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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.)

Sara Crowe

CAMPARI REGGELIRE
125 × 135 mm, 324 oldal, kartonált
Édesanyja halála után Sue Coral néni roskadozó 
családi otthonába, Green Place-be költözik, ame-
lyet szép lassan egyre több különc és csodabogár 
népesít be. Sue számára a felnőtté válás útja csa-
lódásokkal, titkokkal és szerelemmel van kikövezve.

AJÁNDÉK KÖNYV!

 Bármely boltunkban  BOLTLISTA: www.lira.hu

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

 Faxon  (1) 299 8000 (a megrendelőlap elküldésével)

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

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

   E-mailen  konyvklub@lira.hu  

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

M   indig nagy öröm nekünk, könyvszerető 
embereknek a nyári készülődés, csak 
mi nem naptejet, búvárszemüveget vagy 

vízipisztolyt keresgélünk a szezon kezdetén, ha-
nem lapokat, weboldalakat, a Facebook posz-
tokat, hogy megtudjuk, melyik kedvenc magyar 
szerzőnk jelentkezik új könyvvel, arról mit érde-
mes tudni, és hogy mikor és hol dedikáltathatjuk 
a friss, ropogós és nyomdaillatú példányainkat.

Jó híreim vannak: az idei Könyvhétre Tóth 
Krisztina összeállított egy kiváló novelláskötetet 
– nagyinterjúnkban ennek apropóján beszél-
gettünk vele  –, Závada Pál pedig tovább eresz-
kedik a magyar múlt feltáratlan mélységeibe, 
új regénye szembenézés és egyben felemelő 
katarzis. De gondoltunk a gyerekekre is: Beke 
Mari a kézügyességükről gondoskodik, Maros 
Krisztina illusztrátor pedig több író segítségével 

újra gondolta Frakk, Mazsola, Tádé, és még sok 
Bálint Ágnes-mesehős életét egy mai Futrinka 
utcában.

Jó olvasást!

Magvető (99-es stand)•Athenaeum (77-es stand)•General Press (79-es stand)•Szépmíves Könyvek (98-as stand) 
Corvina (78-as stand)•Partvonal (80-as stand)•Manó Könyvek, Menő Könyvek (5-ös stand)•Rózsavölgyi és Társa (78-as stand)

Június 13. CSÜTÖRTÖK
16.00–17.00 Kal Pintér Mihály, 

Athenaeum stand
17.00–18.00 Matula Gy. Oszkár, 

Athenaeum stand
18.00–19.00 Hercsel Adél, 

Partvonal stand

Június 14. PÉNTEK
12.00–13.00 Oravecz Imre, 

Magvető stand
15.00–16.00 Görög Ibolya,  

Athenaeum stand
16.00–17.00 Pataki Éva, 

Athenaeum stand
16.00–17.00 Boldizsár Ildikó, 

Magvető stand
17.00–18.00 Spiró György, 

Magvető stand

Június 16. SZOMBAT
10.00–11.00 Wisinger István, 

Athenaeum stand
11.00–12.00 Tamássy Klára, 

Partvonal stand
11.00–12.00 Parti Nagy Lajos, 

Magvető stand
11.00–12.00 Farkas Nóra, Manó 

Könyvek stand
12.00–13.00 Darvasi László és 

Kántor Péter, Magvető stand

13.00–14.00 Bodor Ádám, 
Magvető stand

13.00–14.00 Shiri Zsuzsa és  
Rachel Korazim, Corvina stand

14.00–15.00 Hartay Csaba, 
Athenaeum stand

14.00–15.00 Krusovszky Dénes 
és Szvoren Edina, Magvető 
stand

14.00–15.00 Nyáry Krisztián, 
Corvina stand

14.00–15.00 Nagy László 
Krisztián és Egri Mónika, 
Manó Könyvek stand

15.00–16.00 Vámos Miklós, 
Athenaeum stand

15.00–16.00 Závada Pál, 
Magvető stand

15.00–16.00 Medgyes Péter 
és Varga Koritár Pál, Corvina 
stand

15.00–16.00 Mechler Anna, 
Hajba László és Kertész 
Edina, Manó Könyvek  stand

16.00–17.00 Bíró Szabolcs és 
Benyák Zoltán, Athenaeum 
stand

16.00–17.00 Schein Gábor és 
Sándor Iván, Magvető stand

16.00–17.00 George Szirtes, 
Corvina stand

16.00–17.00 Ruff Orsolya és 
Megyeri Annamária, Manó 
Könyvek stand

17.00–18.00 Pfliegel Dóra, 
Athenaeum stand

17.00–18.00 Alexander Brody és 
Nagy József, Magvető stand

17.00–18.00 Sári László, Corvina 
stand

17.00–18.00 Király Anikó és 
a Hazudós antológia szerzői, 
Manó Könyvek stand

18.00–19.00 Garaczi László, 
Magvető stand

Június 17. VASÁRNAP
10.00–11.00 Bánó Attila,  

Athenaeum stand
11.00–12.00 Szurovecz Kitti, 

Athenaeum stand
11.00–12.00 Grecsó Krisztián, 

Magvető stand
11.00–12.00 A Futrinka utcán túl 

szerzői: Lackfi János, Kertész 
Edina,Maros Krisztina, Tamás 
Zsuzsa és Tóth Krisztina, 
Manó Könyvek stand

12.00–13.00 Tóth Krisztina, 
Magvető stand

12.00–13.00 A Találj ki! szerzői: 
Dávid Ádám, Finy Petra, Gévai 

Csilla, Majoros Nóra, Mészöly 
Ágnes, Miklya Anna, Nyulász 
Péter, Manó Könyvek stand

13.00–14.00 Pál Sándor Attila, 
Magvető stand

13.00–14.00 Csapody Kinga és 
Szalma Edit, Manó Könyvek 
stand

14.00–15.00 Miklya L. Mónika, 
Athenaeum stand

14.00–15.00 Csabai László, 
Magvető stand

14.00–15.00 Bosnyák Viktória és 
Rippl Renáta, Manó Könyvek 
stand

15.00–16.00 Takács Zsuzsa, 
Magvető stand

15.00–16.00 Balázsy Panna, 
Manó Könyvek stand

16.00–17.00 Kálmán Olga és 
Márki-Zay Péter, Athenaeum 
stand

16.00–17.00 Nádasdy Ádám, 
Magvető stand

16.00–17.00 Finy Petra, Manó 
Könyvek stand

17.00–18.00 Kalapos Éva 
Veronika, Athenaeum stand

18.00–19.00 Filippov Gábor, Nagy 
Ádám,Tóth Csaba, Athenaeum 
stand

ÜNNEPI KÖNYVHETI DEDIKÁLÁSOK 2019

DUNA-KORZÓ
   ÚJHELYSZÍN!
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ATHENAEUM KIADÓ

Jodi Picoult

SZÍVVERÉS
Mit kell egy nőnek magától értetődően feláldoznia gyer-
mekeiért, családjáért? Megilleti a nőt az emberi méltóság 
joga akkor is, ha a méltóság fenntartásának a hűtlenség 
az ára? Mit tehet egy anya, ha csak két rossz lehetőség kö-
zül választhat? Paige-nek csak homályos emlékei vannak 
az édesanyjáról, aki ötéves korában hagyta el őt. Amikor 
művészi álmaiért és orvos szerelméért Chicagóba költö-
zik, elhagyja apját, ám házasságkötése után anyjáról még 
halványan élő emlékei kétséget ébresztenek benne, hogy 
ő maga alkalmas lesz-e az anyaságra. Rájön, hogy ahhoz, 
hogy nyugodt lelkiismerettel vállalhasson gyermeket, 
előbb fel kell kutatnia az édesanyját, és meg kell értenie, 
miért hagyta el őt.

Miklya Luzsányi Mónika

AZ ECSEDI BOSZORKÁNY
Törökverő hősök  
és átokhordó asszonyok
Mámoros szerelmi légy ottok 
és összeesküvések regénye 
Miklya Luzsányi Mónikáé. 
Alapos kutatómunkájának 
köszönhetően a magyar király-
ság vérzivataros századainak 
szereplői elevenednek meg 
a könyv lapjain: Török Bálint 
és felesége, majd dédunoká-
juk, Török Kata és szerelme, 
Bá thory Gábor mindennapjai. 
125×200 mm, 328 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA105

Iain Reid
AZON AGYALOK, HOGY 
ENNEK VÉGET VETEK
A telefonbetyár újra és újra 
ugyanazt az üzenetet hagyja 
a lány telefonján. Amikor lá-
togatást tesznek barátja, Jake  
szüleinél, és visszafelé kitérőt 
tesznek a fiú régi, elhagyatott 
erdei középiskolájába, már 
teljes az aggodalom a lányban: 
ki az, aki folyton figyeli, és miért 
szól a kihalt folyosón az a vég-
telenített, félelmetes zene?

125×200 mm,  
256 oldal, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: CA104

A kötet jellemzői:
135 × 215 mm,

480 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: CA101
Bolti ár: 3999 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

Bíró Szabolcs

ANJOUK VI.
Királyok éneke
Az Arany Visegrád-trilógia zá-
rókötete Anjou Károly utolsó 
nagy uralkodói korszakának 
éveit, a nemzetközi diplomá-
cia terén elért eredményeit 
meséli el, miközben tovább 
szövi valós és fiktív hősei tör-
ténetét. Lapjain régről ismert 
és új szereplők is felbukkan-
nak, hogy részeseivé váljanak 
a Magyar Királyság vérrel és 
arannyal írt történelmének.
125×200 mm, 432 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: CA106

Cso Namdzsu

SZÜLETETT 1982-BEN
Namdzsu kötete nagy szenzá-
ciót keltett Dél-Koreában, és 
azóta is számos beszélgetés-
nek, vitaestnek témája – nem-
csak hazájában, de szerte a 
világon. Az intézményesített női 
elnyomás elleni fellépés mind-
annyiunkat érintő, húsba vágó 
téma. A provokatív történet a 
koreai kortárs irodalom egyik 
legkiemelkedőbb alkotása.

124×183 mm, 208 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3450 FT

Rendelési kód: CA109

Michael Wall
KÍVÜL A FÖLDÖN
Az idegen létformák szexuális 
élete és egyéb SETI-ségek
Sokan hiszik, hogy nem csupán 
a Földön lehet értelmes élet. 
De van már erre bizonyítékunk? 
Könyvében Michael Wall 
a tényeket veszi elő. Kutatási 
eredményeket, a tudomány űr-
lényekre vonatkozó elképzelése-
it vizsgálja, és azt, hogy ezeknek 
milyen hatásai lehetnek a 
gazdaságra és a társadalomra.

125×200 mm, 
256 oldal, kartonált
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: CA103

Kálmán Olga
SZERETEMORSZÁG
Beszélgetőkönyv  
Márki-Zay Péterrel
Képzeljünk el egy országot, 
ahol szeretünk élni. Nem azért 
mert ott minden az ölünkbe 
hullik. Egy olyan hazára 
gondoljunk, ahol megbecsülik 
a munkánkat, ahol biztonság-
ban tudjuk a családunkat, ahol 
nem aggódunk a gyermekeink 
sorsáért, mert ha akarjuk, 
mindent meg tudunk teremteni 
ahhoz, hogy boldogan éljenek.
125×200 mm, 
260 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA107

Christine Leunens
CELLÁBA ZÁRVA
Az eltitkolt béke rabja
Johannes vakbuzgó fiatal náci. 
A háborúban elveszíti a fél kar-
ját, de számára még ennél is 
elrettentőbb történik: a házuk 
padlásán a szülei egy zsidó 
lányt bújtatnak. Ám képtelen 
ártani Elsának, mert beleszere-
tett. Tudja, hogy szerelme csak 
addig marad meg neki, amíg 
tart a háború... És akkor kitör 
a béke.
125×200 mm,  
328 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA102

Kalapos Éva Veronika

F MINT
A harmincas Fema egyik napja 
olyan, mint a másik. Egy nap 
azonban minden megváltozik: 
megjelenik a Fotós. Amikor 
a titokzatos kapucnis alak a 
telefonjával fotózni kezdi az 
embereket, Fema körül egyre 
furcsább dolgok történnek, és 
hamarosan szembesül az egyik 
legnagyobb kérdéssel: mennyit 
ér az élet, ha nem az elvárások-
nak megfelelően élik?

124×183 mm, 248 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA108
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GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ

Catherine Anderson

KÖZELGŐ TAVASZ
Amikor egy kedves ügyfele 
szorult helyzetbe kerül, Tanner 
Richards, a szolgálatkész és 
rendkívül jóképű futár gondol-
kodás nélkül a segítségére siet. 
Crystal Malloy az összerop-
panás szélén áll. Folyamato-
san aggódik a műtétje után 
lábadozó nagyapjáért. Tanner 
és Crystal útjai idővel egyre 
többször keresztezik egymást, 
és a nő is kénytelen belátni, 
hogy rosszul ítélte meg a férfit. 
137×197 mm, 
400 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA111

Mary Alice Monroe

HÁZ A PARTON
Amikor Cara elveszíti az állá-
sát, és szakít a barátjával, úgy 
érzi, az élete romokban hever. 
Épp jókor érkezik tehát az 
édesanyja meghívása a mesés 
dél-karolinai tengerparton 
álló családi nyaralóba. Habár 
az anyjához fűződő viszonya 
korántsem felhőtlen, Cara 
visszatér gyer mekkora hely-
színére. Ez a lépés gyökeres 
változásokat hoz számára. 

125×189 mm,  
476 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA115

Kristan Higgins

ZÖLD ÚT A SZERELEMHEZ
A jóképű brit pro fesszor, Tom 
Barlow nehéz helyzetben van. 
A fogadott fia mellett akar 
maradni, ugyanakkor a vízuma 
hamarosan lejár. Valahogy 
zöldkártyához kell jutnia. Honor 
Holland élete csalódásán van 
túl, amikor úgy dönt, segít a 
professzornak. A lány abban 
bízik, hogy egykori szerelmét is 
féltékennyé teheti. Csakhamar 
nyilvánvalóvá válik: a színlelt 
kapcsolat komolyra fordul. 

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

Rendelési kód: CA114

Ruth Hogan
A PIROS CIPELLŐS SALLY 
BÖLCSESSÉGE
Mása életét tizenkét évvel 
ezelőtt örökre megváltoztatta 
egy tragikus esemény. Azóta 
a szabad idejében egy közeli 
viktoriánus kori temető sírjai 
között sétál, vagy a városi 
uszodában, a víz alatt keres 
menedéket. Egy nap találkozik 
a sírkertben egy hóbortos, 
piros cipellős idős hölggyel, 
és a két nő között sorsfordító 
barátság szövődik.
125×200 mm,  
336 oldal, kartonált
Bolti ár: 3290 Ft
KLUBÁR: 2990 FT

Rendelési kód: CA113

Debbie Macomber

MEGTÖRT SZÍVEK KÉZIKÖNYVE
Nichole és Leanne, meny és anyós egy cipőben 
járnak: mindketten épp kiléptek az igencsak fáj-
dalmas házasságukból, hogy egy új és jobb életet 
kezdjenek. Egymást támogatva járják be a megany-
nyi próbatétellel teli utat, és összeállítanak egy lis-
tát is, amelynek a segítségével sikerrel küldhetik le 
az akadályokat. A Megtört szívek kézikönyve lesz az 
ő útmutatójuk az előrejutásban, bármit is tartogas-
son számukra a jövő– legyen az egy újabb megol-
dandó probléma, 
vagy egy-egy jó-
képű férfi képé-
ben talán maga 
a szerelem. Vajon 
miként fedezik fel 
ismét önmagukat 
meg a világot?

J. R. R. Tolkien

HÚRIN GYERMEKEI
A Gyűrűk Ura előtti időkről 
szóló regék közül Túrinnak 
és a húgának, Nienor-
nak a tragédiája olvasható 
ebben a könyvben. A tör-
ténet első verzióját J. R. R. 
Tolkien az első világháború 
végén írta, majd A Gyűrűk 
Ura befejezése után ismét 
átdolgozta, de sosem fejezte 
be. Fia, Chris topher Tolkien 
öntötte végső formába ezt 
a központi történetet.
122×200 mm, 288 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3450 FT

Rendelési kód: CA117

J. R. R. Tolkien

GONDOLIN BUKÁSA
Gondolin, a rejtett város titkát 
hosszan őrzik annak lakói, ám 
Morgoth végül alattomban 
kikémlelteti az odavezető 
utat, és hatalmas seregével 
elpusztítja a várost. Vajon ki 
menekül meg végül, és hol 
kezdenek új életet a túlélők? 
A Gondolin bukása  magyarul 
most lát először napvilágot 
Gálvölgyi Judit fordításában. 
A kötetet Alan Lee csodálatos 
festményei illusztrálják.
152×230 mm, 224 + 8 színes 
oldal, keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4699 Ft
KLUBÁR: 4380 FT

Rendelési kód: CA116

TOLKIEN-MESÉK
A MAGVETŐ KIADÓTÓL

Linda Castillo

ÉGETŐ TITKOK
Egy régi amish pajta porig ég az éjszaka kellős közepén. 
Kate Burkholder rendőrfőnök nyomozása már a legele-
jén drámai fordulatot vesz: kiderül, hogy a véletlennek 
tűnő tragikus baleset nagyon is szándékos tett következ-
ménye. Valaki felgyújtotta a pajtát, sőt a család legidő-
sebb gyermekét, a tizen nyolc éves Daniel Gingerichet is 
bezárta oda, hogy a lángok közepette haljon kínhalált. 

A kötet jellemzői:

137 × 197 mm,

304 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: CA112

Bolti ár: 3290 Ft

KLUBÁR: 2990 FT

V I L Á G S I K E R E KVS

A kötet jellemzői:

125 × 189 mm,

400 oldal, kartonált

Rendelési kód: CA110

Bolti ár: 3690 Ft

KLUBÁR: 3390 FT
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 Új köteted történeteiből sorsokat, sorstöre-
dékeket ismerhetünk meg. A hangsúly szemben 
a Párducpompa inkább közérzeti szövegeivel, 
ezúttal főképp a magánéleten van. Miért?

A Párducpompa éppúgy válogatás volt az 
utóbbi évek anyagából, mint ez a könyv. 
Ott valóban erősebben fókuszáltam a válo-
gatásnál a történetek társadalmi vetületére, 
itt azokat a novellákat igyekeztem egymás 
mellé tenni, amelyek személyes sorsokat, 
élethelyzeteket mutatnak be. Mögöttük 
azonban jól körvonalazhatóan felsejlik az a 
világ, amelyben ezek az emberek odajutot-
tak, ahol éppen vergődni látjuk őket. Mint-
ha a Párducpompa szereplőinek nyüzsgő 
tömegéből hirtelen ráközelítenénk egy-egy 
arcra és megnéznénk, ki is ő. Hogy hol él, 
mire vágyik, hová tart.

 Számos korábbi novellád kapcsán sejthető, 
hogy a város forgatagában közlekedve merítesz 

a szövegekhez inspirációt. Utazás közben, orvosi 
rendelőben várakozva vagy éppen az utcán sé-
tálva, mások számára talán elsőre fel sem tűnő, 
apró részletekből építed fel szövegeidet. Ezúttal 
azonban, mintha nem ez a módszer dominált 
volna. Hogy dolgoztál most?

Nézd, ezek különböző időkben született 
szövegek, és műfajilag is eltérnek az előző 
könyvtől, hiszen nem tárcanovellák. Nem 
kapcsolódnak annyira a jelen eseményeihez, 
helyszíneihez. A legrégebbi, a Fehér farkas 
2006-ban született, a legújabb pedig tavaly. 
Vagyis a kettő között eltelt tizenkét év. Ta-
lán ez magyarázza, miért nehéz erre vála-
szolni. De ez olvasói szempontból nem is 
érdekes, az én írói hangom fogja egybe őket.

 Volt már olyan élményed, amiből próza és 
vers is született, vagy az a történés természeté-
ből, jellegéből következik, hogy végül lírai vagy 
prózai formában ölt majd testet?

