
www.lira.hu 2019. április 16 – június 3.

Fo
tó

: S
am

 B
ar

ke
r

A KÖNYVFESZTIVÁL DÍSZVENDÉGE

VÁMOS MIKLÓS
Az isten 
szerelmére

SPIRÓ GYÖRGY

Egyéni javaslat

KARL OVE KNAUSGÅRD

DISNEY-könyvek  
A MANÓTÓL



A JÁNDÉK

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.)

Hans Keilson

KESERÉDES KOMÉDIA
130 × 198 mm, 125 oldal, keménytábla
A nácik által megszállt Hollandiában Wim és Marie 
csatlakozik az ellenálláshoz, és a házukban elbúj-
tatják a zsidó Nicót. Nicót azonban elviszi egy os-
toba nátha. Hogyan szabaduljanak meg egy zsidó 
holttestétől anélkül, hogy veszélybe kerülnének?

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.)

@

RENDELÉSI 
LEHETŐSÉGEK

IZGALMAS ÉS ROMANTIKUS 

REGÉNYEK  ..........................  04

Riport 

A 26. Budapesti Nemzetközi 

Könyvfesztivál díszvendége:  

Karl Ove Knausgård  ...............  06

TERICUM KIADÓ  ...................  08

AZ ULPIUS BARÁTI KÖR 

AJÁNLÁSÁVAL  ..................... 08

Részlet 

Sandie Jones: A másik nő .......  09

MAGVETŐ KIADÓ  .................  10

Részlet 

Spiró György: Egyéni javaslat ...  11

IRODALOM .......................... 12

Részlet 

Michel Houellebecq:  

Közellenségek  .......................  13

KULT KÖNYVEK ÉS 

SZÉPIRODALMI  

BESTSELLEREK  

A 21. SZÁZAD KIADÓTÓL  ......  14

LAZI KIADÓ  ......................... 14

Ajánló 

Vámos Miklós:  

Az isten szerelmére  ...............  15

ISMERETTERJESZTÉS  .......... 16

ORSZÁGHÁZ KÖNYVKIADÓ  ... 17

ISMERETTERJESZTÉS  .......... 18

HVG KÖNYVEK  ..................... 19

Interjú 

Elma van Viettel, a népszerű 

emlékkönyvek szerzőjével  ......  20

ANYÁK NAPJÁRA  .................. 21

ÉDESVÍZ KIADÓ  ................... 22

UTAZÁS  .............................. 22

Ajánló

Rachel Hollis: Szabadulj meg  

végre a hazugságoktól, hogy  

az lehess, aki valójában vagy!    23

MENŐ KÖNYVEK  .................. 24

MANÓ KÖNYVEK  .................. 24

Ajánló

Kertész Edina: A milliomos  

szamár   .................................  25 

DISNEY-KÖNYVEK  ................ 27

BABILON KIADÓ  ..................  28

PAGONY KIADÓ  ...................  28

HARMAT KIADÓ

Narnia krónikái   .....................  29 

MÓRA KÖNYVKIADÓ  ............  30

NAPRAFORGÓ  .....................  31

TARTALOM

A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!



3

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

www.olahnyomda.hu Vezérigazgató: Oláh Miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333IS
SN

: 1
78

8-
64

9X

Magazin kéthavonta 
XIII. évfolyam 2. szám 
2019. április 16.

Király Levente
főszerkesztő

A z idei Könyvfesztivál díszvendége a norvég 
 Karl Ove Knausgård lesz, aki igazi sztárnak 
   és egyúttal botrányhősnek számít nemcsak 

hazájában, hanem lassan mindenütt a világon. 
Hatrészes önéletrajz-sorozatának a Harcom 
(Mein Kampf, norvégul: Min Kamp) címet adta 
– már erre is sokan felkapták a fejüket –, de ez 
még mind semmi: olyan kimerítő részletesség-
gel ír benne nemcsak magáról, hanem minden 
emberről, akivel valaha kapcsolatba került, és 

teszi mindezt olyan kíméletlen őszinteséggel és 
aprólékosan, ami sokkolta olvasóit – és még 
inkább saját rokonait és barátait. „Írjon meg 
téged a KOK”, kívánhatnak viccelődve rosszat 
egymásnak a norvégok, de persze egy pillanatra 
sem szabad elfelednünk, hogy óriási írói teljesít-
ménnyel van dolgunk!

Egy másik botrányhős, a 2013-as díszven-
dég Houellebecq is új kötettel jelentkezik, Spiró 
György összegyűjtötte az utóbbi években szü-

letett kíméletlen, vicces és társadalomkritikus 
írásait, Vámos Miklós pedig egykori mestereire 
emlékezik – van tehát miből válogatnunk.

Jó olvasást!

XXVI. Budapesti
         Nemzetközi
  Könyvfesztivál

2019. ÁPRILIS 25–28. MILLENÁRIS, 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.

SZERETETTEL VÁRJUK MINDEN KEDVES OLVASÓNKAT
A LEGNAGYOBB KÖNYVES ÜNNEPEN!
A Líra csoport standjai: B23 (Magvető Kiadó, Corvina Kiadó, General Press 
Könyvkiadó, Szépmíves Könyvek, Rózsavölgyi és Társa Kiadó),  
B14 (Athenaeum Kiadó, Partvonal Kiadó), T14 (Manó Könyvek, Menő Könyvek)

ÁPRILIS 27. SZOMBAT
11:30–12:30  Kováts Judit dedikál a Mag-

vető/Corvina standon
12:30–13:30  Nádasdy Ádám dedikál a Mag-

vető/Corvina standon
13:30–14:00  Kertész Edina és  Hajba László 

dedikálnak a Manó Könyvek standon
14:00–15:00  Érdi Márta dedikál a Magvető/

Corvina standon
14:30–15:30  Darvasi László és Parti Nagy 

Lajos dedikálnak a Magvető/Corvina 
standon

15:00–16:00  Karl Ove Knausgård dedikál 
a dedikáló standon

15:00–16:00  Nyáry Krisztián dedikál a Mag-
vető/Corvina standon

15:00–16:00   Balázsy Panna dedikál 
a Manó Könyvek standon

16:00–17:00  Vámos Miklós dedikál az Athe-
naeum/Partvonal standon

16:30–17:00  Bosnyák Viktória és Rippl  
Re náta dedikálnak a Manó Könyvek 
standon

16:30–17:30  G. István László és  Várady 
Szabolcs dedikálnak a Magvető/Corvina 
standon

17:00–18:00  Kiss László és Bérczesi Róbert 
dedikálnak az Athenaeum/Partvonal 
standon

17:30–18:30  Spiró György dedikál a Mag-
vető/Corvina standon

18:30–19:30  A Párhuzamos univerzumok 
szerzői – Bokor Nándor, Filippov Gábor, 
Flach Richárd, Gáspár Attila, Hraskó 
Gábor,  Miyazaki Jun, Lápossy Attila,  
Nagy Ádám,  Orosz László, Pirkhoffer 
Ervin, Pongrácz Máté, Radó Péter, Torbó 
Anna mária, Tóth Csaba, Vancsó Éva,  
Vinkó József, Zsótér Indi Dániel – dedikál-
nak a külső színpadon

ÁPRILIS 28. VASÁRNAP
11:00–12:00  Görög Ibolya dedikál az Athe-

naeum/Partvonal standon
11:00–12:00  Grecsó Krisztián dedikál 

a Magvető/Corvina standon
12:30–13:30  Kal Pintér Mihály dedikál  

az Athenaeum/Partvonal standon
12:30–13:30  Bodor Ádám dedikál a Mag-

vető/Corvina standon
13:00–14:00  Oravecz Imre dedikál a Mag-

vető/Corvina standon
14:00–15:00  Pataki Éva dedikál az Athe-

naeum/Partvonal standon
14:00–15:00  Závada Pál dedikál a Mag-

vető/Corvina standon
14:00–15:00  Szelényi Iván dedikál az Athe-

naeum/Partvonal standon
15:00–16:00  Havasréti József dedikál 

a Magvető/Corvina standon
15:00–16:00  Poós Zoltán dedikál az Athe-

naeum/Partvonal standon
15:00–16:00  Mechler Anna dedikál a Manó 

Könyvek standon
16:00–17:00  Tóth Krisztina dedikál a Mag-

vető/Corvina standon
17:00–18:00  Takács Zsuzsa dedikál a Mag-

vető/Corvina standon
17:00–18:00 A Hazudós antológia szerzői 

dedikálnak a Manó Könyvek standon
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IZGALMAS ÉS ROMANTIKUS REGÉNYEK

Cecelia Ahern

ÜVÖLTÉS
Harminc nő, harminc történet

A kötetben harminc különleges, fantáziadús történetet 
olvashatunk, amelyekben nők küzdenek le ezernyi viszon-
tagságot agyafúrtságuk, leleményességük és könyörüle-
tességük révén. A gondolatébresztő írások hősnői életük 
különböző területein (házasság, gyereknevelés, politika, 
karrier) szembesülnek titokzatos, de nagyon is valós 
problémákkal. A különféle akadályokkal birkózó nők 
életét az is formálja, miként tekintenek rájuk mások, de 
leginkább persze az, hogy ők maguk érzékelik-e a bennük 
rejlő erőt.
A harminc novella őszinte képet mutat arról, milyen a mai 
világban nőnek lenni.

Richard Ford

VADON
A montanai Great Falls városka a Sziklás-hegység 
vonulatától nem messze fekszik, ahol 1960-ban, 
az olajkonjunktúra idején éppoly végtelennek tűnt a jobb 
élet reménye, mint az ember szeme előtt elterülő síkság. 
A háromfős Brinson család is azért érkezik a városba, 
hogy megcsinálja a szerencséjét. A hegyekben hatalmas 
erdőtűz pusztít, a tizenhat éves Joe apja pedig elindul, 
hogy segítsen a tűz oltásában. A fiú ezalatt tanúja lesz 
annak, hogyan használja ki apja távollétét anyja arra, 
hogy bomlásban lévő házasságából egy kapcsolatba 
meneküljön. A világszerte ismert szerzőt számtalan díjjal 
tüntettek ki. A műből Carey Mulligan és Jake Gyllenhaal 
főszereplésével többszörös fesztiváldíjas film készült, 
amelyet a 2018-as cannes-i filmfesztiválon mutattak be.

Ahmed Szadavi
FRANKENSTEIN  
BAGDADBAN
Egy díjnyertes rémregény 
a háború sújtotta Irakból. 
Az amerikai megszállás idején, 
a félig rommá lőtt Bagdad ut-
cáin Hadi, a hullarabló ócskás 
összegyűjti a pokolgépek által 
szétszaggatott emberek testré-
szeit, és összefércel belőlük egy 
ép holttestet. Miután a holttest 
váratlanul eltűnik, rejtélyes gyil-
kosságsorozat veszi kezdetét.

125×200 mm,  
344 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ105

A kötet jellemzői:
125 × 200 mm,

336 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: BZ103
Bolti ár: 3999 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

A kötet jellemzői:
125 × 200 mm,

264 oldal, kartonált

Rendelési kód: BZ104
Bolti ár: 3499 Ft

KLUBÁR: 3250 FT

Mattias Edvardsson

LÁTSZÓLAG NORMÁLIS
Ki vagy valójában, Stella? 

Stella látszólag egy átlagos tinédzser, aki éli felhőtlen 
hétköznapjait, amíg egy nap meg nem vádolják egy nála 
jóval idősebb férfi meggyilkolásával. Apja az egyházközösség 
elismert lelkipásztora, aki odaadó férj és rajong egyetlen 
gyermekéért.  A nyomozás lélekölő terhe alatt azonban 
Adam kezdi elveszíteni a kontrollt, és már nem tudja leplezni 
személyiségének sötét oldalát. A thriller legvégén az anya, 
Ulrika vall a család életéről, aki védőügyvédként praktizál. 
A nő egyedülálló 
perspektívát tár 
a nyomozók elé, 
és lassan felsejlik 
az a szövevényes 
terv, amivel 
a lányát akarja 
megmenteni. 

Gill Sims
HÁT PERSZE HOGY 
KÁROMKODOM!!!
Egy elcsigázott anya naplója 2.
Ellen házassága inogni kezd 
a sok teher alatt: a gyerekek 
lassan kezelhetetlenné válnak, 
a lakás pedig leginkább egy 
disznó ólra emlékeztet. Egyszer 
csak teljes munkaidős állást 
kap egy informatikai cégnél, 
ahol kezdetben keményen 
dolgozó, szingli csajnak adja ki 
magát. De vajon meddig lehet 
játszani ezt a színjátékot?
135×200 mm, 
384 oldal, kartonált
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3450 FT

Rendelési kód: BZ113

A kötet jellemzői:

130 × 200 mm,

432 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: BZ112

Bolti ár: 3999 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

Nicholas Sparks
ELSŐ LÁTÁSRA
Jeremy Marsh, aki megjele-
nésével felforgatta Boone 
Creek unalmas hétköznapjait, 
választásra kényszerül: feladja 
biztos állását, egzisztenciáját, 
és a szerelmét követve „elássa 
magát” ebben az isten háta 
mögötti kisvárosban, vagy 
folytassa korábbi megszokott, 
kényelmes életét? Családot 
alapítson, vagy még ne álla-
podjon meg? 

137×197 mm,  
312 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: BZ109

Lucinda Riley

FÉNY AZ ABLAK MÖGÖTT
Édesanyja halála után Emilie 
hatalmas vagyont örököl, 
többek között egy omladozó 
dél-franciaországi kastélyt. 
A lány megroppan a hagyaték-
kal kapcsolatos feladatok terhe 
alatt. A fiatal angol műkeres-
kedő, Sebastian Carruthers 
siet a segítségére, akinek a fel-
bukkanása éppoly titokzatos, 
mint a kastély renoválásakor 
előkerülő versek. Emilie a titkok 
nyomába szegődik.
137×197 mm, 
432 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ117
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Douglas Preston–Lincoln Child
A VÉGTELEN ÉJSZAKA 
VÁROSA
Amikor Grace Ozmian, a mil-
liár dos csemete eltűnik New 
Yorkban, a rendőrség arra 
gyanakszik, hogy a lány nyilván 
egy újabb vad partiba indult. 
Hamarosan azonban egy elha-
gyatott ipartelepen megtalálják 
Grace holttestét – mégpedig fej 
nélkül. Az FBI A. X. L. Pender-
gast különleges ügynököt küldi 
a rendőrség segítségére. 

137×197 mm,  
344 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Rendelési kód: BZ106

Thomas Harris
A BÁRÁNYOK HALLGATNAK
Pszichopata sorozatgyilkos 
tartja izgalomban az FBI visel-
kedés tudo mányi részlegét. 
„Buffalo Bill” egy bizonyos 
nőtípust cserkész be. Thomas 
Harris méltán híres regé-
nyének javított kiadásában 
dr. Hannibal Lecter nemcsak 
színre lép, de lassanként 
teljesen ő uralja azt. A lebilin-
cselő regény a krimiirodalom 
felejthetetlen klasszikusa.

137×197 mm,  
336 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Rendelési kód: BZ111

Mary Jo Putney

MENEKÜLÉS A HÁREMBŐL
A szabad szellemű Lady Auro ra 
Lawrence épp a görögök földjét 
fedezné fel az unokatestvéré-
vel, amikor is kalózok ütnek 
rajtuk, és fogságba ejtik a hajó 
teljes legénységével együtt. 
Rory retteg attól, hogy a hátra-
lévő életét egy háremben kell 
töltenie. Az egyetlen reménye 
egy bátor hajóskapitány, 
aki azért érkezik a berberek 
földjére, hogy a kiszabadulá-
suk feltételeiről tárgyaljon.
137×197 mm, 
288 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3290 Ft
KLUBÁR: 2990 FT

Rendelési kód: BZ114

Charlotte Link
FOGÓCSKA
Deborah Goldsby kevesebb 
mint fél órát tölt a hétvégi 
bevásárlással. Mire visszaér 
a kocsijához, az autóban 
várakozó tizennégy éves lánya, 
Amelie nyomtalanul eltűnik. 
Rémület lesz úrrá a kisvároson, 
mivel épp ugyanezen a napon 
találják meg a majdnem 
egy éve eltűnt Saskia Morris 
holttestét. Egy sorozatgyilkos 
szedné áldozatait?

137×197 mm,  
512 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ115

Eva Woods

HOGYAN LEGYÜNK 
BOLDOGOK?
Annie már olyan régóta 
szomorú, hogy talán nem is tudja, 
hogyan lehetne másmilyen. Egészen addig, amíg 
nem találkozik Pollyval. Polly ugyanis Annie gyökeres ellenté-
te: vidám, boldog, lelkes és mindenekelőtt színes – a ruhája, 
az egyénisége. A közelmúlt eseményei megtanították egy 
nagy igazságra: az élet túl rövid ahhoz, hogy akár egy napot is 
elvesztegessen. Pollynak száz napja van arra, hogy segítsen 
újdonsült barátnőjének megtalálni a boldogságot. Ugyan 
Annie meg van győződve arról, hogy ez lehetetlen külde-
tés, mégis képtelen nemet mondani Pollynak. Kisvártatva 
azonban kiderül, hogy a nőnek minden eddiginél nagyobb 
szüksége van Annie segítségére.

125×189 mm, 440 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft    KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: BZ108

Brigitte Riebe

JOHANNA  
MEGKÍSÉRTÉSE
Mainz, 1542. Brandenburgi 
Albert bíboros új udvari orvost 
keres, aki gyógyírt nyújthat 
betegségére. A messze földön 
híres Vincent de Vriest szemeli 
ki a feladatra, és családjával 
együtt meghívja őt az érseki 
székhelyre. Az orvos kapva kap 
az alkalmon, élete szerelme, 
Johanna pedig abban remény-
kedik, hogy kis családja végre 
békére lel az új városban. 
137×197 mm, 
320 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Rendelési kód: BZ116

Katherine Webb
A REJTEKHELY
1922 forró nyarán gyilkosság 
történik az idilli wiltshire-i fa-
luban. Az áldozat a mindenki 
által szeretett malomtulajdo-
nos, Alistair Hadleigh, aki épp 
nemrég házasodott. Amikor 
letartóztatják a furcsa Donald 
Cartwrightot, úgy vélik, a fiú az 
egyik dühkitörése alkalmával 
véletlenül megölhette a férfit. 
Donny húga azonban biztos 
a bátyja ártatlanságában.

137×197 mm,  
408 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ107

David Baldacci 

KIÚT
Amos Decker szemtanúja lesz annak, ahogy egy 
férfi kivégez egy nőt az utcán az FBI washingtoni 
központja előtt, aztán maga ellen fordítja a fegyvert. 
A gyilkosság még a különleges megfigyelőképességgel 
és emlékezőtehetséggel rendelkező Decker számára is tel-
jesen érthetetlen, mivel az elkövető – egy sikeres tanácsadó 
céget irányító családapa – és az áldozat – egy tanárnő – kö-
zött nincs és soha nem is volt semmiféle kapcsolat. Akárhogy 
is próbálkoznak, Decker és a csapata nem tud rájönni, milyen 
indíték vezérelte a tettest. Amikor azonban a tudomásukra 
jut, hogy a gyilkosság felderítése nemzetbiztonsági szem-
pontból kulcsfontosságú lehet, Decker kényszerű szövetséget 
köt a Védelmi Hírszerző Ügynökség egyik ügynökével. 
137×197 mm, 440 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft    KLUBÁR: 3690 FT
Rendelési kód: BZ110
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 Knausgård szerint a Harcom-kötetek 
(Halál, Szerelem, Játék, Élet, Álmok, Har-
cok) valójában regényesített életrajzok, az 
irodalomnak pedig „a fájdalmat és a félel-
met kell megragadnia, és könyörtelennek 
kell lennie”. Írás közben „többé-kevésbé 
bűnösnek” érzi magát, de azt is tudja, 
hogy „nem vagy igazi író, amíg nincsenek 
ellenségeid”. A Harcom-saga egy észak-
norvég halászfaluban folytatódik, ahová 
az író-főhős tizennyolc éves korában ér-
kezett meg, hogy egy évig képesítés nél-
küli helyettesítő tanárként dolgozzon a 
helyi általános iskolában. Valójában azon-
ban teljesen más céljai voltak: hogy írjon, 
és elveszítse végre a szüzességét.

