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GRECSÓ KRISZTIÁNNALGRECSÓ KRISZTIÁNNAL

A NEVEM: JACK REACHER
Rendelési kód: BY264

MIREILLE GUILIANO
A francia nők  
nem számolnak  
kalóriát

MADELINE MILLER

KIRKÉ



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.)

Emily Liebert

MOZAIKDARABKÁK
125 × 190 mm, 296 oldal, kartonált
Allison Parker tízéves lányával abban a remény-
ben költözik vissza szülővárosába, hogy ott új 
életet kezdhet férje váratlan halála után, s végre 
művészi karrierjére koncentrálhat. Nem számít 
arra, hogy a múltja ismét utoléri.

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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Király Levente
főszerkesztő

MAGYAR NYELV 
ÉS IRODALOM
165 × 238 mm,
124 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY102
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

EMELT SZINTŰ     

2019
ÉRETTSÉGI

A z érettségire való felkészü- 
  lést segítő, számos általá- 
   nos összefoglaló munkával 

szemben ezek a könyvek nem az 
eddig tanultak globális áttekin-
tését kívánják nyújtani, hanem 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által 2018 decemberében 
nyilvánosságra hozott, 2019-es emelt szintű 
magyar nyelv és irodalom, történelem, illetve 
matematika érettségi vizsga szóbeli témakö rei-
nek kidolgozását adják, a Részletes Érettségi 
Vizsgakövetelmények alapján.

Az irodalom és a történelem kötetek szerzői 
az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Felvé teli 

MATEMATIKA
165 × 238 mm,
172 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY101
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

TÖRTÉNELEM
165 × 238 mm,

132 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY103

Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Előkészítő Bizottságának tagjai. A matematika 
könyv szerzőjének, dr. Siposs Andrásnak több 
évtizedes oktatási tapasztalata van számos is-
kola típusban és oktatási szinten, több sikeres 
középiskolai tankönyv és feladatgyűjtemény író-
ja. Mesterpeda gógus, kutatótanár, tantárgygon-
dozó, szak tanácsadó, vezetőtanár.

Grecsó Krisztián visszatérő vendége cím-
lapunknak, hiszen mindig nagy öröm 
számunkra, ha új könyvvel jelentkezik, 

és ez egyben remek alkalom arra is, hogy el-
beszélgessünk vele. Új könyve, a Vera több 
szempontból is rendhagyó: most nem egy fiú 
vagy fiatal férfi, hanem egy kamaszlány bő-
rébe bújik a szerző, és nem egy falu vagy kis-
város, de nem is Budapest, hanem Szeged 

a helyszíne a történetnek. Erről a vállalásról, 
valamint betegségről és gyógyulásról mesél 
nekünk Krisztián.

De nemcsak férfi írók bújhatnak nők bőré-
be: az amerikai Madeline Miller az Odüsszeia 
egyik fontos szereplőjének, Kirkének a törté-
netét beszéli el, amelyben a görög mitológia 
varázsló-istennője (nem mellesleg Odüsz-
szeusz  szeretője) a modern nő előképévé válik. 

A világhírű Mireille Guiliano új könyvé-
ből pedig megtudhatjuk, hogy a francia nők 
nemcsak nem híznak, de még kalóriát sem 
számolnak. 

Jó olvasást!

Monique Simmonds – 
Melanie-Jayne Howes – Jason Irving 

GYÓGYNÖVÉNYEK 
LEXIKONA
160 × 215 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY278
Bolti ár: 4500 Ft • KLUBÁR: 4290 FT

A több mint 270 növényt bemutató, 
csodálatosan illusztrált Gyógynövé
nyek lexikona a pontos azonosításra 
alkalmas ábrázolások mellett könnyen 
elkészíthető recepteket és rövid, de 
alapos növényismertetőket tartalmaz. 
Minden egyes gyógyhatású készítmény 
(például tea, olaj, kenőcs stb.) elkészí-
tésének leírása mellett megtaláljuk a 
lépéseket illusztráló fotókat is. A lon-
doni Kew Gardens világszerte elismert 
szakemberei által írt, alapos és komoly 
kutatások eredményeit felhasználó 
füveskönyv alkalmi gyógynövény-
gyűjtőknek és gyógyulni vágyóknak 
egyaránt javasolt.

277 GYÓGYNÖVÉNY – 
24 RECEPT
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Tom Clancy

VADÁSZAT A VÖRÖS OKTÓBERRE
Az Egyesült Államok tengeralattjáró-haderejének parancs-
noksága szokatlan mozgolódást észlel az Atlanti-óceánon. 
Ra miusz, a litván származású hajóskapitány ugyanis bosszút áll 
a szovjet rezsimen, amely a felesége halálát okozta, és átszökik az 
Egyesült Államokba. Az USA hírszerzése támadásként értelmezi 
a gépóriás mozgását, és beindítja ellene hadigépezetét. A szö-
kést sejtő oroszok is üldözőbe veszik az áruló tengeralattjárót. 
Tom Clancy a katonai-politikai thriller nagymestere. A Vadászat 
a Vörös Októberre a szerző első regénye, amelyből a nagy sikerű, 
Oscar-díjas akciófilm készült.

Vámos Miklós

TÖREDELMES  
VALLOMÁS
B Ő V Í T E T T  K I A D Á S
124 × 183 mm, 272 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BY105
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

„A kötetben olyan vallomások 
találhatók, amelyeket kicsit 
– vagy nagyon – szégyell az 
ember, s nem szívesen mesél 
el, még baráti vagy családi 
körben sem. Erőt kellett 
vennem magamon... értik? 
Erre utal a cím: töredelmes 
vallomás.” (Vámos Miklós)

Viola Judit

SASOK A VIHARBAN III. 
Villámlás és mennydörgés
125 × 200 mm,
368 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY108
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

1279. Fülöp püspök minden 
követ megmozgatva igyekszik 
az egyházat megszabadítani 
az eretnekségtől. A legátus 
László királlyal köt egyezséget 
az ügy előmozdítása érdeké-
ben. Ám a kunok nem mind 
értenek egyet királyuk dönté-
sével, veszni érzik a szabad-
ságukat. A viszály hamarosan 
emberéleteket követel.

Emily M. Danforth

CAMERON POST ROSSZ NEVELÉSE
Fordította: Todero Anna
Amikor a tizenéves Cameron Post szülei autóbaleset-
ben váratlanul meghalnak, a lány első, sokkoló reak-
ciója a megkönnyebbülés. Az suhan át az agyán, hogy 
hála az égnek sosem fogják megtudni, mit tett pár órá-
val korábban: a legjobb barátnőjével csókolózott. Cam 
a szülei halálát követően a mélyen vallásos nagynén-
jéhez és régimódi nagyanyjához költözik. Egy napon a 
kisvárosba érkezik Coley Taylor. Cam és a lány között 
váratlan, intenzív barátság alakul ki, amely, úgy tűnik, 
akár több is lehet… Később Cameront mégis hideg 
zuhanyként éri a felismerés: csúnyán elárulták. Nagy-
nénje drasztikus lépésre szánja el magát annak érde-
kében, hogy „helyrehozza” az unokahúgát – az Isteni 
Ígéret Keresztény Iskola és Gyógyítóközpont bentlaká-
sos nevelőprogramjába küldi őt. 

Kal Pintér Mihály

ATYAVILÁG
124 × 183 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY107
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Kezdetben vala a Város.
Aztán jöttek a papok, és 
rátaláltak az Igaz Vallásra.
És így lőn Papváros... 
Kal Pintér Mihály első regénye 
sodró utazás a Hit Városába, 
egy feje tetején pörgő, szédítő 
világba. Arcátlanul őszinte 
szatíra, amelyen sírva nevet-
hetünk és nevetve sírhatunk. 
Semmiképp ne keresgéljünk 
hasonlóságokat a valósággal.

Charlie Higson

THE ENEMY – FELNŐTTEK NÉLKÜL
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY106
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Az ismeretlen vírus pusztította London romjain gyerekek 
próbálnak egy új világot felépíteni. A végzetes járványt 
követően ugyanis bomlásnak indult testű, vérszomjas 
lényekké változtak mindazok, akik életben maradtak és 
elmúltak tizennégy évesek. A bátor Arran és az érzékeny 
Maxie vezette gyerekcsapat a Waitrose szupermarket-
ben él. Tartalékaik megfogyatkoztak. Ám felbukkan egy 
titokzatos fiú, Jester, aki azzal kecsegteti őket, hogy 
a Buckingham-palotában menedékre lelhetnek...

Emery Lord 
MINDEN  
VELÜNK KEZDŐDÖTT
135 × 215 mm, 408 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY111
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT

Két éve már, hogy a tizenhat éves Paige Hancock 
első szerelme vízbe fulladt. Paige végre készen 
áll, hogy egy második esélyt adjon a középiskolás 
éveinek, és van egy terve. Először is: randizni Ryan 
Chase-zel, a fiúval, akit már rég kiszúrt magának. 
Második: belépni egy szakkörbe. Ám amikor Ryan 
kedves, fura unokatesója, Max a gimnáziumba 
érkezik, és Paige-et a kvízkupa-csapatba invitálja, 
a lány tökéletes terve összeomlik. Vajon képes 
lesz szembenézni a félelmeivel?

FIATALOKNAK

IZGALMAS ÉS ROMANTIKUS OLVASMÁNYOK

A kötet jellemzői:
125 × 200 mm,

440 oldal, kartonált

Rendelési kód: BY109
Bolti ár: 3999 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

A kötet jellemzői:
130 × 200 mm,

632 oldal, kartonált

Rendelési kód: BY110
Bolti ár: 4490 Ft

KLUBÁR: 4180 FT
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IZGALMAS ÉS ROMANTIKUS OLVASMÁNYOK

Julie Klassen

A TÁRSALKODÓNŐ TITKA
137 × 197 mm, 360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY112
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Lady Mayfieldet meglepetésként éri, amikor a 
férje bejelenti: még aznap elköltöznek. A félté-
keny férfi így akarja megszakítani a neje és an-
nak szeretője közötti viszonyt. Ekkor váratlanul 
betoppan Marianna egykori társalkodónője, 
aki korábban titokban távozott… Vajon miért 
kellett Hannah-nak elhagynia a házat?

Elizabeth Hoyt

ÉDES CSÁBÍTÓ
137 × 197 mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY121
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A szigorú, pedáns és takarékos Eve Dinwoody 
feladata, hogy szemmel tartsa a bátyja, Mont-
gomery hercegének a befektetéseit. Amikor 
azonban London legnépszerűbb színházának, 
a Harte Vigadójának a pénzügyeit veszi a kezé-
be, az intézmény igazgatójával, Asa Makepeace- 
szel is szemben találja magát. A heves viták el-
lenére Eve nem adja fel, hogy a Harte Vigadóját 
sikerre vigye.

Lucy Dillon

MINDEN VÁGYAM
125 × 189 mm, 508 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY119
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Caitlin házassága romokban hever, a háza 
szintén, hogy a szívéről már ne is beszéljünk. 
A férje, Patrick elköltözik, a nő önbizalma meg-
rendül, a háza plafonja beszakad. Ráadásul a 
négyéves kislánya, Nancy egyszer csak elhatá-
rozza: többet nem szólal meg. Vajon két kedves 
kutyus segíthet Nancynek abban, hogy újra 
megtalálja a hangját? És hogy Caitlin ismét 
álmodni merjen?

Chris Carter

HALÁLLISTA
137 × 197 mm, 360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY120
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Robert Huntert, a Los Angeles-i rendőrség gyil-
kossági osztályának nyomozóját egy ismeretlen 
telefonáló arra kéri, hogy látogasson el egy 
honlapra, amely élőben közvetíti egy üvegtar-
tályba zárt, megkötözött férfi utolsó perceit. Sőt 
a hívó azt akarja, hogy részt vegyen az áldozat 
kivégzésében: a nyomozónak kell eldöntenie, 
hogyan érjen véget a férfi élete...

Katerina Diamond

AZ ANGYAL
137 × 197 mm, 352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY118
Bolti ár: 3690 Ft • KLUBÁR: 3390 FT
Az elhagyatott vasúti őrbódé leégett romjai 
között egy elszenesedett holttestet találnak. 
A gyújtogatással a magányos és kissé különc 
tizenéves Gabriel Webbet vádolják. A fiú va-
lóban a helyszínen tartózkodott, a kihallgatás 
alatt azonban végig tagadja, hogy köze lenne 
a bűncselekményhez. Imogen Grey őrmester – 
aki egykori önmagát látja a lázadó kamaszban 
– hisz a fiúnak.

HOLDNŐVÉR
137 × 197 mm, 592 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY113
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Lucinda Riley sorozatának ötödik kötete egy 
intuitív, önmagát és a származását kutató 
lány története. Tiggy a megérzéseit követve 
úgy dönt, a mindentől elszigetelt Kinnaird-bir-
tokon, a Skót-felföld egyik gyöngyszemén vál-
lal munkát. A birtokon élő, vén cigány ember 
azt állítja, hogy a lánynak sajátos képessége 
van, és vissza kell térnie a szülőföldjére, 
a spanyolországi Granadába. Tiggy vonakodva 
ugyan, de útra kel. De vajon mit kezd az újon-
nan felfedezett örökségével? És vajon ki lesz 
az, aki megdobogtatja gyengélkedő szívét?

GYÖNGYNŐVÉR
137 × 197 mm, 552 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY114
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Lucinda Riley sorozatának negyedik kötetében 
egy évtizedeken és megannyi helyszínen átívelő 
nyomozás történetét meséli el. A letehetet-
len családregény e kötetbeli főszereplője, 
CeCe nemcsak a származásával kapcsolatos 
kérdésekre találja meg a választ. Az önmagára 
találás útja számos meglepő fordulatot tartogat 
számára.