Vannak apró motívumok a könyvben, ame-
lyek megjelentek versben is. A Terek című 
friss ciklusban több ilyen részlet is szere-
pel. Talán mert kísértenek ezek az apróbb 
vizuális mozzanatok, és folyton keresem a 
helyüket. A vers nehezebben tud történe-
tet mesélni. Tud, de villanásokból, képek-
ből kell felépíteni. A kisprózában is az a 
legizgalmasabb, amit kihagysz, elhallgatsz. 
A Túlpart című novellában például felsejlik 
valami szörnyű, múltbeli tragédia. Valami 
bűn. De nem tudunk meg többet. És nincs 
bűnhődés, nincs feloldozás.

 A Fehér farkas legtöbb novellájában tör-
ténik valamiféle határsértés. Valakinek a bel-
ső személyes terébe, életébe, testébe hatolnak a 
beleegyezése nélkül. Ez sosem nyílt agresszió, 
hanem annál jóval alattomosabb. A másik el-
nyomásának, elhallgattatásának nyomán válik 
lehetővé, és a társadalom hallgatólagos jóváha-
gyásával történik. Mi miatt tartod érdekesnek 
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„MEGYÜNK A SEMMIBE EZZEL A VAK, 
IDIÓTA, EGYMÁST GYILKOLÓ GŐGGEL” 

Tóth Krisztinával  

új kötete kapcsán 

 inspirációról,  

líra és próza viszonyáról  

és az állatok méltóságáról 

beszélgettünk.



az ilyen kapcsolatokat, milyen szempontból fog-
lalkoztat ez a kérdés?

Mert rámutat az emberi működés törvény-
szerűségeire. És legalább olyan romboló, 
mint a nyílt agresszió: kikezdi a személyi-
ség integritását. Bár a határsértés nekem 
nem jutott eszembe, és nem pontos, sőt, 
bizonyos novellák esetében, mint a Túl-
part, a Sárga flakon, a Marokkói táska vagy a 
Visszajönnek a gólyák, nem is értelmezhető. 
Mert ott semmiféle határhelyzet nincs. Én 
inkább a kiszolgáltatottságot emelném ki, 
Vagy az abúzust. De ne engedjünk ennek 
a címkézési kényszernek, hogy ez a könyv 
erről vagy arról szól, mert rögtön le is szű-
kítjük ezzel az értelmezési lehetőségeket.

 Igazad van, ez egy ennél jóval színesebb 
kötet. Milyen szempontok alapján állítasz össze 
egy kötetet, döntöd el a szövegek sorrendjét?

Mindig igyekszem tudatosan komponálni a 
köteteimet. Itt sem véletlenszerű a sorrend. 
Vannak belső kapcsolódások, tematikus is-
métlődések. Az, hogy hogyan áll össze egy 
ilyen kötet, az mindig hosszú rendezgetés 
eredménye. Mert a sorrend is vezet valaho-
vá, tereli az olvasót, viszi a fényből a sötétbe, 
vagy fordítva. Ezt nekem kell eldöntenem, 
amikor egybeszerkesztem az írásokat.

 A novelláid szereplői lefedik a teljes társa-
dalmat, a legszegényebbektől a leggazdagabba-
kig mindenki szerepel. Mit gondolsz arról, hogy 
sokan problematikusnak látják azt, ha valaki 
valamilyen csoport nevében, helyett beszél, pe-
dig nem része annak? Szerinted miért nincs 
igazuk?

Ami a képviseleti irodalom kérdést illeti, ez 
a téma a közéleti versek reneszánszával ked-
ves témájává vált íróknak és kritikusoknak 

is. Szeretném azonban aláhúzni, hogy én 
nem valakik helyett, pláne nem valakik ne-
vében beszélek. Mert az a rossz hírem, hogy 
nincs ők meg mi. Hogy ők is mi vagyunk, 
lehetünk. A nyomorultak, a büdösek, a kire-
kesztettek. Ne áltassuk már magunkat!
Ami pedig a jogosultságot illeti, szerintem 
ez hülyeség. Azt írom meg, ami engem fog-
lalkoztat, és úgy írom meg, ahogy legjobb 
tudásom szerint képes vagyok. Nem mér-
legelem közben sem azt, hogy ez kikről, sem 
azt, hogy kiknek szól, mert nem ideológiák 
mentén araszolva rovom a sorokat, hanem 
érzek, gondolok valamit, aminek formát ke-
resek. Történeteket akarok mondani, ame-
lyeket jellemzőnek, fájdalmasnak, igaznak 
érzek és szánok. És szeretném azt a szoron-
gató érzést közvetíteni általuk, hogy igen, 
megismételjük a saját sorshibáinkat és az 
előző nemzedékek sorshibáit is, és megyünk 
a semmibe ezzel a vak, idióta, egymást gyil-
koló gőggel, hogy csak a szeretet segíthetne, 
és segít is bizonyos pillanatokban.

 Emberközpontú kultúránkban, irodal-
munkban az állatok méltóságáról ritkán esik 
szó, én úgy látom, hogy a te művészetben ez 
másképp van.

Nézd, nekem nagyon fontosak az állatok. 
Gyerekkoromtól úgy éltem, hogy az embe-
rek mellett fontos állat-barátaim is voltak, 
akiknek az elvesztését tulajdonképpen soha 
nem hevertem ki igazán. Szeretem, és talán 
valamelyest ismerem is az állatokat, és min-
dig lehangol az emberi felfuvalkodottság. 
Nem érzékeljük, hogy milyen sok bennünk 
a közös, mennyi a hasonlóság. A történetek-
ben gyakran a leggyengébbek, az emberek 
vagy az állatok válnak áldozattá.

 A magyar irodalomban hagyományosan 
többre becsülik a nagyprózát, a regényeket, mint 
a novellákat, azonban mintha veled kivételt 
tennének. Mind a szakma, mind a közönség 

értelmezi, olvassa a szövegeidet, ennek ellenére 
dolgozik benned a regénykényszer?

Az, hogy az ember milyen műfajban dolgo-
zik éppen, az nem az olvasói vagy a szakmai 
elvárásoktól függ, hanem – szerencsés eset-
ben – az anyag természetétől. Sem regény-
kényszer, sem másmilyen kényszer nincs 
bennem. Divatok jönnek, divatok mennem, 
teszek rá, éppen mi az elvárás. Írok verset, 
hosszabb prózát, színdarabot is, de soha 
nem azért, hogy valakinek megfeleljek. 
Egyszerűen keresem a továbblépés lehető-
ségét, az újabb formai kereteket.

 Milyen magyar vagy akár külföldi novellis-
ták fontosak számodra. Ki az a három legfonto-
sabb alkotó, akik nélkül más lenne a prózád, és 
mit tanultál tőlük?

Móricz, hát persze, elsőnek, és rögtön utá-
na Tar Sándor. Ahogy a beszélgetés elején 
mondtam, nincsen mi és ők. Ahogyan ők ír-
nak a szegénységről és a lélek pusztulásáról, 
az lenyűgöző. Örkény, ahogy három oldalba 
sűrít harminc oldalnyi történetet! Lázár Er-
vin. Jó, tudom, hármat mondtál. De legyen 
még akkor Julio Cortázar és Raymond Car-
ver, és akkor ez így hat.

Hományi Péter

INTERJÚ
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ÚJTóth Krisztina
FEHÉR FARKAS
„Minden lakás másik történet” – mondja Tóth 
Krisztina novellájának elbeszélője miközben 
saját, egykori otthonát keresi. Mindegyik lakás 
emlékezteti rá valamennyire, de egyik sem le-
het ugyanaz. Minden boldogtalan lakás a maga 
módján az. A könyv katartikus történetei élesen 
mutatják meg az alárendeltség, a kirekesztettség 
stigmáit. Rendszerint névtelen hősei ismerősek, 
mellettünk toporognak a liftben, mögöttünk lo-
holnak a lépcsőházban. Felfigyelünk rájuk, ők 
pedig elkezdenek beszélni: egykor volt otthonok-
ról, bizarr találkozásokról, évtizedes talányokról, 
kapcsolatokat szétfeszítő titkokról. 

Rendelési kód: CA118 
123×184 mm, 132 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft   KLUBÁR: 3250 FT  

Tóth Krisztina
PILLANATRAGASZTÓ
Ebben a könyvben huszonöt történet van. Ez nem 
véletlen: a szerző huszonöt évvel ezelőtt adta ki 
első könyvét. A történetek mindegyike egy-egy 
pillanatfelvétel Magyarországról, tükörcserép 
az elmúlt negyedszázadból. A Pillanatragasztó 
megkísérli összeragasztani ezeket a cserepeket, 
és rögzíteni a múlt egy darabját.

Rendelési kód: CA119 
123×184 mm, 228 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3299 Ft   KLUBÁR: 2990 FT  
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AZ ULPIUS BARÁTI KÖR AJÁNLÁSÁVAL

Lucy Score

SZÍNLELD, HOGY AZ ENYÉM VAGY
Luke Garrison a Nemzeti Gárda hőse, erős, 
kedves és szexi. Barátnője nincs, és nem is 
akarja, hogy legyen. Ám amikor a gyönyörű 
Harper bebotladozik az életébe, rájön, hogy 
a lány a legjobb szemfényvesztés. Kamuba-
rátnő, hogy leszálljon róla a családja, amíg 
egy újabb küldetést teljesít. De mi van, ha 
a lány egyetlen csókja rabul ejti?
Rendelési kód: CA124
125×200 mm, 500 oldal, kartonált
Bolti ár: 3850 Ft   KLUBÁR: 3580 FT  

Patricia Cornwell

ELFAJZOTT SZÍV
Valaki figyel... Egy nagyhatalmú hollywoodi 
mogul lányának halálát a rendőrség baleset-
nek ítéli, de dr. Kay Scarpetta halottkém más 
véleményen van. Úgy érzi, mintha valaki előtte 
járna, és olyan nyomokat hagyna, amiket csak 
ő vesz észre. Scarpetta egy videoklipet kap a 
telefonjára, ami nyugtalanító titkokat tár fel az 
unokahúgáról, Lucyról. Mielőtt bármit is lép-
hetne, az FBI razziát tart Lucy birtokán.
Rendelési kód: CA127
125×200 mm, 500 oldal, kartonált
Bolti ár: 3850 Ft   KLUBÁR: 3580 FT  

Salamon Pál

MENYEGZŐ
Egy zsidó fiú és egy keresztény lány  
szerelme 1944-ben

Salamon Pál önéletrajzi ihletésű regénye egy 
tizenhárom éves zsidó fiú és egy tizennégy 
éves keresztény lány szerelméről szól, 1944-
ben. Eszter és Gyuri együtt teszik meg a vég-
zetes vonatutat a koncentrációs táborig...
Rendelési kód: CA125 
125×200 mm, 300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3590 Ft   KLUBÁR: 3290 FT  

Erica James

NYÁR A COMÓI-TÓNÁL
Ha Floriana nem ismerkedik meg egy baleset 
során Adammel, az ingatlanfejlesztővel és Es-
mével, a kedves, idős hölggyel, soha nem lett 
volna bátorsága részt venni Seb esküvőjén a 
gyönyörű Comói-tó partján. Esmében az olasz 
nyaralóhely régi emlékeket ébreszt: tizenki-
lenc évesen itt lett először szerelmes. Gyakran 
eltöprengett, hogy mi történt a férfival, aki 
ellopta a szívét – és megváltoztatta az életét. 
Rendelési kód: CA126 
125×200 mm, 500 oldal, kartonált
Bolti ár: 3790 Ft   KLUBÁR: 3490 FT  

Jhon Jairo Velasquez – 
Maritza Neila Wills Fontecha

PABLO ESCOBAR BÉRGYILKOSA VOLTAM
Jhon Jairo Velasquez, más néven Popeye, 
a kolumbiai drogbáró, Pablo Escobar bér-
gyilkosainak a főnöke. Kétszázötvenhét em-
ber megölését, és további háromezerének 
a megszervezését vallotta be. Önéletrajza 
különleges betekintést ad a Narcos című té-
vésorozat révén is megismert Pablo Escobar 
és a Medellin kartell legbelső világába.
Rendelési kód: CA128
125×200 mm, 500 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  

Donato Carrisi 

A SÖTÉTSÉG 
VADÁSZA
Rómát egy kegyetlen gyilkos 
tartja rettegésben. A szörnyű 
megszállott nem ismer ke-
gyelmet, és nem hagy hátra 
semmilyen nyomot, amikor 
végez fiatal áldozataival. 
Az egyik helyszínre riasztják 
Sandrát, a kiváló bűnügyi fo-
tóst, aki rendkívül jó abban, 
hogy láthatóvá tegye a látha-
tatlant. A felvételek készíté-
sekor azonban megdöbbentő 
felfedezést tesz...
Marcusnak nincs semmije – sem 
identitása, sem emlékezete –, de hajtja 
a benne munkáló harag és a titkos tehetsége. 
Az a feladata, hogy az eltérésekre figyelve le-
leplezze a gyilkosságok hátterében munkáló 
gonoszt. Ám úgy tűnik, a legújabb eset, a „ró-
mai rém” ügye alaposan próbára teszi őt.

A kötet jellemzői:
137 × 197 mm,

440 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: CA120
Bolti ár: 3990 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

A TITOKZATOS LÁTOGATÓ
Az amerikai hadseregből leszerelt nők titokza-
tos körülmények között gyilkosságok áldozatai 
lesznek. Az FBI pszichopata gyilkosra gyanak-
szik, mert mindegyik áldozat korábban felje-
lentést tett szexuális zaklatás miatt. Külsérelmi 
nyom nincs rajtuk, ezért komoly fejtörést okoz 
megállapítani a haláluk okát. Az FBI erre a nyo-
mozásra a legalkalmasabb személy segítségét 
akarja igénybe venni. De Jack Reachert nem 
könnyű ismét csőbe húzni. 
Rendelési kód: CA121
137×197 mm, 384 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft   KLUBÁR: 3390 FT  

CSAK EGY LÖVÉS
A magányos mesterlövész az amerikai kisvá-
ros sétálóutcájának forgatagában megöl öt 
ártatlan embert. Az értelmetlen mészárlást 
villámgyors rendőrségi akció követi – a nyo-
mok James Barr exkatonához vezetnek. Amikor 
azonban a letartóztatott orvlövész, Barr, a nyil-
vánvaló bizonyítékok ellenére sem tesz vallo-
mást, és csak annyit hajlandó mondani: „ke-
rítsék elő Jack Reachert”, a volt katonai rendőr 
már útban is van az indianai kisváros felé.
Rendelési kód: CA123
137×197 mm, 352 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft   KLUBÁR: 3390 FT  

RÖGÖS ÚT
Jack Reacher, az egykori katona épp egy New 
York-i kávézó teraszán üldögél, amikor szem-
tanúja lesz egy egészen hétköznapinak tűnő 
jelenetnek. Egy férfi beszáll a kocsijába, és el-
hajt. Bárki más számára ez egy említésre sem 
méltó történés lenne, Reacher azonban kiváló 
megfigyelő, és tudja, itt valami nincs rendjén. 
Nem sokkal később kiderül, neki volt igaza: egy 
elképesztő emberrablási ügybe keveredik. 
Rendelési kód: CA122
137×197 mm, 352 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft   KLUBÁR: 3390 FT  
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Mo a homlokát dörgöli, és lehuppan a mocs-
kos bőrkanapéra.

– Tiff, én adhatok neked kölcsön…
– Nem akarom, hogy kölcsönadj ne-

kem! – felelem a kelleténél élesebben. – 
Nézd, tényleg le kell ezt zongoráznom még 
a héten. Vagy ezt a lakást választom, vagy 
azt, ahová bérlőtársat keresnek.

– Úgy érted, ágybérlőt – helyesbít Gerty. – 
Megkérdezhetem, miért épp most kell dön-
tened? Nem mintha nem örülnék neki. 
Csak épp legutóbb még tűkön ültél abban 
a lakásban, és vártad, hogy Tudodki kegyes-
kedjen odatolni a képét.

Meglepetten összerezzenek. Nem a go-
noszkodás miatt, hiszen Mo és Gerty sosem 
szerette Justint, azt pedig egyenesen utálják, 
hogy még mindig nála lakom, még akkor is, 
ha ő alig jön haza. Inkább az a furcsa, hogy 
a barátnőm ilyen nyíltan beszél róla. A leg-
utolsó békítő vacsora, amelyet négyünk szá-
mára szerveztem, botrányba fulladt, így az-
tán lemondtam ennek a barátságnak az eről-
tetéséről, utána pedig már egyáltalán nem 
is beszéltem Justinról Gertynek és Mónak. 
Annyira megszoktuk a hallgatást, hogy még 
a szakítás után sem igazán hoztuk őt szóba.

– De miért kell ennyire olcsó helyet ke-
resned? – folytatja Gerty, mintha észre sem 
venné Mo fenyegető pillantását.

– Tudom, hogy nem keresel sokat, de 
most komolyan, Tiffy, Londonban négyszáz 
fontért semmit sem kapsz! Átgondoltad 
egyáltalán ezt az egészet? Úgy rendesen? 

Nyelek egyet. Érzem, hogy Mo engem 
figyel. Ez a baj azzal, ha az ember egyik leg-
jobb barátja pszichológus: Mo gyakorlatilag 
hivatásos gondolatolvasó, és úgy tűnik, so-
sem kapcsolja ki a szupererejét.

– Tiff? – kérdezi kedvesen.
Jaj, a francba! Kénytelen vagyok megmu-

tatni nekik. Máskülönben sosem hagynak 
békén. Gyorsan elmondok mindent, így lesz 
a legjobb; mint amikor hirtelen lerántom 
magamról a ragtapaszt, vagy beleugrom a 
hideg vízbe, vagy elmondom anyának, hogy 
eltörtem az egyik díszt a nappali komódján.

A telefonomért nyúlok, és behozom rajta 
a Facebook-üzenetet.

Tiffy!
Nagyot csalódtam benned tegnap éjjel. 
Teljesen abnormálisan viselkedtél. Ez az 
én lakásom, Tiffy, akkor jövök ide, amikor 
akarok, és azzal, akivel tetszik.
Azt hittem, hálásabb leszel, amiért megen
gedtem, hogy maradj. Tudom, hogy nagyon 
megvisel téged a szakításunk, és azt is, 
hogy még nem állsz készen a költözésre. 

De ha azt hiszed, hogy elkezdhetsz „szabá
lyokat lefektetni”, akkor ideje, hogy bérleti 
díjat fizess nekem az elmúlt három hóna
pért. És a továbbiakban is rendes albérleti 
díjat kell fizetned. Patricia szerint kihasz
nálsz engem, hiszen gyakorlatilag ingyen 
laksz nálam, és habár eddig mindig meg
védtelek, a tegnap esti jelenet után azt kell 
hinnem, hogy talán mégis igaza van.
Sok puszi, Justin

Elszorul a gyomrom, amikor újraolvasom a 
„kihasználsz engem” szavakat, mert ilyesmi 
nekem soha eszembe sem jutott. Csak épp 
nem tudtam, hogy ezúttal komolyan gon-
dolta, amikor elhagyott.

Először Mo fejezi be az olvasást.
– Megint beugrott csütörtökön? És Pat-

riciával?
Elfordítom a fejem.
– Van némi igazság abban, amit mond. 

Nagyon rendes volt tőle, hogy ilyen sokáig 
lakhattam nála.

– Vicces – jegyzi meg Gerty sötéten. – 
Én mindig is úgy hittem, hogy élvezi, ha 
kéznél vagy neki.

AZ ÁGYBÉRLŐ
Részlet Beth O’Leary azonos című regényéből, amely a General Press  

Könyv kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Fügedi Tímea.