 Knausgård neve már jóval az első 
Harcom regény előtt sem volt ismeretlen 
Norvégiában. Szépírói debütálása, az Ute 
av verden (A világon kívül) 1998-ban el-
nyerte a Norvég Kritikusok Díját, és már 

évekkel azelőtt egy mindenki által ismert 
könyvben talált inspirációt: az En tid for 
alt (Mindent a maga idejében) című regé-
nyében a Bibliát értelmezte újra, és Isten 
haláláról, valamint az angyalok eltűnésé-
ről írt.

 A Mein Kampf (Harcom) egy íróbarát-
jával, a norvég Geir Angell Øygarden-
nel folytatott beszélgetés közben került 
szóba, és tökéletesen passzolt a készülő 
regényfolyamhoz, amelynek addig olyan 
munkacímei voltak, mint Argentína vagy 
Papagájpark. 

 „Amikor elkezdtem a Harcomat, rend-
kívül frusztrált az életem és az írás. Va-
lami fenségeset és nagyszabásút akartam 
alkotni, mint a Hamlet vagy a Moby Dick, 
de ott találtam magam ebben a jelenték-
telen életben – vigyáztam a gyerekekre, 
pelenkát cseréltem, vitatkoztam a fele-

ségemmel, és képtelen voltam bármit is 
írni. Ezért aztán elkezdtem írni erről az 
egészről. Közben rájöttem, hogy ez is 
anyag, nem tetszett ugyan, de legalább 
valami volt. Ha Hölderlint vagy Celant 
olvasol, és csodálod, amit csinálnak, a pe-
lenkacseréről írni nagyon szégyenletes, 
nélkülöz minden méltóságot. De aztán 
épp ez lett a lényeg.”

 Miután befejezte az első és a második 
könyvet, norvég kiadójának vezetője azzal 
az ötlettel állt elő, hogy írhatna belőlük 
még tízet, így minden hónapra jutna egy. 
Mivel ez a gyakorlatban megvalósíthatat-
lan lett volna, végül hat kötetben állapod-
tak meg, a Harcom pedig regényből mű-
vészeti projektté lépett elő, és valóságos 
irodalmi celebbé tette alkotóját. „El kel-
lett rejtenem magam elől, hogy mennyit 
tudnak rólam mások.” Knausgård reflek-
torfénybe állította a hétköznapit, a baná-

 Új regényed
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KARL OVE 

 
CSAK JÓ 
EMBER 
AKART LENNI

„Egy író a családban átok – 
a család számára” – nyilatkozta 
egy interjúban a 26. Buda- 
pesti Nemzetközi Könyvfesz-
tivál díszvendége, Karl Ove  
Knausgård. Kevesek szájá-
ból hangzik hitelesebben egy 
ilyen kijelentés, mint a leg-
népszerűbb és legellentmon-
dásosabb norvég szerzőjéből, 
aki a Harcom című hatkötetes 
önéletrajzi regényfolyamában 
épp annyit árult el magáról és 
a környezetéről, hogy a roko-
nai Júdást kiálthassanak. 

KNAUSGÅRD



list, nem félt megmutatni az unalmat, és 
élete legszégyenteljesebb, legkellemetle-
nebb pillanatait sem hallgatta el. „Én csak 
bemutatom az életet. Lehet, hogy rosszul 
élem a sajátom, de ettől biztosan sokkal ér-
dekesebb lesz írni róla, mintha jól élném.” 
A Harcom regényekben jól megfér egymás 
mellett a házimunka és Edvard Munch, a 
titkos kamaszkori vágyak és egy négyszáz 
oldalas esszé Hitlerről. „Azt akartam látni, 
meddig lehet elmerészkedni a realizmus-
sal, mielőtt olvashatatlanná válik.” 

 „Mialatt a hat könyvet írtam, végig úgy 
éreztem, hogy ez nem jó irodalom. Ami 
szerintem jó, az az első regény legelső öt 
oldala, az elmélkedés a halálról. Amikor 
megjelentettük az első könyvet, a szer-
kesztőm megkért, hogy húzzam ki ezeket 
az oldalakat, mert annyira különböztek a 
többitől, és igaza volt – még mindig iga-
za van –, sokkal jobb lett volna úgy, de 
kellett, hogy legyen a könyvben egy rész, 
ami jól van megírva. Heteket töltöttem 
azzal a szakasszal, és úgy gondolom, mo-
dernista, magas minőségű próza. A könyv 
többi része nem az én színvonalam.” 

 Knausgård polifón regényfolyamá-
nak központi témája és problémája az 

apa figurája, öröksége és hiánya, fizikai 
és metafizikai síkon egyaránt. „Az apám 
változik a regényben, mert ő is változott 
az életem során. És még mindig változik.  
(…) Néha azt gondolom, hogy ha van élet 
a halál után, ha van pokol, akkor ő ott vár 
rám. Nem tudok szabadulni ettől a gon-
dolattól.”

 Pedig Knausgård épp a poklot próbálta 
elkerülni, vagyis azt, hogy felnőttkorára 
olyanná váljon, mint a fiait rettegésben 
tartó, a közösség megbecsült tagjából 
alkoholistává züllő édesapja. Nemcsak 
azért, hogy levetkőzze az apai örökséget, 
hanem azért is, hogy az lehessen, ami 
gyerekkora óta lenni akar: jó ember. 

 „Mindig azt gondoltam, jó vagyok. 
Mások változatából megdöbbentő volt 
felfedezni, hogy kegyetlen vagyok, ha-
nyag és hiányzik belőlem az empátia. De 
próbálok olyan jó lenni, amennyire csak 
tudok. Ez nem vicc. Ez az igazság. És az 
írás nagyon is menekülés mindentől, egy 
hely, ahol szabad lehetek. Van benne vala-
mi könyörtelen, valami romboló.” 

 Knausgård számára nem azt volt a leg-
nehezebb elfogadni, hogy már a Halál - 

lal szétrombolta a családi idill illúzió-
ját, hanem hogy a Harcom egy erköl-
csileg erősen megkérdőjelezhető pro-
jekt, vagyis miközben írta, nem volt jó 
ember. Ennek pedig a család apai ága 
hangot is adott. Nagybátyja 2011-ben 
kiadott egy nyilatkozatot, amiben arra 
kérte unoka öccsét, hogy képzelje magát 
a rokonok helyébe, és gondolkodjon el 
azon, ő hogyan reagálna hasonló eset-
ben, a Klasse kampen nevű oslói újságban 
pedig további tizennégy rokon publikált 
nyílt levelet. 

 Bár a hatodik könyv utolsó monda-
tában arról írt, boldog, amiért már nem 
író többé, a Harcom után sem hagyott fel 
az írással. Publikált többek közt egy be-
szélgetőkönyvet, amelyben a svéd írókol-
légájával, Fredrik Ekelunddal beszélget 
a futballról a 2014-es brazil világbajnok-
ság alatt (Hjemme – Borte, Otthon – Ide-
genben), valamint megjelentette az Év-
szak Enciklopédiát (Årstid encyklopedien), 
amely ben tárgyakon és jelenségeken 
keresztül mutatja be az életet negyedik 
gyermekének, Annénak, hogy bebizo-
nyítsa neki: „Az élet lehet hihetetlenül 
kemény, lehet hihetetlenül bonyolult, de 
élni mindig érdemes.”

Völgyi Lujza

HALÁL – HARCOM 1.
A kortárs világirodalom egyik legizgal-
masabb és legeredetibb vállalkozása 
a norvég író, Karl Ove Knausgård 
hatkötetes regényfolyama, a Harcom. 
Piaci siker: hazájában közel félmillió 
példányt adtak el belőle, és világ-
trend: huszonkét nyelvre fordították 
le eddig. Megjelenése mindenhol 
beszédtéma és szenzáció lett.  
A Halál ennek a különleges önélet-
rajzi sorozatnak az első könyve.
Fordította: Petrikovics Edit 
436 oldal
Rendelési kód: BZ118

SZERELEM – HARCOM 2. 
Az elvált író Stockholmba költözik, s itt 
találkozik második feleségével, leendő 
gyermekei anyjával. Hogyan lehet 
alkotni a családi boldogság mellett, 
amikor a mindennapokat a babakocsi-
zások és a szülői értekezletek tagolják? 
Knausgård most is a problémák 
mélyére néz: mit jelenthet a férfiszerep 
napjainkban? Mi az erő, és mi a gyen-
gédség? Miképpen viszonyul egymás-
hoz a szabadság és a boldogság? 
Fordította: Petrikovics Edit 
588 oldal
Rendelési kód: BZ119

JÁTÉK – HARCOM 3.
Ezúttal nem a felnőtt szerző tekint visz-
sza fiatalabb énjére, hanem a kisgyerek 
meséli el, hogyan bukdácsolta végig 
a gyerek- és kamaszlét állomásait. 
Családja a hatvanas évek legvégén 
költözött Oslóból Tromoyára, a könnyek, 
a szerelmek és az első traumák szige-
tére. A Játék megrázó krónikája annak, 
hogy milyen, ha egy családot a félelem 
irányít. Központi figurája a Halálban 
megismert zsarnoki apa.
Fordította: Patat Bence
416 oldal
Rendelési kód: BZ120

ÉLET – HARCOM 4.
Karl Ove az érettségi után egy észak-
norvég halászfaluban kezd önálló 
életet. Tanítóként helyezkedik el a falu 
iskolájában, és saját lakásba költözik, 
ahol végre van tere és ideje írni, ám 
két dolog állandóan eltereli a figyel-
mét a munkáról: az alkohol és a nők. 
Fordította: Patat Bence
480 oldal
Rendelési kód: BZ121

A kötetek jellemzői:
140×215 mm, keménytábla
Bolti ár: 4999 Ft/kötet
KLUBÁR: 4650 FT/KÖTET

RIPORT
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TERICUM KIADÓ

Benedek László

KHALED ÚTJA
A regény főhőse, Khaled Afganisztánból 
indul útnak, miután szülei eltűnnek, 
ő pedig nemkívánatos személlyé válik 
családjában. Sok viszontagság után ér el 
Ausztriába, ahol szembenéz azzal, hogy 
Európa nemzetei még nem készültek fel 
a kulturális és társadalmi sokkra, amit 
az érkező tömegek jelentenek.

Rendelési kód: BZ122 
135×215 mm, 242 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 4170 Ft
KLUBÁR: 3880 FT

Véronique Maciejak
NE VÁRD MEG, AMÍG 
ELVONUL A VIHAR, TANULJ 
MEG TÁNCOLNI AZ ESŐBEN
Emma a reggeli műsort vezeti 
a Double MR-en. Minden idejét a 
kis helyi rádióállomásnak szenteli, 
bár semmiféle elismerést nem kap 
munkájáért. A karizmatikus Julien 
Vascosszal, a felnőtté válásról szóló 
regények sikeres szerzőjével készített 
interjú azonban mindent megváltoz-
tat. Az író arra kéri Emmát, vegyen 
részt egy személyre szabott, virtuális 
life couch kísérletben. 
A regényben alkalmazott módszerek 
segíthetnek kimozdulni a komfortzó-
nánkból, megváltoztatni az életünket.

Rendelési kód: BZ123
125×200 mm, 300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3590 Ft   KLUBÁR: 3290 FT  

Aurora Rose Reynolds

LILY ELŐTT
Cash Mayson pontosan tudja, mi a helyes döntés, 
amikor választania kell élete szerelme és születen-
dő fia között. Akkor is, ha ez összetöri a szívét. Lilly 
Donovan azzal szembesül, hogy élete szerelme nem 
az, akinek gondolta, és egyedülálló anyaként kell 
helytállnia. De mi van akkor, ha valaki évekkel ké-
sőbb rájön, hogy minden hazugság, amit addig tud-
ni vélt? Vajon képesek-e ők ketten legyőzni az eléjük 
tornyosuló akadályokat, és újra egymásba szeretni?

Rendelési kód: BZ124
125×200 mm, 300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3790 Ft   KLUBÁR: 3490 FT  

J. L. Perry

SZAJHA
Egyetlen szenvedélyes éjszaka egy bűnösen izga-
tó idegennel megváltoztat mindent.
Brock: Mindenem megvolt. Pénz, jó külső, vonz-
erő, siker és gyönyörű nők végtelen sora. Aztán 
megismertem Jade-et. Olyan volt, akár a friss 
levegő. Kihívás. Együtt töltött első éjszakánkon 
fellobbant bennem a mindent elsöprő vágy, hogy 
Jade az enyém legyen. És Brock Westonnak senki 
nem mondhat nemet. Senki.

Rendelési kód: BZ125
125×200 mm, 468 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  

            Anne Tyler

   ÓRATÁNC
A hányatott sorsú Willa Drake  
egy félreértésnek köszönhe-
tően keresztülrepül fél Ameri-
kán, hogy gondját viselje egy 
balesetet szenvedett fiatal 
nőnek, kilencéves kislá-
nyának és a kutyájuknak. 
A családdal és a szomszé-
dokkal kialakult különleges 
kapcsolata ráébreszti, hogy 
sosem késő más útra lépni, 
és hogy mindig van második 
esély.

Rendelési kód: BZ126
142×197 mm, 288 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 3570 Ft   
KLUBÁR: 3290 FT  

Dinah Jefferies

A ZAFÍRÖZVEGY
Louisa látszólag boldog házasságban él 
Elliottal. Már csak egy gyermek hiányzik 
az életükből, de a kívánságuk nem tel-
jesül, és Elliot egyre több időt tölt távol. 
Férje váratlan halála után Louisa rájön, 
hogy az élete hazugságokra épült. A szíve 
összetörik, az élet azonban új feladatok 
elé állítja. 

Rendelési kód: BZ127
142×197 mm, 368 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 3970 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  

C. W. Gortner

A ROMANOV CÁRNÉ
A nagy dinasztia alkonya

Marija Fjodorovna, az utolsó orosz cárné 
húszévesen érkezett Oroszországba, dán 
hercegnőként. Miután elsajátította új 
hazájának szokásait, nem csak a három-
száz éves Romanov dinasztia sorsára 
gyakorolt nagy hatást, hanem Oroszor-
szág 20. századi történelmére is. 

Rendelési kód: BZ128
142×197 mm, 464 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 4270 Ft   KLUBÁR: 3970 FT  

Mariana Leky
AMIT CSAK A SZÍVÉVEL LÁT  
AZ EMBER
A hetvenéves Selma a halál kényszerű 
hírnöke: amikor egy okapi jelenik meg 
álmában, a kis faluban egy napon belül 
meghal valaki. A furcsa álmot köve tően a 
falu lakói feszülten várnak: ki vágyva 
a halálra, ki rettegve azt. A szívet melen-
gető regény barátságról, szeretetről és 
szerelemről szól. 

Rendelési kód: BZ129
140×200 mm, 328 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 3970 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  

AZ ULPIUS BARÁTI KÖR AJÁNLÁSÁVAL
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– Várj egy percet! – kiáltotta Pammie, 
apró léptei kopogtak a hajópadlón, ahogy 
Adam után sietett. Hosszú, szűk szoknyá-
ja korlátozta a mozgásban, amitől úgy tűnt, 
mintha a felsőteste jóval gyorsabban haladna 
a lábánál. 

– Ó, Gemma, milyen jó, hogy látlak! – 
dobott puszit egy számomra ismeretlen nő-
nek.

Gyorsan emlékeztettem magam az imén-
ti mantrámra, miközben figyeltem, hogyan 
hízeleg és páváskodik. Nem hagyom, hogy a 
bőröm alá férkőzzön, bármennyire igyekszik is.

– Csak nyugodtan, anyu, megvárunk – 
mondta Adam a mikrofonba.

– Igen, igen – lihegett az idős nő. – Csak 
egy fényképet szeretnék.

– Hogy mit? Most? – kérdezte Adam.
– Igen, most! – csattant fel Pammie szín-

padiasan, amit a közönsége kaján kuncogás-
sal jutalmazott. Ilyenkor volt a leginkább 
elemében, mégis úgy tett, mintha gyűlölne 
szerepelni. – Csak egy gyors fotót, amíg még 
lehet; mielőtt mindannyian lerészegedtek. 
Na, merre van mindenki? Hol a család? Sze-
retnék minden családtagot itt látni!

Adam fintorgott, de ezzel együtt türelme-
sen nézte, ahogy a méhkirálynő vidám dön-
gicsélés közepette három nyolcas sorba tereli 
a rokonokat. James a hátam mögül érkezett, 
és ahogy elhaladt mellettem, a derekamra 
tette a kezét.

A forróság úgy terjedt szét a testemen, 
akár a kitörő vulkánból kiömlő láva. A lábujj-
hegyemnél kezdődött, és kisvártatva minde-
nem lüktetett. Összerándult a gyomrom, és 
elszorult a torkom, ami a legbiztosabb jele 
volt annak, hogy a sírás sem lehet messze. 
Valahogy mégis elfojtottam magamban az 
ingert, miközben őrülten pislogtam, hogy 
visszatartsam a könnyek özönét. Gyorsan há-
tat fordítottam a többi vendégnek, hogy ne 
lássák, ahogy megalázottságomban elvörösö-
döm. Megpróbáltam inkább mosolyogni, és 
úgy tenni, mintha nem is számítottam volna 
arra a megtiszteltetésre, hogy szerepelhetek 
a családi fotón. Elvégre nem vagyok családtag, 
mondogattam magamban, szóval igazán nem 
nagy ügy. Kivéve, hogy igenis az volt, és na-
gyon fájt.

Adamre pillantottam, aki gondtalanul, 
széles mosollyal az arcán feszített a hátsó 
sorban, és úgy éreztem, meghasad a szívem.

– Rendben, hol is tartottam? – tette fel a 
költői kérdést, miután ismét elfoglalta a he-
lyét a mikrofon mögött. Én közben gyorsan 
felszívódtam a nézők sokaságában.

– Ja igen – folytatta kitartóan a zaj ellené-
re. – Egy kis csendet kérnék! Fontos bejelen-
tenivalóm van.

A tömeg lassan elhallgatott.
– Szóval most, hogy elmúltam harminc, 

ideje érett, felnőtt emberként viselkednem.
– Mind tudjuk, hogy ez sosem fog meg-

történni! – kiabált közbe a hátsó sorokból 
Deano, egy másik csapattárs.

– Meg fogsz lepődni, barátom! Nos, elő-
ször is szeretném megköszönni, hogy eljöt-
tetek. El sem tudom mondani, milyen sokat 
jelent számomra, hogy mind itt vagytok. Kü-
lön köszönet az unokafivéremnek, Franknek, 
aki csak azért repült át Kanadából, hogy itt 
lehessen ma este.

A sűrű éljenzést még több hátba veregetés 
követte.

– Ezenkívül szeretnék köszönetet mon-
dani a gyönyörű barátnőmnek, Emilynek, 
amiért elvisel, és mert egyszerűen fantaszti-
kus. Em, merre vagy?

Hirtelen egy kezet éreztem a hátamon, 
amely előretolt. A tekintetemet lesütve, erőt-
lenül a magasba emeltem a kezem, hogy 
megmutassam, merre vagyok.

– Gyerünk, Em, gyere ide hozzám!
Megráztam a fejem, de a nyomás a háta-

mon egyre erősödött, és gyakorlatilag előre-
taszított, miközben én másra sem vágytam, 
mint hogy még hátrébb vonuljak, és meghú-
zódjam az árnyékban. Pammie amúgy is nyil-
vánvalóvá tette, hogy szerinte oda tartozom.

