről mondták 
meg neki, hogy mit kell tennie. Pedig nyil
vánvaló, és be is bizonyították, hogy a füg
gőségekkel nem terhelt partneri viszonyban 
mindenki csak nyerhet. 

DGY: Íróként az ember nem választhatja a 
biztonságot. Tökéletesen egyedül van, töké
letesen magányos, és tökéletesen szabad. Az 
igazi biztonságot különben is csak a szabadság 
garantálja, minden hatalmi helyzet, így vagy 
úgy, de a kiszolgáltatottságról szól. Szerintem 
fontos lenne, hogy ezt mindenki igyekezzen 
mindkét oldalról elkerülni, amennyire csak 
tőle telik. Én abban hiszek, hogy se rajtam, 
se nekem semmiféle hatalmat nem akarok.

 A Rendszerújra több novellájában, többek 
közt épp a címadó szövegben is, fontos szerepet 
játszik a technika, ami lehetővé teszi a totális 
kontrollt. Szükségszerűen az elembertelenedés-
hez vezetnek ezek a vívmányok? 

DGY: Nem szükségszerűen. Természetesen 
a technika lehet a szabadság eszköze is. Mé
lyen hiszek a rendszer erőforrásait a rend
szer ellen fordító hackermentalitásban, de 
fontosnak tartom felhívni a technikában rej
lő veszélyekre a figyelmet. Mindenképpen 
szükséges lenne megteremteni azt a filo
zófiai hátteret, aminek a segítségével körbe
járhatjuk, hogy miként és meddig maradha
tunk emberek akkor is, ha egyre összetet
tebb szimbiózisban élünk a technológiával.

 Az utóbbi évtizedben mindkettőtöknek szá-
mos könyve jelent meg, miközben két gyereket is 
felneveltetek. Hogy tudtok feltöltődni, egyálta-
lán jut időtök a pihenésre?

SZTA: Én válaszolok, de köszönöm, hogy 
közösen tetted fel ezt a kérdést, mert a 
férfiaktól ezt kevésbé szokták megkérdez
ni… Minket tényleg együtt érint ez, mivel 
nincsen külön irodánk, mindig is otthon 
dolgoztunk, a magánélet és a munka te
rei egybefolynak. Nekünk kevés elég: egy 
pohár bor, egy gyertya, egy film, kiállítás, 
koncert, kirándulás – de erre sincs mindig 
időnk, mert a legtöbbször reggeltől késő 
éjszakáig a gép előtt ülünk. Ezen sürgősen 
változtatnunk kell, és el is kezdtük a célzott 
kikapcsolódást, mégpedig közös utazással. 

Hományi Péter
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Frank Schätzing

A PILLANGÓ ZSARNOKSÁGA
Fordította: Győri László és Fodor Zsuzsa
Emlékszünk még Frank Schätzing RAJ című regényére?  
Az író legfrissebb technoeposza, az új RAJ, amelyben 
egy amerikai közúti baleseti helyszíneléstől és egy Szi
líciumvölgyi világcégnél tartott házkutatástól ezúttal 
is az emberiség végső szabadságharcáig jutunk el: 
a virtuális realitás és a párhuzamos valóságok mint 
manipulációs eszközök ellen vívott totális háborúig. 
A pillangó zsarnoksága a 21. század technológiai for
radalmának katasztrofista forgatókönyvén vezeti végig 
az olvasót.

Jodi Picoult

ÉLETSZIKRA
Fordította: Goitein Veronika
135 × 215 mm, 368 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX207
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Zaklatott férfi ront be Mississippi állam abortuszklinikájára. 
Lövöldözni kezd, majd túszul ejti a túlélőket.
Jodi Picoult korunk egyik legvakmerőbb írója. Most éppen 
azt boncolgatja, hogyan lehet egyszerre figyelembe venni 
a várandós nő és a még meg nem született gyermeke jogait.

J. M. Coetzee

JÉZUS ISKOLÁI
Fordította: Szieberth Ádám
124 × 183 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval  
Rendelési kód: BX206
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Jézus gyermekkora 
cím mel 2014ben jelent 
meg magyarul az irodalmi 
Nobeldíjas délafrikai író, 
J. M. Coetzee új regény
folyamának első kötete. 
Ennek folytatása a Jézus 
iskolái, amely önmagában 
is teljes történet egy még 
mindig aprócska, éppen 
csak iskoláskorú kisfiúról 
és nevelőszüleiről.

Monique Schwitter

EGYIK A MÁSIKBAN
Fordította: Csősz Róbert
124 × 183 mm, 304 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX208
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

A 2015ös Svájci Könyvdíj 
nyertese
Mi a szerelem? Miért jöhet 
és mehet csak úgy? És hová 
megy, ha elmegy? Monique 
Schwitter regényének főhős
nője ezt igyekszik kideríteni, 
amikor papírra veti korábbi 
szerelmei történeteit. Az Egyik 
a másikban rendkívüli regény: 
merész kísérlet, fortélyos játék 
az élettel és a fikcióval.

André Aciman

NYOLC FEHÉR ÉJSZAKA
Fordította: Rácz Judit
125 × 200 mm,
464 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX211
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

A huszonéves férfi  egy man
hattani karácsonyi partin 
ismeri meg Clarát. Az elkö
vetkező hét napon minden 
este találkoznak ugyanabban 
a moziban. A Nyolc fehér 
éjszaka felejthetetlen utazás 
a szenvedély elvarázsolt vidé
kén. Aciman korábbi regénye, 
a Szólíts a neveden méltán 
emelte a szerzőt korunk 
legkiválóbb írói közé. 

Rachel Kushner

A MARS KLUB
Fordította: Müller Péter Sziámi, 
Müller Máté, Müller Brúnó Noé
125 × 200 mm,
408 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX209
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Man Bookerdíjra jelölt 
regény. Rachel Kushner 
története egy kisiklott 
életről napjaink Ameriká
jában. 2003at írunk, és 
Romy Hall éppen megkezdi 
kétszeres életfogytiglani 
büntetésének letölté
sét a stanvillei női börtön
ben, a kaliforniai Central 
Valley mélyén.

Eimear McBride

KISBOHÉMEK
Fordította: N. Kiss Zsuzsa
124 × 183 mm, 360 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX205
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Egy tizennyolc éves ír lány, aki 
nemrégiben érkezett Londonba 
színinövendéknek, megismer
kedik egy nála jóval idősebb 
férfival, az ismert színésszel. 
A Kisbohémek egyetlen évbe 
sűrített, megragadó beszámoló 
szenvedélyről és ártatlanságról, 
a felnőtté válás örvényeiről és 
szorongásairól, az érzékek fel
fedezéséről az 1990es évtized 
Londonjának zűrzavarában. 

Csillag Lea 

CUKORVILÁG
Szerelem és anyagiasság  
régen és ma
124 × 183 mm,
336 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX210
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

Csillag Lea könyve elkalauzol 
bennünket a török háremekbe, 
XIV. Lajos idejébe, bemutatja, 
ki volt a legutolsó magyar kur
tizán. A kötet történelmi átte
kintésen túl bevezet bennünket 
az igazi sugarkapcsolatok 
rejtelmeibe. Izgalmas törté
neteken keresztül mutatja be 
a sokak által botrányosnak 
vélt sugarvilágot. 

A kötet jellemzői:
140 × 220 mm,

700 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: BX212
Bolti ár: 5499 Ft

KLUBÁR: 4990 FT
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David Lynch–Kristine McKenna

AMINEK ÁLMODOM
Fordította: Berta Adam
125 × 200 mm, 672 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX213
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

David Lynch öntörvényű 
művész. Világnézete, sokszor 
sarkos véleményei kevese
ket hagynak közömbösen. 
Rejtélyes, különc, provokatív 
és elgondolkodtató – minden, 
csak nem hétköznapi. Az Ami
nek álmodom rendhagyó élet
rajz. Volt szerelmek, barátok, 
munkatársak olykor váratlan 
nyíltsággal vallanak Lynch 
életéről és alkotásairól.

Vajda Pierre

RIPITYOM 
Jávor Pál, aki kétszer halt meg
125 × 200 mm, 448 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BX214
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Jávor Pál a huszadik század 
legismertebb és legnépsze
rűbb magyar férfi színésze, 
nyolcvan film főhőse. Ahány 
film, annyi Jávor Pál! Volt egy 
korszak, amikor ő testesí
tette meg az összes magyar 
társadalmi toposzt a szere
pein keresztül. De ki is volt 
valójában Jávor, amikor nem 
a filmvászonról küldte csábos 
mosolyát?

Samuel Bjørk
ŐZIKE
Munch & Mia Krüg Holger er 3.
Fordította: Papolczy Péter
135 × 215 mm,
320 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX215
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

Karácsony estéjén egy idős 
férfi vezet a hegyek között. 
Egyszer csak fékezésre készteti  
valami az úton. A hófúvásban 
egy kisfiú áll elkékült szájjal. 
Őzagancsot visel a fején... 
Samuel Bjørköt első krimije, 
a Magányos utazó tette 
népszerűvé világszerte, majd 
a folytatás, A bagoly röpte 
szintén sikerkönyv lett.

Anna Politkovszkaja

OROSZ NAPLÓ
Fordította: Szieberth Ádám
125 × 200 mm, 416 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX216
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4190 FT

Anna Politkovszkaját, az egyik 
legbátrabb orosz újságírót 
2006 őszén bérgyilkos lőtte 
le Moszkvában. Közvetlenül 
a halála előtt fejezte be feljegy
zéseit a putyini Oroszország 
erőszakos, korrupt valóságáról. 
Az Orosz napló ugyanakkor 
több a közelmúlt történelmé
nek egyszerű elbeszélésénél. 
Intésül is szolgál a populizmus 
és az álhírek világában.

Greg Iles

MISSISSIPPI VÉR
137 × 197 mm,
648 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX218
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

A Natcheztrilógia grandiózus 
zárókötetben megkezdődik a 
végső játszma Penn Cage és 
családja, valamint ellenségeik 
ádáz harcában. A megdöb
bentő tanúvallomások, az 
orvos ügyvédjének mesteri 
stratégiája révén lehull a lepel 
az igazságról. De vajon ki 
nyer a végén, és milyen áron? 
Egy trilógia letehetetlenül 
izgalmas, megdöbbentő és 
mesterien szőtt befejezése.

Kate Alcott

HOLLYWOOD LÁNYA
137 × 197 mm,
400 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX220
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Jessica Malloy Hollywoodban 
nőtt fel. Az édesapja Ingrid 
Bergman sajtósaként dolgozott, 
ő pedig kislány korától kezdve 
bálványozta a svéd filmsztárt, 
akit a tisztaság megtestesítőjé
nek tartott. Egészen addig, míg 
1950ben ki nem tör a botrány: 
Ingrid gyermeket vár olasz 
szeretőjétől, a filmrendező Ro
berto Rossellinitől. Az amerikai 
rajongói azonnal elfordulnak 
a „bukott színésznőtől”.

Charles Martin

ÁLDÓ ESŐ
137 × 197 mm,
280 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX219
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Alliet megannyi tragédia 
sújtja: nemcsak a szeretett 
családi étterme vész oda, de 
egy autóbalesetben a második 
férje is meghal. Az asszony 
már csaknem elveszti minden 
reményét, amikor egy szívének 
igen kedves ember bukkan 
fel a múltjából. A Vietnámot 
megjárt Joseph egy kis hegyi 
kunyhóban éli mindennapjait, 
mígnem a sors egy véletlen 
folytán Alliehez sodorja.

Caroline Hulse

A FELNŐTTEK
125 × 200 mm,
368 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX221
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Matt és Claire kizárólag 
a lányuk, Scarlett érdekeit 
tartották szem előtt, amikor 
a közös karácsonyi víkendről 
döntöttek. Hiszen melyik 
épeszű ember akarna öt 
teljes napot együtt tölteni 
a volt és a jelenlegi szerel
mével? A Vidám Vadonban 
pedig minden adott, hogy 
a díszes társaság igazán jól 
érezze magát az ünnepek 
alatt.

Sarah Title

KÍSÉRLETI 
RANDEVÚ
137 × 197 mm,
288 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX217
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Hogyan lehet valakiből 
mém? Melissa „Bernie” Ber
nard példájából kiindulva: 
bárkiből és bármikor. Ami
kor egy lánykérésről készült 
videó hirtelen hatalmas 
népszerűségre tesz szert az 
interneten, nem a meny
asszony és a vőlegény az, 
aki felkelti az internetezők 
érdeklődését. Hanem 
Bernie – ahogy elhúzza 
a száját. A mémhadjárat 
ezzel kezdetét is veszi. A lány 
a legszívesebben elbujdos
na, ekkor azonban felbuk
kan egy jóképű riporter, és 
ajánlatot tesz neki...
Colin Rodriguez szorult 
helyzetében, amikor is az 
állása a tét, eltökéli, hogy 
bebizonyítja: ő a romantika 
legnagyobb szakértője 
San Franciscóban, és 
rögtön elő is áll az ötletével. 
Randipartnereket talál 
a randiképtelen nőnek. 
Egészen pontosan az immár 
híres, ám a szerelemmel 
szemben bizalmatlan könyv
tárosnak. Amikor Bernie 
végül kötélnek áll, kiderül: 
a férfinak nem is a cikkso
rozat megírása jelenti majd 
a legnagyobb problémát. 
Egyik katasztrofális randi 
ugyanis a másikat éri.
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Czirják Eszter

A JÁTÉKMESTER
135 × 205 mm,
234 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX226
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250  FT

Mit tehet az ember, amikor 
a két legfontosabb dolgot 
elveszíti az életében? 
Mit tehet, amikor két furcsa 
bőröndöt talál az ajtaja 
előtt, amiktől akárhogy is 
próbál, nem tud megsza
badulni? Hogyan lehet 
újrakezdeni az életet bénító 
veszteségekkel a hátunk 
mögött, és mi a titok, ami 
a Játékboltot varázslatosan 
gyógyító hellyé teszi?

Galgóczi Dóra

LEGYÉL CSAK ELÉG JÓ(L)
...ha már nem vagy tökéletes
142 × 198 mm,
196 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX225
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Elakadtál az életvezetési 
útmutatók közt, és már nem 
tudod, melyiket kövesd?
Most olyan iránytűt kapsz 
segítségként, ami csak rólad 
és neked szól. Párkapcso
lati kérdések, szülőgyerek 
viszony, pályaválasztás, 
egészséges étrend, testedzés 
és táplálékkiegészítők terén 
ad tanácsokat Galgóczi Dóra 
író és természetgyógyász.

Jeffrey Archer

ÁRULKODÓ NYOMOK
137 × 197 mm, 304 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX229
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A kötet változatos, megannyi helyszínen és időn átívelő 
történeteit a szerzőnek az elmúlt tíz évben tett útjai inspi
rálták. Jeffrey Archer megkapó írásaival ismét bizonyítja, 
hogy korunk legnagyobb elbeszélői között a helye.

Lincoln Child

FARKASHOLD
137 × 197 mm,
240 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX228
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Jeremy Logan, a rejtélykutató
ként elhíresült történész 
pro fesszor az Adirondackhegy
ségbe utazik, hogy befejezze 
regényét. Egykori egyetemi 
barátja, a jelenleg vadőrként 
szolgáló Randall Jessup keresi 
fel, és rögtön a segítségét kéri. 
Az elmúlt három hónapban 
ugyanis két hátizsákos túrázót 
is megöltek, mindkettejüket 
bestiálisan szétmarcangolták 
telihold idején. 

Thomas Harris

A VÖRÖS SÁRKÁNY
137 × 197 mm,
388 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX227
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Will Graham csaknem az 
életével fizet, amikor elkapja 
a veszélyes őrültet, a „Kannibál 
Hannibal” néven elhíresült 
dr. Lectert, ezért úgy dönt, 
hogy visszavonul. Jack Craw
ford FBIügynök azonban a 
segítségét kéri. Két családdal 
is azonos körülmények között 
végeznek az otthonukban: 
a gyilkos összetöri a házban 
lévő tükröket, és annak a da
rabjait használja fel a tettéhez.

Linwood Barclay

TÜNÉKENY IGAZSÁG
137 × 197 mm,
400 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX222
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

A bezárás előtt álló autósmozi 
zárónapján a vetítőfal leomlik, 
és négy embert maga alá 
temet. A kiérkező szakértők 
a helyszín átkutatásakor 
pokolgépre utaló nyomokat 
találnak. Az egyik áldozat 
lánya Cal Weaver magány
nyomozót kéri meg arra, hogy 
nézzen utána egy betörésnek, 
amely a közelmúltban az apja 
házában történt. Cal egy rej
tett alagsori szobát fedez fel.

Nele Neuhaus

AKI SZELET VET...
137 × 197 mm,
496 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX223
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Egy éjjeliőr lezuhan a lépcsőn 
a szélerőműparkok létesítésé
vel foglalkozó cég irodaházá
ban, és halálra zúzza magát. 
Kirchhoff és Bodenstein főfel
ügyelők számára hamarosan 
nyilvánvalóvá válik, hogy nem 
baleset történt. A nyomok egy 
természetvédő csoporthoz 
vezetnek, amelynek a tagjai 
bármit megtennének azért, 
hogy megakadályozzák 
az erőmű megépítését.

Alekszandra Marinyina

IDEGEN ÁLARC
Az Orosz krimiksorozat legújabb kötete a rendőr alezredes 
írónő tollából. A történet kulcsszereplői – a meggyilkolt író, 
az emberölésért elítélt üzletember és a kórházból hazatérő 
politikusfeleség – soha nem találkoztak egymással, sor
suk mégis összefonódik. Mindegyikük részese ugyanan
nak a szövevényes és megdöbbentő bűnügynek, melynek 
fő mozgatórugója az ádáz gyűlölet és… a határtalan sze
retet. Az érthetetlennek és rejtélyesnek tűnő események 
végül racionális magyarázatot nyernek, és a könyv olvasá
sa közben nem tudunk szabadulni attól az érzéstől, hogy 
mindez akár igaz is lehet.

A kötet jellemzői:
148 × 210 mm,

458 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: BX224
Bolti ár: 3790 Ft

KLUBÁR: 3490 FT



Nicholas Sparks

MINDEN SZÍVDOBBANÁSSAL
137 × 197 mm, 320 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX231
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT

Hope Anderson a családja Sunset Beachi nyara
lójába utazik, hogy összepakoljon, miután eladták 
a tengerparti házikót, és egyúttal átgondolja, merre 
is tart a kapcsolata barátjával. Tru Walls viszont egy 
egész óceánt szelt át, hogy Sunset Beachen talál
kozzon sosem látott apjával. Amikor Hope és Tru 
útja keresztezi egymást, fellángol köztük a szerelem. 

Nicholas Sparks

IGAZ HITTEL
137 × 197 mm, 344 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX230
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Jeremy Marsh, aki tényfeltáró újságíróként arra tette fel az éle
tét, hogy a természetfeletti jelenségekre a tudomány segítségé
vel találjon választ, felkérést kap, hogy vizsgálja ki az északka
rolinai Boone Creeki temetőben időről időre felbukkanó 
fényjelenség okát. Nem is sejti, mekkora fordulatot vesz az éle
te: a szkeptikus újságíró beleszeret a helyi médium unokájába, 
Lexiebe, és ez által bepillantást nyer egy másfajta életformába. 

Amikor félretette a levelet, Hope még mindig 
olvasott. A csendes tengerparton egy pelikán 
repült alacsonyan a víz felett, a hullámok fe
lett. A távolban az óceán egyre sötétebb lett, a 
láthatár szélén már szinte feketéllett. A sima, 
tömör fövenyt az apály által itt hagyott törött 
kagylóhéjak borították. Hope hajába finoman 
belekapott a szél, a szürkülő környezetben ő 
volt az egyetlen élénk színfolt.

Még mindig nem nyújtotta át a levelet, 
és Tru csak ekkor jött rá, hogy a lány már 
másodjára olvassa. Közben halkan szipogott.

– A mindenit! – mondta végül Hope.
– Összeütköztek a csillagok az égen, és va

lakinek a lelke beleremegett? – kérdezte Tru.
– Nem. És most, hogy ismét belegondo

lok, az előbbi pasas tényleg őrült volt.
Tru felnevetett, amikor átvette a levelet. 

Hope nem vett elő újat, csak a férfit figyelte.
– Ugye nem fog végig engem nézni, mi

közben olvasok?
– Van egy jobb ötletem – felelte a lány. – 

Olvassa fel hangosan.
A javaslat meglepte Trút, de elvette a 

levelet. A mozdulat közben összeért az uj
juk. A férfi megjegyezte magában, mennyire 
fesztelenül viselkednek egymással, és azt is, 
hogy milyen könnyen bele tudna szeretni 
egy ilyen nőbe. Az is eszébe jutott, hogy le
hetséges, de tényleg csak lehetséges, hogy 
máris beleszeretett, és ez ellen semmit sem 
tud már tenni.

Tru érezte, ahogy a néma csendben Hope 
közelebb húzódik hozzá. Érezte a haja illatát, 
a tiszta és édes illatot, amely a vadvirágéhoz 
hasonlított, és minden önuralmára szüksége 
volt, hogy ne ölelje át azonnal. Vett egy mély 
levegőt, és olvasni kezdte a kusza betűket.

Drága Lena!
Kíméletlenül peregnek a szemek életem ho-

mokórájában, ezért próbálok visszaemlékezni az 
együtt töltött áldott évekre, különösen most, hogy 
szinte megfojt a bánat és a keserűség.

Nem tudom, ki vagyok nélküled. Még öreg és 
megtört koromban is te voltál az, aki segített át-
vészelni minden napot. Úgy tűnt, mindig tudod, 
mi kell nekem, és mire van szükségem. Ugyan 
néha nem egyeztünk, mégis, ha az együtt töltött 
több mint fél évszázadra gondolok, szerencsés 
embernek mondhatom magam. Te adtál értel-
met a mindennapjaimnak, és csodálattal töltöttél 
el minden percben, különleges embernek éreztem 
magam csak azért, mert tudtam, hogy te mellet-
tem vagy. Amikor téged öleltelek, úgy éreztem, 
másra nincs szükségem. Bármit odaadnék azért, 
ha még egyszer a karjaimban tarthatnálak.