Beth O‘Leary

AZ ÁGYBÉRLŐ
Tiffynek egy olcsó albérletet kell találnia. Még-
hozzá azonnal. Leon éjszakánként dolgozik, és 
meglehetősen pénzszűkében van. Úgy érzik, 
megtalálták a tökéletes megoldást: amíg Tiffy 
dolgozik, a fiúé az egyágyas lakás, a fennma-
radó időben viszont a lányé. A helyzetüket 
tovább bonyolítja egy megszállott expasi, egy 
követelőző ügyfél, nem beszélve egy igazság-
talanul bebörtönzött fivérről...
Rendelési kód: CA129
125×200 mm, 456 oldal, kartonált
Bolti ár: 3690 Ft   KLUBÁR: 3390 FT  

Gerty elég furcsán fogalmaz, de vala-
hogy én is így éreztem. Amíg Justin laká-
sában élek, még nincs teljesen vége. Úgy 
értem, eddig még mindig visszajött hozzám. 
De… csütörtökön találkoztam Patriciával. 
Azzal a valódi, kifejezetten vonzó és igazság 
szerint egészen kedves nővel, akiért Justin 
elhagyott engem. Korábban sosem volt új 
barátnője.

Mo az egyik kezemért nyúl, Gerty meg-
fogja a másikat. Egy darabig így maradunk, 
ügyet sem vetünk az ablak előtt dohányzó 
ingatlanügynökre, én pedig elsírom ma-
gam, nem is próbálom megállítani az egy-
más után lecsorgó hatalmas könnycseppe-
ket.

– A lényeg az, hogy tényleg el kell köl-
töznöm – szólalok meg vidáman, és elhú-
zom mindkét kezemet, hogy megtöröljem a 
szememet. – Méghozzá most rögtön. Még 
ha maradni akarnék is, és megkockáztat-
nám, hogy újra felhozza Patriciát, akkor 
sem tudnám kifizetni a bérleti díjat. Már 
így is egy rakás pénzzel tartozom Justin-
nak, de egyáltalán nem akarok kölcsönkérni 
senkitől, úgyhogy ha őszinte akarok lenni… 
Igen. Vagy ezt a lakást veszem ki, vagy a 
társbérletet.

Mo és Gerty összenéz. Gerty fájdalmas 
beletörődéssel hunyja be a szemét.

– Nos, itt semmiképpen sem marad-
hatsz. – Kinyitja a szemét, és kinyújtja a ke-
zét. – Hadd lássam megint azt a hirdetést!

Odanyújtom a telefonomat, de közben 
Justin üzenetéről átlapozok a lakótársat ke-
reső hirdetésre.

Nagy hálószoba napos, egyágyas stock
welli lakásban havi háromszázötven fontért 
rezsivel együtt. Azonnal beköltözhető, mi
nimum hat hónapra. A lakást (a szobát és 
az ágyat) a bérlő együtt használja majd egy 
huszonhét éves hospice szakápolóval, aki 
éjszaka dolgozik, és a hétvégéket nem töl
ti otthon. Csak hétköznap reggel kilenc és 
este hat között vagyok a lakásban. Máskor 
mindig a tiéd! Tökéletes olyanoknak, akik 
kilenctől ötig dolgoznak. Ha meg akarod 
nézni, keresd L. Twomeyt, elérhetőség lent.

– Nemcsak a lakáson osztoznátok, Tiff, 
hanem az ágyon is. Az pedig elég furcsa – 
jegyzi meg Mo aggódva.

– Na és ha ez az L. Twomey férfi? – kér-
dezi Gerty.

Erre a kérdésre már felkészültem.
– Nem számít – felelem nyugodtan. – 

Hiszen úgysem lennénk egyszerre az ágy-
ban, de még a lakásban sem.

Ez az érv sajnos nagyon hasonlít arra, 
amivel a múlt hónapban próbáltam megma-
gyarázni, miért nem jövök el Justintól, de 
mindegy.

– Együtt fogtok aludni, Tiffany! – tilta-
kozik Gerty. – Mindenki tudja, hogy a közös 
albérlet első aranyszabálya, hogy nem sza-
bad együtt aludni a lakótárssal!
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TERICUM KIADÓ

Dinah Jefferies

A ZAFÍRÖZVEGY
1935, Ceylon. Louisa, a gazdag 
drágakő-kereskedő lánya látszólag tökéletes házasságban 
él férjével, Elliottal. A férfi azonban egyre több időt tölt egy 
közeli fahéjültetvényen, váratlan halála után pedig Louisa 
rádöbben, hogy életük hazugságokra épült. Az asszony el-
látogat a fahéjültetvényre, ahol idővel különös vonzalom 
ébred benne a jóképű, ám magának való tulajdonos iránt. 
Amikor napvilágra kerül Elliot hűtlensége, Louisa szíve 
össze törik, az élet azonban új feladatok elé állítja őt.

J. T. Ellison

HAZUDJ NEKEM!
A híres írópáros, Sutton és Ethan Montclair házassága 
egyáltalán nem olyan idilli, mint amilyennek kívülről lát-
szik. Ráadásul Sutton nyomtalanul eltűnik. Mivel nem visz 
magával telefont, és a bankszámlája is érintetlen, minden-
ki gyilkosságra gyanakszik. Vajon gyilkos-e Ethan? Hová 
tűnt Sutton? Tényleg képes volt megölni közös gyerme-
küket? Az írónő már az első pillanattól kezdve mesterien 
tartja fogva az olvasó figyelmét, egészen az utolsó oldalig. 

Mariana Leky
AMIT CSAK A SZÍVÉVEL 
LÁT AZ EMBER
Egy kis falucskában él Selma, 
aki a halál kényszerű hírnöke. 
Valahányszor egy okapi jele-
nik meg álmában, a faluban 
egy napon belül valaki meg 
fog halni. Ezért a furcsa 
álmot követő napot a falu 
minden lakója készenlétben 
tölti: ki vágyva a halálra, ki 
rettegve azt. De semmi sem 
történik véletlenül. 

140×200 mm, 328 oldal,  
füles, kartonált
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA137

C. W. Gortner
A ROMANOV CÁRNÉ
A nagy dinasztia alkonya

Marija Fjodorovna, dán her - 
cegnőként húszévesen érke-
zett Oroszországba. Mi után 
elsajátította új hazájának 
szokásait, III. Sándor cár fe-
leségként nem csak a három-
száz éves múltra visszatekintő 
Romanov dinasztia sorsára 
gyakorolt nagy hatást, hanem 
Oroszország 20. századi 
történelmére is. 

142×197 mm, 464 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4270 Ft
KLUBÁR: 3980 FT

Rendelési kód: CA133

Anne Tyler

ÓRATÁNC

Willa Drake élete 
eseménytelenül telik. 
Egy szép napon egy 
félreértésnek köszönhe-
tően gondját kell viselnie 
egy balesetet szenvedett 
fiatal nőnek és a kislányá-
nak. A családdal kialakult 
kapcsolat ráébreszti, hogy 
sosem késő, mindig van 
második esély.

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

Rendelési kód: CA132

Marc Levy

UTÓIRAT PÁRIZSBÓL

Mia és Paul egy társkereső 
oldalon ismerkednek meg, de 
csak barátság szövődik köz-
tük. Ők legalábbis ezzel áltat-
ják magukat… Mia színésznő, 
Paul író. Miának nagyon nem 
hiányzik egy szerelem. Paul-
nak sem. A finom humorral 
fűszerezett regényben életre 
kelnek Párizs hangulatos 
utcái, kávézói. 

140×200 mm, 304 oldal,  
füles, kartonált
Bolti ár: 3570 Ft
KLUBÁR: 3290 FT

Rendelési kód: CA136

Mandy Baggot

ŐRÜLT GÖRÖG NYÁR
Ellennek bejött az élet: 
álommunkája van, és a 
barátja nemrég megkérte a 
kezét. Csakhogy a mesevilág 
váratlanul darabokra hullik… 
A lány Korfura utazik, hogy 
elűzze a bánatot és segítsen 
a húga esküvője megszerve-
zésében.  Napsütés, tenger, 
sok-sok bonyodalom és egy 
szexi idegen… Kell ennél 
több?

140×200 mm, 360 oldal,  
füles, kartonált
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA135

Mandy Baggot

SZINGLIKÉNT A NYÁRBA

Tess, miután kikosarazta 
aktuális hódolóját, otthagy 
csapot-papot, és elkíséri 
barátnőjét Korfu szigetére. Itt 
találkozik a jóképű Andrasz-
szal, aki ráveszi, hogy játssza 
el a barátnője szerepét, 
hogy kivédje anyja kerítőnői 
próbálkozásait. Egy idő után 
valóban vonzódni kezdenek 
egymáshoz…

140×200 mm, 320 oldal,  
füles, kartonált
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA134

A kötet jellemzői:
142 × 197 mm,

368 oldal, keménytábla, 
védőborítóval

Rendelési kód: CA130
Bolti ár: 3970 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

A kötet jellemzői:
140 × 200 mm,

344 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: CA131
Bolti ár: 3570 Ft

KLUBÁR: 3290 FT

Bea Johnson
ZERO WASTE  
OTTHON
Lehetséges-e szemét nélkül 
működtetni egy háztartást? 
Megszabadulhatunk mind-
attól, amire igazából nincs 
szükségünk? Bea Johnson, 
a hulladékmentesség koro-
názatlan királynője szerint 
határozottan igen! 

140×200 mm, 376 oldal,  
füles, kartonált
Bolti ár: 3970 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA138
Kevesebb hulladék,

egyszerűbb élet



Meg kell becsülni a jó mesterembert, mert 
egyre kevesebb van belőlük. Nem érnek rá 
azonnal, őket nem lehet csak úgy leakasz-
tani, ezt meg kell értened, ha odáig fajul a 
helyzet, hogy mestert kell hívnod.

A te ügyed, a te kis csip-csup ügyed még 
várhat azért, ezt te is és a mester is jól tudjá-
tok. A mester talán egy kicsit jobban tudja, 
tartja is magát ehhez.

Nem most kezdődtek a gondok, na ugye! 
Ha már három hete tart ez az áldatlan ál-
lapot, akkor simán kibírsz még pár hetet, 
hónapot. Szedd össze magad!

Időpontot kell vele egyeztetni, mert ezt 
most így nem tudja ő megmondani, hogy 
mikor. El van ő havazva, de nagyon.

Ezt meg kell értened. Csörögj rá jövő 
szerda „magasságában”, akkor már tud kö-
zelebbit mondani.

Menni fog, minden meg lesz oldva, csak 
nem azonnal, nem varázsütésre, ez egy 
SZAKMA, amit ő képvisel, itt nem lehet 
kapkodni.

De ha neked nem felel meg a jövő szerda 
utáni kedd, akkor nyugodtan keress mást a 
környéken. Egész nyugodtan, nem sértődik 
meg a mester, ő maga ajánlja, hogy nyugod-
tan keress valaki mást, nem lesz sértődés.

Huncut ez a mester. Tudja nagyon jól, 
hogy a környéken egyedül ő foglalkozik 
azzal, amire neked és a hatvankét másik 
sorstársadnak szüksége lenne, lehetőleg 
egyszerre. Nem tudsz mást leakasztani. Más 
nem vállal ilyen munkát. Tudja ezt a mester, 
ezért nem rohan hozzád.

Nyertél. Úgy érzed. Ami veled történt, 
felér egy nyereménnyel. A mesterember 
jön. Bejelentkezett végre.

(Bejelentkezett, azaz hatszor hívtad két-
óránként, mire végül felvette a telefonját, és 
bedünnyögte, hogy jön.)

Hozzád készül, most már te vagy a cél, 
képbe került a te problémád, innentől ez 
már közös probléma, a mesteré is, nem csak 
a tied. Most már hozzád indul, pár nap, egy-
két röpke hét, és ott terem nálad, csodát 
tesz, ebben biztos lehetsz.

Eltelt egy hét, elröppent, de még semmi. 
Ha ismételten felhívod, akkor leint, hogy 
tudja ő, hogy várod, csak nyugalom, most 
amúgy nincs is a városban, eljár valahova 
messzire dolgozgatni, mindennap, de tervbe 
van véve, hogy kezdjen nálad. Minden meg 
lesz oldva, csak nyugi.

Jön hozzád. Holnap jön a mester, felméri 
a terepet. De holnap már péntek.

Akkor péntek délután jön hozzád, ha jön 
haza vidékről, beugrik. Mindenképpen.

Legyen péntek délután, az jónak tűnik 
neki, neked is, mindegy, csak jöjjön már. 
Legyél otthon, mert jön.

Legyen inkább hétfő, péntek este már 
nem akart zavarni a mester, későn ért haza. 
De hétfőn reggel nyolckor nálad kezd.

Hétfőn kilenc körül a mester telefonál, 
hogy el kellett ugrania gyorsan egy címre, 
mert a lakást elárasztotta a víz. Szép is len-
ne, de a mester nem telefonálgat csak úgy, te 
hívtad fel, hogy hol késik már.

Hétfő este hat. Eljön a mester. Mindegy, 
mibe kerül ez neked, de itt van, ez a lényeg.

A mester megáll az ajtóban, jött szól-
ni, hogy csak benézett, nincs is nála semmi 
szerszám. Másnap jönne reggel, és akkor hoz 
minden szerszámot, ahogy kell. Megjavítja 
a csöpögő csapodat (elromlott csengődet, 
porszívódat, mosógépedet, mosómedvédet).

Másnap reggel nálad kezd a mester.
Nagy nap a másnap. Ünnep. Mesteri nap, 

mesteri időzítés. Reggel fél tíz, a nyolcra 
ígérkezett mester megjött. Szerszámosládá-
val, létrával, flexszel, kantáros munkásnad-
rágban, füle mögött kis ceruza. Jön befele 
a lakásodba. Sáros cipővel, de neki elnézed, 
olyan ő, mint egy király, az angol királynő 
is ilyen eséllyel látogatna el hozzád, mint a 
mester, nincs ám nagy különbség, hidd el.

Jó, ez így nem fog menni. Itt bontani 
kell. Itt le kell ásni. Mélyre. Ezt itt eleve 
hogy is gondolta az előző mester.

Az öreg, aki már nem vállal munkát.

Mit barmolt ez itt – a mestered vakar-
ja a fejét. Az öreg már nem volt a helyzet 
magaslatán, amikor nálad szerelt tíz éve. De 
helyette itt ez a fiatal, agilis, gyors szaki.

Ide nagyobb rákészülés kell. Ő ezt nem 
is gondolta volna. Hogy itt ennyit kell bon-
tani, javítani, cserélni. Ez nem ám tízperces 
szakértés, és kész. Itt neki kell feküdni.

Innen ki kell pakolni. Itt le kell kapcsol-
ni, el kell zárni. Itt teljes felújítás, áttervezés, 
átszervezés.

Lehet, hogy erre ő nem is alkalmas.
Neki nincs is ilyen méretű fúrója, kalapá-

csa, fűrésze, vésője, csavarhúzója, ceruzája, 
sapkája.

Te mit képzeltél? Hát ezt neki nem is 
mondtad a telefonba. (Csak kábé hússzor.) 
Ő most totál meg van lepve, ő ilyen ordas 
problémát még nem is látott, (mester)em-
ber legyen a talpán, aki ezt a globális prob-
lémát megoldja, ami a te lakásodból indult 
ki. Ebből még nagyobb bajok is lehetnek, 
akár városi szinten. Ez egy komoly ügy.

Mire vártál? Miért nem szóltál neki ha-
marabb? Felelőtlenség volt a részedről. Mit 
hittél? Mit képzeltél? Hogy csettint egyet, 
és hopp, minden a régi, sőt jobb, mint új 
korában?

Elmegy. Egyedül ezt ő nem. Képtelenség.
Kizárt dolog. Az ki van csukva, hogy 

ő ezt itt és most. Mostanában ezt nem. Ta-
lán egy későbbi időpontban.

Mert ha ebbe ő most belekezd, akkor 
itt hetekig le lesz kapcsolva a víz, a gáz, az 
áram, illene elköltöznöd is arra az időre, 
amíg ő mesterkedik nálad. Ezt össze kell 
egyeztetni. Talán majd kicsit később, május 
„magasságában” kéne ezt orvosolni, vagy 
ősszel, amikor már nagyobb nyugi van. Ad-
dig ne is nagyon hívogasd. Addig vidéken 
dolgozik.

Légy türelmes, légy fegyelmezett.
Észben van tartva, a nagy-nagy problé-

mád ott van a mester fejében is, oda is be-
fészkelte magát, hónapokig cipeli majd a 
terhet a mester, a te terhedet.

Ugyan! Jövő ilyenkor már csak nevetni 
fogsz ezen a kis kellemetlenségen, vagy két 
év múlva, akkor már tuti biztosan.

Vannak gondok, együtt kell velük élnünk. 
Jaj nekem, de még másnak! – ez lebegjen a 
szemed előtt, amikor mesterért kiáltasz. Jól 
gondold meg.

MESTERKURZUS
Részlet Hartay Csaba Köszönöm a befogadást! című könyvéből, 

amely az Athenaeum Kiadó gondozásában jelent meg.

Hartay Csaba

KÖSZÖNÖM A BEFOGADÁST!
Hartay Viharsarki Kattintós Csaba csinált egy pré-
selt növénygyűjteményt az emberekből. Ez itt az. 
Szépen lekaszálta őket a Facebookon, a buszon, 
a kiskonyhában, wellness-szállodában a bugyboré-
kos izénál, buliban, majálison, tévéképernyő előtt. 
Aztán lepréselte, beragasztotta, és most itt sorakoz-
nak... Mi vagyunk azok. 

Rendelési kód: CA139
90×183 mm, 224 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 3699 Ft   KLUBÁR: 3440 FT  
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Sally Rooney

NORMÁLIS EMBEREK
Sally Rooney szűkszavú, visszafogott 
prózájában briliáns pszichológiai 
érzékkel, olykor kegyetlen, máskor 
gyengédebb jelenetekben mutatja 
be a vidéki kisvárosból származó, 
eltérő vagyoni helyzetű két fiatal 
társadalmi beágyazottságát, családi 
hátterét és baráti körét. – Number 1 
Sunday Times Bestseller!

Rendelési kód: CA140
145×210 mm, 304 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
Bolti ár: 3990 Ft   
KLUBÁR: 3690 FT

Kordos Szabolcs
LUXUSHOTEL HUNGARY 2.
A budapesti szállodák legféltettebb titkai

Hét évvel a nagy sikerű Luxushotel, Hun gary után 
újra feltárulnak az elnöki lakosztály és a személy-
zeti folyosó titkai: újabb riportkötetében a szerző 
bemutatja, mi történik az elegáns budapesti hote-
lek falai között, a vidéki kastélyszállók bálter mei-
ben és a wellnessközpontok fülledt szau náiban.

Rendelési kód: CA142
125×200 mm, 350 oldal, kartonált 
Bolti ár: 3490 Ft   KLUBÁR: 3250 FT

Tasmina Perry

A CSALÁD BARÁTJA
Amy gyakornoki állást ajánl barátnője lányának a 
magazinjánál. Josie fiatal, becsvágyó, és meg sze-
retné vetni a lábát Londonban. Nélkülözhetetlenné 
válik a munkában és a házban. Amy kezd elbizony-
talanodni Josie-val és a férjével kapcsolatban... Le-
bilincselő nyári olvasmány. Zseniális és irgalmatlan.

Rendelési kód: CA143
125×200 mm, 432 oldal, kartonált 
Bolti ár: 3990 Ft   KLUBÁR: 3690 FT

Laura Marshall

HÁROM APRÓ HAZUGSÁG
A tizenhét éves Ellent szívesen fogadják Sasha csa-
ládjában, és nem tűnik fel neki a bohém életstílusuk 
mögött lappangó sötét hangulat. Egy szilveszteri buli 
drámai eseményeiből bírósági ügy lesz, melyben El-
len a koronatanú. Sasháék családi élete soha többé 
nem tér vissza a régi kerékvágásba… 

Rendelési kód: CA144
125×200 mm, 332 oldal, kartonált 
Bolti ár: 3690 Ft   KLUBÁR: 3390 FT

Mucha Dorka

PUNCS
„Párkapcsolatok, titkolt viszonyok, aljas kis hatalmi 
játszmák, a mindent átitató csendes erőszak, és egy 
kiszolgáltatottságában is kemény fiatal lány, aki al-
katilag képtelen részt venni ebben a hétköznapi öl-
döklésben... Mucha Dorka szikár prózája az utóbbi 
évek egyik legerősebb debütálása.” (Totth Benedek)
Rendelési kód: CA141
125×200 mm, 180 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft   KLUBÁR: 2780 FT

Benkő László

MÁTYÁS KIRÁLY I.
Isten választottja

Benkő László Mátyás királyról szóló 
trilógiájában olvasmányos, regé-
nyes formában, de a történettudo-
mány által feltárt adatokra építve 
ábrázolja a kor szinte összes ma-
gyarországi vonatkozású politikai 
szereplőjének tetteit, a korabeli 
politikát meghatározó egyéb ténye-
zőket és mozgatórugókat.