Amíg sétáltam a színpad felé, végig attól 
féltem, hogy az arcomat egyszer csak szétveti 
a bőröm alatt lüktető forróság. Megláttam 
Jamest az emberi testekből formálódott fél-
kör túloldalán. Pippa állt mellette; a kék ru-
hás lánynak továbbra sem volt nyoma.

A ruhám alatt mintha minden pórusom 
elzáródott volna, hogy hűsítő mechanizmus 
híján elevenen főjek meg. Visszanéztem Pip-
pa aggódó arcára.

– Jóól éérzeed maagaad? – formálta hang 
nélkül az ajka.

Alig észrevehetően bólintottam, miköz-
ben megfogtam Adam kezét, és mosolyt 
erőltettem az arcomra.

– Ez a nő ad értelmet az életemnek. 
A szebb napokon mellette még boldogabb-
nak érzem magam, rossz időkben pedig elűzi 
a szomorúságom.

Mintha köd ereszkedett volna a szemem-
re, és a homályban épp csak ki tudtam venni, 
ahogy anyu tágra nyílt szemmel mered rám 
a kör széléről.

Adam ekkor felém fordult.
– Őszintén, egyszerűen imádlak. Nem 

tudnék nélküled élni. Te vagy a legjobb do-
log, ami valaha történt velem.

Zavaromban beletúrtam a hajába, hogy 
megpróbáljam oldani a helyzet komolyságát, 
és egyben eltereljem magamról a figyelmet.

Adam azonban egyszer csak fél térdre 
ereszkedett.

A meglepett kiáltásokat fojtott sóhajok 
váltották fel, miközben én minden erőmmel 
igyekeztem visszanyerni a tiszta látásomat. 
Mi az ördögöt művel? Tényleg az történik, 
amire gondolok, vagy az egész csak egy os-
toba vicc? Végignéztem a minket körülvevő 
kíváncsi arcokon. Mintha lelassult volna az 
idő, és a testemen kívülről figyeltem vol-
na önmagam. Adam hangja akár a víz alól 
szólt volna, miközben a bárgyú vigyorok és 
tágra nyílt szemek erdeje egyre közelebb és 
közelebb húzódott. Egyetlen kivétel akadt 
csupán, akinek fájdalomtól összerándult arca 
egyre távolodott.

– Megtisztelnél azzal, hogy hozzám jössz 
feleségül? – tette fel a kérdést Adam, tovább-
ra is fél térden.

Nem emlékszem pontosan, hogy az öröm-
ujjongás mikor fordult rémült jajveszékelés-
be. Csak azt tudom, hogy egy négyzet ala-
kúra csiszolt gyémánt ragyogott az ujjamon, 
amikor a sör áztatta padlón heverő Pammie 
haját simogattam.

A MÁSIK NŐ
Részlet Sandie Jones azonos című regényéből, amely a General Press Könyvkiadó 

gondozásában jelent meg. Fordította: Dr. Imre Balázs.

Sandie Jones

A MÁSIK NŐ
A PASID SZERET    Emily élete nagy csalódása után 
találkozik Adammel, és szinte egyből beleszeret a jóképű 
férfiba. Kapcsolatuk olyan, mint egy valóra vált álom, 
Emily biztos abban, hogy végre megtalálta az igazit.
AZ ANYÓSOD UTÁL   Egyvalamivel azonban nem számol: 
valaki még nála is jobban kötődik a szerelméhez. 
ÉS SEMMI SEM ÁLLÍTHATJA MEG   Nincs olyan, amit egy 
anya ne tenne meg a fiáért, és csakhamar Emily a saját 
bőrén tapasztalhatja meg, mire képes a leendő anyósa, 
hogy elérje a célját – és örökre megszabaduljon tőle. 

137×197 mm, 352 oldal, kartonált 
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Rendelési kód: BZ130
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Kováts Judit

HAZÁTLANOK
Lilli, a késmárki diáklány 
vallomása ez a regény, akit 
a történelem sodor magá-
val a második világháború 
végén. Német nemzetisége 
miatt édesanyjával, várandós 
nővérével elűzik, táborba zár-
ják, majd a romokban heverő 
Bajorországba deportálják. 
A rengeteg megpróbálta-
tás után kiszolgáltatottan, 
hazátlanul éli meg a béke 
első éveit. 
125×197 mm,
408 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ137

Vida Gábor

AHOL AZ Ő LELKE
Werner Sándor egykori hon-
védtiszt meggazdagodni indul 
az Újvilágba az első világhá-
ború kitörése előtt. Fiát pedig 
a kalandvágy Afrikába sodorja. 
1919-ben találkoznak újra 
Kolozsváron. Vida Gábor fordu-
latokban gazdag regénye nagy 
sikerű önéletrajzi könyvéhez 
(Egy dadogás története) ha-
sonlóan Erdély elhallgatott-el-
felejtett történelmét térképezi 
fel a Trianon körüli években.
120×197 mm,
288 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3450 FT

Rendelési kód: BZ135

Hazai Attila

BUDAPESTI SKIZO
Az Amerikából hazatelepült Feri, 
aki drogokkal próbálja egyhan-
gú hétköznapjait színesíteni, 
beleszeret Krisztinába. A speed 
hatása alatt fejből mondja el 
a lánynak készülő regényének 
történetét. Hazai Attila kultikus 
regénye 1997-ben jelent meg 
először, azonban ma is elevenen 
lüktet. A cím és a könyv válla-
lása egyaránt Bret Easton Ellis 
hírhedt regényét, az Amerikai 
psychót idézi meg. 
123×184 mm,
360 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ139

Bodor Ádám

SEHOL
Bodor Ádám talán nem is regényeket és novellákat ír, hanem 
történeteket, amelyek időnként, mint a sebes patakok, széles 
medrű folyóvá állnak össze, máskor pedig a deltatorkolathoz 
hasonlóan apróbb szigetek, mederrészek, rejtélyes alakzatok 
alakulnak ki a folyam körül. A Sehol hét elbeszélése, abszurd 
balladája ilyen delta-történetek füzére.
A kései Beckettet idéző elbeszélések csavarokban és for-
dulatokban gazdag történetek, elképesztő nyitásokkal és a 
legváratlanabb végjátékokkal a véletlenek erejéről. Újabb 
variációk végnapokra. 

Rafael Chirbes

A PARTON
A munkanélküliség csupán vakáció két munkahely között.
Végre magyarul is olvasható az utóbbi évek egyik legfon-
tosabb spanyol regénye. 
A spanyol kisvárosban, Olbában is érezteti hatását a két-
ezres évek gazdasági világválsága. Esteban elveszti asz-
talosműhelyét, és egy ismerőse eltűnik a megtakarított 
pénzével. Monológjából megtudjuk, mi vezetett idáig, és 
a közösség hogyan néz szembe a megváltozott körülmé-
nyekkel. A szereplők élettörténeteiből kirajzolódnak a 
kortárs Spanyolország mindennapjai. A parton a korrup-
ció, a remény és a túlélés könyve.

Katona József

BÁNK BÁN
EREDETI SZÖVEG NÁDASDY ÁDÁM PRÓZAI FORDÍTÁSÁVAL

„…Katona sűrű verssorokat írt, nyelve tömör, fordu-
latai sokszor meglepőek. De vajon annak is szánta 
őket? Az idő múlásával a szöveg számos helye homá-
lyossá vagy – ami veszélyesebb – félreérthetővé vált. 
Ezért teszek az eredeti mellé egy mai nyelvű prózai 
fordítást, hogy a mai olvasó is jól értse, mit mond ez 
az izgalmas szöveg.” – Nádasdy Ádám

Clara Royer
KERTÉSZ IMRE ÉLETE 
ÉS HALÁLAI
Clara Royer több ülésben 
készített életrajzi interjút 
Kertész Imrével, emellett pe-
dig betekintést nyert az író 
naplójegyzeteibe is. Az ere-
detileg franciául megjelent 
életrajzi esszé gerincét ezek 
a zömmel kiadatlan források 
alkotják. Olvasmányos és 
informatív esszé, a titkokban 
gazdag életmű érzékeny 
olvasata. 
125×197 mm,
480 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

Rendelési kód: BZ131

MAGVETŐ

A kötet jellemzői:
113 × 185 mm,

328 oldal, kartonált

Rendelési kód: BZ143
Bolti ár: 1699 Ft

KLUBÁR: 1580 FT

A kötet jellemzői:
120 × 190 mm,

156 oldal, keménytábla

Rendelési kód: BZ136
Bolti ár: 3499 Ft

KLUBÁR: 3250 FT

A kötet jellemzői:
145× 215 mm,

408 oldal, keménytábla

Rendelési kód: BZ138
Bolti ár: 5499 Ft

KLUBÁR: 5090 FT
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Spiró György

EGYÉNI JAVASLAT – HUMORESZKEK

„Nemrég egy alföldi kisvárosba hívtak író-ol-
vasó találkozóra. Összejöttek vagy negyvenen, 
felolvastam néhány rövid írást, és beszélget-
tünk jó két órát. Két idős hölgy ült épp velem 
szemben, mind a ketten szigorúan néztek. 
Egyikük azt mondta: – Humorosat írjon! Azt 
szeretjük, a humorosat! Maga tud humorosat 
írni, azt írjon nekünk! – Kérésüket komolyan 
vettem.” (Spiró György)

123×184 mm, 208 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft   KLUBÁR: 3250 FT  
Rendelési kód: BZ140

Bevezetés

Kezdetben volt az Ige, ami cselekvést és 
állapotot jelent. Az Ige parancsára lett az 
Ősrobbanás, ami az Isten által összenyo-
mott anyag hirtelen kitágulása. Ebből lett 
egy hét alatt a Tejút meg a Föld, ahol élünk. 
A korong alakú Földet négy csodaszarvas 
és két őstulok tartja. Fölöttük a turul őr-
ködik, csőrében a kettős kereszttel, karmai 
közt a karddal. Vannak a miénktől eltérő 
eredetmondák is. A cigányok hazájában, 
Indiában, ahová türelmetlenül visszavárják 
őket, a földet négy elefánt tartja. A zsidók 
szerint, akiknek Izraelben van a hazájuk, és 
valamennyien oda fognak menni, Isten hét 
nap alatt teremtette a világot, és a végén le-
diktálta a Tízparancsolatot. Ezzel szemben 
Jézus a szeretetet hirdette. 

A különböző eredetmondák egyenér-
tékűek, de a Kárpát-medencében a magyar 
eredetmonda az egyedül érvényes. Nemze-
tiségeink, akik teljes egyenjogúságot élvez-
nek, ezt szívesen elfogadják tőlünk. Nekünk 
vannak saját népdalaink és saját ünnepeink, 
mint ahogyan mi is elfogadjuk, hogy nekik 
van kolindájuk, amely szintén magyar ere-
detű, mint Bartók–Kodály kimutatta. A ko-
linda énekes zene, és főbe kólint. A kólint 
magyar szó, a hunból Attila király alatt ment 
át a latinba, így lett belőle kalendárium. 
A latinból vették át a románok, akik nálunk 
sokkal később alakultak ki a Kárpátokon túl. 
A magyarságot nemzetté a nemzeti tudata 
teszi, amelynek ápolása elsőrendű felada-
tunk. Csarli Robert Darwin kommunista 
ideológus (eredeti nevén Rabbi Rubinstein) 
tévesen hirdette, hogy az ember a majomtól 
származik; ezzel az állítással az önbecsülé-
sünket rombolta, holott nekünk büszké-
nek kell lennünk. A géntudomány a XXI. 
században kimutatta, hogy az ember Isten 
képmása még a félrevezetett muzulmánok 
esetében is, a magyarság esetében pedig 
különösen. Mi a keleti Góg és Magóg fiai 
vagyunk, Magógtól származik a magarság, 
aminek mai változata a magyarság. A Ma-
góg nemzetségnek semmi köze sincs a nyu-
gati haszonleső, dekadens Demagóghoz. 

Isten oldalnézetben kalap alakúnak te-
remtette hazánkat, balra a copf Fiume és 

környéke, jobbra a sild Erdély, csak később 
csíptek le belőle két magyarországnyit a 
zivataros vérszázadok. A harcias magyar 
nemzet mindent elkövet, hogy békés körül-
mények között forrassza egybe, ami egykor 
eltörött. Az eltört kor-show című előadás, 
amely a Trianonból való kilábalást dolgozza 
fel zenés-énekes-táncos népszerű forma-
bontó formában, 27 magyar színházban lett 
bemutatva, mindegyiket Vidnyánszky Attila 
rendezte Koltay Gábor díszletében és jel-
mezeivel, a szöveg Berkesi András és Wass 
Albert művei alapján készült, Kálmán Imre, 
Dunajevszkij és Ákos dalai hangzanak fel 
benne, megtekintése az általános iskola fel-
ső tagozatában kötelező.

A magyar nemzetet azért támadják, mert 
nem bírják elviselni, hogy egy ennyire te-
hetséges nemzet is élhet a Földön. A magyar 
származású Thomas Alva Edison (Edi alvó 
fia Tamás), aki szunyókálás közben találta fel 
a villanypásztort, a pásztorkutyát és Puskás 
Tivadart, azért nem kaphatott Nobel-díjat, 
mert a hazánkkal szemben ellenséges klikk 
elvágta tőle. Sok nagy magyar embert nem 
becsültek meg életében, de nekünk a halá-
lukban igenis meg kell becsülnünk őket.

A magyarság vitézségre és vezetésre ter-
mett nép. A kereszténységet megvédtük a 
pogányoktól, a tatár, a török és a muszka 
dúlástól és veszedelemtől egyaránt, még-

hozzá úgy, hogy sose lettünk német gyar-
mat, amikor pedig igen, akkor a történel-
münk szünetelt, de a szabadságunkat még 
akkor sem adtuk fel. A magyarban van 
valami a mormotából, ősi havasi totemál-
latunkból, mert a rablétet egészségesen át 
szoktuk aludni, és azalatt, ha akarnánk, se 
tudnánk rosszat tenni. A tatárokkal, a törö-
kökkel és az oroszokkal azóta is szoros ba-
rátságot ápolunk, az egykori hódítókat mi, a 
kisebbek, ám jóval vitézebbek lenyűgöztük 
és magunkhoz hasonítottuk. Következő fel-
ada tunk, hogy a nyelvünket is megtanulják. 
Az első lépést már megtettük: mi, magyarok 
nem tanulunk idegen nyelveket, ha valamit 
akarnak tőlünk, tanuljanak meg magyarul 
ők. Szakértők szerint a magyarságot az ide-
gen nyelv tudásának hiánya tartotta meg 
ennyi évezreden át. Jó irányban haladunk, 
az isztambuli bazárban már beszélnek ma-
gyarul.

Minthogy nálunk csak vasárnap van isko-
la, a világítás és a fűtés egészét meg tudjuk 
takarítani, egy napra ugyanis nem érdemes 
befűteni, a világítást pedig a nappali fény 
biztosítja. A hét többi napján a diákok a 
szüleikkel és a nagyszüleikkel együtt köz-
munkában vesznek részt, amit a helyi kor-
mányhivatal jelöl ki. Az árokásás, a lomtala-
nítás, a kukoricatörés, a szemétszállítás és a 
kéményseprés a következő tanévtől kezdve 
érettségit helyettesítő tantárgyként kivált-
hatja a matematikát, a fizikát, a földrajzot és 
a magyar irodalmat, ettől a magyar diákok 
eredményessége nemzetközi mércével egy 
csapásra meg fog nőni. A vasárnapi iskola 
reggel hatkor közös ájtatossággal egybekö-
tött testneveléssel indul. A kislabdahajítás 
összefonódik az ördögűzéssel, a falra festett 
migránsok szívére és fejére való célzásban a 
nyugdíjasok is részt vehetnek. Vasárnapon-
ként este hatig folyik az oktatás és a nevelés, 
utána mindenki részt vesz az ökumenikus 
vecsernyén, amit lelkészi felügyelettel a po-
litikai és a kulturális élet vezető kiválóságai, 
a Művészeti Akadémia tagjai celebrálnak. 
Vecsernye után az iskolák alagsorában a 
kisdohosok szabadfoglalkozásban sportbé-
lyeget gyűjtenek. Az iskolaépületek eladásá-
ból az állam jelentős bevételre tehet szert; 
a vasárnapi foglalkozásokat fokozatosan cél-
szerű átvinni a hegytetőkre és az esztenákra, 
hogy az ifjúság a hőséghez és a hideghez 
egyaránt hozzá tudjon edződni. Kézimun-
kaórán a diákok a központi műhelyből ki-
szállított húsz–negyven centiméteres büsz-
tökre (mellkasokra) csavarozható, könnyen 
cserélhető gyurmafejeket, gipszfejeket vagy 
fafejeket formáznak. A kötelező fejek listáját 
a kormányzati kommunikációs portálon há-
romhetente frissítik, onnét a kispajtások is 
letölthetik maguknak.

Országtudományi ismeretek 
az általános iskolák  

5. osztálya számára, 2016.
T E R V E Z E T

SPIRÓ GYÖRGY

ÖTÖDIKES
TANKÖNYV

Részlet a szerző  
Egyéni javaslat című könyvéből,  
amely a Magvető Kiadó 
gondozásában jelent meg.
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IRODALOM

Patrick Modiano 
ALVÓ EMLÉKEK
Egy férfi barangol Párizs ut cáin. 
Múltját, hajdani önmagát 
keresi. Ha sikerül kiderítenie, 
ki is az a hat nő, akinek a neve 
és címe ott van a noteszá-
ban, talán az élete rejtélye 
is megoldódik. Az irodalmi 
Nobel-díjas Patrick Modiano 
legújabb, sejtelmes hangu-
latú regényében a hatvanas 
évek Párizsának helyszínei és 
szereplői elevenednek meg 
lenyűgöző érzékletességgel.

125×190 mm,
112 oldal, füles, kartonált 
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ146

J. M. Coetzee

A BARBÁROKRA VÁRVA
Egy nyomasztóan békés gyarmati városka a hódító civilizáció 
peremén. Egy nyugdíjazására készülő, fásult bíró, gyarmati 
hivatalnokok, leigázott őslakók egy letűnt, kultúra romjai kö-
zött. Egyre többen suttogják, hogy a civilizált világ határán túl 
a vad, barbár törzsek háborúra készülnek. De kik is valójában 
a barbárok? Ki látta őket a saját szemével, ki hallotta őket 
a saját fülével?  És ki tudja biztosan, mik a szándékaik?  
A Nobel-díjas dél-afrikai író, John Maxwell Coetzee disz-
tópikus hangulatú regénye felkavaró történet a zsarnokság 
örök jelenvalóságáról és a civilizáció máza alatt lüktető,  
állati brutalitás mélyen emberi voltáról.

A kötet jellemzői:
124 × 183 mm,

270 oldal, kartonált

Rendelési kód: BZ141
Bolti ár: 3999 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

Jan Brokken

A MEGTORLÁS
Egy holland falu élete 
a német megszállás alatt

Egy csöppnyi holland faluban 
meghal egy német katona, 
amit iszonyú megtorlás 
követ. Vajon miért ölték meg 
a németet? Vagy talán csak 
baleset történt? Szövevényes 
krimi kerekedik a történetből, 
miközben megelevenednek 
előttünk a megszállók és a he-
lyi lakosok háborús hétköz-
napjai a polderek világában.

138×214 mm,
344 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ142

Szerb Antal

MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNET

A maga korában botrányosnak számító, azóta számos 
– csonka és kevésbé csonka – kiadást megért iro-
dalomtörténet Szerb Antal legtöbbet forgatott műve, 
amely évtizedek óta most először jelenik meg a maga 
teljességében. A szöveget jegyzetekkel, a sajtó alá 
rendező Pálfy Eszter tanulmányával adjuk közre.

