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7000 FT FELETTI
MEGRENDELŐINKNEK
AJÁNDÉKKÖNYVET
KÜLDÜNK.
 
Az ajánlat a postai és helyi

munkatársainkon keresztüli

megrendelésekre vonatkozik,

és a készlet erejéig érvényes! 

 

Ha a meghirdetett könyv

elfogyna, akkor ugyanilyen

értékű könyvet küldünk

helyette.

Cserna Szabó András - Fehér Béla

EDE A LEVESBEN
Mindannyian Mikszáth hasából bújtunk elő, vallják a könyv szerzői.
Aki ismeri Cserna-Szabó András és Fehér Béla eddigi munkásságát, nem igazán lepődik meg azon,
hogy most közös erővel, emberesen belecsaptak a lecsóba, hiszen mindketten tiszteletbeli
nagykövetek Kulináriában. Boszorkánykonyhájuk jótékony, zsírpárás félhomályában ugyanis
kifőzték a gasztrokrimi sikkes és fantasztikus receptjét. Így szól: végy két gourmand írót, az egyik
nyomozzon régi receptek, elfeledett ízek, konyhák és történetek után, a másik legyen hamvasi
ihletettségű gasztrozófus, de a legfontosabb: mindkettő szeressen enni, és még inkább beszélni, írni
az evésről!
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Rendeljen könyvet június 30-ig!
www.lira.hu       (1) 33 77 333

Nem tudom, hogy Önök, amikor e soraimat
olvassák, karanténban vannak, home office-
ban, netán egy újranyitott strandon napoznak
épp, de abban nagyon bízom, hogy így,
elektronikus formában is elértük Önöket,
vagyis az irodalmat szerető embereket.  
   Most, a koronavírus idején felértékelődött a
tudósok szerepe, hiszen a járvánnyal csak a
szakértők segítségével lehet szembe szállni,
laikus vélemények nem számítanak, sőt akár
károsak is lehetnek. Jó lenne, ha épp ezért más
esetekben is elfogadná a közvélemény a
tudomány állításait, és nem hallgatna a
szobatudósokra – éppen ezért ajánlom
Nádasdy Ádám nyelvész professzor és friss
Aegon-díjas költő három könyvét is: az egyik a
Jól láthatóan lógok itt című díjazott verses
kötet, a másik egy prózakötet (A szakállas
Neptun), a harmadik pedig a Milyen nyelv a
magyar?, mely közérthetően mutatja be
anyanyelvünk sajátosságait, rendszerét és
eredetét.
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   Utóbbiról beszélgettünk vele interjúnkban.
Ferenc pápa beszédeiből és írásaiból jelent
meg egy válogatás még Húsvét idején, a
Ferenc pápa megmondja, ebben a
szentatya ad tanácsot és útmutatást,
hogyan igazodjunk el a globális problémák
(a szegénység, a klímaváltozás, migráció
stb.) tengerében. Lélekemelő olvasmány,
ajánlom hívőknek és nem-hívőknek
egyaránt. 
 Aki pedig csak egyszerűen egy jó
prózakönyvre vágyik, annak is van jó hírem:
megjelent a világhírű orosz író, Ljudmila
Ulickaja új könyve, A lélek testéről. 
 
                                Jó olvasást!

Király Levente
főszerkesztő

Rendelési lehetőségek

A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL A MINIMUM
RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!

Telefonon:
(1) 33 77 333 
(hétköznapokon 8–16 óráig)

E-mailen:
KONYVKLUB@LIRA.HU

Keresse helyi munkatársainkat: 
rendeléséért házhoz mennek, a kiválasztott
könyveket pedig otthonába szállítják.
További információ: (1) 33 77 333

Boltjainkban:
A rendkívüli nyitvatartásunk kapcsán látogasson el a
lira.hu/rendkivuli-nyitvatartas-2020 oldalra



"A záró epizódhoz érkezek,

és mindegy, hogy savanyú-e vagy édes,

a végső értelem azé lesz."

Egyetlen leckéből sem okultál...

Ljudmila Ulickaja

A lélek testéről

/Morcsányi Géza és Kántor Péter fordításában/

MEGJELENT!
Keresse a

 ötödik oldalon!



M A G V E T Ő

Nádasdy első szépprózai könyvéből
megtudhatjuk, milyenek a melegek:
éppen olyanok, mint bárki más. 
 
Szerelmes történeteket olvashatunk arról,
hogyan lehet felvállalni az érzéseinket,
hogyan lehet úrrá lenni testi és lelki
vágyainkon, vagy éppen
hogyan uralkodnak azok mirajtunk.

Nádasdy Ádám
A szakállas Neptun

KLUBÁR: 2 999 Ft
Rendelési kód: CF102

Bolti ár: 3 299 Ft
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A regény hősei sorsán keresztül
felöleli a 20. századi európai
történelmet napjainkig,
emlékeztet a felejtésre, közben
pedig kibontakozik előttünk egy
gazdag élet. A Magvető a
regény kiadásával köszönti a 90
éves szerzőt.

A magyarul eddig sosem
publikált kötet García Márquez
páratlan újságírói örökségének
állít emléket, és az 1950–1984
között keletkezett cikkeiből
válogat. Az írásokban Pablo
Escobar újságírókat terrorizál, a
pápa szabadságra megy, a
levelek pedig soha
nem érnek célba.

Ljudmila Ulickaja új elbeszéléseiben a hétköznapi és a
megmagyarázhatatlan fonódik egymásba elválaszthatatlanul. 
 
Hősei idősödő, magányos figurák, akik megpróbálják rendezni a
konfliktusaikat a haláluk előtt, és gyanakodva fogadják, ha kapnak
még egy esélyt az élettől.
 
Ulickaja végtelen empátiával és 
páratlan emberismerettel rajzolja
meg portréikat, történetei 
egyszerre vigasztalóak és 
felkavaróak.

Sándor Iván
Amit a szél susog

Gabriel García Márquez
Az évszázad botránya

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF100

Bolti ár: 2 999 Ft

KLUBÁR: 4 180 Ft
Rendelési kód: CF101

Bolti ár: 4 499 Ft

Ljudmila Ulickaja
A lélek testéről

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF103

Bolti ár: 2 999 Ft

Rendeljen könyvet június 30-ig!
www.lira.hu       (1) 33 77 333
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Tolkien előszeretettel illusztrálta a saját szövegeit. 
A hobbit művészete című kötetben tíz fekete-fehér
és öt színes kép kapott helyet, valamint azok a
vázlatok, skiccek, amelyek megelőzték a végleges
változatokat.

J. R. R. Tolkien – Wayne G. Hammond
– Christina Scull
A hobbit művészete

KLUBÁR: 4 650 Ft
Rendelési kód: CF104

Bolti ár: 4 999 Ft

Mindannyian ismerjük azokat a
pillanatokat, amelyekben egyedül vagyunk:
az elalvás, az ébredés előtti
perceket, amikor már tudjuk, hogy valamit
épp elfelejtünk, de már nem tudjuk,
hogy mit. Krusovszky új verseskönyve ezeket
a pillanatokat szólaltatja meg.

Krusovszky Dénes
Áttetsző viszonyok

KLUBÁR: 2 510 Ft
Rendelési kód: CF105

Bolti ár: 2 699 Ft

2004-ben derült ki, hogy MGP, a Kádár-kor
meghatározó kritikusa Luzsnyánszky Róbert
néven 1963-tól 1978-ig az állambiztonság
ügynökeként tevékenykedett. Az eset
megrázta a színházi világot, ő pedig néhány
hónap alatt megírta saját történetét
megzsarolásáról és ügynöki múltjáról.

Molnár Gál Péter
Coming out

KLUBÁR: 4 650 Ft
Rendelési kód: CF106

Bolti ár: 4 999 Ft

Costa-díjas regényében az ír McNulty család
történetét meséli el Sebastian Barry. Hőse, az
alig tizenhét éves Thomas McNulty a nagy
éhínség elől menekül Amerikába, ahol
nemcsak munkát, de új családot is talál. 
A különc család együtt járja be a
háború sújtotta Amerikát.