Az első kötet nemcsak Mátyás 
életét mutatja be születésétől a 
trónra kerüléséig, hanem apja, 
Hunyadi János legnagyobb győzel-
meit, valamint magyarországi és 
külhoni ellenségeinek szerepét is.

A történetből megismerhetjük 
Mátyás művelt fiatalemberré, lo-
vaggá érésének mozzanatait.

Ilosvay Ferenc

TIZENKÉT ÖSVÉNY
Ilosvay Ferenc végigvadászta szinte a tel-
jes Magyarországot. E kötetében tizenkét 
magyar tájegységen átélt vadászemlékeit 
rögzíti, sőt tizenkét vadász-, illetve termé-
szeti övezetre ő maga osztja Magyaror-
szágot. Könyve nem csupán vadászizgal-
mak hordozója, sokkal inkább az ország 
sajátos lírai földrajza.

Rendelési kód: CA147
142×197 mm, 328 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 2900 Ft   KLUBÁR: 2690 FT  

L AZI KIADÓ

145×209 mm, 
440 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT  

Rendelési kód: CA145

BÖLCSEK ÉS BALGÁK
Ószövetségi bölcsességek

A Bibliában számtalan, a mindennapi éle-
tünkkel kapcsolatos jó tanácsot, mindany-
nyiunk számára megfontolandó útmuta-
tást találunk. Kötetünkben az Ószövetség 
négy bölcsességi könyvéből válogattunk 
tanulságos mondásokat, amelyek rámu-
tatnak a balga és a bölcs ember jellem-
zőire.

Rendelési kód: CA146
122×197 mm, 184 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft   KLUBÁR: 2290 FT  

Maderspach Viktor

MENEKÜLÉSEM ERDÉLYBŐL
Élményeim a nyugat-magyarországi 
szabadságharcból

Maderspach Viktor a trianoni tragédia 
után Csonka-Magyarország felé veszi az 
irányt. Kalandos útjáról a Menekülésem 
Erdélyből című művében számol be. 
Magyarországra érkezése után azonnal 
bekapcsolódik a fegyveres küzdelembe 
Nyugat-Magyarországért. Élményeiről, 
tapasztalatairól szól a  kötet másik írása.

Rendelési kód: CA148
145×209 mm, 240 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2600 Ft   KLUBÁR: 2390 FT  

KÖNYVHETI
ÚJDONSÁGOK

A 21. SZÁZAD KIADÓTÓL 
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L AZI KIADÓ

Peter Mayle

HUSZONÖT ÉV PROVENCE-BAN
Attól a pillanattól kezdve, hogy Peter Mayle és 
felesége, Jennie elhagyva Angliát áthaladtak 
a La Manche csatornán, soha nem néztek vissza 
egykori hazájukra. Az Egy év Provenceban és 
a Bor, mámor, szerelem népszerű szerzője utolsó 
regényében tisztelettel ad hangot franciaországi 
életének: a vidám pillanatoknak, a falusi élet 
bájos és kitörölhetetlen parádéjának, a puszta 
szépségnek és az ősi történelemnek.

125×200 mm, 208 oldal, kartonált
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

Rendelési kód: CA149

A Franciaországba tett első látogatásaim 
megerősíteni látszottak a feltevést, hogy 
a francia iskolások egészségtudatosabbak, 
mint az angolok. Több volt a gyógyszertár, 
és ezek mindegyikében székek sorakoztak 
a kiszolgálásra várók számára. A várakozási 
idő gyakran nyúlt hosszúra, mivel mindegyik 
páciens valóságos tanácskozást tartott, ahe-
lyett hogy gyorsan lebonyolította volna a vá-
sárlást. Átnézték és megbeszélték a recepte-
ket. Az összes fájdalomcsillapítót, emésztést 
segítő szert, sérvkötőt, szemcseppet, orr-
cseppet és hashajtót egyenként kihelyezték a 
pultra, hogy a vevő kellő megfontolás után 
választhasson közülük. Amikor már minden 
életbe vágóan fontos döntést meghoztak, 
a vásárló tömött műanyag szatyorral a ke-
zében támolygott ki a gyógyszertárból, s a 
szatyorban elég gyógyszer volt ahhoz, hogy 
legalább egy hétig egészségesen tartsák.

A franciák, akik ehhez voltak szokva, 
gondosan betartották ezt a szertartást. De a 
szegény tudatlan külföldinek mindez kicsit 
ijesztően hatott. Még mindig emlékszem az 
első gyógyszertári vásárlásomra. Azért men-
tem be, hogy egy tubus fogkrémet vegyek. 
Megtaláltam, helyet foglaltam az egyik szé-
ken, és vártam. És vártam. És vártam.

Végül rám került a sor, és a fogkrémet 
szorongatva odaléptem a pulthoz. A gyógy-
szerész félretolta a tubust, és kérte a receptet.

– Fogkrémre?
– Nem, nem. A többi vásárláshoz. 
– Nincs többi vásárlás.
– Ah, bon? – Szemöldöke felszaladt a hom-

lokára a meglepetéstől. – Bizarre. 
Azzal látványosan és szertartásosan egy 

papírzacskóba helyezte a fogkrémemet, 
gondosan visszahajtotta a zacskó tetejét, 
celluxszal leragasztotta, majd széles mozdu-
lattal átnyújtotta nekem.

A gyógyszertári látogatásom felkeltette 
érdeklődésemet a franciák és az önmegőr-
zésük érdekében kifejtett tevékenységük 
iránt, és elkezdtem jobban odafigyelni arra, 
amiről hamarosan kiderült, milyen gazdag 
és sokszor meglepő téma. Először is nagyon 
gyorsan megtanultam, milyen következmé-
nyekkel jár, ha az ember udvariasan érdek-
lődik egy francia általános egészségi állapo-
táról. Ha megkérdezed, hogy van, részlete-
sen ecseteli, a háttáji fájdalmaitól kezdve a 
rakoncátlankodó máján át egészen a reumás 
lábujjáig, és ha nem vagy elég elővigyázatos, 
még a rendellenes bélmozgásáról is beszá-
mol. Ezt az elképesztő felvilágosítás-soro-
zatot persze úgy adja elő, mintha hasonló 

állapottól még soha senki nem szenvedett 
volna. A félbeszakításra tett kísérleteidet 
egyszerűen félresöpri, és te nem tehetsz 
mást, mint felveszel egy együtt érző arcki-
fejezést, és reménykedsz benne, hogy a be-
szélgetőtársad előbb-utóbb majdcsak kifogy 
a nyavalyáiból. 

Van egy jól ismert történet két öregem-
berről, akik együtt isszák reggeli kávéjukat a 
falusi kávézóban.

– Mit csinálsz ma? – kérdezi az egyik úr.
– A délelőtt nagy részét az orvosnál töltöm.
– Veled tarthatok?
A történet akár igaz is lehet, annyira 

figyelemmel kísérik az orvosi dolgokat. 
A szokásos magazinokkal felszerelt várószo-
bákban például megfigyeltem, hogy nem a 
celebekkel vagy a futballal foglalkozó ké-
pes újságok a legnépszerűbbek, hanem az 
egészségi problémákat tárgyaló kiadványok. 
A várakozó páciensek a legújabb sebészeti 
eljárásokról szóló hírekbe temetik az or-
rukat, és gyakran kitépnek egy-egy lapot, 
amely az aranyér vagy a szívritmuszavar ke-
zelésében elért áttörésről számol be.

A testünk belső működése iránt muta-
tott fokozott érdeklődés egyáltalán nem 
személyes indíttatású. A mások problémái 
ugyanolyan érdekesek. Amikor az egyik ba-
rátunk elesett a biciklijével és eltörte a bo-
káját, a gipsze és a mankói miatt kisebb fa-
lusi nevezetesség lett belőle, és a vég nélkül 
záporozó kérdések majdnem meggyőzték 
őt, hogy sajtóközleményt kellene kiadnia. 

A tisztesség kedvéért meg kell említenem, 
hogy a rá irányuló figyelem teljes egészében 
együtt érző jellegű volt. Nyoma sem volt 
például olyan kritikai megjegyzéseknek, 
hogy biztos megivott néhány sört, mielőtt 
nyeregbe szállt volna; vagy hiba volt egy ki-
adós ebéd után nekivágni a Mont Ventoux 
csúcsára vezető útnak. Ehelyett a kérde zős-
kö dők remélték, hogy a sérülése nem na-
gyon komoly, és az érdekelte őket, marad-e 
valami látványos sebhely a lábán.

Persze a hegek a legdrámaibb emlékez-
tetői azoknak a helyzeteknek, amikor a halál 
szele súrolja az embert, de messze nem csak 
ezek keltenek élénk érdeklődést. Szorosan 
mögöttük következnek a különböző tüne-
tek, ráadásul ennek a témának megvan az az 
előnye, hogy valamikor mindannyiunknak 
voltak már tünetei, így tudunk csatlakozni 
a beszélgetéshez. 

Évekkel ezelőtt egy kávéházi asztalnál 
ültem egy csoport idősödő úr közelében, 
akiknek viselkedése felkeltette a figyelme-
met. Ahelyett, hogy kártyáztak volna, élénk 
beszélgetésbe merültek, amit gyakori szü-
netek szakítottak meg; az egyik férfi feltűrte 
az ingujját, hogy a többiek szemügyre ve-
hessék az alkarját. A mellette ülő férfi erre 
feltűrte az egyik nadrágszárát. Aztán sorban 
megmasszírozták a fejüket, megdörzsölték 
a nyakukat, kinyújtották a nyelvüket. Majd 
a bordák és a vállak következtek. A csoport 
minden esetben intenzíven figyelt, kérdé-
seket tettek fel, néha megtapogatták vagy 
megbökdösték a tárgyalt testrészt, és álta-
lában véve úgy viselkedtek, mintha életük 
legizgalmasabb eseményét élnék át.

Egy hét múlva ismét ott voltak; ugyan-
azok az öregurak, akik úgy büszkélkedtek 
a nyavalyáikkal, mintha háborús sérülések 
lennének. Miután végignéztem az elsőhöz 
rendkívül hasonló második előadást is, rá-
jöttem, olyanokkal akadtam össze, akik nagy 
odaadással foglalkoztak a tünetek kialakulá-
sával és fejlődésével, az újonnan jelentkező 
fájdalmak nyomon követésével, valamint a 
szenvedés különböző fokozatainak azono-
sításával – és mindezt elősegítette néhány 
kancsó, az egészségre jótékony hatású rosé 
legurítása.

Részlet Peter Mayle azonos című regényéből, amely a Partvonal Kiadó 
gondozásában jelent meg. Fordította: V. Csatáry Tünde. 

HUSZONÖT ÉV

PROVENCE-BAN
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Alexander Brody – Nagy József

MEGTALÁLNI SERENDIPITYT
Véletlenszerű lényeges felfedezések

A kötet két, első ránézésre nagyon különböző, mégis rokon 
lelkű jó barát: Alexander Brody reklámszakember, a ma-
gyar kultúra nagy támogatója és Nagy József újságíró be-
szélgetőkönyve. Párhuzamos életrajz, amelyben jól meg-
fér egymás mellett Jorge Luis Borges, Jávor Pál, Audrey 
Hepburn, Albert Einstein, Neumann János, Andy Warhol 
és megannyi más híresség, akikkel Brodyt jó szerencséje 
Magyarországon, Amerikában és szerte a nagyvilágban 
összehozta – és a pestlőrinci KISZ-lakótelep, a néphad-
sereg, a tanítóképző és a szocializmus világa, amelyben 
Nagy József felnőtt és elindult pályáján. 

AZ ATYÁK TANÍTÁSAI
Modernizált fordítás kommentárokkal

Az Atyák tanításai a rabbinikus hagyomány legfontosabb 
szövegéből, a Talmudból való bölcs mondások, aforizmák 
gyűjteménye, amely önálló kiadványként, modernizált 
magyar nyelvű fordításban most lát először napvilágot. 
A könyv útmutató olvasmány: az ókori bölcsek ma is ak-
tuá lis üzeneteit kívánja megfejteni. 

Bodor Ádám
A BÖRTÖN SZAGA
Válaszok Balla Zsófia 
kérdéseire

Bodor Ádámot tizenhét éves 
korában tartóztatták le rend-
szerellenes összeesküvés 
vádjával. Ez a könyv azonban 
nemcsak a szamosújvári 
börtönélményekről szól, ha-
nem az írói pálya kezdeteiről, 
a Magyarországra költözésről 
is, és főként a Trianon utáni 
változásokról Erdélyben.

120×190 mm, 196 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: CA150

Schein Gábor

MEGLESZÜNK ITT
Kiefer, a magányos kisvárosi 
számtantanár rádöbben 
addigi élete és hivatása értel-
metlenségére. Schein Gábor 
sűrű szövésű, több szálon 
futó regénye arra a kérdésre 
keresi a választ, mit kezdhet 
az ember az életével; mi vá - 
laszt el és mi köthet össze 
embereket, akik szomszédai 
egymásnak, mégis idegenek 
a saját létezésükben.

125×197 mm, 236 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

Rendelési kód: CA152

Szerkesztő: Turi Tímea

KÖRKÉP 2019
Harminchat magyar író 
kisprózája

A Magvető Kiadó ebben 
az évben is a folyóiratok 
terméséből válogatta 
egybe a legjobb novellá-
kat. Az antoló giá ba idén 
harminchat kortárs ma-
gyar szerző kisprózáját 
válogatta be a szerkesz-
tő, Turi Tímea.

123×184 mm, 344 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

Rendelési kód: CA153

Szerkesztő: Szegő János

SZÉP VERSEK 2019
A Magvető Kiadó nagy 
hagyományú antoló-
giája idén is az előző év 
legjobb verseiből nyújt 
válogatást. 
A kötetet a februárban 
elhunyt Tandori Dezső 
emlékének ajánlotta 
a szerkesztő, Szegő 
János.

123×184 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3699 Ft
KLUBÁR: 3440 FT

Rendelési kód: CA154

Pál Sándor Attila

BALLADÁSKÖNYV
Pál Sándor Attila versei 
az Arany János-i és a nép-
balladákat szólaltatják 
meg ma is érvényes han-
gon. A balladák nemcsak 
közös történetek elme-
sélésére alkalmasak, de 
lehetőséget adnak arra 
is, hogy a lassan eltűnő 
falusi, paraszti kultú-
rára vessenek megértő 
pillantást.

100×170 mm, 104 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Rendelési kód: CA161

Nádasdy Ádám
JÓL LÁTHATÓAN  
LÓGOK ITT
Nádasdy Ádám versei úgy 
szólnak hozzánk, ahogy 
a barátainkkal beszélgetünk: 
amikor váratlanul elmonda-
nak valami bizalmasat, és mi 
tudjuk, hogy most a legtöbb, 
amit tehetünk, ha meghallgat-
juk őket. A Jól láthatóan lógok 
itt egy megkapóan eleven 
verseskönyv a villanófényként 
felragyogó felismerésekről.

100×170 mm, 64 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

Rendelési kód: CA156

A kötet jellemzői:
165 × 195 mm,

288 oldal, keménytábla, 
védőborítóval

Rendelési kód: CA155
Bolti ár: 5499 Ft

KLUBÁR: 5090 FT

A kötet jellemzői:
160 × 190 mm,

120 oldal, keménytábla, 
védőborítóval

Rendelési kód: CA151
Bolti ár: 3299 Ft

KLUBÁR: 2990 FT

MAGVETŐ KIADÓ



Bizonyára sokan sétáltak már Budapesten 
az Andrássy úton. Az egymás mellett sora-
kozó, főként a 19. század végén épült im-
pozáns villák történelmi levegőt árasztanak, 
még akkor is, ha némelyik elég elhanyagolt 
állapotban van, vagy épp a sorozatos átépí-
tések miatt kevéssé emlékeztet már eredeti 
külsejére. Az Andrássy út 114. alatt található 
egy villa, amely pillanatnyilag üresen áll. Az 
épület neve Chorin-villa. A nevét Chorin 
Ferencről, a 20. század első felének egyik 
leggazdagabb magyar „iparbárójáról” kapta, 
aki családjával mintegy két évtizeden át élt 
ebben a rendkívül impozáns épületben. 

Még mielőtt a kedves olvasó azt gondol-
ná, hogy valami várostörténeti sétára sze-
retném invitálni, sietve megjegyzem, hogy 
nem egészen. Vagyis csak részben. Závada 
Pál új regénye, a Hajó a ködben bizonyos 
értelemben várostörténeti sétaként is értel-
mezhető, de talán pontosabb lenne inkább 
országtörténeti sétának nevezni. Závada 
olvasói és tisztelői régóta tudhatják, hogy 
a szerző különleges érzékenységgel fordul a 
huszadik századi magyar történelem trau-
mái, elhallgatott, homályban tartott epizód-
jai felé. A Természetes fény, az Idegen testünk, 
az Egy piaci nap írója most sem tesz másként. 
Závada Pál művei a magyar történelem szé-
gyenfoltjait járják körbe. Olyan világokba 
vezetnek, amelyekről a legszívesebben tudo-
mást sem vennénk. Olyan eseményeket ku-
tat és tár fel, amelyek ritkán vagy egyáltalán 
nem szerepelnek a történelemkönyvekben. 
Olyan eseményeket, amelyek a világégést 
követően tabusítva lettek, és legfeljebb csak 
otthon, baráti körben lehetett róluk beszél-
ni. Závada Pál – talán szociológusi végzett-
sége miatt is – „lelkiismereti kérdésként” 
kezeli a szépirodalmat, azaz művei nem csu-
pán esztétikai értéket képviselnek, hanem 
társadalomtörténeti szempontból is rend-
kívül fontosak. Ami persze nem azt jelenti, 
hogy Závada művei szakkönyvek lennének. 
Egy cseppet sem, sőt. Vérbeli irodalom-
ról, magas szintű regény irodalomról van 
szó. Mindezt csak azok kedvéért szeretném 
nyomatékosítani, akik eddig esetleg nem is-
merték volna Závada műveit, bár vélhetően 
ezen olvasók száma elenyésző. Az Andrássy 
út 112. alatt található villát azért említettem, 
mert a szerző új regényében kiemelt helyet 
kap ez az épület. A Hajó a ködben a magyar 
történelem egyik legszégyenteljesebb, leg-
sötétebb korszaká ba kalauzolja az olvasót. 
Nevezetesen a második világháborúba, an-
nak is – magyar szempontból – a legmélyé-
re. 1944. már cius 19-én a Harmadik Biroda-
lom megszállja Magyarországot, és kezdetét 

veszi a magyarországi zsidóság minden kép-
zeletet felülmúló tragédiája. Aminek persze 
megvoltak az előzményei. Ezek az előzmé-
nyek az első világháborút követő években 
születnek a magyarországi zsidóságot érintő 
törvények formájában. 