ÁRNYÉKNŐVÉR
137 × 197 mm, 525 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY115
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
A sorozat harmadik kötetében Csillag habozik, 
hogy felkutassa valódi gyökereit. Fél kilép-
ni abból a szoros és biztonságot nyújtó 
kötelékből, amely a testvéréhez, CeCéhez fűzi. 
Végül mégis úgy dönt, hogy az első nyomon 
elindul, az útja pedig egy könyvritkaságokat 
árusító boltba vezeti, ahol a különc tulajdonos 
figyelmét rögvest felkelti a lány és a története. 

VIHARNŐVÉR
137 × 197 mm, 544 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY116
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
A második kötetben Allyt egyik tragédia 
a másikba sodorja, és a kétségbeesett fiatal 
nő nem lát más választást, mint maga mögött 
hagyni mindent: Norvégiába utazik, hogy 
felkutassa a vér szerinti családját. Mi vár rá 
a fenséges szépségű országban? Mire jut egy 
százötven évvel ezelőtti életrajz elolvasása 
után, amely egy énekesnőről, Edvard Grieg 
világhírű zeneszerző múzsájáról szól? 

A HÉT NŐVÉR
137 × 197 mm, 483 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY117
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Maia és húgai a nevelőapjuk halála után 
összegyűlnek a Genfi-tó partján álló gyermekkori 
otthonukban. Pa Salt, a különc milliárdos mind-
annyiukat kisgyermek korukban fogadta örökbe. 
Egy-egy titokzatos tárgyat kapnak örökségül, meg 
egy földgömböt, amelyről leolvashatják a születé-
si helyük koordinátáit. Maia megkezdi a kutatást 
a családja után Rio de Janeiróban.

LUCINDA RILEY
CSALÁDREGÉNY-SOROZATA ÚJ



6

INTERJÚ GRECSÓ KRISZTIÁNNAL

 Új regényed, a Vera főszereplője egy 
11 éves kislány. Gyerekeket eddig nem 
igazán szerepeltettél a regényeidben, pláne 
nem főszereplőként. Honnan jött a gyerek 
mint főszereplő? 

A Harminc év napsütés után néhányszor 
emlegettem, hogy talán másféleképpen 
leszek alanyi a következő szövegekben. 
Engem csak szülőként érinthet, ha úgy 
adja az Isten, az örökbefogadás, de termé-
szetesen sokat gondoltam rá, hogy milyen 
lehet a világ legmélyebb kötődését nem 
biológiai alapon kapni. Hogy micsoda 
rétegei vannak ott a szeretetnek és a meg-
bocsátásnak!  

 A regény helyszíne Szeged, 1980-ban. 
Tudható rólad, hogy éltél és tanultál Szege-
den, így nyilván ismered valamelyest a vá-
rost. Az 1980-as Szeged rekonstruálásához 
csak a regényírói képzeletedet használtad?

Természetesen kikerestem néhány dol-
got, el is utaztunk a feleségemmel Sze-
gedre, csak azért, sétáltam a fontos ut-
cákban, és átolvastam cikkeket is, amire 
nem emlékeztem, vagy nem jól, annak 
utánanéztem. Szeged hírhedt megye volt 

a nyolcvanas években, sok túlkapást, kü-
lönös lázadást őriz a közösségi emléke-
zet, de mivel az elbeszélő csak Vera fejé-
be lát bele, ezek, ha előkerülnek egyálta-
lán, gyakran reflektálatlanok maradnak.  

 Ez a regény számomra leginkább arról 
szól, hogy milyen traumatikus helyzeteket 
idéz elő a hazugság, az elhallgatás, a kü-
lönféle látszatokban működő élet. A regény 
főhőse, Vera gyerekként kénytelen átvergőd-
ni a hazugságokon, elhallgatásokon. Nehéz 
volt belehelyezkedni egy kislány szerepébe?

A lényeg a kérdésed első felében van. 
A rendszerváltás előtt az volt a pedagógi-
ai paradigma, hogy az örökbefogadó szü-
lő úgy őrizheti meg gyermeke ép lelkivi-
lágát, úgy óvathatja meg a sérülésektől, 
és legfőképpen a nagy krízistől – hogy a 
vérszerinti szülei valamilyen oknál fogva 
lemondtak róla –, hogyha nem árulják el 
neki. Egy kulissza-élet lett az, ahol min-
denki szerepet játszott, a szomszéd, a ta-
nító, a barátok, mert mindenki tudta az 
igazságot, csak az nem, akinek ez a leg-
fontosabb lett volna. Vera kislány, szeret, 
figyel és gyanakszik. Egyre több szál fes-
lik fel, és ő a maga módján őrlődik. Az-

után nem volt nehéz Verának lenni, hogy 
igazán tudtam, milyen ő. Attól kezdve ő 
nem egy kislány volt általában, és persze 
olyanok nincsenek is. 

 Nádas Péter mondja egy interjúban, 
hogy a Párhuzamos történetek írása alatt 
volt olyan idő, amikor azt vette észre ma-
gán, hogy elkezd például nőként gondolkodni 
és viselkedni, mert épp egy női szereplővel 
volt elfoglalva. Te észrevettél magadon „el-
kislányosodást”?

Nem, én inkább elkeseredtem, ha nem 
tudtam, hogy azok a hőseim, akiket pe-
dig apróra kitaláltam, és nem csak látom 
őket magam előtt, de érzem is a szívem-
ben, mit tennének egy adott helyzet-
ben. Gyakran gödörbe jutottam, és meg 
is ijedtem ilyenkor, mert eddig az volt a 
tapasztalatom, ha egy karaktert tényleg 
értek, minden helyzetben tudom mű-
ködtetni. A női hősök esetében ez nem 
volt mindig így. És talán ez nálam a leg-
markánsabb különbség. Vagyis előfor-
dul, hogy komplexen tudok elég jó más 
ember lenni, de az nem, hogy homogén 
rendszer lenne a fejemben egy adott 
női jellem. Abból akkor is csak szeletek 

„Az elhallgatásban
nincsenek 
átmenetek”

Grecsó Krisztiánnal 
új regénye kapcsán beszélgettünk 
gyerekkorról, traumákról 
és egy legyőzött betegségről is.
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vannak meg, ha elvileg megvan belőle 
minden.   

 A regénynek két mottója van, az egyik 
Szabó Magdától, a másik Molnár Ferenctől 
származik. Az Abigél és A Pál utcai fiúk 
közös vonása, hogy gyerekek fejlődésregénye 
mindkettő. Ezzel a gesztussal arra akartál 
utalni, hogy a Vera illeszkedni akar a ma-
gyar regényirodalomnak ehhez a vonula-
tához?

Ennek a két nagyon különböző regény-
nek közös a gyökere. Mindkettő arról 
szól, hogy az élet éppen azoktól az iga-
zaktól kényszeríti ki, hogy fel kell nő-
niük, akiknek ez erőn felül van. Rájuk 
szakad a szeretet és a felelősség hozta 
megértés, hogy mit jelent élni, és az fáj. 
Nagyon fáj. Az én szintén egészen más 
regényem is erről szól. Hogy ez a lány 
egy szerelem miatt képes megcsinálni 
azt, amit a szülei nem, holott ő kapja a 
legnagyobb pofont.  

 A mai magyar társadalom egyik beteg-
sége az elhallgatás és az elhazudás, a bizo-

nyos történelmi szituációk utólagos kozme-
tikázására való hajlam. A családi titkok 
és elhallgatások is vezethetnek társadalmi 
traumákhoz. Ez a regény mintha erről is 
szólna. Hogy milyen forrásai vannak mai 
bajainknak.

Azt hiszem, a sejtek mélyéig lejutó, örök-
lődő félelem és a szorongás. Hiszen a tör-
ténelmi tapasztalat, ha jól látom, mégis 
az, hogy az elhallgatás másfajta, elodáz-
ható traumákhoz vezet, mint akár egy 
édes gyerekszáj, amelyik többet mond az 
iskolában, mint kellene. Az elhallgatásban 
nincsenek átmenetek, feloldások, az évti-
zedes titkok már nem jönnek napvilágra 
csak valamilyen krízishelyzetben. 

 Nehezen elkerülhető, hogy ne essen szó 
a betegségedről, amin, ha jól tudom, szeren-
csésen túljutottál. Hogy vagy most? Íróilag 
vízválasztónak érzed az elmúlt időszakot?

Már mielőtt kiderült, hogy beteg vagyok, 
befejeztem a Verát. De természetesen so-
kat dolgoztam rajta abban a félévben is. 
De nem másképp, mint azelőtt. Vagyis 
emberileg érzem vízválasztónak ezt az 
egészet, nem íróilag. Sok szempontból 
más ember lettem, és lehet, hogy megle-
pő, de van, amit szeretek az új magamban. 

És persze óriási türelem kell, és alázat 
a megváltozott körülményekhez, hiszen 
egy áttétes rák olyan kezelést igényel, 
aminek tucatnyi mellék-, és utóhatása 
van, melyek néha magukban is súlyosab-
bak, mint némely betegség. 

 Nemrég több emlékezetes versed is meg-
jelent folyóiratokban. Első köteted verseskö-
tet volt annak idején, 1996-ban. Készül egy 
újabb verseskötet huszonhárom év után? 

Már most is össze tudnám állítani, de én 
mindig hagyok levegőt a könyveimnek. 
Most a Vera jön, a versek tehát még egy 
évig legalább pihennek. A Balázsolás cik-
lus elég súlyos anyag lett, de természe-
tesen sok másféle versem is született az 
elmúlt években, a hitvesi lírától az iden-
titáskereső versekig. Remélem, azok is 
odaférnek majd melléjük.

Győrffy Ákos

Grecsó Krisztián

VERA
125 × 197 mm,
336 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY122
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3450 FT

Szeged, 1980. Vera az általános iskola 
negyedik osztályába jár, jó tanuló, jó spor-
toló. De Vera biztonságosnak hitt élete pár 
hét leforgása alatt megváltozik. 
Grecsó Krisztián új regénye arról szól, hogy 
a családi titkokat felfedni nemcsak tudás, 
de bátorság kérdése is. Vera felismeri: 
vannak helyzetek, amikor idő előtt kell 
felnőttként viselkednünk. És hogy fel lehet 
nőni a feladathoz.

HARMINC ÉV 
NAPSÜTÉS
125 × 197 mm,
240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY123
Bolti ár: 3299 Ft
KLUBÁR: 2990 FT

JELMEZBÁL
125 × 197 mm,
296 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY127
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

TÁNCISKOLA
125 × 197 mm,
336 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY126
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

MEGYEK UTÁNAD
125 × 197 mm,
312 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY124
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

0
ISTEN HOZOTT
125 × 197 mm,
368 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY125
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT
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Paulo Coelho

HIPPI
115 × 195 mm,
256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY130
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Paulo, a lázadó brazil ifjú 
Amszterdamban összefut 
Karlával, a holland 
lánnyal, aki őt szemeli 
ki arra, hogy közösen 
Nepálba utazzanak. 
A népszerű író önéletrajzi 
ihletésű regényében 
ezúttal a hippik izgalmas 
zarándokútjáról mesél.

Kepes András

ISTENEK  
ÉS EMBEREK
135 × 210 mm,
233 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY129
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Három magyar házaspár 
egy svájci villában reked. 
A természet fenyegető 
árnyékában, a válogatott 
gasztronómia finomsá-
gok mellett terítékre kerül 
a múltjuk és a jelenük, 
miközben konfliktu saik-
ban felsejlik napjaink 
emberének drámája.

Nyáry Krisztián

ÍRJÁL ÉS SZERESSÉL
125 szerelmes levél  
és történet
187 × 275 mm,
280 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY135
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Az író összegyűjtötte 
a magyar kultúrtörténet 
legszebb, legérdeke-
sebb vagy éppen legfel-
háborítóbb szerelmes 
leveleit az 1526 és 1976 
közötti időszakból, majd  
megírta keletkezésük 
történetét is.

Yuval Noah Harari

21 LECKE  
A 21. SZÁZADRA
140 × 210 mm,
304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY137
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Vajon értjük még a vilá-
got, amelyet alkottunk? 
Ez a könyv válogatott 
leckék gyűjteményének 
készült. Céljuk, hogy 
további gondolkodás-
ra késztessenek, és 
segítsenek az olvasónak 
részt venni korunk fontos 
párbeszédeiben.

Kari Hotakainen

AZ ISMERETLEN 
KIMI RÄIKKÖNNEN
140 × 200 mm,
264 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY134
Bolti ár: 4299 Ft
KLUBÁR: 3990 FT

Kimi Räikkönen, a Jég - 
ember a Forma-1 vilá-
gának egyik legismer-
tebb és legnépszerűbb 
alakja, és mégis jórészt 
ismeretlen: szűkszavú 
megnyilatkozásait 
imádják a rajongói, akik 
nyilván szeretnének 
többet is megtudni róla.

Tara Westover

A TANULT LÁNY
Igaz történet a tudásvágy 
erejéről
130 × 198 mm, 432 oldal, 
füles, kartonált
Rendelési kód: BY139
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

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

Krusovszky Dénes

AKIK MÁR NEM 
LESZÜNK SOSEM
123 × 184 mm,
480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY128
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Krusovszky Dénes 
nemzedékének egyik leg-
jelentősebb költője. Első 
regénye generációkon és 
országhatárokon átívelő 
történet, amely arról szól, 
hogyan határozzák meg 
jelenünket a múltbeli 
események.

Vámos Miklós 

LEGKÖZELEBB 
MAJD SIKERÜL
124 × 183 mm,
352 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY131
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

A hősömet – mint egy 
jóindulatú nagybácsit – 
amolyan megbízható 
párkapcsolati tanács-
adónak tekintik isme-
rősei. Kilenc év, kilenc 
fejezet, kilenc Beetho-
ven-szimfónia hangulata. 
Örömpróza? Bárcsak.

 2018 S IKERKÖNYVEI

Paulo Coelho

UTAK 
NAPTÁR 2019
136 × 208 mm,
264 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY136
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3450 FT

Paulo Coelho napjaink 
egyik legbefolyáso-
sabb szerzője. Ebben 
a gyönyörűen illusztrált 
naptárban az évet az 
ő műveiből válogatott 
idézetek kísérik végig. 
A kötet illusztrátora 
Catalina Estrada.