Sebastian Barry
Végtelen napok

KLUBÁR: 3 440 Ft
Rendelési kód: CF107

Bolti ár: 3 699 Ft
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A Hős utcában található Budapest
legnagyobb, jelenleg felszámolás alatt álló
szegregátuma. Erdős Virág az utóbbi
néhány évben sok időt töltött az itt élő
gyerekek és felnőttek között, többször
beszélgetett az itt lakó felnőttekkel és
gyerekekkel, a versek az ő történeteiknek
adnak hangot.

Erdős Virág 
Hősöm

KLUBÁR: 2 510 Ft
Rendelési kód: CF108

Bolti ár: 2 699 Ft

Vajda Ilma és Gavenda Péter 1964-ben
találkozik Szegeden. Még nem tudják, hogy
ha nem is együtt, de egymás mellett fogják
leélni az életüket. A regény hol idilli,
hol melankolikus, de mindig tűpontos rajz
közös múltunkról és arról a törékeny
erőről, amely két embert összeköthet.

Szilasi László
Kései házasság

KLUBÁR: 2 990 Ft
Rendelési kód: CF109

Bolti ár: 3 299 Ft

Utolsó előtti kötetéhez érkezett Knausgård
nagyszabású regényfolyama, a Harcom. 
A regényben tizenkilenc éves korától a
harmincas évei elejéig követhetjük
Knausgård szerelmeit, szorongásait, 
összetört és megvalósult álmait.

Karl Ove Knausgård
Álmok. Harcom 5.

KLUBÁR: 5 570 Ft
Rendelési kód: CF110

Bolti ár: 5 999 Ft
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Az Ásatás című regényfolyam harmadik
kötete újabb kirándulás a nagy életmű
rengetegében. A könyv egyszerre regény és
napló, memoár és líra. A nemrég elhunyt író
posztumusz megjelenő kötete az utolsó,
amelyen a szerző dolgozott, de megjelenését
már nem érhette meg.

Konrád György
Sétabot. Ásatás 3.

KLUBÁR: 5 580 Ft
Rendelési kód: CF111

Bolti ár: 5 999 Ft

A könyv esszéi felfűzhetők az 1969–1989–2019-
es évszámokra. A címadó írás
visszaemlékezés az Eötvös Collegiumra,
amelynek Spiró is tagja volt. 
A két rövidebb esszé közül az egyik 1989-cel,
a másik pedig a jelen és a jövő
politikai-társadalmi kilátásaival foglalkozik.

Spiró György
Malaccal teljes éveink

KLUBÁR: 2 320 Ft
Rendelési kód: CF113

Bolti ár: 2 499 Ft

A kötet a Pilinszky-életmű egyik
legkülönlegesebb, kultikus darabja. 
Pilinszky Párizsban találkozott Sheryl Sutton
amerikai színésznővel, aki  több napig
ápolta a költőt. A betegég alatt folytatott
költői, éteri  beszélgetéseik adják a könyv
anyagát.

Pilinszky János
Beszélgetések Sheryl Suttonnal

KLUBÁR: 3 720 Ft
Rendelési kód: CF112

Bolti ár: 3 999 Ft

Rendeljen könyvet június 30-ig!
www.lira.hu       (1) 33 77 333
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„Aki a tudományt semmibe
veszi, az nyegle és tudatlan”

Interjú Nádasdy Ádámmal legújabb,
Milyen nyelv a magyar? című könyvéről. 
 
A szerzőnek van költő énje /Jól láthatóan
lógok itt/ című verses kötete idén Aegon-
díjas lett, ezért külön gratulálunk! 
Tanári alteregója (professzorként angol
nyelvtörténetet tanított az ELTÉ-n), és
műfordítóként is ismert (óriási szenzáció
volt néhány éve Dante Isteni
színjátékának magyarítása.) 
 
De most a nyelvész–tanárhoz fordultunk
kérdéseinkkel.

A nyelvtudomány már régen megállapította, hogy a
magyar a finnugor, vagyis pontosabban az uráli
nyelvcsaládba tartozik. Miért kellett ezt a kérdést
most újra elővenni?
 
Talán nem is helyes úgy fogalmazni, hogy „most újra”
– ezek a kételyek régen napirenden vannak. A laikusok
berzenkednek  a nyelvtudomány megállapí-
tásaitól. Ennek három oka lehet. 
  Az egyik, hogy a nemzeti eredetmítosz (a „hun
hagyomány”) ellentétben áll a nyelv eredetével (a
finnugor–uráli eredettel). A magyarság nagyon régen
úgy tudja, hogy a törökségből (és velük együtt a
hunoktól) származik; a magyar nyelv viszont
bizonyíthatóan finnugor eredetű. 
 

Ez föladja a leckét a történésznek: miért beszél egy
magát töröknek tudó nép finnugor nyelvet?       
      A másik ok a magyar nyelv szokatlan földrajzi
helye, hiszen távol beszélik minden hasonló
nyelvtől, a manysi (vogul), hanti (osztják), finn, észt,
számi (lapp) stb. nyelvtől – és még ezek a hasonló
nyelvek se látszanak hasonlónak a laikus szemével
nézve.
    A harmadik ok az, hogy  a magyar szókincs
jelentős hányadáról nem tudjuk, honnan
származik, csak legföljebb  azt, hogy a
honfoglaláskor már megvolt. 
De hogy ősi örökség-e (és a rokon nyelvekből
kiveszett), vagy átvétel valamely más nyelvből
(melynek nem maradt nyoma) – ezt nem
tudjuk.  Sok az ismeretlen eredetű szó az  olyan
mindennapi szavak közt, mint  tetszik, ész, szab,
hegedű, erkölcs.
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Sok, akár magyar szakot végzett embertől is
hallottam már azt, hogy a finnugor nyelvrokonság
bizonyítása szerintük nem túl meggyőző. Mi lehet
ennek az oka? Hogyan lehetne meggyőzőbb a
nyelvtudomány?
 
Lássa be, hogy ez furcsa kérdés. A többi tudomány se
meggyőző, csak elhisszük neki, mert ők értenek
hozzá. Mi abban a meggyőző, hogy Jézus valójában
Kr. e. 4-ben született (ezt mondja a történelem és a
vallástörténet)? Mi abban a meggyőző, hogy a
gombák nem növények (ezt mondja a biológia)? Mi
abban a meggyőző, hogy az Alpha Centauri csillag
éppen 4,36 fényévnyi távolságra van tőlünk? Biztosan
igazuk van, azért szaktudósok. 
   Nincs ez másképp a nyelvészettel sem: ha valakinek
nem meggyőző, hát sajnálom, nem tudok mit
csinálni. Ha igazán érdekli, tanulja ki a szakmát és látni
fogja, hogy igenis betonkemény érvek szólnak a
finnugor eredet mellett (ugyanúgy, mint a Jézusra, a
gombákra, a csillagokra vonatkozók  mellett). Az
szociológiailag talán érdekes, hogy némelyek miért
érzik a nyelvészet megállapításait kevésbé
meggyőzőnek, mint a régészet vagy a csillagászat
tételeit. Én csak azt mondhatom: aki a tudományt –
így a nyelvtudományt is – semmibe veszi, az nyegle és
tudatlan.
 
Talán az oktatás segíthet, és – reméljük – ez a könyv
is. Azon kívül, hogy finnugor, milyen nyelv még a
magyar? Mit kell, mit érdemes még tudnunk róla?
 