A Hajó a ködben – Závada egy korábbi 
regényével, az Egy piaci nappal ellentétben – 
most nem a vidéki zsidóság tragédiáját ele-
veníti fel, hanem egy minden szempontból 
kivételes és rendhagyó család történetét 
beszéli el. Illetve nem is egy családét, ha-
nem legalább négyét, amelyek azonban 
– házasságok révén – mégis egy családként 
tűnnek fel. A Weiss, a Kornfeld, a Chorin 
és a Mauthner családokról van szó, amelyek 
együttesen a második világháború előtti 
Magyarország leggazdagabb családjai közé 
tartoztak, és közösen birtokolták a magyar 
nehézipar jelentős részét, illetve számtalan 
egyéb vállalkozás tulajdonosai voltak. „Ipar-
bárók”, ahogy a korabeli köznyelv fogalma-
zott. E négy család gazdagságát és sikerét 
nem kis részben a magyar nehézipar egyik 
atyja, Weisz Manfréd alapozta meg, illetve 
Chorin Ferenc, akinek fia Weisz Manfréd 
lányát vette feleségül, ezzel alapozva meg 
a családok kezén lévő vállalatok egyesítését. 
Rokoni kapcsolatok révén a Kornfeld és a 
Mauthner család is az egyesített vállalat-
birodalom tulajdonosává vált, létrehozva 
ezzel azt a kiterjedt „céghálózatot”, amely 
a korabeli Magyarország iparának és ke-
reskedelmének egyik zászlóshajója lett. 
Mindaddig, amíg a német hadsereg be nem 

vonult Magyarországra. A németek érdek-
lődését természetesen felkeltette a cégbi-
rodalom, leginkább a csepeli gyárak miatt, 
amelyek már korábban is gyártottak fegy-
vert és repülőalkatrészeket a Harmadik Bi-
rodalom és Magyarország számára. A me-
sésen gazdag családok tagjaira természete-
sen ugyanúgy vonatkoztak a zsidókat sújtó 
törvények, mint mindenki másra, azonban 
kivételes társadalmi helyzetük és legfőképp 
a vagyonuk miatt mégis olyan helyzetbe 
kerültek, amely azóta is viták tárgyát képe-
zi történészi körökben. A németek ugyanis 
– Kurt Becher SS alezredes vezetésével – 
tárgyalásokat kezdtek a családdal, melynek 
értelmében a család negyven tagja szaba-
don távozhatott Portugáliába és Svájcba 
abban az esetben, ha a tulajdonukban lévő 
vagyont átadják nekik. Závada regényének 
központjában ez az esemény áll, de emel-
lett sok minden más is felbukkan ebben a 
lebilincselő kötetben. A család tagjai egytől 
egyik emlékezetes, érdekes figurák, bohé-
mek, világfik, munkamániás szakemberek, 
mecénások és a felsorolást még sokáig foly-
tathatnám. S mint a terebélyes családokban 
általában, itt is felbukkan a családi drámák 
szinte minden válfaja. Szerelmek, megcsa-
lások, tragédiák, árulások és hősies, bátor 
kiállások egyaránt. 

A Hajó a ködben ismét egy remeklés Zá-
vada Páltól, aki ezúttal is egy letehetetlenül 
izgalmas és hiánypótló művel ajándékozta 
meg olvasóit.  

–gyéá–

Menekülés  
a Chorin-villából

Závada Pál

HAJÓ A KÖDBEN
Závada Pál új könyvének hősei az ország legna-
gyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd 
Műveknek az örökösei – a gazdasági, politikai és 
szellemi élet ismert szereplői. 1944 életveszélyes 
tavaszán vagyunk, az ő történetük – a családtagok 
roppant vagyona folytán – egyszeri és különleges 
lesz, huszadik századi történelmünk egyik közismert 
esetévé válik. Ezt a históriát próbálja nyomon követ-
ni Závada izgalmas regénye.

Rendelési kód: CA157
123×174 mm, 420 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4299 Ft   KLUBÁR: 3990 FT  
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CORVINA KIADÓ – MAGVETŐ KIADÓ – SZÉPMÍVES KÖNYVEK

Szerkesztő: Király Levente

BIBÓ MEGMONDJA
Ady és Hofi után Bibó is megmondja! Bibó István a hu-
szadik századi magyar politológia és történelemtudomány 
halhatatlan alakja, esszéiben sorra vette a közép-európai 
térség problémáit. Számtalan jelmondatot tudunk tőle 
(„demokratának lenni mindenekelőtt annyit tesz, mint 
nem félni”), de tényleg mindenki ismeri őt, akinek kelle-
ne? A legfontosabb szövegeit tartalmazó kötettel igyek-
szünk eljuttatni minél több olvasóhoz Bibó európai szelle-
miségét és örökségét. 

George Szirtes

ELŐHÍVÁS
Anyám regénye

Visszafelé pergeti le édesanyja életének filmjét George 
Szirtes az öngyilkosságtól, a súlyos betegségtől kezdve 
a letelepedés angliai évein át az ötvenhatos emigrá cióig, 
az ötvenes évek budapesti életén át a koncentrációs tá-
borig, a fotográfusi pályakezdéstől az erdélyi gyerekko-
rig. A végétől az elejéig.

A kötet jellemzői:
124 × 183 mm,

280 oldal, keménytábla, 
védőborítóval

Rendelési kód: CA163
Bolti ár: 3490 Ft

KLUBÁR: 3250 FT

A kötet jellemzői:
130 × 197 mm,

236 oldal, keménytábla, 
védőborítóval

Rendelési kód: CA162
Bolti ár: 3990 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

Sándor Iván

A KORSZAK TEKINTETE
Válogatott és új esszék 
Az elmúlt negyven évben szüle-
tett esszék gazdag válogatása 
a korszak tekintetét próbálja 
kifürkészni. A jelen korszakét, 
de nem csak a jelen kérdéseit. 
Az esszék mindig egy tágabb 
összefüggésrendszerben 
kívánják megfejteni az emberi 
sorskérdéseket, az időben és 
térben ismétlődő mintázatokra 
érzékenyen.
130×197 mm, 
368 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: CA158 

Orbán Ottó
BARBARUS UTAZÁSAI
Útirajzok
Orbán Ottó két regényes utazá-
sa olvasható ebben a könyv-
ben: az Ablak a Földre egy 
indiai utazás három hetének 
krónikája, a Meztelen tenger 
a Szovjetunióban töltött tizen-
két nap útirajza. A felejthetet-
len párbeszédek, emlékezetes 
jelenetek nemcsak idegen 
országok, de mára megválto-
zott korok krónikájává is váltak.
140×214 mm, 
372 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4499 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: CA159

Orbán Ottó

REJTETT MŰKÖDÉS
Esszék, cikkek, kisprózák 

Orbán Ottó esszékötete 
ma is izgalmas lenyomata 
a 20. századi magyar irodalom 
gondolkodástörténetének. 
A műhelytitkok és a személyes 
élettörténetek egy a költészetet 
a legszemélyesebb kérdések 
megválaszolására tett kísérlet 
részeiként bontakoznak ki az 
olvasó előtt.

140×214 mm, 
676 oldal, keménytábla
Bolti ár: 5999 Ft
KLUBÁR: 5580 FT

Rendelési kód: CA160

Mindszenty József

KOMMUNISTA ARCÉLEK
Az 1920-as évektől kibontako-
zó véres keleti diktatúra eszmé-
jét szervezetten exportálták az 
Elbától keletre fekvő  euró pai 
országokba. De vajon milyen 
eszközökkel érték el a látszólag 
teljesíthetetlen feladatokat 
azok a bolsevisták és elvtársak, 
akik 1917-ben magukhoz 
ragadták a hatalmat a cári 
Oroszországban? Az eszköztár 
és a módszertan példátlan 
statuálások sorából állt.
125×183 mm, 
336 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA164

Gróf Bethlen Béla

VISSZAEMLÉKEZÉSEIM
„Visszaemlékezéseimben 
felsoroltam mindazon ese-
ményeket, amelyek ezeréves 
hazánk egyik legnehezebb 
és egyben legszomorúbb 
szakaszában zajlottak le. (...) 
Ezek végeredményben mind 
történelmi események. Úgy 
hiszem nem túlzok, ha azt 
mondom, hogy egyenesen egy 
valóságos tragédia, amelynek 
én csak egy apró figurája 
voltam.” (A szerző)
125×183 mm, 
440 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: CA165

#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 ka-
punk, ha belelapozunk ebbe 
az ünnepi albumba, amely 
Izrael állam függetlenségé-
nek hetvenedik évfordulójá-
ra készült. 

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

Rendelési kód: CA166
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A fóbiák, szorongások és félelmek ku-
tatása is komplex folyamat. Külön fejezet 
foglalkozik az agy önvédelmi rendszerével, 
ami folyton a potenciális fenyegetéseket 
keresi. Az evolúció során agyunk nemcsak 
a tényleges, fizikai veszélyt tanulta meg 
felismerni, a kifinomult intelligencia képes 
megérteni a „fenyegetés” szó értelmét. Ez 
viszont csodás táptalaja a túlzó szorongás-
nak, amelynek háttérben az örökletes té-
nyezők mellett a nevelés és a környezeti 
tényezők is szerepet játszanak, de ma már 
tudjuk: agyunk is hajlamos lehet az aggo-
dalmaskodásra. 

Rengeteg tévhit és hamis elképzelés 
olvasható a depresszióról, ami szintén 
sok ember életét keseríti meg. Nem lehet 
elégszer hangsúlyozni, hogy a depresszió 
nem rossz hangulatot jelent, hanem egy 
súlyos és valóságos probléma, ami min-
denképpen tisztelettel és empátiával keze-
lendő – ahogy ezt Burnett is teszi, amikor 
a kutatások legújabb eredményeit taglalja.

Humorban nem ismerek tréfát! – Ka-
rinthy Frigyes híressé vált mondata jutott 
eszembe, amikor Az idióta agy című isme-
retterjesztő könyv szerzőjéről kutakodtam 
az interneten. Karinthy eleven szellemi 
közegben nőtt fel, és a pezsgő Budapest 
értelmiségi társasága komoly hatással volt 
az író, költő és humorista munkásságára. 
A csoda bogár Dean Burnett pályafutása 
azonban másképp alakult, széles rokon-
ságában elsőként végzett felsőfokú tanul-
mányokat, mégpedig neurobiológusként. 
Ám a cardiffi egyetem oktatója nem a 
tudományos kutatómunkája révén lett hí-
res. A The Guar dian hasábjain megjelenő 
tudományos blogja tette ismertté, több 
mint 13 millióan követték az elmúlt évek-
ben, valamint humoristaként élő műsorok 
főszereplőjeként lépett a közönség elé. 
Első könyvének népszerűsége új fordulatot 
hozott a wales-i szerző életében, a Whoopi 
Goldberg tulajdonában lévő One Ho 
Productions megvette Az idióta agy tévés 
adaptációjának jogait. A színésznő nagy ra-
jongója a szerzőnek és írásainak, ami nem 
véletlen: mindkettőjük munkásságának alap-
koncepciója az igényes szórakoztatás.

Az agykutatás tudományos eredményei 
rengeteg hétköznapi jelenségre és szokás-
ra adnak magyarázatot – tengeribetegség, 
fóbiák, mentális zavarok –, de ritkán jutnak 
el a hétköznapi olvasókhoz, mert Burnett 
szerint: „Valaki régen eldöntötte, hogy a 
tudományos ismeretterjesztésnek magasz-
tosnak és komolynak kell lennie, és úgy 
tűnik, e vélelem azóta is tartja magát.” Sze-
rencsére ez a könyv is kiváló példája annak, 
hogy a 21. században már más szelek fúj-
nak, és megfér egymás mellett a tudomá-
nyos igényesség és a szórakoztatás.

A humor szavunk latin eredetű, jelenté-
se a testben lévő nedvet jelenti. A korai or-
vostudomány azt tanította, hogy az ember 
kedélyállapota a test különböző nedveinek 
arányos jelenlététől függ. Természetesen ez 
az állítás ma már nem állja meg a helyét, és 
kissé nevetségesnek is tűnhet. Az agykuta-
tások eredményei gyorsan változnak – ami-
re a szerző is felhívja a figyelmünket –, de 
az már biztos, hogy manapság más szem-
mel nézünk az emberi test központjára. Az 
agy ugyanis sok tekintetben saját sikerének 
áldozata. Tudatunk komplex központja 
olyan, mint egy hatalmas merevlemez, ami 
a több millió éves fejlődése során rengeteg 
felesleges kacatot halmozott fel, amelyek 
megakadályozzák, hogy szervezetten és 
megbízhatóan működjön. Burnett esendő 

és korántsem csalhatatlan szervként tekint 
az agyra, ami leginkább egy mutáns dió-
bélre vagy egy bizarr gyümölcskocsonyára 
hasonlít. Lenyűgöző része a testünknek, de 
egyáltalán nem tökéletes.

Sok ember szenved a buszon, autóban, 
hajón jelentkező hányingertől. A kutatá-
sok alapján e jelenség mögött is az agy 
működése áll: ellentmondásos informá-
ció kat kap. A magyarázat röviden a kö-
vetkező: utazás közben a testünk nem 

mozog, ám a belső fül érzékelő rendszere 
jelet küld az imbolygásról. Ez egymásnak 
ellentmondó információ, aminek „idióta” 
agyunk szerint egyetlen oka lehet: mér-
gezés. A természetben ugyanis egyedül 
a mérgezés válthat ki ilyen zavarokat.

Nagyon érdekes és igen hasznos az a fe-
jezet, ami a memóriánk működését részle-
tezi. Ezen a ponton a kutatások érintik a fi-
lozófia és a pszichológia területeit, ugyanis 
az öntudat (amihez a memória, a nyelv, az 
érzelmek és az érzékelés is hozzátartozik) 
az agyi folyamatokon alapul. Tehát az agyi 
működés célja nem más, mint az, hogy jól 
érezzük magunkat. Ezért lehet az, hogy a 
memória öncélúan torzítja az eseménye-
ket. A célja pedig leegyszerűsítve csupán 
annyi, hogy így segítse a jelenben a dön-
téseket meghozni. Az ego védelme és az 
önmagunk értékességébe vetett hit tehát a 
normális emberi viselkedés része, és a túl-
élés záloga.

MUTÁNS DIÓBÉL VAGY
BIZARR GYÜMÖLCSKOCSONYA?

Természetesen a vizsgált témák közül 
nem maradhat ki a humor működésének 
vizsgálata sem, a humoristaként is nép-
szerű szerző izgalmas kulisszatitkokat 
árul el a kutatás módszereiről. Mivel nem 
létezik specifikus „nevetőközpont”, és a 
humorérzékünk rengeteg folyamatból és 
kapcsolatból áll össze, ez az adottságunk 
egyénenként más és más – de mindenkép-
pen szükséges, ha kézbe vesszük Burnett 
könyvét, ami alapos, olvasmányos, szóra-
koztató – és veszélyes. Mert a humoros 
szófordulatok és személyes vallomások 
váratlanul bukkannak fel a tudományos 
okfejtések rejtekéből, és a hangos neve-
tés kellemetlen helyzetbe hozhatja azt, 
aki nyilvános helyen olvas bele a könyvbe.

T. S. I.

                     Dean Burnett

           AZ IDIÓTA AGY
     Az emberek memóriája tényleg öntelt és egois ta?  
   Vajon az összeesküvés-elméletek és a babonák valóban  
az egészséges agy elkerülhetetlen hatásai? Tényleg igaz,  
  hogy az alkohol javíthatja a memóriát? Mindezekről, és sok 
     egyéb agyi jelenség okairól is olvashatnak ebben a könyvben!

Rendelési kód: CA167
130×200 mm, 376 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  
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IRODALOM – ISMERETTERJESZTŐ KÖTETEK A CORVINA KIADÓTÓL

Vásári Melinda

HANGZÓ TÉR
Az érzékiség dimenziói 
Mészöly, Nádas és Ottlik 
műveiben
A tanumánykötet annak 
feltárására vállalkozik, hogy 
az alcímben jelzett három 
szerző: Mészöly Miklós, 
Nádas Péter és Ottlik Géza 
milyen irodalmi megol-
dásokat kínál nyelvileg 
kifejezhetetlen tartalmak 
nyelvi megjelenítésére.

130×190 mm,
288 oldal, kartonált 
Bolti ár: 3400 Ft
KLUBÁR: 3160 FT

Rendelési kód: CA172

Bacsó Béla

KÉP ÉS SZÓ
Filozófiai és 
művészetelméleti írások
A kötet az elmúlt három év 
tanulmányait gyűjti egybe, 
melyek esztétikai és filozófiai 
kérdéseket tárgyalnak, hol 
inkább az elmélettörténet 
felől, hol pedig művek elem-
zésén keresztül. Központi 
kérdésük, hogy miként jelenít 
meg a kép, és miként jut 
kifejezésre valami a szóban, 
miben is áll e különbség.
124×183 mm,
214 oldal, kartonált 
Bolti ár: 3000 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Rendelési kód: CA173

Benkő László

A POZSONYI CSATA
Az első honvédő háború...

Fordulatos, monumentális történelmi kalandregény!
Ahogy az Árpád fejedelem vezette törzsi szövetség a Kár-
pát-medencét birtokba vette, rögtön gondoskodni kellett 
annak védelméről, ugyanis a nyugati kereszténység kez-
dettől pogány nemzetet látott a magyarságban. Kr. u. 907 
nyarán a frank gyermek király, Lajos, óriási sereget indított 
a magyarok földjére, hogy letöröljék őket a föld színéről.
A regény bemutatja a magyar pusztai harcmodort, a fegy-
verzetet és a világviszonylatban is különleges taktikai ér-
zékkel megvívott  hősies csatát!

A kötet jellemzői:
140 × 210 mm,

412 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: CA174
Bolti ár: 3990 Ft

KLUBÁR: 3690 FT

Szirmai Viktória 
VÁROSOK  
ÉS VÁROSLAKÓK
(A befogadó és a kirekesztő 
városok)

Szirmai Viktória új monográ-
fiájának célja a mai európai, 
közte a magyar nagyvárosi 
társadalmak területi társadal-
mi szerkezetét érintő radikális 
átalakulások bemutatása, 
az újraszerveződő nagyvárosok 
elemzése, az ellentmondásos 
társadalmi viszonyok feltárása. 

135×234 mm,
340 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: CA168

N. Kósa Judit – Mártonffy  
Melinda – Hübner Teodóra

JELEK A TÉRBEN
Lázár Antal építészete
Az építészet a közösségi 
művészet legmagasabb 
megnyilvánulási formája, 
amely a képzett egyének krea-
tivitásán keresztül szolgálja 
a közösség minden tagját. 
Összekapcsolja a művészet 
térbeli és időbeli jellegzetes-
ségeit, egyszerre hat zsigeri, 
agyi és kozmikus szinten. 

236×276 mm,  
332 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 15 000 Ft
KLUBÁR: 13 950 FT

Rendelési kód: CA170

Medgyes Péter –  
Varga Koritár Pál

DIPLOMATÁK MESÉLIK
Noha tudnivaló, hogy a diplomaták felelősségteljes mun-
kát végeznek, rejtélyes figuráknak tartják őket. Mert ugyan 
mi végre töltik pályafutásuk jó részét külföldön ahelyett, 
hogy itthon szorgoskodnának? Egyáltalán, mit csinálnak 
odakinn? Ez a kötet a mindennapjaikba nyújt bepillan-
tást. A szerzők tapasztalt diplomaták, akik derűsen anek-
dotáznak kalandos életükről.

Sári László
DILETTÁNSOK  
TÖRTÉNELME
Honnan ered Nyugat és Kelet 
elhibázott viszonya?

Milyen jövőt álmo dott ma-
gának az ember keleten és 
nyugaton? Majd milyen életet 
(egyéni és együttélési formát) 
képzelt és kívánt magának 
megvalósítani? Sári László 
író-tibetológus két életesz-
ményt, két történelmi konst-
rukciót állít egymás mellé.

138×214 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA171

A kötet jellemzői:
140 × 197 mm,

280 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: CA169
Bolti ár: 3490 Ft

KLUBÁR: 3250 FT

Tömörkény István 

RÓZSA SÁNDOR NÁLUNK
Betyárok és egyebek
A 19. századi Alföldről, 
a  betyárvilágról, az akkor 
még végtelennek tűnő puszták 
öntörvényű embereiről, pászto-
rairól mesélnek Móra Ferenc 
atyai mesterének, Tömörkény 
Istvánnak e csokorba kötött 
derűs, nyugalmas, a dél-alföldi 
nap „érlelte” elbeszélései. 
Korabeli betyárfényképekkel 
illusztrálva.
148×210 mm,
376 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: CA175
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HÁLANAPLÓ
Mindaz, amiért hálás vagy,  
megsokszorozódik az életedben!

