
2021. SZEPTEMBER 1–NOVEMBER 1.

KIEMELT AJÁNLATUNKBÓL

Fo
tó

: S
za

lm
ás

 K
ri

sz
ti

na

VÁMOS MIKLÓS
Élek, olvasok, írok

HARCOM
A regényfolyam befejeződik

BRÓDY JÁNOS 75

NÓGRÁDI GERGELLYEL 
Interjú

NÓGRÁDI GERGELLYEL 



A J Á N D É K

2

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

A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL  
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!

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

E-mailen: konyvklub@lira.hu
(A termékek pontos adatainak megjelölésével.)

Postán: Líra Könyvklub, 1105 Budapest,
Kelemen utca 13. (A megrendelőlap elküldésével)

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

Bármely boltunkban
Boltlista: www.lira.hu

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK:

A Majomisten elveszett városáról Közép-Amerika gyarmatosítása óta 
keringenek történetek. A legenda szerint az őslakosok a mai Hon-
duras belsejébe menekültek a spanyol hódítók elől, és magukkal 
vitték a kincseiket is. A szent városukat azóta rettenetes átok védi: aki 
belép a területére, hamarosan megbetegszik, és meghal. 
2012-ben a népszerű krimiíró, Douglas Preston csatlakozott egy ré-
gészekből és geológusokból álló kutatócsoporthoz, amelynek célja 
az elveszett város megtalálása volt. A kötet drámai fordulatokban 
bővelkedő, ugyanakkor hiteles beszámoló a 21. század egyik legje-
lentősebb régészeti felfedezéséről.

Douglas Preston

A Majomisten 
elveszett városa
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Szegő János
főszerkesztő

Kedves Olvasók!

AA  z egyik legjobb könyvcímet 
a csodálatos francia színész-
nő, Simone Signoret adta: 

Már a nosztalgia sem a régi. Nos, 
mintha mostanság már a nyár sem 
lenne az. Valahol az -ió és a -ció kö-
zött ránk ereszkedett a kutyameleg, 
az -akáció napján már nem lehetett 
sem levegőt, sem klímagépet kapni. 
Szeptemberre talán lesznek megint, 
de hogy vadonatúj könyvekkel je-
lentkezünk majd, az biztos! Törté-
nelmi fantasztikus regény Nógrádi 
Gergely tollából, akit nem barok-
kos túlzás reneszánszembernek 
nevezni; kiérlelt, fanyar és mélabús 
dalszöveg-válogatás életünk kró-
nikásától, Bródy Jánostól; új esszék 
Vámos Miklóstól, amelyek alcímük 
szellemében az élni, olvasni, írni má-
gikus háromszögébe kalauzolnak el 
minket; tabudöngető riportkönyv 
Harvey Weinsteinről; és a hatodik 
kötettel véget ér a kortárs világiro-
dalom igazi szenzációja, Karl Ove 
Knausgård Harcom című önéletraj-
zi regényfolyama. Mind ezekről és 
mindezekből friss magazinunkban 
is olvashat. Előttünk az ősz!

Magazin kéthavonta 
XV. évfolyam 4. szám 
2021. szeptember 1.

Niki Lauda az autósport ünnepelt sztárja volt, és a személyisége is so-
kakat elvarázsolt. A Hajsza a győzelemért című filmben is feldolgozott, 
James Hunttal folytatott ádáz küzdelme, majd a Mercedesnél, Lewis 
Hamiltonnal végzett munkája hozzájárult a modern Forma-1 megala-
pozásához.

A könyv szerzője, Maurice 
Hamilton 1971-ben találko-
zott először Niki Laudával. 
Hiteles pályaképe barátok-
kal, családtagokkal, riváli-
sokkal, kollégákkal készített 
interjúkon alapul. A hazai ol-
vasók számára első és egyet-
len Lauda-életrajz nagysza-
bású emléket állít a Forma–1 
sztárjának, akit a sportág ra-
jongói a mai napig hiányol-
nak.

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CN031

MAURICE 
HAMILTONNIKI LAUDA
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Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN008

Bolti ár: 4299 Ft 
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CN005

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN010

Monica McCarty
Az Íjász
A kiváló íjász, Gregor MacGregor egy kül-
detés után arra kényszerül, hogy egy időre 
hazatérjen az otthonába, és eltűnjön szem 
elől. Ám odahaza nem a vágyott béke, ha-
nem újabb küzdelem várja: az időközben 
kívánatos ifjú hölggyé cseperedett gyám-
lányának, Cate of Lochmabennek ugyanis 
feltett szándéka, hogy elcsábítja a harcost, 
és elnyeri a szívét.

Rachel Givney
Szerelmes Jane
Vajon mi történne, ha Jane Austen felbuk-
kanna napjainkban, és szerelembe esne? 
Rachel Givney első, romantikus regényé-
ben az írói álmokat dédelgető Jane Austen 
a jövőbe utazik, hogy fellelje a szerelmet, 
amelyről már oly sokat írt. Egyszer csak a 
mai Bath-ban találja magát, A klastrom titka 
című regényének filmforgatásán, ahol talál-
kozik a sármos és szellemes Freddel.

Kristan Higgins
Álmaidban
Emmaline Nealnek sürgősen egy randipart-
nerre van szüksége, hogy túlélje a volt vőle-
génye esküvőjét. De a hétszáztizenöt lakosú 
Manningsportban nem áll minden sarkon 
egy alkalmas fiatalember. Az egyetlen, aki 
szóba jöhet, Jack Holland, a helyi szívtipró, 
aki normális esetben szóba sem állna Em-
mel, ám egy szenvedélyesen átmulatott 
éjszaka sok mindent megváltoztat.

Glenn Stout
Lány a hullámok hátán
1926-ban, mielőtt a szoknyák térd fölé csúsztak, egy Trudy Ederle 
nevű merész amerikai tinilány magával ragadta a világ képzeletét. 
Trudy első volt a nők között, aki átúszta a La Manche csatornát, két 
órával megdöntve az addigi – egy férfi által felállított – rekordot.  
Ez akkor (és most is) elképesztőbb és szokatlanabb rekord, mint 
megmászni a Mount Everestet. Miután visszatért Amerikába Trudy 
egy csapásra a világ leghíresebb nőjévé vált.

Angela Petch
A toszkán lány
Miután szerelme egy tragikus balesetben életét veszti, a huszon-
hat éves Alba magát okolja mindenért. Gyásztól és bűntudattól 
nehéz szívvel tér vissza gyermekkori otthonába, Rofellébe, a tosz-
kán hegyek közt megbúvó apró faluba. Amikor egy nap magá-
nyos sétára indul a környező hegyekbe, ezüstneművel teli ládára 
bukkan egy régóta elhagyatottan álló, romos háznál. Talán köny-
nyíthet a szívén, ha megtalálja az ezüstkészlet jogos tulajdonosát. 

Rendeljen könyvet november 1-jéig!
 www.lira.hu         (1) 33 77 333

Rendeljen könyvet november 1-jéig!
 www.lira.hu         (1) 33 77 3334

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CN004

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CN006



Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN011

Hanna Jameson

AZ UTOLSÓK
VILÁGVÉGE. EGY ELHAGYOTT SZÁLLODA.  

HÚSZ TÚLÉLŐ... ÉS EGY HOLTTEST.

Jon Svájcban egy konferencia után épp a hí-
reket böngészi a telefonján, amikor hirtelen 
egy sor borzasztó értesítést kap. Washingtont 
atomtámadás érte. Meg New Yorkot. Londont. 
Végül Berlint. Két hónappal később Jon és a 
hotelben maradt túlélők egy része próbálja 
fenntartani a civilizációnak legalább valamiféle 
látszatát. Amikor egy kislány holttestére buk-
kannak, a férfi elhatározza, hogy a titokzatos 
haláleset végére jár, az igazság keresése azon-
ban hamarosan megszállottsággá válik…

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN002

Beth O'Leary
Útitársak
Addie és a nővére épp egy es-
küvőre tart, amikor valaki belé-
jük hajt hátulról. A vétkes kocsi 
sofőrje nem más, mint Addie 
volt barátja, Dylan, akit a lány 
a szakításuk óta kerül. Dylan 
és a legjobb barátja ugyanarra 
az esküvőre hivatalos, mint ők, 
és mivel az autójuk totálkáros 
lett a balesetben, Addie-nek 
nincs más választása, mint hogy 
felajánlja: tartsanak velük.

Debbie Macomber
Csak egy álom
Shay Benson rájön, hogy 
gyökeresen változtatnia kell 
az életén. Szorult helyzetében 
a nő egy templomban keres 
menedéket. Drew Douglas 
lelkész mióta elveszítette 
imádott feleségét, minden 
figyelmével a két gyerme-
kükre koncentrált. Ő is épp 
az újrakezdésen gondolkodik, 
amikor a szentélybe belépve 
megpillantja Shayt.

Abbi Waxman
Egy könyvmoly élete
Nina Hill igazi könyvmoly, 
elképesztően magabiztos – 
a könyvek között. Amikor a so-
sem látott apja meghal, Nina 
rádöbben, hogy a férfi hagya-
téka nem más, mint számtalan 
nővér, fivér és unokatestvér! 
És ha mindez nem lenne elég: 
kiderül, hogy Tom, aki a kvíz-
játékokban Nina mindentudó 
ősellensége, a valóságban 
kedves, vicces srác, és szívesen 
randizna Ninával…

Rendeljen könyvet november 1-jéig!
 www.lira.hu         (1) 33 77 333

Rendeljen könyvet november 1-jéig!
 www.lira.hu         (1) 33 77 333

Rendeljen könyvet november 1-jéig!
 www.lira.hu         (1) 33 77 333 5

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CN007

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CN009



INTERJÚ NÓGRÁDI GERGELLYEL

 Olyan, mintha, nem is az 50. szüle-
tésnap kereksége gondolkodtatott volna el 
az idő múlásán, hanem az, hogy már van 
egy nagykorú és egy majdnem nagykorú 
gyereked. Mely feladataidat érzed a leg-
fontosabbnak, és mire szeretnél még időt 
nyerni magadnak?

Tele vagyok tervekkel, noha, azt hi-
szem, koromból adódóan nem kellene 
már égető szükségét éreznem különféle 
feladatok teljesítésének. Mindazonáltal, 
ötvenévessé érvén, be kell látnom, hogy 
én versenyló vagyok, aki megbolon-
dul a ráérős legelészéstől. Ha feladatot 
szükséges említenem, az mindenekelőtt 
a közeli és távolabbi környezetemben 
élők sorsának megkönnyítése és bol-
dogabbá tétele. Valódi sikeremnek is 
azt tartom, hogy Európának e hagyo-
mányosan igencsak zaklatott térsé-
gében viszonylagos nyugalomban és 
biztonságban tudhatom a családomat. 
Télikabát akarok lenni a szeretteimnek 
és barátaimnak, ami akár évszámra el-
lógicsál a fogason kihasználatlanul, ám 
ha egyszer beüt egy dermesztő tél, bele 
lehet bújni.

Az idő múlásán ugyanakkor nemigen 
szoktam merengeni. Egyszerűen csak 
rádöbbenek olykor, mennyire máshogy 
gondolkodom ma, mint mondjuk hu-
szonöt éve. Amikor még azt hittem, 
hogy ha a kacsa nem tud úszni, az a 
víz hibája. Amikor még nem értettem, 
hogy az én problémám a mások álma. 
Amikor még nem hittem el, hogy ha 
valaki egyszer átvert, előbb-utóbb jó 
eséllyel újra át fog. 
Mégis, a múló idő nálam talán abban 
mutatkozik meg legplasztikusabban, 
ahogy – a lelki egészségemet óvandó – 
egyre tudatosabban már csak a jellemes 
emberek társaságát keresem. 

 Ebben az 50. évben születőben van 
egy regényed, megjelent egy új lemezed és 
a hangodat adod a Klassz!-sorozat két új 
hangoskönyvéhez.

Óriási megtiszteltetés, ugyanakkor gi-
gantikus intellektuális és előadómű-
vészeti Mount Everestként tornyosul 
előttem a kihívás, hogy én olvassam föl 
a Klassz!-sorozatból A kőszívű ember 
fiai és az Egri csillagok című regényeket. 

Bízom benne, hogy a „füllel olvasók” 
szeretni fogják a végeredményt.

 Mindig is érdekeltek a (mindennapi 
és nem mindennapi) hősök, a legendák. 
Most a legkritikusabb korosztályt céloz-
tad meg: a kamaszokat. Ráadásul kicsit 
Arany Jánost idézi a vállalás, megkeres-
ted a magyar történelemnek azt a kor-
szakát, amiről nem születtek regényfo-
lyamok, de van egy ikonikus mű: a Bánk 
bán. Brunar alakja viszont fiktív, kicsit 
mitikus hangulat lengi körbe. Mennyire 
volt nehéz elengedni vagy épp visszafogni 
a fantáziád ebben a műfajban?

Bánkra mindig úgy gondolunk, hogy 
egy monumentális hérosz, de legalábbis 
a par excellence nemzeti mártír. Kutya 
kötelességemnek éreztem, hogy – tar-
tózkodva a hamis pátosztól – a kétségek 
közt őrlődő, fájdalmaival viaskodó em-
bert is megmutassam benne. 