Igen, az oktatás segíthetne. De nálunk a
nyelvtudomány hagyományosan nem szerepel az
iskolai tananyagban – szemben a kémiával,
történelemmel, fizikával, azaz más tudományokkal.
Ha a fizikát jól tanítják, az átlag tanuló – aki sose fog
ezzel foglalkozni – azzal az érzéssel hagyja el az iskolát,
hogy a fizika az egy komoly dolog, és elhiszi, amiket
mondanak (pl. az Avogadro-törvényt: laikus szemmel
egyáltalán nem meggyőző). 
    Sajnos az iskolai tananyagban nincs nyelvészet: mi
az elsődleges és másodlagos hanghasadás, mi a
neutralizáció, mi a különbség nyelv és dialektus
között, mi a kvantor, melyek az unakkuzatív igék, mik
a flektáló és agglutináló nyelvek – az egész
nyelvtudomány hiányzik. 

Mintha kémiát nem tanítanánk, aztán sok
ember azt hinné, hogy lehet lombikban aranyat
csinálni.
  Ha némely magyar szakot végzettek is azt
hiszik, hogy a finnugor rokonság „nem
meggyőző”, akkor végképp baj van: vagy rosszul
tanították őket, vagy diplomát adtak nekik
anélkül, hogy órára jártak volna.
   A magyar nyelv sok vonásában ázsiai típusú,
például nincsenek nemek, viszont van
magánhangzó-illeszkedés (ban/ben), nincs
többféle múlt idő, továbbá a
birtokviszonyt fordítva jelöli (János autó-ja, tehát
a birtokhoz tesszük a ragot). Markáns európai
vonás viszont a névelő, főleg a határozott (a ház).
 
Miben más ez a könyv, mint a többi nyelvészeti
szakmunka?
 
Ez nem is igazi szakmunka, inkább tudományos
ismeretterjesztés. Itt-ott belemegyek a
szakmaiságba  már csak azért is, hogy lássa az
olvasó: mennyi mindent nem tudok itt
elmondani – de igyekszem érdekes, sőt
szórakoztató lenni.
     Egy kicsit a „Tudta Ön...?” típusú könyvek közé
tartozik, melyek a világ érdekességeit írják le. Mi
az a „macsóka”, és mi az a „fisa”? Azért remélem,
a nyelvész kollégák nem harapják le a fejem,
hiszen szükségképpen egyszerűsíteni kellett sok
mindent. De azért a kísérletező leírás megvan,
ami a nyelvtudományt is jellemzi.

K. L.

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF132

Bolti ár: 2 990 Ft



A T H E N A E U M

1348 nyarán Anjou Lajos hazatér a Nápoly elleni
bosszúhadjáratából. A várost elfoglalta, politikailag és
erkölcsileg azonban kudarcot vallott. Diadalmenetét
mégsem az ellenségei, hanem egy titokzatos idegen kórság
miatt kényszerül megszakítani. Bíró Szabolcs, a Non nobis
Domine és az Anjouk-sorozat írója teljesen új oldalát mutatja
be a Lázár evangéliuma lapjain. A liliomos lobogó ezúttal
olyan háborúba megy, mint még soha azelőtt: az ellenség
nem keletről vagy nyugatról, hanem a síron túlról
érkezik.

Bíró Szabolcs
Lázár evangéliuma

KLUBÁR: 3 720 Ft
Rendelési kód: CF114

Bolti ár: 3 999 Ft

A klasszikus mű vadonatúj borítóval,
kartonált kiadásban! Santiagónak, az andalúz
pásztorfiúnak meseelemekkel átszőtt
kalandtörténetét a kritikusok Saint-Exupéry
A kis hercegéhez szokták hasonlítani. 
A filozofikus mese lelki balzsamként
hatott azokra a tízmilliókra, akik eddig
elolvasták Coelho alapművét.

Paulo Coelho
Az alkimista

KLUBÁR: 3 720 Ft
Rendelési kód: CF115

Bolti ár: 3 999 Ft

A klasszikus mű vadonatúj borítóval, kartonált
kiadásban! Egy fiatal brazil lány, Maria egy
gyerekkori csalódás után úgy érzi, soha
életében nem fogja megtalálni az igaz
szerelmet. Coelho világsikerű művében a
szerelem szentségéről és a benne rejlő
szexualitásról ír, tabuk nélkül, szenvedéllyel, a
tőle megszokott spirituális emelkedettséggel.

KLUBÁR: 3 720 Ft
Rendelési kód: CF116

Bolti ár: 3 999 Ft

A klasszikus mű vadonatúj borítóval,
kartonált kiadásban! Athena egy erdélyi
cigányasszony szerelemgyereke, akit az
árvaházból egy tehetős és befolyásos libanoni
házaspár fogad örökbe. Hamar kiderül, hogy
különleges képességekkel van megáldva:
jelenéseket él át, nagy történelmi,
politikai eseményeket lát előre.

KLUBÁR: 3 720 Ft
Rendelési kód: CF117

Bolti ár: 3 999 Ft
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Paulo Coelho
Tizenegy perc

Paulo Coelho
A portobellói boszorkány

Rendeljen könyvet június 30-ig!
www.lira.hu       (1) 33 77 333



A T H E N A E U M

Vermont államban egy kisváros élete
teljesen felbolydul, amikor az egyik lakó eladja a
telkét . A helyi indiántörzs tiltakozik, hiszen hitük
szerint a föld a törzs ősi temetkezési helye. 
Amikor sokasodnak a természetfeletti
jelenségek a környéken, a befektető, egy
szellemvadászt bíz meg, hogy kiderüljön:
kísértetek márpedig nincsenek. A megbízott
szellemvadász, Ross, kísértetek helyett egy
gyilkossági nyomozásban találja magát,
miközben ő maga is legszívesebben
megszabadulna az életétől.
Nyolc éve ugyanis menyasszonyát, 
Aimee-t halálos autóbaleset érte.

Jodi Picoult
Második látásra

KLUBÁR: 4 180 Ft
Rendelési kód: CF122

Bolti ár: 4 499 Ft

A világ legszórakoztatóbb és
leghaszontalanabb önsegítő
könyve a Magyarázókönyv és a
Mi lenne, ha? című bestsellerek
elképesztő kreativitással
megáldott szerzőjétől. Minden
feladat megoldására kínálkozik
egy jó út, egy rossz út és egy
olyan monumentális, komplex,
szertelen és célszerűtlen út, ami
senkinek sem jutna eszébe –
kivéve Munroe-nak.  A Hogyan…
okos infografikákkal és vicces
rajzokkal illusztrált, üdítő
agytorna, amely által jobban
megérthetjük a mindennapi
tevékenységeink mögött rejlő
tudományos és technológiai
folyamatokat.

Randall Munroe
Hogyan...

KLUBÁR: 4 180 Ft
Rendelési kód: CF121

Bolti ár: 4 499 Ft

„Az Aba család fordulatos története, az
édesanya aggódása, az apa
fiaira néző büszkesége, majd szótlan
fájdalma, magyarok, kunok egymás ellen
vívott csatáinak kegyetlensége, országos
gondok és kicsinyes intrikák
szövevénye – mindez, s annyi minden más
is elénk tárul e tetralógia lapjain.”
Balog Zoltán
Református lelkész, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának volt vezetője

Viola Judit
Sasok a viharban IV.

KLUBÁR: 4 180 Ft
Rendelési kód: CF118

Bolti ár: 4 499 Ft

Raziel és Belader párosa Nevada kopár
vidékét ezúttal a napfényes Miamira
cseréli. Kalandos útjuk során szerencsére
arra is jut idejük, hogy a rájuk vadászó
pokolfajzatokon kívül saját magukkal és
egymás iránti érzéseikkel is fölvegyék a
harcot.

Lana Millan
Raziel 2.
Egy angyal a szerelem
küszöbén

KLUBÁR: 3 720 Ft
Rendelési kód: CF119

Bolti ár: 3 999 Ft

Anna szíve majdnem megszakad, amikor
elveszíti szeretett édesanyját, Inest. A
hagyatékban egy halom régi, megsárgult,
olasz nyelvű levélre bukkan. Azt reméli, végre
megtudja, mi is történt az édesanyjával a
második világháborúban. Szívbe
markoló történet szerelemről, árulásról és
reményről a napsütötte Itáliából.