Ez a sokoldalú napló meditációk-
kal, idézetekkel, ötletekkel és já-
tékos feladatokkal tárja fel előtted 
az élet naposabb oldalát. Amikor 
van pár nyugodt perced, vagy épp 
szeretnél magasabb energiákkal 
töltekezni, egyensúlyba kerülni 
egy nehéz nap után, csak lapozz 
bele a naplóba, kalandozz a gya-
korlatok és meditációk között, 
vagy okostelefonoddal olvasd be 
az oldalakon elhelyezett QR-kó-
dokat a kellemes zenés tartalom 
megjelenítéséhez. Kapcsolódj rá 
a naplóval a hála frekvenciájára, 
hogy az univerzum megadhassa 
neked mindazt, amire vágysz!

ÉDESVÍZ KIADÓ

Francis S. Collins

ISTEN ÁBÉCÉJE
Egy tudós érvei a hit mellett
A szerző világhírű természettudós, a humán genom projekt 
korábbi vezetője, aki életének egy pontján – még a nagy tu-
dományos felfedezései előtt – a hit felé fordult. Ennek az át-
alakulásnak a lenyomata ez az elgondolkodtató és izgalmas 
könyv, amely egyaránt szól a világi gondolkozásúakhoz és 
a mélyen vallásosakhoz. Collins számára hívő keresztény tu-
dósként a legfontosabb a tudományos és a spirituális világ-
képek kibékítése. Azt kívánja bebizonyítani olvasóinak, hogy 
a tudomány jelenlegi ismeretei nemcsak hogy nem zárják ki 
Isten létezését, hanem egyenesen valószínűvé teszik. Ameri-
kaiként a tudomány és a vallás legfőbb ütközőpontját az evo-
lúció elfogadásában látja, és meglepő módon büszke keresz-
tényként egyúttal büszke evolucionistának is vallja magát.  
A könyv jó alkalmat kínál számunkra, hogy elgondolkozzunk 
az emberi létezés legnagyobb kérdésein.

165×235 mm, 
308 oldal, keménytábla, 
védőborítóval

Bolti ár: 4400 Ft
KLUBÁR: 4090 FT

Rendelési kód: CA180

Katie Byron
NÉGY KÉRDÉS
„A Munkát” (The Work), Byron Katie önsegí-
tő módszerét – mely négy egyszerű kérdésre 
alapul – ez idáig százezrek sajátították el világ-
szerte. Sikerét annak köszönheti, hogy úgy ve-
zeti el sorsfordító felismerésekhez az olvasót, 
hogy nem kell más hozzá, mint papír, ceruza, 
egy kis önismeret és az elvégzett Munka.

Rendelési kód: CA178
135×205 mm, 309 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  

Grandmaster Kevin Horstley

EMLÉKEZZ MINDENRE
A memóriafejlesztés e kulcsfontosságú tan-
könyvében Kevin Horsley, Nemzetközi Memória 
Nagymestertől olyan technikákat fogsz tanulni, 
melyek segítségével könnyedén fel tudsz idézni 
kódokat, neveket, fontos időpontokat, és kifej-
lesztheted azokat a képességeidet is, melyek 
nagy mennyiségű információ megjegyzését 
teszik lehetővé.

Rendelési kód: CA177
135×205 mm, 183 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft   KLUBÁR: 3250 FT  

Anthony William 

EGÉSZSÉGES MÁJMŰKÖDÉS
Anthony William (Egészséges pajzsmirigy, 
Gyógyító Médium) legújabb bestsellerének 
köszönhetően végre elegendő rálátásod lesz 
a témára, hogy saját májad a legértékesebb, 
legnagyszerűbb szövetségeseddé tedd – úgy 
az egészségügyi problémák, mint az öregedés 
és az elhízás elleni harcban.

Rendelési kód: CA179
155×235 mm, 493 oldal, keménytábla
Bolti ár: 6990 Ft   KLUBÁR: 6500 FT  

Rendelési kód: CA176
135×205 mm, 298 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4990 Ft   KLUBÁR: 4640 FT  
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HVG KÖNY VEK

Simon Sinek

KEZDJ A MIÉRTTEL!
Az inspiráló vezetés titka

Javított, átdolgozott  
magyar kiadás

Mi a titkuk a legnagyobb, 
legsikeresebb vezetőknek? 
Simon Sinek nagy hatású mo-
dellje, az arany kör filozófiája 
mentén egész szervezeteket 
lehet felépíteni, mozgalma-
kat elindítani és tömegeket 
inspirálni.

145×210 mm,
280 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 4200 Ft
KLUBÁR: 3890 FT

Rendelési kód: CA181

Porkoláb Imre

A STRATÉGIA MŰVÉSZETE
Szervezeti innováció  
kiszámíthatatlan környezetben
Szun-ce gondolatai alapján

A katonai stratégia az üzleti 
stratégia bölcsője volt; nem 
meglepő tehát, hogy a könyv 
a kínai filozófus-író-katona 
tanításaira épülve kínál egy 
szemléletet, amely a kiszá-
míthatatlan környezetben ké-
pessé teheti a vezetőket arra, 
hogy győzedelmeskedjenek. 

145×210 mm,
280 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 4200 Ft
KLUBÁR: 3890 FT

Rendelési kód: CA182

David Allen –  
Mike Williams – Mark Wallace
HALADJ A DOLGAIDDAL! 
GDT
Időmenedzsment fiataloknak

Nehezen tudsz koncent-
rálni a dolgaidra? Folyton 
a teendőiden stresszelsz? 
A GTD (Getting Things Done) 
módszer segítségével olyan 
szokásokat sajátíthatsz el, 
amelyekkel hatékonyabbá és 
kreatívabbá válhatsz nemcsak 
az iskolában, hanem a min-
dennapi életben is.

203×203 mm,
288 oldal, kartonált
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

Rendelési kód: CA183

Ed és Kate Douglas
TÚRÁZÓK ÉS  
KEMPINGEZŐK KÖNYVE
Kirándulj, sátrazz,  
főzz finomakat!

Mitől lesz felejthetetlen 
élmény a kempingezés 
és a túrázás? A kötetben 
tanácsokat kapsz többek 
között a megfelelő felszerelés 
és a legjobb táborhely kivá-
lasztásához, a bepakoláshoz, 
a tájékozódáshoz, sátorállí-
táshoz és a tűzrakáshoz. 
Több mint 30 recepttel!

148×192 mm,
196 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Rendelési kód: CA184

David Hamilton

EHETŐ VADNÖVÉNYEINK
Útmutató a gyűjtéshez, 
receptek a felhasználáshoz

A könyvben bemutatott 
30 ehető növény megtalálható 
az erdőben vagy a parkban. 
Megtanulhatjuk biztonsággal 
meghatározni őket, megis-
merhetjük gyűjtésük módját, 
a kitűnő recepteket követve 
pedig könnyen készíthetünk 
belőlük ízletes és tápláló 
ételeket. Tapasztaljuk meg 
a gyűjtögetés örömét!

170×225 mm,
144 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

Rendelési kód: CA185

Tanács Eszter

NŐK GYERMEK NÉLKÜL
Történetek vágyakozásról, 
veszteségről és választásról

Az egyszerre bátor és 
megrendítő kötetben 18 nő 
– köztük ismert színész, 
énekes és élsportoló – 
mesél arról, hogyan éli 
meg gyermektelenségét, 
és 5 szakértő – köztük 
pszichológus, meddőségi és 
örökbefogadási szakem-
ber – interjúi olvashatók. 

145×210 mm,
244 oldal, kartonált
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Rendelési kód: CA186

L. Stipkovits Erika 
NAGYSZÜLŐK  
A KISPADON?
11 tévhit a generációk  
közötti konfliktusokról

A klinikai szakpszicho lógus- 
pszichoterapeuta szerző gya-
korló, szerető nagyszülőként, 
a tőle megszokott élvezetes 
stílusban adja át tapasztala-
tait, és vezeti végig az olvasóit, 
szülőket és nagyszülőket, 
a konfliktusmentes együttmű-
ködéshez vezető rögös úton.

145×210 mm,
376 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

Rendelési kód: CA187

A TUDÁS ENCIKLOPÉDIÁJA – ÁLLATOK
Az állatok birodalma, ahogy még sosem láttad 
ISMERD MEG az állatokat! VIZSGÁLD MEG a testük 
bámulatos részleteit, a lepkeszárny csillogó pikkelye-
it, a tigrisfog fűrészes élét vagy a kacsa csőrű emlős 
mérges sarkantyúját! TUDD MEG, hogyan üzennek 
egymásnak a hangyák, és miért változtatja a színét 
a kaméleon!
252×301 mm, 288 oldal, keménytábla
Bolti ár: 6200 Ft   KLUBÁR: 5770 FT  
Rendelési kód: CA188

Charlotte Milner

A MÉHEK VILÁGA
Mi ez a felhajtás a méhek körül? Mit csinálnak 
egész nap? Miért ennyire fontosak számunkra? 
Miért kell segítenünk nekik? Mit tehetünk értük?
255×195 mm, 48 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3200 Ft   KLUBÁR: 2980 FT  
Rendelési kód: CA189

Caz Buckingham – Andrea Pinnington 
ISMERD MEG AZ AFRIKAI ÁLLATOK HANGJÁT!
Afrika a szobádba költözik
Ismerd meg a vadon legjellegzetesebb hangjait! 
A gombok megnyomásával meghallgathatod az ál-
lathangokat, ingyenes AR applikációnk segítségé-
vel pedig szobádba is varázsolhatod kedvenceidet! 
208×222 mm, 24 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3800 Ft   KLUBÁR: 3490 FT  
Rendelési kód: CA190
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MARCO POLO

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

A kötetek jellemzői: 
106 × 190 mm, kartonált, 120–188 oldal/kötet
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
KLUBÁR: 2290 FT/KÖTET

ANDALÚZIA
Rendelési kód: CA191

BARCELONA
Rendelési kód: CA192

BERLIN
Rendelési kód: CA193

CIPRUS –  
ÉSZAK ÉS DÉL
Rendelési kód: CA194

COSTA BRAVA  
BARCELONA
Rendelési kód: CA195

COTE D'AZUR 
(AZÚR-PART)
MONACO
Rendelési kód: CA196

FIRENZE
Rendelési kód: CA197

GARDA-TÓ
Rendelési kód: CA198

A HORVÁT  
TENGERPART
ISZTRIA ÉS  
A KVARNER-ÖBÖL
Rendelési kód: CA199

A HORVÁT  
TENGERPART
DALMÁCIA
Rendelési kód: CA200

KORFU
Rendelési kód: CA201

LISSZABON
Rendelési kód: CA202

MADEIRA – 
PORTO SANTO
Rendelési kód: CA203

MALLORCA 
Rendelési kód: CA204

MONTENEGRÓ 
Rendelési kód: CA205

RODOSZ 
Rendelési kód: CA206

RÓMA
Rendelési kód: CA207 ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

A SZENT JAKAB-ÚT 
SPANYOLORSZÁG
Rendelési kód: CA208 

VELENCE
Rendelési kód: CA209
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ÉLETMÓD – SZ ABADIDŐ

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: CA215

Olivia Edward
MINÉL TÖBB FÉRFIT ISMEREK, 
ANNÁL JOBBAN SZERETEM A KUTYÁMAT

Semmi kétség: a kutyák jobbak, mint a férfiak. 
Feltétel nélkül, őszintén szeretnek, és könnyebb 
a kedvükben járni. Olvass bele a könyvbe,  
és valószínűleg egyet fogsz érteni vele: inkább  
egy borzas kiskutya mint egy sörhasú pasi.

95×130 mm, 96 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 1690 Ft
KLUBÁR: 1570 FT

Rendelési kód: CA210

ZENEI CDMELLÉKLETTEL

Tanja Dusy
SMÖRGÅS 
Finomságok a deszkán
100 változatos recept

A kötet olyan könnyű és szuper 
egészséges ételek gyűjtemé-
nye, amelyeket minden nehéz-
ség nélkül bárki elkészíthet. 
A szakácskönyvben található 
100 receptet az olasz, spanyol, 
görög, francia, skandináv és 
keleti kultúrák, valamint az 
évszakok jegyében állította 
össze Tanja Dusy.

200×235 mm,
160 oldal, keménytábla
Bolti ár: 4999 Ft
KLUBÁR: 4650 FT

Rendelési kód: CA211

James Redfield
A MENNYEI PRÓFÉCIA
Itt az idő, hogy felismerd a vélet-
lenekben rejlő lehetőségeket!

A regény főszereplője amikor 
útnak indul, nem is sejti, hogy 
ezúttal egész életét megvál-
toztató kalandokban lesz ré-
sze. A perui őserdő mélyén, az 
ősi romok alól több ezer éves 
kézirat kerül elő: a különös 
próféciák az egész emberiség 
történetére kihatnak. A kézirat 
szerint a csodákban nem hin-
ni kell, hanem bízni bennük.

125×200 mm, 304 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA212

Révész Szilvia

A HÓPÁRDUC FELESÉGE
Életem Erőss Zsolttal

Sterczer Hilda, Erőss Zsolt 
felesége maga is többször 
megmászta a Himaláját. Két-
gyerekes édesanya, aki alig 
harmincévesen lett özvegy. 
Révész Szilvia interjúköteté-
ben vele együtt járhatunk be 
magasságokat és mélysége-
ket, miközben a hegymászás-
ról, házasságról, hitkrízisről 
mesél.

149×197 mm,
140 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: CA214

Kovács Ágnes Lilla

HIT A VEZETÉSBEN
10 inspiráló beszélgetés

Hogyan lehet hívő ember-
ként hiteles vezetővé válni? 
Milyen buktatói, árnyoldalai 
lehetnek e mások által irigyelt 
pozíciónak? Miként lehet 
megteremteni a munka és 
a magánélet egyensúlyát? 
Az exkluzív ajándékkötetben 
tíz ismert vezetővel beszélget 
a szerző. 

170×240 mm, 142 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4640 FT

Rendelési kód: CA213

Ha vad bulira vágysz, 
a kutyádat otthon 

hagyhatod. Nem fog 
kérdőre vonni,  

ha hajnali háromkor, 
spiccesen, szakadt 
harisnyában érsz 

haza.

A kutyák nem 
birtokolják 

a tévékapcsolót. 
Nem nyúlnak hozzá, 
hacsak mérgedben 

el nem hajítod. 
Ilyenkor visszahozzák. 
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KINCS EZ A KÖNYV!

Beke Mari 

AZ ŐSKORTÓL LEONARDÓIG
77 játék a művészettörténet világából

Barlangfestményekkel indul és Leonardo repülő emberének modell-
jével zárul ez a fantasztikus könyv, melyben alkotások készítésén 
keresztül ismerkedhetnek meg a különböző művészettörténeti korok 
legjellemzőbb sajátosságaival a 6–14 éves gyerekek. Tematikája sze-
rint időrendi sorrendben, az őskortól a reneszánszig halad, és az egye-
temes művészettörténet tárgyi emlékeiből, műalkotásaiból ad inspi-
rációt tárgy-, illetve képalkotáshoz, sok-sok képpel, ismertetőkkel és 
az elkészítésükhöz szükséges instruk ciókkal. A kötet Beke Mari mű-
vészetpedagógus 77 magyar népi játék című könyvének folytatása.

220×260 mm, 
256 oldal, keménytábla
Bolti ár: 6500 Ft
KLUBÁR: 5990 FT

Rendelési kód: CA216

Jó, tudom, hogy mindenkinek szuper
okos és kifogástalan magaviseletű a gye  
reke, az unokája meg pláne, de magunknak 
azért bevalljuk, hogy a kölykök kordá
ban tartása elemészti energiánk nagy 
részét. Az enyémek például égetnivalóan 
rosszak, persze közben nagyon is tünci 
büncik! A kisebbik imád pacsmagolni, 
ha vizet lát, már megy is bele, mint egy 
mentőkutya, nem érdekli, koszose a víz, 
netán ünneplő van rajta, mindegy neki; 
a nagyobbik meg mindent szétszed, ki
belez, összetör, összeragaszt. Rájuk ha
gyom, a kicsi hadd dagonyázzon ked
vére, csak olyan ruhát adok rá, amiben 
játszhatja a varacskos disznót, a nagyobb 
meg rengeteg dolgot „újrahasznosít”, és 
hát tulajdonképpen mind a kettő olcsó 
hobbi. Arra gondoltunk nemrég a gyer
mekeim apjával (aki egyébként néha be
száll a dagonyázásba vagy a törészúzásba 
is), hogy ezeket a tevékenységeket valami 
kreatívabb irányba is terelhetnénk. Mert 
az sokkal Facebookkompatibilisebb, és 
a nagyik is boldogabbak lesznek, és mi 
is végre büszkélkedhetünk a kis drágasá
gaink kal. Beírattuk mindkettőt még ta
valy nyáron egy kézművestematikus 
táborba, élvezték nagyon, mi is azt a tíz 
nap szabadságot, csak hát elég komoly 
összeget kellett leszurkolni. Most másra 
akarjuk elszórni a nyárra 
félretett pénzt (felújítás, 
csak ennyit mondok), de 
mégis jó irányba kellene 
terelgetni a két örök
mozgó energiáit, így hát 
kerestem valami sok
kal pénztárcakímélőbb 
megoldást. A könyves
boltban járva találtam rá 
Beke Mari: Az őskortól 

Leonardóig című könyvére. Mintha ne
kem találták volna ki, ujjongtam, amikor 
belelapoztam: a kisebbik pacsmagol
hat kedvére, mert tele van festősrajzo
lósapplikálós dologgal, a nagyobbik meg 
kézműveskedhet. A könyv mellé még 
hozzácsaptam a kreatív boltból rajzlapo
kat, festéket, agyagot, gyurmát, minden
félét, szétnéztünk a biciklitárolóban is, 
tele van kacattal (faanyag, PETpalack, 
csillogó kiegészítők), amik pont kellenek 
a tárgyak elkészítéséhez. Ugyanis Beke 
Mari – aki múzeumpedagógus, kép
zőművész és tanár, mint azt az előszóból 
megtudtam, régóta foglalkozik gyerkő
cökkel, kicsiktől a nagyokig –, nagyon 
klassz tippeket ad a könyvben különféle 
tárgyak vagy alkotások elkészítésére. De 
nem csak úgy a semmiből, hanem konk
rétan végigveszi az őskori barlangrajzok
tól Leonardo da Vinci repülő emberéig a 
művészettörténetet. Lehet agyag mécses
két, gótikus üvegablakutánzatot, görög 
istenálarcot, vagyis 77féle tárgyat (sőt, 
kicsivel annál még többet is) csinálni a se
gítségével. A legszuperebb dolog: a gye
rek lefoglalja magát, csinál valami szép 
tárgyat, büszke rá, mi még büszkébbek, 
a nagyik meg egyenesen már a Nemzeti 
Galé riába mennek lobbizni az életmű
kiállításért. És csak néha kell besegíteni.

Az anyagok fele újrahasznosítható, ki
dobásra ítélt cuccokból áll, a technikák az 
egyszerűtől az egészen haladókig terjed
nek, és annyiféle dolgot lehet kipróbálni, 
hogy bárki találhat magának megfelelőt. 
Elsőnek a régészetifeltárást próbáltuk ki: 
a kert végében elástunk pár régi pénzt, 
cserépdarabot, alpakkamütyűrt az apu
kájukkal, titokban, majd kihajtottuk őket 
egy szép napos délután, hogy tessék kin
cset keresni. Alig akarták elhinni, hogy a 
kertünk végében bármi is lehet – a régi 
érméket persze megkapták a végén.

