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ALuLíRott megReNDeLem A LíRA KÖNyVKLubtóL AZ ALábbi teRméKeKet. 
VáLLALom, Hogy A megReNDeLőLApoN SZeRepLő teRméKeK VéteLáRát 
AZ átVéteLLeL egyiDejűLeg KiegyeNLítem.

7000 Ft Feletti megrendelőinknek
ajándékkönyvet küldünk. 
(Az ajánlat a postai és helyi munkatársain kon keresztüli 
megrendelésekre vonatko zik, és a készlet erejéig érvé-
nyes! Ha a meg hirdetett könyv elfogyna, akkor ugyanilyen 
értékű könyvet küldünk helyette.)

visszhangzó szavak
Emma Forrest
125 × 195 mm, 272 oldal, kartonált

A huszonkét éves újságírónő magányos, önsebző 
és bulimiás. Öngyilkossági kísérlete után egy zsigeri 
optimizmust sugárzó pszichiáternél, Dr. R-nél találja 
magát, s hamarosan mély és bizalmon alapuló 
orvos–páciens kapcsolat alakul ki közöttük. A lány 
szenvedése közepette sem adja fel az írást.
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Király Levente
főszerkesztő

MaGyar nyelv 
és irodaloM
165 × 238 mm,
120 oldal, kartonált
rendelési kód: bm104
Bolti ár: 1490 Ft
klubár: 1380 Ft

EmElt szintû     

2017
érEttségi

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

szemben ezek a könyvek nem az 
eddig tanultak globális áttekin-
tését kívánják nyújtani, hanem 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által 2016 decemberében 
nyilvánosságra hozott, 2017-es emelt szintű 
magyar nyelv és irodalom, történelem, illetve 
matematika érettségi vizsga szóbeli témaköre-
inek kidolgozását adják, a Részletes érettségi 
Vizsgakövetelmények alapján.
Az irodalom és a történelem kötetek szerzői 
az ELTE állam- és jogtudományi kara Felvé teli 

MateMatika
165 × 238 mm,
168 oldal, kartonált
rendelési kód: bm102
Bolti ár: 1490 Ft
klubár: 1380 Ft

történeleM
165 × 238 mm,

100 oldal, kartonált
rendelési kód: bm103

Bolti ár: 1490 Ft
klubár: 1380 Ft

Előkészítő Bizottságának tagjai. A matematika 
könyv szerzőjének, dr. Siposs Andrásnak több 
évtizedes oktatási tapasztalata van számos isko-
latípusban és oktatási szinten, több sikeres kö-
zépiskolai tankönyv és feladatgyűjtemény írója. 
Mesterpeda gógus, kutatótanár, tantárgygondo-
zó, szak tanácsadó, vezetőtanár.

Művészeti 
anatóMia
Barcsay jenő
240 × 320 mm, 320 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bm101
Bolti ár: 9900 Ft
klubár: 9290 Ft

Az anatómiai atlasz tudományos alaposságú 
szakkönyv, képtáblái pedig önálló művészi értékű 
rajzok. Első ízben több mint hatvan évvel ezelőtt 
jelent meg. Azóta idehaza és külföldön egyaránt 
nélkülözhetetlen kézikönyve lett a művészeti 
oktatásnak, hasznos segítője a képzőművészeti 
alkotómunkának, de élvezettel forgatják lapjait 
a szép rajzok kedvelői is.

Lee Child az az író, akinek fejéből kipattant 
jack Reacher – egy mondatban így foglalhat-
nánk össze az angol –amerikai sztárszerző pá-
lyáját, amely több tucat, egyenként sokmilliós 
példányszámban eladott könyvből, és persze 
még sok más egyébből áll: a világ egyik leg-
népszerűbb írója erről mesél nekünk a nagy-
interjúban.

Gabriel García Márquez, az utóbbi évtize-
dek talán legnagyobb hatású írója sajnos már 
három éve nincs közöttünk, és élete utolsó 

időszakában már nem tudott alkotni, de a 
Magvető kiadó egy érdekességgel jelentke-
zik: közép- és kelet-Európáról írott cikkeinek 
gyűjteményével. Ez minket, magyarokat több-
szörösen is érint, ugyanis a mágikus-realizmus 
későbbi megteremtője 1957-ben Budapesten 
járt tudósítóként, és döbbenetes erejű cikkek-
ben írta meg, mit tapasztalt minálunk.

Végül pedig egy éppen születőben lévő 
világsikerre hívom fel szíves figyelmüket: 
az Oroszlán című, mélyen felkavaró hatású 

könyv egy elveszett indiai kisfiúról szól – törté-
netéből filmet is forgattak, amelyet hat Oscar-
díjra jelöltek.

jó olvasást!
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athenaeum kiadó

2017
HáBORú  
OROSz-
ORSzáGGAL
sürgető figyelmeztetés 
egy magas rangú 
katonai vezetőtől
Sir Richard Shirreff
125 × 200 mm, 
480 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm106
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

A 2008-as orosz–grúz 
há ború olyan volt, mint az 
1930-as években a Rajna- 
vidék megszállása, de 
ahogy akkor, most sem 
foglalkoztunk a baljós elő-
jelekkel. Aztán 2014-ben 
Putyin elfoglalta a krím 
félszigetet, ahogy anno 
a Szudéta-vidéket Hitler, 
de mi ezen is hamar 
túltettük magunkat. Azóta 
Oroszország megtámadta 
Ukrajnát, és a Baltikum 
lehet a következő...
Sir Richard Shirreff, 
a nATO nyugalmazott 
tábornoka több évtizedes 
katonai tapasztalat alap-
ján teszi fel a kérdést: 
mi lesz, ha a világ vezető 
hatalmai továbbra sem 
veszik komolyan az orosz 
elnök arrogáns politiká-
ját? Vajon a nATO tovább-
ra is a háttérben marad? 
Vajon szigorúbban lépnek 
majd fel Európa politikai 
erői, és ami a legfonto-
sabb, vajon elődjénél 
határozottabb álláspontot 
képvisel majd az Egyesült 
államok új elnöke? 
Így vagy úgy, de 2017 
lehet a fordulat éve...

szereleMszoMbat
Münz András
124 × 183 mm, 208 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bm105
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Szerelmesnek lenni jó. 
Bármely napon. Hétvégén 
is. Fiatalon megpróbáljuk 
utolérni a kiszemelt célsze-
mélyt. Idősebb korunkban 
már a buszon, az újság mögül 
szeretnénk rájönni, hogy az 
a bizonyos lány észrevett-e 
minket. Aztán eljön a pilla-
nat, amikor már a fogorvosi 
asszisztensnő együttérző 
pillantásáért is hálásak 
lehetünk. 

izzó váGy
Fájdalom nélkül  
nincs szenvedély
j. kenner
135 × 215 mm, 
320 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm107
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

kat nem az átlagos fiatal nők 
életét éli. Apja csaló, ő is 
benne van egy-két stikliben. 
Cole magányos férfiként 
tengeti mindennapjait. 
Sármos, különleges, de sötét 
titkokat őriz, emiatt szinte 
soha nem lehet felszabadult. 
kat már-már feladatának érzi, 
hogy átadja magát Cole-nak 
és a bűnös élvezetnek. 

túlélteM az everestet
Beck Weathers–Stephen G. Michaud
125 × 195 mm,
336 oldal, kartonált
rendelési kód: bm108
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

1996 májusában egy 
elszánt amatőr elindul, 
hogy megmássza a 
csúcsok csúcsát, a Mount 
Everestet. Sokan döntenek 
így azon a tavaszon, de 
ebből az expedícióból 
alig páran térnek vissza. 
nyolcan életükkel fizetnek 
a legnagyobb álomért. 
El kell telnie csaknem két 
évtizednek, hogy Beck 
Weathers, ez a merész és 
makacs ember megírja saját 
vissza emlékezéseit a tragikus kalandról. 
Egyszerű szavakkal beszél a fanatizmus határát súroló 
szenvedélyéről, bevonva az emlékezésbe családtagjait 
és közeli ismerőseit is. néhol hátborzongató, de egyúttal 
nagyon is emberi hangú olvasmány a Túléltem az Everes-
tet – végső erőpróbákról, akaratról, kitartásról és hitről.

a nobel-díjas kéM
Wisinger István
125 × 200 mm, 448 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bm113
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Szent-Györgyi Albert 1937. 
december 10-én átvette 
a nobel-díjat a C-vitamin 
és a fumársavkatalízis 
szerepének terén tett 
felfedezéseiért. De milyen 
ember is volt Szent-Györ-
gyi, aki élete utolsó két 
évtizedét a rákkutatásnak 
szentelte? Wisinger István 
e dokumentumregényben 
a tudós kevésbé ismert 
oldalát igyekszik feltárni.

kósza utak  
leGendája
Halászkirály
Gerencsér jános
124 × 183 mm,
352 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm111
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Az úr 1151. évében, egy 
képzeletbeli világban két 
királyi sarj, egy fiatal hercegnő 
és egy ifjú lovagkirály menekül 
üldözői elől. Ellenségek ők, 
sorsuk mégis összefonódik, 
miközben véres csaták-
ban küzdenek koronájuk 
visszaszerzéséért. De vajon 
mi csábít jobban: a szerelem 
vagy a hatalom?

rabul ejtve
Crossfire sorozat
Sylvia Day
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
rendelési kód: bm109
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

Végre itt a nemzetközi siker-
sorozat várva várt 4. része, 
Eva és Gideon szenvedélyes 
szerelmének története 
folytatódik: „...éreztem, 
hogy Gideon kicsúszik 
a kezem közül... Borzasztó 
válaszút elé kerültünk: vagy 
az ismerős, biztonságos lét, 
amit megismerkedésünk 
előtt éltünk, vagy a harc egy 
álomszerű jövőért...”

#verslavina
a nő meg a férfi
Szabó T. Anna – Lackfi jános
124 × 183 mm, 56 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bm110
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

A #verslavina egy ajándék-
versből kiinduló, majd azt 
kinövő improvizációs asszoci-
ációfolyam. Tizenhat szerző, 
nők és férfiak – férfiakról és 
nőkről. A nő meg a férfi negy-
ven verse nem csak azoknak 
igazi csemege (hol önfeledt 
nevetés, hol könyörtelenül 
őszinte tükör), akik a negyve-
nes éveikben járnak, de nekik 
mindenképp.
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general Press könyvkiadó

szorul a Hurok
Robert Dugoni
137 × 197 mm,
360 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm115
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A Cowboy mindannyiszor 
szakszerű, bonyolult hurkot 
készít, gondosan elrendezi az 
áldozat ruháit, és miután vég-
zett, bezárja maga mögött az 
ajtót. A motelszobához kiérke-
ző rendőrök semmi érdem-
leges nyomot nem találnak. 
Tracy Crosswhite nyomozó 
és a csapata mégsem adja 
fel, hogy elkapja a gyilkost, 
aki sorra szedi az áldozatait 
Seattle bárjaiban.

szökésben
james Grippando
137 × 197 mm,
376 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm120
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Egy szeptemberi reggelen 
Sashi Burgette nem érkezik 
meg az iskolába. nem ez az 
első eset, hogy a kamasz lány 
elszökik otthonról, ez alka-
lommal viszont többé nem 
kerül elő. Dylan Reevest azzal 
gyanúsítják, hogy megölte 
a lányt, és halálra ítélik. Három 
évvel később, a férfi kivégzése 
előtt pár nappal az eltűnt lány 
váratlanul jelentkezik: felhívja 
az édesanyját telefonon...

vörös éGbolt
Iny Lorentz
137 × 197 mm,
448 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm114
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

1860: Texasban vihar előtti 
csend honol. észak és Dél 
között napról napra növekszik 
az ellentét, az indulat pedig 
egyre csak gyűlik az emberek-
ben. Iny Lorentz sorozatának 
befejező kötetében folytatódik 
a telepesek kalandokban 
bővelkedő története. Szerel-
mek szövődnek, barátságok 
köttetnek, közben pedig dúl 
a háború, amely vérvörösre 
festi az eget Amerika felett.

az aMazon  
és a katona
Mary jo Putney
137 × 197 mm, 
304 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm116
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

Will Masterson egy bárói cím 
és jókora vagyon örököseként 
kényelmes életet élhetne 
angliai otthonában, ő mégis 
katonának áll. Sok-sok évnyi 
napóleon elleni háborúsko-
dást követően, hazatérése 
előtt még elvállal egy utolsó 
küldetést. úti célja, a hegyek 
között megbúvó kis királyság, 
San Gabriel, ahol a sors kar jai-
ba sodorja álmai asszonyát..

a MakranCos  
HerCeGnő
karen Hawkins
137 × 197 mm,
272 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm119
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Michael Hurst egyiptológus 
leghőbb vágya, hogy megta-
lálja az ősi családi amulettet. 
Amikor a különc felfedező 
rájön, hogy az ereklye Skó-
ciá ban lehet, munkatársával, 
a házsártos jane Smythe-
Haughtonnal együtt útra kel. 
Ahogy közelednek úti céljuk, 
a vadregényes Barra szigete 
felé, a lány egyre különöseb-
ben kezd viselkedni.

elHallGatott szavak
Elisabeth Gifford
137 × 197 mm,
320 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm117
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

Elisabeth Gifford (A tenger 
háza) legújabb könyvének 
festői képeiben Valenciától az 
angol vidékig, Franco rémural-
mától a második világháborún 
át az 1980-as évekig számta-
lan helyszín, életút elevenedik 
meg előttünk, miközben 
a kötet szereplői szálról szálra 
igyekeznek felfejteni közel fél 
évszázad megannyi titkát, és 
csak remélhetik, hogy nem 
kell túl nagy árat fizetniük.