Angela Petch
A toszkán titok 

KLUBÁR: 3 720 Ft
Rendelési kód: CF120

Bolti ár: 3 999 Ft
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P A R T V O N A L

Emlékek ajándékba. Kérdezz-felelek a régi
időkről, napjainkról és sok minden másról.
Az Anya, kérlek egy különleges
emlékkönyv, tele nagyszerű, kreatív, olykor
egészen megható kérdésekkel. Kiváló
ajándék minden édesanyának, és egyúttal
minden gyermeknek.

Elma van Vliet
Anya kérlek...

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF123

Bolti ár: 2 990 Ft

Vannak nagymamák, akik negyvenöt évesek,
és vannak, akik már a kilencvenötödik
évükben járnak. Akadnak olyanok, aki
városban nőttek fel, és olyanok is, akik még
mindig abban a kis faluban élnek, ahol a
gyermekéveiket töltötték. Egy valami
azonban minden nagymamában közös:
sokat tudnak a múltról és saját magukról.

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF124

Bolti ár: 2 990 Ft

Steigervald Krisztián Generációk harca című
könyvének legfontosabb célja, hogy
letisztítsa a generációkról az igaztalan
sztereotípiákat, valamint feltárja értékeiket.
Így mindenki felismerheti a saját generációs
korlátait, és a nemzedékek között dúló
csatározások helyett képesek leszünk
magunkat kívülről szemlélni.

Steigervald Krisztián
Generációk harca

KLUBÁR: 3 150 Ft
Rendelési kód: CF125

Bolti ár: 3 390 Ft
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A Légy úrrá a szorongásodon gyakorlatias és
könnyen elvégezhető gyakorlatokat kínál,
amelyek segítségével bárki szembe szállhat a
kihívásokkal - társadalmi hovatartozásától,
földrajzi helyzetétől és fizikai képességeitől
függetlenül

Julian Brass
Légy úrrá a szorongásodon!
99 egyszerű módszer, hogyan
uraljuk rejtett erőforrásainkat

KLUBÁR: 3 250 Ft
Rendelési kód: CF126

Bolti ár: 3 499 Ft

A Vincenthez vezető út Malinról szól, akinek
tinédzserkorában megmondták, hogy sosem
lehet gyermeke, mert méh nélkül született. 
Claesról, aki megtalálta élete szerelmét, de
súlyos döntésre kényszerült, amikor kiderült,
hogy a nőnek nincs méhe. És Ewáról, aki úgy
döntött, felajánlja a méhét, és ezzel kiteszi
magát egy hosszú és kockázatos műtétnek.

Henrietta Westman
A Vincenthez vezető út

KLUBÁR: 3 700 Ft
Rendelési kód: CF127

Bolti ár: 3 999 Ft

Ziggy, a háromlábú macska egy francia
kisvárosba költözik, ahol összebarátkozik a
környéken élő fiatalokkal. A tizennyolc
rövidke történetben tizennyolc gyereket
ismerhetünk meg, akik sorra kiöntik a
szívüket Ziggynek, ő pedig egyszerű, hasznos
és bölcs tanácsokat ad a kiskamaszoknak.

Stéphane Garnier
Macskabölcsesség tiniknek

KLUBÁR: 3 250 Ft
Rendelési kód: CF128

Bolti ár: 3 499 Ft

Elma van Vliet
Nagyi kérlek...
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D. Magyari Imre
Miért jó nekünk ha
színházban
megnézzük, hogy
másoknak miért rossz?

KLUBÁR: 3 710 Ft
Rendelési kód: CF129

Bolti ár: 3 990 Ft

Az ország egyik legnépszerűbb színészével
beszélget Léner Péter:
színházról, családról, szerelemről, múltról és
jelenről. Bodrogi Gyula életének
legfontosabb szereplői is megszólalnak a
kötetben, melyet ritkán látott
színházi és családi fotók egészítenek ki.

Léner Péter
Bodrogi

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF131

Bolti ár: 2 990 Ft
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Kötetünk bepillantást nyújt a mesternek a
művészeti közéletben játszott, sokrétű
szerepébe, de magánéletébe is, amelyből
még inkább megismerhetjük különleges
egyéniségét, érzelemdús lelkivilágát. A
Lechnerrel kapcsolatos írásokat a kortársai
által írt dokumentumok egészítik ki.

Sümegi György
Lechner Ödön írásai

KLUBÁR: 4 640 Ft
Rendelési kód: CF133

Bolti ár: 4 990 Ft

Manapság egyre kevesebben tudnak
hagyományos magyar házi
süteményeket készíteni. Olyanokat,
amilyeneket cukrászdákban soha nem lehet
kapni, amilyeneket csak anyák és nagyanyák
generációi tudnak, amelyek bennünk,
fogyasztókban a gyerekkort idézik fel.

Losonczi Zsuzsanna
Házi sütemények

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF134

Bolti ár: 2 990 Ft
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Család és szeretet

Részlet a Ferenc pápa megmondja című könyvből, 
mely a Corvina kiadó gondozásában jelent meg, 
és a szentatya beszédeiből, írásaiból nyújt egy csokorra valót. 

A családokban megélt szeretet öröme az egyháznak is
ujjongása. A házasság válságának számos jele ellenére „a
család utáni vágy továbbra is eleven, főként a fiatalok között,
és ösztönzi az egyházat”. E vágyra adott válaszaként „a
családra vonatkozó keresztény üzenet valóban örömhír”.
   A Bibliát családok, nemzedékek népesítik be, tele van
szerelmi történetekkel és családi válságokkal, az első
lapjától kezdve, melyen színre lép Ádám és Éva családja 
– a maga erőszakkal terheltségével és a folytatódó élet
erejével (vö. Ter 4) –, egészen az utolsó lapig, amelyen
megjelenik a Menyasszony és a Bárány menyegzője 
(vö. Jel 21,2.9). 
    A Jézus által bemutatott két ház, melyek egyike sziklára,
másika homokra épült (vö. Mt 7,24–27), sok családi
élethelyzetet képvisel, melyeket a bennük élők szabadsága
hoz létre; mert miként a költő írja: „minden otthon egy
gyertyatartó”.

   Lépjük át ennek a békés háznak a
küszöbét, melyben a család az ünnepi
asztal körül ül. A középpontban ott találjuk
az apa és az anya párosát, szerelmük
egész történetével. Bennük valósul meg
az az őseredeti terv, amelyre maga
Krisztus oly nagy hangsúllyal hivatkozik:
„Nem olvastátok, hogy a Teremtő
kezdetben férfinak és nőnek teremtette
őket?” (Mt 19,4). És idézi a Teremtés
könyvének parancsát: „Ezért a férfi
elhagyja apját és anyját, feleségéhez
csatlakozik, s a kettő egy test lesz” (Ter
2,24).
  A Teremtés könyvének két első,
nagyszabású fejezete bemutatja az
emberpárt a maga alapvető valóságában.
A Biblia ezen első soraiban felragyog
néhány döntő fontosságú állítás. Az első,
melyet Jézus összefoglalóan idéz, kijelenti:
   „Isten megteremtette az embert, saját
képmására, Isten képmására teremtette,
férfinak és nőnek teremtette őket” (Ter
1,27). Meglepő módon az „Isten képmása”
kifejezés sajátos magyarázó párhuzama 
a „férfi és nő” pár.