Képzelhetik, ha az én két rosszcsont 
fiam nál ez bevált, mennyire fog működ
ni a csendesebb, együttműködőbb gye
rekeknél!                                     K. M. É.
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Kasie West
SZERELEMBE ZÁRVA

Amikor Autumn Collinst véletle-
nül bezárják a könyvtárba egy egész 
hétvégére, úgy érzi, hogy ennél semmi 
nem lehetne rosszabb. De aztán kiderül, 
hogy Dax Miller is bent ragadt vele az épületben. 
Autumn nem sokat tud Daxről, csak annyit, hogy 
a fiú híre semmi jót nem ígér. Sok pletyka kering az isko-
lában valami verekedésről (és arról, hogy Dax emiatt került 
javítóintézetbe egy időre), meg azt is híresztelik, hogy magányos 
farkas. Egyszóval nem ő az ideális hétvégi partner. Autumn végig 
azzal nyugtatgatja magát, hogy Jeff (a már majdnem barátja), nemso-
kára észreveszi, hogy ott ragadt a könyvtárban, és a megmentésére siet.

135×215 mm, 296 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft   KLUBÁR: 2780 FT  
Rendelési kód: CA217

Király Anikó

CSAK BARÁTOK?
ELLENPONTOK-SOROZAT

Zorka és Botond nem csak barátok. Hanem 
ellenségek is! Gyerekkorukban minden ide-
jüket együtt töltötték, mostanában viszont 
szóba sem állnak egymással, vagy ha még-
is, abban sincs sok köszönet. Sikerülhet 
helyrehozni a barátságukat, vagy valami 
egészen más lép a helyébe? A történetet 
mindkét szereplő szemszőgéből megismer-
heted.
129×197 mm, 416 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft   KLUBÁR: 2780 FT  
Rendelési kód: CA218

Morgan Rhodes
FALLING KINGDOMS

ÁRNYAK GYŰLÉSE
Rendelési kód: CA222

A New York Times bestseller-listájára is felkerült 
Falling Kingdoms-sorozat harmadik részében a tét 
egyre csak nő, hiszen három csoport is versenybe száll, 
hogy elsőként találja meg az Ősköveket; a négy elemi 
kristályt, amelyek a mindent lebíró ősi mágia kulcsai.

A sorozat előző kötetei:

KIRÁLYOK HARCA
Rendelési kód: CA220

LÁZADÓK TAVASZA
Rendelési kód: CA221

A kötetek jellemzői:

150×225 mm, 448 oldal, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft/kötet    KLUBÁR: 3690 FT/KÖTET  

FALLING KINGDOMS
A történet 
folytatódik...

Király Anikó
STRAND, PAPUCS,  
SZERELEM
Bogi igazi csapásként éli meg, 
amikor két hónapot édesapja 
lepukkant, Balaton-parti kemping-
jében kell eltöltenie. Ezért összeír 
egy listát azokról a dolgokról, 
amiket mindenképpen el akar 
kerülni. Míg eleinte a legnagyobb 
gondja, hogy duci testét nem akar-
ja bikiniben közszemlére tenni, 
később kiderül, hogy vannak ennél 
komolyabb problémák is.

135×215 mm,  
336 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: CA219



Matthew Syed

SZUPER VAGY!
Turbózd fel az önbizalmad,  
és elérhetsz (szinte) bármit!
Ez a könyv megmutatja, hogyan építsd fel az ön-
bizalmad és hogyan aknázd ki a benned rejlő 
lehetőségeket. A tehetség nem velünk született 
adottság, hanem sokkal inkább a rengeteg gyakor-
lás eredménye. Kemény munkával és kitartással, 
de leginkább a fejlődési szemléletmód elsajátítá-
sával ugyanis bárki elérheti a céljait. 
Rendelési kód: CA223
153×216 mm, 160 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft   KLUBÁR: 2780 FT  

Matthew Syed

SZUPER VAGY! PRÓBÁLD KI!
Higgy magadban és akár a világot is  
megváltoztathatod!
Feladatok, tanácsok, tippek gyűjteménye 
az önbizalmad felturbózásához. A fejlődési 
szemléletmód kialakításával ugyanis (szinte) 
bármit elérhetsz, amit csak akarsz.
Rendelési kód: CA224
153×216 mm, 144 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft   KLUBÁR: 2290 FT  

K i gondolta volna, hogy Michael Jordan 
majdnem 300 vesztes meccset tudhatott 

maga mögött kosárlabdakarrierje során, 
J. K. Rowlingot pedig számos kiadó vissza
utasította, mielőtt elfogadták volna a Harry 
Potter kéziratát? Amikor a sikeres emberek 
teljesítményét nézzük, nem gondolunk arra 
a rengeteg kudarcra és küzdelemre, ami a si
kerhez vezető utat kövezte. Holott a kudarc 
a kemény munka természetes velejárója, és 
az, hogy sikeresek lehetünke valamiben, 
nagyrészt azon múlik, milyen a szemlélet
módunk. 

Carol Dweck, amerikai pszichológus a 
fia talok gondolkodásmódját kutatva felfi
gyelt rá, hogy a szemléletmódunk akadá
lyozhat, illetve segíthet is a siker elérésé
ben. Az úgynevezett rögzült gondolkodásmód  
szerint a képességeink születésünktől fogva 
adottak és előre meghatározottak. Rögzült 
gondolkodásmóddal az emberek – köztük 
gyerekek – nagyjából 40%a rendelkezik, 
és olyan, gyakran hallott gondolatok kap
csolódnak ehhez a szemléletmódhoz, mint 
például „nem vagyok jó matekból”, „nekem 
ez úgysem sikerül”, „nem vagyok igazán jó 
semmiben”. Ez a fajta szemléletmód köny
nyen kialakulhat a környezet visszajelzései 
alapján, ám jó hír, hogy megváltoztatható. 
Az úgynevezett fejlődő gondolkodásmód ab
ban segít, hogy a kudarcokat legyőzendő 
akadálynak lássuk, és tudjuk, hogy a képes
ségeink fejleszthetők. Ez a szemléletmód 
már gyerekkorban elsajátítható. Ebben 
lesz a gyerekek segítségére a Szuper vagy! 
című könyv, amely számos híresség pél
dáját hozza fel arra, hogy a tehetség nem 
velünk született tulajdonság, hanem egy 
képesség, ami rengeteg gyakorlással kiala
kítható. Mozartról például szeretjük azt 
gondolni, hogy csodagyerek volt, aki már 
a tizedik születésnapja előtt remekműveket 
alkotott. Született zseninek gondoljuk, aki 
előtt nyitva állt a zenészi pálya. Ám érdemes 
azt is tudni, hogy az apja ugyancsak zenész 
és előadóművész volt, valamint tanár is, aki 
hároméves korától fogva intenzív zenei ne
velésben részesítette a fiát. Így a kis Mozart 
mögött hatéves korára 3500 órányi gyakor
lás állt. Remekművét, a 9. zongoraversenyt 
huszonegy éves korában komponálta, már 
felnőttként, rengeteg gyakorlással és mun
kával a háta mögött. 

Serena Williams teniszbajnok, David 
Beckham futballista, a Brontë nővérek pél
dája ugyancsak segít megérteni, hogy a siker 
nem a DNSünkben van kódolva, hanem 
kemény munka eredménye. A tehetségnek 
emellett olyan összetevői vannak, mint a 
hit, a kitartás, az önbizalom, az erőfeszítés, 
a tanulásra való képesség, a nyitott elme és a 
kudarcból való felállás képessége. 

Különösen fontos ez a gondolat ma, ami
kor még nem tudjuk, a mai gyerekek nagy 
része milyen szakmában fog majd dolgozni, 
hiszen ezek a szakmák még nem léteznek. 
Az iskola nem készíti fel a jövőbeli adathalá
szokat, nukleáris gyógyászati technikusokat, 
űrpszichológusokat vagy Python programo
zókat a rájuk váró kihívásokra, amelyekhez 
olyan fontos készségekre lesz szükségük, 
mint a rugalmasság, kreativitás, az újrakez
dés képessége és a folyamatos tanulás – ösz
szességében a fejlődő gondolkodásmód.

 

M íg a Szuper vagy! című könyv a fejlődő 
gondolkodásmóddal ismerteti meg a 

gyerekeket, addig a hozzá tartozó gyakorló
füzet, amely a Szuper vagy! Próbáld ki! címet 
viseli, abban segít, mire érdemes fókuszálni, 
mihez lehet kezdeni, ha nehézségek adód
nak, legyen a cél táncfellépés, sportmérkő
zés vagy akár egy ötös dolgozat. Megmutatja, 
hogyan tűzhetünk ki célokat, megismertet a 
feladatmegoldás technikáival – például az
zal, hogy érdemes kisebb lépésekre bontani 

a célunkat –, és segít megérteni azt is, hogy 
a célok eléréséhez sokszor egy egész segítő 
csapatra van szükség, beleértve a szülőket, 
az edzőket, a tanárokat és a barátokat is, 
akik visszajelzéseket adhatnak, így segítve az 
önismeretet.

Trunk Tomi, aki tizenéves korára sikeres 
youtuber, könyvszerző, emellett korosztá
lyos magyar bajnok síelő, így írt a könyvről:

„Hihetetlen könyv. Nem tudtam letenni, 
mintha a magam útját olvastam volna, hiszen 
én sem voltam kimagasló tehetség, sőt. A Szu
per vagy! az igazi tehetségről szól. Arról, hogy 
merj változni és fejlődni, keresd meg a saját ins-
pirációd, légy nyitott, viszont sose fogod megúsz-
ni a kemény monoton munkát sem. Újra az jut 
eszembe, ami mindig a fejemben jár. Nekünk 
inspirátorokra, és nem influencerekre van szük-
ségünk. Ha hagyjuk, hogy ez a könyv inspirál-
jon minket, akkor bármit elérhetünk. Ahogy 
Buzz Lightyear is mondta a Toy Storyban: 
»A Végtelenbe és tovább.«”

ÁTLAGOS GYEREKBŐL

SZUPER GYEREK
A siker a szerencsén múlik, a tehetség pedig velünk született tulajdonság? 
Matthew Syed, a Szuper vagy! című könyv szerzője szerint korántsem. 
Az egykori kétszeres olimpiai bajnok asztaliteniszező a saját és más ismert 
személyiségek példáján mutatja be a tizenéves gyerekeknek, hogy a céljaik 
kitartással és rengeteg gyakorlással elérhetők.
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MANÓ KÖNY VEK

T E + É N = B F F  – Teszteljétek a barátságotokat!

Teszteljétek a barátságotokat ezzel a káprázatos, flitteres könyvvel!  
Oldjátok meg együtt a játékos feladatokat, válaszoljatok az izgalmas  
kérdésekre, és kiderül, mennyire ismeritek egymást.
Rendelési kód: CA225
160×210 mm, 424 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft   KLUBÁR: 3250 FT  

Nagy László Krisztián

AZ ERDEI FOCIBAJNOKSÁG
Nagy az izgalom a Végtelen-erdőben. Első 
alkalommal rendezik meg az állati focibaj-
nokságot, azaz a Bundásligát. Csapatkapi-
tányuk, Karotta vezetésével a Káposztás-réti 
nyulak is készülnek a bajnokságra, ahol a 
legfélelmetesebb ellenfelekkel szemben kell 
helytállniuk. Vajon van esélyük Sunyi Sanyi 
és a rókák ellen?

163×238 mm,  
56 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: CA231

6+

6+ 4+

Ruff Orsolya
A ZÖLD MACSKA  
ÉS A TITKOS ÁTJÁRÓ
Különös dolgok történnek a városban: ti-
tokzatos alak lopakodik a régiségboltban, 
Virág nagymamájához betörtek, egy öreg 
sün tűnik fel a házban, két gyerek rejtőzik 
egy nagy, zöld ládában, és valaki eltömítet-
te gesztenyével a nagyi autójának kipufo-
góját. Hogy kerül ide a Hét Domb vidékéről 
egy menyét?

Rendelési kód: CA230
145×215 mm, 64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft   KLUBÁR: 2290 FT  

SIMÍTSD ÁT  A FLITTEREKET,  
VÁLTOZTASD MEG  

A KÉPET!

Tony Wolf

MESÉL AZ ERDŐ 

A VARÁZSLÓKRÓL
A népszerű sorozat 
legújabb kötetében 
a varázslók okoznak fej-
törést az erdő lakóinak. 
Különféle bájitalok és 
varázsigék kísérik a titok-
zatos mágusok útját Tony 
Wolf várva várt, hetedik 
mesegyűjteményében.

163×238 mm,  
88 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Rendelési kód: CA229

Farkas Nóra
APA SZERET!
Ebből a bájos rajzokkal illusztrált csoda-
szép történetből – amelyben Pötyi és az 
anyukája nyomozós játékba kezdenek, 
hogy felkutassák apa szeretet nyomait – 
minden kiderül. A kicsiket játékos 
feladatok és kitölthető oldalak is segítik 
abban, hogy megértsék, mitől különleges 
az apai szeretet.
Rendelési kód: CA228
196×196 mm, 32 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft   KLUBÁR: 1850 FT  

Finy Petra

ÓVODÁSOK KÉZIKÖNYVE
Az ovikezdés nehéz dolog. Gyereknek 
és szülőnek egyaránt. Talán néha a 
szülőknek kicsit nehezebb is, hiszen ez 
az első elengedési lecke az életünkben. 
Jól jön ilyenkor egy jó barát. Netán egy 
könyvbarát. Az óvodások kézikönyve 
ilyesféle barátként működik.
Rendelési kód: CA227
196×196 mm, 56 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft   KLUBÁR: 2290 FT  

Mechler Anna
KERÉK MESÉK  
BERNÁT, A MENTŐAUTÓ
Újabb közlekedési eszközzel bővült  
a Kerék mesék- sorozat járműparkja: meg- 
érkezett Bernát, a mentő autó! Egy mentő-
jármű élete csupa kaland; hol baleseti 
sérülteket szállít, hol nehezen lélegző 
betegeket – olykor maga is életet ment.
Rendelési kód: CA226
196×196 mm, 64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft   KLUBÁR: 1850 FT  

3+

3+

3+

8+
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A FUTRINKA UTCÁN TÚL
Bálint Ágnes ihlette mesék

Azt, hogy Bálint Ágnes szellemisége mennyire élő mai is, mi sem bi-
zonyítja jobban, mint azok a mesék, amelyek bekerültek ebbe az an-
tológiába. Olyan kiváló írók tisztelegnek Bálint Ágnes emléke előtt, 
mint Berg Judit, Lackfi János, Kertész Edina, Szabó T. Anna, Tamás 
Zsuzsa és Tóth Krisztina.
A történeteket Maros Krisztina gyönyörű illusztrációi kötik össze eb-
ben a meseválogatásban.

Rendelési kód: CA232
196×196 mm, 48 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft   KLUBÁR: 2290 FT  4+

T alán valóban méltatlanul keveset 
tudunk Bálint Ágnesről, ezért is 
került A Futrinka utcán túl című 

antológia elejére egy róla szóló írás, ami 
valóban sok érdekességet tartalmaz az 
írónőről, aki felnőttként maga is olyan 
volt, mint egy mesebeli tündérkereszta
nya, míg kicsinek leginkább csodagyerek
nek tartották.

Egy mérhetetlenül gazdag életmű tar
tozik Bálint Ágneshez, generációk nőttek 
fel nem csak meséin, hanem azokon a 
műsorokon is, amiket a Magyar Televízió 
szerkesztőjeként készített harminc éven 
át. Vagy épp a fordításain, hisz ő fordítot
ta magyarra Babar meséjét és Rumcájsz 
kalandjait. Sőt, a lusta Garfield néhány 
epizódját is. Sok mindenben úttörő volt, 
hiszen az első környezetvédelmi műsort, 
a Kuckót is ő találta ki. Akik ismerték, 
ezen cseppet sem lepődnek meg, hisz 
megszállottan imádta a természetet, már 
kilenc évesen átúszta a Dunát, és ha csak 
tehette, a szabadban volt, lehetőleg sok 
állattal körülvéve. Persze a körülötte élő 
embereket is alaposan megfigyelte, bele
gyúrta karaktereibe. Károly bácsi például 
gyanúsan hasonlít abban az írónő férjére, 
hogy minden metszőollóját elhagyta…

A szerzők láthatóan nagyon is ko
molyan vették a kérést, az összes mese 
kapcsolódik Bálint Ágnes hőseihez, vilá
gához, vagy a szellemiségéhez. Lackfi Já
nos az írónő emlékének szentelte a Lükő, 
Koponyó, Berettyó és a negyven rabló című 
népmesei hangulatú írását.

Berg Judit Frakk előtörténetét írta 
meg, Kertész Edina Manócskáék egy ké
sői epizódját fogalmazta meg, míg Tóth 
Krisztina saját karakterei, Malac és Liba 
találkoznak Bálint Ágnes hőseivel, ahogy 

Tamás Zsuzsa Kicsi Mimi
je Mazsolával és Tádéval 
keveredik új kalandokba.

Szabó T. Annát Az el-
varázsolt egér kisasszony 
ihlette meg a felkéréskor, 
Bálint Ágnes klasszikussá 
vált története nagyon is 
mai, ismert környezet
ben, a Keleti pályaud
varnál kel életre.

Nem volt egyszerű 
feladata az illusztrá
tornak, Maros Krisz

HETEDHÉT FEJTÖRŐ
Bákk manó nagyon szerencsés, mert a leg-
jobb barátai Mazsola, Tádé, Frakk és még 
számos más Bálint Ágnes-mesehős. Ráadá-
sul minden évben mesefesztivált is rendez-
nek a lakóhelyén.
Álld ki a próbákat, kalandozz Hetedhét hatá-
ron túlra, oldd meg a sok fejtörőt, számolj és 
színezz!
Rendelési kód: CA233
148×205 mm, 48 oldal, kartonált
Bolti ár: 790 Ft   KLUBÁR: 730 FT  

A Futrinka utcán túl
„Köpött a maci, irány az ágy!” – ugye, milyen sokszor hallottuk gye-
rekként? És valószínűleg szépen el is indultunk az ágyunk felé, hogy 
még meghallgassunk egy esti mesét. Mondjuk a Futrinka utca lakóiról, 
vagy épp arról, hogyan törnek ismét borsot Frakk orra alá a macskák. 
Én például nem tudtam, hogy a Tévé-Macinak, Mazsolának és Tádénak 
is ugyanaz az anyukája: Bálint Ágnes.

tinának, hiszen Frakkot, Tádét, Mazsolát 
is mindenki egyféleképpen képzeli el: 
ahogy a sorozatokban látta őket, mégis si
került megoldania a feladatot: a régi ked
vencekre is ráismerünk, mégis remekül 
megférnek az újakkal.  

Bátran vegye kézbe A Futrinka ut-
cán túl című mesegyűjteményt minden 
nagymama, aki a gyerekeivel izgulta és 
nevette végig a bájos mesehősök ka
landjait, és azok is, akik akkor gyerek
ként, de ma már szülőként kirándulnak 
a képzelet világába. Vagy épp Vecsésre 
a Bálint Ágnes Emlékházba, vagy a róla 
elnevezett mesefesztiválra. Nem fogják 
megbánni.

4+
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Hanna Sörensen

ÜGYESEDJ BORIVAL!
Odakint esik az eső és hideg szél 
fúj? Semmi kedved kimozdulni?
Semmi baj! Itt az ideje, hogy 
kényelmesen elhelyezkedj egy 
meleg kuckóban Bori legújabb 
kifestős füzetével.
Ebben a füzetben sokféle kifeste-
ni való rajz és mandala, izgalmas, 
megoldásra váró feladványok, 
képrejtvények és más fejtörők 
várnak rád.

148×205 mm,
96 oldal, kartonált
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

Rendelési kód: CA234

Hanna Sörensen

ÚTKÖZBEN BORIVAL
Ha egy hosszú utazásra készülsz 
akár vonaton, akár autóban, 
busszal vagy repülővel, nem fogsz 
unatkozni, ha ezzel a foglalkoz-
tató füzettel a csomagodban 
indulsz útnak!
Öt éves kortól minden gyereknek 
remek szórakozást ígérnek az 
izgalmas gyakorlatok és fejtörők, 
változatos, kifesteni való képek, 
számrejtvények és betűtalányok.