A diabolikus Gertrúd galádsága vitán 
felülinek tűnik, alakja Katona drámája 
nyomán az örök emberi gonoszság me-
taforájává lett. Kétségtelen, hogy nár-
cisztikus és lobbanékony, márpedig épp 

„A nagy drámák
   mindig az emberi

    természetről szólnak”
Dr. Nógrádi Gergely főkántor,  
2015-ben Európa legjobb kántorhangja, 
A Magyar Kultúra és Művészet Tiszteletbeli 
Nagykövete. Író. Állhatna itt még rengeteg 
titulus, korábbi foglalkozás, de biztosan 
kihagynánk valamit. Most az írót kérdezzük 
kerek születésnapról, klasszikusokról, 
hangokról és betűkről. 
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ez a két jellemvonás tesz valakit teljes-
séggel alkalmatlanná mások vezetésére. 
Ugyanakkor ahhoz, hogy a hitványsága 
kiteljesedjen, szükség volt egy olyan ki-
rályi házastársra, akit a markában tartha-
tott. Gertrúd az „ahol az erő, ott a jog” 
és a „megteszem, mert megtehetem” pri-
mitív doktrínáját követte, András pedig, 
egy-egy – asszonya kierőszakolta – nép-
szerűtlen döntése után Gertrúd szoknyá-
ja mögé bújt a népharag elől. 

Bánk mellett Andrásé a regény másik 
jelentős jellemfejlődése: felesége halá-
lával válik nagy királlyá. Sosem késő, 
mondhatjuk erre megelégedéssel, hisz 
progresszió és erkölcs nélkül nincs jövő, 
míg az arrogancia a vezetői gyengeség 
tünete.

A magyar főurak Gertrúd-ellenes ösz-
szefogása is kezdetektől fogva izgatott. 
Alakjuk persze kissé idealizált, de maga 
a tény, hogy egy közös cél érdekében 
együtt tudtak cselekedni, elgondolkod-
tató, még ha az a cél a valóságban picit 
más is volt, mint amit egy szentimentális 
nagyepikai történelmi mű elbírna.

Ami pedig a képzelőerőmet illeti: óva-
tosan kísérletező szakácsként, patika-
mérlegen adagoltam a fantasy-fűszereket 
a klasszikus ízvilágú történelmi főételhez. 

 Miért Brunar a főhős neve, és mit 
jelent a Mirrén?

Kölyökkoromban volt a szomszédunk-
nak egy kutyája. Brúnó névre hallgatott 
a hollófekete, busafejű, nagytestű jószág. 
Imádtam. Elbűvölt a bölcsessége, a ra-
gaszkodása, a jólelkűsége. Emlékszem, 
egyszer bánatos voltam valami miatt, 
mire odasimult hozzám, a pofáját vigasz-
talón az oldalamhoz nyomta, és le nem 
vette rólam a szemét, míg magamhoz 
nem öleltem. Brúnó maga volt a megtes-
tesült jóság és hűség. Furán hangozhat, 
de mindig is szerettem volna egy olyan 
tiszta szívű emberről írni, akiben Brúnó 
romlatlan lelke ölthet testet. Rá emlé-
keztem, előtte tisztelegtem, amikor Bru-
narra kereszteltem a történetem főhősét. 
Ahogy a világot látom, a  Brunarokat, 
miként a Brúnókat is, manapság receptre 
kellene felírni. 

A jövőlátó pilisi tükör neve, a Mirrén 
pedig egy a regény beszélő fantázianevei 
közül. A latin mirare/csodál szón ala puló 
ófrancia mirour szót képeztem tovább 

(nem mellesleg innen eredeteztethető az 
angol mirror/tükör szó is). A tükröket a 
régi korokban rejtélyes, hovatovább fé-
lelmetes tárgyaknak tartották, rengeteg 
hiedelem vette őket körül. Még Bánk 
korában is úgy vélték az úri személyek 
(merthogy a pórnép nemigen juthatott 
ehhez a luxuscikkhez), hogy a tükörké-
pük tulajdonképpen egy alvó alak, aki 
a tükörbe pillantáskor bújik elő. Ma is 
úgy hisszük, hogy összetörni egy tükröt 
bajt jelent, igaz? 

S a tükörhöz még: miután haldokló, 
öntudatlanságba süllyedt anyámat bú-
csúzóul megöleltem a kórházi ágyán, 
szóltak a nővérek, hogy nyugodtan pa-
koljam össze a piperetáskáját, mert nem 
lesz már rá szüksége. A tükrét az éjjeli-
szekrényén hagytam. Nem volt szívem 
elvinni tőle. Hátha...

 A kutatómunka során milyen érde-
kességek épültek be, és mit bántál, hogy 
ki kell hagyni?

A nagy drámák mindig az emberi 
természetről szólnak. Ezt a tételt tá-
masztják alá az olyan népszerű fantasy-
sorozatok is, mint a Trónok harca vagy 
A Gyűrűk Ura. Ha nem éreztem volna 
nagyon „testidegennek”, nyilván sokkal 
plasztikusabban szólok például az ak-
kori uram-bátyám Magyar Királyságról, 

ahol szinte kizárólag haveri vagy érdek-
alapon ment az osztogatás. Csábító lett 
volna feltárni e pocsék szokás buktatóit, 
hiszen én a versenyt szeretem, azt, ami-
kor a tehetségesek vannak elöl, és nem 
a cimbijei meg a kapcsolatai, vagy ha 
úgy tetszik, a vastag bőr és a hajlékony 
gerinc röpítenek valakit a magasba. De 
a túlzott igazsághajhászás és bölcselke-
dés nagyon elvitte volna a regényt egy 
másik irányba, az olvasmányosság, az 
izgalmasság és a kalandfaktor rovására.  

Ami kimaradt? Nos, hiányzik a törté-
net folytatása, hiszen ezután következett 
csak a keresztes hadjárat, az Aranybulla, 
és idővel nem csupán II. András, de Bánk 
személyes sorsa is újabb fordulatokban 
lett gazdag. Ennek „kibontása” azonban 
a Brunar-sorozatban esetleg más szer-
zőre marad, engem ugyanis bizonyos 
történelmi korszakok jobban izgatnak a 
Tatárjárást megelőző negyedszázadnál.
 
 Azt tudom, hogy az 1200-as évek-
ben, a regény korában nem szívesen él-
nél, de melyik korszak lenne a számodra 
szimpatikus?

Nem lehetne, hogy visszapörgetjük az 
időt harminckét évvel, és újra neki-
duráljuk magunkat az országépítésnek? 
Itt és most szeretnék élni, de abban az 
országban, amivé lehettünk volna.

Csapody Kinga

Nógrádi Gergely

Brunar 
A Mirrén titka
Brunar története nyolcszáz esztendővel 
röpíti vissza az időben az olvasót. Varázs-
erejű hősök és túlvilági lények járják a Pilis 
bérceit, titokzatos, törpenövésű szerzetek 
vonulnak hadba a Mirrén védelmében. 
Mindeközben Fehérváron András herceg 
német asszonya, Gertrúd ördögi tervet 
forral a gyermekkirály ellen. Férje fején 
kívánja látni a koronát, s ezért bármilyen 
gazságra képes.

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CN012
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Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CN013

Bolti ár: 4775 Ft 
Klubár: 4440 Ft
Rendelési kód: CN701

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN014

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN017

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN015

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN016

Tess Sharpe
A lányok, aki vagyok
Rebecca, Samantha, Haley, Katie, Ashley  – 
ezek Nora O’Malley álnevei, amelyeket 
anyja aggat rá, amikor épp megzsarol és 
kifoszt egy bűnözőt. Mrs. O’Malley megta-
nít minden piszkos trükköt a lányának. Ami-
kor azonban elveit feladva beleszeret egy 
célpontba, Nora megszökik tőle. Öt évvel 
később azonban Norának le kell porolnia 
a tudományát, mert nagy bajba kerül.

Gerlóczy Márton
Fikció 1.
A katlan
A katlan egy folytatásos identitás-thriller 
első kötete, amelyben a szerző egy szöve-
vényes családtörténet előzményeit meséli 
el.  A völgykatlanban fekvő szicíliai kisváros 
épp a karácsonyra készül. Nemsokára el-
dördül egy ágyú, megreped a hegy, élők és 
holtak összecsődülnek, hogy kezdetét ve-
gye ez a monumentális non fiction-regény.

Charlotte Link
Bűntelenül
Ismeretlen férfi pisztolyt szegez egy nőre, 
akinek az utolsó pillanatban sikerül elme-
nekülnie. Két nappal később egy másik nő 
balesetet szenved a biciklijével, mert valaki 
hajszálvékony drótot feszített ki az út fölé. 
A hamarosan eldördülő lövést már nem is 
hallja. A két áldozat nem áll kapcsolatban 
egymással, azonban mindkét támadásnál 
ugyanazt a fegyvert használták.

Kathrine Webb
Köddé válva
Amikor 1942-ben a németek Bath-ot bom-
bázzák, a káoszban nyoma vész egy kis-
fiú nak, Davy Noyle-nak. Francest, akinek 
vigyáznia kellett volna rá, majd elemészti 
a bűntudat a gyerek eltűnése miatt. Ám a 
bombák nemcsak pusztítanak, de régi tit-
kokat is napvilágra hoznak, és ahogy elül a 
fegyverek zaja, és leülepszik a por, előkerül 
egy holttest a romok közül.

Douglas Preston–Lincoln Child
Zavaros folyó
A floridai Sanibel-sziget csendes üdülővá-
rosában megmagyarázhatatlan bűntény 
történik: több tucat levágott lábszárat sodor 
partra a víz. Pendergast ügynök a nyaralását 
félbeszakítva lát neki az eset felderítésének. 
Őrjítő versenyfutás kezdődik az idővel, hi-
szen a legelemibb, nyugtalanító kérdés sem 
tisztázott: lehetséges, hogy még életben 
vannak az áldozatok?

Mick Herron
Fogatlan oroszlánok
Érthetetlen, hogy valaki holtan akarja lát-
ni Dickie Bow-t. Sőt, meg akarja gyilkolni. 
Ám aki egyszer kém, az örökre kém marad.  
Dickie pedig az egyik legjobb kém volt an-
nak idején – mielőtt a holtteste felbukkant 
egy buszon. Észrevétlenül követett bárkit, 
árnyéka lett a kiszemelt embernek, és ad-
dig nem nyugodott, amíg ki nem szagolta 
az illető összes titkát.
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INTERJÚ MÉSZÁROS DORKÁVAL

Villáminterjú Mészáros Dorkával Nem biztos, hogy visszajövök  
című könyvéről, amely a General Press Könyvkiadó gondozásában jelent meg.

Mészáros Dorka
Nem biztos, hogy visszajövök
Az elit gimnázium érettségi előkészítőjéről 
eltűnik az egyik diák lány. Alig pár hónappal 
a tizenhét éves Tekla öngyilkossága után 
nem hiányzik még egy botrány az intéz-
ménynek. A tragédia kapcsán már amúgy is 
szárnyra kelt a diá kok között a pletyka, hogy 
az iskola melletti erdő réme, a  Kertész les 
újabb és újabb áldozatokra. A  gimná zium 
jó híre védelmében a tanárok úgy dönte-
nek, nem értesítik a rendőrséget, hanem 
inkább maguk kezdenek nyomozásba.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CN045
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Mindenre fény derül 

 Az iskolai közeg volt a regény kiin-
dulópontja?

A történet egy bentlakásos középisko-
lában játszódik, a Győry Abigél Gim-
názium és Kollégiumban, a főhősök 
pedig tanárok. Azért választottam ezt 
a közeget, mert behatárolja a sztorit, 
ad neki egy keretet. Bennmaradós hét-
vége, két évfolyam, hat felügyelő tanár. 
Egy diák eltűnik. Úgy gondoltam, hogy 
ebben a zárt rendszerben nagyon érde-
kes megmutatni a tanárok dinamikáját, 
azt, ahogy egymáshoz, a diákokhoz és 
a tanításhoz viszonyulnak, miközben 
próbálnak rájönni, mi történt Lilivel. 
Muszáj együtt dolgozniuk, elviselni a 
másikat és megharcolni önmagukkal.

 Saját iskolai emlékei – akár akarat-
lanul is – bekerültek a könyvbe?

Azt az elejétől kezdve tudtam, hogyan 
fog tanítani a legjobb történelemtanár. 
Imádtam a történelmet, középiskolá-
ban és egyetemen is zseniális tanárok-
tól hallgathattam. Előkaptam a jegyze-
teimet – töriből minden megvan –, és 
átolvastam őket. Így született meg a tör-
ténelemórás epizód. Ezen felül még ak-
tív a gimis osztályhonlapunk, az arany-
köpések közül is szemezgettem. Hogy 
esetleg akaratlanul mást is beleszőt-
tem-e, azt nem vettem észre. A karak-
terek abszolút kitaláltak, egyediek, és 
nagyon büszke vagyok rájuk, bármilyen 
egyezésük a valósággal a véletlen műve. 
Ha mégis belekeveredett egy személyes 
benyomás, poén, emlék, akkor csak 
azért, mert nagyon szerettem a középis-
kolai éveket, a gimimet, az osztályomat 
és a rendkívüli tanáraimat.