142×197 mm, 552 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4999 Ft   KLUBÁR: 4650 FT  
Rendelési kód: BZ145

Havasréti József
SZERB ANTAL

Havasréti József monumentá-
lis munkája nagy műgonddal 
és lenyűgöző problémaérzé-
kenységgel megírt olvasmá-
nyos pályakép és esszéisz-
tikus életrajz. Részlet- és 
gondolatgazdag portré Szerb 
Antalról. Havasréti a hátteret 
és a korszakot is bemutatja: 
az akkori irodalmi és szellemi 
közeget, a század első felé-
nek társadalomtörténetét. 

142×197 mm,
688 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5999 Ft
KLUBÁR: 5580 FT

Rendelési kód: BZ144

G. István László

FÖLDABROSZ
G. István László verses-
kötete egyszerre gondo-
lati és érzéki líra: az érett 
férfikor állapotáról tudósít, 
amikor a döntéseknek 
súlya, a visszaemlékezé-
seknek távlata lesz. Egy 
igazi életigenlő kötet arról, 
hogy a szó segítségével ho-
gyan emelkedhetünk felül 
a nehéz helyzeteken.

100×170 mm,
96 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Rendelési kód: BZ132

Várady Szabolcs

DE MENNYIRE
Várady Szabolcs a leg-
jelentősebb mai magyar 
költők egyike, régóta várt 
új kötetének megjelenése 
a kortárs hazai líra nagy 
eseménye. 
A De mennyire végig 
nagyon személyes könyv. 
Összegzéskötet, benne 
megcsillannak a Várady-líra 
erényei: irónia, intellektua-
litás, hűvös szenvedélyes-
ség, elegáns életfilozófia.

100×170 mm,
96 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Rendelési kód: BZ133

TÉNYEK ÉS TANÚK SOROZAT 
Karig Sára

A SZERENCSE LÁNYA
Az interjúkötetből megtud-
juk, hogy a bajai úrilányból 
hogyan lett szociáldemok-
rata; hadifoglyok, bujkáló 
zsidók, árva gyerekek 
megmentője, utóbb a 
Világ Igaza; a kék cédulás 
választások leleplezője, 
majd hat évig vorkutai 
fogoly, hazajövetele után 
pedig szerkesztő, neves 
műfordító.

124×197 mm,
684 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5499 Ft
KLUBÁR: 5090 FT

Rendelési kód: BZ134



Michel Houellebecq –  
Bernard-Henri Lévy

KÖZELLENSÉGEK 
Franciaország kedvenc botrányhősei huszon-
nyolc levelet váltottak, amelyekben megtár-
gyalták, hogyan próbálják elviselni és fel-
dolgozni a rájuk zúduló médiaössztüzet, és 
hogyan védekeznek ellene. A Közellenségek 
két hatalmas egójú, sebzett férfi élveboncolás-
sal felérő párbeszéde.

135×197 mm, 384 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4299 Ft   KLUBÁR: 3990 FT  
Rendelési kód: BZ148

Most egy pillanatra visszatérek a saját 
életrajzomra. A megjelenésekor megelé-
gedtem annyival – akkoriban még ráke-
resgéltem a Google-on a nevemre –, hogy 
átfussam az Express online felületén meg-
jelenő „jó oldalakat” (ha lehet így monda-
ni); ennek alapján könnyedén kikövetkez-
tethettem, hogy az apám és az anyám lettek 
a mű vitathatatlan sztárjai, aminek az lett 
a magától értetődő következménye, hogy a 
mű teljesen érdektelen. Mégis, hogy lehet, 
hogy egy újságíró, még ha feltételezzük is, 
hogy lelkiismeretes és leleményes (bár az 
a néhány e-mail, amit a Demonpion nevű 
újságíróval váltottam, egyáltalán nem utalt 
arra, hogy különösen leleményes lenne), 
néhány beszélgetés során bármi olyan in-
formációt nyert volna ki az apámból vagy 
az anyámból (akik a maguk módján mind 
a ketten rémítően kifinomult, és szinte a 
perverzitást súrolóan intelligens emberek), 
ami az igazságra hasonlítana? 

A szüleim természetesen boldogan ve-
tették rá magukat a lehetőségre, hogy nagy 
csinnadrattával előadják a szokásos műsor-
számukat, és a maguk módján újra felvá-
zolják a házasságuk történetét. Egyébként 
nem feltétlenül azért, hogy a szétválásuk-
ban maguknak követeljék a pozitív szere-
pet. Igaz, apám legszívesebben a derék fic-
kót alakítja, a bátor és becsületes proletárt, 
akit egy veszélyes, labilis nő megszédített. 
Ezzel szemben anyám időnként nagyon 
pikánsnak találja, hogy egy csipetnyi rock 
and roll-életérzést csempész a történetbe – 
például úgy, hogy eltúlozva mutatja be a 
drogfogyasztási szokásait. A két főszereplő-
től, vagy többé-kevésbé közvetlen tanúktól 
gyerekkoromban legalább tucatszor hallot-
tam a találkozásuk, közös életük, majd szét-
válásuk történetét. Apám és anyám minden 
alkalommal feljavította némileg a saját 
verzióját, más kontextusba helyezték, hoz-
záadtak egy-egy couleur locale vagy a kor-
szakra jellemző részletet. Mostanra egyet-
len észszerű következtetést tudok levonni 
a történetből: nagy szerelmi szenvedélyről 
lehetett szó, szüleim életének egyik legna-
gyobb szerelméről – olyan nagy szerelem 
volt, ami még húsz évvel később is életük 
legtöbb szenvedélyt kiváltó beszédtémája 
maradt mindkettőjük számára. 

Végeredményben mind a ketten jó re-
génytéma lehettek volna – és ez a regény 
szólhatott volna a dicsőséges harminc év-
ről is egyben, Franciaország modern kori 

történetének erről a különös időszakáról 
is. Csakhogy ez regény nem az Elemi ré-
szecskék lett volna. Ha nagyon akarjuk, az 
anyám esetében lehetne találni egynémely 
hasonlóságot; de ami az apámat illeti, egy-
általán nem. Michel apjának figurája nem 
igazán megfogható, Bruno apjáé nagyon 
jól sikerült, de semmi köze az enyémhez. 
És ez azt az elméletemet igazolja, ami 
egyre nyomasztóbban nehezedik rám: az 
igazságmennyiségnek, jelen esetben az ön-
életrajzi igazságmennyiségnek, amivel az 
ember egy regényalakot felruház, az iro-
dalom esetében semmi jelentősége sincs. 
Amiből az következik, hogy nyugodtan be-
vallhat mindent az ember, mindent, és az 
ellenkezőjét is, az igazat éppen úgy, mint 
a hamisat, anélkül, hogy ennek bármilyen 
hatása lenne a mű sikerére. 

Esetünkben lényegében egy dolog szá-
mít: hogy a vallomásos irodalom megfe-
lel-e az ön, Bernard-Henri Lévy számára, 
lehetővé teszi-e, hogy szép oldalakat írjon, 
avagy sem. De azt hiszem, ezt addig nem 
lehet megtudni, amíg nem tett vele kísérle-
tet az ember. Ami engem illet, nem igazán 
tudom, hogy állok a kérdéshez. 2005-ben 
ki akartam magam pihenni az Egy sziget 
lehetősége után, ezért lejegyeztem néhány 
emléket az interneten. De elég hamar ab-
bahagytam. És bár beleegyeztem e néhány 
oldal publikálásába, végül visszakoztam, 
és egészen máig egyetlen kiadónak sem 
engedtem, hogy beillessze őket valame-
lyik kötetembe. Attól tartok, a Tolszto-
jéhoz vagy Rousseau-éhoz mérhető nagy 
önéletrajzi vállalkozás nem igazán az én 
műfajom. Ezzel szemben azt hiszem, hogy 
néhány itt-ott elhelyezett életrajzi utalás 
egy nem életrajzi tárgyú szövegben bírhat 
némi esztétikai értékkel (sajnálom, ha ez 
enyhén stendhalosnak tűnik), egyszóval, 
nem tudom, csak kísérletezem. Már csak 
az ön kérdése vár válaszra: hogy miért 
(hogy miért nem jöhet szóba az ön eseté-
ben, és az enyémben miért igen?) 

Azt hiszem, ez a néha-néha megnyilvá-
nuló vallomásos hajlam nálam két egészen 
különböző forrásból fakad. Az első lenne 
az a már említett megrögzött bizonyosság, 
hogy nincs vallomás, ami bármennyire is 
megváltoztatná az ember személyiségét; 
nem gyógyítja, de nem is súlyosbítja az 
esetleges gyöngeségeit, egyszóval a pszi-
choanalízis-ellenes bizonyosság, talán az 
egyik olyan ritka bizonyosság, ami – Isten 
nemlétének tudatán túl – soha nem ha-
gyott magamra. A második az önmagam 
elképesztő túlbecsülése, aminek időről 
időre áldozatul esem, és aminek köszön-
hetően azt gondolom, hogy semmiféle 
vallomás nem tudná kimeríteni a szemé-
lyiségem végtelen gazdagságát, hogy az 
idők végezetéig meríthetnék a lehetősége-
im óceánjából – és ha valaki azt hiszi, hogy 
ismer engem, annak csak az az oka, hogy 
kevés információ áll a birtokában. 

Néha Nietzschének érzem magam, 
aki az Ecce Homóban hasznosnak találta, 
hogy beszámoljon a nagyközönségnek az 
étkezési szokásairól, például hogy szereti 
a „lefölözött tejből készült kakaót”, mert 
meg volt róla győződve, hogy semmi sem 
lehet érdektelen, ami vele kapcsolatos (és 
a legrosszabb az egészben, hogy tényleg 
ezeket az oldalakat olvassa némi élvezettel 
az ember, ezek azok az oldalak, amelyek 
talán túlélik az Im-ígyen szóla Zarathustrát). 
Igazság szerint tökéletesen megértem, 
hogy az irodalom stendhali, arisztokrati-
kus, könnyed oldala halálra idegesít né-
melyeket (bár Nietzschénél azért kevésbé, 
mert ő soha nem tett szert igazán a köny-
nyedségre, inkább csak dicshimnuszokat 
zengett róla, mint hogy gyakorolta volna).

MICHEL HOUELLEBECQ

Levél Bernard-Henri Lévynek
Részlet a szerző Közellenségek című új könyvéből, amely  

a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Tótfalusi Ágnes.
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KULT KÖNYVEK és 
SZÉPIRODALMI BESTSELLEREK

A 21. SZÁZAD KIADÓTÓL 
Tommy Orange

SEHONNAI
Bámulatos és megrázó portré Ame-
rikáról. Költői és ádáz könyv, minden 
lapja egy robbanás erejével ér fel. 
Sodró lendületű, többgenerációs 
történet, az erőszak és a gyógyulás, 
az emlékezés és az önazonosság 
regénye. Szilaj, mókás, izgalmas és 
modern. A New York Times bestsel-
lerlistájának állandó szereplője!

Rendelési kód: BZ149
137×197 mm, 300 oldal,
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT  

Jonathan Franzen

A VILÁG VÉGÉNEK VÉGE
Franzen új esszégyűjteményével arra hívja fel a fi-
gyelmet, hogy emberhez méltóbb módon is létez-
hetnénk a világon. Higgadt, mégis csípős nyelven 
íródott könyv, a szerző érvei alaposak, gondolko-
dásmódja leleményes. Segít abban, hogy az em-
ber reménnyel, de józanul tekintsen a jelenre és a 
jövőre. 
Rendelési kód: BZ151
125×200 mm, 350 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft   KLUBÁR: 3250 FT  

John Updike

AZ EASTWICKI BOSZORKÁNYOK
John Updike-életműsorozat
Rhode Island állam eldugott tengerparti városká-
jában Alexandra, Jane és Sukie, a három igéző, 
elvált nő boszorkányos képességeik segítségével 
próbálják kiteljesíteni nőiségüket, és különleges 
karakterüket... Friss, vibráló olvasmány, a szerzői 
életműsorozat egyik legnépszerűbb darabja!
Rendelési kód: BZ152
134×202 mm, 450 oldal, keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3990 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  

Philip Roth

ISTEN VELED, COLUMBUS
A címadó kisregény egy szegény fiú és egy gazdag, 
kertvárosi lány, Brenda nyári szerelméről és a másik 
származásával kapcsolatos ellentmondásos érzé-
sekről szól. A további novellákban az amerikai zsidó 
közösség élete és konfliktusai jelennek meg: hol bot-
rányos, hol megejtően gyengéd történetek. Magyarul 
először!
Rendelési kód: BZ153
125×200 mm, 180 oldal, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft   KLUBÁR: 3390 FT  

Gabriel Tallent

DRÁGA KIS SZÍVEM
Tallent egy kamaszlány testi, lelki, szellemi függet-
lenségéért vívott harcát tárja elénk brutális őszin-
teséggel és lenyűgöző gyengédséggel. Szívet tépő, 
első regény, amely sokkol, megráz és felemel. Egye-
di stílus, vad természeti környezet: felkavaró olvas-
mány egy kiemelkedően tehetséges író tollából. 
Rendelési kód: BZ150
145×210 mm, 430 oldal, keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3990 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  

Pasquale Festa Campanile

A LATOR
A regény hőse az a bizonyos „jobb 
lator”, aki Jézus mellett halt meg 
a Golgotán. Kaleb egy pimasz, 
életvidám csavargó, aki nagy lel - 
kesedéssel igyekszik becsapni a hi-
székeny embereket, miközben útja 
többször is keresztezi a Megváltóét. 
Eleinte azt gondolja, hogy Jézus is 
csak olyan szélhámos, mint ő – leg-
feljebb kevésbé jó az üzleti érzéke –, 
ezért elhatározza, hogy felajánlja 
neki a segítségét, és csatlakozik 
hozzá. Mikor ráébred, milyen hata-
lommal bír, már inkább elkerülné, 
ám a sors ismét mellé tereli...  
Campanile alkotása a jól ismert 
történetet szokatlan, humoros 
szemszögből mutatja be a töretlen 
élet örömöt megtestesítő lator keser-
édes történetét.

MESÉK MÁTYÁS KIRÁLYRÓL
Számtalan mesés történet létezik az ál-
ruhában népe között járó, jutalmazó és 
büntető, tréfát kedvelő Mátyás királyról, 
nemcsak a néphagyományban, hanem 
neves íróink munkái között is — e kötet 
ezekből mutat be jó néhányat.
Rendelési kód: BZ157
165×234 mm, 128 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft   KLUBÁR: 2290 FT  

L AZI KIADÓ

135×204 mm, 
240 oldal, kartonált
Bolti ár: 2890 Ft
KLUBÁR: 2680 FT  

Rendelési kód: BZ154

Anselm Grün

AZ ÉV ÖTVEN ANGYALA
A könyv 50 angyala – egy-egy erény, segítő 
jó tulajdonság megszemélyesítője. Ebben 
az ötven erényben, magatartásformában, 
életalakító erő rejlik, olyan lehetőségek, 
amelyek megváltoztatják életünket, egyre 
mélyebben alakítanak át bennünket, míg 
meg nem felelünk az „eredeti képnek”.
Rendelési kód: BZ155
135×204 mm, 184 oldal, kartonált
Bolti ár: 2690 Ft   KLUBÁR: 2490 FT  

Nemere István
CSÁK MÁTÉ
A trencséni nagyúr
Az Árpád-ház kihalása (1301) után 
a megerősödő főúri családok igen nagy 
hatalomra tettek szert. Az egyik legna-
gyobb hatalmú oligarcha, Csák Máté 
évtizedeken át sikerrel szállt szembe 
magyar és külországbeli királyokkal, 
az egyházzal és saját népével is.
Rendelési kód: BZ156
144×204 mm, 296 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3200 Ft   KLUBÁR: 2980 FT  



Vámos Miklós olyan író, aki ad magára, 
tehát nem szándéka új könyvével ilyen ha-
táskeltő módon bankot robbantani. Az isten 
szerelmére című kötet olyan pályatársakról 
szól, akikhez Vámosnak egyrészt személye-
sen köze volt pályája során, másrészt olyan 
írókról, akik hatással voltak rá, akiket pél-
daképként, mesterként tisztel, de soha nem 
találkozhatott velük. A kötet két fejezetből 
áll, az első a Hogy volt? címet viseli, ebben 
találhatók azok a portrék, olykor már-már 
konkrét novellák, amelyek olyan alkotókról 
szólnak, akiket Vámos személyesen ismert. 
A másik fejezet címe Írhatnám polgár, eb-
ben kaptak helyet azok az írások, amelyek 
a klasszikusokról, leginkább a huszadik szá-
zad nagy magyar íróiról, költőiről szólnak. 
Mindkét fejezet írásai megjelentek már 
korábban napilapokban és folyóiratokban, 
de fontos megemlíteni, hogy a könyv ösz-
szeállításakor Vámos szinte mindegyik 
szövegbe belenyúlt, itt-ott jelentősen át-
írt szövegeket, illetve ki is hagyott egyes 
darabokat. Az annak idején leginkább fel-
kérésre, megrendelésre készült írások így 
egységessé, még karakteresebbé váltak. 
Vámostól egyébként sem állt távol 
soha a klasszikus történetmesélés, 
az irodalmi anekdoták gyakori 
használata. Szeret mesélni, 
mondhatnánk, ami egyre 
ritkább a modern iroda-
lomban. Szeret „ré - 
gimódian” mesél-
ni, ami persze 
nem azt je-
lenti, hogy 
döcögős, 

Ferencről, Déry Tiborról, Janikovszky Évá-
ról, Kardos G. Györgyről és Hofi Gézáról 
ír a szerző, de felbukkan itt Aczél György, 
Huszárik Zoltán és Weöres Sándor, Faludy 
György, Szabó Magda és Lázár Ervin is. 
A könyv címébe emelt „az isten szerelmé-
re” Mándy Iván kedvelt szófordulatát idézi: 
látszik, hogy Vámos Miklóshoz emberileg 
és íróilag is közel állt az immár klasszikus-
sá vált nagy magyar író. Ezeket az írásokat 
olvasva kibontakozik az olvasó előtt a közel-
múlt magyar irodalmi életének, egyáltalán, 
a közelmúlt Magyarországának egyfajta pa - 
norámája. Mert Vámos, amikor valakiről 
ír, közben nem csak róla ír, hanem arról 
a környezetről, atmoszféráról is, ami ezt a 
valakit körülvette, amiben élt. A légkörről, 
amelyben mindez megtörtént, szerkesztősé-
gekről, kávéházakról, könyvkiadókról, utca-
sarkokról, Balatonról, mindenféle egyébről, 
amitől ezek az írások nem csupán portrék 
lesznek, hanem jóval többek annál. Talán 
korrajzok inkább, mint portrék, pontosab-
ban portréba ágyazott korrajzok. 

A második, Írhatnám polgár című fejezet 
az „ősök”, a huszadik századi magyar iro-
dalom nagyjainak egyfajta arcképcsarnoka. 
Vámos Miklós ebben a fejezetben többek 
között Kosztolányi Dezsőről, Móricz Zsig-
mondról, Csáth Gézáról, József Attiláról, 
Illyés Gyuláról, Karinthy Frigyesről, Márai 
Sándorról ír. Ezeknek az írásoknak az érté-
ke épp abban rejlik, hogy sosem tankönyv-
szagúak, hanem minden esetben személyes 
élményekből, benyomásokból táplálkoznak. 
Vámos szemmel láthatóan mélységesen 
tiszteli ezeket a „nagyvadakat”, ugyanakkor 
olykor mégis megengedi magának, hogy 
szemtelenkedjen velük, hogy viccet csinál-
jon egy-egy velük kapcsolatos mozzanatból. 
Nagyon jól teszi! Épp ezzel hozza közel az 
olvasóhoz ezeket a már klasszikussá vált szer-
zőket, ezzel érzékelteti, hogy bizony nagyon 
is gyarló emberek voltak, olyan gyarló embe-
rek, akik közben remekműveket is írtak. 