B E L E O L V A S Ó
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KLUBÁR: 3 250 Ft
Rendelési kód: CF130

Bolti ár: 3 490 Ft

Vajon ez azt jelenti, hogy maga Isten
nemiséggel bír, vagy hogy isteni társnője
van, ahogyan néhány ókori vallás hitte?
Nyilvánvalóan nem, mert tudjuk, hogy a
Biblia – mint bálványozást – milyen
világosan elvetette ezeket a szentföldi
kánaániták körében elterjedt
hiedelmeket.
  A Biblia őrzi Isten transzcendenciáját,
ugyanakkor, mivel ő Teremtő is, az
emberpár termékenysége élő és
hatékony „képmás”, a teremtő aktus
látható jele. Jézus azonban a házasságra
reflektálva a Teremtés könyvének egy
másik lapjára utal: a második fejezetre,
ahol a házaspár csodálatos portréja
jelenik meg ragyogó részletekkel. 
   Ezekből csak kettőt emelünk ki. Az első
az ember nyugtalansága, aki „egy hozzá
illő segítőtársat” keres (Ter 2,18.20), aki
képes feloldani az őt zavaró magányt,
amelyet az élőlények és az egész
teremtés közelsége sem tudott
csillapítani. 
  Az eredeti héber kifejezés közvetlen,
szinte „frontális” – szemtől szemben –
kapcsolatra utal egy egyszersmind
hallgatag párbeszédben, mivel a
szeretetben a csend gyakran
beszédesebb a szavaknál. Találkozás ez
egy arccal, egy „te”-vel, aki tükrözi az
isteni szeretetet, és „a legkiválóbb jó,
magához hasonló segítség, támasztó
oszlopa” (Sir 36,26 [Vulg]), ahogyan a
bibliai bölcs mondja. 

„A kedvesem az enyém, és
én az övé vagyok. (...) Én a
kedvesemé vagyok, s ő az
enyém”
 (Én 2,16; 6,3).

   Vagy ahogyan az Énekek
énekének menyasszonya is
felkiált egy csodálatos
szerelmi vallomásban és
kölcsönös odaadásban:
„A kedvesem az enyém, és
én az övé vagyok. (...) Én a
kedvesemé vagyok, s ő az
enyém” (Én 2,16; 6,3). Ebből
a magányt gyógyító
találkozásból ered az
életfakasztás és a család. Ez
a második részlet, amelyet
kiemelhetünk: 
Ádám, aki minden idők és
bolygónk összes
térségének embere is,
feleségével együtt új
családot hív életre,
ahogyan Jézus a Teremtés
könyvét idézve mondja:

„Feleségéhez csatlakozik, s a kettő egy test lesz”
(vö. Mt 19,5; vö. Ter 2,24).

   A „csatlakozik” ige a héber eredetiben szoros együttlétet,
fizikai és benső egyesülést jelent, egészen addig, hogy az
Istennel való egyesülés leírására használják: 
„Lelkem hozzád tapad” (Zsolt 63,9),  énekli az imádkozó. Így
nemcsak szexuális és testi dimenziójában utal a házastársi
egyesülésre, hanem a szerető, önkéntes odaadásban is. 
  Ezen egyesülés gyümölcse az „egy testté válás”, mind a
testi ölelésben, mind az élet és a két szív egységében,
valamint a gyermekben, aki talán majd megszületik
kettőjükből, és magában fogja hordozni a két „testet”,
genetikailag és spirituálisan is egyesítve őket.
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Brigitte Riebe
Berlin nővérei - Csodás idők

KLUBÁR: 3 710 Ft
Rendelési kód: CF135

Bolti ár: 3 990 Ft

Louis tizenkét éves. Ma reggel meg akarja
osztani az anyjával a legfontosabb titkát:
hogy életében először szerelmes. Thelma
azonban ismét a munkájával van elfoglalva. A
dühös és csalódott fiú felpattan a
gördeszkájára, leszáguld egy lejtőn, és
balesetet szenved.

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF136

Bolti ár: 2 990 Ft

Szélhámosok, hamisítványok és egy elrabolt
Rembrandt. William Warwick mindig is
detektív akart lenni. A művészettörténetért
rajongó Warwick beteljesítheti az álmát: a
Scotland Yard műkincsvédelmi osztályára
kerül, ahol egy felbecsülhetetlen értékű
Rembrandt-festmény után nyomoz.

Jeffrey Archer
Aki mer...

KLUBÁR: 3 710 Ft
Rendelési kód: CF137

Bolti ár: 3 990 Ft
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A külvilág számára úgy tűnhet, Electra
D'Apliese-nek mindene megvan: világhíres
modell, gyönyörű és gazdag. A felszín alatt
azonban Electra kezéből kezd kicsúszni az
irányítás, különösen apja halála óta. Életének
mélypontján levelet kap egy ismeretlentől,
aki azt állítja, hogy a nagymamája.

Lucinda Riley
Napnővér

KLUBÁR: 4 640 Ft
Rendelési kód: CF138

Bolti ár: 4 990 Ft

Jack Reacher egy déli kisvárosban
úszómedence-ásással tengeti az életét,
amikor tudomására jut, hogy egy New York-i
magándetektív keresi. Mielőtt kiderítené,
hogy miért, a nyomozót megölik. Reacher
nyomozni kezd, és olyan titokra bukkan,
amelyet politikai okokból szándékos homály
fed.

Lee Child
A pók hálójában

KLUBÁR: 3 710 Ft
Rendelési kód: CF139

Bolti ár: 3 990 Ft

Montgomery hercegét teljesen elvarázsolja a
megtévesztően pedáns és igen szellemes
kémnő, Bridget pedig nem tud ellenállni a
herceg sármjának. Az akaratok viadala
közben rá kell jönniük, hogy mindketten
titkokat őriznek, és egyikük sem olyan
becstelen vagy ártatlan, mint amilyennek
tűnik.

Elizabeth Hoyt
A bűn hercege

KLUBÁR: 3 250 Ft
Rendelési kód: CF140

Bolti ár: 3 490 Ft

Julien Sandrel
A csodák könyve

Az életet táncolni kell! Berlin, 1952. Miközben
nővére, Rike a berlini családi luxusáruház
igazgatásában találja meg hivatását, Silvie a
második világháború vészterhes évei után
csak egyetlen dolgot akar: élvezni az életet.
Olyan karriert épít, amire mindig is vágyott.
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FRYDERYK CHOPIN

Walker könyve lebilincselő és
olvasmányos, ám egyszersmind
tudományos megalapozottságú.
A hivatásos zongorista és a
zenetörténész éppoly haszonnal
forgathatja, mint bármely
igényes zenekedvelő. Az író
Chopin zenéjének sajátságaira is
páratlan érzékenységgel tapint
rá, és könyve lapjain szinte
megelevenedik a 19. század egyik
legendás és igen szerethető
művészének alakja.
Az év komolyzenei könyve
(Sunday Times, London)

KLUBÁR: 6 500 Ft
Rendelési kód: CF141

Bolti ár: 6 990 Ft

VÁLOGATOTT ÍRÁSOK ÉS

NYILATKOZATOK

Dohnányi számos olyan szöveget
írt, amelyek zenetörténeti vagy
zeneélet-történeti szempontból
jelentősnek mondhatók.
Emellett igen tanulságosak a
zeneszerzőként, előadóként,
pedagógusként vagy
intézményvezetőként adott
nyilatkozatai és interjúi is.

KLUBÁR: 4 180 Ft
Rendelési kód: CF142

Bolti ár: 4 490 Ft

VÁLOGATOTT 

ELMÉLETI ÍRÁSOK

Ez a kötet Wagner
művészetelméleti írásaiból nyújt
válogatást az olvasónak.
Igyekeztünk olyan szövegeket
kiválasztani, amelyeket a gyakorló
muzsikus tapasztalatai
hitelesítenek, hiszen Wagner
szövegei között számos
spekulatív természetű írás is
helyet kapott.

KLUBÁR: 3 340 Ft
Rendelési kód: CF143

Bolti ár: 3 590 Ft
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Ha keressük azokat az okokat, melyek a
bolsevizmust Magyarországon előidézték,
nem elég hivatkoznunk a véres
világháborúra, egyes emberekre és
osztályokra, a gyászos emlékű álprófétákra,
akik a destrukciót előkészítették. Mert amint
ebben a könyvben is olvassuk, hibás,...