 A diákok kulturális igényeit, szo-
kásait és nyelvhasználatukat hogyan 
térképezte fel? Voltak esetleg előolvasók?

A Nem biztos, hogy visszajövök fősze-
replői a tanárok, a diákok mellékszerep-
lőkként jelennek meg, másképp hang-
súlyosak. Sokkal kevesebbet beszélnek 
például, viszont az eseményekre hatással 

 Miben lehet majd más a – remél-
hetőleg immár – járvány utáni iskola?

Nagyon remélem, hogy nem lesz álta-
lános jelenség az online oktatás. Azzal 
valóban csak növelnék az elidegenedést, 
és a diákokat az offline helyett az online 
térbe ragasztanák. Szerintem ezt ők sem 
szeretnék. Persze, jó otthonról tanulni, 
de a végén már mindegyikük utálta. 
A kamaszkornak megvan az a jellegze-
tessége, hogy a család és az iskola fölé 
a kortársak kerülnek. A kortársakkal 
érzik jól magukat, tartozni akarnak va-
lahová, a kortársak véleményére adnak, 
onnan várnak megerősítésre. Ha ezt 
áttesszük az online térbe, annak hatal-
mas veszélyei vannak. A neten akárkik 
lehetünk, akármilyen filtereket hasz-
nálhatunk, akármit szerkeszthetünk 
a képeinkre, azt írunk, amit akarunk, 
névtelenül bánthatunk, nincs következ-
mény. Egy teljesen hamis világ, egyálta-
lán nem lenne jó, ha a diákoknak ebben 
kellene túlélniük. Sőt, csak megutáltat-
ná velük az iskolát, és amit a környeze-
temben élő kamaszok esetében tapasz-
taltam, az online oktatás minden, csak 
nem oktatás, nem nyertek vele valódi 
tudást. Én azt remélem, hogy egy elfo-
gadóbb, nyitottabb közegbe mehetnek 
vissza a diákok, ahol akár ki is lehet 
lógni a sorból. A  járvány megmutatta, 
milyen lenne barátok, tanárok nélkül, 
magunkra utalva. Szerintem senkinek 
sem jó, főleg nem a diákoknak, ha azt 
érzik, egyedül vannak, és nincs támasz. 
Ennek az érzésnek szörnyű következ-
ményei lehetnek, amint azt ez a könyv 
is megmutatja.

Szegő János

vannak. Eddig három tini könyvem je-
lent meg, így ez a nyelvezet nem ismeret-
len terep számomra. Az előző könyveim 
esetében sokan kiemelték, milyen jó a 
nyelv, mennyire passzol, aminek nagyon 
örültem és ami nekem elképesztően so-
kat jelent. Remélem, itt is sikerült úgy el-
kapnom a fonalat, ahogy szerettem volna. 
Előolvasók természetesen voltak, a ba-
rátaim, írótársaim, de nekik elsősorban 
azért küldtem el a könyvet, hogy mond-
ják el őszintén, működik-e. Csak pozitív 
visszajelzéseket kaptam.

 Mekkora szerep jut a könyvben a 
nyomozásnak? Milyen detektívnek bi-
zonyulnak a tanárok?

A tanárok meg akarják találni Lilit. Biz-
tosak benne, hogy sikerülni fog, csak 
abban nem, hogy a lány még életben 
van. A helyzethez és a körülmények-
hez képest jól haladnak, sokszor van 
szerencséjük. Legalábbis kezdetben 
szerencsének tűnik. A huszonnégy óra 
alatt, amit maguknak adnak a lány elő-
kerítésére, sok mindenre fény derül, és 
nem csak Lili eltűnésével kapcsolatban. 
Mindenki a saját tempójában halad, 
a  saját józan esze, belátása szerint cse-
lekszik. Legalábbis egy ideig. 
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Blanka Lipińska
365 nap 2.
Az a nap
Laura Biel szicíliai élete mesébe illő. Káp-
rázatos, nagyszabású esküvő, egy férj, aki 
mindent megtesz érte és megad neki. Min-
den tökéletes lenne, ha nincs az a kis szép-
séghiba, hogy mindenütt gengszterek van-
nak, egy közelebbről meg nem határozott 
bűntény lóg a levegőben, és valaki folyton 
megpróbálja Laurát elrabolni és megölni.  

Sylvia Browne
Világvége 
Jövendölések és próféciák  
a világvégéről
A kötetben Browne tisztánlátással foglalko-
zik a legfélelmetesebb témával, és válaszol 
olyan nehéz kérdésekre, mint: mi várható 
a következő ötven évben; mit jelentenek 
Nostradamus és a Jelenések könyve híres 
próféciái; és ha valóban vége a világnak, mi 
történik majd az utolsó órákban?

Rachel Hore
Utolsó levél haza
Briony Woodot lenyűgözik a Nápoly domb-
jai között megbúvó, romos villában elte-
metve talált, ütött-kopott levelek, amelyek 
egy angol nő, Sarah Bailey meg egy német 
fiatalember, Paul Hartmann között virágzó 
szerelemről íródtak – és közel hetven évvel 
korábbra, a háború előtti Norfolkba vezetik 
vissza őt.

Rachel Rhys
Nyár a francia Riviérán
1948, London: Eve Forrester élete megre-
ked egy szerelem nélküli házasságban, és 
szürke, komor házában tengeti az életét, 
amikor teljesen váratlanul levelet kap. Egy 
gazdag idegen rejtélyes örökséget ha-
gyott rá, de csak úgy tudhat meg többet 
Eve, ha a fényűző francia Riviérára utazik.

Erica James
Nyár Korfun
Második esély a boldogságra
Izzy Jordant meghívják, hogy töltsön egy 
nyarat Korfun, és tálcán kínálja az élet az el-
lenállhatatlan Theóval a kötöttségek nélküli 
szerelmi kapcsolatot, Izzynek el kell dönte-
nie, hogy megragadja-e a kínálkozó lehető-
séget, és amikor már azt hiszi, hogy sikerült 
elhatározásra jutnia, megjelenik Mark, akinek 
viharos múltja drámai eseményeket indít el.

Victoria Hislop
Napfelkelte Cipruson
1972 nyarán a ciprusi Famagusta a Föld-
közi-tengeri térség legszebb üdülőhelye 
volt. Amikor egy görög puccs káoszba ta-
szította a szigetet, Törökország megszállta 
a sziget egy részét. Negyvenezer ember 
szedte össze a legféltettebb kincseit, és me-
nekült a közeledő katonaság elől. Az elha-
gyott városban csak két család maradt. Ez 
a lenyűgöző családregény az ő történetük. 

10



Rendeljen könyvet november 1-jéig!
 www.lira.hu         (1) 33 77 333

GYERTEK 
ELŐ

BELEOLVASÓ

11

Szeretem az önéletrajzokat és a napló-
kat. Virginia Woolf prózáját intim meg-
világításba helyezi az Egy jó házból való 
angol úrilány című kötete. Az örökösei 
állították össze, eredeti címe: Moments 
of Being (A létezés pillanatai). Ebben 
olvastam, hogy Virginia nagyapja éle-
tében először szájába vett egy szivart, 
jóízűen elszívta, aztán kidobta, és soha 
többé nem gyújtott rá. Fölemelő, ha az 
ember tudja, hogy valami finom, meg-
őrzi magának az élményt, akár egy kü-
lönleges ünnepély emlékét, de többet 
nem kér belőle. Az ilyen létpillanatokért 
érdemes élni, olvasni, írni. 

Megeshet, hogy ez a nagypapa félt 
a dohányzás káros hatásaitól, ebben 
az esetben kiemelkedően fegyelmezett 
volt. Ám az se kizárt, hogy titkos sziva-
rozó lett, ami még izgalmasabb. Állítom, 
hogy mostanság a városi Magyarország 
telis-tele van titkos írókkal. Én sose vol-
tam az, mindig kerestem magamnak 
közönséget, már apró gyerekkoromban 
is. Ellenben titkos olvasóként perget-
tem napjaimat minden iskolatípusban. 
Komoly gyakorlattal fogtam a könyvet 
a pad rekeszében, s fejtartásommal lep-
lezni igyekeztem, hogy oda nézek, nem 
a katedra szónokára. Sokszor kaptak 
rajta, a nyomdaterméket elkobozták. 
Év végén adták vissza, tucatszám. Apám 
olcsókönyvtári egyenkötetei voltak, áruk 
három vagy négy forint. Máig megvan-
nak, negyven-ötven pici kötet, papírjuk 
sárgásbarna, kartonborítójuk repedezik. 

A titkos író sorsa sanyarúbb, bár őt 
senki nem akarja rajtakapni. A legnehe-
zebb annak a sorstársnak, aki szégyelli, 
hogy verseket (novellákat, drámát) ír, 

mert… ööö. Senki nem tudja pontosan 
megfogalmazni, hogy miért, de a „nor-
mális” ember pénzt keres, randizik, 
iszik, nem pedig azzal múlatja idejét, 
hogy sorokat fogalmazzon, a ceruzája 
végét rágcsálva, billentyűzet esetén kép-
letes értelemben. 

Én úgy tartom, írni becsület és di-
csőség dolga, azonban ez kisebbségi né-
zet. Pedig aki ír, sose lesz olyan agresz-
szív – élesebben: bunkó –, mint… aki 
nem. Az írás gondolatokat és érzelme-
ket fakaszt, s ezek nem arra indítanak, 
hogy bánts vagy sérts másokat, inkább 
arra, hogy megértsd a többi embert, 
beleértve saját magadat is. Tekintettel 
arra, hogy az olvasás milyen közel áll az 
íráshoz, bizonyos mértékig a ránk gya-
korolt hatásuk közel áll egymáshoz. 

Szerencsés, ha az írónak van bátor-
sága a napra menni. Aki próbálta, tud-

ja, jót tesz az égi fény világa és melege. 
Sütkérezni a megfogalmazott vagy elol-
vasott fejezetek sugaraiban kifejezetten 
áldásos a léleknek, így áttételesen bio-
lógiai valónknak is. Hagyjuk a bujkálást 
a tetteseknek és a bűnösöknek. Titkos 
írók, gyertek elő barlangotokból. 

Attól, hogy a munkánkat nem közlik 
a lapok, nem jelentetik meg a kiadók, 
ugyanolyan írók lehetünk, mint azok, 
akikét igen. Ez jelentős mértékben sze-
rencse dolga. Összpontosítsunk inkább 
arra, hogy a szövegeinkben titkokat 
mondjunk el. A  titkot föltáró író az 
igazi, még akkor is, ha valamely okból 
örökre titkos író marad – talán az a ki-
sebb baj. Az, hogy fölfedeznek-e, illetve 
berobbansz-e, túlnyomórészt a vaksze-
rencsén múlik. Következésképp e sza-
vakat hímezzük a zászlónkra: bátorság, 
önbizalom, kis félsz, nagy remények. 

Vámos Miklós

IGEN
(élni, olvasni, írni)

Sok tapasztalatot, gondolatot, megfigye-
lést gyűjtöttem össze, amióta az arany-
érmes tevékenységet folytatom. Ezeket 
próbálom közreadni most. Ugyanakkor 
tudhatni rólam, hogy soha nem veszem 
magam túl komolyan. Igyekszem keveseb-
bet sírni, mint írni. Valamint lehetőleg soha 
nem félni, inkább élni. – Vámos Miklós

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CN046

Részlet Vámos Miklós Igen című könyvéből, mely  
az Athenaeum Kiadó gondozásában jelent meg.
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INTERJÚ BRÓDY JÁNOSSAL

 Valamennyire saját énünk is egy 
szerep, amivel a külvilág – jó vagy rossz 
esetben – azonosít minket. Miben más 
saját hangra, saját magának írni, mint 
másnak? 

Ebben a műfajban a közönség mindig 
az előadóval azonosítja a dalt, a szerző 
a legtöbb esetben csak bérmunkás. Én 
alapvetően inkább dalszerzőnek tartom 
magam, mint énekesnek, de úgy ala-
kult, hogy már az Illés zenekarban, ké-
sőbb a Fonográfban is volt olyan szám, 
amivel a kollégák határozott véleménye 
szerint nekem kellett közönség elé állni, 
talán mert annyira sajátos hangon szólt, 
hogy más nem szívesen vállalta volna.  
A ’70-es évek vége felé aztán olyan da-
lokat kezdtem írni, amikre még Koncz 
Zsuzsi is azt mondta, hogy ezeket csak 
én énekelhetem el, Levente pedig rá-
beszélt egy önálló lemezre. Így lettem 
szólista.

 Mit gondol mennyit változott a sa-
ját hangja az évek alatt? Fontos-e hogy 
megmaradjon vagy változzon?