Az isten szerelmére roppant élvezetes 
könyv, ami a szórakoztatáson túl az olvasás 
fontosságára, a magyar irodalom olvasásá-
nak fontosságára is felhívja a figyelmet. Vá-
mos Miklós ezzel a kötettel bizonyítja, hogy 
nemcsak kiváló író, hanem kiváló olvasó is.     

Vannai Éva
Vámos Miklós

A Z ISTEN SZERELMÉRE
„Az isten szerelmére...” – A drága Mándy Iván szavajárása a cím. 

Hanglejtését máig hallom. A Hogy volt? szemérmetlen portréi (Örkény, 
Déry, Mándy, Kodály, Mészöly, Lázár, Janikovszky, Szabó stb.) olyan kul-

turális fáklyákról szólnak, akiket személyesen ismerhettem. Az Írhatnám 
polgár meghatott, de (néhol túl) őszinte vallomásai viszont a huszadik szá-

zad közepének legendás íróiról, most először kerülnek kötetbe. Szellemidézés 
tehát, néhány illetlen fotóval és kellő komolytalansággal.

124×183 mm, 494 oldal, keménytábla

Bolti ár: 4499 Ft   KLUBÁR: 4180 FT
Rendelési kód: BZ158

L AZI KIADÓ

Mélységesen tisztelt „nagyvadak”

lassú vagy túlságosan komótos lenne az el-
beszélői stílusa. Egyáltalán nem erről van 
szó, sőt. Nagyon is finoman, árnyaltan, él-
vezetesen mesél, ahogy azt olvasói rég meg-
szokhatták tőle. Vámos nagyon jó ebben a 
műfajban (is). 

Az isten szerelmére olyan kötet, amit na-
gyon nehéz több nekiüléssel olvasni, mert 
annyira beszippanthatja olvasóját, hogy 
egyszer csak azt veheti észre, nem tudja ab-
bahagyni. Miközben olyan a könyv, hogy 
egy-egy darabját is hosszasan lehet ízlelget-
ni. Mindez persze az olvasó habitusára van 
bízva, ki így, ki úgy olvas, kinek a pap, kinek 
a papné. Vámos Miklós több évtizedes írói 
pályája során sok pályatársat megismert, 
otthonosan mozgott a hetvenes-nyolcvanas 
évek magyar irodalmi életében, meg persze 
a későbbi időkéiben is. Olyan alkotókat, 
írókat, költőket, szerkesztőket idéz meg, 
akikkel személyes kapcsolatban állt, akik-
ről van mit mondania, akiket érdemesnek 
tart arra, hogy személyes emlékezetéből a 
kollektív emlékezetbe emelje át alakjukat. 
A könyv első, Hogy volt? című fejezetében 
többek között Örkény Istvánról, Karinthy 

Az „író írókról” műfajának nagy hagyománya van a magyar irodalomban. 
Az olvasó szerencséjére, teszem hozzá, mert ez az a műfaj, amely bepillantást 
enged a műhelytitkokba, az írói álarc mögött rejtőző embert teszi láthatóvá. 
Az olvasó általában szeret minél többet tudni arról, akit kedvel, aki iránt 
érdeklődik. És persze arról is, akit esetleg nem kedvel, netán egyenesen utál. 
Mondhatnánk, hogy ez maga az irodalmi bulvár, a pletykák, a sötét titkok, 
a különféle szaftos történetek melegágya. De nem egészen erről van szó.  
Mert bár lehet az efféle irodalomnak bulvár jellege, a lényege mégsem ez, 
hanem sokkal inkább az emlékezés, sőt, a tisztelet, a szeretet kifejezése 
a „kollégák” iránt. Már amennyiben a szerző ad magára és nem az a célja, 
hogy kiteregesse mások gondosan eldugott szennyesét. 
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ISMERET TERJESZTÉS

Kiss László – Bérczesi Róbert 
ÉN MEG AZ ÉNEK 
behúzott szárnyú felfelé zuhanás

A hiperkarma zenekar front-
emberének pályája igen tanul-
ságos: az idén negyvenhárom 
éves Bérczesi Róbert élete egy 
poklokat megjárt, erősen ma-
gának való fiatalember saját-
ságos küzdelmének története. 
Nem csupán a kábító sze rekkel  
csatát vívó tehetséges művész 
élettörténete bontakozik ki, de 
korrajzot is kapunk.

124×183 mm,
336 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ159

Pataki Éva
FÉRFIKÉPMÁS
Kultúrharc a 19. század végén

A millenniumi előkészületek 
forgatagában Pulszky Károly 
megkapja élete lehetőségét: 
a kormány mesés összeget bo-
csát a rendelkezésére, hogy az 
Országos Képtár igazgatójaként 
világszínvonalú műkincsgyűjte-
ményt hozzon létre Magyar-
országon. Ám irigyei csak az 
alkalmat lesik, hogy a pártpoli-
tika sarába ránthassák őt.

125×200 mm,
264 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3450 FT

Rendelési kód: BZ160

Bojti János
MUSZORGSZKIJ  
HOVANSCSINÁJA 
Ez a könyv évtizedek kutatá-
sának összegzése, a szerző 
Muszorgszkij utolsó nagysza-
bású operája, a Hovanscsina 
rehabilitációjáért folytatott 
munkálatainak kísérője és 
egyfajta mellékterméke.  
Az író a mű rekonstrukciójának 
szükségessége mellett érvel, 
az opera átfogó értelmezését, 
sőt újraértelmezését kínálja. 

165×235 mm, keménytábla,
356 +112 oldal
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT

Rendelési kód: BZ166

Oliver Hilmes
A FEKETE ÖZVEGY
Alma Mahler-Werfel élete

Európa 20. századi kultúrtör-
ténetének kevés ellentmon-
dásosabb alakja van, mint 
Alma Mahler-Werfel. Jelentős 
művészek hosszú sorának 
volt szerelme és múzsája. 
A korszak három kimagasló 
szellemének volt a felesége: 
Gustav Mahlernek, Walter 
Gropiusnak, s végül Franz 
Werfelnek.

140×220 mm,
416 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4290 Ft
KLUBÁR: 3990 FT

Rendelési kód: BZ167

Dave Itzkoff

ROBIN

Robin Williams az egyik legkedveltebb és legtöbbször 
félreértett szórakoztatóművész volt, akit eleinte komikus 
zseniként ismert meg a világ. Ünnepelt filmjeit a magyar 
közönség is ismerte és szerette. Géppuskatűzként pattogó 
humorbombáival mindenkit levett a lábáról, ám a vidám 
bohócszerep mögött ellentmondásos érzelmek és az 
önbizalomhiány végtelen mélysége feszült. Dave Itzkoff, 
a New York Times kulturális újságírója leleplező erejű élet-
rajzában arra vállalkozott, hogy a sikerek mellett felfedje 
a színészóriás rendkívüli küzdelmét, amelyet az alkohol-
függőséggel és a depresszióval folytatott.

A kötet jellemzői:
150 × 210 mm,

552 oldal, kartonált

Rendelési kód: BZ161
Bolti ár: 4999 Ft

KLUBÁR: 4650 FT

Rejtő Jenő

FUSS VAGY FIZESS!
Elveszettnek hitt művek

Újabb Rejtő-mű az ismeret-
lenség homályából, újabb 
irodalomtörténeti kiigazítás. 
Az Elveszettnek hitt művek 
alcímű sorozat új darabja két 
összetartozó művet takar, 
egyik cím (talán) ismerősen 
csenghet, de a tartalom más, 
főleg hogy csonka szövegköz-
lésről volt szó korábban.

125×183 mm,
304 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: BZ162

Ignotus

EGY ÉV TÖRTÉNELEM
1916-ban a Nyugat kritikusa 
úgy döntött, hogy körképet 
fest a világégésről, de nem 
felelősöket keres, hanem 
világosan érvel, amikor nem 
ismert adalékokkal szolgál 
a román királyról, az albán 
törekvésekről, a Titanicról, a 
Lusitániáról, Clemenceau-ról, 
aki szerinte a világ legrosz-
szabb embere. 

125×183 mm,
224 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: BZ163

Márkosfalvi Barabás Miklós

ÖNÉLETRAJZ
Pompás karriertörténet, a 
korszak egyik legjobb és legiz-
galmasabb memoárja. A hely-
színek magukért beszélnek: 
Kolozsvár, Bécs, Bukarest, 
Itália, Pest, újra Erdély, az 
krónika pedig egyszerre szól 
gyerekkorról, sikerekről, a 
szabadságharcról és a kiegye-
zésről, a Pesti Műegyletről és 
a családi titkokról.

125×183 mm,
328 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: BZ164

gróf Teleki Pál
EURÓPÁRÓL ÉS  
MAGYARORSZÁGRÓL
A kötet tizenkét írást tartal-
maz. Részben politikatörténet, 
de a népességi, kisebbségi 
témák boncolgatása mellett 
kiderül, miként vélekedett 
egy tudós kora Európájáról. 
Pazar, okos közéleti és magyar 
történelmi krédó a kötet, me-
lyet a tragikus sorsú magyar 
miniszterelnök jegyez.

125×183 mm,
328 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ165

S Z É P M Í V E S  K Ö N Y V E K



Rendeljen június 3-ig!                          www.lira.hu           (1) 33 77 333           (1) 299 80 00 17

SÉTÁK  
AZ ORSZÁGHÁZBAN
Az Országházi séták kézikönyvsorozat az 
Országház épített kincseit, művészeti al-
kotásait és különlegességeit mutatja be 
tematikus kötetekben. A sorozat 2015 óta 
megjelent könyveit az idei évben három 
újabb kiadvány követi, amelyek az Országház nevezetes 
termeinek történetét, Munkácsy Mihály Honfoglalás című 
festményét, valamint Róth Miksa üvegmunkáit mutatják 
be. A kötetek a legújabb kutatási eredményeket 
is felhasználva nyújtanak egyedülálló áttekintést 
az Országház és műtárgyai történetének megis-
meréséhez.

Dúzsi Éva – Széll Szilvia

ORSZÁGHÁZI KALAUZ
56 oldal. Bolti ár: 1600 Ft
KLUBÁR: 1490 FT

Rendelési kód: BZ169

Andrássy Dorottya

AZ ORSZÁGHÁZ ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE
64 oldal. Bolti ár: 1700 Ft
KLUBÁR: 1580 FT

Rendelési kód: BZ170

Villám Judit

AZ ORSZÁGGYŰLÉSI KÖNYVTÁR
80 oldal. Bolti ár: 1700 Ft
KLUBÁR: 1580 FT

Rendelési kód: BZ172

Kapitány-Horváth Zsuzsa

AZ ORSZÁGHÁZ DÍSZÍTŐFESTÉSZETE
88 oldal. Bolti ár: 1800 Ft
KLUBÁR: 1670 FT

Rendelési kód: BZ173 

Bojtos Anikó

AZ ORSZÁGHÁZ FALFESTMÉNYEI
112 oldal. Bolti ár: 1900 Ft
KLUBÁR: 1770 FT

Rendelési kód: BZ171

Kelecsényi Kristóf Zoltán

AZ ORSZÁGHÁZ SZOBRAI
116 oldal. Bolti ár: 1800 Ft
KLUBÁR: 1670 FT

Rendelési kód: BZ174

Csákó Beáta – Samu Nagy Dániel
MINDENNAPOK AZ ORSZÁGHÁZBAN
92 oldal. Bolti ár: 3300 Ft
KLUBÁR: 2990 FT

Rendelési kód: BZ175

A sorozat köteteinek jellemzői:
168×188 mm,

cérnafűzött, kartonált

H A M A R O S A N 
M E G J E L E N I K :
 
Csákó Beáta – Samu Nagy Dániel
AZ ORSZÁGHÁZ  
NEVEZETES TERMEI

Andrássy Dorottya – Dúzsi Éva
MUNKÁCSY MIHÁLY  
ÉS AZ ORSZÁGHÁZ

Kerekes Margit
AZ ORSZÁGHÁZ  
ÜVEGMŰVÉSZETE

A SOROZ AT EDDIG 
MEGJELENT KÖTETEI:
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Seth Stephens-Davidowitz 

MINDENKI HAZUDIK
Az vagy, amire klikkelsz

Seth Stephens-Davidowitz, a Harvardon végzett köz-
gazdász, a Google volt adattudósa, a New York Times 
rovatvezetője szerint az, amit az emberekről gondoltunk, 
nagyrészt totális tévedés. Hogy miért? Azért, mert az em-
berek hazudnak. Hazudnak a barátaiknak, a szeretőiknek, 
az orvosuknak, a közvélemény-kutatóknak – és önmaguk-
nak is. Csakhogy… Az internet korában már nem kell arra 
hagyatkoznunk, amit az emberek magukról mondanak! 
A keresőmotorok, a közösségi oldalak, a randi- és a 
pornóoldalak digitális aranybányák a Big Data kutatóinak. 
Valós képet adnak arról, mit gondolnak, mit akarnak, mit 
tesznek valójában az emberek.

Filippov Gábor–Nagy Ádám– 
Tóth Csaba szerk.
PÁRHUZAMOS  
UNIVERZUMOK
Képzelet és tudomány

A kötet tizenöt tanulmánya 
a Star Wars, a Star Trek, 
a Harry Potter, a Deadpool, 
a Kapcsolat vagy a Trónok 
harca mellett számos további 
népszerű sci-fi, horror, fantasy 
és disztópia társadalom- és 
természettudományi elemzésé-
re vállalkozik.

124×183 mm, 648 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

Rendelési kód: BZ177

Tim Peake
CSILLAGKÖZI  
KÉRDEZZ-FELELEK
157 észbontó tudnivaló  
az űrből

Rengeteg érdeklődő levelet 
kapok az emberektől, akik 
egyre többet szeretnének 
megtudni az űrbéli életről. 
Ebben a könyvben részlete-
sen megválaszolom ezeket 
a kérdéseket, kiegészítve őket 
a saját, űrhajósként szerzett 
tapasztalataimmal. (Tim Peake)

150×230 mm, 
296 oldal, kartonált
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: BZ183

Lotta Sonninen
NAGY SÉRELMEINK 
KISKÖNYVE
Legyünk őszinték: baromira ide-
gesítő és unalmas a manapság 
állandóan hangoztatott „legyél 
pozitív” és a sok duma a me-
ditálásról, meg a jógázásról.  
Ez a vidám, kreatív könyv lehe-
tőséget nyújt a tulajdonosának 
arra, hogy kiírja magából az őt kö-
rülvevő idióták idegesítő dolgait, 
és hangot adjon az élet pokolian 
sötét oldalának is!

150×200 mm,
160 oldal, kartonált
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ182

ISMERET TERJESZTÉS

A kötet jellemzői:
125 × 200 mm,

360 oldal, kartonált

Rendelési kód: BZ176
Bolti ár: 3999 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

SZÍNHÁZNAPLÓ

A Corvina Kiadó napló-soro -
zatának új darabja a színház-
művészetre koncentrál.  
A kötet tulajdonosa előadá-
sonként foglalhatja össze gon-
dolatait, idézheti az alkotók, 
a kritikusok véleményét, vagy 
archiválhatja a színlapokat, 
belépőjegyeket. A könyv 
végén tájékoztató jelleggel 
röviden listázva a fontosabb 
hazai színházak elérhetőségei 
találhatóak.

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

Rendelési kód: BZ178

Simon Róbert
TÖRTÉNETÍRÁS  
AZ ISZLÁMBAN
A Fontes Orientales újabb kö-
tete az iszlám történetszemlé-
letét mutatja be: hogyan látták 
a muszlimok önmagukat, 
s hogyan szemlélték mások 
történelmét. A szerző széles 
körű összehasonlító anyag se-
gítségével elemzi a történetírás 
csapdáit, egyéb tudatformák-
kal való összefonódottságát, 
és ezután vizsgálja meg 
az iszlám történetlátását. 

125×215 mm,
556 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT

Rendelési kód: BZ179

Manfred Flügge
NAGYVÁROS LÉLEK NÉLKÜL
Bécs, 1938

Az Anschluss, majd a nácik 
bevonulása Bécsbe az európai 
történelem traumatikus fordu-
lópontja volt. Az események 
ábrázolását politikai szereplők 
és áldozatok – köztük Sigmund 
Freud, Robert Musil, Franz 
Werfel és sok más író, művész 
és tudós – életének leírásával 
vegyítve részletes korrajzot 
és sorsok panorámáját vetíti 
az olvasók elé a szerző.

138×214 mm,
432 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT

Rendelési kód: BZ180

#IZRAEL70MAGYAR
Hetven magyar képeslap 
a hetvenéves Izraelnek

Ki álmodta meg Izrael 
államát? Kinek a filmjét 
nevezték először Oscar-díj-
ra? Ki hamisította Eich mann 
útlevelét? Ki fejlesztette ki 
a Vaskupolát? Mindezekre a 
kérdésekre választ kapunk, 
ha belelapozunk ebbe az ün-
nepi albumba, amely Izrael 
állam függetlenségének 
hetvenedik évfordulójára 
készült. 

165×238 mm,
328 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ181

Kiss Csaba
JÁTSZÓTÁRS
A magyar szókincs bővítése 
átértelmezett kifejezésekkel
80 perces kiváló rock CD-vel 
kiegészítve!
Különleges és szórakoztató, 
humoros szópár-szótár! 
A szópárgyűjtemény szellemi 
játék szavakkal. Örökérvényű 
alkotás, a nonszenszirodalom 
játékos ágát képviseli!
Az 5246 szópár sokszor meg-
hökkent, hogy mi minden van, 
ami nincs!
145×205 mm, 200 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ184

ZENEI CDMELLÉKLETTEL
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HVG KÖNY VEK

A TERAPEUTA ESETEI
Megyeri Zsuzsanna

GYERE KÖZELEBB!
Visszatalálni egymáshoz 
párterápia segítségével

Hogyan tudja Anikó és Kris-
tóf felfedni a düh, a sértett-
ség, a kritika és a szégyen 
helyett a valódi érzéseiket: 
a félelmet, a fájdalmat  
és a szomorúságot. A te-
rápia során megtanulják 
kifejezni szükségleteiket és 
reagálni a másik igényeire.

115×164 mm,
192 oldal, kartonált
Bolti ár: 2500 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ189

Feldmár András

ŐSZINTESÉG
„Az igazi beszélgetés 
az, amiben az igazság 
megmutatja magát.  
Egy jó dialógus szere-
tettel teli, amiben sem 
a másik nem tudja, mi 
a tuti, sem én, de ha 
jóindulatúak és őszinték 
vagyunk, megjelenik 
közöttünk az igazság. 
Nagy élmény.” (Feldmár 
András)

125×176 mm,
168 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2900 Ft
KLUBÁR: 2690 FT

Rendelési kód: BZ190

SZENZÁCIÓS  
REKORDOK
Leggyorsabb –  
legnagyobb – legerősebb

Ki lépte át elsőként 
a hangsebességet? Hol 
található a Naprendszer 
leghidegebb helye? 
Melyik volt a legnagyobb 
dinoszaurusz? Elképesz-
tő tények emberekről, 
állatokról, növényekről, 
a Földről és a világűrről.

216×276 mm,
192 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4200 Ft
KLUBÁR: 3890 FT

Rendelési kód: BZ191

Elinor Greenwood

MIT ÉRZEL?
Az érzelmek színes világa

Mi történik a szívedben és 
a fejedben? Hogyan hat a ne-
vetés a szervezetedre? Miért 
jó sírni, ha bánatos vagy? 
Boldogság, félelem, düh, 
szomorúság – olyan sokféle 
érzelem van, nem egyszerű 
kiigazodni rajtuk. Tanuld meg 
felismerni és kifejezni őket!