Szabó Magda

CSIGAHÁZ
140 × 200 mm,
168 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY132
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Szabó Magda eddig 
kiadatlan kisregényének 
szerelmi és politikai 
szálból szőtt történetét 
minden bizonnyal a 
szerző 1935 és 1938 
közötti bécsi tartózkodá-
sának élményei ihlették. 
A Csigaház igazi irodalmi 
szenzáció és felfedezés!

Dr. Csernus Imre
A HARCOS 
Életrajz és lélekrajz
140 × 200 mm,
296 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY138
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Csernus Imre ebben 
az élet- és lélekrajzban 
nyíltan beszél drogos 
múltjáról, a szüleihez 
fűződő viszonyáról, pár-
kapcsolati kudarcairól és 
sikereiről, az emberhez 
méltó életről és a halálról 
vallott felfogásáról. 
Megtudhatjuk, hogyan 
alakult ki híres módszere.

Náray Tamás

ZARAH ÖRÖKSÉGE
125 × 200 mm,
765 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY133
Bolti ár: 5999 Ft
KLUBÁR: 5580 FT

Zarah és családjának tör-
ténete ott folytatódik, ahol 
az első kötetben abba-
maradt: Carla, az asszony 
nemrég megtalált unokája 
épp egy titkos küldetésre 
indul Dél-Amerikába a hó-
dolójával, Yaakov val, hogy 
felkutassák a másik elve-
szett unokát, és kiderítsék, 
mibe is keveredtek.
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Király Levente (szerk.)

HOFI MEGMONDJA
124 × 183 mm, 136 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BY142
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Létezik egy zseniális 
mozzanata a Hofi-jelen-
ségnek: az általa meg-
formált figura csak úgy 
tesz, mintha összevissza 
fecsegne, ám közben 
jel mondat sze rűen tömör 
poénok tömegét zúdítja 
a nézőkre, s végül rájö-
vünk, hogy egy filozófust 
hallgattunk.

Vavyan Fable

MENNYBŐL 
A HÚSVÉT
140 × 210 mm,
443 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY144
Bolti ár: 3299 Ft
KLUBÁR: 2990 FT

Imogen, a szabad stílus-
ban szeánszozó, kissé 
különc özvegyasszony 
húsvétra várja hasonlóan 
különc rokonait. Egyéb 
meghívottak és potyaven-
dégek is befutnak. Egyi-
kük bujkálni kénytelen 
a többiek elől, különben 
megcsákányozzák. 

Raphaelle Giordano

A MÁSODIK ÉLETED
AKKOR KEZDŐDIK,  
AMIKOR MEGÉRTED, 
HOGY CSAK EGY VAN
125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY143
Bolti ár: 3590 Ft
KLUBÁR: 3290 FT

A harmincnyolc és negyed 
éves Camille arra vágyik, 
hogy visszataláljon az 
öröm és a kiteljesedés 
útjára. A rutinológus 
Claude felajánlja, hogy 
eredeti módszerével a 
segítségére lesz ebben...

Jeff Kinney
EGY ROPI NAPLÓJA 13.
HÓHÁBORÚ
140 × 210 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY147
Bolti ár: 2899 Ft
KLUBÁR: 2690 FT

Miután Greg Heffley is-
kolája hószünetet hirdet, 
az utcájuk zimankós 
csatatérré változik. A he-
lyi hóhányók hatalmas 
hóvárakat építenek és 
hihetetlen hócsatákban 
harcolnak meg egymás-
sal. Vajon Greg Heffley 
megél a jég hátán is?

Bosnyák Viktória

A SIRÁLY A KIRÁLY? 
136 × 200 mm, 
88 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY149
Bolti ár: 1699 Ft
KLUBÁR: 1580 FT

Az erdőbe hívatlan ven-
dég érkezik: egy sirály, aki 
királynak képzeli magát. 
Az erdő állatai összese-
reglenek, és egyre többen 
jelentik be trónigényüket. 
A bölcs madár furfangos 
próbatételeket eszel ki, 
hogy eldőljön, ki a jogos 
uralkodója az ly-os szavak 
erdejének.

 2018 S IKERKÖNYVEI

Leiner Laura

MARADJ VELEM
Iskolák versenye  
második kötet
130 × 200 mm,
464 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY146
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Elérkezett az Iskolák 
Or szágos Versenyének 
hatodik napja, és a piros 
csapat szétesni látszik. 
A megmérettetés egyre 
komolyabbá válik, és 
a négy eltérő személyiségű 
diáknak egyre nehezebb 
együttműködnie.

Berg Judit
RUMINI
136 × 200 mm,
215 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY150
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

A Rumini fordulatos, 
izgalmas, szellemes, 
kitűnően megírt, lete-
hetetlen kalandregény, 
a csavargóból hajós-
inas sá lett, szeretnivaló, 
bátor és agyafúrt kisegér, 
Rumini főszereplésével. 
Reméljük, hogy a kötet 
sok kiskamasznak szerez 
felhőtlen kikapcsolódást.

Tony Wolf

MESÉL AZ ERDŐ
AZ ÁLLATOKRÓL
163 × 238 mm,
88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY148
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

13 elbűvölő, rövid mese 
az erdő lakóiról a szerző 
saját kezű, színes rajzai-
val illusztrálva.
A sorozat első kötetében 
az erdőben élő állatokról: 
az egér lányok, a sünik, az 
őzek, a békák, a pelék és 
Józsi, a holló kalandjairól 
olvashatunk. 

Dan Brown

EREDET
143 × 210 mm,
576 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY140
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Robert Langdon a bilbaói 
Guggenheim Múzeumba 
érkezik, hogy részt vegyen 
Edmond Kirsch felfede-
zésének bemutatóján. 
Az esemény azonban 
tragédiába torkollik. 
Langdon veszélyes 
kutatásba kezd egy 
jelszó után, amely feltárja 
Kirsch titkát.

Jonas Jonasson 

A SZÁZEGY ÉVES 
EMBER, AKI 
AZON GONDOLKODOTT, 
HOGY TÚL SOKAT  
GONDOLKODIK
135 × 215 mm,
384 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY145
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Mi jöhet még Allan 
Karlsson életében? 
A jó öreg százévesnek, 
bizony, maradt még jó 
néhány meghökkentő és 
kacagta tóan szórakozta-
tó kaland a tarsolyában.

Anna Politkovszkaja 

OROSZ NAPLÓ 
Fordította: Szieberth Ádám
125 × 200 mm,
416 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY141
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Anna Politkovszkaját, 
az egyik legbátrabb 
orosz újságírót 2006 
őszén bérgyilkos lőtte le 
Moszkvában. Közvetlenül 
a halála előtt fejezte be 
mellbevágó, „testközeli” 
feljegyzéseit a putyini 
Orosz ország erőszakos, 
korrupt valóságáról.

Bartos Erika
BRÚNÓ BUDAPESTEN 3.
PEST SZÍVE
205 × 205 mm,
288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY151
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Tudod-e, hogy a Kiskörút 
Pest régi városfalának 
helyén húzódik, a Nagy-
körút vonalán pedig 
a Duna mellékága folyt 
egykor? Ismered-e a 
Parlament, az Operaház, 
a Nemzeti Múzeum vagy 
a Nyugati pályaudvar 
történetét? Bartos Erika, 
a Bogyó és Babóca 
sorozat írója és rajzolója 
most a fővárost mutatja 
be a gyerekeknek. 
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Michel Bussi 

FEKETE VÍZILILIOMOK
125 × 200 mm,
432 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY152
Bolti ár: 3990 Ft

KLUBÁR: 3690 FT
Az Epte folyó partján találnak rá 
Jérome Morval szemész holttestére. 
Meggyilkolták. Laurenç Sérénac, 
a toulouse-i rendőrakadémián 
frissen végzett nyomozó veszi 
kezébe az ügyet: a szép tanítónő, 
Stéphanie férjét gyanúsítja... 
A szerző elnyerte a Normandiai Írók 
Társaságának Gustave Flaubert 
Nagydíját.

Cara Hunter 

SÖTÉTBEN
125 × 200 mm, 464 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY153
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Egy félholt nőt és egy gyereket találnak egy 
alagsori szobába zárva. Nem tudni, kik ők – a nő 
nem képes beszélni, és nem jelentették olyan 
személyek eltűnését, akiknek a személyleírása 
illik rájuk.
Hunter detektívsorozatának második darabja 
lázban tartja a brit krimiolvasókat, és tarol a si-
kerlistákon. 

Cristina Alger

A BANKÁR FELESÉGE
125 × 200 mm, 340 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY154
Bolti ár: 3690 Ft • KLUBÁR: 3390 FT
Annabel férje lezuhant egy repülőgéppel. Tényleg 
baleset történt? Marinát egy banki visszaélés fel-
tárásával bízza meg a főnöke, akit meggyilkolnak 
az otthonában. A két nő elszántan nyomoz, hogy 
kiderítsék az igazságot. 
A könyvből tévésorozat készül a Holtodiglan sztár-
jával, Rosamund Pike-kal a főszerepben.

Jonathan Ames
SOSEM VOLTÁL ITT
125 × 200 mm, 160 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY155
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT
Kemény thriller egy gyerekként bántalmazott, volt 
FBI ügynökkel a főszerepben. Gyilkos mix, melyet 
olvasva a romlottság, a bosszúállás és a lélek legsö-
tétebb démonai kísértik az olvasót.
A regényből készült film a Cannes-i Filmfesztiválon 
több díjat nyert; a főszereplő, Joaquin Phoenix kapta 
a legjobb alakítás díját.

Michelle Frances
AZ ÚJ MUNKATÁRS
125 × 200 mm, 360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY156
Bolti ár: 3690 Ft • KLUBÁR: 3390 FT
Carrie sikeres tévéproducer, a férje tökéletes, az éle-
tük csodálatos. A nő teherbe esik, és darabokra hul-
lik a világ. A segítőkész és értelmes Emma helyette-
síti a munkában. Elbűvöli Carrie férjét és kollégáit. 
Carrie-ben gyanú ébred: Emma nem csak az állását 
akarja… Ütős thriller A barátnő szerzőjétől.

Winter Renshaw

UI.: KÍVÁNLAK 
...ÉS MOST MEG IS SZEREZLEK
125 × 200 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY161
Bolti ár: 3650 Ft • KLUBÁR: 3390 FT
Kedves Melrose! Amikor először találkoztam ve-
led, idegen voltál. Másodszor, a szobatársam. 
A harmadik alkalommal világossá tetted, hogy ha-
marosan akkora szálka leszel a szememben, mint 
még soha, senki... Sokféleképpen komplikálod az 
életemet. De nem számít, milyen erősen igyek-
szem, nem tudok nem gondolni rád. Őszintén... 
nagyon felkavarsz.

Louise Candlish

MI HÁZUNK
125 × 200 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY159
Bolti ár: 3850 Ft • KLUBÁR: 3580 FT
Egy napfényes délelőtt egy család költözködik be 
újonnan vásárolt házába a londoni kertvárosban, 
a Trinity Avenue-n. Nincs ebben semmi különös. 
Kivéve, hogy az a te házad. És hogy nem adtad el.

Annie Ward

GYÖNYÖRŰ ROSSZ
125 × 200 mm, 420 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY157
Bolti ár: 3850 Ft • KLUBÁR: 3580 FT
Tizenhat év szerelem és rettegés, kaland és 
gyanakvás a Balkán félszigettől Angliáig, Irak-
tól Manhattanig, végül egy átlagos családi há-
zig Kansasben – egészen a gyilkosság napjáig, 
amikor egy kétségbeesett hang sokkoló bűntény 
helyszínére hívja a rendőrséget.

John Maddox Roberts

SPQR 1. – KIRÁLYCSEL 
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BY158
Bolti ár: 3590 Ft • KLUBÁR: 3290 FT
Időszámításunk előtt 70-ben, Pompeius és Cras-
sus konzuli évében, egy hétköznapinak induló 
reggelen különös események sora veszi kezdetét. 
Decius Caecilius Metellus, az előkelő plebejus 
arisztokrata család legifjabb tagja, nyomozása so-
rán újabb és újabb holttestekre bukkan. Szerelmi 
kalandjai is egyre bizarrabb fordulatokat vesznek. 
Hamarosan ráébred, hogy egy olyan összeeskü-
véssel van dolga, amely nem csupán a saját életét 
fenyegeti, de magát a római köztársaságot is.

Király Márk

ÚTMUTATÓ A RÖVID  
ÉS BOLDOG ÉLETHEZ
125 × 200 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY160
Bolti ár: 3590 Ft • KLUBÁR: 3290 FT
Simon sikeres reklámszövegíró, megvan mindene. 
De eljön az a pont az életében, amikor ráébred, 
hogy ilyen fiatalon megkapott mindent, amire va-
laha vágyott, és úgy érzi csak a teljes káoszban ta-
lálhat új célokat. Ekkor lép be az életébe a kaland 
és a kiszámíthatalanság, a gyönyörű és izgalmas 
Destiny személyében. Vajon mi a boldogság? És 
észrevesszük-e, amikor ott van a kezeink közt?



AJÁNLÓ

Madeline Miller

KIRKÉ
143 × 210 mm,
424 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY162
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4590 FT

A leghatalmasabb titán, a Napisten, 
Héliosz házában egy kislány születik. 
Kirké furcsa gyermek – nem rendel-
kezik hatalommal, mint az apja, sem 
azzal a rosszindulatú vonzerővel, 
mint az anyja.  Ám amikor társasá-
gért a halandók világa felé fordul, 
felfedezi, hogy mégiscsak van egy 
különleges tehetsége: a varázslás ké-
pessége, amelynek révén szörnyekké 
tudja változtatni a riválisait, ráadásul 
még az istenekre is veszélyt jelenthet.