Mit vétetteM?
Amanda Prowse
137 × 197 mm,
340 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm118
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

kathryn Brooker anya és 
feleség. két szép kamasz 
gyermeke, vonzó, iskola-
igazgató férje oldalán olyan 
életet élhet, amilyet mindenki 
irigyel: az angol kisváros 
elit iskolájának tanári kara, 
a barátaik, a jómódú szülők 
sokasága. Egy nap azonban 
olyasmi történik a mindig 
rendes ház falai között, amely 
áthúzza, összekaszabolja a 
tökéletes élet, a mintacsalád 
eddig ismert képét. Mert 
a zárt ajtók mögött szenvedés 
volt, kín és megsemmisülés. 
Amanda Prowse könyve 
a tűrés és a küzdelem regé-
nye, a gyermekeiért magát 
is feláldozó nőé, aki végül 
mégis képessé válik a harcra, 
amellyel saját magának tar-
tozik. De hogyan kaphat erő-
re egy reménytelen asszony, 
miként képes megváltoztatni 
a sorsát, elhagyni azt a földi 
poklot, amelybe jószántából 
lépett? 

Hol volt,  
Hol neM volt…
Elizabeth Berg
125 × 189 mm,
304 oldal, kartonált
rendelési kód: bm121
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

john és Irene Marsh valaha 
házasok voltak, most azon-
ban az Egyesült államok két 
végében élnek. Látszólag 
csak egyvalami köti össze 
őket, pontosabban egyva-
laki, a lányuk. Amikor Sadie 
hétvégi sziklamászásra 

indul, és nem jelentkezik 
időben, az anyja rögtön 
a legrosszabbra gondol, 
és értesíti a volt férjét. john 
San Franciscóba repül, 
hogy vele legyen a nehéz 
percekben, de arra egyikük 
sem számít, hogy a váratlan 
együttlét mindannyiuk 
életében sorsfordító válto-
zásokat hoz. újrakezdhe-
tő-e bármi is az életben, 
amit valaha a félelem, 
az óvatosság, a közöny sza-
kított ketté? Vagy tanulva 
a hibákból az ember képes 
átszabni a sorsát?
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„A magányos karakter 
      hirtelen csapat-

játékossá válik”

„Semmi kétség afelől, hogy néha mindannyian 
szeretnénk odamenni valakihez és fejbe lőni.  
De túl  civilizáltak vagyunk ezt beismerni, így örülünk 
annak, ha olvashatunk róla. Ez a kulcsa a thrillereknek, 
ez a helyettes öröm” – mondta egyszer a világ egyik legsikeresebb 
krimiszerzője, az angol Lee Child, aki nemrégiben új Jack 
Reacher-történettel, az Esti iskolával jelentkezett.

 Huszonegy évvel ezelőtt, egészen pon-
tosan szeptember elsején kezdted el megír-
ni első regényedet, miután kirúgtak a tele-
víziós állásodból. 

Szörnyű érzés volt. Teljesen kiborultam, 
fogalmam sem volt, hogy mihez kezdjek. 
Arra gondoltam, hogy segít, ha kiírok 
magamból mindent. Elmentem a boltba, 
és vettem papírt, ceruzát és persze ceruza-
hegyezőt. Így született meg az Elvarázsolt 
dollárok, az első Jack Reacher-regény. 

 Egyáltalán honnan jött Jack Reacher 
karaktere?

Az összes könyvből, amit valaha olvas-
tam. Ő a titokzatos idegen archetípusa: 
Robin Hood vagy bármely western re-
gény főhőse. Tizenegy éves koromban az 
iskolában olvastam Thészeusz és Minó-
tau rosz történetét, majd a buszon haza-
felé Ian Flemingtől a Dr. Nót és totál fejbe 

vágott az a felismerés, hogy a két történet 
ugyanaz. Minden megtörtént már. Ennek 
két tanulsága is volt számomra: az egyik, 
hogy vannak olyan örök érvényű történe-
tek, témák, amelyeket az emberek szeret-
nek, és nem unnak meg, a másik pedig, 
hogy ezen egyáltalán nem kell aggódni, 
mert egyre jobb és jobb lesz. Így vagyok 
Jack Reacherrel is. 

 Ki gondolta volna, hogy a televízióból 
a 21. regényig vezet az út...

Hát igen… Azóta minden évben újat kez-
dek, pontosan ugyanazon a napon, szep-
tember 1-jén. Ez már egy rituálé nálam. 
Mindig az első nap a legjobb, mert akkor 
még bármi lehet, bárhogyan alakulhat a 
történet. Ez a legnagyszerűbb érzés, hogy 
soha nem tudod, mi következik. Semmit 
nem tervezek el előre, nincs címe és nincs 
cselekménye a történetnek. Spontán és hi-
teles próbálok maradni, de mindezt úgy, 

hogy közben megmaradjon a történet rit-
musa. Fantasztikus érzés, amikor leírom 
az első szót, és utána ki tudja, mi jön…

 Azt mondják, két alapvető cselekmény 
létezik: egy idegen megérkezik a városba, 
vagy valaki utazásra indul. Jack Reacher 
pontosan reflektál mindkettőre.

Lenyűgöző arra gondolni, hogy honnan 
és miért jönnek a történetek. Senki sem 
tudja valójában, hogyan alakultak ki, 
mert a kimondott szó nem hagyott nyo-
mot. De az a gyanúm, hogy a történetme-
sélés előbb kezdődött, mint a zene vagy 
a művészet, mert elmondani egy törté-
netet nem kerül semmibe. Szerintem ez 
így működik: vagy ülsz egy barlangban, 
és arról beszélsz, hogy milyen borzalmak 
várnak rád, ha kimész, vagy tényleg ki-
merészkedsz onnan, átsétálsz a hegyen, 
visszajössz, és elmeséled, hogy valójában 
mit láttál. 
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Megrendelhető 
jack reacher-krimik:

elvarázsolt 
dollárok
137 × 197 mm,
392 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm126
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3450 Ft

jaCk reaCHer – 
ninCs visszaút
137 × 197 mm,
368 oldal, kartonált
rendelési kód: bm123
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

a baj neM jár 
eGyedül
137 × 197 mm,
360 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm124
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

kétélű FeGyver
137 × 197 mm,
360 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm125
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Hiba nélkül
137 × 197 mm,
448 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm129
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

röGös út
137 × 197 mm,
352 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm127
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

bosszúváGy
137 × 197 mm,
328 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm128
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

szonhat évvel ezelőtt a biztonságiak csak 
körbe-körbe rohangáltak, és megpróbál-
ták kezelni a helyzetet, de valójában nem 
látták a problémák összetettségét. Vissza 
akartam menni oda, amikor Reacher még 
a seregben volt, és részt vett az egyik leg-
fontosabb műveletben, mert a nemzetbiz-
tonsági embereknek fogalmuk sem volt, 
mit kellene tenniük. Reachernek kellett 
közbeavatkoznia. Másrészt írói kihívást 
is jelentett számomra az időutazás. Ahe-
lyett, hogy egy kicsit öregítettem volna a 
karakteren, Reacher most fiatalabb, osto-
bább, optimistább, naivabb lett. Íróként 
szerettem volna úgy gondolni rá, amikor 
még a rendszer részeként élt, nem volt tel-
jesen boldog, de alapvetően bízott a rend-
szerben, és összedolgozott vele. Ez egy 
teljesen más stílusa a történetmesélésnek, 
teljesen más a kontextus is. Most nem ma-
gányos, most egy csapat része. 

 Azt gondolnánk, hogy ebből egyenesen 
következik majd a változás Jack Reacher 
életében... 

De nyugodjunk meg, nem fog. Reacher 
változtatna az életmódján, ha tudna. Az 
az ő baja, hogy nem tud letelepedni, meg-
állapodni. Hajtja a kíváncsisága, reméli, 
hogy egyszer megnyugszik, de nem fog. 
És ez a mi szerencsénk.

Takács D. Éva

interjú lee Childdal

 Akkor az írás abszolút vizuális dolog 
nálad?

Nálam teljesen. Nem beszélek a végered-
ményről, de amikor írok, közben látok, 
szagolok, érzek, leírom azt, ami a szemem 
előtt történik. Persze felnőttek vagyunk, 
és tudjuk, hogy ez messze nem a valóság, 
de miközben írok, azt kell gondolnom, 
hogy minden valóságos és megtörténik. 
Nos, utána a szerkesztőkkel való egyez-
kedés már megint egy másik dolog… 
A  szerkesztőm megkérdezi néha, hogy 
nem lenne jobb, ha ez és ez történne, én 
pedig csak annyit mondok, hogy de lehet, 
de nem ez történt. 

 A Forbes szerint Lee Child a legerő-
sebb márkanév a fikció területén. Más szer-
zőkkel szemben a legtöbb olvasó téged akar 
megismerni.

Vicces dolog ez a márkanév, soha nem 
éreztem magam annak, és őszintén szól-
va, nem is vágytam rá. Annak persze örü-
lök, hogy az emberek egyre több Reachert 
követelnek. Azt hiszem, a szépirodalmat 
olvasók is meglepődnének, ha tudnák, 
hogy mennyire komolyan veszem az írást. 
Valószínűleg azt gondolják, hogy sablo-
nokkal dolgozom, pedig igazából minden 
vesszőről tudom, hogy az miért van ott. 
Nálam nincs ellentmondás a művészet és 

az üzlet között, ez nem vagy-vagy kérdés. 
A kettő együtt működik nálam. Igen, ez 
talán lehetne a márkanevem, ha már any-
nyira ragaszkodunk hozzá.

 Újítottál, vagy mitől tud még izgal-
mas lenni a 21. Jack Reacher is?

Ahhoz, hogy egy sorozat iránti érdeklő-
dést fenn lehessen tartani, nem szabad 
túlságosan megkedvelni a karaktert, mi-
vel a távolság csökkenésével a kritikai 
szemlélet is sérül. Persze félreértés ne 
essék, kedvelem Jack Reachert, de csak 
annyira, hogy tisztes távolságból tudjam 
továbbra is nézni. Az elmúlt húsz regény 
mérföldkő volt az életemben. De most a 
magányos karakter – akinek egyetlen úti-
társa egy fogkefe volt – hirtelen csapatjá-
tékossá válik. 

 Most beszéljünk egy kicsit az Esti is-
koláról.

Az Esti iskola egy előzménytörténet. Húsz 
évvel korábban játszódik, mint a többi 
Reacher-krimi, ami nem is tűnik olyan 
soknak. Elnézve a biztonsági fenyegeté-
seket, a terrorista támadásokat, amelyek-
kel manapság szembe kell néznünk, úgy 
érezzük, hogy tudjuk, mit csinálunk. De 
húsz évvel ezelőtt még minden új volt. 
És nem tudtuk, hogy mit kell tenni. Hu-

esti iskola
Lee Child
137 × 197 mm, 344 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bm112
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3450 Ft

1996. jack Reacher új parancsot kap: vissza kell 
ülnie az iskolapadba. Egy esti iskolába. Egy tan-
folyamra, amelynek mindössze három hallgatója 
van: Reacher, egy CIA-elemző és egy FBI-ügynök. 
és hogy mi a feladatuk? Meg kell találniuk egy rej-
télyes amerikait, és ki kell deríteniük, kinek és mit 
akar eladni százmillió dollárért. 

ÚJ!
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szépirodalom

ismeretterjesztés

jákob lajtorjája
Ljudmila Ulickaja
140  × 215 mm, 
720 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm144
Bolti ár: 5490 Ft
klubár: 5100 Ft

A Jákob lajtorjája szerelmek 
regénye, hol jellegtelen, hol 
történelmi jelentőségű hétköz-
napok krónikája, szeszélyesen 
indázó családtörténet, sok-sok 
emlékezetes figurával, finom 
ívben kirajzolódó elbeszéléssel.