A hangom, pontosabban az énekhan-
gom nagyon sokat változott, hiszen nem 
készültem énekesnek, és csak a gyakor-
latban derült ki, hogy milyen dalfor-

mákban tudok érvényesen megszólalni. 
Ráadásul az évtizedek alatt kamaszos 
magasságokból dohányfüstön érlelt 
mélységek felé tolódtam, olyannyira, 
hogy még a gitáromat is lehangoltam, 
hogy a régebbi dalok se okozzanak gon-
dot. De ami a gondolati hangvételt ille-
ti, arról szeretném azt hinni, hogy nem 
változott a ’60-as évek óta, a személyes 
autonómiákat korlátozó totális rend-
szerekkel szemben mindig a szabadelvű 
művész hangján akartam szólni.

 A sárga rózsáért Ön és Jókai Mór 
legalább annyit tett, mint a virágneme-
sítők. Miért sárga több szövegében is 
a rózsa?

Amikor először találtam rá, akkor még 
a prozódia is közrejátszott, hogy a szép, 
de eltorzult eszmék világát lássam a 
hervadásában, nyilván a Jókai-kisregény 

is hatással volt rám, később valahogy 
bővült bennem az asszociációs halmaz, 
és egyre inkább úgy gondoltam rá, mint 
a nemzedékem szimbólumára, a nagy 
hitekkel induló, sokat csalódott, de az 
álmokra még emlékező nemzedékre. 
Néha az örök ifjúság naiv lelkesedését 
látom benne, máskor a hatalom hazug-
ságaival szembeni tiltakozás jelképét. 
És a koncerteken sokszor sárga rózsával 
köszöntenek.

 A kötet egyszerre lett nemzedéki 
tabló, korrajz, de olvasható markáns ön-
életrajzként is. A válogatás során figyelt 
ezek egyensúlyára, mozgására?

Mindenki másképp olvassa, de a kö-
tetben a dalszövegek a lemezek megje-
lenésének sorrendjében vannak, és így 
az önéletrajzi megközelítés is helytálló. 
Mindig arra törekedtem, hogy dalfor-
mátumba sűrítve írjak jelentést ma-
gamról és arról, hogy mit látok magam 
körül. Szerettem volna a lantos Tinódi 
nyomába szegődni, mint modern ko-
runk krónikása, és persze József Attila 
nyomába, hogy én egész népemet fo-
gom...

 Mintha a filléres emlékeink lenné-
nek a legértékesebbek. Volt olyan dalszö-
veg, ami válogatás közben meglepte vagy 
váratlan, új emlékeket hívott életre?

A válogatás Mentler Krisztina érdeme, 
de valójában kis módosítással az önálló 
albumaimon szereplő dalok szövegei. 
Azok, amiket az elmúlt 40 évben az én 
hangomon hallhatott a közönség, és az 
én személyiségemmel azonosított. Szó-
val István és Koppány szövegei nem 
szerepelnek ebben a könyvben, bár 
azok is én vagyok, ahogy Koncz Zsuzsa, 
Halász Judit és még jó néhány előadó 
által énekelt dal szövegében is rám is-
merhet az érdeklődő.

 Az első dalszöveg a Személyi igazol-
vány. Lesz esetleg dal az oltási igazolás-
ról? „75 éves még alig-alig múlt, mikor 
először megkapta őt…”

Készültek már paródiák a szövegeim-
ből, kíváncsian várom a következőt.

Szegő János

„Még a gitáromat is 
lehangoltam”
Saját hangon címmel jelenik meg Bródy János legújabb könyve. 
Ebből az apropóból beszélgettünk a zenésszel változásokról  
és állandóságokról, sárga rózsákról és nemzedéki illúziókról. 
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Bródy János

Saján hangon
75+1 dalszöveg  

az önálló albumokról
1980–2021

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft

Rendelési kód: CN018
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Bródy János

Mariana-árok

Te ne azt mondd, hogy mit tennél meg értem
Az a jó, amit nem teszel meg ellenem
És ne úgy ölelj, hogy ne kapjak levegőt közben
Inkább próbáld meg úgy, hogy nekem is jó legyen

Kérlek hidd el, jobb lenne úgy, hogy
Ha figyelnél egy kicsit rám
És nem állnánk egymással szemben
A Mariana-árok két oldalán

Te ne hozd le nekem a csillagokat az égről
Csak ne húzd ki a földet a lábam alól
Benned a dob meg a basszus zakatol folyton
Az én lelkemben a dal is másként szól

Kérlek hidd el, jobb lenne úgy hogy
Ha figyelnél egy kicsit rám
És nem állnánk egymással szemben
A Mariana-árok két oldalán

Hát hadd legyek az, aki eddig is mindig voltam
Ha szeretsz, fogadj el úgy, ahogy vagyok
És ha nincs szükséged rám, azt is megértem
Én csak védtelen áldozatokat vigasztalok

Kérlek hidd el, jobb lenne úgy, hogy
Ha figyelnél egy kicsit rám
És nem állnánk egymással szemben
A Mariana-árok két oldalán
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Thomas Hardy
Egy tiszta nő
Tess Durbeyfield becsületes, szorgalmas, 
a jobb életért küzdő nő, aki családját min-
dennél előbbre helyezi. Számítását azon-
ban már egészen fiatalon keresztülhúzza 
a gőgös Alec d’Urberville, amikor egy éjjel 
erőszakot tesz rajta. Hogyan birkózik meg 
a szégyennel, majd a gyásszal egy lány az 
ezernyolcszázas évek derekán? 

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CN020

Gustave Flaubert
Érzelmek iskolája
Mikor Frédéric Moreau az ifjú jogászhall-
gató megpillantja a karcsú, igéző tekin-
tetű, nála jó pár évvel idősebb Madame 
Arnoux-t, élethosszig tartó rajongás veszi 
kezdetét. Frédéric összebarátkozik a nő 
férjével, a sikeres üzletemberrel, Jacques 
Arnaux-val, így Madame Arnaux és a fia-
talember útjai az évek során újra meg újra 
keresztezik egymást.

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CN001

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CN030

Napok iszkolása 
Magvető könyvnotesz 2022
Egy év Szerb Antal szövegeivel
A Magvető immár hagyományos könyv-
noteszének e darabja Szerb Antal emléke 
és életműve előtt tisztelegve ad válogatást, 
a szövegeket pedig Szerb Antal műveihez 
kapcsolódó képek illusztrálják gazdagon. 
A kiadvány így egyszerre irodalmi útitárs és 
hasznos tervező.

ÉRZELMES 
KLASSZIKUSOK 
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Az Athenaeum Kiadó 2021-ben útjára in-
dított Érzelmes klasszikusok sorozatának 
célja, hogy – a tizenkilencedik és a huszadik 
század alkotásaival megszólítva a huszon-
egyedik század olvasóközönségét – korsza-
kokon átívelő párbeszédet teremtsen olyan 
kérdések mentén, amelyeken az emberiség 
a kezdetek kezdete óta töpreng.

Bolti ár: 1299 Ft 
Klubár: 1205 Ft
Rendelési kód: CN027

Bolti ár: 1299 Ft 
Klubár: 1205 Ft
Rendelési kód: CN028

Anton Pavlovics Csehov 
Ivanov
Fordította: Spiró György

„Az, hogy Csehov drámái máig sikerrel 
játszhatók, arra vall, hogy a régi világ ugyan 
összeomlott, de a cárizmus ilyen-olyan 
rendszerek becenevén újjáéledt, és a mai 
napig kitartóan korhad.” – írja utószavában 
Spiró György.

Anton Pavlovics Csehov 
Három nővér
Fordította: Morcsányi Géza 

Anton Pavlovics Csehov nagy drámái kö-
zül talán a Három nővér a legnépszerűbb: 
a jellegzetesen orosz történet az elakadt 
életekről nemcsak a színpadok állandó re-
pertoárdarabja, de olvasmányként is eleven 
élmény. A nagy klasszikust most Morcsányi 
Géza fordításában adja közre a Magvető.

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CN019

Ottlik Géza
Iskola a határon
Az Iskola a határon nemzedékek óta nem-
csak a modern magyar irodalom egyik 
viszonyítási pontja, de rengeteg olvasó 
számára vált meghatározó olvasmány-
élménnyé. A kőszegi katonai alreálban 
összeszokott és együtt felnövő társaság 
története a felnőtté válás, a bajtársiasság és 
a tartás örök példázata.
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Kiskoromban sebész akartam lenni. 
Ezt a vágyat valószínűleg azok az or-
vosi műsorok ébresztették fel bennem, 
amelyeket a hetvenes években láttam 
a norvég tévében, hosszú képsorokat 
mutattak bennük műtétekről, és telje-
sen lenyűgöztek. Az egész testet sosem 
mutatták, csak azt a részt, amit felvág-
tak, a többit letakarták egy ugyanolyan 
anyagú és színű szövettel, amiből az 
orvosok és ápolók köténye és maszkja 
is készült. Az anyag sima és tiszta volt, 

redő- és foltmentes, és a közepén, mint 
valami kráterben látszó fehér bőr a 
maga egyenetlenségeivel már-már kö-
zönségesnek tűnt. Amikor egy arctalan 
orvos felmetszette a bőrdarabot egy szi-
kével az erős lámpa fényében, mintha 
egy kis árok nyílt volna meg. Fogók tar-
tották nyitva, és áramló folyadékok és 
lüktető szervek látszottak benne, ame-
lyeket képtelenség volt meghatározni 
vagy megkülönböztetni egymástól, de 
hártyaszerűen ragyogtak a fényben, és 
bizonyára volt bennük rend, mivel a 
gumi kesztyűs ujjak rutinosan és gyor-
san dolgoztak közöttük. Így láttam meg 
a szívet, a mellkasban mozgó vak álla-
tot, és a vért, amelyben fürdik. Sok ak-
kori rajzom betegeket műtő sebészeket 
ábrázolt, fröcskölt a vér, és anyám aggó-
dott, hogy talán valami baj van velem. 
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De a sebészet egy sémába illeszkedett: 
a búvárkodás és az űrhajózás érdekelt 
még, és ezek mind olyan tevékenységek, 
amelyek által kinyílik a világ, az első a 
test felé, a második a tenger mélye felé, 
a  harmadik a világűr felé. Az a része 
vonzott a világnak, amely rejtve van a 
szem elől, a titokzatos terekbe, vagyis 
az ismeretlenbe vágytam. Ezek közül 
talán a test belsejét találtam a legizgal-
masabbnak, mivel az idegenség bennem 
rejlett és mindenki másban, akit ismer-
tem, azaz folyamatosan jelen volt, akár-
merre fordultam, ugyanakkor mégsem, 
mivel a test szortyogó, rikító vörös 
belseje elérhetetlen és megközelíthetet-
len maradt. A tenger felületén minden 
nyáron áthatoltunk, és láttuk az ott zajló 
hullámzó, suhanó életet. A  fekete vi-
lágűr a csillogó fénypontjaival minden 
egyes felhőtlen téli és őszi estén meg-
mutatkozott, olyankor néhány bolygó is 
látszott. Csak a test tere maradt teljesen 
zárva. A tüdőt, a két kis szürke zsákot, 
az agyat, a gerincvelőn, mint valami 
száron ülő, gombaszerű növényt és a 
vért minden húsba és szövetbe eljutta-
tó és onnan elszállító csöveket sohasem 
láttam. A tévében mutatott műtőfelvé-
telek juttattak hozzá a legközelebb.

(Fordította: Patat Bence)

A Harcok című hatodik kötettel zárul 
Karl Ove Knausgård önéletrajzi regény-
folyama.

A szerző Malmőben él második fe-
leségével, Lindával és három gyerme-
kükkel. Az első Harcom-regény, a Halál 
megjelenése előtt elküldte a kéziratot 
a könyvben szereplő néhány ismerő-

KARL OVE KNAUSGÅRD

HARCOK 
HARCOM 6.

Részlet az azonos című regényből, 
mely a Magvető Kiadó  

gondozásában jelent meg.

Harcom 2 • SZERELEM
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CN078

Harcom 3 • JÁTÉK
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CN079

Harcom 4 • ÉLET
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CN080

Harcom 5 • ÁLMOK
Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CN081

Harcom 1 • HALÁL
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CN077

Harcom 6 • HARCOK
Bolti ár: 8499 Ft
Klubár: 7900 Ft
Rendelési kód: CN038

sének, és kirobbant a családi botrány. 
Nagybátyja perrel fenyegette, és elérte, 
hogy Knausgård kételkedni kezdjen, hi-
telesen ábrázolta-e gyerekkorát és apja 
halálának körülményeit. Miközben tel-
jesen elhatalmasodott rajta a bűntudat 
és a kétségbeesés, nem hanyagolhatta 
el apai teendőit: néhány napra egyedül 

maradt a gyerekekkel, de szorongását 
az sem oldotta, hogy megérkezett igaz 
barátja, Geir Angell.

A Harcok egy alkotói és lelkiismere-
ti válságba keveredett férfi vallomása, 
méltó lezárása a 21. századi világiroda-
lom egyik legizgalmasabb írói kísérle-
tének.
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Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CN029

Szép versek 2020–2021
Az idei Szép versek különlegessége, hogy két év 
versterméséből válogat a szerkesztő, Szegő János, 
így 2019 és 2020 meghatározó költeményei, szép 
versei is helyet kapnak az antológiában.

Körkép 2020–2021
Az idei Körkép különlegessége, hogy 

két év novellaterméséből válogat a 
szerkesztő, Turi Tímea, így 2019 és 2020 

meghatározó elbeszélései is helyet 
kapnak az antológiában.