Szeretném érezni a hajad illatát a vacsora-
asztal mellett. Szeretném látni, ahogy pompás 
sült csirkét készítesz nekem, azt, amitől az orvos 
eltiltott. Szeretném látni, ahogy a kezedet annak 
a kék kardigánnak a zsebébe dugod, amit tőlem 
kaptál a születésnapodra, és amit általában es-
ténként viseltél, amikor mellém ültél a dolgozó-
szobában. Szeretném, ha együtt ücsörögnénk a 
gyerekeinkkel és az unokáinkkal, és Emmával, 
az egyetlen dédunokánkkal. Hogyan öregedhet-
tem meg ennyire? Mindig erre gondolok, amikor 
megölelem őt, de te már nem vagy velem, hogy 
ezzel ugrass. Soha nem hallom a hangodat, és 
ettől meghasad a szívem.

Nem nekem való ez a világ. Egyedül töltöm a 
napjaimat. Hiányzik a csintalan mosolyod, és hi-
ányzik a hangod. Néha azt hiszem, hogy engem 
hívsz a kertből, de amikor az ablakhoz lépek, 
nem látok mást, csak a kardinálispintyeket, akik 
kedvéért a madáretetőt a kertbe tettem.

Mindig van benne eledel, ahogy te is akartad 
volna. Tudom, hogy erre kérnél. Mindig sze-
retted nézni a madarakat. Sohasem értettem, 
miért, egészen addig, amíg az eledelboltban az 
eladó megemlítette, hogy a kardinálispintyek egy 
életre választanak maguknak párt.

Nem tudom, hogy igaz-e, de szeretném el-
hinni. Amikor őket nézem, ahogy egykor te is 
tetted, az jut az eszembe, hogy te vagy az én 
egyetlen madárkám, én pedig a tiéd. Nagyon 
hiányzol.

Boldog évfordulót!
Joe

Miután befejezte az olvasást, Tru tovább 
bámulta a levelet, és magának sem merte be
vallani, milyen nagy hatással voltak rá a so
rok. Tudta, hogy Hope őt figyeli, és amikor 
felé fordult, szinte levette a lábáról a lány 
sugárzó szépsége.

– Emiatt szerettem volna megmutatni 
magának a Rokonlelkeket – mondta Hope.

Tru összehajtotta a lapot, visszahelyezte 
a borítékba, és a mellette lévő kupac tetejé
re tette. Hope egy újabb levélért nyúlt, de a 
férfinak az volt az érzése, a többi nem lesz 
ennyire magával ragadó. Igaza lett. A több
ségük őszinte volt, és mély érzelmeket sugár
zó, de a közelébe sem jöhettek Joe írásának. 
Még akkor is az idős ember járt az eszében, 
amikor felkeltek a padról, és visszatették a 
leveleket a postaládába. Szerette volna tud
ni, hol él, mivel foglalkozik, és azt is, hogy 
előrehaladott kora ellenére, hogyan tudott 
eljönni a Rokonlelkekhez, erre a távoli szi
geten lévő elhagyatott helyre.

Visszaindultak a ház felé. Néha aprósá
gokról beszélgettek, de többnyire csendben 
sétáltak egymás mellett. A kettejük között 
lévő nyugalomról Joe és Lena jutott Tru 
eszébe, bensőséges és mély kapcsolatuk, és 
az örök vágy, hogy együtt legyenek. 

     MINDEN 
SZÍVDOBBANÁSSAL
Részlet Nicholas Sparks azonos című regényéből, amely a General Press 
Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Pejkov Boján
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AZ ULPIUS BARÁTI KÖR AJÁNLÁSÁVAL

Raphaëlle Giordano

A MÁSODIK ÉLETED 
AKKOR KEZDŐDIK, 
AMIKOR MEGÉRTED, 
HOGY CSAK EGY VAN
125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX232
Bolti ár: 3590 Ft
KLUBÁR: 3290 FT

Egy asszony különleges utazá
sa a boldogtalan, kiüresedett 
életből egy célokkal teli, igazi 
élet felé, az Eat, pray, love 
és Az alkimista rajongóinak. 
A regény végén megtalalhat
juk a Camille terápiája során 
alkalmazott eszközök, mód
szerek leírását, magyarázatát.

Nicola Moriarty

AZ OLYAN NŐK
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX239
Bolti ár: 3850 Ft
KLUBÁR: 3580 FT

Amikor Poppy hazaér, 
s a férjét meg a legjobb 
barátnőjét meghitt csevegés 
közben találja, azt hiszi, 
a születésnapi meglepetés 
buliját tervezik. Vajmi keveset 
tud. Igazából azért várják, 
mert a viszonyukról akarnak 
beszélni vele. És arról, hogy 
a közös gyermeküket várják. 
Most, bárhová megy Poppy, 
az anyukák erre az árulásra 
emlékeztetik. 

Beatriz Williams

A NYÁRI FELESÉGEK
125 × 200 mm,
450 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX237
Bolti ár: 3890 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

1951. Miranda édesanyja 
beházasodik a Winthropszi
get egyik leggazdagabb 
családjába. A New England 
partjaihoz közeli szigeten a 
felszín alatt finom feszültség 
húzódik az ott vakációzó 
gazdag családok és a szigetet 
egyszerű lakói között. Amikor 
Miranda beleszeret Joseph
be, a világítótorony őrének 
jóvágású fiába, ez a feszültség 
könyörtelenül felszínre tör.

Henning Mankell

ARCTALAN GYILKOSOK
125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX235
Bolti ár: 3650 Ft
KLUBÁR: 3350 FT

Egy fagyos januári reggelen  
Wallander felügyelő kimegy 
egy rutinbejelentésnek tűnő 
hívásra. Ám amikor megérke
zik a magányos tanyaházba, 
vérfürdő fogadja. Egy öregem
bert halálra vertek, a felesége 
félholtan hever a férfi teste 
mellett. Az asszony elmondja: 
az elkövetők külföldiek lehet
tek. Ez kiszivárog a sajtóban, 
és felkorbácsolja az idegenel
lenes érzelmeket.

Karin Slaughter

ELNÉMÍTVA
125 × 200 mm, 
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX236
Bolti ár: 3850 Ft
KLUBÁR: 3580 FT

Atlanta legtehetősebb kert
városaitól a szegény emberek 
lakta sivár lakótelepekig egy 
gyilkos átlépte a jólét és a 
származás határait. Az őt 
üldözők szintén kénytelenek 
átlépni ezeket a határokat.  
A megdöbbentő fordula
tokkal, félelmetes lélektani 
feszültséggel és érzelmekkel 
teli Elnémítva sokkolón fokoz
za a feszültséget a katartikus, 
feledhetetlen végkifejletig.

C. J. Tudor

A KRÉTA EMBER
125 × 200 mm,
360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX240
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Egy tinédzser segített meg óvni 
a wurlitzeres lány életét.  
Az a nyár változtatott meg 
mindent. Az hozta el a kréta
embereket – titkos kód szerint 
rajzolták őket az aszfaltra. 
Csakhogy aztán önnön aka
ra tuk ból kezdtek feltűnni, 
szörnyű képeket jövendölve a 
poros kövezeten. Tudtak a holt
testről a folyóban, és tudtak a 
wurlitzeres lány testéről, amely 
ott hever az erdőben, fej nélkül.

Alison Weir

ARAGÓNIAI KATALIN
125 × 200 mm,
620 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX238
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Aragóniai Katalin spanyol 
hercegnő, VIII. Henrik le gen
dás első felesége hat hét 
távolságra kerül hazájától, ahol  
minden más: a nyelv, az étel, 
az időjárás. Katalin számára 
egyikben sincs öröm. Tizenhat 
évesen egyedül találja magát, 
csupa idegen között. Hiányzik 
az édesanyja. Elveszett fivérét 
gyászolja. Még azokban sem 
bízhat, akiket megbíztak 
a védelmével. 

Raphaëlle Giordano

AZ A NAP, AMIKOR  
AZ OROSZLÁNOK SALÁTÁT FOGNAK ENNI
125 × 200 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX233
Bolti ár: 3590 Ft • KLUBÁR: 3290 FT
Hogyan győzzük le saját magunkat, és fordítsuk a javunkra azt 
a tulajdonságunkat, amely a legzavaróbb bennünk? Hogyan 
tudjuk megtalálni azt a belső utat, amely megtanít bennünket 
uralni a saját életünket? Ezekre a kérdésekre is megpróbál vá
laszt adni új regényében Raphaëlle Giordano, aki már több, mint 
2 millió olvasó életét tette boldogabbá.

Réti László

EURÓPA,  
FALAK MÖGÖTT
125 × 200 mm,
550 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX234
Bolti ár: 3890 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

Európa, 2033. Felépült A Fal. 
Migránsok milliói ellen védi 
a kontinens déli és keleti hatá
rait. Hat méter magas építmény. 
Őrtornyok, géppuskák, mes
terlövészek. Évente több ezren 
halnak meg, akik megpróbálnak 
átjutni A Falon. Európának 
vá lasztania kellett régi értékei 
és a biztonság között. Európa 
a biztonságot választotta. 
Európa bezárta kapuit.
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RÉSZLET

Jonas Jonasson
A SZÁZEGY ÉVES EMBER, 
AKI AZON GONDOLKODOTT, 
HOGY TÚL SOKAT GONDOLKODIK 
Fordította: Kúnos László
135 × 215 mm, 432 oldal, keménytábla  
Rendelési kód: BX241
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Mi jöhet még Allan Karlsson életében? A jó öreg 
százévesnek, bizony, maradt néhány kaland a tar
solyában. Jonas Jonasson az európai szórakoztató 
irodalom legviccesebb szerzője, aki ezzel a ferge
tegesen eszement történettel azt is bizonyítja, hogy 
ritkán ugyan, de a folytatás még az első részt is ké
pes felülmúlni.

A szállodaigazgató mostanában szem
mel tar totta öreg vendégét és még öregebb 
társát. Rendezetlen számlájuk összege már 
meghaladta a százötvenezer dollárt. Az ösz
szeg ugyan csak töredéke volt annak, amit 
az igazgató a bőkezű skandináv vendégeken 
megkeresett az elmúlt években, de azért 
eléggé nagy ahhoz, hogy veszni hagyja. 
Úgyhogy bizonyos intézkedéseket kellett 
foganatosítania. Néhány napja, vagy pon
tosabban néhány éjszaka óta egy férfi őr
ködött diszkréten az urak luxusbungalója 
közelében, azt figyelte, nem másznake ki 
az épület valamelyik üvegezetlen ablakán és 
nem tűnneke el.

Az igazgató ugyanakkor bizonyos meg
becsüléssel is gondolt Jonsson és Karlsson 
urakra. Az előbbi hihetőnek látszó magabiz
tossággal közölte vele, hogy újabb pénzek 
beérkezésére számítanak még a hét vége 
előtt. És igaz, ami igaz, Jonsson máskor sem 
fizetett pontosan, szerette halogatni, amed
dig csak lehet. Talán csak erről van szó, 
hogy nem szívesen válik meg a pénzétől. Ki 
nincs így ezzel?

Az igazgató mindent figyelembe véve azt 
az észszerű és stratégiai szempontból indo
koltnak látszó megoldást választotta, hogy 
kivár, és jó képet vág az idősebb vendég szü
letésnapjának tengerparti megünnepléséhez 
és a tortához. Néhány szóval még köszönte
ni is hajlandó.

Az ünnepelten, Juliuson és a szállodaigaz
gatón kívül a születésnapi bulin jelen volt 
még a bérelt légballon pilótája is. Gustav 
Svensson is szívesen jelen lett volna, de volt 
annyi esze, hogy nem jött el.

A légballon fel volt töltve, és készen 
állt az indulásra. Egyedül egy pálmafához 
erősített egyszerű horgony tartotta visz
sza attól, hogy fogja magát, és elrepüljön. 
A ballongáz megfelelő hőfokának beállítá
sáról a légballon pilótájának kilencéves fia 
gondoskodott ugyancsak kelletlenül, mert 
sokkal inkább tartózkodott volna a néhány 
méterrel távolabb feltálalt születésnapi tor
ta közelében.

Allan homlokát ráncolva nézte a százegy 
felesleges gyertyát. Micsoda pazarlás! Kido
bott pénz! És idő! Hosszú percekig tartott, 
amíg Juliusnak sikerült mindet meggyújta
nia a szállodaigazgató arany öngyújtójának 
segítségével (amely a művelet végén Julius 
zsebében kötött ki).

A torta mindenesetre finom volt. A pezsgő 
pedig pezsgő, ha nem is grog. Allan azt gon
dolta, hogy lehetne ennél rosszabb dolga is.

Lett is. A szállodaigazgató ugyanis megko
cogtatta a poharát, jelezte, hogy beszélni akar.

– Mélyen tisztelt Karlsson úr! – mondta.
Allan félbeszakította.
– Köszönöm, igazgató úr! Igazán nagyon 

kedves. De hát mégse álldogálhatunk itt vala
mennyien a következő születésnapomig. Nem 
kellene most már beszállnunk a légballonba?

A szállodaigazgató zavartan elhallgatott, 
Julius intett a légballon pilótájának, aki 
nyomban letette a kezében tartott torta
szeletet. Mégiscsak azért van itt elsősorban, 
hogy dolgozzon.

– Vettem! Megyek, és felhívom a repü
lőtéri meteorológiai szolgálatot. Meg kell 
érdeklődnöm, hogy a széljárás továbbra is 
rendben vane. Mindjárt itt leszek.

Az ünnepi beszéd veszélye elhárult. Eljött 
a beszállás pillanata. Ez még egy százegy 
éves embernek sem jelentett nehézséget. 
Mindössze egy hordozható lépcső hat fokát 
a kosár külső oldalán, és egy hasonló, kisebb 
alkalmatosság három lépcsőfokát belül.

– Szevasz, kisöreg – mondta Allan, és 
megborzolta a kilencéves segédpilóta haját.

A fiú csak egy halk „jó napot”tal vála
szolt. Tudta, hogy mi a dolga, és tudta, hogy 
ért ahhoz, amit csinál. A horgonyra most, 
hogy a kosár súlyát a külföldiek jelentősen 
megnövelték, már nincs szükség.

Julius megkérte a fiút, mutassa meg, ho
gyan működik a szabályozó, és megtudta, 
hogy a hőlégballon repülési magasságát a 
gázcső végén lévő piros fogantyú elfordításá
val lehet módosítani. Induláskor jobbra kell 
fordítani. Leszálláskor pedig vissza, balra.

– Előbb jobbra, azután balra – mondta 
Julius.

– Igen, uram – mondta a fiú.
Ekkor három dolog történt egyidejűleg, 

néhány másodperc leforgása alatt.
Egy:
Allan látta, hogy a kilencéves gyerek vá

gyakozó pillantásokat vet a tortára, és java
solta neki, hogy fusson oda, és vegyen ma
gának belőle. Tányér és evőeszköz ott van 
az asztalon. A fiúnak nem kellett kétszer 
mondani. Kiugrott a kosárból, mielőtt Allan 
befejezte volna a mondatot.

Kettő:
Julius próbaképp elfordította a piros fo

gantyút balra is és jobbra is, de olyan erő
sen, hogy a fogantyú a kezében maradt.

Három:
A pilóta kilépett a szálloda kapuján, csa

lódottnak látszott, és fejét csóválva bejelen
tette, hogy várniuk kell a felszállással, mert 
a szél épp most fordul északi irányba, ami 
a légballon útját kedvezőtlenül befolyásol
hatja.

Ezután még három dolog történt, szintén 
nagyjából egyidejűleg.

Egy:
A pilóta észrevette, hogy kilencéves fia 

épp egy nagy szelet tortát töm magába, és 
jól leszidta szegény gyereket, amiért elhagy
ta a helyét.

Kettő:
Julius átkozódva nézte a kezében maradt 

piros fogantyút. A meleg szabadon áramlott 
felfelé a ballonba, amely…

Három:
… emelkedni kezdett.
– Állj! Mit művelnek? – kiáltotta a pilóta.
– Nem én tehetek róla, hanem ez az átko

zott fogantyú – kiáltotta vissza Julius.
A légballon három méter magasságba 

emelkedett. Aztán négy méterre. Aztán ötre.
– Ez már igen! – mondta Allan. – Egészen 

jól alakul a buli.

A százegy éves ember,  
aki azon gondolkodott, hogy 
túl sokat gondolkodik
Részlet Jonas Jonasson azonos című regényéből, amely az Athenaeum  
Kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Kúnos László.
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TERICUM KIADÓ

Mandy Baggot

EGY KARÁCSONYI CSÓK
140 × 200 mm,
336 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX244
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Isla Winters húgával Notting Hillben, 
London izgalmas városrészében 
él. Hol másutt lenne pompásabb 
a karácsonyi időszak, mint itt? Csak
hogy Isla ezúttal nem tudja élvezni 
kedvenc ünnepét. Londonba érkezik 
a vállalat új, jóképű és frissen elvált 
vezérigazgatója, és mindent a feje 
tetejére állít. 

Marc Levy

UTÓIRAT PÁRIZSBÓL
140 × 200 mm,
304 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX243
Bolti ár: 3570 Ft
KLUBÁR: 3290 FT

Párizs hangulatos utcáin, a bisztrók 
és kávézók világában lehetünk tanúi 
annak, miként alakul Paul és Mia 
kapcsolata, és hogyan egyengetik 
útjukat a barátaik. A regényben 
szereplő karakterek esendők, de 
szerethetők. Az olvasó örömét leli 
a kedves párbeszédekben és a 
helyzetkomikumokban.

Taylor Adams

NO EXIT
Lélekvesztő könyvek-sorozat
140 × 200 mm, 328 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BX248
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Darby hóviharban próbál átjutni 
autójával a Szikláshegységen, 
hogy bocsánatot kérjen haldokló 
anyjától. Végül egy pihenőben 
kénytelen tölteni az éjszakát 
néhány ismeretlennel. Hama
rosan bűntény szemtanúja lesz, 
és élethalál küzdelem veszi 
kezdetét.

Lynda La Plante

NYUGHATATLAN ÖZVEGYEK
Lélekvesztő könyvek-sorozat
140 × 200 mm,
352 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX245
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Három feleség azt a hírt kapja, 
hogy férjeik halálra égtek egy balul 
sikerült rablás során. Elhatároz
zák, hogy befejezik férjeik tervét. 
Sorsuk összefonódik, miközben 
életrehalálra menő játszmákat 
folytatnak hol a rendőrséggel, hol 
az alvilággal. Az azonos című film 
már a mozikban!

Mariana Leky

AMIT CSAK A SZÍVÉVEL  
LÁT AZ EMBER
140 × 200 mm,
328 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX246
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Egy westerwaldi kis falucskában él 
a hetvenéves Selma, aki a halál kény
szerű hírnöke. Valahányszor egy okapi 
jelenik meg álmában, a faluban egy 
napon belül valaki meg fog halni.  
Ezért aztán a furcsa álmot követő 
24 órát a falu valamennyi lakója 
készenléti állapotban tölti: ki vágyva 
a halálra, ki rettegve az eljövetelétől. 
Az utolsó napon régi titkok kerülnek 
felszínre, vagy épp ellenkezőleg: elhall
gatott vágyak merülnek újra feledésbe.
A mélyen emberi, szívet és lelket 
melengető regény barátságról, 
szövevényes emberi kapcsolatokról 
és nem utolsósorban szeretetről és 
szerelemről szól.

Herczeg Zsolt

BÜFIK ÉS BUKÁSOK
130 × 188 mm,
224 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX247
Bolti ár: 3570 Ft
KLUBÁR: 3290 FT

Megkérdeztem a kisfiamtól, hogy 
boldog gyereke, mire önérzetesen 
közölte, hogy nem, mert ő egy tigris. 
Nem hazudott… És én sem fogok 
nektek ebben a könyvben. Nem tettem 
a WMN.hun sem, ahol két éve brutális 
nyíltsággal, töretlen derűvel és ijesztő 
népszerűséggel írtam arról, hogyan 
élem meg az apaságot: hol tragikomi
kusan, hol tanulságosan. Nevettetni 
és elgondolkodtatni akarok. Az én 
apanaplóm nem okoskodó és kiokta
tó. Szövegeim olyanok, mint a boldog 
gyerekek: mosdatlanok, fésületlenek, 
kirobbanóan vidámak, néha talán fá
rasztóak, de felszabadítóan őszinték. 

C. W. Gortner

A VATIKÁNI  
HERCEGNŐ
Lucrezia Borgia regénye
142 × 197 mm,  
424 oldal, keménytábla,  
védőborítóval 
Rendelési kód: BX242
Bolti ár: 4170 Ft
KLUBÁR: 3880 FT

Lucrezia Borgia vajon tényleg 
szív telen csábító volt, aki bár
mire képes lett volna, csak hogy 
valóra váltsa a céljait? Gortner 
interpretációjában Lucrezia Bor
gia korának bátor és izgalmas 
szereplője, aki szépségének és 
intelligenciájának köszönhetően 
próbál érvényesülni egy kegyet
len világban.
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SZÉPMÍVES KÖNYVEK

Dean Koontz

A SUTTOGÓSZOBA 
Jane Hawk-sorozat 2.
125 × 200 mm, 490 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX254
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Cora Gundersun általános iskolai tanár, akit minden
ki szeret. Mégis megöli magát, de előtte még brutá
lisan lemészárol egy csomó embert. Amikor előkerül 
Cora felkavaró naplója, az emberek arra gondolnak, 
hogy a nő őrült volt. Egyedül Jane Hawk tudja, mi az 
igazság. A négyrészes sorozat második darabja.

Laura Marshall

ISMERŐSNEK JELÖLT
125 × 200 mm, 380 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX253 
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Maria ismerősnek jelölt a Face
bookon. Csakhogy Maria több mint 
huszonöt éve halott. Vagy mégsem? 
Lélegzetelállító és felejthetetlen 
pszichothriller. Fantasztikus! A műfaj 
rajongói megőrülnek érte. 
Díjnyertes könyv, világszerte több 
mint 500 000 példányban kelt el! 