Festői szerelMek
nyáry krisztián
185 × 245 mm,
248 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm134
Bolti ár: 5490 Ft
klubár: 5100 Ft

nyáry krisztián ismét a 
szerelemről, annak nemcsak 
sors- és személyiségformáló, 
hanem életpályákat, alkotói 
korszakokat meghatározó ere-
jéről ír. Ezúttal a képzőművé-
szeté, illetve a festőművészeké 
a főszerep.

viláGkép
kepes András
140 × 210 mm,
355 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm135
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

úgy éreztem, újra végig kell 
gondolnom mindazt, amit 
eddig életről és halálról, 
szeretetről és gyűlöletről, 
szerelemről és családról, 
hitről és rítusokról képzeltem. 
Humorral persze, nehogy 
megijesszem magam.

a kéM
Paulo Coelho
115 × 195 mm, 192 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bm138
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Paulo Coelho egyes szám első 
személyben építi fel Mata Hari 
történetét. A táncosnő a pári - 
zsi Saint-Lazare börtönből írt 
leveleket ügyvédjének. általuk 
üzent a lányának, hogy miért  is 
választotta ezt a kirívó életet.

twin peaks 
titkos története
Mark Frost
148 × 208  mm,
500 oldal, kartonált
rendelési kód: bm152
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

David Lynch és Mark Frost 
kultikus sorozata hamarosan 
folytatódik. A harmadik évad 
előtt az olvasók kézbe vehetik 
a sorozat hivatalos könyvét, 
egy lebilincselő titokfeltáró 
regényt.

aranyFonál
Müller Péter
140 × 210 mm,
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm146
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3590 Ft

Ez a könyv a lélek halhatatlan-
ságáról szól. és mindazokról 
a művésztársaimról, akik 
felismerték a szellemvilággal 
való összeköttetés jelentő-
ségét. Onnan jöttünk, oda 
megyünk. Összeköt minket az 
Aranyfonál. 

HasnyálMiriGynapló
Esterházy Péter
140 ×  215 mm,
240 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm139
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

„Rák, ez a jó kezdőszó” – vezeti 
be az olvasót Esterházy Péter 
naplója első lapján új életébe. 
Hogyan rögzíti napjait az író, 
s megírható-e szerelemként 
a hasnyálmirigyrák? nem 
egyszerű történet.

jelMezbál
Grecsó krisztián
125 × 197 mm, 
296 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm140
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

két lányt holtan találnak a fa-
luban valamikor az 1960-as 
években. A harmadik még él, 
de mire odaér az orvos, a se-
besült lány eltűnik. A talányos 
bűnügyi történetből bomlanak 
ki egy családregény mozaikjai.

 2016 s ikerkönyvei

az utolsó 
boszorkány lánya
Fábián janka
140 × 210 mm,
467 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm151
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

1760-ban a bécsi zsófia 
története egy szerelmi dráma 
következményei miatt Párizs-
ban folytatódik, ahol az ő és a 
családja sorsa összekapcsoló-
dik a Habsburgokéval.

edda – a könyv
Mi vaGyunk a roCk...
Pataky Attila–karizs Tamás
140 × 200 mm,
380 oldal, kartonált
rendelési kód: bm148
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Mert így volt jó, mert így volt szép!
42 év titkai. Egy jókora adag 
Pataky Attila zenekarvezető, 
énekes, szövegíró, frontember 
életéből, érzéseiből, múltjából, 
jelenéből, gondolataiból – és 
persze az Edda történetéből.
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szépirodalom krimi színezô

fiataloknak

a lány a vonaton
Paula Hawkins
140 × 200 mm,
319 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm143
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Elképesztő lélektani thriller 
– a Hátsó ablak találkozása 
a Holtodiglannal. Rachel ingázó, 
minden reggel felszáll ugyanarra 
a vonatra. Egy nap aztán lát 
valami megdöbbentőt. S az a 
pillanat mindent megváltoztat.

a veGyész
Stephenie Meyer
140 × 210 mm,
480 oldal, kartonált
rendelési kód: bm147
Bolti ár: 3980 Ft
klubár: 3690 Ft

Letehetetlenül izgalmas regény 
egy okos és elszánt nőről, aki 
valaha amerikai titkos ügynök 
volt. Most folyamatos életve-
szélyben korábbi megbízói elől 
bujkál, mert tud valamit, amit 
nem kellene. 

válós reGény
Vavyan Fable
122 × 200  mm,
362 oldal, kartonált
rendelési kód: bm142
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Összevert lányt találnak a csa-
litosban, aki maga is zsaru, 
komplikáltnak rémlő kapcso-
lati viszonyokkal, borzongató 
bűnüldözői múlttal. Wales és 
csapata nyomozásba kezd a 
memóriazakkant lány ügyében.

a kútba rejtett 
szobor kolostora i–ii.
Leslie L. Lawrence
122 × 200 mm, 
608 oldal, ragasztott
rendelési kód: bm145
Bolti ár: 3699 Ft
klubár: 3450 Ft

Leslie L. Lawrence Dzsampal 
kolostorában keresi az elrejtett 
gtert, a legendás aranyszobrot. 
Mások is keresik, sőt gyilkolni 
is hajlandók érte. Mindeközben 
fény derül egy régi kút titkára.

beXi-sorozat
valaHol 
rendelési kód: bm149

nélküled 
rendelési kód: bm150
Leiner Laura
130 × 200  mm, 
446, 448 oldal, kartonált 
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
klubár: 2780 Ft/kötet

Bexi, a 16 éves tinisztár nagyon 
zűrös és nagyon szórakoztató 
kalandjai a zene és a szerelem 
világában.

 2016 s ikerkönyvei

titkos kert
rendelési kód: bm136 

bűvös erdő
rendelési kód: bm137
Színezőkönyv
johanna Basford
250 × 250 mm,
96 és 92 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft/kötet
klubár: 3250 Ft/kötet

Ajánljuk alkotni vágyó felnőt-
teknek és ügyes kezű gyerekek-
nek 10-től 99 éves korig.

Harry potter 
és az elátkozott 
GyerMek
j. k. Rowling–john Tiffany– 
jack Thorne
140  × 210 mm,
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm133
Bolti ár: 3390 Ft
klubár: 3150 Ft

Miközben Harry a múlttal 
viaskodik, legkisebb fiának, 
Albusnak meg kell küzdenie 
a reá nehezedő családi 
örökséggel.

nyírd ki ezt a naplót
rendelési kód: bm130
Bolti ár: 2299 Ft
klubár: 2150 Ft

nyírd ki ezt a naplót 
MindenHol 
rendelési kód: bm131
Bolti ár: 1999 Ft
klubár: 1890 Ft

nyírd ki Csajosan
rendelési kód: bm132
Bolti ár: 2299 Ft
klubár: 2150 Ft

ruMini kapitány
Berg judit – kálmán Anna
140 × 210 mm,
312 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm141
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Galléros Fecó csatlakozik a kar-
tács-tengerre tartó Szélkirálynő-
höz, hogy elrabolt kisfia és Sajtos 
Rozi nyomába eredjen.
kálmán Anna különleges rajzain 
opálbálnák, amandina pintyek, 
mérgezett karmú baglyok és 
nyílméregbékák kelnek életre.

A kötetek jellemzői:
130 × 200 mm,
144, 224 oldal, kartonált

Mindig azt mondták, hogy 
vigyázz a könyveidre? Most 
felejtsd el! nyírd ki ezt a naplót 
és alkoss valami újat!
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a XX. század 
véGjátéka
Antalóczy zoltán
160 × 240 mm,
578 oldal, kartonált
rendelési kód: bm162
Bolti ár: 2350 Ft
klubár: 200 Ft

Dr. Antalóczy zoltán orvos- 
filozófus professzor, a Magyar 
kultúra lovagja. Már egyete-
mi évei alatt megjelent első 
kiadványa, később pedig 
évtizedeken át generációk 
tanulmányait segítette 
magyar és angol nyelvű 
szakkönyveivel. A kilencve-
nes évektől szépirodalmi, 
történelmi és filozófiai művei 
is megjelentek.

anka, anka 
birinke, baranka
kelemen Sándor
196 × 125 mm,
192 oldal, kartonált
rendelési kód: bm159
Bolti ár: 700 Ft
klubár: 50 Ft

A legfőbb baj, őrnagy uram 
– a bajok öreganyja! – hogy 
nem érjük be a meglévővel. 
Mindig a nincset akarjuk. 
Pedig a nincset azért nevezik 
nincsnek, mert nincs. Legyen 
átkozott, aki kitalálta! A leg-
gyilkosabb szó a világon. Csak 
látni szeretnéd, csak éppen 
rápillantani – de nincs! (...)
Ebbe döglünk bele mindnyá-
jan, őrnagy úr – a nincsbe! 

Ha Majd a szépnek 
asztalánál
Mindennapi design
Vadas józsef
140 × 200 mm,
206 oldal, kartonált
rendelési kód: bm154
Bolti ár: 2500 Ft
klubár: 200 Ft

Ebben a kötetben azokat 
az írásaimat gyűjtöttem 
össze, amelyek az elmúlt két 
évtized korábbitól merőben 
különböző társadalmi-gazda-
sági feltételeinek figyelembe 
vételével igyekeznek képet 
adni ennek a nemzetgazdasá-
gilag és kulturálisan is egyre 
fontosabbá váló szakmának 
a legfontosabb jelenségeiről.

tHe episCopal 
treasury oF Győr
a Győri püspöki kinCstár
H. kolba judit–Hapák józsef
230 ×320 mm,
136 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm160
Bolti ár: 7500 Ft
klubár: 1000 Ft

A Győri Püspökséget Szent 
István királyunk alapította. Ma 
a Győri Püspökségé az ország 
egyik legértékesebb liturgikus 
gyűjteménye. könyvünk ezen 
gazdag kincstárnak a legszebb 
ötvöstárgyait, hímzett miseru-
háit és azok szabad szemmel 
alig látható művészi részleteit 
és a könyvtár kiemelkedő 
ritkaságait mutatja be.

étváGyGerjesztő 
Húsok
séf expressz
130 ×210 mm,
63 oldal, kartonált
rendelési kód: bm155
Bolti ár: 990 Ft
klubár: 200 Ft

Hogyan párolhatjuk, 
süthetjük, főzhetjük vagy 
piríthatjuk a marha-, bárány-, 
sertés- és borjúhúst, ha biztos 
sikert szeretnénk aratni. 
Az egytálételektől a wokban 
gyorsan megpirított fogásokig 
és a vasárnapi pecsenyéig 
az Étvágygerjesztő húsok 
a mindennapokra és a külö-
nös alkalmakra is megfelelő 
receptek választékát kínálja.

barMok királynője
Laurent Martin
198 × 126 mm,
144 oldal, kartonált
rendelési kód: bm157
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 390 Ft

Annabelle bármilyen bal-
hé ban benne van, hogy 
összeszedje a pénzt a thai-
földi műtétre, és férfiből vég-
érvényesen nővé operálják. 
Célját hajszolva azonban 
nemcsak a párizsi külváros 
legaljasabb bűnözőivel 
rúgja össze a port, hanem 
a saját családjával is, s a 
„pasi”, akit végérvényesen 
szeretett volna elfeledni, 
előtör belőle.

borban a GazsáG
Chantal Pelletier
198 × 126 mm,
120 oldal, kartonált
rendelési kód: bm156
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 390 Ft

Az étel bizony nem játék! 
Ha az asszony nem valami 
jó szakács, könnyen 
előfordulhat, hogy a fel-
paprikázott férj le találja 
lőni. Mert bár évekig el 
lehet viselni, hogy folyton 
rossz a zellersaláta, egy-
szer végül úgyis betelik 
a pohár. Ráadásul jó 
szakácsnőt találni nem 
könnyű feladat… A Suit 
noire krimi újabb remeke.

a leMezlovasokat 
lelövik, uGye?
Didier Daeninckx
192 × 122 mm,
112 oldal, kartonált
rendelési kód: bm161
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 390 Ft

A „Suite noire” – a tár-
sadalom alsó régióinak 
kiváló ábrázolása és a krimi 
ötvözete. 
A műfaj klasszikusának 
számító A lemezlovaso-
kat lelövik, ugye? című 
műve magyarul első ízben 
lát napvilágot. Izgalom, 
fordulatok szinte minden 
oldalon, s megdöbbentő 
slusszpoén. Ínyenc-krimi.