195×233 mm,
80 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3000 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Rendelési kód: BZ192

A PERIÓDUSOS 
RENDSZER
A kémiai elemek látványos 
enciklopédiája

Milyen vegyületek festik szí-
nesre a tűzijátékot, hogyan 
kapcsolódik a kobalt neve 
a koboldokhoz, és miért 
fedi aranyréteg az űrhajósok 
napellenzőjét? A könyv össze-
foglalja a periódusos rendszer 
118 elemének történetét, 
tulajdonságait, és felhaszná-
lási lehetőségeiket.
216×276 mm,
208 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4900 Ft
KLUBÁR: 4550 FT

Rendelési kód: BZ193

Pedro Alcalde – 
Julio Antonio Blasco
AZ ÁLLATVILÁG  
ZENÉSZEI
Informatív kihajtható oldalak 
és színes illusztrációk segí-
tenek megismerni 14 tehet-
séges állatzenész szokásait, 
hogy közelebb kerülhessünk 
a természetben felcsendülő 
hangok fantasztikus, a filhar-
monikusokat is zavarba ejtő 
változatosságához!

240×240 mm,
32 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3200 Ft
KLUBÁR: 2980 FT

Rendelési kód: BZ194

Quim Tomàs – 
Julio Antonio Blasco

AZ ÁLLATVILÁG 
UTAZÓI

Az állatfajok vonulása 
a természeti világ egyik 
legnagyobb csodája. In-
formatív kihajtható olda-
lak és színes illusztrá ciók 
segítenek feltérképezni 
14 lenyűgöző állatutazó 
vándorlását.

240×240 mm,
32 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3200 Ft
KLUBÁR: 2980 FT

Rendelési kód: BZ195

ENGLISH  
FOR EVERYONE
Középhaladó 3. 
nyelvkönyv 
195×233 mm,
288 oldal, kartonált
Bolti ár: 5500 Ft
KLUBÁR: 5090 FT

Rendelési kód: BZ185

ENGLISH  
FOR EVERYONE
Középhaladó 4. 
nyelvkönyv 
195×233 mm,
288 oldal, kartonált
Bolti ár: 5500 Ft
KLUBÁR: 5090 FT

Rendelési kód: BZ187

ENGLISH  
FOR EVERYONE
Középhaladó 3. 
munkafüzet 
195×233 mm,
264 oldal, kartonált
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: BZ186

ENGLISH  
FOR EVERYONE
Középhaladó 4. 
munkafüzet 
195×233 mm,
264 oldal, kartonált
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: BZ188

Azoknak, akik már biztos alapokkal rendelkez-
nek, de szeretnék továbbfejleszteni a tudásukat. 
A B1 szinttől az alsó B2 szintig terjedő tudás-
anyagot fedik le, azaz középfokra készítenek fel.

Azoknak, akik már magabiztosan használják az 
angolt, de szeretnék továbbfejleszteni a tudásu-
kat. A felső B2 szinttől a C1 szintig terjedő tudás-
anyagot fedik le, azaz felsőfokra készítenek fel.

Átfogó, önálló, a vizua litásra 
épülő tanulási program,  
a beszédkészséget  
és a szövegértést segítő  
ingyenes online hanganyaggal.



ANYA, KÉRLEK,  
MESÉLD EL NEKEM! 
Emlékek ajándékba
165×235 mm, 
112 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ197

MAMA, KÉRLEK, 
MESÉLD EL NEKEM! 

Emlékek ajándékba
165×235 mm,  

128 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft

KLUBÁR: 2290 FT
Rendelési kód: BZ198

Két különleges emlékkönyv, tele nagyszerű, kreatív, 
olykor egészen megható kérdésekkel. Kiváló ajándék 
minden anyának, illetve nagymamának, és egyúttal 
minden gyermeknek és unokának. Kérjük meg édes-
anyánkat, nagymamánkat, válaszoljon a kérdésekre, 
ossza meg velünk gondolatait, emlékeit, ragassza be 
kedvenc fotóit, majd adja vissza nekünk a könyvet.

Emlékek ajándékba
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Mesélne magáról pár szóban?

Elma van Vliet vagyok, kétgyermekes anyuka: a fiaim Finn (8) 
és Tom (5). Hollandiában születtem egy kis faluban. Kisko
romban arról álmodoztam, hogy útra kelek és bejárom a vilá
got. Édesanyám maximálisan támogatott abban, hogy tanul
hassak és világot lássak. Ezt is tettem. Amikor visszaköltöztem 
Hollandiába, sokat dolgoztam, rengeteg barát és nagy pörgés 
volt körülöttem, boldogan éltem az életemet. Ám egy nap te
lefonon hívtak, és abban a pillanatban megváltozott az egész 
életem: az édesanyám hívott, hogy elmondja: súlyos beteg. 
Az orvos közölte velünk, hogy a betegség igen előre haladott 
állapotban van, és édesanyám hamarosan meg fog halni. Haza
felé úton rádöbbentem, hogy annyi minden van, amit nem tu
dok az anyukámról. Azt is tudtam, hogy szeretném elmondani 
neki, mennyire fontos számomra. Mindig csak úgy tekintet
tem rá, mint egy édesanyára, és a kapcsolatunk igencsak egy
oldalú volt – leginkább rólam szólt. Úgy éreztem, hogy ezen 
változtatnom kell, ezért én magam írtam egy könyvet, amit 
ajándékba adtam neki. Így született meg az Anya, kérlek, meséld 
el nekem! Szerettem volna a tudomására hozni, hogy szeretem 

és borzasztóan kíváncsi vagyok az élettörténetére. Azt gon
doltam, hogy a könyv segítségével megkapom a válaszokat a 
kérdéseimre. Ám amit kaptam, az sokkal több volt annál, mint 
amit reméltem. A válaszaiból kiindulva elkezdtünk beszélget
ni. Olyan történeteket mesélt el nekem, amikről addig nem 
is hallottam. Szó esett a múltjáról, részletesen elmesélte, ho
gyan alakult az élete. Én csak hallgattam őt. És ő is meghallga
tott engem. Megnyíltunk egymás előtt, és a kapcsolatunk egy 
egészen új formát öltött. Így történt, hogy egy üres könyv az 
életem legértékesebb ajándékává változott, amit édesanyám
tól kaptam: megszületett kettőnk közös története. Rájöttem, 
hogy érdekelnek más emberek történetei is, és örömet okoz 
számomra, ha a könyveim révén erősíthetem az emberi kap
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„Amit kaptam,  
sokkal több volt annál, 
mint amit reméltem”
Elma van Vliet, a népszerű emlékkönyvek 
szerzője mesél könyvekről, ünnepről, családról, 
sikerről és egy mindent megváltoztató 
telefonhívásról.



Quentin Gréban

SZERETLEK, ANYA!
Szeretlek, anya! Két egyszerű 
szó. De vajon mi van mögöttük? 
Mi mindent rejtenek magukban 
abból a rendkívül sokszínű, össze-
tett életállapotból, amelyet úgy 
hívunk: anyaság? 
31 magyar szerző őszinte vallomá-
sa – Quentin Gréban csodálatos 
festményeivel illusztrálva. 

240×330 mm,  
64 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: BZ199

Quentin Gréban

SZERETLEK, ANYA!
Napló

Egy kis könyv ábrándos ötleteknek, 
kedves szövegeknek, bevásárlólis-
táknak, vagy ihletett rajzoknak... 
Csak rajtad múlik, mennyire egye divé 
varázsolod a sajátodat.

140×195 mm, 128 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ200

Meaghan O’Connell

A N YA  L E T T E M
MOST MI LESZ???
Profi tanácsok kezdő anyáknak

Egy fiatal amerikai nő szenve-
délyesen őszinte beszámolója 
testi és lelki állapotáról az 
anyaság küszöbén. Amikor 
a szerző teherbe esett, majd 
megszülte gyermekét, rájött, 
hogy amire igazán szüksége 
lenne – a nyílt szembenézésre 
a közeledő anyaság érzelmi 
és egzisztenciális viharával –, 
írásban egyszerűen nem léte-
zik. Úgy döntött, hogy maga írja 
meg. Könyve arról szól, hogyan 
lehet kezelni, megérteni azt az átalakulást, 
ami mindent felforgat jövendő életében, s amire lehetet-
len felkészülni. Töpreng az elkerülhetetlen testi átalakuláson, 
regisztrálja szexualitása változásának folyamatát, és próbálja elképzelni 
közelgő új identitását.

130×197 mm, 232 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft  KLUBÁR: 3250 FT  
Rendelési kód: BZ196
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csolatokat. Rengeteg embert kérdeztem meg, amíg írtam a 
könyveket: gyerekeket faggattam ki, mit kérdeznének a szü
leiktől – és persze a szülőktől, mit kérdeznének a gyerekeiktől. 
Kiderült számomra, hogy sokan szeretnének beszélni az éle
tükről a szeretteiknek, csak eddig nem találták meg a módját, 
hogyan tegyék mindezt. Engem pont ez motivál, hogy meg
találjam a lehető legváltozatosabb módját, hogyan tehetném 
még könnyebbé és élvezetesebbé ezeket a beszélgetéseket. 

Mennyire változtatta meg a siker az életét?

Az Anya, kérlek… nem azért készült, hogy ez legyen a hivatá
som, vagy pénzt keressek vele. De kaptam egy levelet, amely
ben egy fiatal lány elmesélte: kiskorában meghalt az édesany
ja, de szerencsére mindig ott volt mellette az édesapja. A lány 
megkért engem, hogy készítsek egy könyvet az édesapjának. 
Elsírtam magam a lány levelét olvasva, és rájöttem, hogy kell 
egy emlékkönyv, ami az édesapáknak szól. A szívemre hall
gatva otthagytam az addigi munkahelyemet, és könyvírással 
kezdetem foglalkozni. Megírtam az édesapáknak szóló Apa, 
kérlek, meséld el nekem! című kötetet, amit a levélíró lány kérése 
ihletett. Ez volt az első alkalom, hogy a karrieremet nem 
tudatosan építettem, és ez nagyon furcsa érzés volt. Csupán 
a szívemre hallgattam, és rengeteg emberrel beszélgettem 
a kapcsolataikról és az emlékeikről. Pszichológusokat is 
megkérdeztem, miért olyan fontos, hogy ismerjük a szüleink 
és családunk múltját. Rájöttem, hogy mindenkinek eljön az 
életében az a pillanat, amikor tudnia kell, miért is született 
erre a világra. 

Mit jelent Önnek a siker?

Fiatalabb koromban azt hittem, a siker mutatója a pénz, a cé
ges autó és a divatos cuccok – sokkal inkább mások véleménye 
formálta a gondolkodásomat. Ma azt tartom sikernek, hogy azt 
csinálhatom, amit szeretek; világszerte fantasztikus emberek
kel dolgozhatom, tanítás után el tudok menni a gyerekeimmel 
ebédelni, és persze ott vannak az élet apró örömei, amik mo
solyra fakasztanak. Az is a siker része, hogy a könyveimmel és 
a termékeimmel egy kicsit jobbá tehetem a világot. 

Melyik a legkedvesebb emléke az édesanyjáról?

Rengeteg kedves emlékem van róla, szeretem felidézni, ahogy 
hétvégén a konyhában órákon át főzött, soha nem sietett, és 
mindig rengeteg fogással pakolta tele az étkezőasztalt. De sok
szor eszembe jut az a nap, amikor először mentem iskolába. Én 
ragaszkodtam ahhoz, hogy egyedül menjek, amibe édesanyám 
végül nagy nehezen belement. Soksok évvel később tud
tam meg, hogy titokban követett: elbújt a fák mögé, nehogy 
észrevegyem.

Hollandiában hogyan ünneplik az anyák napját 
a családok?

Itt az a szokás, hogy a gyerekek ágyba viszik az anyukájuknak 
a reggelit és valami kis ajándékot. Nekem ez az egyik kedvenc 
napom. Már hetekkel korábban elkezdődik a készülődés, az 
iskolában is ajándékokat gyártanak a fiaim. Elvileg mindezt 
titokban kellene tartani, de Tom, a kisebbik fiam annyira iz
gatott ilyenkor, hogy nem tudja magában tartani, mit alko
tott…

M. T. 
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UTAZ ÁSAZ ÉDESVÍZ KIADÓ 
TAVASZI ÚJDONSÁGAIBÓL 

Louise L. Hay

BÍZZ AZ ÉLETBEN!
Szeresd és támogasd  
magad min den nap  
Louise L. Hay bölcsességeivel
Louise L. Hay, az önfejlesztés és 
a pozitív megerősítések nemzetközileg 
elismert vezéregyénisége. Művei több 
mint 50 millió példányban jelentek 
meg világszerte. Munkássága előtti tisz-
telgésként most egy válogatást tartasz 
a kezedben inspiráló tanításaiból.  
Ez a 366 bejegyzés nap mint nap em-
lékeztet majd rá, hogy bízz az Életben. 
Rendelési kód: BZ205 
135×205 mm, 431 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4990 Ft  KLUBÁR: 4650 FT  

Dr. Bruce H. Lipton

TUDAT A BELSŐ TEREMTŐ
Engedd szabadjára a tudatokban rejlő 
csodálatos teremtő erőt 

Dr. Bruce Lipton neves sejtbiológus immár a 
témában klasszikusnak mondható könyve 
sarkaiból fordíthatja ki a tudományt. Itt az 
ideje, hogy búcsút intsünk az elképzelésnek, 
miszerint az életet a gének szabályozzák, és 
felnyissuk szemünket az valóságra: gondola-
taink ereje az a titokzatos erő, melynek jelen-
léte alakítja fizikai életünket.
Rendelési kód: BZ207
135×205 mm, 310 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft    KLUBÁR: 3250 FT  

Bernie S. Siegel MD
SZERETET, GYÓGYÍTÁS, CSODÁK
Dr. Bagdy Emőke ajánlásával

Az élethez, annak minden nehézségéhez 
pozitív módon viszonyuló betegek képesek 
mozgósítani a „szuperintelligenciát”, amely 
a mindünkben létező belső erő, az életben 
maradást és életre irányulást szolgálja – írja 
dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus 
az Előszóban, majd hozzáteszi: – Szeretem 
ezt a csodálatos könyvet, és mindenkit az 
elolvasására buzdítok.
Rendelési kód: BZ208
135×205 mm, 331 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3690 Ft   KLUBÁR: 3390 FT  

Dr. David J. Lieberman

VÁLTOZTASS MEG BÁRKIT!
David J. Lieberman, az elismert viselkedés-
kutató most olyan tudást ad a kezedbe, ame-
lyek segítségével gyorsabban és könnyebben 
érhetsz el tartós változást bárkinél, mint azt 
valaha gondoltad volna. Megtanulhatod, ho-
gyan változtass bárkit hűségesebbé, szüntesd 
meg bárki előítéleteit, vagy hogyan állítsd le 
örökre a passzív-agresszív viselkedést...
Rendelési kód: BZ206
135×205 mm, 231 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4490 Ft    KLUBÁR: 4180 FT  

Göndöcs Péter
GYULA  
ÉS KÖRNYÉKE ÚTIKALAUZ

4 szerző, 500 fotó, 20 térkép 

Gyula 500 évig a történelmi Ma-
gyarország földrajzi közepén lévő 
Békés vármegye székhelye volt.
A gyulai végvár vívta a leghosszabb 
harcot a török ostromlókkal.
Az egykori, mára felújított Almásy- 
kastély előtt történt az 1849-es 
szabadságharc tisztjeinek a fegy-
verletétele.
A Várfürdő az ország egyik legszebb 
és legkedveltebb fürdője.
Gyula az ország 10 leglátogatot-
tabb turista célpontjai közé tartozik.
A múlt és a jelen, természeti és 
építészeti szépségek egy kötetben.
Útikönyv térképekkel és hasznos 
információkkal.

BUDAPEST SÉTÁLÓTÉRKÉP
A kétoldalas térkép Budapest idegenforgal-
milag fontos belső területét ábrázolja a Széll 
Kálmán tértől a Városligetig, a Margitszi-
gettől a Rákóczi hídig. Mindkét térkép 
élénk színekkel emeli ki a sétáló utcákat és 
a sétaútvonalakat.  Az egyik térképen festett 
grafikák jelenítik meg a TOP 50 látnivalót, míg 
a részletesebb térkép piktogramokkal jelöli az 
egyéb nevezetességeket. A Deák tértől kiindu-
ló séták menetidejét tíz percekre beosztott 
koncentrikus körök segítenek megbecsülni.

125×230 mm (kétoldalas, hajtogatott térkép)
Bolti ár: 990 Ft  KLUBÁR: 920 FT  
Rendelési kód: BZ204

Naprakész információk, bárhová utazunk! Kalandok és 
élmények 24 órába sűrítve. Ötletek és javaslatok, hogy 
kevés pénzből hogyan érezzük jól magunkat és hová men-
jünk vásárolni. Minden fejezet végén takarékos ajánlat.  
Új fejezetek: zene, klubok, művészet és építészet, kultu-
rális élet és étkezési szokások, minden fontos esemény, 
dátum és cím! Hasznos internet oldalak, interaktív 
térképek, telefonszámok és e-mail címek.

A HORVÁT  
TENGERPART 
Isztria és a Kvarner-öböl
152 oldal
Rendelési kód: BZ201

A SZENT JAKAB-ÚT 
Spanyolország
136 oldal
Rendelési kód: BZ202

RODOSZ 
Görögország
128 oldal
Rendelési kód: BZ203

A kötet jellemzői:
107 × 190 mm,kartonált

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

150×215 mm, 289 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ147
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UTAZ ÁS

Rachel Hollis

SZABADULJ MEG VÉGRE A HAZUGSÁGOKTÓL, 
HOGY AZ LEHESS, AKI VALÓJÁBAN VAGY!
Rachel Hollis sikeresen ötvözi az ihletadó életviteli tanácsadó és a legjobb 
barátnő hangját. A megbotránkoztatóan őszinte és humorosan józan könyve 
igazi ajándék azoknak a nőknek, akik szeretnének kiteljesedni és bátran vállalt, 
hiteles életet élni. A fájdalmas őszinteséggel és rengeteg humorral tálalt 
gyakorlati stratégiákat Rachel a saját élettapasztalataiból gyűjtötte össze. 
A szórakoztató és bátorító érvelés mögött egy hús-vér nő rejtőzik, aki legújabb 
könyvében feltárja azt a húsz hazugságot és tévhitet, amely visszatartja a nőket 
attól, hogy örömteli és eredményes életet éljenek.

125×200 mm, 288 oldal, kartonált
Bolti ár: 3699 Ft    KLUBÁR: 3450 FT  
Rendelési kód: BZ209

Akár akarjuk, akár nem: digitális bennszülöttek vagyunk. Az inter
net és a virtuális valóság életünk mindennapjait behálózza a hamis 
tökéletességet sugárzó képekkel. Influenszerek, bloggerek, Instag
ramsztárok öntik ránk életük hétköznapi pillanatait, amik látszólag 
tökélességet mutatnak – és igencsak megnehezítik a mai generáció 
életét abban, hogy reális képet alkossanak sikerről, anyaságról, szép
ségről, valódi párkapcsolatról.

Az amerikai Rachel Hollis sikerkönyvek szerzője, televíziós sze
mélyiség, keresett szónok és a nőknek nívós digitális tartalmat nyújtó 
Chic Media alapítója és elnökvezérigazgatója. Karrierje kezdetén a 
hollywoodi elit számára szervezett mesés partikat. Ha valaki, akkor 
Rachel bizony testközelből ismeri a mesterkélt csillogást és a mögöt
te lévő hamisságot, de sikerének titkát nem ebből a világból merítet
te: megbotránkoztatóan őszinte és humorosan józan könyvében 
saját élettapasztalatairól mesél az ihletadó életviteli tanácsadó 
és a legjobb (és legviccesebb) barátnő hangján. Az Inc. Ma-
gazine által „a harminc legjobb harminc év alatti vállalko
zó” közé sorolt Rachel arra biztatja a nőket, hogy vegyék 
át életük irányítását, és félelem nélkül merüljenek bele 
legfőbb szenvedélyükbe. A Szabadulj meg végre a hazug-
ságoktól, hogy az lehess, aki valójában vagy! szerzőjének 
szórakoztató és bátorító érvelése mögött egy húsvér 
nő rejtőzik, aki legújabb könyvében feltárja azt a húsz 
hazugságot és tévhitet, amely visszatartja a nőket attól, 
hogy örömteli és eredményes életet éljenek. A könyv 
az újdonsült anyukáktól kezdve a profi üzletasszo
nyokig mindenkihez szól, és arra bátorítja olvasóit, 
hogy lépjenek ki a hagyományos keretekből, gon
dolják újra az életüket, hogy végre magabiztos 
nővé válhassanak az élet minden területén.