Jane Corry

A HALOTT EX
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX255
Bolti ár: 3690 Ft • KLUBÁR: 3390 FT
Vicki férje egykor azt ígérte, hogy jóbanrosszban 
szeretni fogja a feleségét. De miután egy brutális tá
madás miatt Vicki epilepsziás lett, lelépett a felesége 
barátnőjével. Mi történt azon az éjszakán, amikor 
David eltűnt? És hogyan bizonyíthatja Vicki az ártat
lanságát, ha ő maga sem biztos benne?

Josie Silver

EGY DECEMBERI NAP
125 × 200 mm, 386 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX256
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Létezik „szerelem első látásra”? Laurie egy de
cemberi napon egy busz bepárásodott üvegén át 
meglát egy férfit, és rögtön tudja: ő az igazi. Egy 
varázslatos pillanatra összekapcsolódik a tekin
tetük, aztán a busz továbbhajt… Történet arról, mi 
tegyünk, ha találkozunk, vagy inkább nem talál
kozunk az igazival. 

Kordos Szabolcs

HUNGARY BY NIGHT
Így mulat a magyar elit
125 × 200 mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX258
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Hogy élnek és hol szórakoznak a magyar elit tagjai? 
Milyen titkos klubok üzemelnek a város szívében, 
a pesti éjszaka bugyraiban? A könyv a hazai társa
dalom legfelső rétegeinek életébe repít. Megszólal
nak az aranyifjak és a luxusipar napszámosai – egé
szen különleges szemszögből láttatva a 21. század 
Magyarországát.

Karácsonyi újdonságok

A 21. SZÁZAD  
KIADÓTÓL

Ifjabb gróf Andrássy Gyula

A VILÁGHÁBORÚ PROBLÉMÁI
125 × 183 mm, 328 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX257
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Az ismeretlenség homályából lép elő And
rássy írása: 1916ban összefoglalta a világ
háború helyzetét, s mint ilyen, az írás nem 
Trianon felőli bemutatás, hanem a jelen élve 
boncolása. A jelené, ami a háború derekán 
a Monarchia sikereiről, Bukarest megszállá
sáról, a béketeremtési erőfeszítésekről szólt. 

GÖRGEY: GÖRGEY 
Görgey Gábor Görgey Artúrról
125 × 183 mm, 256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX249
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Különleges emlékkönyv: Görgey Gábor emlé
kezik Görgey Artúrra egy nem szokványos kö
tetben. Benne az Artúrról írt, nagy sikerrel be
mutatott dráma kiadatlan szövege is helyet 
kapott, a személyes tárgyakról és a hagyaték 
relikviáiról írt feljegyzések mellett, természe
tesen képek és korabeli fotók kíséretében.

Báró Nopcsa Ferenc

SÁRKÁNYOK MAGYAR KIRÁLYA
125 × 183 mm, 432 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX250
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
A kalandos életű báró, a paleontológus, hír
szerző, albán trónaspiráns Nopcsa emlék
irata az ismeretlenség homályából lép elő. 
A kalandregénybe is beillő írása pazar és le
nyűgöző, Nopcsa maga is különös életet élt, 
a dinoszauruszleletek mögött a Mo narchia 
titkosügynöke volt, aki Románia ellen kém
kedett.

Báró Kemény Jánosné Augusta Paton

ÖNÉLETRAJZI EMLÉKEZÉSEK
125 × 183 mm, 384 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX251
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Az egyik legfontosabb erdélyi női emlékírás
ban a két világháború közötti és az azt követő 
időszak páratlan krónikáját olvashatjuk Gö
rögországtól Erdélyig.  A skótgörög Augusta 
Paton Marosvécs urához ment feleségül a 
mezőségi Gyekén, s 1944ig együtt szervez
ték az Erdélyi Helikon találkozóit.

Sophie Edwards Károlyi

EMLÉKEK ÉS REJTÉLYEK
A Károlyi család  
25 nemzedékének története
185 × 204 mm, 
304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX252
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5570 FT

A történelmi album az események 
és legendák, a várak és kastélyok, 
a bálok és politikai szerepek be
mutatása okán kis magyar történelmet takar, melynek fókuszában a 
Károlyiak legérdekesebb eseményei állnak. A kiadványban félezer szí
nes és feketefehér kép kalauzol végig az évszázadokon keresztül.
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LAZI KÖNYVKIADÓ

Sheila Norton

CHARLIE
A MACSKA, AKI ÉLETET MENTETT
135 × 204 mm, 248 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX264
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT
Charlie, a kismacska mindent megtesz a gazdá-
jáért. Így, amikor a 11 éves Caroline úgy dönt, 
hogy megszökik, Charlie követi őt, megfogadván, 
védelmezni fogja a kislányt mindenáron. Ám egy 
ilyen apró kismacskának a kinti világ hatalmas-
nak és félelmetesnek tűnik. Vajon milyen messzi-
re megy el Charlie legjobb barátja védelmében?

Melody Carlson

A KARÁCSONYI MACSKA
135 × 204 mm, 176 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX268
Bolti ár: 2490 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Amikor néhány héttel karácsony előtt szeretett 
nagyanyja elhalálozik, Garrison Brown elmegy a 
házába, hogy elrendezze a dolgait, hat macská-
jának sorsát is beleértve. Azonban a nagymama 
embert próbáló követelményeket állított az uno-
kája elé kis, bolyhos barátai elhelyezésével kap-
csolatban…

Alexandra Potter

ÉN ÉS MR. DARCY
135 × 204 mm, 352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX267
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT
Emily a new-yorki lány Angliába utazik, hogy részt 
vegyen egy Jane Austen-rajongóknak szervezett 
kiránduláson. S bár ott nem mással találkozik, 
mint álmai férfijával, Mr. Darcyval, ám megismeri a 
nyers modorú, de két lábbal a földön járó újságírót, 
Spike Hargreavest is. Vajon minden nő álomférfija, 
Mr. Darcy be tudná tölteni egy mai nő vágyait?

Victoria Connelly

ÁLMAIM HŐSE, MR. DARCY
135 × 204 mm, 280 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX269
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT
Kay Ashton tengerparti panziójában egy teljes 
filmstáb rendezkedik be, akik a Meggyőző érvek 
című Jane Austen regény feldolgozását forgatják. 
Kay el sem hiszi, hogy ilyen szerencse érte, kü-
lönösen, mikor rájön, hogy a Mr. Darcyt alakító 
szívtipró színész, Oli Wade Owen is nála száll meg, 
aki sármjával hamarosan  célba is veszi Kayt. De 
vajon csak a regényekben léteznek hősök?

Bernhard Aichner

HOLTAK HÁZA
135 × 204 mm, 256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX260
Bolti ár: 3499 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Egy innsbrucki temetőben történő exhumálás al-
kalmával két koponyát és négy lábat találnak egy 
koporsóban. Gyilkosság történt. Az egyetlen elkö-
vető, aki számításba jöhet, Blum, a temetkezési 
vállalkozó, aki annak idején ide temette a „kun-
csaftjait”. A nő menekülni kényszerül, s így jut el 
végül egy olyan helyre, amit jobb lett volna annyira 
messze elkerülnie, amennyire csak lehetséges.

Anselm Grün

ISTENI BOLDOGSÁG
135 × 204 mm, 192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX265
Bolti ár: 2690 Ft
KLUBÁR: 2490 FT

Anselm Grün könyve a világiroda-
lom egyik leghíresebb szövegében, 
a hegyi beszédben leírt nyolc bol-
dogságon keresztül mutatja meg az 
utat, amely egy értelmes és boldog 
élethez vezet.

Nemere István

HORTHY ISTVÁN
A kormányzó fia
144 × 204 mm, 304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX266
Bolti ár: 3200 Ft
KLUBÁR: 2980 FT

A szerző életrajzi regényében érdek-
feszítően vetíti elénk Horthy Istvánnak, 
a kormányzó fiának életútját, aki 
egykor Magyarország második közjogi 
méltósága, legfontosabb embere volt.

PÁPÁK BÖLCSESSÉGEI
122 × 197 mm, 
168 oldal,  keménytábla
Rendelési kód: BX270
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

A kötetben az elmúlt kétezer év 
egyházfőinek megszívlelendő 
gondolataiból összeállított válogatást 
olvashatunk. Az idézetek a mai napig 
különleges jelentőséggel bíró kérdé-
sek köré csoportosítva, tematikusan 
kerülnek az olvasó elé.

William J. Weatherby

TŰZSZEKEREK
135 × 204 mm, 176 oldal,  kartonált
Rendelési kód: BX271
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Az 1924-es párizsi olimpián három 
tűzszekér ért a mennybe. Három olim-
piai győztes történetét dolgozza fel 
a valós eseményeken alapuló könyv, 
s bár a három sportoló motivációja 
eltérő volt, végül mind a hárman 
elérték céljukat. 

Benkő László

KÁOSZ ÉS REND I–III.
Immár teljessé vált a magyar állam-
alapítást és a lázadások korát felidéző 
Vér és kereszt- és Káosz és rend-trilógia.

A kötetek jellemzői:
144 × 204 mm, 464 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft/kötet
KLUBÁR: 3250 FT/KÖTET

KÁOSZ ÉS REND I.
Ármány hálójában
Rendelési kód: BX261

KÁOSZ ÉS REND II.
A tűztollú sólyom
Rendelési kód: BX262

KÁOSZ ÉS REND III.
Hajnali sugár
Rendelési kód: BX263
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IRODALOM

Müller Péter

VALLOMÁS A SZERELEMRŐL
145 × 225 mm,  
336 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX272
Bolti ár: 3900 Ft • KLUBÁR: 3590 FT

„Szerelmes vagyok. Hatvankét éve. Ez a történelmi korokon áthúzódó személyes 
élmé nyem szülte ezt a könyvet. Nem a tartós párkapcsolatról, hanem a szerelemről ír-
tam. Az öröklángról, amelyről tudom, hogy nem lesz parázs soha. Láng marad mindig.  
Azt is tudom már, hogy öregkorunkban lobog a legszebben és legizzóbban. A búcsú 
gyönyörűbb, mint a találkozás. Életem összegezése ez a mű.” (Müller Péter)

m
A szerelem titkait keresi ez a könyv. Merész kincskeresés, melynek minden fejezetét 

az író személyes élménye hitelesíti. 

Tömörkény István

RÓZSA SÁNDOR 
NÁLUNK
Betyárok és egyebek
148 × 210 mm,
376 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BX273
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Milyen volt a betyárvilág az 
Alföldön a 19. században? 
Kik közül kerültek ki tagjai, kik 
segítették és kik üldözték őket? 
Honnan ered a betyárromanti-
ka? A szemtanú hitelességével 
ezekről és a puszták öntörvé-
nyű embereiről, pásztorairól is 
mesélnek Tömörkény hol derűs, 
hol izgalmas elbeszélései.

Radnóti Sándor

A SÜKETNÉMA ISTEN 
ÉS MÁS BÍRÁLATOK
135 × 197 mm,
424 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX274
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

Radnóti Sándor, a kortárs 
magyar irodalom egyik legfon-
tosabb kritikusa új művében 
az elmúlt években írott bírála-
tait, elemzéseit gyűjtötte össze. 
A kötetben többek között Bodor 
Ádám, Esterházy Péter, Kántor 
Péter, Nádas Péter, Parti Nagy 
Lajos és Rakovszky Zsuzsa 
műveiről olvashatunk kritikai 
esszéket.

Schiff András

A ZENE A CSENDBŐL JÖN
Beszélgetések Martin Meyerrel
Esszék
140 × 215 mm,
304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX275
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

„Mondhatjuk, hogy a zene 
alapvetően a lélekből fakad” – 
vallja Schiff András, aki Martin 
Meyernek mesélt kezdetekről, 
tanításról, interpretációról. 
A könyv első részét adó be-
szélgetés életútinterjú és zenei 
hitvallás egyszerre, a második 
részben pedig Schiff András 
visszaemlékezik mestereire.

Benkő László

KINIZSI – MÁTYÁS KIRÁLY HADVEZÉRE
Ki volt valójában a legendás Kinizsi?
Ki volt valójában a legendás  Kinizsi? Aki Mátyás király-
nak malomkő tálcán szolgálta fel az italt? Aki két halott 
törökkel a hóna alatt, egy harmadikkal a fogai között járta  
a győzelmi táncát a csata után? A harci cselekmények 
mellett ismerje meg a politikacsináló nagyurak, a korabeli 
udvari intrikák világát! Kinizsi hadviselései során soha nem 
vesztett csatát, s élete is  igazi vérbő kalandregény, élete 
folytonos harcból állt, miközben állhatatosan szolgálta 
az uralkodót, és esküjét csak egyszer szegte meg... Hogy 
mikor és milyen esemény során? Megtudhatja ebből a for-
dulatos és lebilincselő történelmi-kalandregényből!

Simon Attila

CSAK ÁLLTUNK ÉS SÍRTUNK
Felvidék Magyarországhoz való visszacsatolása a kortársak 
szemével – 184 korabeli fotóval
A kötet az első bécsi döntés 80. évfordulója alkalmából jelenik 
meg! Célja az 1938-as eseményeknek a kisember szemszögé-
ből, naplók, visszaemlékezések részletein és korabeli fotókon 
keresztül való bemutatása. A korabeli visszaemlékezéseket ol-
vasva nem lehet kétségünk arról, hogy az első bécsi döntés és 
az ún. arbitrázsterület, Magyarországhoz csatolása az ott élő 
magyarok számára talán életük legboldogabb pillanatai közé 
tartozott. A visszacsatolásról azonban 1945 után már nem 
volt ildomos beszélni... Szerencsére korabeli kiadványokban, 
asztalfiókokban később kiadott kötetekben mégis fellelhetők 
1938 őszi napjainak lenyomatai, szövegek, fotók.

A kötet jellemzői:
145 × 210 mm,

566 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: BX277
Bolti ár: 3990 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

A kötet jellemzői:
210 × 297 mm,

163 oldal, keménytábla

Rendelési kód: BX276
Bolti ár: 5990 Ft

KLUBÁR: 5570 FT
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J. R. R. Tolkien

A S Z IL M A RILOK
122 × 200 mm, 544 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX278
Bolti ár: 4499 Ft • KLUBÁR: 4180 FT
A szilmarilok „az óidőkről, a világ első koráról szól. A Gyű-
rűk Ura elmesélte a harmadkor végének nagy eseményeit; 
ám A szilmarilok történetei sokkal régebbi korokból szár-
mazó legendák, amikor Morgoth, az első Sötét Úr még Kö-
zépföldén lakozott, s a nemes-tündék háborút indítottak 
ellene, hogy visszaszerezzék a szilmarilokat.” A mű első 
szövegváltozatait Tolkien még az első világháború idején 
írta, és élete végéig folyamatosan bővítette.

Nicole Krauss

SÖTÉTLŐ ERDŐ
140 × 215 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX279
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4190 FT

Nicole Krauss új regényében 
egy 68 éves New York-i ügyvéd 
és egy 37 éves írónő keresi 
a kivezető utat Dante sötétlő 
erdejéből. Julian Epstein élete 
alkonyán úgy dönt, megsza-
badul tekintélyes vagyonától, 
és Izraelbe utazik. Nicole az 
ihlethiány elől a tel-avivi Hilton-
ba menekül. A Sötétlő erdő az 
útkeresés és a zsidó miszticiz-
mus regénye, Nicole Krauss 
szerelmes levele Kafkához.

James Baldwin

HA A BEALE UTCA 
MESÉLNI TUDNA
125 × 197 mm,
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX280
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Amikor Fonnyt, a harlemi fiút 
egy asszony megerőszako-
lásának vádjával börtönbe 
zárják, szerelme, Tish és csa-
ládja mindent megtesz, hogy 
összegyűjtsék az óvadékra 
és az ügyvédre valót. James 
Baldwin kultikus kisregényé-
ben az elbeszélő Tish sosem 
felejti el, hogy van, amit nem 
vehetnek el az embertől: 
a remény és a szerelem.

Anna Gavalda

35 KILÓ REMÉNY
Fordította: Tótfalusi Ágnes
125 × 197 mm,
80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX282
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

A kiskamasz Grégoire nem 
találja a helyét a világban, 
pedig hatalmas szíve van, 
és remek kézügyessége. 
Anna Gavalda felnőtteknek 
és kamaszoknak egyaránt 
szóló regényében hétköznapi 
történetet mesél elfogadásról 
és elutasításról.

Anna Gavalda

VIGASZÁG
Fordította: Tótfalusi Ágnes
160 × 210 mm,
544 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX283
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Charles Balanda, a sikeres 
párizsi építész egy napon 
levelet kap, mely két szóból 
áll: „Anouk meghalt.” Az 
elhunyt nő Balanda fiatalkori 
szerelme volt, legjobb barát-
jának anyja. Charles hosszas 
vívódás után felkeresi Anouk 
fiát, hogy szembenézzen a 
múltjával. 

Anna Gavalda
CSAK AZT SZERETNÉM, 
HA VALAKI VÁRNA RÁM
Fordította: Tótfalusi Ágnes
125 × 197 mm,
228 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX284
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Tizenkét különböző nemű, 
korú és foglalkozású mesélő 
beszéli el élete egy kiemelt 
pillanatát. 

Anna Gavalda

EGYÜTT LEHETNÉNK
Fordította: Tótfalusi Ágnes 
125 × 197 mm,
628 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX281
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Egy ügyefogyott, fiatal 
arisztokrata, egy anorexiás 
festőnő, egy zseniális, ám 
morcos szakács, valamint 
az emlékeibe visszavonuló 
nagymama – az élet sodrába 
beilleszkedni képtelen, magá-
nyos emberek, akiknek sorsa 
összekapcsolódik.

Szécsi Noémi

MANDRAGÓRA UTCA 7.
125 × 197 mm,
288 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX285
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

A Mandragóra utca 7. első 
látásra egy szokványos pesti 
gangos lakóház: itt él Ida, 
az érzékeny kamaszlány, 
aki barátnőjével, a vagány 
Tamarával nyomozni kezd 
a környék rejtélyes történetei 
után. Miért szaglászik utánuk 
egy kutya? Mi zajlik a ház 
pincéjében? És legfőképp: 
miért viselkedik Ida anyukája 
olyan furcsán?

GAVALDA-KÖTETEK
ÚJ KÖNTÖSBEN

Kollár-Klemencz László

A MŰANYAG KERTI 
SZÉKEK ÉLETE
125 ×  197 mm,
160 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX297
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Kollár-Klemencz László nagy 
sikerű bemutatkozó kötete 
után újabb természetírások-
ban mutatja meg, hogyan 
találkozik az ember a termé-
szettel, és végső soron mi 
a természetes az emberben. 
Balladisztikus históriák, 
önéletrajzi elbeszélések, 
költői pillanatképek, abszurd, 
rövid történetek vál  ta koz nak 
a könyv lapjain.



INTERJÚ

 Új regényének szerkezete Beethoven kilenc 
szimfóniájára épül. Honnan jött az ötlet, hogy 
épp ez adja meg a könyv keretét?

Az alapötletből. Kilenc év történetét szeret-
tem volna elmesélni, pontosabban egy nem 
fiatal ember életének kilenc évét. A szám su-
gallta, hogy Beethoven szimfóniáit használ-
jam, szerkezeti és hangulati elvként. Emiatt 
áll minden fejezet ugyanannyi tételből, mint 
a nagy Ludwig van Bé adott művei.

 Egy interjújában azt mondja, hogy sokszor 
keresik meg olvasói különféle – leginkább pár
kapcsolati – problémákkal, mert vala miért azt 
gondolják Önről, hogy hogy szakértője a té má
nak. Az új regény két főhőse egy ideig pár kap
csolati tanácsadóként dolgozik, „amatőr kap  cso 
lat  javító  ként”, ahogy Ön fogalmaz. A sok olva sói 
megkeresés hatására lettek a hősei is mediátorok?

Igen. És azért, mert azt hiszem, ez kifejezi a 
mostani idők legfontosabb alapdilemmáját. 
„Hun házasodunk, hun meg elválunk”, gon-
dolom, a zseniális Weöres Sándor versének 
folytatása közismert. A huszadik (és huszon-
egyedik) század embere szenved a magány-
tól, hát társat választ, mint minden madár. 
Igen ám, de akkor meg a kötöttségtől, va-
lamiféle rabságtól szenved. Előbb-utóbb 
föl rúgja a párkapcsolatát, éljen a szabadság! 
jelszóval. Akkor viszont a magánytól szen-
ved ismét. És ez így meg, míg a halál el nem 
választ (az élettől).

 1976ban megjelent egy kisregénye, a Bor-
gisz. Abban a műben szerepel egy Najn Iván 
nevű fiatal nyomdászfiú. Ez a figura azonosnak 
tűnik az új regény egyik főszereplőjével, Nagy 
Ivánnal (aki időközben magyarosította a nevét). 
Mi az oka annak, hogy több mint négy évtized 
után ismét felbukkant ez az alak?

Voltaképpen emiatt kezdtem kitalálni a Leg
közelebb majd sikerült. Najn Iván még nem 
volt húsz éves, amikor elbúcsúztunk tőle, 
ő pedig lezárta ipari tanulóságát, a nyom-
dában töltött egy nehéz évét. Csak annyit 
tudtunk, hogy fölvették a jogi karra. Érde-
kelni kezdett, vajon mi lett belőle, s hol tart 
hatvanévesen. Ez szerintem érdekes ötlet, 
kacérkodtam vele, hogy más korábbi regé-
nyeim főhőseinek további sorsával is foglal-
kozzam, leginkább az Anya csak egy van férfi 

figurájáéval, akit Ladónak neveztem. De 
nem fogok ilyesmit tenni, az én műhelyem-
ben alapszabály, hogy amit egyszer csinál-
tam már, azt többé nem teszem.

 A Legközelebb majd sikerül a mában 
játszódik, olyannyira, hogy a regény vége felé 
már a 2018as évben járunk. A könyv akar
vaakaratlanul reflektál az aktuális problé
mákra is, a magyar politikaitársadalmi viszo
nyokra, de mindez csak a cselekmény hátteréül 
szolgál. A regény „két Ivánja” kissé kiábrándult 
figurának tűnik. Ön hogy van ezzel?