Szabó Magda biztos örömmel olvasná el a 
Kirké című regényt, hiszen gyerekkorában 
gyakran beszélt latinul az édesapjával, la-
tin-magyar szakon végzett Debrecenben, 
és élete végéig nagy rajongója maradt az 
antik kultúrának. A külföldön is ismert és 
legtöbbet fordított magyar írónő szívesen 
nyúlt ókori témákhoz, merész írói kísérlete-
zé seink egyike A pillanat című regény volt. 
A főhős Creusa, Aeneas felesége, akinek 
a trójai mondakör szerint szörnyű sorsot 
szántak az istenek. Az antik változat szerint 
Creusa meghal, hogy férje új életet kezd-
hessen. Az ok egyszerű: a trójai királyfinak 
komoly küldetése van. El kell jutnia az itáli-
ai Latiumba, mert az ő leszármazottjai ala-
pítják majd meg Rómát. Ám Szabó Magda 
fricskát adott az ókori hagyománynak, és 
újraértelmezte a pillanatot. Az 1990-ben 
megjelent regényben Creusa meghallja az 
istenek kegyetlen tervét, és dönt. Nem vá-
lik a lángok martalékává, ehelyett megra-
gadva a lehetőséget, megöli hatalomra és 
dicsőségre szánt férjét. A bátor nő, az iste-
neket kijátszva Aeneasnak álcáz-
za magát, és a férfi bőrébe bújva 
útnak indul, hogy beteljesítse a 
férjének szánt feladatot. Kezébe 
veszi a saját sorsát, így kezdetét 
veheti különleges utazása.

Madeline Miller legújabb re-
gényében – a magyar írónőhöz 
hasonló módon – új keretek közé 
helyezi az ókori mitológia hőseit 
és hősnőit. Kirké nem tartozik a 
legismertebb antik hősnők közé, 
leginkább Odüsszeusz szeretője-
ként emlékeznek rá, aki disznó-
vá változtatta a szigetére tévedt 
hajósokat. Ám Miller regényé-
ben a különleges képességekkel 
megáldott istennő nem csak egy 
a sokadrangú epizódszereplők 
közül, akik rövid időre feltűnnek 
Ithaka leleményes királyának ol-
dalán. Fordult a kocka. Az évez-
redek óta főszereplőként feltű- 
 nő istenek, titánok, félistenek és 
ha lan dó férfiak – Zeusz, Odüsz-
szeusz, Hermész vagy Daida-
losz – ebben a történetben csak 
mellékszereplői Kirké drámaian 
fordulatos életének. Végre itt 
az ideje, hogy a jól ismert mi-
tológiai történeteket és a benne 
szereplő férfiakat a nők szemével 
lássuk. 

Az ókori görögök úgy hitték, a Moirák 
szövik életük fonalát, és a halandó embe-
rek csupán játékszerek az örök élettel ren-
delkező istenek és istennők kezében. De 
Kirké – aki Héliosz, a titán napistennek és 
egy nimfának a frigyéből született – mégis 
a halandók felé fordul, és az ő társaságukat 
keresi. Mindig is szenvedett a halhatatlan 
istenek szeszélyeitől, és utálatosnak tartotta 
a hatalomért folytatott kíméletlen küzdel-
meiket. Egész pici korától kezdve más volt, 
mint a környezetében élő istenek többsége, 
és ezt ők is érezték. Nem is volt meglepő, 
hogy a lázadó istennőt az első adandó al-
kalommal száműzik Aiaié szigetére. Ám a 
büntetésnek szánt magányos lét megváltás 
a még tapasztalatlan varázslónő számára. Itt 
végre nyugodtan felfedezheti a varázserejét, 
és fáradságos munkával begyűjtheti a sziget 
természeti kincseit: virágokat, kígyók mér-
gét, darazsak fullánkját.

Kirké nem unatkozik, a varázserejének 
hamar híre megy, és a magánélete is igen 
változatosan és sokszínűen alakul – ebben 

is újszerű a hősnő élete. Első szerelme egy 
halandó, akit végül a cápaképű tengeri nim-
fa, Szkülla elcsábít. Kirké szörnyű bosszút 
áll riválisán: nyáladzó, hatfejű szörnyeteggé 
változtatja Szküllát, aki a hajósok réme lesz. 
Hermész csak a szerető szerepét tölti be 
Kirké életében, aki éveken át szállítja a híre-
ket a külvilágról. A csalódásoktól bizalmat-
lan istennő hosszú idő után igazi lelki társra 
talál a halandó Daidalosz személyében, ám 
nem tölthetnek sok időt együtt. Kirké kény-
telen megismerni az erőszakot is, mivel a 
szigetére tévedt hajósok szinte kivétel nél-
kül megvadulnak, amikor megtudják, hogy 
az istennő férfi védelme nélkül él a szigeten. 
Nem csoda tehát, hogy Kirké disznókká vál-
toztatja a szigetére érkező idegen férfiakat. 
Ez alól kivétel Odüsszeusz, aki egy évig él-
vezte társaival az istennő vendégszeretetét, 
noha Ithakában várta őt hűséges felesége, 
Pénelopeia. A szerelmes férfi végül elhagyja 
a szigetet, és magára hagyja a varázslónőt, 
aki a férfi előtt eltitkolva már szíve alatt 
hordja a gyermeküket. 

A fiú születése gyökeres változást jelent 
az istennő életében, Télegonosz nyughatat-
lan természete állandó kihívások elé állítják 
Kirkét. Ám az örökmozgó kisfiúra a legna-
gyobb veszélyt Athéné, a rettegett istennő 
jelenti, aki nem titkolja: a fiú halálát akarja. 
Ezzel kezdetét veszi a vérre menő élet-halál 
harc, amihez Kirké igazi harcostársakra lel. 
Meg lehet állítani a bosszúszomjas istennőt? 

Felül lehet írni a vér szavát? Ele-
gendő Kirké varázsereje ahhoz, 
hogy kézbe vegye a saját és sze-
rettei sorsát? 

Kirké igazi ereje nem a hal-
hatatlanságában vagy a varázs-
ere jében rejlik, hanem a dönté-
seiben. Mert ő végre elég bátor 
és elszánt ahhoz, hogy a Nap lá-
nyaként felforgassa a világ eddigi 
rendjét, és fényesen ragyogó pél-
daképe lehessen a szabad akarat-
tal rendelkező, modern nőknek.

Lackó Edina

MODERN NŐ 
A GÖRÖG MITOLÓGIÁBÓL
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OLVASNIVALÓ

Kosáryné Réz Lola
FILOMÉNA
125 × 200 mm, 240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY165
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT

A felvidéki tót bányászlány meg rendítő 
életregényével a szerző 1920-ban 
15 000 pengőt nyert az Athenaeum 
pályázatán. Szerelem és dráma egy 
vészkorszakban.

Bökös Borbála
CHIARA
135 × 210 mm, 382 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY163
Bolti ár: 3290 Ft • KLUBÁR: 3060 FT

A tizenhét éves Chiara (Klára) tolvajlás-
ból él, amíg nagybátyja be nem viszi 
Nápolyi Johanna udva rába, ahol jóval 
súlyosabb bűnös praktikák folynak.

Bokor Pál

NEW YORK – Nagyvárosi séták
125 × 175 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY166
Bolti ár: 2690 Ft • KLUBÁR: 2490 FT

Tizenkét nap, tizenkét séta a világ 
egyik legérdekesebb városában. 
A volt New York-i tudósító nagysikerű 
útialbumának zsebkönyv változata.

Czipó Petra
KIÁLTOK, MIÉRT NEM  
HALLOD?!
135 × 210 mm, 256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY164
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT

Az Atlantic Press Kiadó női regénypályá-
zatán ez a könyv nyerte a harmadik díjat. 
A fiú a zenében leli meg hivatását, de 
a siker nem boldogít...

Gaston Leroux
AZ OPERAHÁZ FANTOMJA
120 × 200 mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY167
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT

A krimi klasszikusai közül is a legna gyobbak 
egyike. Az operaház pince termeiben lakó 
szörny és Christine története bűnügyi 
regény a javából, s egyben a kulturális 
világörökség kitö rölhetetlen része.

Dálnoki-Miklós Viktória

ÉN, REGINA BEATRIX
165 × 235 mm, 720 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY273
Bolti ár: 5490 Ft • KLUBÁR: 5290 FT
Aragóniai Beatrix magyar királyné regényes 
önvallomása az egyik legteljesebb és leg-
inkább emberközeli Mátyás király életrajz, 
ami valaha magyar nyelven napvilágot lá-
tott. Mátyás képe, mely öt év kutatómunka 
eredményeként alakult ki, szinte semmiben 
nem hasonlít az iskolában tanultakhoz.

Nagy Károly

ÉLT EGYSZER EGY JÉZUS
135 × 210 mm, 288 oldal, kartonált
Rendelés kód: BY274
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A szeplőtelen fogantatástól a feltámadá-
sig követi nyomon a szerző Jézus életét és 
munkásságát. Egy szentföldi utazás keretében 
saját megfigyeléseivel egészíti ki az Ószövetség, 
az Újszövetség, a Korán, valamint az evangé-
liumok által hagyományozott információkat.

Ákody Zsuzsa

LÉLEKRABLÓK
135 × 210 mm, 304 oldal, kartonált
Rendelés kód: BY275
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Két gyermekkori traumával küzdő fiatal 
megrázó története. Egy fiatal pap és egy 
ugyanabból a faluból származó, amnéziában 
szenvedő lány. Vajon a sors és a döntéseik 
megengedik-e, hogy rátaláljanak a gyógyu-
lásra, egymásra, a boldogságra?

Dézsi Desirée

ÍGY SZERESS... 
HOGY SOHA NE MÚLJON EL
130 × 200 mm, 160 oldal, kartonált
Rendelés kód: BY276
Bolti ár: 2690 Ft • KLUBÁR: 2490 FT
Mindenki tudja, hogyan kell, ugye? Testtel, 
lélekkel, szenvedéllyel, míg ásó, kapa, s a 
nagyharang el nem választ. A szerző szerint 
nevezetesen ezzel az ásó, kapa dologgal 
vannak bajok mostanában.

Földes Jolán

A HALÁSZÓ MACSKA UCCÁJA
125 × 200 mm, 240 oldal, kartonált
Rendelés kód: BY277
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT
A halászó macska uccája – igen, így hívják 
Párizs legkeskenyebb utcáját: Rue du Chat-
qui-Peche –, mely a Szajnára fut ki, s mely 
alighanem Földes Jolánnak köszönhetően lett 
világhírű. Ezzel a regényével ugyanis az írónő 
1936-ban megnyerte a londoni Pinker irodalmi 
ügynökség nemzetközi regénypályázatát.
Az utca lakói hontalan kisemberek, mind 
emig ránsok, akik mégis teljes egész életet 
igyekeznek élni.
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Marlo Morgan

VIDD HÍRÉT  
AZ IGAZAKNAK
130 × 198 mm,
200 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY176
Bolti ár: 2790 Ft
KLUBÁR: 2590 FT

Egy amerikai orvosnő merész, 
páratlan kalandba keveredik, 
amikor elfogadja egy isme-
retlen ausztrál bennszülött 
törzs, az Igazak népe hívását, 
és velük megy négy hónapos 
vándorútjukra, keresztülszel-
ve a sivatagot. Az út során 
bizonyítja kitartását, és meg-
tapasztalja a test és a lélek 
összhangját.

Paládi József

MEGSZÓLAL A MÚLT
114 × 198 mm,
216 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BY175
Bolti ár: 2800 Ft
KLUBÁR: 2590 FT

A kötetben szó esik Európa 
legrégebbi koponyájáról, Arany 
János végrendeletéről, a meg-
fagyott vadőrről, Kő bánya 
katakombáiról, a vi lág űrbe 
küldött magyar műszerekről, 
a birkanyírásról, a biatorbágyi 
viadukt felrobbantásáról, 
a Rubik- kocka gyártási 
titkairól, az ’56-os kivégzet-
tek listájának születéséről, 
a munkásőrség feloszlatásáról. 
És még ezer érdekességről...

Arthur Koestler 

SÖTÉTSÉG DÉLBEN
Fordította: Mesés Péter
125 × 197 mm,
304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY168
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Bár Arthur Koestler 1939–
1940-ben németül írta Sö-
tétség délben című regényét, 
a történetet mégis szerelme, 
Daphne Hardy angol fordí-
tásából ismerte meg a világ, 
mert az eredeti szöveg 
a II. világháború elején elve-
szett. 2015 nyarán azonban 
egy német doktorandusz 
fantasztikus felfedezést tett: 
a svájci Europa Kiadó doku-
mentumai között rábukkant 
a Rubaschow című regényre, 
amelyről nagy bizonyosság-
gal állítható, hogy a Sötétség 
délben legvégső szerzői 
változata. 
A regény egy totalitárius 
állam börtönében ítéletre 
váró emberről és forradalmár 
társairól szól. „Vétkük közös 
nevezője – írja Koestler 
önéletírásában –, hogy 
az egyes ember érdekeivel 
szemben az emberiség érde-
két helyezték előtérbe; hogy 
a hasznosság oltárán felál-
dozták a moralitást, s a cél 
érdekében közönyösen 
szemlélték az eszközöket.”

Catherine Millet 
FÉLTÉKENYSÉG
Fordította: Tótfalusi Ágnes
125 × 197 mm,
208 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BY171
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Amikor Catherine Millet a férje 
íróasztalán rábukkan egy akt-
fotókat tartalmazó borítékra, és 
egy naplófüzetre, ráébred, hogy 
a férfi titkos viszonyt tart fenn 
más nőkkel. A Catherine M. 
szexuális élete folytatásában 
a szerző kíméletlen őszinteség-
gel vall a pánikrohamokkal teli, 
dühös időszakról, amelynek 
során meg kellett küzdeni 
a rátörő féltékenységgel.

Mosonyi Aliz 

BOLTOSMESÉK
90 × 145 mm,
88 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY170
Bolti ár: 1499 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

„Az Egy-Két Percre Bolt-
jába csak egy-két percre 
lehet bemenni, mert aki 
egy-két perc múlva nem 
jön ki, az aztán kövér lesz. 
Az aztán? Hátaztán.”
Mosonyi Aliz boltosmeséi 
kortalan klasszikusok, 
felnőtteknek szóló különleges 
történetek. Mesék azoknak, 
akik humorra, melankó-
liá ra, vigaszra és ámulatra 
vágynak.