Mi újat mondhat nekünk egy amerikai élet
módtanácsadó és televíziós személyiség, aki látha
tóan nagy boldogságban él férjével, három fiával és 
a lányával Los Angelesben? Mitől lesz ez más, mint 
a többi önsegítő könyv? A válasz: hitelesség, őszin
teség, húsba maró önismeret, valamint irigylésre 
méltó lelkierő. Sokszor szinte hidegzuhanyként 
ömlenek ránk a szavak Rachel életének fájdalmas 
pillanatairól: a legmegrázóbb fejezet bátyja ön
gyilkosságáról és a gyászról szól, amiről sokan 
hiszik, hogy soha nem fognak túljutni rajta.

„Közvetlenül Ryan halála után 
rémálmaim voltak és az agyam
ban kényszeresen újra meg újra 
felbukkantak bizonyos képek. 
Egy rendkívül okos terapeuta azt 
javasolta: mindennap kapcsoljak 
egy időzítőt öt percre, és kénysze
rítsem rá magam, hogy azon idő 
alatt csak arra gondoljak, minden részletet felidézve. Azt gondol
tam, a terapeuta teljesen őrült. Valójában az történt, hogy mivel tud
tam, a nap folyamán – meghatározott ideig – erre fogok gondolni, az 
agyamnak megadatott, amire szüksége volt, így nem kellett újra meg 
újra lejátszania a történteket. Ilyenformán pedig úgy éreztem, ismét 
ura lettem a gondolataimnak.”

Kívülről tökéletesnek látszó családi életéről is lerántja a leplet 
az írónő: a kislányukat örökbe fogadták, ám a hivatalos eljárás során 
feljelentették őket. Hosszadalmas és fájdalmas procedúrán kellett 
átmenniük, ami az egész családot megviselte.  

„A legnehezebb dolgok egyike az örökbefogadásban az, hogy 
sokáig tart. Vagyis, még ha tétováztam is azt illetően, hogy foly
tassuke, azt határozottan éreztem, hogy ha valamilyen esélyt sze
retnék a jövőben, akkor mielőbb új ösvényre kell áttérnünk. Lá

Legyél a saját életed főhőse!
togatások, vérképek, több száz oldalnyi kitöltendő nyomtatvány. 
Bizony sok időbe telik, és sajnos egyik része sem átvihető, tehát a 
nulláról kell kezdeni. A nyílt örökbefogadásról ráadásul semmit sem 
tudtunk. Egy hazai ügynökség közreműködésével történik? Lehet 
ügyvédre szükségünk? Ijesztőnek tűnt, különösen azok után, amin 
nemrégiben keresztülmentünk.”

A szerző minden fejezet végén pontokba szedi, mi az, ami neki 
segített a hazugságok legyőzésében. Rachelben megvan az a ritka 
képesség, hogy miközben hangos nevetésre késztet, ugyanazon 
bekezdésben arra sarkall, hogy az ember újragondolja az életét. 
A könyvét végig olvasva elhisszük neki: igenis sikerülhet. Lehet 
valaki sikeres üzletasszony és nagycsaládos szülő egyszerre, együtt 
lehet élni a súlyos gyásszal, valóra válthatók a kreatív álmok, és lehet 

boldogan élni anélkül, hogy megfeleljünk mindenkinek. Ha 
megtanuljuk lemosni magunkról a tökéletesség ragadós 

álcáját, és elfogadjuk magunkat kívülbelül, a sokgye
rekes léttel járó káoszban meglátjuk a szépséget, és 

elég kitartók vagyunk: menni fog. 
Jen Hatmaker szavaival élve: „Mi nők, rend

szerint gondviselőket kapunk, és csak nagyon rit
kán jut nekünk cserkészkiképző. Rachel nagyon 

kedvesen, de igen határozottan közli velünk: 
nehogy már a farok csóválja a kutyát! Érté
kes életünket éljük csak bátran, zabolátlanul!” 

Erdős Éva
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MANÓ KÖNY VEK

Julia Boehme

BORI  
ÉS A SZOMSZÉD  
FIÚK

Bori és barátnői nagyon 
örülnek, amikor kiderül, 
hogy Annikánál sáto-
rozhatnak a tanyán. Alig 
várják a hétvégét. De bizony 
a szomszéd fiúkkal sajnos 
nem számoltak...

145×215 mm, 
96 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1380 FT

Rendelési kód: BZ210

Louisa May Alcott

KISASSZONYOK
A négy March nővér – Meg, Jo, 
Beth és Amy – egy új-angliai 
településen, nehéz anyagi 
körülmények között élnek 
édesanyjukkal, miközben ap-
juk a polgárháborúban szolgál 
tábori lelkészként. A Kisasz-
szonyok lányregénynek íródott, 
ám mára az egyik legismer-
tebb amerikai klasszikusként 
ismert. A kötetet Ella Bailey 
rajzai díszítik.

129×197 mm, 320 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: BZ215

Irene Adler
SHERLOCK, LUPIN ÉS ÉN

A NAGY VÉGJÁTÉK

Egy holttest nélküli bűntény 
nyomába ered a három gye-
reknyomozó, miközben felfe-
dezik a London alatt húzódó 
alagútrendszert. Valóságos 
föld alatti labirintusban folyik 
a nyomozás. Irene és barátai 
a sok-sok veszedelem és titok 
közepette ismét felejthetetlen 
kalandot élnek át.

141×200 mm, 256 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: BZ212

Chloe Seager

RANDIKATASZTRÓFÁK
Emma azt gondolta, járnak 
Leonnal. Egészen addig, 
míg a fiú valaki mást nem 
jelöl be a Facebookon, mint 
akivel kapcsolatban van. 
Bár egy ideig jó ötletnek 
tűnik Leon és új barátnője 
után kémkedni, Emma elha
tározza, hogy új életet kezd, 
és az új blogján írja meg 
a randizós kalandjait.

125×197 mm,
336 oldal, kartonált 
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: BZ216

HAZUDÓS
Tizenhárom szerző, 
tizenhárom remek írása 
arról, hogy milyen amikor 
füllentünk, ferdítünk vagy 
épp hazudunk. Novellák, 
amelyek segítenek meg
érteni ki, miért nem mond 
igazat, vagy módosítja 
a valóságot, és azt is, hogy 
ennek milyen következmé
nyei lehetnek.

125×197 mm, 296 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: BZ217

Dagmar Hossfeld
BORI, ANNA  
ÉS A SULIBULI
Boriék iskolájában mindenki 
parti-lázban ég, ugyanis 
nemsokára itt a nagy, felsős 
buli. Ez lesz aztán a mulatság! 
Bori, Anna, Zizi és Dia feladata, 
hogy gondoskodjanak a kok-
télokról és a zenéről. De Anna 
mással van elfoglalva. Úgy 
tűnik, sokkal izgalmasabb az 
új számítógépe és a chat, mint 
a barátnői.

145×205 mm, 
168 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ211

Inti Chavez Perezt

RESPEKT
Szexkönyv fiúknak
Mit takar az emberek testbeszéde, milyen he-
terónak, melegnek vagy binek lenni? Miként 
kerül a képbe a tisztelet, a legfontosabb dolog 
a szexben és a szerelemben? Hogyan kell flör-
tölni, milyen a jó előjáték, hogyan kell csóko-
lózni, milyen a szex? Ebben a könyvben azokról 
a dolgokról olvashatunk, amelyek minden fiút 
foglalkoztatnak, de ritkán mernek kérdezni ró-
luk.

125×180 mm, 224 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: 
BZ168

CORVINA KIADÓ
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Balázsy Panna 
SZANDRA ÉS A CSAJOK 1.

CSINI?!
Gyorsan elrepült három év, Szandra már hatodikos. Ebben 
a könyvben kiderül, mennyire tartja csininek magát, milyen 
most a sulija, hogyan lazít, milyen igazságtalanságok érték, 
merre járt a világban, és milyen nyomozást folytat a nagyija 
megbízásából. Brúnó is felbukkan a rakoncátlan tincseivel 
és Szonja nővérem is egyre jobb fej lesz. Ennél többet nem 
árulhatok el, a többi a könyvben van!

127×197 mm, 208 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 2290 Ft
KLUBÁR: 2090 FT

Rendelési kód: BZ214
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Kertész Edina

A A MILLIOMOS SZAMÁR
Robi, a szamár váratlanul híres és mesésen 
gazdag lesz egy TyúkTyúbra felkerült videó 
miatt. Megváltoztatja-e a hírnév ezt a tehet-
ségesen gitározó, jólelkű szamarat?  És hogy 
éli túl, mikor egy csapásra mindent elveszít? 
Vicces, fordulatos és nagyon mai gyerekregény 
sikerről, hírnévről, bukásról és önmagunk meg-
találásáról.

A kötetet Hajba László vidám rajzai teszik még 
élvezetesebbé.

145×215 mm, 160 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft

KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ218
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MANÓ KÖNY VEK

Kornyej Csukovszkij

DOKTOR HŰ DE FÁY
Gyerekkori kedvencünk, Doktor Hű De Fáy ka-
landjai biztosan elbűvölik a mai gyerekeket is. 
Hiszen ki ne szeretné a csupaszív doktort, aki ért az 
állatok nyelvén, és bármikor átszeli az óceánt, és 
Afrikáig is elmegy, ha szükség van rá?
210×275 mm, 120 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: BZ223

Albert Barillé

EGYSZER VOLT…
Az emberi test titkainak  
enciklopédiája 

Albert Barillé rajzfilmsorozatá-
nak ma is népszerű hősei ezúttal 
az emberi test felépítését és mű-
ködését mutatják be. Minden 
kérdésedre választ találsz az 
emberi testtel kapcsolatban, és 
mire a végére jutsz, megtudod, 
hogyan épül fel a vérkeringés, 
mitől ver a szíved és mit tehetsz 
azért, hogy egészségesen élj.

197×270 mm, 
208 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT

Rendelési kód: BZ213

Rosie Banks
VIRÁGFESZTIVÁL
Vidám király meghívja Nellit, 
Fannit és Jázmint a Virág
fesztiválra, ám Keserű 
királynő elátkozza a Titkos 
Kertet...
Rendelési kód: BZ220
Bolti ár: 1490 Ft

 KLUBÁR: 1380 FT

Rosie Banks
DÍJNYERTES PÓNI
Lottinak és Miának segíte
niük kell Gráciának, amikor 
elindul a lovas tusán, de 
a rettenetes Méreg herceg
nő megnehezíti a dolgukat.
Rendelési kód: BZ226

Rosie Banks

VARÁZSKUTYA
Lotti és Mia Bűbájos her
ceg nőnek tanulnak. Amikor 
Barbara azt kívánja, hogy 
a rosszcsont kiskutyája 
tanuljon meg viselkedni, 
a lányok segítenek neki. 
De a gonosz Méreg herceg
nő is forral valamit...
Rendelési kód: BZ225

Steve Stevenson
BENJI
VARÁZSLÁSBÓL JELES
Benji izgalmas kalandjai 
folytatódnak Varázsberek-
ben. Ezúttal Hubertnek, 
a kétbalkezes varázslónak 
segít egy varázslóviada-
lon! A verseny fődíja egy 
nagyerejű varázspálca. 
Ahhoz hogy elnyerhes-
sék, szembe kell nézniük 
a mindenre elszánt 
ellenfelekkel. 

140×185 mm, 
96 oldal, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft
KLUBÁR: 1190 FT

Rendelési kód: BZ221

Steve Stevenson
BENJI
SEGÍTSÉG, SÁRKÁNYBÉBI!
Varázsberekben titokza-
tos teremtmény fenyegeti 
a vakondok lakóhelyét. 
Van szárnya, farka, vannak 
pikkelyei és füstöt is okád, 
egyszóval pontosan olyan, 
mint egy vérszomjas sárkány... 
Vagy mégsem egészen? A fura 
lény egy dundi husisárkány! 
S ugyan ki tudná megfékezni, 
ha nem Benji, a hős?!

140×185 mm, 
96 oldal, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft
KLUBÁR: 1190 FT

Rendelési kód: BZ222

Mechler Anna
A virágtündérek titkai
OLINA ÉS 
A VARÁZSSZIRMOK 
A Tündérpalotában Olina, 
a félszeg tündérlány kapja 
az új feladatot: az orbánc-
fű őrzője és segítője lesz. 
Ahogy ismerkedik a nö-
vénnyel, egyre ügyesebbé 
válik, és sok új dolgot ta-
nul meg a gyógynövények 
titkos világáról. A bűbájos 
mese mellett sok érdekes 
információt is megtud-
hatunk a gyógynövények 
világáról.

196×196 mm, 
64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ219

Judith Allert– 
Florentine Prechtel
Hercegnők iskolája
LILI BARÁTRA TALÁL
Lili Cseresznyevirág Király-
ságából új diákként érkezik 
a Hercegnők iskoljába, és 
nem vágyik másra, csak 
hogy mihamarabb bará-
tokra találjon. De sajnos 
nem ismer senkit! Annyira 
gyötri a honvágy, hogy amikor 
feltárul előtte egy titkos ajtó, 
belép azon...

155×210 mm,
80 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 2290 Ft
KLUBÁR: 2090 FT

Rendelési kód: BZ227

Bosnyák Viktória– 
Rippl Renáta
UNIKORNIS  
ÉGEN, FÖLDÖN
Vajon hogyan kerül szivár-
vány az égre? Mitől színes 
az egyszarvúak farka és 
sörénye? Egy unikornis-
nak az anyukája és az 
apukája is unikornis? 
Nyomozz te is Kornéliával 
égen, földön, és minden 
kiderül! Bosnyák Viktória 
kedves, elgondolkodtató 
meséjét Rippl Renáta 
bűbájos illusztrációi keltik 
életre.

196×196 mm, 
40 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ228

A kötetek jellemzői:
129×197 mm,
128 oldal, kartonált 
Bolti ár: 1290 Ft/kötet

KLUBÁR: 1190 FT/KÖTET
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Az olvasást, lapozgatást nem 
lehet elég korán kezdeni − val
lotta eddig is a Manó Könyvek, 
és ezt a célt szolgálják új, Disney 
szereplős kiadványai is. 

• Magyarországon még soha
sem voltak kaphatóak a Disney 
02 éves korosztálynak fejlesztett 
bűbájos könyvei, amelyeken 
a „Disney Baby” logó található. 
Eddig! Áprilistól a Manó Köny
vek gondozásában jelennek meg, 
ahogy a „Disney Junior” soroza
tok közkedvelt figuráinak törté
netei, és a „Disney Suli” játszva 
tanító kiadványai is.
A legédesebb karakterek (Mickey, 
Minnie, Elza, Anna, a Toy Story 
figurái) babásított grafikájú sze
replői mosolyognak le a lapozók 
oldalairól. A kedves illusztrációik 
és a játékos szövegek segítségével 
gyerekjáték lesz a legkisebbeknek 

A könyv szeretete  
a babáknál kezdődik
elsajátítani a számokat, a színe
ket, az alapvető formákat, vagy 
épp az évszakok jellegzetességeit. 
A keménytáblákból álló könyvek 
jól bírják azt is, hogy egy totyogó 
mindenhova magával vigye, és 
egy nap akár százszor is végig
lapozza kedvenceit.

• Az óvodás korosztálynak szól
nak a „Disney Junior” sorozatai. 
Mickey egér játszóterén a klasz
szikus figurák kalandjait követ
hetjük, de olyan új kedvenceket 
is egész biztosan a szívünkbe 
zárunk, mint Szófia hercegnő, 
Doktor Plüssi, Vampirina, vagy 
épp a Kutya pajtik. 

• Az 5 perces mesék című a mese
gyűjteményben Minnie egér, 
Szófia hercegnő és Doktor Plüssi 
négynégy kedves történetét ta
láljátok. Mindegyik mese hossza 
tökéletes ahhoz, hogy hangosan 
olvassuk akár esti mesének, de 
valójában bármikor a nap során. 
Ezek a történetek azon túl, hogy 
kedvesek, mindig segítséget is 

nyújtanak egyegy élethelyzet
ben: Doktor Plüssi talán nem 
csak a sötétben félő lovagot győzi 
meg, hogy nincs mitől tartani a 
sötétben, hisz néha csak egy fur
csa árnyékkép viccel meg minket, 
hanem a kis mesehallgatókat is. 
Szófia hercegnő történeteiben  
is gyakran kiderül, hogy az az 
igazi hercegnő, akinek a szíve 
a helyén van. 

• „Disney Suli” logó alatt jelen
nek meg a tanulást segítő, játékos 
kiadványok. Májusban érdemes 
lesz figyelni az önálló olvasást 
segítő, olvasóvá nevelést célzó új 
sorozatot. Az Olvasni jó! könyveit 
három nehézségi szintbe sorolták 
be, hogy minél több sikerélmény 
érje a betűkkel, mondatokkal 
barátkozó gyerekeket.

• Az év során még számos  
Disney foglalkoztatóval, kifestő
vel, matricás albummal, és persze 
mesekönyvekkel és lapozókkal 
jelentkezik az idén tizenöt éves 
Manó Könyvek.