Révai Mór Jánosné
Naplójegyzetek 1918-1919

KLUBÁR: 4 640 Ft
Rendelési kód: CF183

Bolti ár: 4 990 Ft

Az általunk kiadott családi levelezés egyes
darabjai Bécsben, az Osztrák Állami Levéltár
Rudolf-hagyatékában találhatóak, ugyanitt
kerültek megőrzésre a trónörökös
nagyanyjának, Zsófia főhercegnének,
valamint, testvérének Gizellának, illetőleg
közös nevelőnőjüknek,...

 
Drága Rudolf 

KLUBÁR: 3 710 Ft
Rendelési kód: CF184

Bolti ár: 3 990 Ft
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A trianoni békének nevezett, ránk erőszakolt
okirat előreláthatólag a közel jövőben életbe
lép, s így a becikkelyező törvény minden
valószínűség szerint nemsokára ki fog
hirdettetni. Bármily erős is a hitünk, hogy a
békeszerződés tarthatatlanságát ellenfeleink
is...

 
Trianon - A békeszerződés

KLUBÁR: 3 710 Ft
Rendelési kód: CF181

Bolti ár: 3 990 Ft

263 császári levél 1840 és 1872 között. E könyv
oldalain azok a levelek olvashatók, amelyeket
őfelsége Ferenc József császár kora
gyermekkorától kezdve édesanyjának, Zsófia
főhercegnőnek írt, s melyeket kegyeletből
összegyűjtött és megőrzött; emellett
Erzsébet...

I. Ferenc József császár
Drága Mama - Ferenc József
levelei édesanyjához

KLUBÁR: 3 710 Ft
Rendelési kód: CF182

Bolti ár: 3 990 Ft
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Ralf Butschkow
A kukás

Vajon mi történik, ha a tündérek megbetegszenek? 
 
Nem kell aggódnunk, mert szerencsére Herba anyó
úrrá lesz a helyzeten! Ebben az évben a csodálatos
szépségű bíbor kasvirág segít a mindennapokban a
kis gyógynövénytündérkéket.
 
Tündérek, virágok, emberek – és egy gyönyörűen
szépen illusztrált történet. A bűbájos mesék
olvasása közben észrevétlenül ismerhetjük meg
2020 gyógynövényét, és annak immunerősíti
hatását is.
 

Mechler Anna
Bíborka és a varázsfőzet

KLUBÁR: 2 310 Ft
Rendelési kód: CF148

Bolti ár: 2 490 Ft
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Mi történik a szeméttel? Melyik
hulladékot melyik konténerbe kell
dobni? 
 
Melyik jármű viszi el az egyéb, vagyis
kommunális hulladékot? 
 
És mi is az a recycling? Ebben a
történetben ezekre és még sok más
kérdésre is választ ad Péter, a kukás. 

Az enciklopédia az Egyszer volt… című,
méltán népszerű rajzfilmsorozat
alapján készült, mely máig sokak
kedvence. A Föld keletkezése, az
emberiség története napjainkig, fontos
találmányok, nagy felfedezők – egy
csodálatos időutazás több mint száz
tematikus oldalpáron, rengeteg színes
illusztrációval és fotóval, valamint egy
kisszótárral, ami kevésbé ismert
fogalmakat magyaráz el. A könyv
játékosan, mégis érthetően és jól
követhetően mutatja be az emberiség
történetét.

Albert Barillé rajzfilmsorozatának
ma is népszerű hősei ezúttal az
emberi testben kalandoznak és
közben aprólékos részletességgel
bemutatják annak felépítését és
működését.

Albert Barillé
Egyszer volt… 
- Az emberi test titkainak
enciklopédiája 

KLUBÁR: 735 Ft
Rendelési kód: CF151

Bolti ár: 790 Ft

KLUBÁR: 4 640 Ft
Rendelési kód: CF150

Bolti ár: 4 990 Ft

Albert Barillé
Egyszer volt… - Az emberiség
történetének képes enciklopédiája

KLUBÁR: 4 640 Ft
Rendelési kód: CF149

Bolti ár: 4 990 Ft

Hol születnek a gondolatok?
Hogyan működik a szív?
Miért lélegzünk?
Mitől érezzük az ízeket és a szagokat?
 
Minden kérdésedre választ találsz az
emberi testtel kapcsolatban, és mire a
végére jutsz megtudod, hogyan épül fel a
vérkeringés, mitől ver a szíved és mit
tehetsz azért, hogy egészségesen élj
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Milyen felszerelésre van szüksége egy
focistának? Hogyan lehet az edzés során
növelni az erőnlétet, fejleszteni a kitartást és
a mozgékonyságot? 
 
Milyen taktikákat beszél meg az edző a
csapatával? Mi az a szabadrúgás? És a fejelés
tényleg annyira fáj? Ezekre és még sok más
kérdésre választ ad Fülöp, a profi focista. 

Ralf Butschkow
A focista

KLUBÁR: 735 Ft
Rendelési kód: CF152

Bolti ár: 790 Ft

Lotti és legjobb barátnője, Mia általában
valóra váltják mások kívánságait, azonban
Méreg hercegnő tönkre akarja tenni a
varázslatukat. Sikerül a lányoknak valóra
váltania Léna álmát, hogy bekerülhessen a
divatsuliba?

Rosie Banks
Mesés modellek

KLUBÁR: 1 199 Ft
Rendelési kód: CF155

Bolti ár: 1 290 Ft

Vajon Lotti és Mia tudnak segíteni Rozi
vágyát valóra váltani? Annyira szeretne
részt venni a falu tortasütő versenyén…
Ehhez Méreg Hercegnőnek is lesz egy-
két szava, hisz ő sohasem retten vissza a
csalástól.

Rosie Banks
Cuki cukrászok

KLUBÁR: 1 199 Ft
Rendelési kód: CF156

Bolti ár: 1 290 Ft

Zizi szülei összeházasodnak, és Borit is
meghívták! Ez lesz élete első esküvője!
Ráadásul még virágszirmokat is szórhat vagy
lehet, hogy ehhez már túl idős? 
 
De - mint azt Bori, Anna, és legfőképpen Zizi
is megtapasztalhatja - nincs esküvő
nehézségek nélkül.

Julia Boehme
Bori és az esküvő 

KLUBÁR: 1 390 Ft
Rendelési kód: CF154

Bolti ár: 1 490 Ft
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Helló csajok! Összebarátkoztam az új szomszédainkkal és
hamarosan nyári karácsonyi bulit tartunk a frissen felújított
lakásukban! Meghívtam a legjobb barátnőimet, és remélem,
mindenkit elengednek a szülők... 
 
A nővérem mostanában sokat mereng, ennek köze lehet a
szomszédban lakó helyes sráchoz, aki barista. Elég ügyes, már
lecsekkoltuk a közeli kávézóban, ahol dolgozik. Most rohanok
bikinit venni, mert nemsokára egy görög tengerparton süttetem
magam. Én vagyok a szerencse lánya!
 
Sállálálálálálálá

M A N Ó  K Ö N Y V E K

Balázsy Panna
Csendháborítás

KLUBÁR: 2 130 Ft
Rendelési kód: CF157

Bolti ár: 2 290 Ft

A két barátnő - Minnie és Daisy -, egy új suli,
és számtalan új kaland. A két lány váratlanul
egy titkos nyomozásba csöppen. Minek a
monogramja az MM? Hogy lesz valaki
szuperkém? Ki lehet az álnok ügynök?
Ezernyi fordulat, és egy igazi barátság.
Tartsatok a SzuperKémekkel! 

Jen Petro-Roy
Álnok ügynök

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF167

Bolti ár: 2 990 Ft

Mennyi gyönyörű hercegnő! Egyik
kecsesebb, mint a másik! Tarts velük a tánc
és a betűk világába! Egy könyv olvasni
tanulóknak játékos feladatokkal és 24 darab
matricával.