148×205 mm,
96 oldal, kartonált
Bolti ár: 1490 Ft
KLUBÁR: 1390 FT

Rendelési kód: CA235

MANÓ KÖNY VEK

5+ 5+

Hozzávalók 4 adaghoz: 2 cukkini, 150 g vörös pesto (szárított paradicsomból), 
400 g csirkemellfilé, 1 tojás, só, bors, 1 kanál búzaliszt, 120 g kukoricapehely, 
3 kanál olaj, 150 g túró, 50 g tejszín, cukor.
Elkészítési idő: kb. 20 perc + 15 perc sütési idő

•  Kapcsold be a sütőt, állítsd légkeveréses üzemmód-
ba és melegítsd elő 220 °C-ra. 
A konyhapultra készíts ki két ív sütőpapírt.

•   Mosd meg a cukkinit és töröld szárazra. Mindegyik 
cukkini két végét vágd le, majd szeleteld fel őket 
hasábokra, mint a sültkrumplit. A cukkinihasábokat 
tedd egy tálba, és keverd össze 100 g pestóval, 
majd felezd el, és egy-egy adagot tegyél a sütő-
papírok közepére, csavard bele, mintha egy nagy 
szaloncukor lenne. A két csomagot tedd egy tepsibe 
vagy a sütő rácsára.

•   Mosd meg a csirkemelleket, papírtörlővel töröld 
szárazra és vágd fel körülbelül 4 cm-es darabokra. 
Egy mélytányérban verd fel a tojást habosra, sóval, 
borssal fűszerezd, és keverd össze egy villával.  
Tedd a lisztet egy tányérra, a kukoricapelyhet mor-
zsold szét a kezeddel egy másik tányér felett. 
A csirkedarabkákat mártsd először lisztbe, azután 
tojásba és végül a kukoricapehelybe. Tedd őket 
egy másik, olajjal kikent tepsibe, és kenegesd meg 
a felületüket egy kis olajjal.

•  A cukkini csomagocskákat told a sütő alsó rácsára. 
A csirkedarabokat pedig tedd a középső szintre. 
Mind a kettőt süsd együtt körülbelül 15 percig, amíg 
a csirkefalatkák aranybarnák lesznek.

•  Közben a túrót, a tejszínt és a maradék pestót 
keverd krémes állagú mártogatóssá, sóval, borssal 
és egy csipet cukorral ízesítsd. A csirkefalatokat és 
a cukkinicsomagot tálald a túrós mártogatóssal.

Csirkefalatkák

Nele Neuhaus

CH A RLO T T E
A BARÁTSÁG EREJE
Charlotte nem túl lelkes, amikor a volt legjobb 
barátnője, Doris is vele tart Noirmoutierbe nya-
ralni, hiszen már hónapok óta egy szót sem 
beszéltek egymással. De az utolsó pillanatban 
mégis kibékülnek, és rájuk is hat a varázslatos 
sziget, a csodás lovaglások a tengerparton és 
a sós mocsarakban.

145×215 mm,  
56 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: CA236

Annette Moser – Irmgard Paule
OLVA S S V E LE M!-SOROZ AT
BARÁTNŐK
Három szívhez szóló történet

Egy barátnővel minden sokkal jobb! Ezért szomor-
kodik Melinda, amikor új házba költöznek, hiszen 
hiányzik neki a legjobb barátnője, Bea. De aztán 
megismerkedik a szomszéd kislánnyal, Lizával...

163×238 mm,  
56 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Rendelési kód: CA237 6+

8+
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BABILON KÖNY VKIADÓ

Margit Auer

MÁGIKUS ÁLLATOK ISKOLÁJA
Végre vakáció! – Henry és Leander
A mágikus állatok iskolájában a szünidő alatt 
is folytatódnak a kalandok. Henry mágikus leo-
párdjával, Leanderrel a nagyszülők kísértetjárta 
kastélyába látogat. Ám minden másképp alakul, 
mint ahogy tervezik: két unokatesó rontja a leve-
gőt, és nagymama is tartogat egy kis meglepe-
tést. Közben járnak-kelnek a szellemek... 
Rendelési kód: CA241
154×210 mm, 224 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft   KLUBÁR: 2780 FT  

A most induló új regényfolyam fő - 
 sze replői egy repülőszerencsétlenség után 
magukra maradnak az Amazonas eső- 
erdejében. Találkoznak vadállatok- 
kal, félelme tesnek tűnő indiánok- 
kal és elvetemült drogkereske-
dőkkel. Az életben maradás  
érdekében a négy gye rek nek 
közösen kell megoldania a szo- 
katlan és nehéz helyzeteket.  
Szerencsére összetartanak, és  
van náluk egy túlélő kézikönyv is...

SURVIVAL 1. – Az Amazonas sűrűjében
Rendelési kód: CA244

SURVIVAL 2. – A jaguár árnyéka
Rendelési kód: CA245

A kötetek jellemzői:
154×210 mm, 224 oldal, kartonált
Bolti ár: 2790 Ft/kötet
KLUBÁR: 2590 FT/KÖTET  

Alexandra Rigos

Mi MICSODA – ROVAROK
A hatlábú túlélőművészek
A Föld legnépesebb és legváltozatosabb 
fajának tagjai valóságos túlélőművészek. 
Van, amelyik körberepüli a fél Földet, mások 
több ezer lakosú államokat építenek. Ezek 
az apró lények mindenütt megtalálhatók, és 
bolygónk számára nagyon fontosak. Fedezd 
fel a hatlábúak csodálatos világát!
Rendelési kód: CA242
230×280 mm, 48 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3200 Ft   KLUBÁR: 2980 FT  Andrea Schaller

Mi MICSODA – KŐKORSZAK 
A tűz megszelídítése
Kőkori elődeink elképesztően leleményesek vol-
tak: feltalálták a kereket és a bumerángot, kőből 
eszközöket készítettek, és hatalmas építményeket 
emeltek. Sőt, egészen meglepő dolgokat is kiderí-
tettek róluk a kutatók: rágóztak, vörösre festették 
a hajukat, furulyáztak, graffitiztak és moziztak. Is-
merd meg a kőkorszak mindennapjait!
Rendelési kód: CA243
230×280 mm, 48 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3200 Ft   KLUBÁR: 2980 FT  

8+

12+

8+

8+

3 – 5 – 8 PERCES MESÉK
utazáshoz és kalandozáshoz
a legjobb magyar szerzőktől

Akár vízpartra utaztok, akár várost 
néztek, vagy kirándultok, este 
válasszatok Marék Veronika, 
Berg Judit, Dániel András és még 
16 nagyszerű kortárs magyar szerző 
meséiből! Választhattok 3 perces 
mesét, ha késő van, 5 perces me-
sét, ha annyira nem, sőt 8 percest 
is, ha hamar sikerült fogat mosni.

163×235 mm,
128 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: CA240

Marék Veronika

ALFA BÁCSI TITKA

Marék Veronika életművének 
második válogatása Baranyai 
(b) András rajzaival! 
A kötet nagyobb óvodásoknak és 
kis iskolásoknak szól, és csupa hét-
köznapi, időtálló mese van benne: 
a kalóz nagypapáról, a titokzatos 
Alfa bácsiról, és balatoni táborozá-
sokról – mert amit Marék Veronika 
tud, az időtlen.

165×210 mm,
104 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Rendelési kód: CA239
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Liane Schneider – Annette Steinhauer

BORI SZAKÁCSKÖNYVE
70 könnyen elkészíthető recepttel

Minden gyerek szereti a palacsintát, pizzát, spagettit és ezzel 
Bori sincs másként! Most összegyűjtötte kedvenc receptjeit, 
hogy már a legkisebbek is élvezhessék a közös főzés örömét.

Rendelési kód: CA238
185×215 mm, 152 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3990 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  
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NAPRAFORGÓ

AUTÓK ÉS MOTOROK
Rendelési kód: CA246 

MUNKAGÉPEK
Rendelési kód: CA247 

TRAKTOROK
Rendelési kód: CA248 

TŰZOLTÓAUTÓK
Rendelési kód: CA249 
A Guruló kerekek formára szabott 
kötetei éppen beleillenek a kis 
baba kezekbe. Az egyes kötetekből 
megismerhetik az adott járművek 
típusait, és azt is megnézhetik, 
mire használják őket. 
A kötetek jellemzői:
140×105 mm,
10 oldal, kartonált
Bolti ár: 1990 Ft/kötet

KLUBÁR: 1850 FT/KÖTET

MILYEN ÉRDEKES A VILÁG… 
A TANYA ÁLLATAI
Rendelési kód: CA250

ÁLLATKÖLYKÖK
Rendelési kód: CA251 

Ezek az matricásfüzetek abban se-
gítenek a gyermekeknek, hogy rá-
csodálkozhassanak arra, milyen 
érdekes a világ. Kötetenként ren-
geteg érdekes információt olvas-
hatnak, és a beragasztott mat-
ricák révén végül teljessé tehetik 
a képeket, így végeredményben a sa-
ját munkájukat is megcsodálhatják.

KEDVENCEM, A TEKNŐS
Rendelési kód: CA260 
Mindkét színező hetvenkét 
kifestésre váró oldalt rejt. 
A gyerekek a kötetekben ta-
lálható száz matrica segítsé-
gével tovább is gondolhatják 
a képeket, így igazán egyedi 
alkotások születhetnek.
215×275 mm, 
72+2 oldal, puha-
táblás, matricákkal
Bolti ár: 990 Ft/füzet

KLUBÁR: 920 FT/FÜZET

GÉPKOCSIK
Rendelési kód: CA261 

JÁRMŰVEK
Rendelési kód: CA263 

HERCEGNŐK
Rendelési kód: CA262 

TÜNDÉREK
Rendelési kód: CA264 
A sok-sok matricával kiegé-
szített, nagy alakú színezők 
kreatív szórakozást ígérnek 
a gyerekeknek. 
A füzetek jellemzői:
310×240 mm, 
32+2 oldal,   
puhatáblás, matricákkal
Bolti ár: 1390 Ft/füzet

KLUBÁR: 1290 FT/FÜZET

MANDALAS – 55234
Rendelési kód: CA265 

PERSA – 55562
Rendelési kód: CA269 

MANDALAS – 55241
Rendelési kód: CA266 

PERSA – 55579
Rendelési kód: CA270 

MANDALAS – 55258
Rendelési kód: CA267 

PERSA – 55586
Rendelési kód: CA271 

MANDALAS – 55265
Rendelési kód: CA268 

PERSA – 55593
Rendelési kód: CA272 

BONCAHIER:
MANDALAS
ZSEBNAPTÁRAK
175×175 mm,
144 oldal, kartonált, 
mágneses zárral
Bolti ár:  
3690 Ft/kötet
Klubár:
  3390 FT/KÖTET

BONCAHIER:
PERSA
ZSEBNAPTÁRAK
148×203 mm,
144 oldal, kartonált, 
mágneses zárral
Bolti ár:  
3490 Ft/kötet
Klubár:
  3250 FT/KÖTETZS
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Szandi meséi 4.
A HERCEGNŐI VIZSGA
Szandi megtudta, hogy ő 
a repülő lovak elveszett 
hercegnője. Népét nagy 
veszély fenyegeti, ám addig 
nem segíthet a probléma 
megoldásában, míg le nem 
tette az igencsak bonyolult-
nak tűnő hercegnői vizsgát. 
125×175 mm,
112 oldal, puhatáblás
Bolti ár: 990 Ft

KLUBÁR: 920 FT
Rendelési kód: CA258

KEDVENCEM, AZ UNIKORNIS
Rendelési kód: CA259 

A füzetek jellemzői:
225 × 280 mm,

12+2 oldal, irkafűzött
M A T R I C Á K K A L

Bolti ár: 690 Ft/füzetKLUBÁR: 640 FT/FÜZET

LOVAK
Rendelési kód: CA254 

TŰZOLTÓK
Rendelési kód: CA255 

GURULÓ KEREKEK

  SZÍNEZŐ 
         MATRICÁKK AL

2+

4+

7+

4+

4+

DINOSZAURUSZOK
Rendelési kód: CA252 

KALÓZOK
Rendelési kód: CA253 

VADÁLLATOK
Rendelési kód: CA256 

VONATOK
Rendelési kód: CA257 
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MÓRA KÖNY VKIADÓ

Clive Gifford

ELSŐ KÖNYVEM A TESTRŐL
Szervrendszereket ábrázoló poszterrel 
Élénk, szerethető rajzok. Egyszerű szöveg 
és sok-sok érdekesség. Interaktív ötletek 
minden témához. Fedezd fel az emberi test 
titkait a briliáns agyadtól a csiklandós tal-
padig! Ez a könyv szórakoztató bevezetés 
tested működésébe. Tele van elképesztő 
tényekkel, és egy szervrendszereket ábrá-
zoló óriásposztert is találsz benne.
Rendelési kód: CA273
265×265 mm, 48 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft   KLUBÁR: 2790 FT  

PÖRGESS ÉS JÁTSSZ!
FORGÓKOCKÁS JÁTÉKOK
5 klassz társasjáték  
telis-tele vidámsággal
Öt izgalmas társasjátékot tartasz a ke-
zedben. Hasíts végig a versenypályán, 
kalandozz az erdei ösvényen, fogócs-
kázz dinoszauruszokkal, vagy suhanj 
az űrben!
A könyv tartalmaz: 2 dobókockát, 
16 bábut és 5 társasjátékot.
Rendelési kód: CA274
220×245 mm, 48 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2999 Ft   KLUBÁR: 2790 FT  

F E L N Ő T T E K N E K !
Gyarmathy Éva
PSZICHOMEDITÁCIÓ
Ez a könyv meditációs alapanyag. Építőköve-
ket kínál, amiből mindenki maga alkotja meg 
a fejlődését. Nem hagyományos tankönyv, 
inkább olvasókönyv, amely akár egyéni, akár 
csoportos önfejlesztésre és képzésre is hasz-
nálható szakmai anyag.
Rendelési kód: CA282
165×236 mm, 360 oldal, kartonált
Bolti ár: 3999 Ft   KLUBÁR: 3690 FT  

Anna Frank House

KI VOLT ANNE FRANK?
2019-ben töltené be 90. életévét Anne Frank, 
akinek naplóját mindannyian jól ismerjük. 
A kötet számos új információval gazdagítja a 
kamasz lány bujkálásának tör ténetét, a visz-
szaemlékezéseknek köszönhetően pedig a 
holokauszt és második világháború esemé-
nyei még inkább átérezhetővé válnak. A köny-
vet rengeteg fotó és Huck Scarry illusztrációi 
teszik szemléletessé.
Rendelési kód: CA279
210×287 mm, 40 oldal, keménytábla 
Bolti ár: 3499 Ft   KLUBÁR: 3250 FT  

Vivian French – David Melling

LOVAG LESZEK 3.
A macerás medve
Vajvári J. Samu minden vágya, hogy Igazán Ne-
mes Lovag legyen, de van egy kis bökkenő: a 
szülei elutaztak, ezért a szomszéd kastélyban 
kell élnie a nagynénjével, a bácsikájával és az 
unokatestvérével, Szilvával. Samu talált egy má-
gikus pergamentekercset, amelyből megtudhat-
ja, mi az a hat feladat, amelyet teljesítenie kell, 
hogy lovaggá váljon. 
Rendelési kód: CA275
129×198 mm, 112 oldal, kartonált
Bolti ár: 999 Ft   KLUBÁR: 930 FT  

Zalka Csenge Virág – Herbszt László

RIBIZLI A VILÁG VÉGÉN
Régi magyar népmesék mai gyerekeknek
Ribizli a világ végén egy kalandos sorsú kis-
lány, aki az apácazárda ablakából kikandikál-
va ismerkedik meg a legkisebb királyfival, és a 
világ végére is eljutva segíti őt a trónra. A kötet 
többi hőse is csupa izgalmas és gyakran rend-
hagyó fiú és lány, akik a hagyományos magyar 
népmesekincs kevésbé ismert zegzugaiból 
érkeznek a mai olvasóhoz. 
Rendelési kód: CA276
165×236 mm, 248 oldal,  keménytábla 
Bolti ár: 3499 Ft   KLUBÁR: 3250 FT  

Molnár Krisztina Rita – Szalma Edit

BOROSTYÁN, AZ IDŐKAPUS
A főszereplő Dórit egy krokodil avatja be a frak-
nói vár egykori urának, Esterházy Pálnak az 
élettörténetébe, sőt időnként a gondolataiba is. 
Borostyán, a csodálatos krokodil, aki kalandos 
úton jutott gazdájához Egyiptomból, mindent 
tud a múltról, de csak a kiválasztottaknak me-
sél. A szerző szerencsére kihallgatta és lejegyez-
te mindazt, amit Dórinak elmondott, így mi is 
megtudhatunk egyet és mást a múlt titkaiból.
Rendelési kód: CA277
148×210 mm, 120 oldal,  keménytábla 
Bolti ár: 2999 Ft   KLUBÁR: 2790 FT  

Vig Balázs – Felvidéki Miklós
TODÓ KITÁLAL A SPORTRÓL –  
NEM CSAK GYŐZTESEKNEK
A Todó-sorozat harmadik, lezáró kötetében a 
főhős ismét alaposan megmondja a magá-
ét – ezúttal a sportról. Természetesen minden 
sportágat kipróbál, amelyre csak lehetősége 
nyílik, de vajon mi lesz a próbálkozások vége: 
győzelem és díjeső vagy sok-sok tanulság? Az 
egyszerre vicces és megható kisregény méltó 
folytatása az eddigi két résznek.
Rendelési kód: CA278
129×198 mm, 128 oldal, kartonált 
Bolti ár: 2499 Ft   KLUBÁR: 2290 FT  

Lauren St John

VERSENY A SZÉLLEL
Az egydolláros ló 2.
Casey Blue túl van élete legcsodálatosabb meg -
mérettetésén, megnyerte Badmintont. Ezt kö-
vetően meghívást kap a háromnapos, amerikai 
Kentucky versenyre. Az álom azonban hamaro-
san rémálommá válik, mert egy titokzatos zsa-
roló tartja sakkban a lányt.
Rendelési kód: CA280
128×196 mm, 216 oldal, kartonált 
Bolti ár: 2499 Ft   KLUBÁR: 2290 FT  
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Lackfi János – Molnár Krisztina Rita

TITKOS VERSMŰHELY
Kreatív írás tippek és ötletek
Hogy írjunk verset? A két szerző évek óta se-
gít fiatalokat saját választ találni e kérdésre. 
Kreatívírás-foglalkozásaik javából válogattak 
feladatokat a költészet műhelytitkai iránt ér-
deklődőknek. Egyik gyakorlati tanácsuk: minél 
több mindenkitől less el minél több mindent! 
Olyan sok mindenkit utánozz, hogy ne ragad-
hasson rád csupán egyetlenegy modor!
Rendelési kód: CA281
205×285 mm, 160 oldal, kartonált
Bolti ár: 2799 Ft   KLUBÁR: 2590 FT  
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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. július 15ig 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:

Jeffrey Archer

FE J VAGY ÍR ÁS
Leningrád, 1968. Alekszandr Karpenko vezetőnek született, ez már 
egészen fiatal korában megmutatkozik. Ám amikor a kamasz fiú 
apját meggyilkolja a KGB, Alekszandr és az édesanyja menekülni 
kényszerül a Szovjetunióból. Hajóra szállnának, de a kikötőben 
megmásíthatatlan döntés előtt állnak: Amerikába vagy Angliába 
szökjenek? Alekszandr egy érme feldobásával dönt…
Fej vagy írás? Az egész életüket meghatározó pillanatban földet ér 
az érme, és a következő harminc évben nyomon követhetjük, mi-
ként alakulna Alekszandr élete Amerikában, és miként Angliában. 
Az évtizedeken és párhuzamos világokon átívelő történet egészen 
az utolsó sorig megannyi fordulatot tartogat az olvasó számára. 

137×197 mm, 520 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 3990 Ft    KLUBÁR: 3690 FT

Rendelési kód: CA283

FEJ
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