Vida Gábor

EGY DADOGÁS 
TÖRTÉNETE
120 × 197 mm,
376 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BY172
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

„Szülőföldet akartam írni 
magamnak, mintha csak úgy 
volna az, hogy írunk egyet, 
amikor arra van szükség, hogy 
legyen, vagy lett volna. Senki 
sem találhat ki magának szü-
lőföldet a semmiből, mindenki 
hozott anyagból dolgozik.” – 
ez a hozott anyag ebben a re-
mek regényben Vida Gábor 
életrajza, amelybe beletartozik 
Erdély történelme is. 

Oravecz Imre

EGY FÖLDTERÜLET 
NÖVÉNYTAKARÓJÁNAK 
VÁLTOZÁSA
135 × 197 mm,
80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY169
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Az 1979-ben megjelent 
könyv hangsúlyos eleme 
a változás és annak termé-
szetrajza. A kötet átmenet 
a pályakezdő Héj és a későb-
bi nagy művek között. Kitágul 
a költői világ, megjelennek 
benne az indián mitológia 
elemei, a hopi kultúra motí-
vumrendszere és az amerikai 
utazások emlékei.

ÚJ FORDÍTÁS 
AZ EREDETI  
KÉZIRATBÓL

Dolhai Attila

VISSZATÉRÉS
2 CD-s válogatás
Rendelési kód: BY174
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

Hazánk egyik legis-
mertebb énekese, aki 
karrierje során a musical-
irodalom számos jelentős szerepét játszotta el és vitte 
sikerre. Négy év kihagyás után a művész egy dupla-
lemezes válogatással tér vissza, amelyen a nevével 
már korábban összeforrt dalok mellett olyan slágerek 
is felcsendülnek, amelyeket a közönség most először 
hallhat tőle.

Hamburger Klára

„NEM PUSZTÁN ZENÉSZ”
Tanulmányok Liszt Ferencről
165 × 235 mm,
352 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY173
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Hamburger Klára a Liszt-kuta-
tás egyik legjelentősebb, nem-
zetközileg ismert alakja. A most megjelenő tanulmány-
kötetben egyaránt helyet kapnak átfogó témákat tárgyaló 
írások – Wagner és Liszt barátsága, Liszt cigány zene-
fogalma, az utókor képe Lisztről –, a zeneszerző ismert 
kortársaihoz fűződő viszonyát áttekintő szövegek, s persze 
zenei kérdéseket elemző cikkek.

IRODALOM – ZENE
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LAZI KÖNYVKIADÓ ÉLETMÓD

Carol Kelly-Gangi

ASSISI SZENT FERENC 
BÖLCSESSÉGEI
122 × 197 mm,
168 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY180
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Assisi Szent Ferenc az állatok 
és a természet védőszentje, 
aki síkra szállt a szegényekért, 
és megalapította a ferences 
rendet. A kötet több mint 
háromszáz idézetet tartalmaz, 
melyek egyrészt Szent Ferenc 
által megfogalmazott írások, 
másrészt pedig tanítások. Tar-
talmaz továbbá szemelvénye-
ket szabályaiból, intelmeiből, 
buzdításaiból és leveleiből.

Richard Matheson

CSODÁS ÁLMOK 
JÖNNEK
135 × 204 mm,
272 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY182
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Váratlan baleset vet véget Chris 
Nielsen életének, elválasztva 
őt ezáltal szeretett feleségétől, 
Annie-től. Mielőtt Chris a „har-
madik égbe” kerülne, csa-
ládja körül bolyong testéből 
kilépett lélekként. Ám Annie 
öngyilkossága végérvényesen 
elválasztaná őket egymástól, 
így Chris kockára teszi a lelkét, 
hogy megmentse feleségét 
az örök kárhozattól.

Méhes György

GINA
135 × 204 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY181
Bolti ár: 2690 Ft
KLUBÁR: 2490 FT

Méhes György ezúttal 
„női szemmel”, egy fiatal 
lány sorsán keresztül 
tárja elénk a múlt század 
erdélyi világának képét, 
ahol a család jó hírneve, 
vagy egy „megfelelő 
parti” többet ér az igaz 
érzelmeknél, és ahol egy 
fiatal lány, Gina, mégis 
szembeszáll a sorssal, 
és tűzön-vízen át kitart 
szerelme mellett.

DZSINGISZ  
SZÜRKE SZOLGÁLÓJA
Rendelési kód: BY177
Az 1200-as esztendőkben 
Dzsingisz kán már meg-
alakította birodalmát, és ter-
jeszkedni készül. Világhódító 
tervének megvalósításában 
egyedülálló kémhálózat segíti, 
melynek egyik láncszeme, 
egy „szürke szolgáló” azt a fel-
adatot kapja, hogy kalmár-
ként települjön le II. András 
Magyarországán…

KÉT LÉLEK  
EGY TESTBEN
Rendelési kód: BY178
Dzsingisz kán halála után 
fiai folytatják apjuk hódító 
politikáját, melyben a hírszer-
zésnek továbbra is kiemelke-
dő szerep jut. A trilógia első 
kötetéből megismert Berény, 
a magyar király környezetében 
megtelepült mongol kém 
továbbra is teszi a dolgát, 
ám egy végzetes felismerés 
meghasonlásra készteti…

A VÉGSŐ  
TENGER
Rendelési kód: BY179
A hódító tatár erők immár 
elérik Magyarhont, IV. Béla 
király sikertelenül próbálja 
megvédeni országát, és maga 
is menekülni kénytelen. A tri-
lógia befejező kötete a kettős 
szerepbe kényszerült kém, Be-
rény sorsának bemutatásával 
egyúttal a tatár pusztításnak 
és az azt követő újjáépítésnek 
is emléket állít.

Kiss Csaba

JÁTSZÓTÁRS 
A magyar szókincs bővítése 
átértelmezett kifejezésekkel
145 × 205 mm, 200 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BY183
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Különleges, szórakoztató, 
humoros szópár-szótár! 
A szópárgyűjtemény szellemi 
játék szavakkal. Örökérvényű 
alkotás, a nonszenszirodalom 
játékos ágát képviseli!
Az 5246 szópár sokszor 
meghökkent, hogy mi minden 
van, ami nincs! 80 perces 
kiváló rock CD-vel kiegészítve!

A kötetekjellemzői:145 × 209 mm,
464, 496, 512  oldal, 

keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft/kötet
KLUBÁR: 2790 FT/KÖTET

ZENEI CDMELLÉKLETTEL

Benkő László

TATÁRJÁRÁS 
TRILÓGIA

Mihalec Gábor

GYŰRŰ-KÚRA
A sikeres házasság 
kézikönyve

kezdőknek, 
házasoknak 

és újrakezdőknek
130 × 190 mm, 248 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BY184
Bolti ár: 3500 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Megjelent a népszerű párterapeuta, Mihalec Gábor si-
kerkönyve bővített és átdolgozott kiadásban! A Gyűrű- 
kúra kihagyhatatlan olvasmány házasságra készü-
lőknek, de haszonnal forgathatják a párkeresők és 
azok is, akik már több éve összekötötték az életüket. 
A boldog, élethosszig tartó házasság tíz kulcsfontos-
ságú összetevőjét veszi nagyító alá a szerző, miközben 
tudatos, közös munkára biztatja a párokat. Ehhez 
nemcsak elméleti segítséget kapnak, hanem gyakor-
latokat, kérdéssorokat, teszteket is, hogy kezükbe 
vehessék kapcsolatuk sorsát, és az akadályokat lép-
csőfokokká változtassák.

SZÍNHÁZNAPLÓ
160 × 230 mm,
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY185
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Új kiadványunk a színházi 
élmények rendszerezéséhez 
adhat segítséget. A napló 
tulajdonosa előadásonként 
foglalhatja össze gondolatait, 
idézheti az alkotók, a kritiku-
sok véleményét, vagy éppen 
archiválási céllal válogathat 
aprónyomtatványok között. 
A könyv végén, tájékoz-
tató jelleggel a fontosabb 
hazai színházak, fesztiválok 
elérhetőségei találhatók.



RÉSZLET

Mireille Guiliano

A FRANCIA NŐK  
NEM SZÁMOLNAK KALÓRIÁT
Ínyencségek Párizsa
120 × 205 mm, 232 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BY186
Bolti ár: 3499 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A francia nők nem híznak (New York 
Times bestsellerlista 1. hely) szerzőjének 
új könyvében az írónő górcső alá veszi 
a franciák osztriga iránti vonzalmát. A fran-
cia nők nem számolnak kalóriát részben 
kulturális utazás, részben szakácskönyv, 
részben életkép. Virtuális párizsi kirándulás-
ra fel! Merítkezzünk meg az élvezetekben!

Hébe-hóba jár nekünk egy kis pas de deux. A levegő csípős, Párizs 
pedig ezen a kora őszi vasárnap reggelen igencsak szürke. Az utcán-
kon lépkedünk Edwarddal a Luxembourg-kert felé: ez a leggyako-
ribb sétaútvonalunk. Ma, miután átvágunk a kerten, a Rue Vavin 
felé folytatjuk utunkat, hiszen ott randevúzunk valakivel. Ez az utca 
is a hatodik arrondissement-ban van még, bár tőlünk jó negyedórá-
nyi járásra. Elhaladunk egy stílusosan öltözött, középkorú pár mel-
lett – ha ugyan a negyvenesek középkorúnak számítanak ebben az 
öregedő világban –, és a következő beszélgetésfoszlányra leszünk 
figyelmesek: Menjünk el Régishez ebédelni!  Ez abszolút normális, 
mindennapos felvetésnek tűnik a környéken lakók körében. Ha a 
Marco Polo nevű olasz étteremről esett volna szó, amely szintén 
inkább a párizsiak, mintsem a turisták célpontja, ugyanígy elmoso-
lyodtam volna magamban. És el is gondolkodtatott a véletlenül el-
csípett mondat, hogy ne ebédeljünk-e mi is Régisnél.

Régisnél, aki már bizonyára talpon van, és éppen betesz a sütő-
be, vagy éppen kivesz a sütőből egy tálca almatortát. Mindez az ott-
honában, valahol Párizs peremén történik, és nem kizárt, hogy egy 
kicsit még fátyolos a tekintete. Hiszen szombat este sokszor tovább 
tart nyitva, és elfogyaszt a barátaival egy-két-három pohár bort. De 
mindenki tudja, hol lesz néhány óra múlva, ha esik, ha fúj: a hatodik 
arrondissement-ban, a Rue Montfaucon 3 alatt. Mivel vasárnap van, 
alighanem nyitás után érkezik, és a törzsvendégek – akik, vasárnap 
lévén, alighanem a vendégkör mintegy felét teszik ki – már epedve 
várják Régis és a tarte aux pommes antréját.

Alain, az osztrigabontó, már nyilván ott van. Hogy hol lakik, és 
mit csinál azon kívül, hogy áll a pult mögött Régisnél, az persze rej-
tély. A franciáknál ugyanis nem szokás 
privát témákról társalogni a személy-
zettel az üzletekben, éttermekben, sőt 
sehol máshol. Még Régisszel sem, aki 
pedig, ha belejön, vicces, beszédes, 
nagy mesélő, és jól érzi magát a maître 
d’ (azaz a főnök) szerepében. Bizony, 
még a legtörzsökösebb törzsvendég is 
csak ritkán tereli személyes témára a 
szót. Ha az ember megtud róla valamit, 
az mindig valami homályos úton-mó-
don, közvetve történik. A pincérnő 
pedig úgy sürög-forog, hogy képte-
lenség, vagy legalábbis nem helyén-
való dolog szóba elegyedni vele azon 
túl, hogy trois fines de claires no. 2. 
Mondhatom, évekbe telt, mire kide-
rült számomra, hogy az egyik állandó 
felszolgáló Régis már említett közeli 
barátnőjének, Christiane-nak a lánya.

Mintha kimerevedne a kép: ilyen 
egy vasárnap Párizsban, a Saint- Ger-
main- des- Prés negyedben.

CSAPÓ KETTŐ: Ezen a november 
végi reggelen szokatlanul kék az ég. 
A Boulevard Raspailról, a piacról balla-
gok hazafelé a viszonylag csöndes Rue 
Servandonin, amikor belebotlok a nem 

is olyan szokatlan francia életképbe. Arra leszek figyelmes, hogy 
egy vonzó, fiatalos külsejű, alighanem harminc körüli nő szalad fe-
lém. Azaz nem egészen felém: az előttem haladó férfi a végállomás. 
A lány felszabadultan, tipikus párizsi nő módjára üdvözli a férfit: vet 
rá egy csábos pillantást, majd jobbról-balról megpuszilja. Úgy dön-
töttem, Régisnél ebédelünk – mondja aztán. Super, ma biche – feleli 
a férfi, aki franciásan őzikémnek becézi a lányt.

Aztán magához vonja, és kezdetét veszi a leghosszabb francia 
csók, amit Párizs utcáin valaha is láttam, pedig egész felnőtt élete-
met végigkísérték az ehhez hasonló jelenetek. Egyértelműnek tűnt, 
hogy ez a két ember már éperdument amoureux (azaz őrülten szerel-
mes), pedig még csak most mennek afrodiziákumot enni… Vagy ha 
az osztriga mégsem afrodiziákum, akkor is rendkívül tápláló eledel, 
és úgy tűnt, hogy nekik ez most igencsak jól jön, főleg ha továbbra is 
ilyen egészségesen, energikusan akarnak élni. Az ellesett pillanat azt 
is eszembe juttatta, hogy miként integrálódik a francia nők életébe 
az étel és a szerelem: ez a lány szemmel láthatóan fütyült arra, hogy 
nézi-e valaki, és hogy ki mit gondol róla. A pillanatnak élt.