Merénylet 
az érsek ellen 
politikai krimi elsőkézből
kereszty András
140 × 200 mm,
260 oldal, kartonált
rendelési kód: bm153
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 590 Ft

Egy új sorozat első darabja 
ez a regény. kereszty András, 
a könyv, illetve a Politikai krimi 
elsőkézből-sorozat szerzője 
tudósítóként számos háború-
ban és fegyveres konfliktus-
ban vett részt. Dokumentum-
könyvei nagyon keresettek 
voltak. Most regényeket ír, 
amelyekben személyes élmé-
nyeit dolgozza fel.

az utolsó 
Mozielőadás
Larry McMurtry
130 × 200 mm,
308 oldal, kartonált
rendelési kód: bm158
Bolti ár: 1890 Ft
klubár: 400 Ft

Fúj a síkságról jövő hideg 
északi szél a texasi kisváros-
ban, Thaliában, amikor megis-
merjük Sonnyt és Duane-t, 
a város középiskolájának vég-
zős diákjait, akik most fedezik 
fel a szex és a szerelem titkait, 
és életüket még teljesen 
betölti a rejtélyes, csábító női 
test iránti vonzódás. Az utolsó 
mozielőadás felejthetetlen 
regény a felnőtté válásról.
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az ulPius baráti kör ajánlásával

laza erkölCsök
Mia Asher
125 × 200 mm,
320 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bm169
Bolti ár: 3590 Ft 
klubár: 3290 Ft

Eladom a lelkem, de nem 
érdekel. A szerelem önző… 
A nevem Blaire. én vagyok 
a rosszlány. A másik nő.  
Aki végül sosem kapja 
meg a pasit. 
én bukom a gazdag pasikra. 
A kurva. A gyökér telen. Akit 
imádtok gyűlölni.  
én is utálom magam…
Mindenkinek van egy 
története. készen álltok 
az enyémre?

noveMber előtt
Aurora Rose Reynolds
125 × 200 mm,
350 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bm167
Bolti ár: 3590 Ft 
klubár: 3290 Ft

November: Elhagytam new 
Yorkot. Tenessee várt, és apa 
sztriptíz klubja, ahol könyve-
lőként dolgozom. Itt ismertem 
meg Asher Maysont. Asher 
tipikus rosszfiú, és én nem 
akarok tőle semmit.
Asher: Mióta csak az eszemet 
tudom, soha nem okozott 
gondot megszereznem 
egyetlen nőt sem – november 
előtt. De akarom őt, jobban 
mindennél. és megszerzem.

az utolsó interjú
az apokalipszis
a Harag-trilógia 3. kötete
Oriana Fallaci
140 × 200 mm, 
190 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bm170
Bolti ár: 3690 Ft 
klubár: 3390 Ft

Oriana Fallaci az utolsó szó 
jogán, néhány hónappal a 
ha lála előtt még egyszer meg-
szólalt egy könyv méretű önin-
terjú formájában, amely méltó 
betetőzése a Harag-trilógia 
előző köteteinek (A harag és 
a büszkeség; Az értelem ereje). 
Leplezetlenül ír személyes 
sorsáról és az általa vívott 
bátor harc értelméről.

Aludj jól
Rachel Abbott
125 × 200 mm, 400 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bm164
Bolti ár: 3790 Ft
klubár: 3530 Ft

Amikor Olivia Brookes fel hív ja a rendőrséget, hogy 
bejelentse férje és gyermekei eltűnését, okkal fél 
a legrosszabbtól, hiszen nem ez az első tragédia, amit 
átél. Most, két esztendővel később, Tom Douglas fő-
felügyelőt ismét ehhez a családhoz küldik nyomozni, 
ám ezúttal Olivia tűnt el. Vajon a múlt utolérte Oliviát?

BAng
A Fekete Lótusz sorozat
E. k. Blair
125 × 200 mm, 
500 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bm165
Bolti ár: 3990 Ft 
klubár: 3690 Ft

úgy mondják, amikor bosszút állsz, elveszíted az ártat-
lanságod egy darabját. Csakhogy én nem vagyok ártatlan. 
Ellopták az ártatlanságomat. nagyon régen ragadták el 
tőlem, azzal az élettel együtt, amit élhettem volna. 
Most készen állok visszavenni azt, ami mindvégig engem 
illetett. De minden tervben ott rejlik egy végzetes hiba. 
Olykor ez nem más, mint a szív.

kőkeMény
Lauren Blakely
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
rendelési kód: bm166
Bolti ár: 3590 Ft 
klubár: 3290 Ft

nem elég csak a jó szél, 
hölgyeim. Az árbóc mérete is 
számít. Rohadt szexi vagyok, 
eszement gazdag, pokolian 
okos, és akkorával vagyok 
megáldva, mint egy ló. De 
tudják mit? Még nem hal-
lották a történetemet. Talán 
playboy vagyok, a new York-i 
pletykalapok annak neveznek. 
Csakhogy olyan playboy, aki 
valójában remek fickó. Ezért 
lettem különleges.

a nő aki ellopta 
az életeMet
Marian keyes
125 × 200 mm,
600 oldal, kartonált
rendelési kód: bm168
Bolti ár: 4490 Ft 
klubár: 4180 Ft

Stella Sweeney, a dublini 
édesanya egy nap az autóban 
ülve elhatározza, hogy meg-
próbál jót cselekedni. A jó 
cselekedet karambolhoz vezet, 
ami egy csapásra megváltoz-
tatja Stella életét. Megismer-
kedik ugyanis egy férfival, aki 
elkéri a telefonszámát (mint 
kiderül, a biztosítás miatt). 
De nem baj. Stella egyébként 
sem csípi annyira a fickót... 

apáM a HaláloMat 
akarja
Sabatina james
125 × 200 mm,
320 oldal, kartonált
rendelési kód: bm171
Bolti ár: 3490 Ft 
klubár: 3250 Ft

Sabatina egy osztrák faluban 
élő muszlim bevándorlócsalád 
leánygyermeke, aki ellensze-
gülve a törvényeknek áttért 
a keresztény hitre. A büntetése 
halál. Ezért bujkál családja 
elől már évek óta ennek az 
izgalmas visszaemlékezésnek 
a szerzője, aki álnéven írta 
ezt a megrázó és napjaink 
egyik aktuális problémájával 
foglalkozó könyvét.
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álomgyár kiadó lazi kiadó

a lány az éGből
Heidi W. Durrow
130 × 197 mm,
272 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm173
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Rachel, dán édesanyja és 
fekete édesapja tragikus 
halála után nagyanyja 
gyámsága alá, egy 
feketék lakta városba 
kerül. A The New York 
Times bestsellere a fiatal 
félvér lány megrázó és 
szívbemarkoló története 
által a társadalom rassz- 
és osztályfelfogását veszi 
célba. 

a kábulat ára
a drogháború igaz története
johann Hari
130 × 197 mm,
480 oldal, kartonált
rendelési kód: bm172
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

A drogellenes háború 
döbbenetes első elbeszélése 
drámai, személyes történe-
teken keresztül. johann Hari 
egy két éven át tartó, húszezer 
mérföldes útra indult ennek 
a harcnak a frontvonalán, 
hogy kiderítse, mit jelent 
a drogellenes háború világ-
szerte, és hogyan léphetnénk 
túl rajta.

a MaFFia áGyában
rendelési kód: bm174
Bolti ár: 2999 Ft 
klubár: 2790 Ft 

a MaFFia 
ölelésében
rendelési kód: bm175
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

a MaFFia szívében
rendelési kód: bm176
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Hogyan lesz egy önfejű 
angol lányból a szicíliai 
alvilág fejének felesége? 

Suzanne és Massimo felka-
varó, izgalmakban és eroti-
kában bővelkedő története 
új kiadásban, férfi, illetve 
női szemszögből mutatja 
be egy szélsőségekkel teli 
vad, szenvedélyes, perzselő 
szerelem legendáját.

A kötetek jellemzői:
130 × 197 mm, 
470, 486, 509 oldal, kartonált

 BO R S A  B ROW n

Maffia-trilógia

Mr. és Mrs. darCy
jane austen 
Büszkeség és balítélet című 
regényének folytatása
Helen Halstead
135 × 204 mm,
320 oldal, kartonált
rendelési kód: bm177
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Helen Halstead onnantól in-
dítja Darcyék történetét, ahol 
Austen abbahagyta. Megörö-
kíti egybekelésüket, majd a 
friss házasok első közös éveit, 
amikor is Mrs. Darcy hirtelen 
a londoni társasági élet kö-
zéppontjában találja magát. 
Ez erőteljes váltásnak bizonyul 
a vidéki élethez képest…

eGy vadásznap 
a tátrában
jurán Vidor
142 × 197 mm,
208 oldal, keménytábla
rendelési kód: bm179
Bolti ár: 2600 Ft
klubár: 2390 Ft

jurán Vidor (1879–1963) 
felvidéki vadászírót és lapszer-
kesztőt a régi vadászirodalom-
ban jártas olvasók bizonyára 
jól ismerik.
Több száz írása található régi 
újságokban. nagy részükhöz 
ma már csak nehezen jutha-
tunk hozzá. Ezekből válogatott 
most a kiadó olyan írásokat, 
amelyeket könyvben még nem 
olvashattunk.

Merjünk  
naGyok lenni...
széchenyi istván füveskönyve
112 × 197 mm,
152 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bm178
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 1850 Ft

Széchenyi István a tetté vált 
gondolat irányába tartott 
egész életében, nem a „száj-
hősök”, hanem a „tetthősök” 
sorába tartozott. Gondo-
latvilágának legragyogóbb 
gyöngyszemeit gyűjtöttük 
össze, nemcsak az írásaiban 
bőven megtalálható aforisz-
tikus csattanóit, de máig 
érvényes gondolatmeneteit, 
anekdotáit is.

a jó és
a rossz
között
az életvezetés etikája 
Papp Miklós
135 × 204 mm, 336 oldal, kartonált
rendelési kód: bm181
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

E könyv mindnyájunkat érintő kérdésekkel foglalkozik: 
miért érdemes helytállni a hétköznapok – időnként na-
gyon nehéz – feladataiban. átsugárzik rajta az a reményt 
adó meggyőződés, hogy azért „kell” átgondoltan élni, 
tudatos döntéseket hozni, mert ez vezet el legigazibb 
önmagunkhoz és az élet teljességéhez.

FerenC pápa  
Gondolatai
bölcsességek  
az év minden napjára
122 × 197 mm,
176 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bm180
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Hogy megértsük Ferenc pápa 
gondolatvilágát, idézeteket 
válogattunk össze írásai-
ból. A gondolatokat naptár 
formájába rendeztük a napi 
imádsághoz és elmélkedés-
hez, majd tanítói célzattal 
rendszereztük, hogy bevilágít-
sák napjainkat, és összekap-
csolódjanak hitünk titkának 
élő rózsafüzérével.



ajánló

oroszlán
Saroo Brierley
125 × 200 mm, 288 oldal, kartonált
rendelési kód: bm163
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Mi történik akkor, ha egyszer csak egy zakatoló 
vonaton találjuk magunkat, és azt sem tudjuk, 
merre robogunk? Ha nem emlékszünk a kisváros 
nevére, ahonnan elindultunk? Mi lesz velünk, ha 
kalkuttába keveredünk, és a múltunkról semmiféle 
információnk nincs? Szárú, a négyéves indiai 
kisfiú egy szerencsétlen véletlen folytán India egyik 
legveszélyesebb városába kerül. Volt otthona, 
most nincs semmije. Mit várhat az emberektől, 
az érzéketlen tömegtől? Vajon túl lehet élni azokat 
a megpróbáltatásokat, amelyek elé az élet állítja 
őt? Vajon ki lehet az igazi oroszlán?
Az Oroszlán Saroo Brierley valós története a kitar-
tásról, az önfeláldozásról és a hitről. A könyv alapján 
készült a többszörös díjnyertes film nicole kidman, 
Rooney Mara és Dev Patel főszereplésével.

Biztosan mindenkinek van olyan emléke, 
mélyen eltemetve a tudatalattijában, hogy 
kisgyerekként eltévedt. A világ egyik leg-
rosszabb érzése, talán a legősibb félelem: 
jaj, hol van a mama, akibe csimpaszkodni 
lehet, aki megvéd és enni ad (no meg olyan 
jókat lehet szundítani a bundájába bújva)? 
Az ember ebben a korban még nem érti, 
milyen is lehet egyedül. Nekem is van egy 
homályos emlékképem, ahogy bolyongunk 
végtelen hosszúságú, üres folyosókon, mint-
ha csak Kafka kastélyában járnánk, és sírva 
keressük apukánkat. De a mi emlékképeink 
annyiban térnek el Saroo Brier ley-étől, hogy 
minket megtaláltak: bemondták a nevünket 
a strandon a hangosbemondóba, kézen fo-
gott egy rendes néni vagy bácsi – de törté-
netünk főhőse szó szerint beleragadt ebbe a 
rémálomba. 