Melissa Lagonegro
Táncoló hercegnők

KLUBÁR: 1 850 Ft
Rendelési kód: CF168

Bolti ár: 1 990 Ft

Halljátok az esküvői harangokat? Nagy a
sürgés-forgás, gyönyörű menyasszonyok
készülődnek! Tartsatok Belle-lel,
Csipkerózsikával, Tianával, Ariellel és a többi
hercegnővel életük nagy napján! Jó móka
lesz! Egy könyv olvasni tanulóknak játékos
feladatokkal és 24 darab matricával.

Melissa Lagonegro
Hercegnők nagy napja

KLUBÁR: 1 850 Ft
Rendelési kód: CF169

Bolti ár: 1 990 Ft
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Ajjaj, valakik felforgatták Kipufogófürdő
békés életét! Vajon milyen megoldást talál
erre Matuka? Ezzel a kedves, öreg baráttal jó
móka lesz az olvasás, és a feladatokkal játék a
tanulás! Talán még jobb is, mint a buli a
roncstelepen!Egy könyv olvasni tanulóknak
játékos feladatokkal és 24 darab matricával.

Nancy Casolaro
Buli a roncstelepen

KLUBÁR: 1 850 Ft
Rendelési kód: CF173

Bolti ár: 1 990 Ft

Gondoltad volna, hogy a hercegnők ügyes
cukrászok is? Olvasd el és kiderül, hogy kinek
van díjnyertes pitéje, és ki tud mesésen
finom browniet sütni. Kedves történetek,
fejtörők, és egy klassz recept is vár rád!Egy
könyv olvasni tanulóknak játékos
feladatokkal és 24 darab matricával.

Apple Jordan 
Hercegnői finomságok

KLUBÁR: 1 850 Ft
Rendelési kód: CF170

Bolti ár: 1 990 Ft

Villám és barátai valamiben sántikálnak!
Semmi rosszban, csak szeretnék meglepni
Matukát egy születésnapi bulival. Csak
nehogy ők lepődjenek meg!Egy könyv
olvasni tanulóknak játékos feladatokkal és 24
darab matricával.

Melissa Lagonegro
Szülinapi meglepetés

KLUBÁR: 1 850 Ft
Rendelési kód: CF171

Bolti ár: 1 990 Ft

Egy versenyautó sem száguldozhat ész
nélkül, ismernie kell a közlekedési
szabályokat. Villám McQueennél és
Matukánál jobb tanárt nem is találhatnának.
Velük valóban villámgyorsan lehet haladni az
olvasással és az izgalmas feladatokban is.
Elkészülni, vigyázz, kész, rajt!

Kristen L. Depken
Autósuli

KLUBÁR: 1 850 Ft
Rendelési kód: CF172

Bolti ár: 1 990 Ft

Esküvői örömök és láma-dráma!
Koszorúslány kerestetik? Nem
prob-láma! Itt van Lulu, a láma,
szolgálatára! Az Almafa tanya
bajban van, de még
megmenthető egy igazi tanyasi
lagzival. Csakhogy az ifjú pár
egyedül nem boldogul, így Lulu, a
láma intézi a tortát. Meg a
virágokat. 
 
Sőt, koszorúslánynak is örömmel
felcsap! Mókás és szívmelengető
történet egy lelkes kis lámáról, és
arról, hogy miért jó másokon
segíteni.

Bella Swift
A láma aki
koszorúslány lett

KLUBÁR: 1 390 Ft
Rendelési kód: CF174

Bolti ár: 1 490 Ft
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F. H. Burnett
A padlásszoba kis hercegnője

Tóth Krisztina a gyerekeknek és szüleiknek egyaránt kedves
történetei bővelkednek a humorban, melyekkel igazi közös,
családi élmény lesz a meseolvasás. Hajba László részletgazdag,
bűbájos rajzain elevenedik meg Malac és Liba. Csavarogjatok ti
is Malaccal és Libával! Ismerjétek meg szeleburdi hőseinket,
csatangoljatok velük a Balaton 
partján, és találjátok meg, hogy 
melyik sportág illene legjobban 
hőseinkhez! 
Egy biztos: nevetésben most 
sem lesz hiány.

Tóth Krisztina
Csavarogjunk együtt

Rendeljen könyvet június 30-ig!
www.lira.hu       (1) 33 77 333

Sara mindent megkap, amire csak vágyik. A
bentlakásos iskolában valódi hercegnőként
kezelik, csakhogy amikor édesapja meghal,
minden megváltozik. Egy szűkös
padlásszobába kerül, kedves tárgyait elveszik
tőle, éhezik és fázik. Csak kitalált
történeteiben talál vigaszt, amit egy Sarah
nevű hercegnőről mesél magának, és még
így is az a csupaszív kislány marad, aki volt.
Egy napon csodába illő dolog esik meg vele… 

KLUBÁR: 2 500 Ft
Rendelési kód: CF161

Bolti ár: 2 690 Ft KLUBÁR: 1 850 Ft
Rendelési kód: CF159

Bolti ár: 1 990 Ft
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Jimmy Gownley
Egy ifjú kacsa ballépései

Nancy Parent
De jó, hogy nem vagy irigy!
- Disney Baby 

Nancy Parent
De jó együtt játszani!
- Disney Baby

Rendeljen könyvet június 30-ig!
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Egy könyv, amivel nem lesz unalmas az
olvasás! EDDIG nem olvasó gyerekeknek is!
Tudjátok mik a varátok? Sokáig én sem
tudtam... Iratkozzatok be ti is a Hárpekbe, és
megtanítom. Vagy tudjátok mit? Először is
olvassátok el mennyi izgalmas dolog történt
a barátaimmal és velem a suliban!
Megígérem, nem lesz uncsi!

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF166

Bolti ár: 2 990 Ft

"Ne légy irigy!" "Add oda a játékod!" "Osszátok
el az utolsó darabot!" Ismerős mondatok?
Könnyen mondják a felnőttek, mert ők már
egyszer megtanulták, hogy sokkal jobb, ha
nem vagyunk irigyek. Közösen sokkal
klasszabb programjaink lehetnek, és előbb
elérjük a céljainkat. Pont mint Tiki, Viki és
Niki!

KLUBÁR: 1 570 Ft
Rendelési kód: CF162

Bolti ár: 1 690 Ft

Veletek is előfordult már, hogy nem szívesen
osztottátok meg a játékaitokat valakivel?
Bizony ez másokkal is előfordul. Pedig
mennyivel jobb együtt játszani! Olvassátok el
a mesét, és kiderül, hogy Minnie és Millie
hogyan tanulta ezt meg!

KLUBÁR: 1 570 Ft
Rendelési kód: CF163

Bolti ár: 1 690 Ft
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Íme egy kedves ábécéskönyv, hogy a
gyerekeknek játék legyen megjegyezni
a betűket. A nyomtatott és írott kis- és
nagybetűket egy-egy Disney-szereplő
ismerteti, és mindegyikhez tartozik egy
kis történet is. A képekhez kapcsolva a
gyerekek könnyen sajátítják el az
ábécét és kezdenek el olvasni.

 
A nagy ábécéskönyv

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF175

Bolti ár: 2 990 Ft

Írni jó! A kedves Disney-szereplők játékos
feladatainak köszönhetően a leggörcsösebb
vonalak is kisimulnak, és gyöngybetűkké alakulnak.
Ebben a munkafüzetben segítünk a gyerekeknek a
magyar ábécé összes írott kis- és nagybetűjét
elsajátítani, és szórakoztató feladatok segítségével
begyakorolni. Kedvenc hőseikkel a gyerekek
észrevétlenül tanulnak meg nemcsak írni, de
megismerhetik a helyesírás alapjait is, és
tornáztathatják az agyukat a vidám fejtörőkkel,
rejtvényekkel. Többé már nem szenvedés a
gyakorlás!