Állandósult a jelen idő az Huîtrerie Régisben is. Az osztriga 
ugyanaz. (Vajon lesz ma Belon?) A bor is ugyanaz, bár az évjáratok 
rejtélyes módon cserélődnek. Az almatorta vajon megérkezik? Meg 
bizony, mint mindig. Az Huîtrerie Régisre nem jellemző a változatos-
ság, a folyamatos megújulás: olyan, amilyen, és nem is akar más lenni.

A Casablanca című film egyik híres jelenetében Rick (Humph-
rey Bogart) azt mondja Ilsának (Ingrid Bergman): Mindig ott lesz 
nekünk Párizs. Nos, az Huîtrerie Régis maga Párizs: a múlt, a jelen 
és a jövő. Megnyugtató a tudat, hogy ez a hely a pillanatban, a pil-

lanatnak él. Ha New Yorkban, vagy a 
világ más távoli pontján vagyok, tudom, 
hogy gondolatban bármikor helyet fog-
lalhatok Régisnél, és szívvel-lélekkel át-
adhatom magam az érzésnek, hogy ott 
vagyok. A kultúra, az emberek, a tradí-
ciók, az osztriga… Ó, az osztriga! Úgy 
ehetem, mint Hemingway és Proust. 
Azt hiszem, egy tucat hármas besorolá-
sú spéciale de claire-t kérek.

Délicieuses!

Coda à la Française
Részlet Mireille Guiliano A francia nők nem számolnak kalóriát –  

Ínyencségek Párizsa című könyvéből, amely az Athenaeum Kiadó gondozásában  
jelent meg. Fordította Szieberth Ádám.
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HVG KÖNYVEK

Michelle Obama

ÍGY LETTEM
160 × 235 mm,
440 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY187
Bolti ár: 4900 Ft
KLUBÁR: 4550 FT

Az Egyesült Államok egykori 
first ladyjének személyes 
hangú, átütő erejű és inspiráló 
önéletrajza.

Catrine Clay

ÚTVESZTŐK
Emma és Carl Gustav Jung 
kapcsolata és a pszichoanalízis 
korai évei
160 × 235 mm,
348 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY188
Bolti ár: 4200 Ft
KLUBÁR: 3890 FT

Az okos, vonzó és dúsgazdag 
Emma Rauschenbach 17 éve-
sen ismerkedett meg Junggal, 
a zseniális elme orvossal, 
egymásba szerettek és össze-
házasodtak. Lebilincselő 
könyv viharos házasságukról, 
Jung és Freud barátságáról 
és a botrányos új tudomány, 
a pszichoanalízis fejlődéséről.

Manal Al-Sharif

MERJ VEZETNI!
Egy szaúdi nő harca  
az egyenlőségért  
a férfiak királyságában 
145 × 210 mm,
352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY189
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Manal kamaszként 
vallási fanatikus volt, 
de értékrendje fokozato-
san átalakult. A börtönt 
is megjárt nőjogi harcos 
bensőséges vallomása 
betekintést nyújt a szaúdi 
nők megaláztatásokkal teli 
mindennapjaiba.

A TERAPEUTA ESETEI
Dr. Kapitány-Fövény Máté

FÜGGŐBEN
Az alkoholizmus lélektana
115 × 164 mm,
128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY190
Bolti ár: 2500 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Tamás alkoholbeteg, akinek 
a terápia során nem pusz-
tán a megvonási tünetekkel 
és a sóvárgással kell meg-
birkóznia. A háttérben meg-
bújó problémák is felszínre 
kerülnek: az édesanyjával 
való viszonya, indulatainak 
elfojtása és a felnőtté válás 
elutasítása.

A TERAPEUTA ESETEI
Orvos-Tóth Noémi

EGY NÁRCISZTIKUS 
HÁLÓJÁBAN
Felépülés egy érzelmileg 
bántalmazó kapcsolatból
115 × 164 mm,
180 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY191
Bolti ár: 2500 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

A 37 éves Krisztát nárcisztikus 
férje folyamatosan megalázza, 
hibáztatja, kritizálja és elfordul 
tőle. A terápia során a bizony-
talan, érzelmileg bántalmazott, 
önfeladó nő hosszú utat jár 
be: magabiztos, ön érvényesítő 
emberré fejlődik.

Anne-Claire Kleindienst – 
Lynda Corazza

MIT KEZDJÜNK 
A HISZTIVEL?
Képes kalauz a dühkitörések 
kezeléséhez
172 × 240 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY192
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

Hiperérzékeny gyermekek 
számára kifejlesztett, de 
minden gyermek esetében 
alkalmazható módszerek 
és jól bevált válaszlehető-
ségek konkrét élethelyze-
tekre – a pozitív fegyelme-
zés eszközeivel.

Erica Reischer

75 STRATÉGIA  
BOLDOG ÉS SIKERES 
GYEREKEK  
NEVELÉSÉHEZ
130 × 197 mm,
272 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY193
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A lényegre törő könyv kutatá-
sok és klinikai tapasztalatok 
alapján foglalja össze a neve-
lés kulcsfontosságú straté-
giáit, amelyeket a példák 
és tippek segítségével akár 
azonnal alkalmazhatunk is. 
Nélkülözhetetlen kézikönyv 
szülők számára.

TED BOOKS
Guy Winch

HOGYAN GYÓGYÍTSUNK 
MEG EGY ÖSSZETÖRT 
SZÍVET?
125 × 178 mm,
144 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY194
Bolti ár: 2200 Ft
KLUBÁR: 1990 FT

Mindenkinek volt, van 
vagy lesz olyan időszak az 
életében, amikor úgy érzi, 
megszakad a szíve. A pszicho-
lógus szerző segít kilábalni az 
érzelmi megrázkódtatásból, 
ha eldöntöttük, hogy nem 
idealizálunk, és nem keresünk 
magyarázatot ott, ahol nincs. 

INSPIRÁCIÓ FIATALOKNAK 
Ashlee Vance

ELON MUSK  
ÉS A FANTASZTIKUS 
JÖVŐ FELTALÁLÁSA
145 × 210 mm,
224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY195
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Buktatókkal és sikerekkel teli 
élettörténete önmagában is 
lenyűgöző, Muskot azonban 
leginkább az teszi „szuperhős-
sé”, hogy környezettudatos 
módon keres válaszokat 
korunk kihívásaira, és egy iz-
galmas, optimista jövő képét 
festi elénk.

HVG KÖNYVEK JUNIOR
Jess French

A MEDVE- 
MENTŐAKCIÓ 
Igaz történet
128 × 198 mm,
96 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY196
Bolti ár: 1900 Ft
KLUBÁR: 1770 FT

A Born Free Alapítvány 
küldetése, hogy minél több 
fogságban élő állatot vissza-
juttasson a természetes 
környezetébe. Ismerd meg 
három árva medvebocs, 
Georgia, Mollie és Louisa 
történetét, akiket az árvíz 
sodort el!

2018  

legsikeresebb  

könyve, tö
bb mint  

3,4 millió
  

eladott p
éldánnyal!
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ISMERETTERJESZTÉS

Cserba Júlia

MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ  
FOTOGRÁFUSOK  
FRANCIAORSZÁGBAN  
az 1920-as évektől  
napjainkig
Cseh Gabriella 
közreműködésével

220 × 250 mm,  
296 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BY197
Bolti ár: 8900 Ft 
KLUBÁR: 8280 FT

A könyv áttekintést ad  
az elmúlt évszázadban, 
az 1920-as évek kezdetétől 
Franciaországba települt 
magyar fotográfusok munkás-
ságáról. A hiánypótló vállalkozás 
a jelentősebb szakmai életművel rendelkező franciaor-
szági emigráns fotósok lehető legteljesebb listáját kívánja az érdeklők elé tárni. 
Többéves kutatási eredményekre támaszkodva, a néhány, Magyarországon jól 
ismert néven (André Kertész, Brassai, Robert Capa) túlmenően számos olyan figye-
lemre méltó magyar származású fotográfus pályáját mutatja be, akikről hazánkban 
csak nagyon kevés adat áll rendelkezésre, még szakmai körökben is csak kevéssé 
ismertek, miközben közülük sokan Franciaországban, de azon túl is nevet szereztek 
maguknak. 

Görög Ibolya

MINDENNAPI  
MACERÁINK
J AV Í T O T T  K I A D Á S
168 × 238 mm,
240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY199
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Görög Ibolya Protokoll az 
életem című első könyve nagy 
sikert aratott: egy éven belül 
négy kiadást ért meg. Abban 
a könyvben a Miniszterelnöki 
Hivatal korábbi protokoll-
főnöke parlamenti emlékeit 
írta meg. Ebben a kötetben 
a társas érintkezés szabályait 
foglalja össze.

Robert Wright

A BUDDHIZMUS ÉLŐ IGAZSÁGA
130 × 198 mm, 360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY198
Bolti ár: 3790 Ft • KLUBÁR: 3490 FT
Mit tehetünk a modern világ negatív hatásai ellen? A mai 
kor embere hajlamos az aggodalomra, a depresszióra, 
a haragra és a kapzsiságra. Robert Wright a buddhizmus-
ban leli meg a választ, amely már évezredekkel korábban 
ráébredt olyan dolgokra, amelyeket a tudósok még csak 
most kezdenek boncolgatni. A nagy feladatra vállalkozó, 
ugyanakkor szellemes olvasmány a pszichológia és a 
legmodernebb idegtudomány módszereit összeegyez-
tetve lép fel a buddhista filozófiai tanok védelmében. 
A sokszor meglepő, élvezetes és kihívást jelentő könyv ra-
cionális szemlélettel közelíti meg a meditáció gyakorlatát.

É. Szabó Márta 
AKINEK A MADARAK  
IS CHOPINT  
ÉNEKELNEK
ÉRDI TAMÁS TÖRTÉNETE
155 × 230 mm,
316 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BY200
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.

Szelényi Iván
TANULMÁNYOK  
AZ ILLIBERÁLIS 
POSZTKOMMUNISTA 
KAPITALIZMUSRÓL, 
2014–2018
165 × 235 mm,  
320 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BY104
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Szelényi Iván szociológus 
39 évnyi külföldi tartózkodása 
alatt tanított a UCLA-n és 
a Yale-en, 2014-ben azonban 
hazatért Magyarországra. Eb-
ben a kötetben a hazatérése 
után publikált tanulmá nyai-
nak válogatását közöljük. 

Csóka Judit (szerk.)

MESÉK FELESÉGEKRŐL  
ÉS FÉRJEKRŐL
124 × 183 mm,  
364 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY280
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A statisztikák szerint Magyar-
országon ezer házasságkö-
tésből kb. ötszáz válással 
végződik. Vajon hol romlanak 
el a dolgok? Ha igaz, hogy 
a mesékbe sűrűsödik az 
emberiség bölcsessége és 
tapasztalata, akkor arról is kell 
találnom meséket, hogy mi 
történik a hétországra szóló la-
kodalom után. Találtam, nem 
is keveset.

Csigó Zita

CSOMAGOLJ EBÉDET!
190 × 235 mm,
180 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BY279
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4590 FT

Ez a könyv azt mutatja meg, 
hogyan lehet tudatosan, 
finoman, fantáziadúsan főzni 
csomagolásra való ételeket, 
legyen szó komplett ebédről, 
snackről vagy egy laktató 
salátáról. Minden receptnél kis 
ábra jelöli ezért a glutén-, a lak-
tóz-, a tojás- és a hozzáadott 
cukor-mentességet, illetve 
ha vegetáriánus, vagy vegán 
az étel. A színes képekkel 
illusztrált könyvet mindenkinek 
szánjuk, aki szeretne magával 
vinni finom és tápláló ételeket.
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Lucy Strange

A VILÁGÍTÓTORONY  
LEGENDÁJA
129 × 197 mm, 336 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY207
Bolti ár: 2690 Ft
KLUBÁR: 2490 FT

A világítótoronyban felnövő Pet világa 
tengeri viharok, titkos alagutak és egy 
titokzatos vízszörnyről szőtt legenda 
köré épül. De most, hogy Anglia 
háborúban áll, a fennsík egyszeriben 
csaták hely színe lesz, és a családja 
szétszakad. 

Pippa Funnell

ÁRNYÉK
Tilly lovas történetei 11.
129 × 197 mm, 100 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY206
Bolti ár: 990 Ft
KLUBÁR: 920 FT

Tilly alig fér a bőrébe az örömtől, 
amikor megtudja, hogy Árnyék, 
a híres derbigyőztes ló a hétvégét 
az Ezüstpatkó tanyán fogja tölteni. 
péntek esti pizsa ma parti is nagyon 
izgalmasnak ígérkezik a lovastanyán, 
ám egy váratlan fordulat mindent 
a feje tetejére állít...

Rosie Banks

DZSINNEK ÓHA JA
129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY201
Bolti ár: 990 Ft • KLUBÁR: 920 FT
A barátnőket Trixi átvarázsolja az Ezüst-sivatag-
ba, ahol a Káprázat bazár megannyi csodája 
várja őket Itt kell lennie a harmadik bűvtárgy-
nak, ami nem más, mint egy varázslámpás, 
melynek belseje dzsinnek egész sorát rejtette 
már magában. A feladat egyszerűnek tűnik, 
de Keserű királynő ismét színre lép...

Rosie Banks

BŰVÖS VARÁZSIGE
129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY202
Bolti ár: 990 Ft • KLUBÁR: 920 FT
Már csak egyetlen bűvtárgy hiányzik 
ahhoz, hogy a barátnők megtörjék 
Keserű királynő gonosz átkát. Ez nem 
más, mint egy mágikus tekercs, ami 
a királyság északi részén, a Tündér-
csúcson rej tőzik. Az iromány tartalmazza 
a bűvös varázsigét.

Sir Steve Stevenson
Agatha nyomoz 

A VATIKÁN TITKA
140 × 200 mm, 136 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY203
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

A Vatikáni Könyvtár gyűjtemé-
nyéből váratlanul eltűnik a híres 
festő, Raffaello titkos végrendelete. 
Agatha és Larry Rómába utaznak, 
hogy kiderítsék, ki lehetett a tettes. 
Segítségükre van Algernon bácsi 
is, aki régi szövegek megfejtésével 
foglalkozik. 