A hatalmas világsikert arató Oroszlán 
című életrajzból megtudjuk, hogy a kis 
Saroo négyévesen elalszik a vonaton, hogy 
aztán 1500 kilométerrel arrébb, Kalkuttában 
ébredjen fel. Fogalma sincs, hol jár, nem be-
széli a bengáli nyelvet (Indiában 23 hivatalos 
nyelv létezik, és ő történetesen a hindu nyel-
vet ismeri csak), teljesen el van veszve, és a 
sokmilliós városban azonnal elkallódik. Kal-
kuttában pedig nem kelt nagy feltűnést egy 
szerencsétlen, hajléktalan kisfiú – sok száz-
ezer árva tengődik az utcán: a kis Saroora 
is ez a sors vár. Egy hivatal megpróbálja 
megtalálni a szüleit, sikertelenül. Egy év ut-
cai lét után egy ausztrál házaspár adoptálja 
őt. Ausztrálián belül is érdekes helyre kerül, 
a Brierley házaspár ugyanis Tasma niá ban él 
(ez egy nagy sziget a kontinenstől délre), ott 
nő fel aztán a szerencsétlenül járt fiú. 

Mivel a könyvből film készült, amelyet 
hat Oscar-díjra is jelöltek, és olyan sztárok 
játszanak benne, mint Nicole Kidman vagy a 
Gettómilliomos főszereplője, Dev Patel, ezért 
nagy médiafelhajtás kerekedett Saroo körül. 
Nevelőszülei egy interjúban például elmesél-
ték, hogy amikor Saroo megérkezett új ott-
honába, nagyon kimerült volt, a szervezete a 
sok betegségtől és nélkülözéstől legyengült, 
ám szerencsére szinte azonnal alkalmazko-
dott az új környezethez. Az is meglepte őket, 
hogy mindenre pozitívan reagált, minden 
változást és kellemetlenséget békésen tűrt, 
ami teljesen szokatlan egy „normális”, azaz 
elkényeztetett ausztrál gyerek esetében. 
A  tiszta ágy és a terített asztal is lenyűgöz-
te – nem csoda, hiszen ilyet korábban nem is 
látott! Teljesen normális ausztrál fiatalember 

lett belőle, ám mindig is izgatta, 
hogyan is került ő sok ezer kilomé-
terre a hazájától, és hogy vajon mi 
lehet a családjával? Ezért felnőtt-
ként hónapokig kutatott a Google Earth-ön, 
attól lehetett tartani, hogy a szeme kifolyik 
a sok monitorbámulástól, de végül csak 
megtalálta azt a kis falut, ahonnan elindult a 
vonata. Nem sokat teketóriázott, hanem re-
pülőre ült, elment ebbe a faluba, és a feltörő 
emlékeknek köszönhetően megtalálta a há-
zat is, ahol élt. A házban viszont nem lakott 
senki, ám a szomszédoknak megmutatta a 
fényképét, hogy ő az a kisfiú, aki itt lakott, és 
szerencsére még az anyja és a testvérei nevé-
re is emlékezett – és ekkor odavezették hoz-
zá édesanyját, Kamlát, akit pontosan 25 éve 
nem látott. 

Megrázó és csodálatos találkozás, nehéz 
is megrendülés nélkül olvasni az erről szóló 
leírást a könyvben, pláne, amikor a főszerep-
lővel együtt mi is megtudjuk, hogy eltűnése 
napján a 14 éves bátyja meghalt, elütötte egy 
vonat – szegény édesanya azt hitte, két fiát 
is elvesztette, egyetlen napon. Nem tudom, 
én el tudnék-e viselni ekkora fájdalmat! De 
hirtelen a jelenbe ugrunk, és a gyász helyett 
már azt a leírhatatlan örömöt látjuk, ahogy 
Kamla a megtalált fiának örül. 

Saroo azóta többször meglátogatta régi 
családját, házat vett nekik, és segíti az egyik 
adoptálásokat intéző alapítványt is. Nevelő-
anyját is magával vitte, aki először megijedt 
a nyomornegyedben, de aztán látta, hogy az 
emberek milyen segítőkészek és nyíltak. 

Csodálatos történet az Oroszlán, beval-
lom, rám azok a részek tették a legmélyebb 
benyomást, amelyben az utcagyerekként 
megélt eseményeket írja meg Saroo Brierley, 
például amikor fürdőzik a többi gyerekkel 
egy folyóban, pedig nem is tud úszni, és 
amikor elragadja az ár, egy hajléktalan öreg-
ember kimenti. És hogy ő másnap, bár még 
mindig nem tud úszni, megint beugrik a 
mélyvízbe – és ugyanaz az ember megmenti 
másodszor is. A köréjük gyűlt tömeg megál-
lapítja, hogy alighanem az Istenek kímélték 
meg a kisfiú életét, nem engedték meghalni, 
ezért kapott őrangyalt maga mellé. 

Ez a könyv visszaadja megrendült hitün-
ket az emberekben, hiszen megmutatja, hogy 
még a legreménytelenebb élethelyzetben is 
jöhet bárhonnan segítség. Sőt, ami fonto-
sabb: mi is, ki tudja, hányszor segítettünk 
már másokon, csak esetleg nem emlékszünk 
rá. Mind eltévedt kisfiúk-kislányok vagyunk, 
akik végül megtalálják a hazavezető utat!

Ármos Imre 

Egy eltévedt kisfiú 
története

Saroo Brierley a kalkuttai Hanore vasútállomáson,  
ahová annak idején, négyévesen (kis kép) megérkezett
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Magvető kiadóSzépMíveS kiadó

EmlékEim
Deák Ferenc politikai 
és magánéletéből
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona
125× 183 mm, 144 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BM196
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

A „first lady” emlékirata remek 
társadalmi tabló Magyarország 
történetéről, a kiegyezés és a 
monarchia időszakáról. Édesapja 
halála után Deák Ferenc, Vörös-
marty Mihály legjobb barátja lett 
a gyámapja, így az ő pályafutása  
is végigkövethető e könyv lapjain.

Ami Elmúlt
Visszaemlékezések életemből
M. Hrabovszky Júlia
125× 183 mm, 490 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BM195
Bolti ár: 3990 Ft
kluBáR: 3690 Ft

M. Hrabovszky Júlia nem csupán 
azért érdekes, mert Márai Sándor 
nagy-nagynénje, hanem azért is, 
mert hosszú élete során nagyon 
sok mindent tapasztalt, s örökítet-
te meg élményszerűen. Emlékira-
tából közel száz év mindennapi 
életét ismerhetjük meg.

Akik ElmEntEk…
Feszty Árpádné Jókai Róza
125× 183 mm, 282 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BM194
Bolti ár: 3490 Ft
kluBáR: 3250 Ft

Jókai Róza festő-író, Jókai Mór 
fogadott lánya, Laborfalvi Róza 
unokája, Feszty Árpád felesége, 
Andrássy Gyula leánya mesél. 
Kedves-fájó visszaemlékezéseiben 
megjelennek a színészvilág apró 
titkai, viszontagságok, szerelem, 
házasság, de mindenekelőtt: 
Jókai.

Az ismErEtlEn ADy
Ady Lajosné Kaizler Anna
125× 183 mm, 336 oldal,  
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BM193
Bolti ár: 3490 Ft
kluBáR: 3250 Ft

A párhuzamos életrajz,  
az Ady-fiúk története páratlan 
kortörténeti panoráma-
kép a korszak íróiról, művé-
szeiről, a szerkesztőségek 
kulisszatitkairól, szerelemről, 
házasságról, alkotásról és 
válságról, hétköznapokról 
és társadalmi eseményekről.

Báró WEnckhEim 
hAzAtér
Krasznahorkai László
145 × 240 mm, 512 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BM190
Bolti ár: 4990 Ft
kluBáR: 4640 Ft

Újabb nagy Krasznahorkai-
hős tűnik fel a láthatáron: 
báró Wenckheim, aki Buenos 
Airesből tér haza szülő váro-
sá ba. Szerencsejáték-függő 
nagybeteg, vagy zseniális 
megváltó? A Sátántangó fe-
lejthetetlen táncrendje után itt 
is tánclépésekben haladunk 
a kamionhosszú-szuggesztív 
világmondatok fenséges 
hömpölygésével a vég felé.

A sóBálVány
Takács Zsuzsa
123 × 184 mm, 88 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BM192
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Takács Zsuzsa, korunk egyik 
legnagyobb költője az 1990-es 
évek vége óta a versek mellett 
rendszeresen ír prózát is. Friss 
kötete az Élet és Irodalom ha-
sábjain 2016-ban megjelent 
tárcanovellákat gyűjti egybe. 
Műfajuk szerint ezek az írások 
voltaképpen csevegések 
valamely érdekes, aktuális 
apróságról, humorral, nem-
egyszer a groteszk határait is 
feszegetve.

nyírj A hAjAmBA
Nádasdy Ádám
135 × 197 mm, 60 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BM188
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Nádasdy Ádám a megszemé-
lyesítés költője. Minden fontos 
dolog – a magány, a szerelem, 
a küzdelem – hirtelen sze-
méllyé változik verseiben, és 
minden személyből fogalom 
lesz. Jelképek erdeje helyett 
most párás trópusi őserdő-
kön, árapály-mosta partokon 
át vezet a versek útja.
A Magvető Kiadó a legújabb 
verseket tartalmazó kötettel 
a hetvenéves szerzőt köszönti.

kAliForniAi Fürj
A rög gyermekei ii.
Oravecz Imre
135 × 197 mm, 648 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BM189
Bolti ár: 4990 Ft
kluBáR: 4640 Ft

A Kaliforniai fürj Oravecz Imre 
bámulatos regényfolyamának, 
A rög gyermekeinek a máso-
dik kötete. A huszadik század 
fordulója körül tömegek keltek 
útra Magyarországról, hogy 
Észak-Amerikában találják 
meg a szerencséjüket. Árvai 
István is nekivág feleségével 
és két gyerekével az Új Világ-
nak. Az ő sorsuk részletgazdag  
elbeszélése ez a regény.

máshogy 
minDEnki más
Oravecz Imre
140 × 187 mm, 
48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM187
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Minden gyerek költő, mert 
másképp látja a világot. 
Ezt mutatja meg nekünk 
Oravecz Imre kisgyerekeknek 
és a körülöttük élő felnőt-
teknek szóló remek kötete, 
a Máshogy mindenki más. 
Igazi 21. századi könyv, 
szinte hihetetlen, hogy majd 
negyven éve született. Az új 
kiadáshoz Szalma Edit festett 
csodálatos képeket.

töréstEszt
Szabó T. Anna
123 × 184 mm, 248 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BM191
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Mi minden fér egy kapcso-
latba? Mit lehet kibírni, hogy 
lehet kibírni, ki győz le kit? 
Lehet-e birtokolni valakit 
anélkül, hogy megtörjön, vagy 
beletörődjön abba, amin nem 
mer változtatni? Szabó T. 
Anna első felnőtteknek szóló 
kötetének novellái kíméletle-
nül és együttérzően szólnak 
a magányról, a párkapcsola-
tok hidegháborújáról, a szen-
vedélyről és a szeretetről.

gyErEkEknEk



RéSzlet

UtAzás  
kElEt-EUrópáBAn
Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM182
Bolti ár: 3290 Ft
kluBáR: 3060 Ft

A fiatal újságíró az 1957-es moszkvai Világifjú-
sági Találkozó résztvevőjeként Budapesten, Kelet-
Berlin ben, Csehszlovákiában és Lengyelországban 
is járt. A kötet riportjai egyúttal sajátos korrajzok is 
a kelet-európai régióról.

BánAtos kUrVáim 
EmlékEzEtE
Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 
104 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM183
Bolti ár: 2690 Ft
kluBáR: 2490 Ft

A szErElEmről és 
más Démonokról
Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM184
Bolti ár: 3290 Ft
kluBáR: 3060 Ft

tizEnkét  
VánDor noVEllA
Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM185
Bolti ár: 3290 Ft
kluBáR: 3060 Ft

Egy ElőrE BEjElEntEtt 
gyilkosság krónikájA
Gabriel García Márquez
125 × 197 mm, 
112 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM186
Bolti ár: 2690 Ft
kluBáR: 2490 Ft

A   villamosmegállóban felszálltam az első 
  villamosra. A zsúfolt kocsiban úgy né- 
    zett rám a tömeg, mintha más boly-

góról érkeztem volna, de se kíváncsiság, se 
meglepetés nem áradt a tekintetükből, csak 
zárkózottság és bizalmatlanság. Mellettem 
egy gyümölcsdíszes, ósdi kalapot viselő öreg-
asszony Jack Londont olvasott – magyarul. 
Megszólítottam angolul, majd franciául, de 
egy pillantásra sem méltatott. Leszállt a kö-
vetkező megállónál, könyökkel tört utat ma-
gának, az volt a benyomásom, hogy nem ott 
kellett volna leszállnia. Ő is félt.