Hazai Attila
Szex a nappaliban
A Szex a nappaliban című kötettel zárul a  
Hazai-életműsorozat a Magvetőnél. A har-
minc írás a szerzőtől megszokott írói sza-
badsággal és eredeti nézőpontból mutat be 
olyan mindennapos történéseket, mint egy 
bevásárlás vagy egy vonatút. Hazai történe-
tei az abszurd és a paródia határán egyen-
súlyoznak, és még az élet értelmetlenségét 
is szelíd rezignáltsággal veszik tudomásul.

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CN022

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CN023

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CN026

Gion Nándor
Aranyat talált
Az Aranyat talált című regény megjelenésé-
vel teljessé válik a Magvető Zsebkönyvtár-
ban Gion Nándor regényciklusa, a Latrok-
nak is játszott. A Virágos Katona, a Rózsaméz 
és az Ez a nap a miénk után a befejező mű 
– amely először 2002-ben jelent meg – 
a bácskai magyarok életének válaszútjaival 
szembesít, a titói Jugoszlávia világát mély 
és fájdalmas humorral bemutatva.

Tar Sándor
Lassú teher
Bár a novellák hősei „kisemberek”, a szer-
ző számára nincs kis-, nagy- vagy átlag-
ember, számára csak az ember létezik a 
maga egyszeri, megismételhetetlen sor-
sával és érzéseivel. Tar mindent tud, amit 
mestersé géről tudni lehet és tudni érde-
mes: nemcsak a világot, az abban élő em-
bert is ismeri. 

Virginia Woolf
Flush
Fordította: Rónay György
London és Itália a 19. században – egy kutya 
szemével. Virginia Woolf kisregénye elbűvö-
lő mese egy cocker spánielről, aki 1842-ben 
látja meg a napvilágot, majd a betegeske-
dő költőnő, Elizabeth Barrett házába kerül. 
Miss Barrettet idővel megszökteti Robert 
Browning, a jeles költő, s így Flushból világ-
látott kutya lesz: megismeri Itáliát.

Bolti ár: 3999Ft 
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CN024

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CN025
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Bolti ár: 4699 Ft 
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CN033

Isaac Asimov
A robbanó Napok
A szupernóvák titkai
Asimov máig az egyik legolvasottabb sci-fi 
szerző, akinek galaktikusan tág világa már 
a sokadik útkereső nemzedék számára válik 
meghatározóvá. A robbanó Napok egy fan-
tasztikusan megírt bevezetés a csillagászat 
történetébe. Izgalmas mint egy krimi, és el-
olvasva máris úgy érezzük: űrhajósnak kell 
tanulnunk, de minimum vennünk kell egy 
távcsövet.

Medgyes Péter – Varga Koritár Pál
Diplomaták mesélik 2.
„A színes, szórakoztató történetekből nem 
csak egy sokak számára titokzatos szakma 
finomságai derülnek ki, hanem megismer-
hetjük a közelmúlt történelmének, poli-
tikai összefüggéseinek néhány érdekes 
háttérrészletét és különböző kultúrák szo-
kásait is.” – Kepes András
A kötet valamennyi anekdotáját a szakma 
iránti elhivatottság érzése és a derű hatja át.

Kis Kelemen Bence –
Nagy Ádám (szerkesztők)
Az ébredő jogerő
Mennyire volt jogszerű Leia Organa her-
cegnő hajójának átvizsgálása és lefoglalá-
sa? Ki tarthatna jogos igényt az Egy Gyű-
rűre, ha bevezetnék Középföldén a Polgári 
Törvénykönyvet? Akár Harry Potter is a fia-
tal korúak börtönébe kerülhetett volna?! 
Milyen feltételekkel vállalható munka a Jedi 
Tanács Kft.-ben?

Simonné Pesthy Monika
Vértanúk és keresztény  
identitás a 4. századi görög 
enkómionokban
A konstantini fordulattal a vértanúk egyhá-
zából egy csapásra győzedelmes egyház 
lett, nehéz feladat elé állítva a teológusokat, 
hiszen bizonyítaniuk kellett, hogy a kettő 
azonos, de legalábbis megvan a folytonos-
ság közöttük.

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CN082

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CN036

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN035

Eve Rodsky

Fair Play
Működő megoldás  
a láthatatlan munka  
igazságos megosztására

A Fair Play hasznos kézi-
könyv és gyorssegély a csa-
ládi gondok megoldására. 
Még pontosabban a főképp 
a nők vállára nehezedő 
láthatatlan házi munka 
igazságos megosztására kí-
nál működő megoldásokat. 
„Nem minden a te felada-
tod – biztat Eve Rodsky 
tanácsadó, mediátor –, 
változtass, hogy többet 
élhess!” Higgyünk neki!

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN702

TÉNYIRODALOM
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INTERJÚ MILOSEVITS PÉTERREL

 Íróként mi a kétnyelvűség réve és 
vámja? Mennyit számít – ezt a költőtől is 
kérdem –, hogy más a magyar és a szerb 
nyelv logikája, szintaxisa, melódiája?

Saját írásaimat sohasem fordítom, ha-
nem két eredeti művet írok, mert a nyelv 
nemcsak szókincs és nyelvtan, hanem 
szellemi, kulturális és történelmi kon-
textus, valamint személyes tapasztalat 
és érzelmi viszony. Persze léteznek nyel-
vi konkrétumok, például a magyarban 
nincsenek nyelvtani nemek, a szerbben 
nincsenek névelők, a magyarban hosz-
szú-rövid magánhangzó párok vannak, 
a szerbben négyfajta hangsúly váltako-
zik. Kötött formájú versnél és dalszö-
vegnél ezek fontos technikai elemek, ott 
a hallás és a ritmusérzék vezeti a tollat. 
Szabadversben és prózában kevésbé 
nyilvánvaló a szerepük, ott csak az ér-
zésre hagyatkozhat az ember.

 Trükkregény című műve mester-
esszé, önéletrajz-variációk füzére és játék 
a trükkökkel és a tükrökkel. A hangok 
és a formák inspirálták, hogy remekmű-
vek szellemében írjon saját magáról?

Húha! Erre nem gondoltam! De elfo-
gadom. Lám, mire képes a tudatalatti! 

Megrögzött olvasóként, irodalomtörté-
nészként és tanárként egész életemben 
remekművek között forgolódtam, így 
hozzájuk kapcsoltam a regényemben 
megjelenő Ént. Igaz, eskü alatt nem 
merném sem állítani, sem tagadni, 
hogy az én vagyok. Ugyanakkor regé-
nyemet az általam trükkregénynek ne-
vezett regénytípus mintadarabjának és 
egyben paródiájának szántam. Afféle 
cervantesi dolognak.

 Több művének is főhőse Icsvics, aki 
operatőr, mindenben képeket lát. Ennyi-
ben szándékosan ellenpontja az ön írói 
lényének?

Vagy inkább egy vágybeli Én kivetülése 
irodalmi alakba. Gimnazista koromban 
festőnek készültem, családom egyik ága 
feltehetően egy régesrégi mediterrán 
festődinasztiára nyúlik vissza a száza-
dok homályában. Utána fogok nézni a 
történeti homályban és a képzeletem-
ben, meglátjuk, mi sül ki belőle. Talán 
egy új regény.

 A Szentendrei kvartettben is olvas-
ható Az utolsó szentendrei szerb című 
regénye. Ez az elnevezés ironikus és me-
lan ko likus. Játékkal és empátiával szem-

léli a helyzetet. Felelősség és lehetőség is 
ez az identitás?

Szentendre jelkép, s egyben fantaszti-
kus vagy szürreális nagy történet. Török 
kori menekülttábor, ahol néhány évti-
zed alatt barokk kisváros született, hét 
templommal és képzőművészeti remek-
műveknek számító ikonfalakkal, aztán 
virágzás, majd hanyatlás, végül napja-
inkban, a szemünk láttára lejátszódó 
elkerülhetetlen, de elhúzódó kihalás, 
mint Akhilleusz és a teknős versenyfu-
tása, azzal, hogy Akhilleusz most min-
denképpen utol fogja érni a teknőst. De 
vajon mikor? Számomra valóban fele-
lősség és írói kihívás az a tudat, hogy 
talán ismerem az utolsó szentendrei 
szerbet, csak nem tudom, ki az.

 Műveiben a befelé táguló szöveg-
terek és a valóságos helyszínek is fonto-
sak, kivált a Budakalász és Szentendre 
közötti térség. Kérem ajánljon egy önnek 
igazán kedves helyszínt!

Talán Velence. Civilizációk találkozása, 
Bizánc a Nyugat szívében. Nem véletlen, 
hogy a Szentendrei kvartett részét képező 
London, Pomáz című regényem kulcs-
fontosságú jele nete Velencében játszódik.

Szegő János

SZENT- 
ENDRE

 jelkép



Milosevits Péter
Kaláz parazsa
Irodalmi mű, valóságból 
merített extrákkal
A személyimben az áll, hogy 
Budakalászon születtem, de fü-
lemben csak a régi név cseng... 
hajrá, Kaláz!

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CN308

Milosevits Péter
Valaki más
Buli- és művésznovellák
– Eredj, Kóka, keress magad-
nak valaki mást. Valakit, aki már 
nem piál – mondta Lórúgás, az-
zal leült a padlóra, és ő is éne-
kelni kezdett.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CN303

Milosevits Péter
Ta/lányok
Igaz és hamis történetek
Aznap éjjel hiába hallgatóz-
tam… a romos villában nem je-
lent meg senki, s tökéletes csend 
honolt a hegyek koszorújában 
megbúvó délszaki fjord ban.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CN301

Milosevits Péter
Szentendrei regula
Szabad- és énekelhető 
versek
Kötetlen szabadversek és ismert 
dallamokra írt „dalok”, melyek 
között van francia san zon, szerb 
és magyar népdal, Cseh Tamás 
és Bereményi Géza művei, a Hair 
című musical zenéje.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CN304

Milosevits Péter
A szulejmanováci csata
Háborús-fantasztikus 
regény
Az alföldi kéjzsarnok és a du-
nántúli szexdiktátor független-
ségi és területi követelésekkel 
léptek fel, mert a buja tartomá-
nyok határai nem estek egybe 
a politikai erogén zónákkal.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CN306

Milosevits Péter
Honlap-sztori
Internetregény, papíron
Szállnak az e-mailek műholdak 
közt zümmögve az égen, mint 
a lepkék a porzó és bibe közti 
delejezett térben. Igazi digitális 
levél regények születnek ebből...
Szerelmi diskurzus mámorában 
zsong az egész kozmosz.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CN307

Milosevits Péter
Trükkregény
Önmegvalósító mű
A főhős az általa trükkregénynek 
nevezett művek modorában be-
mutatja (és egyben parodizálja) 
a műfaj jellemző vonásait – egy 
kalandos történetben.

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CN305

MILOSEVITS PÉTER  
É L E TMŰK I A DÁ S

A szakmai program megvalósítását  
a 2021. évben a Magyar  

Művészeti Akadémia támogatta

Milosevits Péter
Szentendrei kvartett
Regénytetralógia
– Hé, várjatok! – érkezett lihegve 
Icsvics a kamerával, de már csak 
azt sikerült felvennie, ahogy a 
színészek eltűnnek egy szent-
endrei sikátorban… Azonos fő-
hős történetei négy önállóan is 
olvasható regényben.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN302
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ÉLETMÓD

Bolti ár: 2200 Ft 
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CN039

Candace Rose Rardon
Kávéivók zsebkönyve
Ebből a zsebkönyvből megtudhatjuk, 
sok más érdekesség mellett, hogy mi a 
kávé elterjedésének története, milyen 
a kávébabot rejtő kávécseresznye szer-
kezete, milyen fortélyokon múlik a kávé 
frissessége, mely tájakon, milyen kávé-
féleséget isznak, és persze a legfonto-
sabb kérdés: milyen a  tökéletes kávé!

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CN040

Marco Polo-sorozat
Skócia
Skócia igazi kultuszhely: a whisky, a skót 
duda, a legendás várak és a mítoszok 
sokakat csábítanak erre a vad, roman-
tikus, északi vidékre. Ebbe a különleges 
országba kalauzol bennünket a Marco 
Polo-sorozat –  naprakész információkat 
tartalmazó és színes képekkel illuszt-
rált – új kötete.

Bolti ár: 3299 Ft 
Klubár: 3065 Ft
Rendelési kód: CN043

Poós Miklós
Csapategység
Hogyan építs bajnokcsapatot,  
avagy filozófia a teljesítmény mögött

A kötet szerzője, Poós Miklós egyszerűen és 
közérthetően mutatja be a sportcsapatok 
mentális felkészítésének keretrendszerét, 
alapelveit, filozófiáját és gyakorlati tapasz-
talatait, amelyeket az elmúlt évek során 
szerzett a sportcsapatok mentális felkészí-
tése során.