Csapody Kinga

IRÁNY DÉL-BARANYA! 
Harkány, Mohács, Siklós 
196 × 196 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY208
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

A családot ezúttal Harkány, Mohács, 
és Siklós vidékére kísérhetjük el Csa-
pody Kinga meséivel. Kalandjaikat 
olvasva mi is belevet hetjük magunkat 
a mohácsi busójárás forgatagába, 
bebaran golhatjuk a Tenkest és 
a Dráva mentét. 

Anne-Marie Pol

TÁNCOL J! 1. 

NINA ÁLMA
110 × 185 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY204
Bolti ár: 1190 Ft
KLUBÁR: 1090 FT

Nina mindennél jobban szeret táncolni. 
Anyukája emlékét úgy szeretné megőrizni, 
hogy valóra váltja közös álmukat, és balerina 
lesz. De apukája másként gondolja, külön-
ben sem tudná fizetni a Camargo Intézetet, 
amelyről a lánya álmodik. Sebaj! Nina mégis 
elmegy a felvételire...

Anne-Marie Pol

TÁNCOL J! 2.

AZ ÉN UTAM
110 × 185 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY205
Bolti ár: 1190 Ft
KLUBÁR: 1090 FT

Nina apukája külföldön kap mun-
kát, persze gondolni sem akar arra, 
hogy megváljon a kislányától. Nina 
viszont hallani sem akar arról, hogy 
abbahagyja a táncot és elköltözzön. 
Éppen most, amikor fölvették a Ca-
margo Intézetbe, ahol nagyszerűen 
érzi magát! Végre egész nap...

ÚJ

S O ROZA
T
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MIÉRT RÖHÖG A HIÉNA?
Tévhitek és hiedelmek  
az állatok világában
210 × 280 mm,
36 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY210
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Róka = agyafúrt tolvaj. Medve = 
az erdő réme. Strucc = homokba 
dugott fejű, gyáva alak. Biztosan így 
van? Gyere velünk erre a kirándu-

lásra az állatok világá-
ba! Együtt sikeresen 
eloszlathatunk sok, 

a régmúltban 
gyökerező téves 
hiedelmet.

Sophie Schoenwald– 
Günther Jakobs

A NAGY ÁLLATKERTI  
FOGMOSÁS
220 × 290 mm, 
24 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY209
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Valami bűzlik az állatkertben. 
Mert senki nem mos fogat! De az 
állatkert igazgatójának, dr. Száy 
Lehelnek máris van egy pompás 
terve. Vakmerő küldetésre küldi 
Menta Mártont, a sündisznót: 
egy kis fogkrém a tüskés hátra, 
és már kezdődhet is a nagy 
állatkerti akció!

Monika Wittmann

JÁRMŰVEK A TANYÁN
192 × 192 mm, 24 oldal, irakafűzött
Rendelési kód: BY211
Bolti ár: 790 Ft • KLUBÁR: 730 FT
Teó meglátogatja nagybátyját, Gyuri 
bácsit a tanyán, ahol nagyon sok 
jármű és szerszám van, melyek segítik 
a munkát – az ültetőgéptől kezdve az 
arató-cséplő gépig. Teó azonban legszí-
vesebben a traktort szereti vezetni.

Christian Tielmann 

JÁRMŰVEK AZ ÉPÍTKEZÉSEN
192 × 192 mm, 24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BY212
Bolti ár: 790 Ft • KLUBÁR: 730 FT
Legyen szó markolóról, daruról, gréderről 
vagy dömperről – az építőipari járművek 
világa mindig nagyon izgalmas és érdekes. 
Ha a két gyerekkel, Mirával és Danival tart, 
az olvasó is megtudhatja, hogyan segítenek 
a hatalmas építőjárművek egy új autóút 
elkészítésében.

Daisy Meadows

MIA, A FAGYIMESTER
129 × 197 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY213
Bolti ár: 990 Ft • KLUBÁR: 920 FT
A barátnők a Barátság-erdő eddig soha nem 
látott részére, a szépséges Zafír-szigetre 
kalandoznak Bizsuval. A varázslatos állatok itt 
rendezik meg minden évben a híres Homokvár-
építő versenyt, és itt lehet megkóstolni az erdő 
legfinomabb fagyiját is. Ám a strandon egyszer 
csak feltűnik Grizelda...

Daisy Meadows

FANNIN A VILÁG SZEME! 
129 × 197 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY214
Bolti ár: 990 Ft • KLUBÁR: 920 FT
A Zafír-szigeten csónakparádéhoz készü-
lődnek az állatok, mindenki saját készítésű 
hajóval indul majd a versenyen. A barátnők 
örömmel csatlakoznak a vidám társasághoz, 
ám ismét feltűnik a gonosz boszorkány, Gri-
zelda, hogy nyálkás hínárokkal tegye tönkre 
a kristálytiszta vízű tavat. 

PAGONY
KIADÓ

Molnár T. Eszter

A KÓBOR SZÁLLÓ
165 × 210 mm, 
112 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY216
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Hetedhét Hugó, a becsületes 
földönfutó éjszakai szállást ke - 
res a városszéli erdőben. Meg- 
érkezik a Kóbor Szállóba, és 
megismerkedik annak különös 
lakóival. Varázslatos, érzékeny 
meseregény Molnár T. Esztertől 
Molnár Jacqueline színpompás 
rajzaival – sok-sok humorral.

Nényei Pál

AZ IRODALOM VISSZAVÁG 3.
A HIT fényétől az ÉSZ világosságáig
130 × 195 mm, 
584 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY215
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Nényei Pál fergeteges humorú, 
vitára hívó alternatív irodalomtörté-
nete folytatódik. Téma a középkori 
és a reneszánsz irodalom, valamint 
Balassi Bálint és Shakespeare. 
Diákoknak, tanároknak és min-
denkinek, aki szereti az irodalmat. 
Baranyai (b) András rajzaival.
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A MANÓ KÖNYVEK HÚSVÉTI KÍNÁLATÁBÓL
Korsós Szabina
VIDÁM ÁLLATOS FEJTÖRŐK
4–7 éveseknek
148 × 205 mm, 48 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BY217
Bolti ár: 790 Ft • KLUBÁR: 730 FT
Ez a kis füzet vidám, szórakoztató feladatok-
kal van telis-tele, hogy a gyerekek nevet-
gélve, színezve, rajzolva töltsék az időt, 
egyedül vagy akár közösen gyerekekkel, 
felnőttekkel. Utazás közben, várakozáskor 
is hasznos lehet, mert gyorsabban telik így 
majd az idő. 

VIDÁM HÚSVÉTI FEJTÖRŐK 
4–7 éveseknek
148 × 205 mm, 48 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BY221
Bolti ár: 790 Ft • KLUBÁR: 730 FT
Ez a kötet telis-tele van húsvéti fejtörőkkel, 
labirintusokkal, színezőkkel vidám feladatok-
kal. El lehet vinni az óvodába vagy az iskola 
napközijébe, hogy gyorsabban teljen az idő. 
A fejtörők elvégezhetők egyedül vagy akár 
közösen a legjobb barátokkal. 

Liane Schneider

BORI PALACSINTÁT SÜT
192 × 192 mm, 24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BY218
Bolti ár: 790 Ft • KLUBÁR: 730 FT

Anyának születésnapja van, és Bori 
nagyszerű meglepetést talált ki neki: 
saját készítésű palacsinta és gyü-
mölcssaláta lesz az ajándéka! Balázs 
is segített neki. Apa ügyelt rá, hogy 
ne történjen semmi baj. Hamarosan 
el is készültek a világ legfinomabb 
palacsintái!

Liane Schneider–Annelle Sleinhauer

BORI ÉS A HÚSVÉTI NYÚL 
192 × 192 mm,  
24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BY220
Bolti ár: 790 Ft • KLUBÁR: 730 FT
Bori tulajdonképpen már nem hisz 
a húsvéti nyúlban. Mégis furcsa, hogy 
éppen húsvét előtt ugrál át egy nyuszi 
a kertjükön. De Bori hamar megfe-
lejtkezik róla, mert nagyon lefoglalja 
a tojásfestés. Végül eljön a Húsvét – és 
Borinak meg kell mentenie a húsvéti 
nyuszit.

BORI HÚSVÉTI 
FOGLALKOZTATÓJA 
148 × 205 mm, 24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BY222
Bolti ár: 890 Ft • KLUBÁR: 830 FT
Játékos feladatok és színezők, kreatív 
kézműves ötletek, szórakoztató 
rejtvények.

Christian Tielmann

BERCI ÉS A TAVASZ
192 × 192 mm,  
24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BY219
Bolti ár: 790 Ft • KLUBÁR: 730 FT

Tavasszal annyi a felfedeznivaló. 
A kertben már nyílnak a virágok, pedig 
még mindent hó borít. A természet 
szép lassan életre kel – és vele együtt 
Berci is. Barátnőjével, Rozival felfedezik 
a kertet és a természetet.

3+
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Tony Wolf 
NAGYI MESÉI
136 × 238 mm, 
232 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY223
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Vidám mesék Tony Wolf elbűvölő 
rajzaival illuszt- 
rálva.

MONDÓKÁS 
HÚSVÉTI SZÍNEZŐ
210 × 297 mm, 16 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BY224
Bolti ár: 129 Ft • KLUBÁR: 100 FT

VIDÁM HÚSVÉT
Mondókás színezőfüzet
210 × 297 mm, 16 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: BY225
Bolti ár: 129 Ft • KLUBÁR: 100 FT4+

4+
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Clive Gifford

ARÁNYOK ATLASZA 
Mérd fel a világot magad körül!
250 × 297 mm, 96 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BY228
Bolti ár: 4390 Ft • KLUBÁR: 4090 FT
Ha valamit még sosem láttunk, nehéz elkép-
zelni a méretét. Kézzelfoghatóbbá válik, ha 
ismert dolgokkal hasonlítjuk össze, például 
ceruzával, focipályával vagy tízéves gyerekkel. 
Érdekes eredményt hozhat, ha különleges 
dolgokhoz viszonyítunk, mondjuk kék bál-
nához vagy űrállomáshoz. Ebben a könyvben 
mindegyikre találsz példát! Elgondolkodtató 
és meghökkentő összehasonlítások. Nézd 
másképp a világot!

Shane Birley

LÉGY TE IS MENŐ BLOGGER  
ÉS VLOGGER 10 LÉPÉSBEN
Szuperprofi-sorozat
210 × 260 mm, 64 oldal,  
keménytábla, belül spirálfűzött 
Rendelési kód: BY229
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Blogolnál vagy vlogolnál, de fogalmad sincs, 
hogyan kezdj hozzá? Ez a könyv segít elindulni 
és szuperprofivá válni. A témaválasztástól 
a posztíráson át a netes biztonságig  
10 fejezetben fedi fel a kulisszatitkokat.

Manfred Baur

TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK 
Roppant erők – Mi MICSODA sorozat 
230 × 280 mm, 48 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BY230
Bolti ár: 3200 Ft • KLUBÁR: 2980 FT
Tudj meg mindent a földrengésekről, 
a vulkánkitörésekről, a forgószelek- 
ről, a cunamikról, a futótüzekről, a lavi-
nákról és a világűrből a Föld felé száguldó 
aszteroidákról! Ismerd meg a természet 
lenyűgöző erőit, tudd meg, mit tehetünk 
a természeti katasztrófák megelőzéséért!  

LOGICO® PRIMO FELADATKÁRTYÁK
165 × 225 mm, 16 lap, gyűjtőmappában

Bolti ár: 1890 Ft • KLUBÁR: 1760 FT/KÁRTYACSOMAG
LOGICO® PRIMO kártyacsomag LOGICO® PRIMO tartós kerethez. 
Innovatív készségfejlesztő játék 3 és 6 év közötti óvodások és iskola- 
előkészítő csoportba járó gyermekek számára. Az ár csak a kártya-
csomagra vonatkozik, a keretet külön kell beszerezni.

ELSŐ LOGIKAI JÁTÉKOM 
Rendelési kód: BY232
A kártyacsomag a logikai  
készséget fejleszti.

TÖBB, KEVESEBB, UGYANANNYI
Rendelési kód: BY231
A kártyacsomag a számolási készséget 
és a mennyiségfogalmat fejleszti.

MESÉL AZ ERDŐ
A SÁRKÁNYOKRÓL
163 × 238 mm,  
88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY226
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

A Végtelen hegyeken túl, a törpék 
falujától nem messze található 
Sárkányföld, melynek lakói 
kissé heves természetűek. Hát 
még a kis sárkányok! Valóságos 
ördögfiókák, akik mindig valami 
rosszban sántikálnak. Ám még 
rajtuk is túltesz Franz, a fekete 
törpe, akit sok-sok évvel ezelőtt 
száműzött a törpék népe, mert 
gonosz dolgokat művelt. Most 
éppen bosszút forral, amihez szüksége van egy tűzokádó sárkányra. Tony 
Wolf közkedvelt sorozatának hatodik részében az erdő lakói új meg-
próbáltatások elé néznek. Hogy végül ki lesz a győztes, kiderül a meséből, 
melyet ezúttal is elragadó illusztrációk tesznek még élvezetesebbé.

TONY WOLF-mesék

Tony Wolf 

KISNYUSZI  
RÉPAVÖLGYBEN 
240 × 260 mm,   
56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY227
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Egy csodálatos, napsütötte völgyben lakik, 
hosszú, fehér füle van, rózsaszín orrocskája, 
barátságos, és imádja a répát. Ő Kisnyuszi, 
aki sok izgalmas történetet mesél nektek.
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MÓRA KÖNYVKIADÓ

Philip Reeve

CSILLAGVONATOK
Railhead 1. 
125 × 195 mm,
352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY233
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

A Nagy Hálózat vasútvonalain 
az ember sosem lehet elég 
óvatos. Különösen olyasva-
laki, mint Zen Starling: zilált 
életű tini, ügyes kezű tolvaj és 
„railhead”, vagyis vonatmá-
niás sínkósza, aki gyakran 
nekivág a csillagok közé 
vezető útnak. Vadonatúj, elké-
pesztően izgalmas kalandso-
rozat első kötete a Ragadozó 
városok szerzőjétől.