Megszólított magyarul a kalauz. Elmuto-
gattam, hogy nem beszélem ezt a nyelvet, 
mire megkérdezte, hogy tudok-e németül. 
Idősebb, kövér férfi volt, borvirágos az orra, 
összedrótozott a szemüvege. Mikor meg-
mondtam, hogy angolul beszélek, többször 
is elismételt egy mondatot, de én nem ér-
tettem. Kétségbeesettnek látszott. Ahogy 
leszálltam a végállomásnál, a kezembe nyo-
mott egy cédulát, melyre ez volt írva ango-
lul: „Isten óvja Magyarországot.”

Csaknem egy évvel az egész világot meg-
rázó események után még mindig nem volt 
rend Budapesten. Sok kerületben láttam, 
hogy nem fektették vissza a villamossíneket, 
és nem volt közlekedés. A rosszul öltözött, 
szomorú, gondterhes tömeg végtelen hosz-
szú sorokban állt az alapvető cikkekért. A le-
rombolt és kifosztott boltok újjáépítése még 
most is folyik.

Bár a nyugati sajtó nagy lármát csapott a 
budapesti események körül, én magam nem 
hittem, hogy ilyen rettenetes a kár. Kevés 
középület homlokzata maradt ép. Később 
megtudtam, hogy a budapestiek azokba az 
épületekbe vették be magukat, és négy nap 
és négy éjjel onnan harcoltak a szovjet tan-
kok ellen. A szovjet csapatok – nyolcvanezer 
embert küldtek a felkelés eltiprására – egy-
szerű, hatásos taktikát alkalmaztak: felvo-
nultatták a tankokat az épületek elé, aztán 
szétlőtték a homlokzatot. Ám hősies volt az 
ellenállás. A gyerekek is kimentek az utcára, 
felmásztak a tankokra, és égő benzines pa-
lackot dobtak bele. A hivatalos tájékoztatás 
szerint ötezer halott és húszezer sebesült 
volt, ám a károk nagysága láttán az a benyo-
mása az embernek, hogy sokkal több volt az 
áldozat. A Szovjetunió nem adott számot 
a veszteségéről.

November 5-ére virradóra már romok-
ban hevert a város. S utána öt hónapra gya-
korlatilag megbénult az ország. A lakosságot 
a Szovjetunió és a népi demokráciák élelmi-

szer-szállítmányai tartották életben. Most 
már nem olyan hosszúak a sorok, lassan 
kinyitnak az élelmiszerboltok, de a buda-
pestiek még ma is szenvednek a katasztrófa 
következményeitől. A lottózók előtt – a lot-
tó a Kádár-rezsim bevételi forrása – meg a 
zálogházak előtt – mind állami tulajdon – 
hosszabb sor áll, mint a pékségek előtt. 
Egy állami funkcionárius kifejtette nekem, 
hogy tulajdonképpen a lottó elfogadhatat-
lan intézmény a szocialista rendszerben. 
„De nem tehetünk másképp – magyarázta. 
Ezzel szombatonként megoldunk egy-egy 
gondot.” Ugyanez a helyzet a zálogházak-
kal. Az egyik előtt láttam egy asszonyt, aki 
egy használt konyhafelszereléssel teletömött 
gye rekkocsival várt a sorára.

Mindenütt – a kormányzatban éppúgy, 
mint a lakosságban – jól látható a bizal-
matlanság és a félelem. Rengeteg magyar 
élt 1948 előtt külföldön. Ők is meg a gye-
rekeik is a világ számos nyelvét beszélik. 
De nemigen állnak szóba külföldivel. Úgy 
gondolják, hogy ebben a pillanatban kizá-
rólag olyan külföldi lehet Budapesten, akit 
hivatalosan hívtak meg, ezért nem mernek 
beszédbe elegyedni. Mindenki – az utcán 
éppúgy, mint a presszókban, a Margitsziget 
békés parkjaiban – bizalmatlan a kormány-
nyal és a vendégeivel szemben.

A kormány közben érzi, hogy nincs vége 
a tiltakozásnak. A budapesti falakra ilyen 
mondatok vannak nagy betűkkel felmázol-
va: „Bujkáló ellenforradalmár, rettegj a nép 
hatalmától.” Másutt Nagy Imrét hibáztatják 
az októberi katasztrófáért. Ez már rögesz-
méje a kormánynak. Miközben Nagy Imre 
kényszerszáműzetésben van Romániában, 
a Kádár-kormány telefesti a falakat, brosú-
rákat ad ki és tüntetéseket szervez ellene. 

De bárkivel is beszéltünk – munkásokkal, 
alkalmazottakkal, diákokkal, sőt még né-
hány kommunistával is –, azok mind Nagy 
visszatérésére várnak. Miután bejártam a 
várost, alkonyatkor ott álltam a Dunánál, 
szemben az Erzsébet híd romjaival, melyet 
még a németek robbantottak fel. Előttem 
a Petőfi-szobor, melyet egy virágdíszes te-
recske választ el az egyetemtől. Tíz hónap-
ja – október 28-án (sic!) – itt vonult át egy 
diákcsapat, és fennhangon követelte, hogy 
vonuljanak ki a szovjet csapatok. (...)

Mikor beesteledett, magam is végigjár-
tam ezeket a kocsmákat, és meggyőződtem 
róla, hogy az erőszakkal hatalomra segített 
rezsim, a szovjet beavatkozás és az ország-
ban uralkodó látszólagos nyugalom ellenére 
a felkelés lángja még ég. Ahogy beléptem a 
kocsmákba, a ropogó beszélgetésből egy-
szeriben sűrű csönd lett. Senki sem akart 
beszélni. Ha – félelmükben vagy előítéleteik 
miatt – hallgatnak az emberek, be kell men-
ni a mosdóba, ott kiderül, mi a véleményük. 
Meg is találtam, amit kerestem: a világ ösz-
szes vizeldéjében megszokott pornográf 
rajzok között a feliratok – anonim, de rop-
pant jelentős tiltakozásképpen – név szerint 
említették Kádárt. Ezek a feliratok a magyar 
helyzet értékes dokumentumai: „Kádár, 
a nép gyilkosa”, „Kádár áruló”, „Kádár az 
oroszok bérence”.

Magyarországon jártam
1957 novemberében

Részlet Gabriel García Márquez Utazás Kelet-Európában című könyvéből,  
mely a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Scholz László.
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HaRMat kiadó

EgymásrA hAngolVA
Az életre szóló szeretet titka
Gary Chapman
135 × 205 mm, 206 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM197
Bolti ár: 2500 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Az alapmű pároknak.

EgymásrA hAngolVA
Díszkiadás
Gary Chapman
135 × 205 mm, 
206 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM198
Bolti ár: 3500 Ft
kluBáR: 3250 Ft

Hasznos és szép ajándékkötet, kétszínű 
nyomással, aranyozott táblaborítóval.

FérFiAknAk 
mitől lesz egy jó kapcsolat  
nagyszerű?
Gary Chapman
135 × 205 mm,
182 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM199
Bolti ár: 2500 Ft
kluBáR: 2290 Ft

A férfiésszel és -szívvel jól meg-
közelíthető változat.

Az 5 szErEtEtnyElV titkA 
FiAtAloknAk
Gary Chapman és Paige Haley Drygas
135 × 205 mm, 144 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM202
Bolti ár: 2500 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Gary Chapman legújabb könyve a tizen-
éves korosztályt szólítja meg szemléletes 
példákkal és történetekkel, szellemes 
illusztrációkkal, önismereti kérdésekkel 
és önfelmérő teszttel.

tökélEtEs pAjtás
Fedezd fel a szeretetnyelved! 
Gary Chapman és Rick Osborne
209 × 260 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM203
Bolti ár: 3200 Ft
kluBáR: 2980 Ft

A könyv kisiskolásoknak íródott, ám 
a játékos feladatok a kisebbek figyelmét 
is leköthetik. A történet végén egy gyere-
keknek szóló teszt is található, melynek 
segítségével ráébreszthetjük őket az 
általuk beszélt nyelv(ek) jellemzőire. 

Gary Chapman 2017. március 27. és 31. között a Harmat Kiadó meghívására Magyarországra látogat.
Az előadások színhelyei: Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs.

Gary Chapman, amerikai család- és párterapeuta több évtizedes praxisa alapján arra a felismerésre 
jutott, hogy a szeretetet ugyanúgy tanuljuk, mint az anyanyelvünket, és a szeretetközlés alapvetően 
ötféle kommunikációs csatornán keresztül történik. A szeretet kifejezésének ez az öt módja: 
a testi érintés, az elismerő szavak, a minőségi idő, az ajándékozás és a szívességek. Ezek közül 
mindenkinek van egy elsődleges szeretetnyelve, amit jobban ért, mint a másik négyet. Mindannyian 
azon a nyelven fogadjuk be és fejezzük ki a szeretetet, amelyre neveltetésünk és személyes 
hajlamaink nyomán a legfogékonyabbá váltunk.

gyErEkEkrE hAngolVA
szeresd úgy, hogy érezze!
Gary Chapman
135 × 205 mm, 228 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM200
Bolti ár: 2500 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Segítség, hogy szülőként megismer-
hesse és gyakorolhassa gyermeke 
szeretetnyelvét, hiszen a nevelésben 
minden a szülő és a gyermek közti 
szeretetkapcsolaton múlik.

kAmAszokrA hAngolVA
szeresd feltétel nélkül!
Gary Chapman
135 × 205 mm,
232 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM201
Bolti ár: 2500 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Segítség a szülőknek a kamaszok 
jobb megértéséhez.
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Az őrülEt kUltúrtörténEtE
A Bibliától Freudig, a bolondokházától 
a modern orvostudományig
Andrew Scull
150 × 230 mm, 556 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BM206
Bolti ár: 5990 Ft • kluBáR: 5580 Ft
Az őrület olyan nyugtalanító rejtély, amelyet 
láthatóan nem tudunk megoldani, pusztításá-
nak mértékét legfeljebb csökkenteni tudjuk. 
Andrew Scull szociológus, kultúrtörténész, 
egyetemi tanár megkísérli a lehetetlent, és 
egy nagyszabású, tudományos igényű mun-
kában kalauzol el minket abba a világba, 
ahová egyedül nem mernénk belépni.

A klímA kUltúrtörténEtE
A jégkorszaktól a globális felmelegedésig
Wolfgang Behringer
150 × 230 mm, 344 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BM258
Bolti ár: 3500 Ft • kluBáR: 3250 Ft
Milyen volt az ember élete a Földön olyan 
korokban, amikor lényegesen hidegebb, il-
letve jóval melegebb volt, mint napjainkban? 
Amikor a Duna jegén választottak királyt, vagy 
amikor szőlőt termesztettek Oslóban? Ho-
gyan hatottak a klímaváltozások eleink élet-
módjára és a kultúrára? Wolfgang Behringer, 
a Saar-vidéki Egyetem történészprofesszora 
lebilincselő időutazásra viszi olvasóit.

A mAi rómA konyhájA 
A Dolce Vita szakácskönyve
Eleonora Galasso
185 × 245 mm, 304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM260
Bolti ár: 5990 Ft • kluBáR: 5580 Ft
A kötetben Eleonora Ga lasso, gasztronó-
miai író, blogger és In stag ram sztár fogja 
a kezünket és kalauzol végig az örök város 
rejtett ékkövei, az ódon lakóházak, a macs-
kaköves mellékutcák, a palazzók és a ma is 
élő gasztronómiai hagyományok világában.
A könyvben a vidám al fresco ételektől a 
romantikus vacsorákig minden alkalomra 
találhatunk megfelelő receptet.

Az én AmErikAi konyhám
307 Frederick street
Nemes Nóra
190 × 235 mm, 176 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM261
Bolti ár: 4990 Ft • kluBáR: 4640 Ft
Ebben a kötetben Nemes Nóra 65 jellegze-
tes amerikai receptet oszt meg olvasóival, 
miközben képet kapunk arról is, hogyan 
látta az Egyesült Államokban töltött két éve 
alatt a mindennapokat a Frederick Street 
307-ből, az ő amerikai konyhájából.

A nAgy szökés
Egészség, gazdagság 
és az egyenlőtlenségek eredete
Angus Deaton
130 × 197 mm, 416 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM259
Bolti ár: 3990 Ft • kluBáR: 3690 Ft
Nagyon könnyű elragadtatni magunkat, ha 
olyan kényes kérdésekkel foglalkozunk, mint 
az egyenlőtlenségek a gazdagság és az egész-
ség területén. Mivel erőforrásaink szűkösek, 
időről időre döntenünk kell, hogy kiknek jut-
tatunk többet, szükségképpen a többiek ká-
rára. Ez a Nobel-díjas közgazdász könyvének 
fő témája.