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CN083

Marc Dufumier
A termőföldtől a tányérig
Vannak-e növényirtószer-maradványok az ál-
talunk fogyasztott gyümölcsökben és zöld sé-
gekben? Okozhatnak-e ezek rákot? Egészsé-
gesebb-e a bioélelmiszer? Fogyóban van-e a 
vizünk? Holnap már rovarokat fogunk enni? 
Ezek a kérdések, amelyek tegnap még csak 
a szakembereket foglalkoztatták, ma már a 
fogyasztókat is nyugtalanítják, akiknek hitelt 
érdemlő válaszokat kell kapniuk a tudósoktól.

YAMUNA ZAKE

Hogyan tartsd egészségesen a lábad 
kenőcsök, talpbetétek, orvosok és 
műtéti beavatkozások nélkül?
A Foot Fix program megmutatja!

Gyerekkorunktól kezdve cipőt hor-
dunk, ami miatt a lábfejünk és a 
talpunk egyes részeit alig vagy egy-
általán nem használjuk. Ne csodál-
kozzunk tehát, ha idővel már nem 
olyan kényelmes a járás, ha fáj a tér-
dünk vagy a hátunk, és még a rend-
szeres sportolás sem segít.

A megoldás ugyanis az, hogy megsza-
baduljunk a rossz járási szoká saink tól, 
hogy a lábfejünk és a talpunk teljes 
egészét használjuk, éppen úgy, aho-
gyan a természet megalkotta.

A Foot Fix program 4 hete során 
–  napi 15 perces foglalkozásokkal – 
kialakul a helyes állás és járás rutinja, 
amitől a testtartásunk is sokkal egész-
ségesebb, így a közérzetünk is jobb 
lesz, vagyis pozitívan változik az élet-
minőségünk.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CN037

4 hetes Foot Fix program  
az egészséges, boldog lábfejért
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BELEOLVASÓ

Sikerült beszélnem annak az angol színész-
nőnek az ügynökével, akiről McGowan  
és mások is azt állították, hogy tudna mi-
ről beszélni. – Amikor együtt kezdtünk 
dolgozni, részletesen elmesélte nekem a 
történetet ‒ mondta a színésznő ügynö-
ke. Az egész állítólag úgy történt, hogy 
Weins tein elővette a péniszét, és egy asztal 
körül kergette a színésznőt a forgatáson, 
majd rávetette magát, a földre szorította, 
de a nőnek sikerült elmenekülnie. Meg-
kérdeztem, vajon hajlandó lenne-e vallani 
erről. ‒ Akkoriban nyíltan beszélt erről ‒ 
felelte az ügynök. ‒ Semmi okát nem lá-
tom, miért ne tenné meg most is. 

Másnap az ügynök visszahívott, meg-
adta a színésznő telefonszámát és e-mail 
címét, és elmondta: szívesen egyeztetne 
velem egy interjúról.

Egy másik ügynök, aki Rosanna 
Arquette-nek dolgozott, szintén azonnal 
tudta, miről van szó. Hogy miért keresem. 
– Ez a téma érzékenyen érinti őt – mondta 
az ügynök –, de fontos számára a problé-
makör. Biztos vagyok benne, hogy vállalja 
a beszélgetést. 

Annabella Sciorrával Twitteren tud-
tam felvenni a kapcsolatot. Közöltem 
vele, hogy kényes kérdésről lesz szó. Kicsit 
nyugtalan és tartózkodó volt, de megbe-
széltük, hogy mikor hívhatom fel.

Utánanéztem az egyetlen olyan Wein-
steinnel kapcsolatos vádnak is, amelyből 
rendőrségi ügy lett. 2015 márciusában 
Ambra Battilana Gutierrez, egy filippínó/
olasz modell, aki egy alkalommal beju-
tott a Miss Italy döntőjébe, úgy hagyta el 
Weinstein tribecai irodáját egy találkozó 
után, hogy egyenesen a rendőrségre ment, 
és bejelentést tett a producer ellen, amiért 
az megfogdosta. A New York-i rendőr-
ség kihallgatásra idézte be Weinsteint. 
A pletykalapok lázasan láttak munkához. 

És ekkor valami furcsa dolog történt: 
a  Weinsteinről szóló cikkek helyét olyan 
írások vették át, amelyek rossz fényt ve-
tettek Gutierrezre. A bulvárlapok azt 
írták, hogy 2010-ben, amikor a 
fiatal modell részt vett a Miss 
Italyn, elment Silvio Berlus-
coni egyik „bunga-bunga 
partijára”. Berlusconi ak-
kor Olaszország mi nisz-
terelnöke volt, és azzal 
vádolták, hogy prostituál-
takkal szexelt. A cikkek ál-
lítása szerint Gutierrez maga 
is prostituált volt, vagyonos 
olaszok kitartottja. Az állítólagos 
incidens utáni napon a modell elment 
megnézni az Én, Pán Péter (Finding Ne-
verland) című Broadway-musical, amely-
nek Weinstein volt a producere, jelentette 
a Daily Mail. A későbbiekben Gutierrez 

filmszerepet követelt magának, számolt 
be a New York Post pletykákat publi káló 
„hatodik oldala”. A modell elmondta, 

hogy sosem volt prostituált, 
Berlusconi partijára elvit-

ték, mert a Miss Italy 
résztvevőjeként ez kö-
telező volt, és azonnal 
kimentette magát, 
amikor nyilvánvaló 
lett, hogy milyen 
kínos helyzetbe ke-
veredett, továbbá 

nem követelt magának 
filmszerepet. Cáfolatait 

azonban mindig megkésve 
vagy egyáltalán nem jelentet-

ték meg. A Gutierrezről leközölt fotók 
is megváltoztak: nap mint nap fehérne-
műben, bikiniben jelent meg az újságban. 
A bulvárlapok ezzel azt a benyomást pró-
bálták kelteni, hogy ő volt a kezdemé-
nyező, aki női fortélyaival ravaszul behá-
lózta Weinsteint. És aztán egyszer csak a 
Weins teinnel szemben megfogalmazott 
vádak eltűntek. Ahogy Ambra Gutierrez is. 

Fordította:Pritz Péter

Ronan Farrow
Hollywood csúcsragadozója
Hatalom és erőszak az Álomgyárban

Egy hírhedt hollywoodi producer, Harvey 
Weinstein szexuális zaklatásainak, és az el-
lene folyó nyomozásnak a története ez a 
könyv. 2017-ben Ronan Farrow oknyomo-
zó újságcikkei feltárták az igazságot, és ál-
dozatok tucatjai vállalták névvel és arccal, 
hogy elmeséljék: hogyan bánt el velük a 
filmmogul.

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CN047

RONAN FARROW

HOLLYWOOD 
CSÚCSRAGADOZÓJA
Hatalom és erőszak az Álomgyárban

Részlet az azonos című könyvből,  
mely a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.Fo
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HVG KÖNYVEK

Bolti ár: 3900 Ft 
Klubár: 3625 Ft
Rendelési kód: CN103

Bolti ár: 3900 Ft 
Klubár: 3625 Ft
Rendelési kód: CN102

Bolti ár: 6500 Ft 
Klubár: 6045 Ft
Rendelési kód: CN101

Bolti ár: 3500 Ft 
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CN104

Bolti ár: 6500 Ft 
Klubár: 6045 Ft
Rendelési kód: CN105

Bethany Webster
Anyaseb
Hogyan gyógyítsuk  
transzgenerációs sérüléseinket 
és találjunk rá önmagunkra?

Társadalmunk elvárásai miatt a 
nők többsége önbizalomhiánytól 
szenved, és nemzedékről nem-
zedékre örökíti tovább az „anya-
sebet”. A  pszichológus szerző 
segít megállítani ezt a folyamatot.

Megan C. Hayes
Nyugalomútlevél
A harmonikus élet titkai 
a világ minden tájáról
A szerző a pozitív pszichológia 
szakértőjeként a legkülönbö-
zőbb kultúrákból gyűjt össze 
változatos módszereket, ame-
lyek hozzásegítenek ahhoz, hogy 
megleljük a lelki békét a min-
dennapjainkban.

Hannah Molloy
Mi jár a kutyám fejében? 
Érts szót a kedvenceddel!
Hannah Molloy kutyaetológus, 
viselkedési és kötődési szakértő 
a legújabb kutatásokra támasz-
kodva értelmezi és magyaráz-
za a kutyák kommunikációját. 
A  praktikus tippek és túlélési 
útmutatók minden gazdi segít-
ségére lehetnek.

Mimi Thorisson
Itália ízei
Receptek, titkok és történetek
A főzés már magában is varázs-
lat, az olasz ételek elkészítése 
pedig egyenesen alkímia. A cso-
dálatos könyvvel beutazhatjuk 
az olasz régiókat, és 100 egysze-
rűen elkészíthető, hagyományos 
receptet ismerhetünk meg.

English for Everyone
Angol vonzatos igék 
Az 1000 leggyakoribb szókapcsolat

A vonzatos igék (phrasal verbs) pontos hasz-
nálatának megértése és elsajátítása sokszor 
nehéz. A könyv témakörönként, mondatba 
foglalva mutatja be, majd írja körül magyarul 
a leggyakoribb kifejezéseket. Az önálló tanu-
lást számos feladat, színes illusztrációk és in-
gyenes online hanganyag segíti.

Bolti ár: 4500 Ft 
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CN106

Juliette Saumande
Játékos mesegyár
Találj ki izgalmas, új történeteket!
A különleges könyv lapjai négy részre 
vannak vágva, és a találomra kiválasztott 
szereplők, helyszínek és cselekmények 
alapján saját vicces, kalandos vagy akár 
félelmetes mesét alkothatsz. A több mint 
12 millió lehetőséget kínáló kötet fejleszti 
a képzelőerőt és a beszédkészséget, egye-
dül és társaságban egyaránt használható.

Bolti ár: 7650 Ft 
Klubár: 7110 Ft
Rendelési kód: CN107

Timothy Knapman
LEGO® Minifigurák
A kezdetektől napjainkig
Ismerd meg az elmúlt évtizedek közel 
2000 népszerű és ritka minifiguráját év-
ről évre az űrhajósoktól a vámpírokon és 
szuperhősökön át a filmes karakterekig!
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Nadine Hüttenrauch

Tudatos étkezés,  
egészséges élet
Táplálkozási tanácsok  
és 65 recept az intuitív étkezéshez

Ez a könyv azoknak szól, akik szeretné-
nek megszabadulni a diéták állandó 
hullámhegyeitől és -völgyeitől, elegük 
van az újabb és újabb táplálkozási tren-
dekből, vagy csupán egészséges és nyu-
godt kapcsolatot szeretnének kialakítani 
az étkezéssel és önmagukkal – mindezt 
bármiféle nyomás, stressz vagy szigorú 
diéta nélkül.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CN044

LÉLEK-
TÁPLÁLÉK

lózást. Remélem, ki fogják állni az idő 
próbáját, de ha nem, semmi bajom. Mert 
azok is a pillanatnyi helyzetre reflektál-
tak. Amikor először lehetett parmezánt 
kapni, az embereket győzködni kellett 
a friss bazsalikom felsőbbrendűségéről, 
és lebeszélni az előre darált borsról. Az 
én mantrám az volt: működjön a recept! 
Legyen annyira pontosan leírva, ameny-
nyire csak lehet, hogy mindenkinek si-
kerüljön elkészíteni, és ne vesszen kárba 
se idő, se hozzávaló.

A spektrum másik végén meg ott 
van mondjuk Pollan, Bottura vagy 
Kenji- López. Az előbbi egyre ihletet-
tebb könyveiben már a főzés alapkér-
déseire keres válaszokat. Honnan sze-
rezzük be a táplálékunkat, ha egyúttal 
a Föld sorsára is figyelünk? A középső, 
aki egyébként 3 Michelin-csillagos séf, 
megszállottan pazarlásellenes, és talán 
még mindig üzemeltet egy közkony-
hát, ahol hajléktalan embertársainknak 

adnak ételt. Kenji-López pedig rég el-
veszett abban a kérdésben, hogy 82,3 
vagy 84,5  fok az ideális hőmérséklet 
az aszaláshoz. Ez persze csak vicc. Őt a 
főzés mélyenszántó, technikai kérdései 
érdeklik.

Szóval szerintem hasznos, ha egy sza-
kács könyvszerző mániákus. Mint ennek 
a kötetnek a szerzője. Nem ismerem 
Nadine Hüttenrauch-ot személyesen, de 
gyanítom, hogy egy perc alatt találnánk 
meg a közös hangot. Az én nyitószöve-
gem ez lenne: „Azt tanultam, hogy rágj 
meg minden falatot harmincszor lenye-
lés előtt.” Nadine meg tán azt mondaná: 
hallgass a testedre. Mire én azt monda-
nám: nem ugyanarról beszélünk? 

És ettől kezdve tökéletes egyetértés-
ben lennénk a táplálkozásról. Hogy az 
nem csak kalória-belapátolás. Hanem 
tudatos döntések sorozata. Mondtam 
már, hogy Nadine-nal szuper jól meg-
értenénk egymást?

Stahl Judit

Mindig is azokat a szakácskönyveket 
szerettem, amelyek nem csupán recep-
tek random kollekciói. Mert olyasmit 
könnyű összedobni. Sokkal jobban ér-
dekelnek azok, amelyekben egy néző-
pont is felsejlik. Őszinte szándék, mé-
lyebb kíváncsiság. Felelősség, jóakarat.