Kelly Oram 

A MINT ASZKÉTA
138 × 202 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY235
Bolti ár: 2299 Ft
KLUBÁR: 2140 FT

Emlékeztek még Valerie-re, 
akit mindenki őrültnek 
nézett, mert a házasságig 
meg akarta őrizni szüzessé-
gét? Na és Kyle Hamiltonra, 
az ellenállhatatlanul szexi 
rocksztárra, aki ugyancsak 
felfigyelt erre a nem minden-
napi elhatározásra, de még 
inkább Valra? Négy év telt el 
mindezek óta. Valerie kész nő 
lett, csábítóbb és önfejűbb, 
mint valaha.

Gárdonyi Géza

A LÁTHATATLAN EMBER 
148 × 210 mm,
384 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY238
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Egy 1600 évvel ezelőtti sze-
relemnek állít emléket a híres 
történelmi regény, amelyben 
a keletrómai Konstantinápoly-
ból érkező rabszolgafiú, Zéta 
egyszerre küzd a hun uralkodó 
csatlósaként a Nyugatrómai 
Birodalom harcosai és a hun 
főúri lány, Emőke kegyeiért. 
Jelen kiadás különlegessége, 
hogy az irodalomtörténészek 
által leghitelesebbnek elismert 
1915-ös kiadáson alapul.

Elisabetta Gnone

OLGA, A PAPÍRLÁNY 1.
A különleges utazás
140 × 210 mm, 320 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BY236
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A W.I.T.C.H. és a Fairy Oak 
világhírű írójának legújabb so-
rozata. Olga Papel útnak indul, 
hogy megkeresse a varázslót, 
aki őt papírlányból igazi kislány-
nyá változtathatja. Hogy végül 
eljut-e a varázslóhoz? Lehet-e 
belőle valódi kislány? És tény-
leg át akar-e változni? A könyv 
a kiskamaszok számára 
legnehezebb gondolatról szól: 
önmagunk elfogadásáról.

Kormos István

AZ ÉGIG ÉRŐ FA
Verses népmesék
135 × 210 mm,
96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY239
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Kormos István sarkig tárja 
a mesevilág kapuját az olvasó 
előtt. Verseiből régi kedves 
ismerősök lépnek elő a hős 
kiskondástól a csángó Erőn-
túlvalóig. A népi fordulatok-
ban gazdag nyelv otthonos-
ságát varázslatosan egészíti 
ki a Kormosra oly jellemző 
vidám verszene. A mesék 
alakjait ezúttal Nagy Norbert 
képei elevenítik meg.

APRÓSÁGOK
Meglepikönyv  
kihúzható fülekkel
150 × 155 mm,
10 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY242
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Gyere velünk az apróságok közé, és ismerd meg őket! Boga-
rak, csigák, békák és más különleges barátok várnak rád! 
Húzd ki a kis füleket, ahol nem is egy, hanem mindjárt két 
szuper meglepetést is találsz!

Courtney Adamo– 
Esther van de Paal

9 HÓNAP
A terhesség időszakáról 
az egész családnak
250 × 285 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY237
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Hogyan lesz egy petesejtből 
kisbaba? Mikor lesz akkora, 
mint egy citrom? Mikor nő 
ki a haja? És mikor jön el 
az a pillanat, amikor hallja, 
hogy beszélnek hozzá? Min-
den kérdésre választ kapsz 
ebben a könyvben, amely 
végigkísér a kilenc hónapon. 
Lenyűgöző történet az egész 
család számára! 

KVÍZMESTER
Agytorna 9–10 éveseknek 
(homokórával)
90 × 210 mm,
76 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY240
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Játszva tanulni – nincs is 
annál jobb! Válaszolj a kér-
désekre! Mire a füzet végére 
érsz, minden témában te le-
szel a bajnok! Növeld a tétet! 
Használd a homokórát! Mérd 
az időt! Játssz a barátaiddal 
vagy a családoddal! Ki tud 
több kérdésre felelni 1 perc 
alatt? 175 kérdés – 5 témában. Csillagok jelölik a 3 nehéz-
ségi szintet. Egyre komolyabb kérdések! A csodás képek 
megmutatják az egész világot!

VADÁLLATOK  
ATLASZA
Érdekességek  
kihajtható térképeken
245 × 283 mm,
56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY234
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Fedezd fel, mennyi csodá-
latos állat lakja a Föld nevű 
rendkívüli bolygót! E külön-
leges kötetben csoda szép, 
színes állatföldrajzi térképeket találsz, több mint 400 lenyű-
göző állatfaj fotóját, és számtalan meghökkentő tényt a világ 
élőlényeiről. A gazdagon illusztrált atlasz kontinensek szerint 
mutatja be az állatokat, emellett látványos, előugró térkép 
ábrázolja a világ különböző élőhelyeit.

10+ 14+ 12+

MÉRJÜNK!
Hosszúság, tömeg, 
térfogat, idő és pénz
230 × 297 mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY241
Bolti ár: 1599 Ft
KLUBÁR: 1490 FT

A Matekmester sorozat első 
kötetében a gyerekek meg-
ismerkednek a hosszúság, 
a tömeg, az űrtartalom és az 
idő mérésének különböző 
módjaival. A hagyományos mérték egységekig az alternatív 
lehetőségek segítségével jutnak el a gyerekek. A szingapúri 
matematikatanítási módszer segít a különböző viszonyrend-
szerek kialakításában is. A kötet végén a gyerekek megismer-
kednek a pénz fogalmával is.
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Isabel Lopez

103 KÍSÉRLET
250 × 275 mm, 118 oldal,
 keménytábla, rejtett spirálozással
Rendelési kód: BY249
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT

A kötet 103 kísérlete három fő témakörhöz 
kapcsolódik: a gyerekek elvégezhetnek kísér-
leteket vízzel, hanggal és levegővel. Így első 
kézből szerezhetnek tudományos ismereteket, 
miközben remekül szórakoznak. 

FELADATBLOKK • 5–6 ÉVESEKNEK
Rendelési kód: BY254

FELADATBLOKK • 6–7 ÉVESEKNEK
Rendelési kód: BY255

165 × 230 mm,  
120 + 2 oldal, kartonált
Bolti ár: 1490 Ft/kötet
KLUBÁR: 1390 FT/KÖTET

A Feladatblokk kötetei könnyed, vic-
ces, szórakoztató feladatokkal várják 
a kikapcsolódásra vágyó 5-6 és 6-7 
éveseket: matricás, pontösszekötő, 
labirintusból kitaláló, rajzos feladatok 
gondoskodnak a szabadidő hasznos 
eltöltéséről.

KERESD MEG 
A KÜLÖNLEGES ÁLLATOKAT!
Rendelési kód: BY257
A kötetek jellemzői:
235 × 295 mm,
32 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1790 Ft/kötet
KLUBÁR: 1670 FT/KÖTET

A Keresd meg-sorozat új köteteiben 
a munkagépekről, illetve a különleges 
állatokról olvashatnak a gyerekek, 
miközben a böngészős játék segít 
fenntartani a figyelmet.

MESÉK KINCSESTÁRA
200 × 275 mm,
252 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BY258
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Ez a könyv a legszebb meséket gyűjti össze. 
A varázslatos történetek régóta szórakoz-
tatják a kicsiket – és a nagyokat is. Hiszen 
ki ne hallotta volna a kis hableány, Aladdin, 
Hófehérke vagy Pinokkió történetét? A szülők 
is felfedezhetik kedves emlékeiket, miközben 
gyermekeiknek olvassák fel a meséket.

Alexa Pearl

SZANDI MESÉI 3. – AZ ÚJ BARÁT 
125 × 175 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BY259
Bolti ár: 990 Ft • KLUBÁR: 920 FT
Szandi meséi egy különleges világba repítik 
az olvasót. Szandi a Zöldellő völgy ménesének 
csikója, aki egy nap nagy felfedezést tesz – 
igazából ő egy repülő ló! De léteznek-e rajta 
kívül más repülő lovak is? Hol élnek? És miért 
került Szandi a Zöldellő völgybe? A rengeteg 
kérdésre a bájos meseregény-sorozat ad 
választ.

Kevin Hall

ROBOTOK ÉPÍTŐELEMEKBŐL 
Rendelési kód: BY243
Warren Elsmore

JÁRMŰVEK ÉPÍTŐELEMEKBŐL
Rendelési kód: BY244
190 × 250 mm, 96 oldal, kartonált
Bolti ár: 2790 Ft/kötet
KLUBÁR: 2590 FT/KÖTET

A sorozat a legózás szerelmeseihez szól. 
A két kötet 30, illetve 40 modell LEGO®-
ele mekből álló modelljét varázsolja elénk. 

John Townsend

KALANDOS KÜLDETÉS
A KALÓZOK BARLANGJA
Rendelési kód: BY245

AZ ÚTVESZTŐK HÁZA
Rendelési kód: BY246

MÉLYTENGERI VÉSZHELYZET
Rendelési kód: BY247

IRÁNY A FÖLD MÉLYE
Rendelési kód: BY248
170 × 230 mm, 48 oldal, flexibilis
Bolti ár: 1790 Ft/kötet
KLUBÁR: 1670 FT/KÖTET

A Kalandos küldetés-sorozat kötetei külön-
leges élményt nyújtanak a gyerekeknek, 
hiszen ezekben a könyvekben a főhős 
szerepébe bújva nekik kell kibogozni a 
talányokat, amihez fel kell használniuk az 
eddigi ismereteiket – és rádöbbenhetnek, 
hogy többet tudnak, mint gondolnák!

A TANYA
Rendelési kód: BY250

A VADON
Rendelési kód: BY251

DINOSZAURUSZOK
Rendelési kód: BY252

JÁRMŰVEK
Rendelési kód: BY253

A füzetek  jellemzői:
180 × 180 mm,
10 oldal, kartonált
Bolti ár: 1490 Ft/kötet
KLUBÁR: 1390 FT/KÖTET

A legkisebbek számára készült sorozat- 
ban a stancolt oldalak segítségével át- 
kukucskálhatnak egyik oldalról a másikra, 
miközben találkozhatnak a dinókkal,  
a tanya vagy a vadon állataival, vagy 
éppen a különböző járművekkel.

IDE NÉZZ!

BÖNGÉSZŐK
KERESD MEG 
A MUNKAGÉPEKET!
Rendelési kód: BY256
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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. április 15ig 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

KLUBTAGOKNAK INGYENES

Az ön helyi munkatársa:

BOSSZÚVÁGY
Rendelési kód: BY265

ELTŰNT ELLENSÉG
Rendelési kód: BY267

ELVESZETT HOLNAP
Rendelési kód: BY269

KÉTÉLŰ FEGYVER
Rendelési kód: BY271
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

61 ÓRA
Rendelési kód: BY263

A NEVEM: JACK REACHER
Rendelési kód: BY264

ÉJFÉLI SZÁLLÍTVÁNY
Rendelési kód: BY266

ELVARÁZSOLT DOLLÁROK
Rendelési kód: BY268

ESTI ISKOLA
Rendelési kód: BY270

NÉMA VÁROS
Rendelési kód: BY272

JACK REACHER-KRIMIK

NE ADD FEL 
KÖNNYEN
Rendelési kód: BY260
Egy verőfényes nyári nap 
az újdonsült exkatona, Jack 
Reacher céltalanul sétálgat 
Chicago utcáin, amikor szinte 
beleütközik egy tisztítóból 
kilépő, kicsit sántító, csinos, 
fiatal nőbe, aki kis híján 
kiejti a kezéből a frissen mosott 
ruhákat. Reacher megáll, 
hogy segítsen, és ahogy együtt 
elindulnak, rögtön szemben is 
találják magukat két rájuk irá-
nyított fegyverrel. Betuszkolják 
őket egy kocsiba, és kezdetét 
veszi egy több napon át tartó 
utazás, amelynek a végén egy 
igazi rémálom vár rájuk. Vajon 
kik rabolták el őket, és miért? 
És mit kell ten niük azért, hogy 
épségben kijussanak ebből 
a lehetetlen helyzetből?

Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

MÚLT IDŐ
Rendelési kód: BY262
Jack Reacher, az egykori katonai 
rendőr  Kaliforniába tart, ám 
új-Anglia árnyas erdői mellett 
járva felfigyel egy helységnév-
táblára. A település a múltja 
szerves részét képezi: itt született 
ugyanis az édesapja. Úgy dönt, 
tesz egy kis kitérőt. Ugyanebben 
a pillanatban, Reachertől nem 
messze, lerobban egy autó. Két 
fiatal kanadai ül benne. New 
Yorkba tartanak, hogy túladjanak 
valamin, és a bevételből új életet 
kezdjenek. Reacher a nyomozása 
során megdöbbentő felfedezést 
tesz, a két fiatal pedig hamaro-
san egy mesterien szőtt hazug-
sághálóban találja magát...

NINCS MIT  
VESZÍTENED
Rendelési kód: BY261
Két kisváros a semmi közepén 
Coloradóban. Hope – a remény-
ség, és Despair – a kétség-
beesés városa. Jack Reacher 
csak egy kávéra szeretne 
beugrani Despair városába. 
A helyiek ezt rossz néven veszik, 
ezért  összetűzésbe kerül 
négy polgárőrrel. Bíróság elé 
állítják csavargás vádjával, és 
kiutasítják a városból. Reacher 
nem hagyja annyiban a dolgot, 
és szövetségesével, a titokzatos 
Vaughan rendőrnővel nekiáll 
kideríteni, hogy milyen titkot 
őriznek Despair lakói.

A kötetekjellemzői:137 × 197 mm,
350–380 oldal, kartonált

Bolti ár: 3690 Ft/kötet
Klubár: 3290 FT/KÖTET
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