A könyvben az aktuális utalások és tények 
arra szolgálnak, hogy az olvasó azonosítani 
tudja, melyik évben járunk az egyes fejeze-
tekben. Az Ivánok kiábrándultsága szerin-
tem egyszerűen a realista prózaíró látlelete. 
Nézzen körül a saját szociális hálójában, 
aligha tud fölmutatni túl sok nem kiábrán-
dult embert. Ez a csalódások korszaka, nem 
csak nálunk, világszerte. Eléggé hasonló sta-
tisztikai arányra jutnának külföldi – például 
amerikai – ismerőseim. Sajnos, kicsúszott a 
kezünkből a gyeplő. Az emberiség mindent 
megtesz önmaga teljes fölszámolásáért, kör-
nyezetvédelemtől fegyveres konfliktusokig. 

Addig is, amíg nálam okosabbak előállnak 
valamiféle megoldási javaslatokkal, amelyek 
kivitelezhetők, az én feladatom elvont érte-
lemben azonos a tükörével.

 A regény legemlékezetesebb rétege számom
ra a női szereplők felvonultatása. Lilike, Emőke, 
Rita és Gigi mind gazdagon árnyalt, plasztikus 
alak. Mintha ez a könyv az elvesztett szerelem 
regénye is lenne. Jól látom?

Igen, bár van még egy számomra fontos 
alapgondolat a könyvben, melyet nehezebb 
kihámozni, s a velem azonos hullámhosszra 
kerülő olvasóknak is csak a végére sikerül-
het. Nem beszélek róla, miért lőnék le egy 
poént azoknak, akik még nem olvasták. Er-
ről csak annyit: nem mindig az a legfonto-
sabb főszereplő, aki annak látszik.

 Önnek személy szerint melyik a kedvence 
a kilenc szimfónia közül?

Írás közben mindig azt a tételt hallgattam, 
amelyiknek megfelelő fejezetnél tartottam, 
igyekeztem utánozni a ritmust, a tempót, 
a hangulatot, néha még a hangerőt is. Ezért 
szép lassan belopta magát a szívembe mind 
a kilenc. Ha három évvel ezelőtt kérdezte 
volna, biztosan azt mondom: a Hetedik. An-
nak is az a része, melyre kamaszkoromban 
ezt halandzsáztam: Aj-da-da, aj-da, le vagy-
tok szar-va (bocsánat).

Győrffy Ákos

„Hun házasodunk,  
hun meg elválunk”
Interjú Vámos Miklóssal, a Legközelebb majd sikerül című új kötete 
kapcsán, mely az Athenaeum Kiadó gondozásában jelent meg.

25

Vámos Miklós

LEGKÖZELEBB MAJD SIKERÜL
124 × 183 mm, 352 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BX286
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Engem az emberek valamiféle megbízható és 
jóindulatú nagybácsinak tekintenek, úton-útfélen 
megállítanak, s beszélgetést kezdeményeznek. 
Emiatt fontolgattam egy ideje, hogy egy hozzám 
hasonló amatőr kapcsolatjavítóról írjak könyvet. 
Esetleg a figura legyen azonos a Borgisz című korai 
kisregényemben szereplő tizenkilenc éves Najn Iván-
nal. Egy központi alakot terveztem, kettő lett belőle. 
A Borgisz kilenc hónap története, ez a könyv kilenc 
évé. Ugyanakkor a kilenc fejezet Beethoven egy-egy 
szimfóniájának szerkezetét, mondandóját, hangu-
latát, lendületét követi, amennyire a nyelv eszközei 
engedik. Voltaképp szimfonikus regény keletkezett, 
zenés próza. Végül örömpróza? Bárcsak.
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Catherine Millet

MESÉS GYEREKKOR
125 × 197 mm,
336 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX294
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

Catherine M. szexuális 
élete című memoárregénye 
után ezúttal gyermekkori 
félelmeiről és kamaszkori 
kétségeiről írt intim, lírai 
vallomást Cathe rine Millet. 
Párizs külvárosában nőtt 
fel az ötvenes években, és 
nagyon hamar rájött, hogy 
egyetlen dolog képes őt 
kiszakítani a családi csatá-
rozásoktól hangos, túlzsúfolt 
bérlakásból: a fikció. 

Jü Hua

KÍNA TÍZ SZÓBAN
125 × 197 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX295
Bolti ár: 3299 Ft
KLUBÁR: 2990 FT

Rendhagyó útikalauzában 
Kína elmúlt negyven évének 
drasztikus változásain vezeti 
végig az olvasót Jü Hua. Tíz 
nagy témán keresztül beszél 
társadalomról, krízisről 
és a kulturális forradalom 
legsötétebb éveiről. A Kína 
tíz szóban memoár, politikai 
kommentár és látlelet egy 
országról, amely egyszerre 
tűnik végtelenül távolinak és 
nagyon ismerősnek.

Karl Ove Knausgård 

HARCOM 3: JÁTÉK
140 × 215 mm, 
416 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX293
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

Monumentális életrajzi soroza-
tának harmadik részében a gye-
rekkorába kalauzol Karl Ove 
Knausgård. A Játék megrázó 
krónikája annak, hogy milyen, 
ha egy családot nem a szeretet, 
hanem a félelem irányít. 

Horváth Viktor

MÖBION
125 × 197 mm, 
168 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX291
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Mi lenne, ha a gonosz meg-
gondolná magát, és úgy 
döntene, hogy inkább vissza-
megy, és bocsánatot kér? 
A főhősben felsejlik Bulgakov 
Wolandja is a maga fenséges 
komolyságával és feneketlen 
alpáriságával. Disztópia, 
álom és fantázia, a sci-fi és 
a groteszk műfajai keverednek 
ebben a pokloktól a mennye-
kig tartó, elképesztően vicces 
és izgalmas utazásban.

Fehér Boldizsár

VAK MAJOM
125 × 197 mm, 196 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX289
Bolti ár: 2999 Ft • KLUBÁR: 2790 FT
Két Nobel-díjas tudós bejelenti egy párizsi luxusszálloda 
lakóinak, hogy a következő napokban egy kísérletben fog-
nak részt venni. A történetet egy huszonéves fiú meséli el, 
aki nemrég még Magyarország leggazdagabb embere volt, 
most azonban nincstelenül fut a rendőrség elől. A Vak ma-
jom letehetetlen olvasmány. Humoros kalandregény a fe-
lelősségvállalásról és az ember helyéről a világban.

Neszlár Sándor

EGY ÁCS NEVELT 
FIÁNAK LENNI
123 × 175 mm,
144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX296
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Neszlár Sándor kötete izgal-
mas kísérleti próza: a szerző 
minden lefutott kilométerhez 
ír egy mondatot. Ezekből 
a mondatokból áll össze 
a regény, amelyet a futó hol 
koncentrált, hol szabadon 
áramló gondolatai tölte-
nek meg élettel. Mondatai 
különlegesek: szinte mind 
személytelen, elfedni próbálja 
elbeszélőjét.

Konrád György

ÖREG ERDŐ
Ásatás 2.
165 × 238 mm,
512 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX288
Bolti ár: 5999 Ft
KLUBÁR: 5570 FT

Konrád György regényso-
rozatának második köteté-
ben találkozunk az íróval, 
az életrajzával, a munkamód-
szerével és legkivált azzal a 
kíváncsisággal, ahogyan egy 
előtörő emlék, egy írói ötlet 
vagy egy felbukkanó gondolat 
nyomába ered. Körbeírja az 
életét, újabb rétegeket tár fel. 
Tekinthetjük ezeket a lapokat 
az író Őszikéinek is.

György Péter 

FAUSTUS AFRIKÁBAN
Szerződés a valósággal
165 × 235 mm, 
324 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX290
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

György Péter új esszéköteté-
ben a hidegháborús években 
létrejött művészeti világ össze-
omlását veszi szemügyre; 
emellett a képzőművészettől 
független esettanulmányo-
kon keresztül mutatja be 
az azokkal egykor párhuza-
mosan létezett, a valósággal 
kötött kulturális szerződések 
működését. 

Knausgård: Harcom 1–3.

HARCOM 1: HALÁL
Rendelési kód: BX450
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

HARCOM 2: SZERELEM
Rendelési kód: BX451
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

ÚJ
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Erdős Virág

ÖTVEN PLUSZ
165 × 190 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX314
Bolti ár: 2499 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Erdős Virág ötvenedik születésnapja alkalmából gyűjtötte 
össze több mint ötven új versét. Némileg követve a Vilá-
gító testek kötettervét, itt is saját fényképei kísérik a ver-
seket úgy, hogy a vers szerves része magának a képnek. 
A csalóka instaversek, saját fotókba ágyazott rímes 
szövegek feledhetetlen pillanatfelvételek az országból, 
ahol élünk.

Mándy Iván 

CIKLON 
124 mm × 197 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX315
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

Mándy Iván a 20. századi 
magyar próza egyik legje-
lentősebb, besorolhatat-
lan, újra és újra felfedezett 
klasszikusa. A szerző 
születésének századik 
évfordulója alkalmából 
megjelent könyv Mándy 
legjobb történeteiből 
ad válogatást, a kötetet 
szerkesztő Darvasi Ferenc 
értelmező életrajzának 
kíséretében.

Szálinger Balázs

KÖZTÁRSASÁG
110 × 180 mm, 
356 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BX299
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A Köztársaság Szálin-
ger pályájának fontos 
állomása: összegzés és 
előretekintés egyszerre. 
A költő játékos lírai teret 
hozott létre, melyben 
a műnemek és a műfajok, 
a témák és a motívumok 
is változatos módon illesz-
kednek a kötet ívéhez. 
A könyv megkapta az Artisjus-díj irodalmi díját és a Szépíró 
Díjat, a kötetben található színdarab pedig az évad legjobb 
magyar drámája lett.

Fekete Vince

SZÁRNYVONAL
Versek
100 × 170 mm, 
104 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX301
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Fekete Vince egyfelől 
a kizökkent idő természe-
tével foglalkozik: a lopott 
és talált idő természetét 
egy szerelem viszontagsá-
gain keresztül érzékelteti. 
A könyv másik tétje: mikép-
pen lehet érvényesen egy 
olyan klasszikus zsánerhez 
fordulni, mint a természeti 
líra – anakronizmusok 
nélkül.

Máté Gábor

SZÍNHÁZI NAPLÓK
Tények és Tanúk-sorozat
124 × 194 mm,
470 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX298
Bolti ár: 4299 Ft
KLUBÁR: 3990 FT

Máté Gábor naplóiban hol 
a színész, hol a rendező pers-
pektívájából pillanthatunk be 
egy-egy színdarab próbafolya-
matába, közelről látjuk, hogyan 
dolgozik a színész a szereppel, 
a rendező a társulattal. A könyv 
a közelmúlt magyar színháztör-
ténetének különleges forrása, 
amelyet gazdag fotóanyag tesz 
teljessé.

Fekete Ádám

FANYAR NAPPALOK 
A TOKHALTAPÉTÁS 
SZOBÁBAN
100 × 170 mm,
96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX287
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

„A legbonyolultabb gondo-
latmenetek is eviden ciá-
vá válnak nála: a ritmus, 
a szavak a kezére játszanak, 
pedig keményen megdolgo-
zik értük. (…) Nem mintha 
versei nem tudósítanának 
küzdelemről az anyaggal, 
a saját testével, magányával, 
a világgal, amibe beleszüle-
tett.” (Forgách András)

Darvasi Ferenc (szerk.)

MÁNDY IVÁN 
VÁLOGATOTT LEVELEZÉSE
124 × 197 mm,
488 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX316
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

Tényleg annyira szerették a 
pályatársai? Csak kávéházban, 
futballpályán, moziban érezte 
jól magát? Volt nagy szerelme 
a felesége előtt? Sok kérdés, 
sok sztereotípia – mindet 
mérlegre tehetjük Mándy most 
először kézbe vehető levelezé-
sét olvasva, amelyet Darvasi 
Ferenc bőséges, informatív 
jegyzetanyaggal és különleges 
fényképekkel ad közre.

Szálinger Balázs

361°
100 × 170 mm, 
80 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BX300
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Szálinger Balázs új kötete 
részletekben gazdag nagytotál, 
lírai körpanoráma, előző 
kötetének (360°) sajátos és 
izgalmas továbbírása. A könyv 
lapjain egy teljes közép-euró-
pai világ bontakozik ki.

PETRI GYÖRGY
ÖSSZEGYŰJTÖTT 
VERSEK
124 × 197 mm,
784 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX259
Bolti ár: 5999 Ft
KLUBÁR: 5570 FT

Petri György verseinek min-
den eddiginél bővebb gyűj-
teménye jelenik most meg. 
A könyv egy egész ciklussal 
bővült, amelyben több mint 
hetven, kötetben korábban 
nem publikált vers és töredék 
olvasható. A versek szövegét 
gondozta és az utószót írta 
Várady Szabolcs, az életmű 
legjobb ismerője.
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Gyakorlati tudás könnyedén

200×215 mm, 48 oldal, fl exibilis
Bolti ár: 2300 Ft •  KLUBÁR: 2090 Ft

Ruth Alice Kosnick
Az akrilfestés kis könyve
Rendelési kód: BX312

Anja Gensert
Az olajfestés kis könyve 
Rendelési kód: BX313
A két könyv lépésről lépésre 
ismerteti meg a legfontosabb 
alapokat és áttekintést ad a kü-
lönféle anyagokról, technikákról. 
Mindkét praktikus kézikönyv 
tökéletes útmutató a festészettel 
ismerkedők számára.

Pintér Béla • Újabb drámák
140×200 mm, 352 oldal, kartonált

Rendelési kód: BX303
Bolti ár: 3950 Ft •  KLUBÁR: 3680 Ft 

A Drámák kötet folytatása. Pintér Béla és 
Társulata a 2018/19-es évadban ünnepli 

20 éves fennállását. Minden darab témá-
ja a magyar hétköznapokból, a minket 

körülvevő világból merített.

Sediánszky Nóra • A fény felé
116×195 mm, 288 oldal, kartonált, 
színes melléklettel
Rendelési kód: BX304
Bolti ár: 2980 Ft •  KLUBÁR: 2770 Ft  
Kalandozások Normandiában 
és Bretagne-ban
Kulturális és ismeretterjesztő útleírás, úti-
rajz. Észak-Franciaország műemlékekben 
és természeti szépségekben két leggaz-
dagabb tájegységét mutatja be a szerző 
három felejthetetlen utazást felidézve.

Detlef Singer

Madarak az etető körül 
107×180 mm, 128 oldal, fl exibilis
Rendelési kód: BX305
Bolti ár: 2280 Ft •  KLUBÁR: 2120 Ft 
Megfi gyelés, meghatározás, etetés
66 madárfajt ismerhetünk meg részlete-
sen (külalak, hang és ének, előfordulás, 
viselkedés), gyakorlati tanácsokat is ka-
punk az etetőkhöz és az eledelhez.  

Nagy Képes Biblia
210×287 mm, 954 oldal, bőrkötés
Rendelési kód: BX302
Bolti ár: 15 800 Ft •  KLUBÁR: 14 690 Ft 
Az Ó- és Újtestamentum teljes szövegé-
vel, Michelangelo, Tintoretto, Veronese, 
El Greco, Murillo és mások bibliai tár-
gyú festményeinek reprodukcióival, új 
kiadásban jelent meg.

Janßen–Karremann
A horgászat kézikönyve
135×195 mm, 226 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX307
Bolti ár: 3480 Ft •  KLUBÁR: 3190 Ft 
Kezdő és gyakorlott horgászoknak is segít 
ez a könyv. Képek,ábrák és magyarázatok 
segítségével megismerhetik a fontos 
halfajokat, horgászkellékeket és hogy 
milyen biológiai és kémiai folyamatok 
zajlanak a vízben.

Katharina Rotter
Apróságok a kutyádnak

226×226 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX309

Bolti ár: 2500 Ft •  KLUBÁR: 2190 Ft
Szeretnéd még szebbé tenni 

a kutyáddal töltött időt? Akkor ez 
a könyv épp neked való!  Otthon 
elkészíthető szuper ötleteket és 

remek játékokat találsz benne.

Elronthatatlan receptek 
a családomnak

167×238 mm, 240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX311

Bolti ár: 3950 Ft •  KLUBÁR: 3680 Ft
Hozzászokott a nagy étkezésekhez? 

Hiányoznak az ötletek a nagyobb mennyiség 
elkészítéséhez? Fárasztó a mosogatás étkezések 

után? Szeretné úgy etetni a családját, hogy ne 
menjen rá az egész délután a főzésre? Ez valójá-
ban egyszerű, és most be is bizonyítjuk Önnek.

Thomas Gretler

Horgászkönyv gyerekeknek
165×235 mm, 84 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX308
Bolti ár: 2800 Ft •  KLUBÁR: 2590 Ft 
A könyvből megtudhatod, hogyan 
élnek a halak és milyen felszerelésre 
van szükség a sikeres horgászathoz. 
Alaposan felkészülhetsz a horgászka-
landokra és hamarosan kezedben tart-
hatod első pikkelyes zsákmányodat.

Sebastian Spiewok
Méhészkedés hobbi szinten

165×213 mm, 98 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX306

Bolti ár: 2800 Ft •  KLUBÁR: 2590 Ft
Hogyan folyik a közös élet a kaptár-

ban? Mikor mit kell tenni? A méhésze-
ti év összes fontos munkafolyamatá-

nak bemutatása lépésről lépésre.

Jakab Zsolt

Készíts te is játékprogramot!
165×235 mm, 224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX310
Bolti ár: 3480 Ft •  KLUBÁR: 3190 Ft 
Játékos útmutató gyerekeknek a programo-
zás alapjainak elsajátításához. Minden feje-
zet egy játékprogram készítésén vezet végig 
lépésről lépésre, online segédanyagokkal és 
kipróbálható játékokkal. 8–14 éves korig.
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Tara Westover

A TANULT LÁNY
Igaz történet a tudásvágy erejéről
130 × 198 mm, 432 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX317
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

A tanult lány felejthetetlen emlékirat egy fiatal, 
iskolázatlan lányról, aki hátat fordítva különc 
családjának útnak indul, és küzdelmes útja során 
eljut egészen Cambridge-be, hogy doktori diplomát 
szerezzen.

Tara Westover A tanult lány című regénye 
hatalmas figyelmet kapott megjelenése óta, 
és hónapokig vezette a New York Times si-
kerlistáját. Az igaz történet főszereplője 
maga a szerző, aki első regényében meg-
döbbentő gyerekkoráról és kényszerű fel-
nőtté válásáról mesél.

A hétgyermekes család Idaho hegyei kö-
zött élt, elszigetelve a civilizációtól. A csa-
ládfő egy roncstelepet vezetett, az édesanya 
gyógyfüveket gyűjtött és árult, valamint il-
legális bábaként gyerekeket hozott a világ-
ra. A család a mormon vallás követője volt, 
de a nehézségeket nem ezek a körülmények 
okozták. Tara, a család legkisebb tagja ott-
hon tanult, és tizenhét évesen került először 
iskolapadba, mert az apja szerint az állami 
iskolák a kormányzat nyílt propaganda-
intézményei. 

A bipoláris zavarral küzdő családfő uta-
sítására nem vehették igénybe az állami 
egészségügy szolgáltatásait, a gyerekek nem 
kaptak védőoltásokat, mivel a szülők nem 
hittek a modern orvostudományban. Még 
a legsúlyosabb sérülések esetén sem fordul-
tak orvoshoz, az égési sérüléseket is balzsa-
mokkal és homeopátiás szerekkel kezelték. 
Az apa utasítására minden áldott nap a vi-
lágvégére készült az egész család, minden 
pénzüket felemésztette a tartalékok felhal-
mozása a végítélet napjára. 

Tara gyerekkorának nyomasztó hétköz-
napjait brutálisan agresszív és manipulatív 
bátyja is megnehezítette, akit senki sem tu-
dott kordában tartani. 

„Shawn talpra rántott. Megragadta a h a-
jam. Ugyanúgy, ahogy korábban is tette, 
egészen a tövénél, hogy irányítani tudjon, 
és kirángatott a folyosóra. Fejemet a mell-
kasához préselte. Csupán a szőnyeg részeit 
láttam, amint elsuhantak botladozó lábaim 
alatt. Lüktetett a fejem, alig kaptam levegőt, 

de kezdtem felfogni, mi történik. Könnyek 
szöktek a szemembe.

Csak a fájdalomtól van, gondoltam.
– Most meg sír a szajhája! – vetette oda 

Shawn. – Ugyan miért? Mert valaki látja, 
hogy valójában mekkora ribanc vagy?

Próbáltam az arcába nézni, megkeresni 
benne a bátyámat, de a földre lökött. Négy-
kézláb távolabb másztam, majd valamiben 
megkapaszkodtam, és felegyenesedtem. 
A konyha forgott velem; furcsa rózsaszín és 
sárga foltok úsztak a szemem előtt.

Anya zokogott, a haját tépte.
– Annak látlak, ami valójában vagy – szi-

szegte Shawn vadul forgó szemmel. – Úgy 
teszel, mintha istenfélő, templomba járó, 
jámbor ember lennél. De én látom az igazi 
lényedet. hogyan ugrabugrálsz Charlesszal, 
mint valami prosti. – Anyára nézett, hogy 
lássa a szavai hatását. Anya lerogyott az asz-
talhoz.

– Nem igaz! Ilyet ő nem csinál! – suttogta.
Shawn még mindig felé fordult. Azt 

mondta, Anyának fogalma sincs róla, mit 
hazudozok én összevissza, hogyan verem át, 
hogy játszom otthon a jó kislányt, miközben 
a városban kurválkodom.”

A hegyen túli élet szinte teljesen elérhe-
tetlennek tűnt a legkisebb lány számára, aki 
abban a szellemben nőtt fel, hogy rendes 
lányként a konyhában a helye.