 
A nagy ábécés munkafüzet

KLUBÁR: 1 850 Ft
Rendelési kód: CF176

Bolti ár: 1 990 Ft

Négy igazán izgalmas mese
vagány kis hercegnőknek! Szófia
először igazi hercegnős nyaralásra
megy egy úszó palotán, találkozik
egy valódi sellővel, majd egy
rémisztő tengeri szörny kapja el...
Később Aranyhaj hercegnő
helyett véletlenül a rég száműzött
Ivy hercegnőt idézi elő
amulettjével... Aztán Hófehérke
tanácsa menti csak meg a
nagyobb bajtól. Majd Mulan segít,
hogy kiderüljön, vajon elég
bátrak-e ahhoz, hogy
szembenézzenek az ijesztő
jaguárral és megmentsék a
családjaikat.

 
Disney Junior - Szófia
és a hercegnők

KLUBÁR: 3 710 Ft
Rendelési kód: CF160

Bolti ár: 3 990 Ft

5+

5+

3+

Rendeljen könyvet június 30-ig!
www.lira.hu       (1) 33 77 333



M A N Ó  K Ö N Y V E K

Quiz és játékos tanulás együtt!
Megtalálod a térképen az
Amazonas folyót? És a Fudzsit?
Meg tudod mutatni, hogy hol van
a szegycsontod és a
keresztcsontod? Felismernél egy
ősmadarat? 
El tudod magyarázni, hogy mi a
különbség a kosárlabda és a
focilabda között? 
 
Nem? Akkor ez a te könyved! 
Olvasd el a rengeteg izgalmas
információt, tanulmányozd a 
gyönyörű képeket, majd teszteld 
a tudásod és legyél te is
LÁNGÉSZ!

Kiver a víz a törtektől? Lefagysz a szorzatoktól? A matekdolgozat
gondolata rémisztőbb számodra, mint egy hatalmas szörny?
Lazíts... 
 
Ez a könyv segíthet neked! Rengeteg hasznos tanácsot és tippet
találsz benne, amelyek megkönnyítik számodra a tájékozódást a
számok rengetegében, és végül rájössz majd, hogy van olyan
módszer, amelynek segítségével megoldhatod az eddig
érthetetlennek tűnő matekfeladatokat, és végre elmondhatod,
hogy neked is MEGY A MATEK!

Vanessa Vakharina
Megy a matek!

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF165

Bolti ár: 2 990 Ft

A források elapadtak, az élelem fogyóban
van. Kicsoda valójában a titokzatos zöld
macska? Sikerül-e megszerezni a hetedik
domb kincsét és megmenteni az erdő
népét? A sorozat harmadik részében ezúttal
visszautazunk az időben, és megtudjuk
hogyan kezdődött a történet, sőt, újra
találkozhatunk egy régi ismerősünkkel.
Fordulatos, kalandokban bővelkedő
gyerekregény az állatok kedvelőinek.

Ruff Orsolya
A zöld macska és a hét domb
kincse 

KLUBÁR: 2 310 Ft
Rendelési kód: CF178

Bolti ár: 2 490 Ft

 
Legyél mindentudó 
lángész!

KLUBÁR: 5 570 Ft
Rendelési kód: CF164

Bolti ár: 5 990 Ft
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Pancsoljunk! - Disney Baby Csobbanjunk! - Disney Baby 

Állatok - Disney Baby Egy csodás nap - Disney Baby  

Pancsolni nagyon klassz! Pláne olyan
jó társaságban, mint Aranyhaj, Mickey,
vagy Boo!

Csobbanjatok Ariellel, Ficánkával,
Szotyival és barátaikkal!

Mennyi aranyos állat! Lapozzátok át
ezt a kis textilkönyvet, és
megtudjátok melyikük merre él!

Egy baba napjába is sok remek dolog
belefér! Egy kedves kis textilkönyvet,
amiből kiderül, mitől lesz csodás egy nap!

KLUBÁR: 1 390 Ft
Rendelési kód: CF144

Bolti ár: 1 490 Ft

KLUBÁR: 1 390 Ft
Rendelési kód: CF145

Bolti ár: 1 490 Ft

KLUBÁR: 1 570 Ft
Rendelési kód: CF146

Bolti ár: 1 690 Ft

KLUBÁR: 1 570 Ft
Rendelési kód: CF147

Bolti ár: 1 690 Ft
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Chloe Seager
Haverok és bénázások

Jen Calotina
Ne érezz, ne kérdezz!

Elizabeth Lim
Fénytörések

Yvonne Struck
A fiúk hülyék. A lányok is...

28

Emma Nash visszatért, és készen áll,
hogy egyszer s mindenkorra megoldja
a barátság és szerelem gondját (haha).
Most, hogy végzős a gimiben, arra
számít, hogy az élete diadalmenet lesz.
Ám amikor legjobb barátnője,
Stephanie bepasizik, Emmának
fogalma sincs, mihez kezdjen magával.
 
Ám a haveroknak és sok bénázásnak
köszönhetően Emma élete hamar
katasztrofálissá válik. Tényleg olyan
rossz ötlet egy alternatív online életet
kreálnia?
 

KLUBÁR: 3 250 Ft
Rendelési kód: CF153

Bolti ár: 3 490 Ft

12+

Mi lett volna, ha Elza és Anna nem is
ismerik egymást? Egy napon Elza lesz
Arandelle királynője. Szülei váratlan
halála után Elzának választ kell találnia
az életét övező számtalan kérdésre.
Vajon miért él benne régóta mélyen
elrejtve az érzés, hogy egy nagyon
fontos része hiányzik?  Amikor
titokzatos erők lépnek működésbe,
Elza elvesztett gyermekkori emlékei
kezdenek visszatérni - képek jelennek
meg előtte egy kislányról.
 
Hogy kitöltse a benne lakozó űrt,  Elza
embert próbáló utazásra  indul jeges
királyságán át, hogy  visszafordítson
egy szörnyű átkot  és megtalálja
Arandelle elveszett  hercegnőjét.

KLUBÁR: 3 490 Ft
Rendelési kód: CF177

Bolti ár: 3 490 Ft

10+

Sürget az idő! Vajon Mulan meg tudja
menteni szerelmét, mielőtt még túl
késő lenne? Az izgalmas regény azzal
játszik el, hogy mi lett volna, ha
Mulannak mindent meg kell tennie,
hogy segítsen a kapitánynak túlélni a
veszélyes sérülést.  Hatalmas őrző-védő
oroszlánok segítségével át kell kelnie
az alvilágon, és lehetetlennek tűnő
akadályokat legyőzve, még napfelkelte
előtt visszahoznia Shangot. 
 
Miközben még mindig fiúnak 
álcázza magát… 
Ha nem jár sikerrel, mindketten 
örökre az alvilágban ragadnak. 

KLUBÁR: 3 710 Ft
Rendelési kód: CF158

Bolti ár: 3 990 Ft

10+

Milyen felszerelésre van szüksége egy
focistának? Hogyan lehet az edzés során
növelni az erőnlétet, fejleszteni a kitartást és
a mozgékonyságot? 
 
Milyen taktikákat beszél meg az edző a
csapatával? Mi az a szabadrúgás? És a
fejelés tényleg annyira fáj? Ezekre és még
sok más kérdésre választ ad Fülöp, a profi
focista. 

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF179

Bolti ár: 2 990 Ft

12+



Gratulálunk 2020
Aegon-díjasának,

NÁDASDY
ÁDÁMNAK!

KLUBÁR: 2 780 Ft
Rendelési kód: CF180

Bolti ár: 2 990 Ft

Nádasdy Ádám versei úgy szólnak hozzánk, ahogy a
barátainkkal beszélgetünk: amikor váratlanul
elmondanak valami bizalmasat, és mi tudjuk, hogy
most a legtöbb, amit tehetünk, ha meghallgatjuk
őket. Csakhogy Nádasdy verseinek olvasásával nem
is a szövegekkel, de magunkkal vagyunk
figyelmesek: ha odafigyelünk rájuk, magunkról
tudhatunk meg valami bizalmasat. A Jól láthatóan
lógok itt egy megkapóan eleven verseskönyv a
villanófényként felragyogó felismerésekről.