Az első példa legyen F. Nagy Angéla. 
Örkény második, fiatal, rajongott fele-
sége nem jókedvéből kezdett el főzni. 
Hanem mert ráparancsolt a férje. És hát 
a vendégek, akikre főzni kellett? A kor 
legjobb, és nagyon éhes elméi. Angéla 
komolyan vette a feladatát. És minden 
túlzás nélkül mondom, hogy nem keve-
sebbet csinált, mint hogy a kommuniz-
mus hiánygazdálkodásának ideje alatt 
átmentette a polgári konyha átmenthe-
tő részét. (Én már a harmadik példányt 
használom el A család szakácskönyvé-
ből, mert letépődött a gerinc a gyakori 
nyitogatástól. Belül meg pont néhány 
kulcsmennyiségre esett zsírpetty.) An-
géla világa egyértelmű. Nézzünk kifelé, 
de főzzünk azzal, amink van.

Talán nem szerénytelenség, ha a saját 
szakácskönyveimmel folytatom a pél dá-
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Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CN049

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CN050

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN003

Laura Zimmerman
A szememet nézd!
Ha Greer Walsh csak a saját fejében létez-
ne, sokkal egyszerűbb élete lenne. Akkor 
végre nem számítana, hogy ő az egyetlen 
diák a Kennedy Gimnáziumban, akinek a 
melle nagyobb, mint a koponyája. De a fe-
jedbe zárva nem lehet röpizni. Se uszodába 
menni. És pláne nem tudsz furcsa, majd-
nem-randikon részt venni a lehengerlő stí-
lusú új sráccal.

Lana Popović
Véres grófnő
A történelmi fikció főhőse a fiatal Darvulia Anna, akire Báthory Erzsé-
bet hamar felfigyel, és az udvarba hívja. Az ambiciózus Anna számára 
ez maga a megvalósult álom. Ahogy a kegyetlen Báthory egyre töb-
bet van távol, Anna úgy kerül egyre közelebb a grófnőhöz. Amikor 
a véres grófnő őrülete egyre egyértelműbbé válik, rájön: ő valójában 
fogoly, nem pedig barát.

Jane Austen
Értelem és érzelem
Jane Austen hősnőinek története szerelemről, csalódásról, be-
csületről, álnokságról s természetesen reményről és boldogságról 
mesél. Miközben lenyűgöző és gyakran kaján képet fest a korabeli 
Angliáról, arról a világról, amelyben a hölgyek legfőbb foglalatos-
sága a férjvadászat. Ennek a regényének középpontjában a két 
Dashwood nővér, Elinor és Marianne áll, a regény címe is kettejük 
ellentétes természetére utal.

14+

16+14+

Bolti ár: 1690 Ft 
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CN041

Bolti ár: 1690 Ft 
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CN042

Marjorie Sarnat
Pompás kutyák
Több mint 30 vidám  
és extravagáns kutyaportré

A Kreatív Kikötő Macskák és Kiscicák című 
színezőkönyvének szerzője ezúttal a 
kutya bolondok kedvére való állatrajzokat 
alkotott, amelyeket gyönyörűen illuszt-
rált, egyedi motívumok ölelnek körbe.

Marty Noble
Steampunk
Marty Noble, a Jane Austen színezőkönyv 
megálmodója ezúttal a viktoriánus kort 
idéző környezetben felbukkanó nőket 
és fér fia kat alkotott, akiket a steampunk 
dizájnhoz illő fogaskerekek, óraműves 
alkatrészek, hőlégballonok, valamint vi-
rágok és pillangók vesznek körbe.
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Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CN048

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN084

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CN053

Yvonne Struck
Anyám, a pasik  
és egyéb zűrök
Marie szakértő a szerelemben – leg-
alábbis elméletben. De a gyakorlatban 
sajnos egészen más a helyzet: eddig még 
csak a saját alkarjával próbált csókolózni. 
Pedig sokkal szívesebben csókolná meg 
Flót, legjobb barátnőjének, Sonjának a 
bátyját!

Jen Calonita
Bírnod kell a célig
Miután Herkules bebizonyítja, hogy igazi 
hős, és újra istenné válik, úgy tűnik, végre 
helyreáll a világ rendje. Egészen addig, amíg 
Zeusz ki nem jelenti, hogy Meg nem lehet 
együtt a fiával, mivel halandó. Héra azonban 
felajánl egy lehetséges megoldást: esélyt 
ad Megnek, hogy bebizonyítsa, igenis van 
helye az Olümposzon – ehhez csupán egy 
titokzatos küldetést kell teljesítenie.

Maros Edit
Bonyolult egy szerelem
A szerelem #BONYOLULT. Ami persze nem 
meglepő, mert hát, mi nem volt az már ed-
dig is Adél életében?! A párkapcsolatosdi 
ráadásul extrán nehezített terep, nem árt 
állandóan résen lenni. Érdemes újraértel-
mezni a rendrakás fontosságáról vallott 
nézeteket, és az sem segít, ha az ember lá-
nya nem lát ki a rózsaszín ködből. Pláne, ha 
a rosszakarók is keverik a szálakat.

12+10+ 12+

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CN054

Lindsey Galwin
Darwin sárkányai
1835 – A hajósinas Syms Covington élete 
legnagyobb kalandja felé tart a világhírű 
tudós, Charles Darwin segédjeként. Az úti 
cél: a Galápagos szigetek. Egy vihar után 
hajótöröttként lakatlan szigetre vetődik, és 
olyan felfedezést tesz, ami megváltoztat-
hatja a világot. Most már nemcsak a saját 
életéért kell küzdenie, hanem egy eddig 
felfedezetlen faj sorsa is az ő kezében van.

10+

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CN052

Beth Reekles
The Kissing Booth

Még egyszer, utoljára
Egy korszak vége,  
minden más kezdete

Kitört a nyár, és Elle tervei a feje te-
tejére állnak, amikor kiderül, hogy 
egy olyan egyetemre is felvették, 
amelyikről álmodni sem mert. 
Már csak pár napja maradt, hogy 
meghozza a nagy döntést. Válasz-
tania kell: vagy a Harvardot célozza 
meg a pasijával, vagy a Berkeley-re 
megy a legjobb barátjával, aho-
gyan tervezték, amióta az eszüket 
tudják.

ELLE, LEE ÉS NOAH 
TÖRTÉNETE 
A VÉGÉHEZ ÉR

12+

Disney
SORSFORDÍTÓ 
TÖRTÉNETEK
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Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CN067

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CN068

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CN069

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CN070

Rosie Banks
A kis állatmentők
Lotti és Mia legjobb barátnők, és 
imádnak kívánságokat teljesíte-
ni a bűbájos varázserejük segít-
ségével. Liza családja állatmentő 
központot üzemeltet, de nem 
csak az állatok vannak bajban. 
Vajon tudnak a lányok Lizának 
segíteni, hogy megmentse a 
menhelyet?

Rosie Banks
Mozivarázs
Lottinak és Miának újabb kí-
vánságot kell teljesítenie! Mimi 
nagyon izgatott, hogy egy film-
ben statisztálhat, ám Méreg her-
cegnő eltökélt szándéka, hogy 
elrontsa a nagy pillanatot. Vajon 
a lányoknak sikerül valóra válta-
ni Mimi nagy álmát, hogy mo-
zifilmben szerepeljen?

Lucy Daniels
Kisróka veszélyben
Anni és Samu egyre többet se-
gédkezik a Noé Állatkórházban. 
Az erdő melletti parkolóban 
egy sérült rókát találnak, és ha-
marosan kiderül, hogy az egész 
rókacsaládnak új otthonra van 
szüksége. Vajon sikerül őket biz-
tonságosan átköltöztetni?

Lucy Daniels
Kutyus gazdira vár
Egy elveszett, beteg kutyust 
hoznak a Noé Állatkórházba. 
Sürgősen meg kell műteni, ám 
a beavatkozás sokba kerül. Anni 
és Samu elhatározzák, hogy 
szerveznek egy kutyabemuta-
tót, hogy összegyűjtsék a pénzt, 
s talán még a gazdi is időben 
előkerül...

6+ 6+6+ 6+

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CN066

Pippa Funnell
Kapitány – Veszély és ösztön
Tilly ámulva nézi, ahogy egy 
óriási, fenséges pej érkezik az 
Ezüstpatkó tanyára. A neve Ka-
pitány, korábban rendőrló volt, 
és számos akcióban vett részt: 
focimeccseken és tüntetéseken 
is segített fenntartani a rendet. 
Este, a  karácsonyi parti közben 
kigyullad az egyik istálló...

7+

Fodor Marcsi
20 rendkívüli magyar, akit az egész világ ismer
Ebben a kötetben húsz olyan magyar ember történetét találod, akik 
felfedezéseiknek, találmányaiknak, alkotásaiknak köszönhetően világ-
szerte ismertek. A könyvet fellapozva megtudhatod, hogyan indultak 
el és mentek végig azon az úton, amely a világhírnév felé vezetett.

8+

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CN071

Jan Andersen
Dusty – 
Veszélyes küldetés
Egy éjszaka betörnek Paul csa-
ládjának házába. Szerencsére 
Dusty megzavarja a tolvajokat, 
akik így kénytelenek elmenekülni 
néhány kisebb zsákmánnyal. De 
vajon kik lehettek azok? Paul és új 
barátja, Alex elhatározzák, hogy 
kiderítik, kik voltak a tettesek. 

9+

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CN055

GYEREKKÖNYVEK
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Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CN060

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CN061

Bolti ár: 1690 Ft 
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CN062

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CN065

Daisy Meadows
Nelli nagy napja
A Betűvető Iskolában hang-
versenyt adnak a tanulók. Ám 
amikor Nelli, a tehetséges kisci-
ca énekelni kezd a hangjegyek 
hirtelen eltűnnek a kottákból, 
és kis idő múlva az egész Ba-
rátság-erdő egyre csendesebb 
lesz. Félő, hogy hamarosan min-
den elnémul.

Daisy Meadows
Maja nem hagy cserben
Lili és Luca Jámbor néni segít-
ségére siet, aki elvesztette az 
emlékezetét, és fogalma sincs 
róla, hogy hova indult reggel. 
A lányok egy térképet találnak 
nála, amely a Betűvető Iskolába 
vezető utat mutatja, így hát oda-
mennek, és Aranymancs tanító 
nénitől kérnek segítséget.

Berit Bach
A fekete póni rejtélye
Emma egy éjszakai lovaglás al-
kalmával váratlanul egy fekete 
pónira bukkan a Tündérmo-
csárban. Vajon, hogy kerülhetett 
oda? Lehet, hogy nem is igazi 
pónival állnak szemben, hanem 
a híres, elátkozott tündérpóni-
val, Tharanellel? A diákok lázasan 
próbálnak a rejtély végére járni.

Sandra Grimm
A lovagvár titka
Jóskát zavarja, hogy egyetlen 
várúr sem akarja felfogadni 
apródnak, mert túl kicsi. Hogy 
lesz így belőle igazi lovag? Ám 
amikor a rettegett Fekete Lovag 
megtámadja az apja várát, Jós-
kának ravasz ötlete támad. Talán 
végre eljött az idő, hogy bebizo-
nyítsa, mekkora hős ő valójában!

5+ 5+

6+ 5+

Egressy Zoltán
Piszke papa meséi
Tíz vidám állatmese

Egressy Zoltán első gyermekkönyve – Ezópusz és La Fontaine 
nyomán – az állatmesék hagyományait követi. Tíz állat, tíz kedves, 
okosan tanító, elgondolkodtató történet és megannyi meséléssel 
töltött közös perc – ezt ígéri ez a szépen illusztrált kötet.

4+

TESÓKÖNYV – Mesélj nekem!
Mesék és versek a testvéri szeretetről

Akárcsak az életben, úgy ebben a könyvben is vannak édestest-
vérek, örökbefogadott tesók, na meg féltékenyek és veszekedő-
sek, szelídek és bátorítók – ismerős történetek, „ahaélmények”, 
amik közelivé teszik a néha akár nehéz pillanatokat is. 

5+

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CN074

Bolti ár: 2690 Ft 
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CN073
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Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CN075

Disney Baby

ELSŐ SZÍNEZŐIM
Színezni nem csupán jó móka, 
hanem igazán fontos is, hiszen 
a színezés javítja a gyermekek fi-
nommotorikus képességeit, se- 
 gít a térbeli tudatosság terüle-
tén, a helyes ceruzafogás kiala-
kításában, és az érzelmek keze-
lésében, emellett javítja a kéz és 
szem koordinációját és serkenti 
a gyermekek kreativitását.