 „Mióta először ráébredtem, hogy a bá-
tyám, Richard fiú, én pedig lány vagyok, 

azóta szeretném elcserélni az ő jövőjét az 
enyémmel. Az én jövőm az anyaság volt, 
az övé az apaság. Nagyon hasonlónak hang-
zottak, de nem hasonlítottak. Egyiknek 
lenni azt jelentette, te döntesz. Te ülsz az 
asztalfőn. Te rendszabályozod a családot. 
A másiknak lenni pedig azt, hogy rólad 
döntenek, téged szabályoznak. Tisztában 
voltam vele, hogy a sóvárgásom nem nor-
mális dolog. Ez a tudás, akárcsak a magam-
ról kialakított kép sok eleme, azoknak az 
embereknek a hangjából származott, akiket 
ismertem, akiket szerettem. Ez a hang ve-
lem volt annyi éven át, suttogva, kételkedve, 
aggódva. Hogy valami nem stimmelt velem. 
Hogy az álmaim perverziók. A hang külön-
böző hangszíneken, különböző töltetekkel 
szólalt meg. Néha az apám hangja volt, 
gyakrabban a sajátom.”

Ám Tyler nevű bátyja annyit mesélt a 
családfő által „bűnösnek” titulált főiskolai 
élményeiről, hogy Tara elhatározta, hogy 
minden családi ellenállást figyelmen kívül 
hagyva önerőből iskolába fog járni. Kitartá-
sa és hihetetlen tudásvágya végül eljuttatta 
őt az egyetemre, sőt, ösztöndíjjal a tengeren 
túlra, Cambridge-be is felvették.

De a teljes és végleges elszakadás a gye-
rekkori világtól, valamint a beilleszkedés 
a „valódi” világba nem ment egyik napról a 
másikra. A tanult lány ennek a folyamatnak 
a megrázóan őszinte és hiteles története, 
amelyben lépésről lépésre ismerhetjük meg 
az oktatás, a tanulás és a felnőtté válás ha-
tását és eredményeit, amelyek sokszor fáj-
dalmas és végleges döntésekre kényszerítik 
Tarát, a család fekete bárányát. 

„Elindultam a tudatosság útján, érzékel-
tem valami alapvető, lényeget érintő dolgot 
a testvéremmel, apámmal, önmagammal 
kapcsolatban. Kezdtem meglátni, hogyan 
formáltak bennünket a mások által ránk 
örökített hagyományok, amelyekről vélet-
lenül vagy szándékosan nem vettünk tudo-
mást. (…) A családom középen kettésza-
kadt: három, aki elment a hegyről; négy, aki 
maradt. A három doktorit szerzett, a másik 
négy még a középiskolát sem végezte el. 
Szakadék nyílt közöttünk, és egyre széle-
sebben tátongott.”

M. Tóth Éva

Fájdalmas 
és végleges döntések

„Elhatároztam, hogy kísérle
tet folytatok a normalitással. 
Tizenkilenc évig úgy éltem, 
ahogy az apám akarta. Most 
megpróbálok valami mást.”
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Ruth Alice Kosnick
Az akrilfestés kis könyve
Rendelési kód: BX312

Anja Gensert
Az olajfestés kis könyve 
Rendelési kód: BX313
A két könyv lépésről lépésre 
ismerteti meg a legfontosabb 
alapokat és áttekintést ad a kü-
lönféle anyagokról, technikákról. 
Mindkét praktikus kézikönyv 
tökéletes útmutató a festészettel 
ismerkedők számára.

Pintér Béla • Újabb drámák
140×200 mm, 352 oldal, kartonált

Rendelési kód: BX303
Bolti ár: 3950 Ft •  KLUBÁR: 3680 Ft 

A Drámák kötet folytatása. Pintér Béla és 
Társulata a 2018/19-es évadban ünnepli 

20 éves fennállását. Minden darab témá-
ja a magyar hétköznapokból, a minket 

körülvevő világból merített.

Sediánszky Nóra • A fény felé
116×195 mm, 288 oldal, kartonált, 
színes melléklettel
Rendelési kód: BX304
Bolti ár: 2980 Ft •  KLUBÁR: 2770 Ft  
Kalandozások Normandiában 
és Bretagne-ban
Kulturális és ismeretterjesztő útleírás, úti-
rajz. Észak-Franciaország műemlékekben 
és természeti szépségekben két leggaz-
dagabb tájegységét mutatja be a szerző 
három felejthetetlen utazást felidézve.

Detlef Singer

Madarak az etető körül 
107×180 mm, 128 oldal, fl exibilis
Rendelési kód: BX305
Bolti ár: 2280 Ft •  KLUBÁR: 2120 Ft 
Megfi gyelés, meghatározás, etetés
66 madárfajt ismerhetünk meg részlete-
sen (külalak, hang és ének, előfordulás, 
viselkedés), gyakorlati tanácsokat is ka-
punk az etetőkhöz és az eledelhez.  

Nagy Képes Biblia
210×287 mm, 954 oldal, bőrkötés
Rendelési kód: BX302
Bolti ár: 15 800 Ft •  KLUBÁR: 14 690 Ft 
Az Ó- és Újtestamentum teljes szövegé-
vel, Michelangelo, Tintoretto, Veronese, 
El Greco, Murillo és mások bibliai tár-
gyú festményeinek reprodukcióival, új 
kiadásban jelent meg.

Janßen–Karremann
A horgászat kézikönyve
135×195 mm, 226 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX307
Bolti ár: 3480 Ft •  KLUBÁR: 3190 Ft 
Kezdő és gyakorlott horgászoknak is segít 
ez a könyv. Képek,ábrák és magyarázatok 
segítségével megismerhetik a fontos 
halfajokat, horgászkellékeket és hogy 
milyen biológiai és kémiai folyamatok 
zajlanak a vízben.

Katharina Rotter
Apróságok a kutyádnak

226×226 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX309

Bolti ár: 2500 Ft •  KLUBÁR: 2190 Ft
Szeretnéd még szebbé tenni 

a kutyáddal töltött időt? Akkor ez 
a könyv épp neked való!  Otthon 
elkészíthető szuper ötleteket és 

remek játékokat találsz benne.

Elronthatatlan receptek 
a családomnak

167×238 mm, 240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX311

Bolti ár: 3950 Ft •  KLUBÁR: 3680 Ft
Hozzászokott a nagy étkezésekhez? 

Hiányoznak az ötletek a nagyobb mennyiség 
elkészítéséhez? Fárasztó a mosogatás étkezések 

után? Szeretné úgy etetni a családját, hogy ne 
menjen rá az egész délután a főzésre? Ez valójá-
ban egyszerű, és most be is bizonyítjuk Önnek.

Thomas Gretler

Horgászkönyv gyerekeknek
165×235 mm, 84 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX308
Bolti ár: 2800 Ft •  KLUBÁR: 2590 Ft 
A könyvből megtudhatod, hogyan 
élnek a halak és milyen felszerelésre 
van szükség a sikeres horgászathoz. 
Alaposan felkészülhetsz a horgászka-
landokra és hamarosan kezedben tart-
hatod első pikkelyes zsákmányodat.

Sebastian Spiewok
Méhészkedés hobbi szinten

165×213 mm, 98 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX306

Bolti ár: 2800 Ft •  KLUBÁR: 2590 Ft
Hogyan folyik a közös élet a kaptár-

ban? Mikor mit kell tenni? A méhésze-
ti év összes fontos munkafolyamatá-

nak bemutatása lépésről lépésre.

Jakab Zsolt

Készíts te is játékprogramot!
165×235 mm, 224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX310
Bolti ár: 3480 Ft •  KLUBÁR: 3190 Ft 
Játékos útmutató gyerekeknek a programo-
zás alapjainak elsajátításához. Minden feje-
zet egy játékprogram készítésén vezet végig 
lépésről lépésre, online segédanyagokkal és 
kipróbálható játékokkal. 8–14 éves korig.
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Dominik Spenst

HATPERCES NAPLÓ
140 × 215 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX318
Bolti ár: 3790 Ft
KLUBÁR: 3490 FT

A Hatperces napló minden-
napos használata hozzájárul a 
pozitív szokások kialakításához. 
A könyvben szereplő számta-
lan bölcs idézet, a praktikus 
tanácsok és a tanulságos törté-
netek segítenek bennünket az 
önismeret fejlesztésében, lelki 
fejlődésünkben és a boldog 
pillanatok tudatos megélésé-
ben. A könyv tökéletes ajándék 
önmagunknak, illetve azoknak, 
akik fontosak számunkra.

Koronczay Lilla

A KIRÁLY CSALÁD
150 × 230 mm, 240 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX320
Bolti ár: 4990 Ft • KLUBÁR: 4640 FT
Király Viktor és Király Linda neve ismerősen hangzik a ze-
nerajongók körében. Az őszinte és sokszor megindító törté-
neteket Linda és Viktor mellett a menedzser apa, a stylist 
édesanya és az Amerikában élő ikertestvér is a saját szem-
szögéből meséli el. 16 oldal színes képmelléklettel.

Dr. Tamássy Klára

BARANGOLÁS  
A BÉL KÖRÜL
A tudatos és színes  
táplálkozás alapelvei
150 × 230 mm, 
232 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX319
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

A könyv középpontjában az 
egyre gyakoribb ételallergiák 
és bélrendszeri megbetege-
dések állnak, mint például a 
tejcukor-érzékenység, lisztér-
zékenység, epekövesség vagy 
reflux. A „kaleidoétrend” és 
a hasznos életmódtanácsok 
segítenek abban, hogy egész-
ségesebb életet élhessünk.

Hercsel Adél

LÁTHATATLAN POKOL
Túléléstörténetek a családon 
belüli erőszak hőseiről
150 × 210 mm,
192 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX321
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

A könyvből nem csupán az 
derül ki, hogy mi is a bán-
talmazás valójában, hogyan 
bontakozik ki és miként 
rombolja az embert, ezek 
az élettörténetek azt is bizo-
nyítják, hogy a bántalmazás 
traumáját túl lehet élni, és ha 
rengeteg küzdelem árán is, 
idővel igenis lehet teljes és 
kiegyensúlyozott életet élni.

Sam Walker

LEGENDÁS  
KAPITÁNYOK
A sporttörténelem  
sikereinek titka
150 × 210 mm,
336 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX322
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Mi emeli a kiváló csapatot 
a jó fölé? A könyv meglepő 
tényeket tár fel arról, mitől 
válik egy csapat kivételes 
nagyságúvá, miközben 
megjeleníti előttünk a sport-
történelem léleg zet elállító 
pillanatait is – rengeteg 
magyar vonatkozással.
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Monostori Markus

A NYUGAT BUKÁSA
Visegrádi Szövetség, mint az Európaiság Őrzője
148 × 210 mm, 360 oldal, flexibilis 
Rendelési kód: BX323
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Európa haldoklik! Civilizációnk túlélését vagy bukását az 
öreg kontinensen csak egy hajszál választja el egymástól. 
Míg a nyugati országoknak a hanyatlása már átjutott a 
holtponton, addig az EU keleti tagállamai előtt még ott 
rejlik a választás, hogy miként reagálnak ezekre a kihívá-
sokra. A szerző alapos kutatómunka eredményeként szó-
rakoztatóan tárja fel a tényeket, folyamatokat. Az ezekből 
levont következtetések és lehetőségek közül azóta már 
több is megvalósult. A könyv sokszor kíméletlenül szar-
kasztikus kritikával illet vezető politikusokat is, ami miatt 
ez év politikai botránykönyve lesz.

Rózsaligeti 
László

AZ ARANY-
CSAPAT 
ÖRÖKÖSEI
A Kádár-korszak
válogatottja 
a Vasas és a Ferencváros 

210 × 297 mm, 600 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BX324
Bolti ár: 7995 Ft • KLUBÁR: 7390 FT

1956 után hogyan kapaszkodott vissza a világ élvonalába 
a magyar futball? Miért nem jöhetett haza Puskás, viszont 
miért mehetett ki Papp Laci? Azért támogatták Angyalföl-
det, mert maga Kádár is a Vasas ifi játékosa volt? Hogyan 
dolgozott Gáspár Sándor SZOT főtitkár a Vasas sikeréért? 
Miért engedte meg Kádár, hogy 13 év után ismét bajnok 
legyen az FTC? Hány fradista és hány Vasas vezetőt csuk-
tak le gazdasági és politikai bűncselekmények miatt? Vé-
gül mi köze ehhez Kennedynek és Hruscsovnak? Közben 
a berendezkedő Kádár-korszak összes válogatott, FTC és 
Vasas meccse.
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INTERJÚ NYÁRY KRISZTIÁNNAL

Nyáry Krisztián

ÍRJÁL ÉS SZERESSÉL
125 szerelmes levél és történet
190 × 260 mm, 280 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX325
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4190 FT

Félénk udvarlólevél, pimasz széptevés, szemérmes 
viszontválasz, írásos erotika, hideg elutasítás, 
csalódott szakítás, könnyes búcsúlevél: minden, ami 
a szerelmes levél műfajába belefért 1526 és 1976 
között. Csokonai Vitéz Mihály, Móricz Zsigmond, Ady 
Endre, Nemes Nagy Ágnes, Kossuth Lajos, Örkény 
István, Jászai Mari, Krúdy Gyula, Latinovits Zoltán 
és még száz név a magyar közel- és régmúltból, akik 
levélben is megírták, mit gondolnak a szerelemről.

 Te még minden bizonnyal írtál szerelmes 
levelet, s kaptál is. Őrzöd ezeket egy titkos do
bozkában? Ha igen, mekkora a kollekciód? Em
lékszele, miket írtál? Sikerülte meghódítanod 
valakit levélben?

Van dobozkám, és egy szűk évtized leve-
lei vannak benne, 12 és 21 korom között 
kaptam őket. Onnantól megrögzött e-mail 
használó lettem én is, többé nem nagyon 
írtam kézzel levelet. Kapni sem kaptam, 
akkor már egy albérletben éltünk Pécsett 
a későbbi feleségemmel, legfeljebb cédu-
lákon leveleztünk egy-két sorban. A legiz-
galmasabbak a gimnazista koromban kapott 
leveleim, ezekből az derül ki, hogy  néha 
egyszerre több vasat tartottam a tűzben, a 
válaszok alapján olykor sikerrel. A szentesi 
gimnázium dráma-tagozatán sok volt a lány 
és kevés fiú, el voltunk kényeztetve. 

 Krúdy pont úgy ír szerelmes levelet, ahogy 
regényt, József Attila viszont néha elég másként 
fogalmaz. Milyen meglepetéseket, ínyencségeket 
találhatunk még a könyvben?

Ne feledkezzünk meg róla, hogy a magánle-
vél nem műalkotás, mint egy kiadásra szánt 
elbeszélés. Elsődleges címzettje nem a nagy-
közönség, hanem egyetlen ember. A levél 
tartalmát éppen ezért nem csak az írója hatá-
rozza meg, hanem az is, akinek írta, és az is, 
amit el akart tőle érni. József Attila nagyon 
másfajta leveleket írt Szántó Juditnak, akivel 
a leginkább egyensúlyos kapcsolatban volt, 
feleségének tartotta, mint Vágó Mártának 
vagy Kozmutza Flórának, akikkel szemben 
mindenféle komplexusai voltak. De van még 

egy szempont: alig találunk olyat az ismert 
művészek vagy fontos történelmi szereplők 
levelei között, ahol ne éreznénk, hogy ránk, 
késői korok olvasóira is gondolt a szerzője. 
Ezeket a leveleket azért tudjuk elolvasni, 
mert az íróik vagy a címzettjeik azt akarták, 
hogy fennmaradjanak. Tudták, vagy leg-
alábbis remélték, hogy életművük lesz olyan 
fontos, hogy életükre is kíváncsiak leszünk. 
Móricz Zsigmond például irodalmi műként 
tekintett legintimebb szerelmes leveleire is, 
az általa jó sikerültnek ítélt darabokat gon-
dolkodás nélkül beépítette műveibe is. Ka-
rinthy Frigyes pedig beleírta a titkos szerető-
jének írt titkos levelébe, hogy lehet, hogy ez 
a levél egyszer érettségi tétel lesz...

 A könyvet kötelezővé tenném minden gen
der és feminizmus kurzuson: élesen kirajzolódik 
benne a férfinő hierarchia, a „gyengébbik nem” 
helyzete a világban. Sok férfi egyszerűen nem 
tekintette egyenrangú félnek még a szerelmét 
sem… Hogyan változott ez az idők folyamán?

A 19. században nagyon kevés nő élhetett 
olyan szabadságfokon egy szerelmi kapcso-
latban, mint egy férfi. Szendrey Júlia egész 
élete a szabad párválasztásért és szerelelmi 
egyenjogúságért vívott küzdelemről szólt, el 
is bukott benne. A szabad ismerkedés joga 
lényegében csak az arisztokrata vagy nagy-
polgári nők és néhány művész – többnyire 
színésznők – privilégiuma volt. Ez a kör az-
tán folyamatosan bővült a huszadik század-
ban, de még így is nehéz olyan egyensúlyos 
kapcsolatokat találni, mint például a Kosz-
tolányi-házaspáré volt. Kassák Lajos, az iro-
dalmi modernség atyja, olyan ódivatú mó-
don, abszolút domináns félként viszonyult 
mindkét feleségéhez, mint egy táblabíró. 

 Vannak egészen csodás, példaértékű kap
csolatokról is szó a könyvben: kiknek a szerelme 
a legérdekesebb számodra és miért?

Az egyik nagy kedvencem Kazinczy Ferenc 
és Török Sophie házassága, amely a magyar 
kultúrtörténet egyik legszebb, legharmo-
nikusabb párkapcsolata. A korban szinte 
példátlan módon mindenben egyenrangú 
partnerei voltak egymásnak. Kazinczy egész 
életében rajongott a feleségéért, aki grófkis-
asszony létére ment hozzá a nincstelen, bör-
tönviselt irodalmárhoz. Élete végén megírta 
Pályám emlékezete című életrajzát, mindenki 
csodálkozott, miért ér véget hirtelen a tör-
ténet 1804-ben. Pedig egyszerű volt a meg-
fejtés: Kazinczy az ebben az évben kötött 
házassága volt élete csúcspontja. A feleségét 
tekintette élete értelmének, minden, ami 
utána jött, számára legfeljebb utóiratnak 
számított. 

 Mit tanulhatunk szerinted az Írjál és sze-
ressél elolvasásakor? Mi volt a „hátsó szándé
kod” a könyvvel?

Hátsó szándékom, azt hiszem, nem volt. Ta-
lán annyi, hogy a szerelmes levél műfaja ön-
magában cáfolja azt a tézist, hogy érzelmek-
ről írni olyan nehéz dolog, hogy a legtöbb 
embernek egyszerűen nem megy, ehhez 
írónak kell lenni. Szerelmes levelet ugyan-
is mindenki írt már. Úgy tűnik, a szerelem 
eufóriája képes felszabadítani az írást fékező 
gátlásokat. Ráadásul nagyon változatos mű-
fajról van szó.  Ahogy egy szerelemnek, pár-
kapcsolatnak megvannak a maga stációi, úgy 
különböztethetünk meg számos alműfajt a 
szerelmes levél műfaján belül: a tartózkodó 
ismerkedés másféle mondatokat kíván, mint 
a rámenős udvarlás vagy a szenvedélyes vá-
gyakozás, s nagyon más a reménytelen sze-
relmes kesergése, mint a szakítólevél hűvös 
hangja. És harminc év házasság után sem 
ugyanazok a szerelmes szavak, mint az első 
együtt töltött éjszakát követő napon. A digi-
tális kor sem kell, hogy megállítson senkit, 
ha le akarja írni az érzelmeit. 

„A szerelem eufóriája képes felszabadítani  
az írást fékező gátlásokat”
Beszélgetés Nyáry Krisztiánnal új, Írjál és szeressél című könyvének 
kapcsán szerelemről, levelekről, de főleg szerelmes levelekről.
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Brewster Ralph

HONTALANUL 
BUDAPESTEN 1940–1944
138 × 214 mm, 344 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX332
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Ralph Brewster könyve négy háborús év krónikája egy Buda-
pesten rejtőzni kényszerülő, a kultúra és művészetek iránt 
mélyen érdeklődő amerikai szemszögéből.

Apollóniosz Rhodiosz 
ARGONAUTIKA
125 × 215 mm,
316 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX334
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4190 FT

A görög mitológia egyik leghí-
resebb történetében Iászón 
és kö vetői, az argonauták az 
ősi időkben még Iolkosz nevet 
viselő Vo losz kikötőjéből ha-
józtak ki, hogy megkeressék 
a Poszeidón és Theophané 
nászából született aranyszőrű 
kos lenyúzott bőrét, a Kolk-
hiszt védő aranygyapjút.
A kötet új fordítása Tordai Éva 
igényes tolmácsolásában 
olvasható. 

Daniela Mari
AZ AKTÍV IDŐSKOR 
MŰVÉSZETE
AVAGY SÉTA SZÁZÉVESEKKEL
130 × 197 mm,
136 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX333
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Daniela Mari orvos, egyetemi 
tanár, a geriátria kutatója. 
Kötetében arra keresi a választ, 
hogy valójában mit jelent 
megöregedni, mi az öregség és 
mikor kez dődik ez a folyamat, 
miért élik meg különbözőkép-
pen az embe rek az öregséget, 
s hogyan maradhatnak az 
idősek minél tovább aktívak.

Györffy Miklós

NÉMET
KULTURÁLIS SZÓTÁR
150 × 210 mm,
328 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX335
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Azokat a kifejezéseket, ame-
lyek éppen azért maradnak 
rejtve a nyelvtanulók előtt, 
mert a németek maguk nem 
is gondolnak rá, hogy egyes, 
számukra magától értetődő 
dolgok érthetetlenek a külföldi 
számára. Györffy Miklós nem 
egyszerűen „országismereti” 
szótárt írt, hanem útikalauzt 
a németséghez.

Czobor Zsuzsa – Horlai György 
LOPVA ANGOLUL

4 KÖTETES ANGOL NYELVKÖNYVCSOMAG
Rendelési kód: BX331

Bolti ár: 6990 Ft/csomag
KLUBÁR: 6490 FT/CSOMAG

A KÖTETEK EGYENKÉNT IS MEGRENDELHETŐK:
ANGOL NYELVKÖNYV 3/1
Rendelési kód: BX327
ANGOL NYELVKÖNYV 3/2
Rendelési kód: BX328
ANGOL NYELVKÖNYV 3/3
Rendelési kód: BX329
ANGOL NYELVTANI  
ÖSSZEFOGLALÓ
Rendelési kód: BX330

Marco Polo-sorozat 
NEW YORK 
106 × 190 mm,
172 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX337 
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

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, mű-
vészet és építészet, kulturális 
élet és étkezési szokások, min-
den fontos esemény, dátum és 
cím! Hasznos internet oldalak.