A kötetek jellemzői:
106 × 190 mm, 
136–152 oldal, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
kluBáR: 2290 Ft/kötet

velenCe
Rendelési kód: BM265

koRzika
Rendelési kód: BM266
Megjelenés: március elején!

UTAZó – olAsz NyELVI KALAUZ
Rendelési kód: BM262

UTAZó – Angol NyELVI KALAUZ
Rendelési kód: BM263

UTAZó – némEt NyELVI KALAUZ
Rendelési kód: BM264

minikErtEk
A floráriumok csodálatos világa
Clea Cregan
200 × 200 mm,
160 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BM205
Bolti ár: 4990 Ft
kluBáR: 4640 Ft

Szereti a növényeket, de nincs ideje 
kertészkedni? Nincs helye egy igazi kert 
kialakításához? Ismerje meg a floráriumok 
izgalmas világát: építsen egyedi stílusú, 
különféle formájú üvegbe zárt minikerteket. 
Kötetünk közérthető útmutatókkal szem-
lélteti 16 alapkompozíció összeállítását, 
amelyeket továbbálmodva csodálatos zöld 
felületekkel gazdagíthatja otthonát.

EgyszErűEn Finom
A teljes értékű konyha
dr. Benda Judit
240 × 210 mm,
300 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM204
Bolti ár: 6950 Ft
kluBáR: 6460 Ft

A teljes értékű konyha a német 
Vollwertkost vagy angol whole 
food megfelelője. Alapját déd-
szüleink konyhaművészete ké-
pezi a élelmiszeripar előtti időkből – abból az időből, amikor még mi magunk 
készítettük el az ételeinket almából, káposztából, répából, búzából – azaz ter-
mészetes alapanyagokból. A szakácskönyv bevezetés a teljes értékű konyha 
elméletébe és gyakorlatába egyaránt. Egyszerű, finom, hazai alapanyagokat 
felhasználó, többnyire a magyar konyhára támaszkodó receptek kiegészítve a 
nagyvilág teljes értékű ételeivel. 

A kétezeregy kiAdó kínálAtából
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AZ UTOLSÓ NEVETÉS 
Matt  Thomson elvesztett  mindent: a feleségét, 
a gyermekeit, a munkáját, az összes pénzét és 
az önmagába vetett  hitét. Már az öngyilkossá-
gontöpreng, amikor megismeri Joey Murphyt, 
az ösztönembert, aki különös keveréke Forrest 
Gumpnak és Merlinnek. Joey azonnal felajánlja 
a segítségét. Egy tíznapos utazásra hívja, 
amelynek során rendkívüli kalandokat élnek 
meg. Szórakoztató, egyben tanulságos követni 
az utat, amelyet Matt  bejár, megnyugtató látni, 
hogyan hozza rendbe saját és mások életét…

Kiváló, egyedi stílusban megírt, szellemes és 
bölcs könyv. 
190 x 120 mm ○ 328 oldal ○ kartonált, fülekkel
Rendelési kód: BM208

SZERETET, ISTEN ÉS A FRANCIA KONYHAMŰVÉSZET
Roger Dufauem, a francia séf nemcsak az ínyencségekhez ért. 
Különös képessége van arra is, hogy belelátva az emberi lélekbe 
segítsen feltárni korábbi tévedéseket, és segítsen megtalálni 
a helyes utat... A könyv a kanadai író, James Twyman és Roger 
szenvedélyes beszélgetésébe enged bepillantást a séf konyhájá-
ban. James korábbi kudarcait átértékelve végre felismeri a valódi 
értékeket és új értelmet kap az élete. Ebben a beszélgetés közben 
elkészített  francia finomságok is komoly szerepet játszanak...

James F. Twyman a New York Times bestsellerírója, 15 kötete 
jelent meg.
190 x 120 mm ○ 238 oldal ○ kartonált
Rendelési kód: BM212

SZERELEM, PÉNZ ÉS CSOKOLÁDÉ 
Maya a tökéletes életről ábrándozik, és folyton reménytelenül 
szerelmes, és csokoládét majszol. Ám egy nap találkozik egy titok-
zatos idegennel, akinek a hatására spirituális utazásra indul, hogy 
megtalálja mindazt, amit mindig is keresett ... A Szerelem, pénz 
és csokoládé egy kedves történet arról, mi mindenre vagyunk 
képesek, ha megnyitjuk szívünket az élet spirituális titkai előtt . 
Egy mese az átalakulásról, amelyből megtudhatjuk, hogyan 
szeressünk, hogyan találjunk munkát és arról, hogyan válhat 
a csokoládé az élvezet egyik forrásává. 

Ha igazán elkezdesz élni, az egész világ kitárul előtt ed.
196 x 125 mm ○ 216 oldal ○ kartonált
Rendelési kód: BM211

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATAINK
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NYERSBŐL FINOMAT 
Mennyit ér az egészség? Sokan szimpatizál-
nak a nyerskosztt al, de félnek átt érni rá.  Ám 
nincs mitől tartaniuk. Nyers alapanyagokból 
is lehet változatos és ízekben gazdag ételeket 
készíteni. A szerző, Judita Wignall - pontosan 
körülírja a hagyományos ételkészítés veszélye-
it, megmutatja, hogyan léphetünk könnyedén 
a nyersevés útjára. Külön hangsúlyt helyez 
arra, hogy részletesen bemutassa a nyers-
konyha vezetéséhez szükséges eszközöket, 
azok használatát, praktikus tanácsokkal látja 
el az olvasót. Lépésről lépésre szemlélteti az 
ételkészítés fázisait, pompás ételválasztékot 
nyújt és mindent elkövet, hogy mi is sikeres 
nyersevővé váljunk! 
255 x 203 mm ○ 192 oldal ○ kartonált, fülekkel
Rendelési kód: BM210

EGÉSZSÉGESEN, GLUTÉNMENTESEN 
Végre egy könyv, amelynek segítségével nem 
stressz és nyűg többé a gluténmentes életmódra 
való átt érés, hanem gyerekjáték. Az első rész a 
természetes alapanyagokra épülő gluténmentes 
diéta és életmód bevezetéséhez nyújt segítséget, 
a második rész rengeteg receptet mutat be, ízle-
tes finomságokat sorakoztat fel, amelyek közös 
jellemzője, hogy könnyen beszerezhető, natúr, 
gluténmentes alapanyagokból készülnek.

Nélkülözhetetlen vezérfonal a glutén nélküli 
életmód hatékony bevezetéséhez és megtartásá-
hoz a cöliákiások, gluténérzékenyek és búzaaller-
giások számára.
235 x 190 mm ○ 224 oldal ○ kartonált
Rendelési kód: BM209

ALMA A KONYHÁBAN 
Főszerepben a sokoldalú alma! Nyersen is kész 
áldás a fogyasztása, ám mivel értékes alkotó-
elemeinek nagy része a hő hatására sem bomlik 
el, minden szempontból kiváló alapanyag. 
Az év minden napjára jut egy ínycsiklandó 
fogás. Hagyományos desszertek, szószok, piték, 
torták mellett  újszerűen elkészített , újragondolt 
klasszikus főételek, saláták vagy akár koktélok is 
készülhetnek vele. Megtalálhatjuk számos 
nemzet hagyományos ételei között . Kreatív 
ötletek, érdekességek mellett  minden hónapban 
12 egy-egy almarajongó mesterszakács osztja 
meg bravúros receptjeit az olvasókkal.
215 x 190 mm ○ 384 oldal ○ kartonált
Rendelési kód: BM207

dde kód: BM211Reendelési kód: BM211
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Menő könyvek

az elSő
tizenöt író, tizennégy történet  
arról, amiből csak egy lehet
124 × 183 mm,
220 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM215
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Még előtte? Vagy régen túl, de még mindig olyan, 
mintha tegnap történt volna? Legyen nagyon jó, 
vagy kevésbé, mindenki emlékszik AZ ELSŐ alka-
lomra. Amiről nem beszél senkinek. Vagy épp el-
mondja mindenkinek. Tizenöt kiváló szerző vállalko-
zott arra, hogy egy-egy novellában megmutatja ezt 
a sokféleséget. Novel lái kat biztosan nem felejtjük 
el. Ahogyan az elsőt sem.

A kötet szerzői: Dragomán György, Fiala Borcsa, 
Garaczi László, Gimesi Dóra, Grecsó Krisztián, Háy 
János, Kalapos Éva Veronika, Karafiáth Orsolya, 
Lakatos Levente, Mészöly Ágnes, Molnár T. Eszter, 
Nagy Ildikó Noémi, Németh B. Eszter, Nyáry Krisz-
tián, Tasnádi István.

12+

Lucinda Gray 

az aRanykalitka 
A tizenhat éves Katherine Ran-
dolph egy virginiai farmon nő fel, 
így el sem lehetne képzelni számára 
távolabbi világot az angliai Walthingham-birtoknál. 
Öröksége folytán azonban belecsöppen az 1820-as 
évek angol elitjébe, és még arra sem jut ideje, hogy 
ezt megszokja, amikor bátyja rejtélyes körülmények 
között meghal. Képtelen elfogadni, hogy baleset 
történt, majd a következő tragédiát sem. Furcsa 
látogatók kezdik zaklatni a ház lakóit, és főhősünk 
számára is egyre több sötét összefüggés rajzolódik 
ki. Vajon Katherine képes megőrizni ép elméjét, és 
nem roppan össze, mielőtt rájönne az igazságra?

135 × 215 mm,272 oldal, kartonáltRendelési kód: BM214Bolti ár: 2990 FtkluBáR: 2780 Ft

12+

Joss Stirling

angel
Angel lobbanékony természetű. 
Nehezére esik palástolni azt a ké-
pességét, amellyel uralni tudja a vizet. 
Ám ahogy összetalálkozik a borongós, de jóképű 
Marcusszal egy nyári fesztiválon, ahol mindketten 
fellépnek, úgy érzi, mintha a hullámok őt is elsodor-
nák: a fiú énekétől az ő lelke is dalra fakad. Kölcsö-
nös vonzalmuk feltartóztathatatlanul tör előre, akár 
a dagály; ám Marcus bizalmatlansága Angel adott-
ságával szemben még erősebbnek bizonyul. Hogy 
maradhatnak együtt, ha Marcus képtelen elfogadni 
Angel valódi énjét? És ahogy a hurok egyre jobban 
szorul a savant közösség körül, legfőbb ideje eldön-
teni, hogy ki melyik oldalon áll. A nagysikerű Lélek-
társak-sorozat savantjainak története ezzel az izgal-
makkal és humorral átszőtt regénnyel folytatódik.
Megjelenés: március elején!

135 × 215 mm,272 oldal, kartonáltRendelési kód: BM213Bolti ár: 2990 FtkluBáR: 2780 Ft

17+

Első 
és legfontosabb titkaink 
Essünk túl a nehezén: igen, ez a könyv az 
első alkalomról szól, vagyis az első szeretke-
zésről. A szüzesség elvesztéséről. Ha jobban 
tetszik, a szexről. És most oldalakat lehetne 
írni a nyelv és a szexus viszonyáról, hogy itt, 
amikor erről beszélünk, azonnal kicsúszik 
a kezünk közül a szó, hiszen a nemi dolgok 
(szervek és aktusok) vagy orvosi meghatá-
rozások vagy trágár, degradáló megjegyzé-
sek lesznek, esetleg finomkodó körülírások. 
Én ezt nem tartom feltétlenül bajnak: éppen 
ez jelzi, hogy milyen fontos dologról van 
szó, amit alaposan körbepakoltunk szép 
nagy tabukkal. Nyáry Krisztián is megemlíti 
ezt kiváló előszavában: milyen erősen meg-
határozza szexuális életünket a társadalom, 
amiben élünk. Csak egy példa: nem is olyan 
régen még egy fiúnak a szüzesség szégyen-
folt volt, míg egy lánynak az erények koro-
náját jelentette. De ne menjünk most bele a 
gender-kérdésbe, hanem nézzük, mit kezd-
tek kortárs, fiatal magyar írók a témával!

Dragomán György írása, ahogy tőle meg-
szokhattuk, csodálatos azonosulást hoz Attila 
nevű főszereplőjével, aki az utolsó pillanat-
ban tud megszólalni egy hazakísérős rande-
vún, de olyan jól sikerül a saját maga számára 
is váratlan feltárulkozás, hogy csók lesz a ju-
talma. Dragomán ravasz ötlete, hogy itt véget 
is ér a kis remekmű, épp csak az első csókig 
jutunk. A többit már mi képzeljük hozzá.