LAPOZÓK
150×150 mm, 
10 oldal, keménytábla
Bolti ár: 990 Ft/lapozó
KLUBÁR: 920 FT/LAPOZÓ

5 PERCES MESÉK
Minnie egér, Szófia hercegnő  
és Doktor Plüssi négy-négy 
kedves története óvodásoknak.
197×267 mm, 
192 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: BZ236

SZÍNEK
Rendelési kód: BZ233

FORMÁK
Rendelési kód: BZ232

ÉVSZAKOK
Rendelési kód: BZ235

SZÁMOK
Rendelési kód: BZ234
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EZ VAGYOK ÉN
A gondolataim, a stílusom,  
az életem
Ragadj tollat és tedd olyan 
csodássá ezt a könyvet, ami-
lyen te magad vagy!
190×245mm,
128 oldal, kartonált 
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ224

David Baddiel
MINDENNAP SZÜLINAP
Sam a tizenegyedik születés-
napján azt kívánja: bárcsak 
mindennap szülinapom 
lenne! Akkor még nem tudta, 
hogy a kívánságokkal olykor 
nem árt óvatosnak lenni…
129×179 mm,
320 oldal, kartonált 
Bolti ár: 3290 Ft
KLUBÁR: 2990 FT

Rendelési kód: BZ231

HAPPY BIRTHDAY
Minden, ami szülinap
Csodás kiegészítők és aján-
dékok a közös ünnepléshez.
215×280 mm,
62 oldal, kartonált 
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ231
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Christina Braun 

BOLYGÓK – Mi MICSODA OLVASÓ
A Mi MICSODA Olvasó újonnan induló isme-
retterjesztő sorozata kezdő olvasóknak szól. 
A Bolygók című kötetben Edivel, a kedves föl-
dönkívüli figurával barangolhatják be a gye-
rekek a világűrt. A látványos fotóillusztrációk, 
a nagy méretű betűk, az egyszerű mondatok 
sikerélménnyé teszik az olvasást.
Rendelési kód: BZ245
175×245 mm, 64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1995 Ft   KLUBÁR: 1850 FT  

Sandra Noa

PÓNIK – Mi MICSODA Ovisoknak
Az ovis csoport a lovardába látogat. Vajon hogy 
néz ki a póni, és hol mérik meg a magasságát? 
Mi minden van a lovardában? Milyen az istálló? 
Hogyan kell ápolni a pónikat? Mire kell figyelni 
lovagláskor? Miből áll a lovasok öltözéke? A ku-
kucskálók további érdekességeket rejtenek.
Rendelési kód: BZ243
230×230 mm, 12 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2950 Ft   KLUBÁR: 2690 FT  

Christina Braun

KÖZLEKEDÉS – Mi MICSODA JUNIOR
A Mi MICSODA Junior könyvsorozat leg-
újabb kötete a közlekedés alapvető szabá-
lyaival ismertet meg. A valós közlekedési 
helyzeteket bemutató vidám, részletgaz-
dag rajzok, segítenek megjegyezni, hogy 
mi mindenre kell figyelni a biztonságos 
közlekedéshez. Az interjúk, a játékos fel-
adatok és a kukucskálók élménnyé teszik 
a szülővel közös vagy önálló olvasást.
Rendelési kód: BZ244
237×280 mm, 20 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3690 Ft   KLUBÁR: 3390 FT   

Bernd Flessner

IFJABB TOM KAPITÁNY 1.
Egyedül az űrben 
A Babilon Kiadó új ifjúsági regénysorozatá-
nak főhősei, Tom és Stella magukra marad-
nak a világűrben, a Space Camp–1 űrállo-
máson. Csak leleményességükre és Spécire, 
a robotmacskára számíthatnak, amikor ve-
szélyes űrszemét tűnik fel a közelükben. A ka-
landba szőve sok-sok tudományos ismeret is 
megjelenik az űrállomásbeli életről, az űrsze-
métről és a súlytalanságról. 
Rendelési kód: BZ241

Bernd Flessner

IFJABB TOM KAPITÁNY 2.
Kiruccanás a Földre
Az új ifjúsági regénysorozat második részé-
ben a főhősök épp tesztrepülésre készülnek a 
Space Racer űrsiklóval, amikor a Földről se-
gélyhívás érkezik: elsötétült az ég! Tom, Stella 
és Spéci első útja így a Földre vezet. Az újabb 
izgalmas kaland közben kiderül, hogy ponto-
san mi történik napfogyatkozáskor, hogy mire 
való az űrteleszkóp, és mitől kék az ég. 
Rendelési kód: BZ242
158×215 mm, 72 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2190 Ft/kötet

KLUBÁR: 1990 FT/KÖTET  

BABILON KÖNY VKIADÓ

Kertész Erzsi

A SÁRKÁNY NYOMÁBAN
A pásztói oskolamester háza
A fantázia és a történelem keveredik 
Kertész Erzsi lebilincselő új regényé-
ben, amely Pásztó történetének és 
a magyar történelemnek egy rejtett 
részletét mutatja be az olvasóknak. 
A könyvben két fiú sorsa fonódik ösz-
sze: egyikük a múltban, 1551-ben, 
a törökvész idején, a másik pedig 
ma, 2019-ben nyomoz. 
Ezt olvasd az Egri csillagok előtt!

130×195 mm, 
168 oldal, kartonált
Bolti ár: 2590 Ft
KLUBÁR: 2390 FT

Rendelési kód: BZ239

Révész Emese
SIMI ÉS A RENDETLEN BETŰK
Simi betűit folyton összezavarja a Ka-
varék Szellem? Mit lehet tenni, hogy 
ne legyen hatalma a fiú felett? Révész 
Emese könyvét minden kis iskolásnak 
meg kell ismernie, hiszen ez a történet 
nem (csak) a disz lexiá ról szól, hanem 
egy családról, egy kisiskolás elmélke-
déseiről, és arról, hogy mindannyian 
másként vagyunk értékesek.
Gyar mathy Éva, a diszlexia kiváló 
szakértőjének ajánlásával.

165×210 mm,
128 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: BZ240
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KUKUCS KÖNYVEK – MI SZÁGULD ITT?
Autó, traktor, tűzoltóautó – minden oldalon 
más izgalmas jármű! Told el a kis ablakokat, 
és meglátod őket!
Rendelési kód: BZ246

KUKUCS KÖNYVEK – MI DOLGOZIK ITT?
Markoló, daru és dömper – minden  
oldalon más izgalmas gép! Told el 
a kis ablakokat, és megtalálod őket!
Rendelési kód: BZ247

Ralf Butschkow
TUDOD, MIT CSINÁL? – A PILÓTA
Hogyan kerül az a sok poggyász időben 
a repülőgépre? Ki ügyel arra, hogy ne 
kerüljön egyszerre két jet a futópályára? 
István mindent tud erről. Ő egy hatalmas 
repülőgép pilótája, és elmagyarázza, mi 
is történik a reptéren.
Rendelési kód: BZ237

Ralf Butschkow
TUDOD, MIT CSINÁL? – AZ ÁLLATORVOS
Miért kell levágni a házinyúl körmeit? 
Hogyan kell kezelni a begyulladt kutya-
tappancsot? És tulajdonképpen mi is az 
oltás? A kis állatbarátok ebben a füzetben 
még sok más kérdésre is választ találnak.
Rendelési kód: BZ238

A füzetek jellemzői:
192×192 mm, 
24 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 790 Ft/füzet
KLUBÁR: 730 FT/FÜZET

A füzetek jellemzői:
90×90 mm, 
12 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1250 Ft/kötet

KLUBÁR: 1160 FT/KÖTET
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C. S. LEWIS KRÓNIKÁI 1–7.

C.S. Lewis

NARNIA KRÓNIKÁI
Egykötetetes kiadás

Narnia csodálatos birodalmának 
különleges története egyetlen 
kötetben elmesélve, ahol a jó 
és a rossz örök csatáját vívja. 
Pauline Baynes ikonikus illuszt-
rációival.
165×235 mm,
848 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 9990 Ft
KLUBÁR: 9190 FT

Rendelési kód: BZ248

Michael Ward

A NARNIA-KÓD
C. S. Lewis és a hét szféra titka

Michael Ward rendkívüli irodalmi felfede-
zést tesz: olyan rejtett kódra bukkan, amely 
összefűzheti a Narnia-sorozat minden egyes 
kötetét. Deríts fényt a titokra, amely közel 
fél évszázadon át tartotta izgalomban a 
Narnia-olvasókat!
125×190 mm, 208 oldal, kartonált 
Bolti ár: 3200 Ft
KLUBÁR: 2980 FT

Rendelési kód: BZ256

NARNIA KRÓNIKÁI 
Színezőkönyv
Vedd elő a színes ceruzá-
idat, engedd szabadon a 
fantáziádat, és éld át újra 
minden idők egyik legszere-
tettebb történetét, a Narnia 
krónikáit!
220×280 mm,  
280 oldal, kartonált
Bolti ár: 3200 Ft
KLUBÁR: 2980 FT

Rendelési kód: BZ257

A kötetek jellemzői:
110 × 180 mm,

230–250 oldal, kartonált

ILLUSZTRÁLT KIADÁSOK

Bolti ár: 2500 Ft/kötetKLUBÁR: 2290 FT/KÖTET

C. S. LEWIS   (1898–1963)  
a 20. század egyik legsokolda
lúbb keresztény gondolkodója és 
írója, akinek munkássága alap
jaiban változtatta meg a modern 
kori fantasyirodalmat. Legis
mertebb könyvsorozata, a Narnia 
krónikái – amely eddig közel 
50 nyelven, több mint 100 millió 
példányban jelent meg – máig 
a világ legolvasottabb fantasy 
művei közé tartozik. A köteteket 
Paul Bayne eredeti rajzai díszítik.

N A R N I A  1 .

A VARÁZSLÓ UNOKAÖCCSE
Rendelési kód: BZ249
Narnia, a csodálatos birodalom 
születésének lenyűgöző története, 
amelyet Aslan, a Nagy Oroszlán 
a saját énekével és szavával hív  
elő a semmiből. 

N A R N I A  2 .

AZ OROSZLÁN, A BOSZORKÁNY  
ÉS A RUHÁSSZEKRÉNY
Rendelési kód: BZ250
A négy Pevensie testvér egy ruhás
szekrényen keresztül lép be a jéggé 
dermedt Narnia földjére, hogy a Fe
hér Boszorkány legyőzésével véget 
vessenek az örök télnek.

N A R N I A  3 .

A LÓ ÉS KIS GAZDÁJA
Rendelési kód: BZ251
Narnia aranykorának egyik 
különleges epizódja, amely négy 
vándor sivatagi kalandjairól és 
egy szörnyű ármánykodás leleple
zéséről szól.

N A R N I A  4 .

CASPIAN HERCEG
Rendelési kód: BZ252
A Pevensie testvérek vissza
térnek a varázslatos biroda
lomba, hogy a jogos uralko
dót, Caspian herceget trónra 
segítsék.

N A R N I A  5 .

A HAJNALVÁNDOR ÚTJA
Rendelési kód: BZ253
Caspian király lenyűgöző tengeri 
utazásra adja a fejét a világ legkele
tibb csücske felé, ahol talán Aslan 
országa vár rájuk.
 
N A R N I A  6 .

AZ EZÜSTTRÓN
Rendelési kód: BZ254
Az elveszett narniai herceg után ku
tatva ismét a mi világunkból érkezik 
segítség, és a két gyerek ezúttal 
a föld legsötétebb bugyrait fedezi fel.

N A R N I A  7. 

A VÉGSŐ ÜTKÖZET
Rendelési kód: BZ255
A narniai Tirian király a legnagyobb 
árulás közepette igyekszik hősiesen 
helytállni, míg végül örök sötétség 
borul az országra.
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NAPRAFORGÓ

MÓKÁS HANGOK
Új kalandra hívjuk a kicsiket! A Mókás hangokkal egy-egy népszerű jármű életébe 
pillanthatnak be: elkísérhetik kedvencüket a napi feladataik elvégzése közben, és 
a hangmodul segítségével ők maguk is részesévé válhatnak az élménynek, hiszen 
akkor szólaltatják meg őket, amikor csak akarják.

A kötet jellemzői: 180×180 mm, 10 oldal, kartonált,  HANGMODULLAL
Bolti ár: 1990 Ft/kötet  KLUBÁR: 1850 FT/KÖTET  

ELEGÁNS ZSEBNAPTÁRAK MÁGNESES ZÁRRAL
 BONCAHIER: Las Mil y Una Noches
95×182 mm, 144 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft/ kötet
KLUBÁR: 3250 FT / KÖTET

Rózsaszín Rendelési kód: BZ266
Lila Rendelési kód: BZ267
Okker Rendelési kód: BZ268
Kék Rendelési kód: BZ269

BONCAHIER: Into the Wild  
190×155 mm, 144 oldal, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft/ kötet
KLUBÁR: 3390 FT / KÖTET

Párducos Rendelési kód: BZ278
Zsiráfos Rendelési kód: BZ279
Oroszlános Rendelési kód: BZ280
Gazellás Rendelési kód: BZ281

 BONCAHIER: On the Road
195×150 mm, 144 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft/ kötet
KLUBÁR: 3690 FT / KÖTET

Chevrolet Bel Air Rendelési kód: BZ274
Ford Cabriolet Deluxe Rendelési kód: BZ275
Volkswagen T1 Rendelési kód: BZ276
Mercedes Benz 450K Rendelési kód: BZ277

BONCAHIER: Patchwork  
135×215mm, 144 oldal, kartonált
Bolti ár: 4790 Ft/ kötet
KLUBÁR: 4590 FT / KÖTET

Dombormintás 1. Rendelési kód: BZ270
Dombormintás 2. Rendelési kód: BZ271
Dombormintás 3. Rendelési kód: BZ272
Dombormintás 4. Rendelési kód: BZ273

BÚJÓCSKA...
Ezek az apró kezekbe való kötetek remek szórakozást rejtenek, hiszen az 
elhúzható, felhúzható, mozgatható elemek révén valóban szórakoztatóvá 
válik a lapozgatás, és játék közben észrevétlenül rögzülhetnek a legfonto-
sabb színek, a legismertebb állatok vagy a legalapvetőbb ellentétpárok is.

A kötet jellemzői: 140 × 140 mm, 12 oldal, kartonált
Bolti ár: 1990 Ft/kötet  KLUBÁR: 1850 FT/KÖTET  

BÚJÓCSKA...  AZ ÁLLATOKKAL
Rendelési kód: BZ258

A SZÁMOKKAL
Rendelési kód: BZ259

AZ ELLENTÉTEKKEL
Rendelési kód: BZ260

A SZÍNEKKEL
Rendelési kód: BZ261

MÓKÁS HANGOK –  A REPÜLŐ
Rendelési kód: BZ262

A RENDŐRAUTÓ
Rendelési kód: BZ263

A VONAT
Rendelési kód: BZ264

A TŰZOLTÓAUTÓ
Rendelési kód: BZ265
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Nemes Nagy Ágnes

KÓSZA VARJAK
A Móra Kiadó új Nemes 
Nagy sorozatának legfrissebb 
kötete csupa újdonságot 
kínál. Ezúttal a költő életében 
kötetbe nem került írások 
közül válogattunk. A szó szoros 
értelmében vett gyerekversek 
mellett helyet kaptak olyan, 
eredetileg felnőtteknek szánt 
darabok, amelyek játékos 
hangja a legkisebbeket is köny
nyedén megszólítja. A kötetet 
Szegedi Katalin illusztrálta. 
165×188 mm,
40 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ285

Lázár Ervin
SZÁZPETTYES KATICA
Mesék, mesenovellák, 
kiadatlan írások
Hogyan lehet eljutni az Üveg-
hegy elé? Mi a soványító 
palacsinta titka? Turgudsz 
irgígy bergeszérgélnirgi? 
És vajon létezik százpettyes 
katica? Nemzedékek nőttek 
fel Lázár Ervin meséin, ám 
a mesenovellák eddig csak 
a szerző felnőtteknek szóló 
novellásköteteiben kaptak 
helyet. A hiánypótló válogatás 
három asztalfiókban maradt 
szöveggel válik teljessé.
165×236 mm,
96 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Rendelési kód: BZ286

Lauren St John 
KÖZELGŐ VIHAR
Az egydolláros ló 1.
Casey Blue kelet-London egy 
lepukkant részén él, önkéntes-
ként dolgozik egy helyi lovar-
dában, egyetlen igaz barátja 
pedig egy idős hippi hölgy. 
A kissé különc lány arról álmo-
dozik, hogy Badmintonban a vi-
lág legnagyobb háromnapos 
lovastusaversenyén szerepel-
hessen. Az álom egy misztikus 
„véletlennek” köszönhetően 
talán valóra válhat…

128×196 mm,
320 oldal, kartonált
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ289

Victoria  Eveleigh 
PÓNI SZÜLETIK
Pónibarátság I.
Katy születésnapja teljesen 
átlagos, egészen addig, amíg 
rá nem talál a különleges 
körülmények között született 
exmoor pónira, Karamellára. 
Kettejük sorsa innentől kezdve 
összefonódik. Katynek azonban 
mindezt titokban kell tartania, 
mivel családja egyre nehezebb 
anyagi helyzetben van, egy csikó 
felnevelése pedig sok időt és 
rengeteg pénzt igényel... 

129×198 mm,
112 oldal, kartonált
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Rendelési kód: BZ290

Mary Shelley
FRANKENSTEIN, AVAGY  
A MODERN PROMÉTHEUSZ
Móra Klassz sorozat
A kétszáz évvel ezelőtt született 
mű rákérdez a tudomány ha-
talmára, valamint az emberek 
természetére. Mennyit bír el 
a lelkiismeret? Vajon ki az 
igazi rém: a teremtmény vagy 
a teremtője? A regény most új 
köntösben, a Göncz Árpád for-
dításából kimaradt részekkel és 
a szerző legendás előszavával 
kibővítve jelenik meg.

148×210 mm,
256 oldal, kartonált
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ283

Bosnyák – Knézics – Dudás
EZ AZTÁN RÉMES! 
Rém jó könyvek 1. szint 
Memo és Vámpiri, a két rémes 
elsős segíti eligazodni az elsős 
gyerekeket a betűk birodalmá-
ban. Segítségükkel a még csak 
képeket nézegető gyerekek 
Memo mókás történetein 
keresztül válnak értő olvasóvá. 
A különböző szintek a különböző 
nehézségi fokokat jelölik, melyek 
segítenek a megfelelő kötet 
megtalálásában.
200×210 mm,
56 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Rendelési kód: BZ291

Bartos Erika

PEST FÉNYEI
Brúnó Budapesten 4.

Tudode, hogy a Duna partja ré
gen a mai Pozsonyi úton húzódott? 
Mit jelent a Sétáló Naprendszer, és 
kiknek a szobrát láthatjuk a Hősök 
terén? Ismerede a Füvészkert 
vagy a Keleti pályaudvar történe
tét? Jártále már az Állatkertben 
és a Vasúttörténeti Parkban? 
A hatkötetesre tervezett sorozat 
tematikusan és mesésen mutatja 
be Budapest gyerekek számára 
érdekes helyeit. A Pest fényei című 
kötetből Pest külvárosát, fontos 
nevezetességeit ismerhetjük meg. 
Minden kötethez fényképes fog
lalkoztatófüzet társul sok játékos 
feladattal és gazdag fotóanyaggal.
Rendelési kód: BZ282

205×205 mm,  
288 oldal, keménytábla 

Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Michael Ende – Wieland Freund
ROSSZCSONT RODRIGÓ 
ÉS FILKÓ,  
A FEGYVERHORDOZÓJA
Filkó biztos benne, hogy 
vérbeli rablólovagnak 
született. Ezért aztán magától 
a hírhedett Rosszcsont Rodri-
gótól akarja kitanulni a rablás 
minden csínját-bínját. Igen 
ám, de először is ki kell állnia 
a bátorságpróbát. Kalandos 
történetük modern klasszikus, 
amelyet Michael Ende kezdett 
el, és Wieland Freund mesélt 
tovább.

165×235 mm,
176 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Rendelési kód: BZ284

Dóka Péter
SZUPERMALAC  
ÉS ŰRPATKÁNY
A három űrbetyár
Szerinted megmentheti egy 
malac és egy patkány a vilá-
got? Sikeresebbek lehetnek, 
mint a daliás Acélmedve? És 
vajon megkapják a szuperhős-
enge délyt? A sorozat második 
kötetéből kiderül, kicsoda 
Űrpatkány fia, találkozhatsz 
Kisgömböccel, a mohó fekete 
lyukkal, és a Tükörbolygóra is 
elutazhatsz. De vajon kicsoda 
a három űrbetyár?

129×185 mm,
112 oldal, kartonált
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Rendelési kód: BZ287

Balázs Ágnes 
AZ ÜGYETLEN BOHÓC 
ÉS MÁS TÖRTÉNETEK
Tapsolj! Ugrálj! Kiabálj!
Örökmozgók! Mesehallgatásra 
és játékra fel! Ha nehezedre 
esik egy helyben maradni, 
ha te is örökmozgó vagy, 
akkor ezek a mesék éppen 
neked szólnak! A mulatságos 
történetek alatt ugrálhatsz, 
tapsolhatsz, szaladgálhatsz, 
sőt még kiabálhatsz is, de csak 
akkor, amikor elhangzanak 
a feladatokra buzdító szavak. 
Keltsd életre a történeteket!

165×204 mm,
56 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2499 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: BZ288

ELEGÁNS ZSEBNAPTÁRAK MÁGNESES ZÁRRAL
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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. június 3ig ve szünk  
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munka 
napon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban 
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem 
bontotta meg, és a terméket 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:

J. R. R. Tolkien

A SZILMARILOK
Illusztrálta Ted Nasmith

A szerző posztumusz kiadású mű-
vét, amelynek története A Gyűrűk 
Ura mitológiai hátterét alkotja, 
apja halála után Christopher 
Tolkien szerkesztette könyvvé.  
A mű első változatait Tolkien az 
első világháború idején írta, és éle-
te végéig folyamatosan bővítette, 
át- és újraírva az egész anyagot.

152×230 mm,
464 oldal, keménytábla
Bolti ár: 6999 Ft
KLUBÁR: 6490 FT

Rendelési kód: BZ292

ILLUSZTRÁLTKIADÁS
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