A kötetek jellemzői:168 × 238 mm,kartonáltBolti ár: 1990 Ft/kötetKLUBÁR:  1850 FT/KÖTET

É. Szabó Márta 
AKINEK A MADARAK  
IS CHOPINT  
ÉNEKELNEK
ÉRDI TAMÁS TÖRTÉNETE
155 × 230 mm,
316 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX326
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

A briliáns vak zongoraművész 
pályáját rajzolja meg édesany-
ja, É. Szabó Márta, az ismert 
televíziós személyiség, a Cim-
bora és számos más, főleg 
gyermekeknek szánt kultúr-
műsor szerkesztő je. Az életrajzi 
kötetet számos fotó teszi még 
személyesebbé.

Esterházy Péter –  
Nádler István 

HÉT UTOLSÓ SZÓ
162× 225 mm, 
104 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX336
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Vannak könyvek, 
amik a hiányról me-
sélnek, a hiány pedig 
gyak ran a hallgatással 
fejezhető ki a legpon-
tosabban. 7 utolsó szó. 
Nádler István képei, 
Esterházy Péter drámája. 
És az emlékezés: nincs 
zene.
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RÉSZLET

Király Levente (szerk.)

HOFI MEGMONDJA
124 × 183 mm, 136 oldal,  

keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX338

Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

 Én csak ezt nem értem, hogy azért, mert 
fönt komolyan dolgoznak, miért mindig 
lent kell vigyázni?

 Itt lakom bent a zártosztályon. Komo-
lyan. Zárt osztály. Én zártam be, ja. Azér’, 
hogy kintről az a sok hülye nehogy bejöjjön.

 Addig nyújtózkodj… Arany drága boga-
ram! Te komolyan azt hiszed, hogy lesz ta-
karód?

 Ha a roham rám jönne, adnék a nőknek 
még egyenlő munkáért egyenlő bért is! Így 
normálisan nem, csak ha a roham rám jön-
ne… Hát normálisan már mióta nem kapják 
meg? Várják a rohamot… Hogy rámjöjjön.

 Mi most a klasszikus korban élünk. A gaz-
dagoknak klassz, a szegényeknek kuss!

 Beszéltem álmomban. Alig tudtam leta-
gadni. 

 Beszélgettem Árpád apánkkal… itt van 
a szomszéd kórteremben, az is bent van. 
Itt van bent mind a négy… egy ágyban… 
Mondtam neki, nagy egy hülye vagy, Ár-
pád! Az egész begyűrűzésért te vagy a hi-
bás. A magyarokat miért kellett letelepíte-
ni, pont a lejtő legvégére, a gödörbe? Azt 
mondta, azért, mert szélvédett hely volt. 
Hát szélvédettnek szélvédett, de megmarad 
a büdös is! 

 Mi kell a befőtt eltevéséhez? Szalicil, 
ez jó! Érdekes, nem elsőre a gyümölcsöt 
mondja. Na te aztán magyar vagy! Azt tud-
ja, hogy nincsen semmi, de legalább ne ro-
moljon el!

 Azt mondták, takarékossági év van. Ami 
felesleges, meg kell szüntetni, na. Mi a fe-
lesleges? A sorompó. Mert ha a vonat jön, 
úgyis elzárja az utat, nem? Ha meg nem jön, 
minek a sorompó?

 Ezt se értem, te. Az utak nálunk állan dóan 
fölfagynak ebben a kemény, sarki télben, tu-
dod. Svédország, Dánia, ez ilyen mediterrán 

vidék… ott a hó olvadva esik, ha akarod tud-
ni…, itt meg minden szarrá fagy. Kocsival a 
múltkor mentem egy ilyen úton, az út tele 
volt ilyen bazi gödörrel, számoltam, hogy 
tíz méteren hány ilyen luk van, egy, kettő, 
hét, akkor ez az M7-es. Már kezdtem meg-
szokni, hogy itt ilyen az út, amikor az út 
ilyen hirtelen sima lett. Mondom, mi az? 
Hát én hülye átmentem Ausztriába!

 Titeket terelnek, de vadul. A közgazdá-
szok. Is. A közgazdász mondja meg, hogy 
mikor kell menni, meg hogy merre. Múlt-
kor is: elindultunk, mentünk, odaértünk. 
Nem ott volt. Mint a hülyék, hetente me-
gyünk másfele. Hát ennyi irány már nincs 
is! Azon se lepődnék meg, ha valamerre 
mennénk, aztán már jönnénk szembe. 

 A telefon százéves. Ezen kívül semmit 
nem tud. Svéd licanc. Ezek a svédek azért 
nem arról híresek, hogy rosszat gyártanak. 
S a magyarok rá tudták őket venni! Rossz 
adatokat küldtek nekik ki: na ebből csinálj 
jót, ha akarsz! Svédek, ugyan már! Félre let-
tek vezetve szépen. Pedig a telefont magyar 
ember találta ki. Ja, a Puskás. Az Öcsi apja, 
persze. Hát mondom, hogy százéves a tele-
fon. Hát csodálkoznak, hogy nem dolgozik? 
Gondoljon bele, mondjuk magát képzelje el 
százéves korában. Maga is recsegne, dadog-
na, hebegne; világos. És soha nem kapcsolna!

 Megfigyeltem, kérem, az egyetlen foglal-
kozás a fodrász, ahova fej kell. Aki beleül a 
székbe, annak. Hogy ez miért nem terjed el 
gyorsabban…

 Statisztika szerint az egy főre eső bunkók 
száma két fő.

 Isten, haza, család… Az isten se megy ad-
dig haza, míg otthon van a család!

 A pénzedet befektetem, nállampapírba.

 Ez egy ilyen emberi betegség, ez a képvi-
selőség. Anyósom mondta, hidd el, az min-
dent tud, „így van ez, Géza! Ha a szarból 
trágya lesz, mindjárt kocsin viteti magát!”.

 Ez egy ilyen ország. Itt nincs külön mun-
kásőr, külön nyilas, külön cserkész… Attól 
függ, melyik ruhája tiszta!

 Itt Petőfi óta mindig a terv megy füstbe.

 Tudod, mi a baj? Elrontottuk az első üz-
letet. A Szvatopluk úrtól, ja, fehér lóért. Azt 
nem köllött volna. A lóval jobban jártunk 
volna, hidd el.

 Megtudtam, hogy Ausztráliát annakide-
jén fegyencekkel, rabokkal telepítették be. 
Milyen érdekes az élet, te! Akivel találkoz-
tam, de kivétel nélkül, az őse mindegyik-
nek fegyőr volt. Mondom, mint ha otthon 
lennénk, csak fordítva: mert ha most nem 
figyelek, itt az őse mindenkinek rab volt. 
Senkinek se volt se nyilas, se ávós, csak egy-
szerű kis fogoly.

 Imádom az ökölvívást, mert valahogy… 
beszélünk ilyenről, hogy munkamorál, meg 
ilyesmik… na, az ökölvívásban ez már mind 
megvan. Gondolják el! Van két ember egymás-
sal szemben. Amelyik leengedi a kezét, kvázi 
nem csinál semmit, a másik puff, pofán vág-
ja. Mindjárt minden el van intézve. Na most 
ezért szeretem, nincs olyan, hogy téblábolunk, 
jön a másik mindjárt, durr… na most szerin-
tem az életben minden ember mellé kéne egy 
ilyen ökölvívó. Amikor az illető a saját front-
ján leengedi a kezit: puff! Mindjárt fölkapná.

HOFI
Részlet az azonos című könyvből, amely a Corvina Kiadó gondozásában jelent 

meg. A szöveget válogatta: Király Levente.

MEGMONDJA
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AKADÉMIAI KIADÓ

Francis S. Collins

ISTEN ÁBÉCÉJE
Egy tudós érvei a hit mellett
A szerző világhírű természettudós, az egyik legfontosabb 
20. századi tudományos vállalkozás, a humán genom projekt 
korábbi vezetője, aki életének egy pontján a hit felé fordult. 
Ennek a mélyreható átalakulásnak a lenyomata ez az elgon
dolkodtató, közérthető, nagyon őszinte és izgalmas könyv, 
amely egyaránt szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, és a tu
domány iránt érdeklődők számára is van új mondanivalója. 
Collins számára hívő keresztény tudósként a legfontosabb 
a tudományos és a spirituális világképek kibékítése. Ez az 
olvasmányos könyv jó alkalmat kínál számunkra, hogy elgon
dolkozzunk az emberi létezés legnagyobb kérdésein.

Hargittai István – Hargittai Magdolna

MOSZKVAI SÉTÁK A TUDOMÁNY KÖRÜL
215 × 235 mm, 364 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX340
Bolti ár: 4200 Ft • KLUBÁR: 3890 FT
A könyv Moszkva tudományos emlékeit mutatja be, szobro
kat, emléktáblákat, történelmi épületeket. Moszkva Orosz
ország és korábban a Szovjetunió tudományának és felső
oktatásának központja, és világviszonylatban is jelentős 
tudományos központ. Nincs még egy város a világon, ahol 
annyi emlékművel tisztelegnének tudósoknak, mint Moszk
vában. A könyv megemlékezik nemcsak joggal ünnepelt 
kiválóságokról, de elpusztított vagy éppen csak elfelejtett 
nagyságokról is. A szöveget mintegy 800 fénykép illusztrálja.

Bódis Gábor

MIND THE GAP
Kreatív turisztikai coaching
127 × 216 mm, 120 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX341
Bolti ár: 3100 Ft
KLUBÁR: 2880 FT

„Inspiráló! Ezzel a jelzővel tudnám egy szóban 
elmondani a könyvről alkotott véleményem. Köz
vetlen, könnyen értelmezhető, modern stílusban 
íródott, ugyanakkor kifejezetten informatív és 
magával ragadó. Csak ajánlani tudom minden
kinek, aki szeretne naprakész információkkal 
rendelkezni a marketing, turizmusmarketing 
területén, valamint szeretne segítséget kapni 
ahhoz, hogy előhívhassa az önmagában rejlő 
kreativitást és lehetőségeket.” (Csurgó József, 
egyetemi hallgató)

SZÓTÁRAK
Kipróbált és nélkülözhetetlen segédeszközök 
az érettségin, valamint a nyelvvizsgákon.

Minden kötethez tartozik egy

ONLINE SZÓTÁRCSOMAG
Regisztráljon a könyvben lévő kóddal a 
www.szotar.net/info oldalon, és 3 hó nap ra zsebre 
vághatja az Akadémiai Kiadó szótárcsomagját:

•  folyamatosan gyarapodó, rendszeresen frissített 
szócikkek;

•  online, mobileszközökről is elérhető szol gáltatás;
•  lapozgatás helyett villámgyors keresés mindkét 

nyelven;
•  nyelvtanulást segítő bővítmények.

ANGOL   –MAGYAR SZÓTÁR 
163 × 238 mm, 1180 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX342
60 000 szócikket és 655 000 szótári adatot tartalmaz.

MAGYAR   –ANGOL SZÓTÁR
163 × 238 mm, 1064 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX343
60 000 szócikket és 625 000 szótári adatot tartalmaz.

NÉMET–MAGYAR SZÓTÁR 
168 × 270 mm, 1036 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX344
64 000 szócikket és 580 000 szótári adatot tartalmaz.

MAGYAR–NÉMET SZÓTÁR
168 × 270 mm, 880 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX345
54 000 szócikket és 540 000 szótári adatot tartalmaz.

SPANYOL–MAGYAR SZÓTÁR
142 × 200 mm, 816 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX346
Bolti ár: 8950 Ft • KLUBÁR: 8290 FT
26 000 szócikket és 165 000 szótári adatot tartalmaz.

MAGYAR   –SPANYOL SZÓTÁR
142 × 200 mm, 764 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX347
Bolti ár: 8950 Ft • KLUBÁR: 8290 FT
29 000 szócikket és 150 000 szótári adatot tartalmaz.

ANGOL és NÉMETkönyv + online  szótárcsomag bolti ára: 7900 Ft/csomagKLUBÁR: 7350 FT

A kötet jellemzői:153 × 234 mm, 308 oldal, keménytáblaRendelési kód: BX339Bolti ár: 4400 FtKLUBÁR: 4090 FT
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HVG KÖNYVEK

STRESSZ:
A FESZÜLTSÉGOLDÁS 
PSZICHOLÓGIÁJA
Hogyan alakítsuk a stresszt 
pozitív energiává?
195 × 233 mm,
224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX348
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4190 FT

A stressz az élet természetes 
velejárója. A könyv közérthe
tően mutatja be, hogyan hat 
a stressz a szervezetünkre, mit 
tehetünk ellene rövid és hosszú 
távon, és miként alakíthatjuk 
úgy az életünket, hogy ellenál
lóbbá váljunk a mindennapok 
stresszoraival szemben.

Dr. Stuart Farrimond

A FŰSZER NAGYKÖNYVE
40 régió autentikus ízei, 
65 innovatív recept
195 × 233 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX349
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4190 FT

A tudományos felfedezések 
felülírják a bevett szokásokat; 
korábban nem használt fűszerek 
kerülhetnek egyes fogásokba – 
a kreatív szakácsok legnagyobb 
örömére. A könyv bemutatja 
a különböző régiók és országok 
hagyományos fűszereit, és azokat 
a tudományosan megalapozott 
elveket, amelyek forradalmasít
ják a fűszerek felhasználását.

Jordan Belfort

A WALL STREET  
FARKASÁNAK
ÉRTÉKESÍTÉSI MÓDSZERE
Meggyőzés és befolyásolás 
mesterfokon
145 × 210 mm,
300 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX352
Bolti ár: 4200 Ft
KLUBÁR: 3890 FT

Jordan Belfort, akit DiCaprio 
alakítása tett emlékezetessé 
A Wall Street farkasa című 
filmben, megismerteti velünk 
egyenes vonalú értékesítési 
rendszerét, amelynek köszön
hetően ő és csapata mesés 
vagyonra tett szert.

Singer Magdolna

SZEXTÖRTÉNETEK
A szvingerező, a hű feleség,  
a szexuálterapeuta és  
még tizenkilencen a szexről
145 × 210 mm,
312 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX350
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A legtöbb embernek hosszú 
utat kell bejárnia, mire rátalál 
a szex által nyújtott örömre. 
A könyvben nők, férfiak, idősek 
és fiatalok vallanak a szexuális 
életükről, emellett közismert 
szexuálterapeuta, jónimasz
szőr, intimitásművész, bába, 
tantraoktató, filozófus, blogíró 
is megosztja tapasztalatait.

Feldmár András – Büky Dorottya

KAPCSOLATOK 
KÖNYVE
Újabb útmutató tévelygőknek
145 × 210 mm,
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX351
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A szeretet türelem és kíván
csiság, megengedi két ember
nek, hogy áthidalják a köztük 
lévő szakadékot, a kimond
hatatlan és leírhatatlan 
másságot. Mindegyikünknek 
vannak privát élményeink, 
amiket képviselnünk kell, 
nekem a saját élményeimet, 
neked a tieidet.

Joel H. Cohen

HOGYAN VESZÍTSÜNK 
EL EGY MARATONT 
ÉS ÉRJÜNK MÉGIS CÉLBA?
145 × 210 mm,
248 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX353
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

„Ez a könyv senkinek sem 
ajánlott, aki nyert már mara
tont. Sőt ha valaha meglátom, 
hogy Geoffrey Mutai olvassa, 
kitépem a kezéből, és elszala
dok vele.” 
A Simpson család alkotója 
futótippek, történetek és 
illusztrációk ötvözetén keresz
tül segít, hogy lefussunk egy 
maratont.

KÉSZÍTS SAJÁT 
LEGO® FILMET!
255 × 255 mm, 80 oldal, 
kartonált + doboz elemekkel 
Rendelési kód: BX354
Bolti ár: 5400 Ft
KLUBÁR: 4990 FT

A LEGO hivatalos útmutatója 
stopmotion animációk 
készítéséhez. Készíts 10 
minifilmet LEGO elemekkel 
és minifigurákkal! Használd 
a telefonodat, a tabletedet 
vagy a számítógépedet! 
Ötletek a sztorihoz, a vi
lágításhoz, a díszlethez, 
a hangeffektekhez.

LEGO®

LÁNCREAKCIÓK
Tervezz és építs izgalmas 
mozgó szerkezeteket!
230 × 255 mm, 78 oldal, 
kartonált + doboz elemekkel
Rendelési kód: BX356
Bolti ár: 5400 Ft
KLUBÁR: 4990 FT

Vedd elő a LEGO készletedet, 
mi pedig néhány extra elemet 
adunk hozzá, és megmutatjuk, 
hogyan építs 10 k ü lön böző 
mozgó szerkezetet, amelyek 
a lánc reakció elvén működnek.

SZUPERCÁPÁK
ÉS MÁS MÉLYTENGERI 
ÉLŐLÉNYEK
229 × 274 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX358
Bolti ár: 4900 Ft
KLUBÁR: 4560 FT

Merülj bele a mélytengerek 
világába, a Föld legcsodá
latosabb és legszokat la
nabb teremtményei közé!
Ismerd meg, hogyan talál 
zsákmányára a pöröly
cápa, és fedezd fel, mitől 
olyan különleges a gömb
hal! Tudd meg, melyik hal 
úszik a leggyorsabban, és 
bújj bele a nagy fehér cápa 
bőrébe!

UTOLJÁRA LÁTHATOD
VESZÉLYEZTETETT 
HELYSZÍNEK  
ÉS KULTÚRÁK
215 × 270 mm,
64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX359
Bolti ár: 3200 Ft
KLUBÁR: 2980 FT

A világ néhány csodálatos 
helye és kultúrája hamarosan 
örökre eltűnhet. Ez a gazda
gon illusztrált könyv bemutat 
néhányat közülük. Kiderül 
az is, hogyan kerültek ebbe 
a helyzetbe, mennyivel szegé
nyebbek lennénk, ha végleg 
eltűnnének, és mit lehet tenni 
a megmentésükért.

KÖNYV  
LEGO® MINIFIGURÁKKAL  

ÉS KELLÉKEKKEL, 
VALAMINT KIHAJTHATÓ 

HÁTTEREKKEL.

KÖNYV, VALAMINT
TÖBB MINT 30 LEGO®  
ELEM ÉS KIVÁGHATÓ  

TARTOZÉKOK.
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PUBLIO KIADÓ

VISZLÁT 
PÁNIKROHAM!

A pánikroham egyre több és több ember mindennapjait keserí-
ti meg, ám szerencsére már számos hatékony megoldás létezik 
a szorongás és az ezzel járó kellemetlen rohamok leküzdésére. 
Lássunk 7 szuper módszert, melyek már sokakon segítettek!

1. TUDATOS LÉGZÉS
Köztudott, hogy a stressz oldására bevethető az egyik legegy-

szerűbb és legősibb megoldás; a mély és tudatos légzés. 

2. A MERJ MÓDSZER
Barry McDonagh könyve a tengerentúlon már bestseller lett, 
ami nem is meglepő, hisz egy egyszerű és hatékony módszer 
leírása, mellyel maga az író is meg tudott szabadulni a rá törő 

pánikrohamoktól. 

3. MEDITÁCIÓ
A meditáció nem csak rohanó életmód esetén vethető be, de 
a cikázó gondolatok lenyugtatása és a stressz leküzdése mel-
lett a harmonikusabb mindennapok kialakításában is segítsé-

günkre lehet. 

4. STRESSZCSÖKKENTŐ ÉLETMÓDVÁLTÁS
Az egészségünkre és közérzetünkre negatív hatással bíró, za-
varó tényezők kiiktatása is sokat segíthet a szorongás leküz-

désében. 

5. NYUGODT KÖRNYEZET
Érdemes lehet a környezetünkből is kiiktatni a zavaró ténye-
zőket. Sokan a kellemes színek erejére esküsznek, míg mások 

az illatok hatalmában hisznek. 

6. AKUPRESSZÚRA ÉS REFLEXOLÓGIA
Az akupresszúrás nyomópontok masszírozása vagy a reflexo-
lógia elsajátítása is segíthet, hogy a megfelelő pontok stimulá-
lásával csökkentsük a szervezetet ért stresszszituációk hatását. 

7. MOZGÁS, MINT STRESSZOLDÓ
A heti rendszerességgel végzett, intenzív testmozgás – akár 
egy kiadós séta vagy egy rövid kocogás – is igen előnyös lehet. 

7 MÓDSZER 
A SZORONGÁS LEKÜZDÉSÉRE

Barry McDonagh

MERJ
148 × 210 mm, 244 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX360
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Megérkezett a könyvesboltokba  
Barry McDonagh MERJ című könyve!
„Ebből a kötetből kiderül, hogyan vethetsz véget az aggasztó és 
tolakodó gondolatok áradatának, állíthatod meg a pánikrohamokat 
és szüntetheted meg az általános szorongást, nézhetsz szembe 
azokkal a félelmet keltő helyzetekkel, amelyeket eddig kerültél:  
vezetés, vásárlás, repülés, társasági programok stb., nyerheted 
vissza önbizalmadat és találhatsz vissza régi önmagadhoz, akár
milyen régóta is szenvedsz már.” – Barry McDonagh 

Több éve találkoztam Barry  
McDonagh könyveivel és magam 
is ezzel a módszerrel szabadultam 
meg a szorongástól. Azóta coach-
ként több száz ember felépülését 
kísértem figyelemmel és segít-
hettem a felépülésüket. Ennek 
a könyvnek a megismerésével 
Neked is lehetőséged nyílik át-
formálni az életedet. Csak MERJ 
szembeszállni a szorongással!

Koós Szilárd
szorongás coach
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ORSZÁGHÁZ KÖNYVKIADÓ

VISZLÁT 
PÁNIKROHAM!