Állatok
Rendelési kód: CN058

Színes évszakok
Rendelési kód: CN059

Disney Baby
Első színeim
Mennyi gyönyörű szín vesz kör-
be minket! Fedezzünk fel és ne-
vezzünk is meg gyermekünkkel 
minél többet – ebben nyújt se-
gítséget ez a kedves lapozó. 2+

0–2

Christian Tielmann – 
Niklas Böwer
Kamionok  
és teherautók
Az óriás teherautók vilá-
ga rettentően izgalmas 
és érdekes! Az olvasó 
Mirával és Danival 
együtt megtudhatja, 
hogyan szállítják a 
szélerőműveket, hogyan 
dolgoznak a bánya-
dömperek, és mi az az 
országúti vonat.
Rendelési kód: CN056

Christian Tielman – 
Niklas Böwer
Óriási járművek  
az építkezésen
Nézd csak, itt egy társas-
ház épül! Amíg elkészül, 
Lukácsnak alkalma nyílik az 
építkezésben részt vevő ösz-
szes járművet megismerni – 
a rotátoros roppantó ollóval 
felszerelt bontógéptől 
az ültetőgépig. Lukácsnak 
a legjobban a kotrógép 
tetszik.
Rendelési kód: CN057

3+

Kiki Thorpe
Pillantásnyi varázslat
Enyhe tengeri szellő és egy tündér 
csengettyűhangú kacagása  – eny-
nyiből sejtheti csupán Kate, Mia, 
Laney és Gabby, hogy valami va-
rázslatos történik velük. A négy ba-
rátnőt hétköznapjaikból egy szem-
pillantás alatt a legcsodálatosabb 
helyre repíti valaki – Sohaországba, 
amely a tündérek és hableányok 
otthona... 
Rendelési kód: CN063

Kiki Thorpe
Két világ közt
Ez nem igazság! Épp kezdték ott-
hon érezni magukat Tündérvölgy-
ben, mikor Kate-nek, Miának, Laney-
nek és Gabby-nek haza kell térnie. 
Csingiling azt mondja, még soha, 
egy gyerek sem tért vissza Soha-
országba, de Laney ezt úgyse hiszi 
el! Soha többé nem vágtathat az 
erdőn szarvasháton? És hogy tanul 
meg így az állatok nyelvén?
Rendelési kód: CN064

6+

Andreas H. Schmachtl
Alma Magdi
A Vadrózsa utcában mindig  
történik valami – 23 mese
A csodálatos rajzokkal illusztrált mese-
sorozat harmadik kötetében új kalandok 
várnak Alma Magdira és barátaira. Felfe-
dezőútra indulnak, tengerre szállnak, pik-
nikeznek, panziót nyitnak. És ami a legiz-
galmasabb: meg kell menteniük Magdi 
otthonát egy betolakodótól...

4+
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6+

Bolti ár: 1290 Ft/kötet 
Klubár: 1195 Ft/kötet

Bolti ár: 890 Ft/kötet 
Klubár: 830 Ft/kötet

Bolti ár: 890 Ft/kötet 
Klubár: 830 Ft/kötet

BARÁTAIM, A JÁRMŰVEK
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GYEREKKÖNYVEK

Bolti ár: 3290 Ft 
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CN072
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BABILON

Bolti ár: 5270 Ft 
Klubár: 4900 Ft
Rendelési kód: CN404

Bolti ár: 1995 Ft 
Klubár: 1855 Ft
Rendelési kód: CN405

Bolti ár: 2690 Ft 
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CN406

Bolti ár: 4995 Ft 
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CN403

Rachel Williams – Freya Hartas
Láss csodát!
Ebben a könyvben 50 természeti jelenség, 
50 lenyűgöző történet, valamint mesés il-
lusztrációk várnak! Néhány történet lassan, 
napok, hetek alatt játszódik le. Ilyen a lepke 
kibújása a bábból, vagy az, ahogy a mókus 
bespájzol magának télire. A napfelkelte 
vagy egy felhő születése viszont a pillanat 
műve. Hagyd, hogy magaddal ragadjanak 
a természet meséi, figyelj, és láss csodát!

Christina Braun
Mi MICSODA OLVASÓ – Óceánok
A vakító kéken csillogó tengerben halak, 
polipok, teknősök és delfinek úsznak. Az 
óceánok sötét mélyén különös lények les-
kelődnek. A bolygónk kétharmadát borító 
hatalmas sós vízi rendszerben a legapróbb-
tól a legnagyobbig minden lénynek meg-
van a szerepe, és az óceánok élővilágának 
egyensúlya a világon mindenki számára 
fontos. Olvass önállóan az óceánok titkairól!

Markéta Novakova – Edit Hajdu
BÚJÓCSKA – Kuckók és vackok
Tarkabarka kartonkönyv mókázós olvasga-
tásra. Hahó, van itthon valaki? Vagy min-
denki elment otthonról? Dehogy! A csiga 
visszahúzódik a házába, ha veszélyben érzi 
magát. A sün szúrós labdává gömbölyödik. 
A teknős pedig csodaszép, színes páncélja 
alatt lel menedéket. Ha már minden állatot 
megtaláltatok, a domború elemeket körbe 
is rajzolhatjátok.

Rachel Piercey – Freya Hartas
Kerek erdő, esztendő
Verses böngésző
Ebben a varázslatos erdőben iskolába járnak a kisállatok, nyusziék-
nál születésnapi zsúrt rendeznek, az akadályversenyen pedig az ösz-
szes erdőlakó elindul, még a csigabiga is! A nyuszik hajóra szállnak, 
az őzikék virágot locsolnak, a szarvas és a mosómaci színpadra lép. 
És évszakról évszakra még mennyi más történik! Minden oldalpáron 
keresgélős feladatok és gyönyörű versek várnak.

6+ 7+ 1–3
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Paula Harrison
A kis varázsróka
Pippa összebarátkozik a park-
ban élő varázslatos skarlát-
rókacsaláddal. Kismancs a 
kedvence. Ám az elbűvölő 
lényeket szörnyű veszély fe-
nyegeti! Pippa szert tesz egy 
varázskőre, amellyel beszélni 
tud a mágikus lényekkel. Va-
jon sikerül megmentenie kis 
barátait az álnok, gonosz Sir 
Kokas mesterkedéseitől?

Rendelési kód: CN401

Paula Harrison
A kis csillagfarkas
Emma egy varázslatos erdő-
ben él, ahol esténként a csil-
lagfarkasok éneke csalogatja 
elő az égbolt fényességeit. 
Egy napon Emma megmenti 
egy csapdába esett kisfarkas 
életét. Vissza kell vinnie a fal-
kájához!
Rendelési kód: CN402

Bolti ár: 1590 Ft/kötet 
Klubár: 1475 Ft/kötet

5+ 5+
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NAPRAFORGÓ

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CN614

Eliseo García – Moni Pérez
Az evolúció
A földi élet kialakulása
Első pillantásra az élőlények annyira külön-
böznek egymástól, hogy szinte el sem hin-
nénk, hogy bármi közös is lenne bennük. 
Csakhogy... Ha jól figyelünk, észrevehetjük 
a hasonlóságokat is: a virágokban, a szőr-
ben, a tollakban, a pikkelyekben... Véletlen 
lenne? Egészen biztos, hogy nem.
Az evolúció már évmilliók óta tart, és lehe-
tővé tette, hogy régen és most is élőlények 
óriási változatosságban élhessenek együtt 
a bolygónkon. Tarts velünk az evolúció ka-
landjának felfedezésében, ismerd meg job-
ban a földi élet kialakulásának állomásait!

KIRAKÓSOK kicsiknek
A legkisebbek kezébe való kötetben olda-
lanként meglapul egy kétdarabos puzzle, 
mindkét oldalán egy-egy képpel. Remek 
szórakozás összerakni és szétszedni ezeket 
a kerek kirakósokat.

MESÉLŐ könyvek
A Mesélő könyvek szó szerint mesélnek 
a  köteteken lévő hangmodul segítségé-
vel. A leírt történetek Major Eszter tolmá-
csolásában szólalnak meg. 

GÖRDÜLŐ könyvek
A Gördülő könyveket bárhova elguríthat-
juk, hiszen valóban kerekeken mozognak! 
A kedves történetek pedig a tűzoltók vagy 
a gazdák világába enged egy kis betekin-
tést a gyerekeknek.

MOZGÓ könyvek 
Hihetetlen kaland várja a kicsiket a Moz-
gó könyvekben! Minden egyes lapozással 
újabb és újabb kedves állat emelkedik ki a 
lapok közül, amely garantáltan mosolyt csal 
a kicsik arcára!

HALLGASD MEG a hangomat!
A legkisebbeknek készült ez a sorozat, 
amely segít eligazodni az érdekes járművek 
és az állathangok birodalmában.

4+

2+

2+ 2+2+
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Járművek
Rendelési kód: CN601

Tanya
Rendelési kód: CN602

Bolti ár: 2790 Ft/kötet 
Klubár: 2590 Ft/kötet

Bolti ár: 1890 Ft/kötet 
Klubár: 1755 Ft/kötet

Bolti ár: 1790 Ft/kötet 
Klubár: 1660 Ft/kötet

Bolti ár: 3990 Ft/kötet 
Klubár: 3710 Ft/kötet

Bolti ár: 2490 Ft/kötet 
Klubár: 2315 Ft/kötet

A dzsungel könyve
Rendelési kód: CN603
A teknős és a nyúl
Rendelési kód: CN604
Az oroszlán és az egér
Rendelési kód: CN605
Hófehérke és a hét törpe
Rendelési kód: CN606

Kedvencek
Rendelési kód: CN609

Tanya
Rendelési kód: CN610

Tibi traktora
Rendelési kód: CN607

Tomi tűzoltóautója
Rendelési kód: CN608

A tanya hangjai
Rendelési kód: CN611

Állatkölykök
Rendelési kód: CN612

Járművek
Rendelési kód: CN613

30

kiemel- kedő  elemekkel

valódi  kere- kekkel

tedd össze  és fordítsd  meg

10
hang
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MÓRA

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CN501

Bolti ár: 2999 Ft 
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CN504

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CN503

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CN505

Bolti ár: 1699 Ft 
Klubár: 1580 Ft
Rendelési kód: CN506

Dóka Péter – Oravecz Gergely
Az ellopott zsiráf
Vidékről érkezett, pipázik, hatalmas bajusza 
van, és imádja a pacalpörköltet. Ő Szalai 
tata, Jenci és Barnabás nagyapja, aki úgy 
dönt, felcsap nyomozónak, és megkeresi 
unokáival az állatkertből ellopott zsiráfot. 
Hogyan lesznek hőseinkből tévésztárok, 
miért eszik mindig parizert a kétbalkezes 
nyomozó, és kik a rejtélyes zsiráftolvajok?  
Mindez kiderül ebből a vidám történetből.

Sportszelfi –  
avagy a sportolás művészete
Antológia – Ritter Ottó rajzaival

A kötetben szereplő, három korosztálynak, 
7–9, 10–12 éves és 13 évnél idősebb gye-
rekeknek szóló kortárs versekben, kispró-
zákban a legkülönfélébb sportágakkal ta - 
lálkozhat az olvasó – de mindegyik írás 
közép pontjában ugyanaz a semmihez sem 
fogható érzés áll: a mozgás öröme.

Molnár Jacqueline
Bújócska
Ez a könyv egy olyan kislányról szól, aki még 
a kétségbeejtő járvány közepette is a játé-
kot és a vidámságot keresi a világban. Ő se-
gíthet mindannyiunknak átvészelni ezt a 
nehéz időszakot, hiszen ahol anya egyaránt 
lehet tündér és boszorkány, ahol apa átvál-
tozhat krokodillá, a testvér akár kismajom is 
lehet, a háziállat pedig tigris, ott vidámab-
bak a nyomasztó hétköznapok is. 

Zalka Csenge Virág
A varjúherceg 
Klasszikus népmesék ismeretlen változatai

A varjúherceg meséi az olvasó számára is-
merős népmesék itt közölt, távoli változatai 
közel hozzák a világ népeit. Megmutatják, 
mennyi hasonlóság van közöttünk, de azt 
is, milyen lenyűgözően sokfélék vagyunk. 
Hiszen Hamupipőke néha fiú, és a három 
kismalac kalandjai olykor erdei manókkal 
esnek meg. 

Majoros Nóra – Szabó Imola Julianna
Éjjeli kalamajka 
A Már tudok olvasni-sorozat olyan gyerekek-
nek szól, akik most barátkoznak az önálló 
olvasással. Kortárs magyar írók és grafikusok 
közös munkájából születtek ezek az izgal-
mas, tréfás történetek, amelyek három szin-
ten át, a fokozatosság elvét követve vezetik 
a gyerekeket az értő olvasás felé. A könyv 
végén játékos szövegértési feladatok és el-
ismerő oklevél mélyíti el az olvasásélményt.

9+
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Bolti ár: 2699 Ft 
Klubár: 2510 Ft
Rendelési kód: CN502

Kiss Judit Ágnes
A csodabogár
Zsófit sokszor csúfolták osztálytársai, mert 
más, mint a többiek. Szülei ezért új iskolába 
íratják. Első napján máris rendkívüli dolog 
történik vele: egy különleges bogarat talál 
a szekrényében. Csodabogár fontos külde-
téssel érkezett: meg kell tanítania a lányt le-
küzdenie gátlásait, hogy beilleszkedhessen 
az új közösségbe. Ismerd meg e különleges, 
támogató barátság történetét!

9+
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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 2021. november 1-jéig 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.

Az ön helyi munkatársa:

www.lira.hu
e-mail: konyvklub@lira.hu