7 MÓDSZER 
A SZORONGÁS LEKÜZDÉSÉRE

Tóth Endre

A MAGYAR SZENT KORONA 
ÉS A KORONÁZÁSI JELVÉNYEK
240 × 300 mm, 432 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX361
Bolti ár: 12 900 Ft • KLUBÁR: 11 990 FT

Tóth Endre, a magyar Szent Korona kutatásának 
kiemelkedő alakja több évtizedes kutatómunkájának 
eredményeit összegzi ebben a monumentális kötetben, 
melyben több mint száz, eddig soha nem publikált új 
fotó látható.

Török András –  
Wachsler Tamás

A NEVEZETES 
MAGYAR ORSZÁGHÁZ 
ÉS A TÉR, AHOL ÁLL
215 × 265 mm, 366 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX362
Bolti ár: 9789 Ft
KLUBÁR: 9090 FT

Török András Budapestíró 
újszerű megközelítéssel 
mutatja be az Országházat 
és az azt körbeölelő teret 
korábban soha nem látott 
archív képek, valamint a tér 
2014es felújítását vezető 
Wachsler Tamás exkluzív 
fotói segítségével.

Tamás Ágnes – Vajda László (szerk.)

A MAGYAR POLITIKAI  
KARIKATÚRA TÖRTÉNETE
240 × 300 mm, 227 oldal,  keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX363
Bolti ár: 7530 Ft • KLUBÁR: 6990 FT

A magyar politikai karikatúra születésétől kezdve fontos 
szerepet játszott a közélet és a politika mindennapjai
ban. Kötetünk a sajtótermékekben megjelent politikai 
karikatúrák segítségével mutatja be az 1848 és 1989 
közötti történelmünket.

A MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSEK 
TÖRTÉNETE

Országgyűlések – egykor és ma: a 12 kötetesre tervezett sorozat fejlődéstörténetében 
mutatja be a magyar országgyűléseket a kezdetektől napjainkig. Korszakonként ismer
kedhetünk meg a törvényhozó hatalom szerkezetével, működési elveivel, társadalmi 

összetételével, mindennapi életével. 
Eddig az alábbi három kötet jelent meg:

B. Müller Tamás

VÖRÖSTERROR  
AZ ORSZÁGHÁZBAN, 1919
165 × 235 mm, 324 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX367
Bolti ár: 8660 Ft • KLUBÁR: 7990 FT

A kötet hangsúlyosan az országházi eseményeken ke
resztül tárja fel a Tanácsköztársaság politikai rendőr
ségének működését, egyúttal pedig emléket kíván ál
lítani az 1919es vörösterror országházi áldozatainak.

Püski Levente
A HORTHY-KORSZAK 
PARLAMENTJE
165 × 235 mm,
512 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX364
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT

Szijártó M. István
A 18. SZÁZADI 
MAGYARORSZÁG RENDI 
ORSZÁGGYŰLÉSE
165 × 235 mm,
332 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX365
Bolti ár: 5325 Ft
KLUBÁR: 4950 FT

Palasik Mária
PARLAMENTARIZMUSTÓL 
A DIKTATÚRÁIG 
(1944–1949)
165 × 235 mm,
464 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX366
Bolti ár: 6800 Ft
KLUBÁR: 6290 FT
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OLVASNIVALÓ
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HARMAT KIADÓ

Gary Chapman

AZ 5 SZERETETNYELV
ÖRÖKNAPTÁR
127 × 100 mm, 
368 oldal, spirálozott naptár 
Rendelési kód: BX369
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Inspiráló idézetek az életre szóló 
szeretet titkairól pároknak az év 
minden napjára Gary Chapman 
Az 5 szeretetnyelv – Egymásra 
hangolva című könyve alapján.

Gary Chapman

EGYMÁSRA HANGOLVA
DÍSZKIADÁS
135 × 205 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX370
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

A könyv fő témája a szeretet kommu
nikációja a kapcsolatokban. 
A díszkiadás remek ajándék pároknak 
esküvőre, évfordulókra vagy más kü
lönleges alkalmakra.

Philip Yancey

HOL VAN ISTEN,  
AMIKOR FÁJ?
142 × 197 mm, 
328 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BX372
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A világhírű amerikai újságíró őszin
tén, a hívő ember nehézségeivel is 
szem be nézve igyekszik felelet adni 
a címben feltett égető kérdésre. A Bib
lia és a közvetlen emberi tapasztalat 
bölcsességét, a tudomány és a hit 
meglátásait egyaránt felhasználja.

Sue Johnson

ÖLELJ ÁT!
7 lépés az életre szóló szerelemért
135 × 205 mm,
300 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX371
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A hazánkban is egyre ismertebb, 
érzelmekre fókuszáló párterápiás 
szemléletre alapuló párkapcsolati 
könyv segít a kapcsolati buktatók 
elkerülésében, a pozitív érzelmek 
megőrzésében és újjáélesztésé
ben.

Sean Covey

A KIEMELKEDŐEN  
EREDMÉNYES FIATALOK  
7 SZOKÁSA
135 × 205 mm,
272 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX373
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Életvezetési tanácsadás tizenévesek
nek és fiatal felnőtteknek – élvezetes 
stílusban, történetekkel, humoros, ret
ró rajzokkal és híres emberek inspiráló 
gondolataival. A könyvet szülőknek és 
pedagógusoknak is ajánljuk.

Sean Covey

ÉLETED  
6 LEGFONTOSABB  
DÖNTÉSE
135 × 205 mm,
328 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX374
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A 7 szokást is alkalmazva segít 
eligazodni az élet hat kiemelten 
fontos területén: iskolai sikerek, igazi 
barátságok, jó kapcsolat a szülőkkel, 
randizás, függőségek nélküli élet és 
helyes önértékelés.

C. S. Lewis 

NARNIA 1.
A varázsló unokaöccse
108 × 178 mm, 240 oldal,  kartonált 
Rendelési kód: BX375
Bolti ár: 2500 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
A hétkötetes fantasysorozat első részében megis
merjük a Narnia csodás birodalmát, ahol a Jó és 
a Rossz örök háborúját vívja. A világhírű történet 
most illusztrált kötetben jelenik meg újra.

C. S. Lewis

NARNIA 2.
Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény
108 × 178 mm, 240 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX376
Bolti ár: 2500 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Folytatódik Narnia birodalmának csodás történe
te. Az első részben megismert szereplők mellett 
új barátok és ellenfelek lépnek színre. A kötetből 
nagy sikerű film is készült. Most illusztrált kiadás
ban jelenik meg újra.

Bethan James

ÓVODÁSOK BIBLIÁJA
190 ×  190 mm, 128 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX377
Bolti ár: 3500 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Ez a 3–5 éveseknek készült Biblia 
képvilágával és történetmesélésével az 
óvodások korosztályához alkalmazkodik. 
A kötetből közel hatvan ó és újszövetségi 
részt ismerhetnek meg a gyerekek.

Sally Ann Wright

NEKEM IS VAN BIBLIÁM
215 × 198 mm, 30 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BX378
Bolti ár: 3200 Ft • KLUBÁR: 2980 FT
Az egyszerű szövegek és kedves illusztrációk 
segítségével a legkisebbek is megismerked
hetnek az Ó és Újszövetség híres történetei
vel. Különleges kialakításának köszönhetően 
az apró kezek is könnyen magukkal vihetik 
a könyvet.
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BOLDOGSÁG NAPLÓ
135 × 205 mm, 
277 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX379
Bolti ár: 4490 Ft • KLUBÁR: 4180 FT
Ez a te BOLDOGSÁGNAPLÓD. Azzal a szándékkal állítottuk össze, hogy 
amikor csak kedved tartja, bárhol és bármikor feltöltődhess az élet 
apró örömeivel. Ezeken a lapokon minden Rólad és a Te boldogságod
ról szól. Bár naplót tartasz a kezedben, nincs kötött időrendje. Ott ütöd 
fel, ahol csak akarod, akkor és úgy haladhatsz előre a felfedezésében, 
ahogy számodra a legkényelmesebb. Mire a végére érsz, kezedben lesz 
személyre szabott boldogságterved, melynek minden részletét te ma
gad alkottad.

HATÁRTALAN GONDOLATOK 
HATÁRIDŐNAPLÓ 2019
135 × 205 mm, 325 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX380
Bolti ár: 4489 Ft • KLUBÁR: 4180 FT
Nemcsak gyönyörű küllemével fog elva
rázsolni, gazdag és inspiráló tartalmá
val is! Az asztrológiai előrejelzésekből 
megtudhatod, mely napokon tehetsz az 
egészségedért, melyek a legalkalma
sabbak lelki gyakorlatokra vagy a szép
ségápolásra. Ez a csodálatos határidő
napló támogató energiákkal ölel át – így 
számos csodálatos dolgot vonzhatsz be 
életedbe 2019ben.

Anthony William

EGÉSZSÉGES PAJZSMIRIGY
155 × 235 mm, 305 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX381
Bolti ár: 4490 Ft • KLUBÁR: 4180 FT
Az egészségügy új aktuális, égető té
mája a pajzsmirigy. Hiába kap azon
ban egyre több figyelmet, a sarkalatos 
igazság mindeddig rejtve maradt: nem 
a pajzs mirigyprobléma a végső oka a 
páciensek betegségének. A gyógyító 
médium a probléma valódi okait tárja 
fel, melyek ismeretében megmentheted 
a pajzsmirigyedet, és visszanyerheted 
az egészségedet, vitalitásodat.

Ryder Carroll

A BULLET JOURNAL-MÓDSZER
135 × 205 mm, 322 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX382
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
A világszerte hatalmas népszerűségnek 
örvendő Bullet Journal naplózási mód
szer megalkotójának útmutató könyve. 
Ryder Carroll új megközelítésű naplózási 
rendszere a szándékkal átitatott, tudatos 
tervezésről szól. Hatékonyan kigyomlál
hatsz minden zavaró tényezőt, hogy az
tán a valóban fontos dolgokra fordíthasd 
az időd és az energiád.

KARÁCSONYI 
ÉNEK
Charles Dickens  
regénye alapján
Rendelési kód: BX387
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Főszereplők: Patrick 
Stewart, Richard E. 
Grant

A KÉK MADÁR
Maurice Maeterlinck 
művéből
Rendelési kód: BX388
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Főszerepben: Elizabeth 
Taylor, Jane Fonda

A KÉT LOTTI
Erich Kästner világhírű 
regénye alapján
Rendelési kód: BX389
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Az ifjúsági irodalom 
klasszikusa.

FEDERICO  
FELLINI
VÁLOGATÁS
Díszdoboz 3 DVDvel
Rendelési kód: BX383
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5570 FT

A hold hangjai (1990); 
Az édes élet (1960); 
A nők városa (1980)

ROBERT 
BRESSON 
VÁLOGATÁS
Díszdoboz 3 DVDvel
Rendelési kód: BX384
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5570 FT

Egy falusi plébános 
naplója, A pénz, Vétlen 
Baltazár

AZ OROSZ 
FILMMŰVÉSZET 
REMEKEI I.
5 film 7 DVDn
Rendelési kód: BX385
Bolti ár: 11 990 Ft
KLUBÁR: 11 150 FT

Kálvária, Jöjj és láss!, 
Rettegett Iván I–II., 
A félkegyelmű, A Kara-
mazov testvérek

A JAPÁN 
FILMMŰVÉSZET 
REMEKEI II.
3 KUROSZAVA-FILM  
3 DVDs díszdobozban
Rendelési kód: BX386
Bolti ár: 5990 Ft
KLUBÁR: 5570 FT

Dodeskaden, Rőtsza-
kállú, Menny és pokol

A MESTER  
ÉS MARGARITA
Bulgakov regénye 
alapján
Teljes változat 3 DVDn
Rendelési kód: BX390
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Vlagyimir Bortko ren
dezésével.

FAUST
Goethe műve alapján
Rendelési kód: BX391
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Főszereplők: Gérard 
Philipe, Michel Simon

AZ ETALON KIADÓ
KARÁCSONYI DVD-KÍNÁLATÁBÓL

ÉDESVÍZ KIADÓ
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KÖVI SZABOLCS CD-I ÉS REGÉNYEI

ZEN-e 
Meditatív zenei CD – 71 perc
Rendelési kód: BX396
Bolti ár: 990 Ft • KLUBÁR: 920 FT

Ezt az albumot az az egyszerű szándék hívta létre, 
hogy minél több embert segítsen nyugodt pilla
natokhoz. Főszereplője az „oriental flute” egy 
bambuszfuvola, amely keleti skálára van han
golva. Puha, kellemes hangja finoman ragadja 
meg a hallgató figyelmét és fokozatosan jut
tatja el egy kipihent, relaxált állapotba.

Kövi Szabolcs

AZ IHLETUNIVERZUM 
1. rész – második, javított kiadás
Ajándék a regényhez: ÁLMODOZÁS meditatív zenei CD díszcsomagban
146 × 210 mm, 180 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX392
Bolti ár: 1990 Ft • KLUBÁR: 1850 FT
A szerző ajánlója: „Engem elsősorban zenészként ismerhet a tisztelt 
közönség, de könyveimmel is szeretném belopni magam a szívükbe. 
Írásaim nem olyan lassú sodrásúak, mint a muzsikáim, épp ellenkező
leg, fordulatosak, érzelemgazdagok, olvasmányosak. A regényhez most 
megkapja az egyik zenei újdonságomat is, az Álmodozás című CDt!”

Kövi Szabolcs

AZ IHLETUNIVERZUM 
1. rész – HANGOSKÖNYV ZENÉVEL – MP3 CD – 6 óra 10 perc 
Elmondja: Szabó Sipos Barnabás
Rendelési kód: BX394
A szerző ajánlója: „A zenei albumaim létrehozásánál a fő szabály, 
hogy ne csak egyszeri élményt nyújtsanak, érdemes legyen vissza
térni hozzájuk. Nincs ez másképp a hangoskönyvek esetében 
sem, a történeteim fordulatosak, érzelemgazdagok, fontos lelki 
mondanivalóval rendelkeznek, többször is élvezhetők.”

Kövi Szabolcs

AZ IHLETUNIVERZUM 
2. rész – második, javított kiadás
Ajándék a regényhez: ÁLOMUTAZÁS meditatív zenei CD 
díszcsomagban
146 × 210 mm, 180 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX393
Bolti ár: 1990 Ft • KLUBÁR: 1850 FT
A szerző ajánlója: „Azzal a szándékkal írtam meg a könyvemet,
hogy a szórakoztatáson túl olyan információval gazdagítsam 
az olvasót, ami segíthet új utakra lelni az élet labirintusában.
A regény 2. részéhez most megkapja az Álomutazás című CDt is!” 

AZ IHLETUNIVERZUM 
2. rész – HANGOSKÖNYV ZENÉVEL – MP3 CD – 6 óra 19 perc 
Elmondja: Szabó Sipos Barnabás
Rendelési kód: BX395

KÖVI SZABOLCS  
REGÉNYEI

KÖNYV + AJÁNDÉK CD 

DÍSZCSOMAGBAN

KÖNYV + AJÁNDÉK CD 

DÍSZCSOMAGBAN

A hangoskönyvek ára:
Bolti ár: 1290 Ft/CD
KLUBÁR: 1190 FT/CD

HANGOSKÖNYVEK
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BABILON KIADÓ TORNA DVD-K

Igaz Dóra

EGY FIÚ A CSAPATBÓL
130 × 195 mm, 
144 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BX397
Bolti ár: 1990 Ft • KLUBÁR: 1850 FT
Mikor beszélhetünk a holokausztról 
a gyerekekkel? Hogyan közelítsük meg 
ezt a témát? Az Egy fiú a csapatból 
főszereplője, Dani számára az a legne
hezebb, hogy szülei konokul hallgatnak. 
Igaz Dóra és a Pagony ezzel az érzékeny, 
okos regénnyel segít, hogy a gyerekek 
elindulhassanak a megértés felé.

Berg Judit – Kertész Erzsi

AZ ÓRA REJTÉLYE 
Kiki nyomoz
130 × 195 mm,
224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX398
Bolti ár: 2490 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Megjelent Berg Judit és Kertész Erzsi 
nagy sikerű, közösen írt detektívregé
nyének második része! 
Az óra rejtélye ugyanolyan letehetetle
nül izgalmas, vicces és sejtelmes, mint 
a Négy madár titka – hajrá, ifjú olvasók, 
ifjú nyomozók!

PA
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GERINCTORNA 
KEZDŐ 
Játékidő: 80 perc
Hatékony gerinc
mobilizálás, hát és 
hasizomerősítés. 
Rendelési kód: BX404

GERINCTORNA 
HALADÓ
Játékidő: 80 perc
Hatékony gerincmo
bilizálás, hát és hasi
zomerősítés jobb erőn
léttel rendelkezőknek.
Rendelési kód: BX405

KERINGÉSJAVÍTÓ 
TORNA 1.
Játékidő: 70 perc
Mozgásprogram visszér, 
trombózis, ödéma 
megelőzésére, illetve 
meglévő panaszok 
enyhítésére.
Rendelési kód: BX406

LUSTA TORNA – 
CSAK ÜLVE! 
Játékidő: 75 perc
Izületkímélő, kon dí
cio náló torna. Ajánlott 

keringésjavításra, 
zsírégetésre, inkontinen
cia és aranyér panaszok 
csökkentésére, 
férfiaknak prosztatagon
dok enyhítésére és 
megelőzésére.
Rendelési kód: BX407

A VÁLTOZÁS 
ÉVEI – KLIMAX 
Torma + relaxáció 
Játékidő: 75 perc
Speciális torna csontrit
kulás megelőzésére + 
autogén tréning + orvosi 
tanácsok.
Rendelési kód: BX408

Bolti ár: 990 Ft/DVD
KLUBÁR: 920 FT/DVD

MOZOGJUNK!!!
DIVAT STÚDIÓ
50 divatos darab – készítsd el magadnak!
182 × 250 mm, 
32 oldal, keménytábla (dobozban)
Rendelési kód: BX399
Bolti ár: 5490 Ft • KLUBÁR: 5090 FT
Kihajtható díszlet, könnyen kipattintható 
sablonok, színes papírok, részletes útmutató 
tíz stílusos öltözék és trendi kiegészítő elkészí
téséhez. Ismerd meg a divattervezés alapjait! 
Állítsd össze a saját kollekciódat, és mutasd 
be a szalonodban!

ÉPÍTKEZÉS
Építs fel!
182 × 250 mm,
32 oldal, keménytábla (dobozban)
Rendelési kód: BX400
Bolti ár: 5490 Ft • KLUBÁR: 5090 FT
Könyv és játék egyben. Olvasd el, hogyan 
zajlik az építkezés, állítsd fel a helyszínt, 
rakd össze a figurákat és a munkagépek 
modelljeit. Kezdődhet a játék!

Mi MICSODA 
SARKVIDÉKEK
Élet a jég birodalmában
230 × 280 mm, 48 oldal,  keménytábla 
Rendelési kód: BX401
Bolti ár: 3200 Ft • KLUBÁR: 2980 FT
Miért nevezik a Föld hűtőkamráinak 
a sarkvidékeket? Hányfajta jég létezik? 
Mit jelent a gleccserborjadzás? Milyen 
állatok élnek az Északi és a Délisarkon?
Tudtade, hogy a jegesmedve szőrszálai 
nem fehérek, hanem áttetszőek?
Hogyan telnek a kutatók mindennapjai 
a zord körülmények között? Megismer
heted Jurányi Zsófia magyar sarkkutató 
antarktiszi élményeit. 

KARÁCSONY
Csillámvarázs matricás kifestő
200 × 280 mm,
32 oldal, kartonált  
Rendelési kód: BX402
Bolti ár: 1790 Ft • KLUBÁR: 1670 FT
Várod már a karácsonyt? Színezd ki a téli és 
karácsonyi képeket, és díszítsd a csillámos 
matricákkal kedved szerint!

Cath Senker 
AZ ÓKORI GÖRÖGÖK 
30 MÁSODPERCBEN
30 antik téma az ókor rajongóinak 
mindössze fél percben
180 × 230 mm, 96 oldal, puhatáblás 
Rendelési kód: BX403
Bolti ár: 2750 Ft • KLUBÁR: 2550 FT
Elmúltál nyolcéves, és érdekelnek a 
görög hősök? Szívesen böngészel vicces 
képeket? Szereted próbára tenni magad? 
Akkor ki ne hagyd ezt a könyvet! Meglátod, 
jól fogsz szórakozni.
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AJÁNLÓ

Scarlett Curtis

EGY FEMINISTA 
NEM JÁR RÓZSASZÍNBEN – 
ÉS EGYÉB HAZUGSÁGOK
124 × 183 mm,
480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX409
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

 

Tegyük a kezünket a szívünkre és gondoljuk 
át, kezdtünk-e úgy mondatot, hogy „nem 
vagyok feminista, de…”. Vagy azt, hogy 
sértődtünk-e meg, ha lefeministáztak min-
ket. Tudjuk egyáltalán, hogy mit is jelent 
a szó valójában? Mi minden van mögötte? 
Tényleg csak az a feminista, aki elégette a 
melltartóját, gyűlöli a férfiakat és amúgy is 
ápolatlan, önző tüntető? Lehet, hogy való-
jában a szélsőséges megnyilatkozások miatt 
határolódunk el bármilyen „izmustól”?

Ezekből, és az „f betűs szót” övező ho-
mályos fogalmakból lett elege Scarlett Cur-
tis nek, a 23 éves, rózsaszín hajú író-akti-
vistának (aki Sigmund Freud ükunokája, 
édesapja az Igazából szerelem rendezője). Azt 
gondolta, itt az idő, tegyük tisztába ezeket a 
sztereotípiákat, félrekapcsolásokat és félre-
értelmezéseket. Elég nagy fába vágta a fej-
széjét. A végeredmény azonban önmagáért 
beszél: olyan kézikönyvet szerkesztett ösz-
sze, amit valójában minden nőnek (anyának, 
nagyinak is) el kellene olvasnia. Jelen eset-
ben nem túlzás azt állítani, hogy hiánypótló, 
hiszen, tényleg nincs olyan könyv a piacon, 
amely könnyen érthető eszmetörténeti átte-
kintést ad a témáról. 

Unikális, hogy milyen jó érzék-
kel tudott összehozni híressége-
ket – Helen Fielding, a Bridget 
Jones szerzője, Saoirse Ronan, 
Emma Watson, Jameela Jamil, 
Keira Knightley, Evanna Lynch 
– és olyan aktivistákat, tudóso-
kat, akiknek az üzenete, az élete 
anélkül is érdekes és példamu-
tató, erőt adó lesz, hogy ismer-
nénk őket filmekből vagy a ma-
gazinokból. De ha valaki olvas-
gatás közben rájuk keres, még 
rengeteg érdekességre bukkan-
hat. Tehát igen, van itt minden-
féle műfaj, a novellisztikus tár-
cától a verseken át az esszékig. 
Fikció, de olyan írás is, amely a 
női nemi szervek megcsonkítá-
sa ellen küzdő aktivista tollából 
születtet, így bepillanthatunk 
Indiába, hallgathatjuk a csajos 
playlistet, vagy megtudhatjuk, 
hogy mi is az a „Baker-Miller 
rózsaszín”. A könyv előzéke is ez 
az árnyalatú rózsaszín, amiről dr. 
Alexander Schauss bebizonyítot-
ta, hogy elég tíz percig nézni, és 
máris ellazulunk; szívverésünk, 
pulzusunk és légzésünk lelassul, 
és ez az árnyalat, amely maxi-
málisan csökkenti az erőszakos 

érzelmeket. Börtöntesztek bizonyították, 
hogy megszűntek az agresszív cselekedetek 
ott, ahol ezt a színt használták.

Hogy lehet ennyi szerző és ennyi téma, 
megközelítés, műfaj között valamiféle rend-
szert létrehozni? A szervező elv a femi-
nizmus öt stációja: a releváció, a harag, az 
öröm, egy szusszanásnyi költészet és az 
edukáció. Ezen hívószavak alapján kerültek 
be a kötetbe, és ezáltal rendszerbe az írások. 
A magyar kiadó még különlegesebbé tette 
ezt a könyvet, mert minden fejezethez fel-
kért egy magyar hölgyet is, hogy írásával 
világítson rá, milyen a nők helyzete hazánk-
ban. Így került be D. Tóth Kriszta haikuja, 
ami velősen összegzi mintegy előszóként az 
egész projekt lényegét:

férfi és nő, nő
és férfi nem egyforma,
egyenlő csupán.
Tóth Krisztina egy szituációs játékban 

mutat rá a nemek közti megkülönbözteté-
sek pár tipikus mozzanatára, Rácz Zsuzsa 
okos írása reflektál a magyarországi való-
ságra Teréz anyutól napjainkig. Szabó T. 
Anna így vall: „A feminizmus számomra mél-

tóságot, egyenlőséget jelent. Azt, hogy mi, nők 
és férfiak, tiszteljük egymásban az embert, hogy 
nem élünk semmilyen előjogokkal és nem élünk 
vissza sem szépséggel, sem testi erővel, nem 
zsaroljuk egymást érzelmileg, nem mérgezzük 
egymást gyermeteg hazugságokkal.”

Kalapos Éva Veronika tőle kevésbé meg-
szokottan szabadverset, Kemény Zsófi pe-
dig egy novellát adott a kötetbe, míg a leg-
fiatalabb nő, az alig 18 éves slammer, Nyáry 
Luca egy nagyon erős versben mutatkozik 
be nyomtatott formában is.

És persze fontos, hogy beszéljünk erről, 
de a miértekre igazán az utolsó egységbe 
került írások figyelmeztetnek. A könyvben 
Mészáros Antónia, az UNICEF Magyaror-
szág ügyvezető igazgatója fogalmazta meg, 
számokkal alátámasztva, hogy miért nem 
múlt idő, és miért nem csak ideológia kér-
dés a nők helyzete:

„A világ népességének a fele nő, mégis ők 
teszik ki a világ szegényeinek 70%-át. Három 
analfabétából ketten felnőtt nők. A középszintű 
oktatásban három fiúra mindösszesen egyetlen 
lány jut. Évente 61 millió lány fejezi be ta-
nulmányait legfeljebb alapfokú végzettséggel. 
Minden egyes nap közel 40 000 kiskorú lány 
köt házasságot. Sok helyütt, ha a lányok elérik 
a pubertáskort, korlátozzák őket a szabad moz-
gásban, behatárolják az oktatási rendszerben 
való részvételüket, a barátságaikat, a szexuali-
tásukat, különféle kapcsolataikat. A szegénység 
és a nemi szerepekkel kapcsolatos normák miatt 
a lányoknál még az alultápláltság kockázata is 
nagyobb, különösen a pubertáskorban, terhesség 
és gyermekszülés idején. És bármely kontinens 
bármely országának szegény társadalmi réte-
geiben fenyegeti a kiskorú lányokat a nőkeres-
kedelem és a prostitúcióra kényszerítés. 

Még mindig megengedhetetlenül magas a 
száma azoknak a gyermekeknek, akiket pusz-
tán azért fosztanak meg egy jobb élet lehetősé-
gétől, mert lánynak születtek!”

Döbbenet, ugye? Szerezzük be és ol-
vassuk el ezt a könyvet, már csak azért is, 
mert ha a Líra bolthálózatban vagy online 
vásároljuk meg, akkor az UNICEF Ma-
gyarország lánygyermekek oktatását segítő 
programját támogatjuk.

Mihály Emese Éva

EGYENLŐK
MELLTARTÓBAN, SMINKBEN, RÓZSASZÍNBEN IS
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MANÓ KÖNYVEK

Holly Webb

VARÁZSLAT VELENCÉBEN

A LAGÚNA TITKA
129 × 197 mm, 248 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX410
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

A világszerte ismert Holly Webb Varázs-
lat Velencébensorozatának második 
részében Mia, a kis hercegnő egy sel
lővel barátkozik össze. A két barátnak 
együtt kell megmentenie otthonukat 
– de elég erős lesze a közös varázslat 
a barbár támadás megállítására? 

Megan Rix

COLIN, A BÁTOR
129 × 197 mm, 216 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX412
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Amikor a Cullen Cirkusz végleg bezár, 
Tarát, a kiselefántot elszakítják az 
anyukájától, ám Colin, az ügyes border 
collie a segítségére siet. Megan Rix 
regénye egy kiselefánt és egy kutya 
minden veszélyt legyőző, önzetlen 
barátságának szívhez szóló története. 

Daisy Meadows
VARÁZSLATOS ÁLLATBIRODALOM  
EXTRA KIADÁS

BIBI, A NAP HŐSE
129 × 197 mm, 176 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX413
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

A Barátságerdőben a Rügyfakasztás 
Napjára készülnek, ám Grizelda, 
a gonosz boszorkány felbukkanásával 
átok sújtja az erdőt és Bibi, a kis póni 
családját. Barátaival, Lilivel és Lucával 
útra kel, hogy megszabadítsák az erdőt. 
A sorozat különkiadásában három 
történet kapott helyet.

Julia Boehme

BORI MEGMENTI 
AZ ÁLLATOKAT
145 × 215 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX414
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

Mikor az iskolában a veszélyeztetett 
állatokról tanulnak, Bori, Anna és Zizi 
azonnal lázba jönnek. Náluk is vannak 
segítségre szoruló állatok! A lányok 
megtanulják, hogyan fest egy varangy
paradicsom, milyen is egy rovarszálló, 
vagy, hogy hogyan kell etetni az okos 
csókákat. 

Paul Dronsfield

PIROS TŰZOLTÓAUTÓ
195 × 135 mm, 
8 oldal, lapozó
Rendelési kód: BX415
Bolti ár: 1290 Ft
KLUBÁR: 1190 FT

Nagy ma a sürgésforgás a 
tűzoltóállomáson. Piros Tűzol
tóautónak kalandos napja van. 
Fedezd fel ebben a tűzoltóautó 
formájú lapozós könyvben, mi
lyen érdekes dolgokat csinál.

Paul Dronsfield

KÉK VONAT
195 × 135 mm, 
8 oldal, lapozó
Rendelési kód: BX416
Bolti ár: 1290 Ft
KLUBÁR: 1190 FT

Sihuhú! Kék Vonatnak kalandos 
napja van. Fedezd fel ebben a moz
dony formájú lapozós könyvben, ki 
mindenkivel találkozik és milyen sok 
helyen jár. 

Ute Ochsenbauer

A LOVAGLÁS NAGYKÖNYVE
Minden, amit a lótartásról 
és a lovak viselkedéséről tudni érdemes
220 × 270 mm, 288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX411
Bolti ár: 6990 Ft • KLUBÁR: 6490 FT
Rengeteg fotót és információt tartalmazó album a lovakról és a lótartásról, 
amelyből megtudjuk, hogyan érthetjük meg a lovak jelzéseit, hogyan kell őket 
helyesen ápolni, gondozni. Megtanuljuk, hogyan lesz valakiből jó lovas, mire 
kell figyelni a felszerszámozásnál, majd később, a nyeregben ülve.

KÖZEL 1000  FOTÓ, TIPPEK ÉS TANÁCSOK
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MANÓ KÖNYVEK

Irene Adler

SHERLOCK, LUPIN & ÉN

A BÚCSÚ HAJÓJA
141 × 200 mm, 256 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BX417
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Három rendkívüli gyerek, akik 
elválaszthatatlan barátok. A krimi tör
ténetének három világhírű szereplője. 
Lélegzetelállítóan izgalmas kalandok 
egész sora Farewell’s Headben, 
ebben a zord tengerparti villában. 
A Sherlock, Lupin és énsorozat 
tizenkettedik része. 

Rippl Renáta

BALETTMESÉK

PANKA BALERINA LESZ
196 × 196 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX418
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Pankának nagy vágya teljesül, amikor 
anyukája beíratja egy balettiskolába. 
Rippl Renáta könyvében Panka meg
ismerkedik a balett legszebb történe
teivel, a tánc világával és azzal, hogy 
mennyi kitartás kell az álmainkhoz. 

Connie Glynn 
ROSEWOOD KRÓNIKÁK

BEÉPÍTETT HERCEGNŐ
135 × 215 mm,
384 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX419
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Lottie Pumpkin egy átlagos lány, akinek 
minden vágya, hogy hercegnő lehes
sen. Ellie Wolf egy hercegnő, aki másra 
sem vágyik mint hogy átlagos lány 
legyen. Amikor a sors szeszélye folytán 
szobatársak lesznek a Rosewood Hall 
magániskolában, szinte kínálja magát 
a lehetőség, hogy szerepet cserélje
nek – ám valaki rájön a titkukra, és 
Rosewoodban többé semmi sem az, 
aminek látszik...

Noel Streatfeild

FILMEK ÉS CIPŐK
RÉGI KEDVENCEK-SOROZAT
141 × 210 mm,
416 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX429
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Ki gondolta volna, hogy a jelentékte
len kis Jane Winterből filmsztár lesz? 
Az öccse, Tim, zseniális zongorista 
volt, a nővére, Rachel pedig balett 
táncos. Noel Streatfeild mára már 
klasszikusnak számító történetében 
a Titkos kert című regényből készülő 
film forgatására kukkanthatunk be.
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MOSER-MESÉK

Erwin Moser

A MACSKAKIRÁLY  
SZÜLETÉSNAPJA
145 × 215 mm,  
248 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX420
Bolti ár: 2990 Ft

KLUBÁR: 2780 FT

Közeledik Morci király születésnapja. Alattvalói szeretnék méltó 
módon megünnepelni, az előkészületekbe bevonják Egérország 
lakóit is. Erwin Moser legújabb, bűbájos történetét egyaránt ajánljuk 
ifjú olvasóinknak és felolvasásra is. A könyvet ezúttal is a szerző 
tollrajzai teszik még élvezetesebbé.

NAGYPAPA MESÉI
Rendelési kód: BX422
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

AZ EGÉRCIRKUSZ
Rendelési kód: BX424
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

A TIGRISBOGÁR
Rendelési kód: BX423
Bolti ár: 3290 Ft
KLUBÁR: 3090 FT

KOKÓ ÉS KIRI
Rendelési kód: BX421
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

HOL LAKIK A KISEGÉR
Rendelési kód: BX425
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

FANTASZTIKUS  
JÓÉJTMESÉK
Rendelési kód: BX428
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

CSODÁLATOS  
JÓÉJTMESÉK
Rendelési kód: BX427
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

ÚJ

VILÁGJÁRÓ 
JÓÉJTMESÉK
Rendelési kód: BX426
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
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NAPRAFORGÓ KIADÓ

Estelle Talavera

1100 DOLOG,  
AMIT JÓ, HA TUDSZ A VILÁGRÓL
180 × 215 mm, 464 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BX430
Bolti ár: 4990 Ft • KLUBÁR: 4640 FT
Azok a tudásvágyó gyerekek, akiket minden 
érdekel a világunkban, akiknek mindig vannak 
kérdéseik, és sohasem elégszenek meg a vá
laszokkal, most igazán bőséges gyűjteményt 
kapnak a kezükbe. Érdekesebbnél érdekesebb 
kérdések és tények egyetlen könyvben, amelyet 
rengeteg illusztráció is gazdagít.

Ned Taylor

KARÁCSONY ÉJJELÉN 
11 ÜNNEPET IDÉZŐ HANGGAL 
265 × 265 mm, 10 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX434
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Ebben a könyvben igazi, karácsonyi varázslat  
bújik meg: az olvasók a karácsonyi csoda 
várást, a Télapó érkezését követhetik nyomon.  
Az illúziót a hangmodul tizenegy effektje teszi teljessé.

Gemma Barder

ÁLLATKÖLYÖK A BARÁTOM
235 × 260 mm, 96 oldal, bélelt borító
Rendelési kód: BX431
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A kötet tizenegy meséje a kedves állat
karaktereken keresztül nyújt megoldási 
mintákat az ovisokat érintő problémákra. 
A szöveg értelmezését a szép illusztrációk 
teszik egyszerűbbé a kicsik számára.

Xanna Chown 

ÁLOMMANÓ A BARÁTOM
235 × 260 mm, 
96 oldal, bélelt borító
Rendelési kód: BX432
Bolti ár: 3490 Ft  
KLUBÁR: 3250 FT

A kötet tizenegy esti mesével 
szólítja meg az óvodás korosztályt. 
Az állatszereplők álomba ringató 
történeteit bájos rajzok illusztrálják.

MINDEN IDŐK 
LEGSZEBB MESÉI
180 × 245 mm,
400 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX437
Bolti ár: 3990 Ft  
KLUBÁR: 3690 FT

Egy kötetbe foglalva elevenednek 
meg a Rózsák meséi: a gyönyörű 
rajzok és az örökzöld, megunhatatlan 
mesék csodás egységet alkotva 
repítik el a kis olvasót a csodák 
birodalmába…

Ismerd meg az űr felfedezésére használt, lenyűgöző eszközö
ket – rakétákat, űrszondákat, űrsiklókat –, majd építsd meg 
a saját, működő verziódat.  Ez a különleges, interaktív könyv 
mindent tartalmaz, amire csak egy jövőbeli űrhajósnak szük
sége lehet a kilenc működő modell megépítéséhet.

A két borítóval megjelent 
kötetben, amely a mese
világ legismertebb és 
legszebb meséiből nyújt 
válogatást, mindenki meg
találhatja a kedvenc mesé
jét a Hamupipőkétől kezdve 
Hófehérkén át A csizmás 
kandúrig. Az oldalakon 
megelevenedik Jancsi és 
Juliska, Aladdin, Borsószem 
királykisasszony és még sok 
mindenki más is. 

SZANDI MESÉI 1–2.
A NAGY TITOK
Rendelési kód: BX438

MI REJTŐZIK  
A FÁK MÖGÖTT?
Rendelési kód: BX439
125 × 175 mm,
112 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft/kötet
KLUBÁR: 930 FT/KÖTET

Szandi, a csikó mindig sejtette, hogy 
különbözik a Zöldellő völgy ménesének 
tagjaitól. Ő fut a leggyorsabban és egye
dül őt érdekli, mi lehet a tiltott területen, 
a völgyet határoló fákon túl. Ráadásul 
mindig olyan érzése van, mintha hívo
gatná az égbolt…

Ian Graham

ÉPÍTS ŰRGÉPEKET
270 × 235 mm, 
24 oldal, kartonált, 
összeszerelhető elemekkel
Rendelési kód: BX433
Bolti ár: 5990 Ft  
KLUBÁR: 5570 FT

MESÉK SZÁRNYÁN (LILA)
Rendelési kód: BX436

MESÉK SZÁRNYÁN (KÉK)
Rendelési kód: BX435
A kötetek jellemzői:
210 × 270 mm, 188 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft/kötet

KLUBÁR: 3690 FT/KÖTET
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ESTI MESÉK 
A SZERETETRŐL
213 × 303 mm, 92 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX442
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Mi a közös a kötet szereplői között? 
Az, hogy a szeretet képes megvál
toztatni és jobbá, szebbé tenni az 
életüket. A kötetben európai, ázsiai, 
délamerikai mesékkel, sőt Oscar 
Wilde és Jókai Mór egyegy klasszikus 
meséjével is megismerkedhetünk.

Phyllis Reynolds Naylor 

TAPPANCS KARÁCSONYA
136 × 200 mm,
272 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX446
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

A világhírű regénysorozat záró 
darabja szívet melengető olvasmány 
nem csak karácsony idején. A szerző 
finom humorral és őszinteséggel 
beszél minden olyan témáról, amely 
egy erős igazságérzékkel rendelkező 
tizenévest foglalkoztathat.

Richard Scarry 

KARÁCSONYI KALANDOK 
TESZ-VESZ VÁROSBAN
245 × 305 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX445
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

A behavazott városkában játszó 
dó kalandok mellett egy fordula
tos társasjáték, két kottával 
közölt karácsonyi dal, sőt 
az illatalma elkészítési 
módja is helyet kapott eb
ben a különleges kötetben.

HUPIKÉK TÖRPIKÉK 3.
KARÁCSONY  
A TÖRPÖKNÉL
218 × 288 mm, 
48 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX447
Bolti ár: 2399 Ft
KLUBÁR: 2190 FT

Mindannyiunk nagy kedvence Tör
papa, Lusti, Ügyifogyi, Törpojáca 
és  Törpilla. A kötetben öt törpös 
törpénetet olvashatunk, amelyek 
megmutatják, hogy a karácsony 
Aprajafalván is csodálatos ünnep. 

Francesca Cavallo–Elena Favilli

ESTI MESÉK 
LÁZADÓ LÁNYOKNAK 2.
100 különleges nő története
186 × 245 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX440
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Itt a New York Times sikerlistáját is megjárt 
szenzációs könyv folytatása! Az Esti mesék 
lázadó lányoknak visszatért! „Nélkülözhetetlen olvasmány a lányok, sőt a fiúk 
számára is. Azoknak a gyerekeknek, akik ezt olvassák esténként, lesz majd bá
torságuk nagyot álmodni.” (Fiona Noble, The Guardian)

Michael Kogge

HARRY POTTER™ & 
LEGENDÁS ÁLLATOK™
Útmutató a varázslóvilághoz
178 × 229 mm, 352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX441
Bolti ár: 2499 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Ez a gyönyörű album tökéletes bevezetés 
a Harry Potter és a Legendás állatok 
filmek világába. A kötet számos ponton kapcsolódik a Legendás állatok és 
megfigyelésük – Grindelwand bűntettei című új mozifilmhez is; megleshetjük 
Albus Dumbledore 1927es osztálytermét és a Circus Arcanus misztikus cso
dáit.

Balázs Béla 
AZ IGAZI ÉGSZÍNKÉK
Reich Károly rajzaival
137 × 230 mm, 88 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX443
Bolti ár: 1999 Ft • KLUBÁR: 1860 FT
Mi történik, ha a festett felhőből valódi eső zu
hog? És ha a festett égbolt este igazán elsöté
tedik? Ferkó nem sejti, hogy amikor a búzavirág 
szirmaiból égszínkék festéket készít, kalamajkák 
sorát indítja el: a festéknek varázsereje van, és 
ez egyaránt felébreszti Cser Kari irigységét és Dán 
Zsuzsi csodálatát. 

Dóka Péter

HŐSÖK LESZÜNK!
Szupermalac és Űrpatkány 1.
128 × 184 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX444
Bolti ár: 1999 Ft • KLUBÁR: 1860 FT
Szerinted megmentheti egy malac és egy pat
kány a világot? Sikeresebbek lehetnek, mint 
a daliás Acélmedve? És vajon megkapják a 
szuperhősengedélyt? A sorozat első köteté
ben a két űrvagány cukisítja a csillagpolipot, 
segít a Mikulásnak, és szembeszáll a gonosz 
Rossz kutyával is.

LEGO®  STAR WARS  
GALAKTIKUS ÜTKÖZETEK
Képregények – feladványok – minifigura
205 × 291 mm, 32 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX448
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Készen állsz egy akciódús LEGO® Star Wars™ 
kalandra? Mindenki kedvenc protokoll
droidja, C3PO bemutatja neked a galaxis 
legbátrabb lázadóit, és most te is részt 
vehetsz legmerészebb csatáikban! 

Bosnyák Viktória

SIRÁLYRÖMI – KÁRTYAJÁTÉK +
SIRÁLYREJTVÉNY
60 × 90 mm, 24 oldal + kártya
Rendelési kód: BX449
Bolti ár: 2999 Ft • KLUBÁR: 2790 FT
Bosnyák Viktória A sirály a király? című 
népszerű kötetének szereplői ezúttal hatfé
le izgalmas kártyajátékban és egy 24 olda
las rejtvényfüzetben kelnek életre. A Nyelv-
kincstársorozat első része alapján készült 
Sirályrömi és Sirályrejtvény fejleszti a me
móriát, miközben játszva megtanulhatjuk 
110 js és lyos szó helyesírását.
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A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés 
kézhez vételét 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 talál ható köny vekre 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 
Könyvklub használja, azokat más
nak nem adja át.  

Ajánlatunk a készlet erejéig 
ér vényes. 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 2019. február 18ig ve szünk  
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 rendeltetés  sze rűen 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
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