Garaczi László már a kezdéssel nagyot 
dob: elbeszélője azzal hívja fel Liza nevű 
osztálytársnőjét a lakásukra, hogy hallgas-
sanak Bachot. Ám hiába Bach, hiába egzisz-
tencializmus és a néhány szál cigi, csak nem 
akar összejönni az első. Fanyar humorú írás 

ez, egy egész regény van belesűrítve, a dep-
resszió és eufória közti érzelmi hullámvasút 
emléke. Garaczi is nagyon érzi a kamaszok 
lelkivilágát!

Grecsó Krisztián a Melletem elférsz Da-
rujával mesélteti el az elsőt, a szereplők is-
merősök, de a Lili által elmondott történet 
mégis egészen más – ez az írás is egy kis 
gyöngyszem, teljesen azonosulni tudunk a 
két főhőssel.

És hogy áttérjünk a hölgyekre is: Kalapos 
Éva Veronika egy feszülten készülődő lány 
történetét hozta el nekünk, majd megismer-
hetjük a másik oldal történetét is. Mindkét 
belső monológ teljesen a mai fia talok nyel-
vén szól – azt hiszem, ezt az írást nyugodtan 
oda lehet adni egy kamasznak, biztosan ér-
tékelni fogja.

Karafiáth Orsolya írásában két lány 
készülődik a nagy eseményre, egy elcsent 
„szextankönyből” lesik el a pózokat, és na-
gyon jól szórakoznak… hogy aztán felnőtt-
ként találkozva meséljék el, hogyan is ala-
kult az életük a férfiakkal.

A kötete szerzői igazán komolyan vették 
a feladatukat, látszik, hogy mindenki, akár-
csak egy első együttlétnél, a legjobb formá-
ját akarja mutatni, és, hogy továbbvigyük 
ezt a képet, az olvasó egyáltalán nem marad 
kielégítetlenül.

Á. I.
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A kötetek jellemzői:
Rosie Banks
127 × 197 mm,
128 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft/kötet
kluBáR: 920 Ft/kötet

mókA-kUtyA
Rendelési kód: BM220

VArázsFókA
Rosie Banks
Rendelési kód: BM221
Fanni, Nelli és Jázmin ismét 
felveszi a harcot Keserű királynő 
gonosz varázslataival szemben, 
hogy megmentsék a kedves és 
vidám Móka-kutyákat, illetve 
a Hó-tenger állatairól gondos-
kodó jégsellőket.

Manó könyvek

Winston
Fülön csípett tolvajbanda
Frauke Scheunemann
145 × 215 mm,
211 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM223
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Botrány tört ki az iskolában: 
valaki kinyitotta a páncél-
szekrényt és eltűntek a benne 
őrzött érettségi dolgozatok is! 
Tom bátyja, Nico attól tart, 
hogy meg kell ismételni a vizs-
gát. De vajon hogyan jutottak 
be az idegenek az iskolába? 
Ez az ügy Winstonért kiált!

Bori és Az új Fiú
Dagmar Hossfeld
145× 205 mm,
24 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM219
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Elkezdődött az iskolaév, és 
nagyon izgalmasan indul. Bo-
rit és barátait egy sátortábor 
szervezése tartja izgalomba. 
Ráadásul új fiú is érkezik az 
osztályba…Ez a Fülöp tényleg 
borzasztóan nagyképű és 
beképzelt. De azért van benne 
valami. És sajnos nem csak 
Bori gondolja így.

nyau!
Rendelési kód: BM216
Hogy kerül egy árva afrikai gyerek egy magyar családhoz? 
Hogyan illeszkedik be a koromfekete lány Szilasék életébe? 
Miért rabolják el néhány nappal az érkezése után? Szövőd-
het-e igazi szerelem egy fekete lány és egy fehér fiú között, 
akik eleinte ki nem állhatják egymást? Nógrádi Gergely Vau! 
című sikerkönyve egy generáció kedvence lett, és most itt 
a varázslatos folytatás!

vau!
Rendelési kód: BM217
Titokzatos okai lehetnek annak, ha egy tizenkét éves fiú 
egyik percről a másikra kutyává változik! De milyen va-
rázslatos erők állhatnak az egyszerre hátborzongató 
és mulatságos átváltozás mögött? Együtt izgulhatjuk és 
nyomozhatjuk végig Palival a regényt, amelyet 2010-ben 
az évtized ötven legjobb gyerekkönyve közé választot-
tak az olvasók és a kritikusok.

AgAthA nyomoz
cselszövés hollywoodban
Sir Steve Stevenson
140 × 200 mm,
136 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BM224
Bolti ár: 1990 Ft
kluBáR: 1850 Ft

A Végzetes hiba című film for-
gatása közben furcsa balese-
tek történnek, végül fenyegető 
leveleket kapnak a filmes csa-
pat tagjai. Valaki azt szeretné, 
ha a felvételt leállítanák. De 
ki lehet a szabotőr? Agatha és 
Larry máris nyomozásba kezd 
Hollywoodban.

Dicső – A nAgy VisszAtérés
tilly lovas történetei
Pipa Funnel
129 × 197 mm,
112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM222
Bolti ár: 990 Ft
kluBáR: 920 Ft

Tilly egyre többet lovagol Táltoson, 
és egyre szorosabbra fűzi kapcso-
latát megtalált bátyjával, Brookkal. 
A kislány különleges képességeit 
ezúttal az oktatója, Angela is 
hasznosítja, aki így visszatérhet 
a versenypályára Dicső nyergében.

VArázslAtos 
állAtBiroDAlom
A kötetek jellemzői:
Daisy Meadows
129 × 197 mm, 112 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft/kötet
kluBáR: 920 Ft/kötet

pAmAcs Bátor tErVE
Rendelési kód: BM227

Emmi nAgy ötlEtE
Rendelési kód: BM228
Grizelda ezúttal sárkányok segítségével próbálja megszerezni 
magának a Barátság-erdőt. Ám Pamacs, a kis mókus, illetve Emmi, 
a sündisznólány remek tervet eszel ki, hogy elháruljon a veszély.

10+
10+

7+

6+

6+
6+

neMkönyv – legjoBB BaRátok
ne olvasd, csináld!
124 × 195 mm, 192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BM218
Bolti ár: 1990 Ft/2 kötet
kluBáR: 1850 Ft/2 kötet

Lépj be a könyek új dimenziójába, használd a leg-
jobb barátoknak készült NemKönyvet! Két könyv egy 
csomagban a közös szórakozáshoz. Kreatív ötletek, 
őrült feladatok a legjobb barátoknak, pároknak, kol-
légáknak, testvéreknek, osztálytársaknak... vagyis 
NemKönyvPároknak.

10+

2 könyv

egy csomagban

Nógrádi Gergely

145 × 215 mm,

148 oldal, kartonált

Bolti ár: 1990 Ft/kötet

kluBáR: 1850 Ft/ 

kötet

7+
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loVAgok
Rendelési kód: BM226

hErcEgnők
Rendelési kód: BM225

Rasa Dagiené
230 × 324 mm, 12 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft/színező
kluBáR: 920 Ft/Színező

tűzijáték 
A rókánAk
Sven Nordqvist
215 × 305  mm,
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM234
Bolti ár: 2790 Ft
kluBáR: 2590 Ft

Pettson és a kandúrja, 
Findusz békésen éldegélnek 
vidéki házukban. Ám egy nap 
híre megy, hogy róka ólálko-
dik a tyúkólak körül. Az öreg 
és a macska mindent latba 
vetnek, hogy feltartóztassák 
a betolakodót: áltyúkot készí-
tenek, tűzijátékot rendeznek, 
szellemesdit játszanak... 
De vajon mit szól ehhez 
a ravaszdi?

Szia! Meglepetést készítettünk neked és 
barátaidnak – egy óRIÁSI posztert. De 
még nincs kiszínezve. Hajtsátok ki a posz-
tert, ragadjatok ceruzát, és gyertek velünk 
egy kalandos utazásra a lovagok és her-
cegnők birodalmába!
A gyerekek nem csak a lovagkor világával 
ismerkedhetnek meg, de színezés közben 
fejleszthetik a szem-kéz koordinációjukat, 
a koncentrációt, és a képzelőerőt.

BoRi éS julCSi öSSzeveSznek 
Rendelési kód: BM232
Bori és Julcsi mindig is a legjobb barátnők voltak, 
de borzasztóan összevesztek és egyszeriben már 
nem is barátnők. De Bori úgy érzi, Julcsi nélkül 
fele olyan szórakoztatóak a dolgok és minden 
unalmas. Vajon sikerül kibékülniük?

BoRi BeváSáRol
Rendelési kód: BM231
Bori, Anya és Jakab vásárolni 
megy. Anya listája nagyon 
hosszú. A boltban Bori 
saját bevásárlókocsit kap, 
a zöldségesnél pedig csupa 
finomságot kóstolhat. 
A könyvesboltban választ-
hat magának könyvet, 
és végül teljesen egyedül 
mehet a pékhez kenyeret 
venni.

Christian Tielmann–Sabine Kraushaar

BErci óVoDáBA mEgy
Rendelési kód: BM233
Hurrá! Berci végre óvodába megy, ahol 
rengeteg izgalmas kaland vár rá. Rajzol egy 
óriási lovagvárat, paradicsomszószos tésztát 
eszik, végül ebéd után még a sok fáradal-
mat is kipihenheti. Egy baj van csak: Mama 
túl hamar jön érte. Pedig ő még szívesen 
maradna...

A tigrisBogár 
Erwin Moser
163 × 238 mm,
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM230
Bolti ár: 3290 Ft
kluBáR: 2990 Ft

A levéltetű elhiteti a kert 
lakóival, hogy a krumplibogár 
valójában elvarázsolt indiai 
tigris. A hangyáknak pedig iste-
ne van, aki bőg, mint a tehén. 
Erwin Moser finom humorral 
beszéli el történeteit, varázsla-
tos képein pedig mindig akad 
újabb felfedeznivaló, ahogy azt 
a Fantasztikus jóéjtmesék, a Vi-
lágjáró jóéjtmesék, és a Nagy-
papa meséi című kötetekben 
már megtapasztalhattuk.

A füzetek jellemzői:
Liane Schneider–Annette Steinhauer
192 × 192 mm,
24 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 790 Ft/füzet
kluBáR: 730 Ft/Füzet

3+

3+

3+

3+

MAxi parti színezôk

Hívd meg barátaidat

egy közös színezésre!

Kismackót nyugtalanítja 
valami. Vajon mennyire 
szereti őt az édesanyja?
Akkor is szereti, ha Kis-
mackó rosszalkodik?  
És vajon akkor is szeretné, 
ha nagy, zöld és ronda 
lenne? Igen. Az anyai sze-
retet mindennél erősebb, 
és Kismackó megtanulja, 
hogy ez nem fog megvál-
tozni soha.  
Megható történet az anyai  
szeretetről Szabó T. Anna 
és Dragomán Pali – anya 
és fia – közös fordításá-
ban.

Akkor is szErEtnél?
Catherine Leblanc–Eve Tharlet
220 × 290 mm, 
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BM229
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

3+



BaBilon kiadó

A mai gyerekek érdeklődését bizony nem könnyű  
felkelteni. Sok szülőnek okoz fejtörést, hogy mi-
lyen könyvet válasszon, ha azt szeretné, hogy 
az gyermeke számára érdekes és tanulságos is 
legyen. Az iskolás gyerekek általában túlterhel-
tek, nagyon sok információval találkoznak, így 
számukra felüdülés lehet egy-egy olyan témáról 
olvasni, amit maguk választanak ki, ami őket a 
legjobban érdekli. Az viszont nem mindegy, hogy 
az adott témát a könyv hogyan dolgozza fel. 

Az ismeretszerzés íze
Egy jó könyv tehát abban is segíthet, hogy a gye-
rek ráérezzen az ismeretszerzés ízére. Persze a 
megbízható forrás is fontos, sőt fontosabb, mint 
eddig bármikor, hiszen az interneten elérhető in-
formációrengetegben egymásnak ellentmondó 
adatokat is találhatunk ugyanarról. A Babilon Ki-
adó ismeretterjesztő könyvei épp ezt a megbízha-
tó forrást jelentik, ugyanis a könyvek anyagát itt 
szaklektorok ellenőrzik. A jól ismert Mi MIcSodA 
könyvek mellett egyre több modern és igényes 
ismeretterjesztő könyvvel találkozhatunk a kiadó 
kínálatában. Legyen szó tudományról, az állat- 
és növényvilágról, régmúlt vagy eljövendő idők-
ről, filmezésről, kódolásról, találmányokról vagy 
az emberi testről, a kiadó könyvei között minden 
témában találunk valami igazán izgalmasat. 

Sorozatok egymás között
A Mi MIcSodA egy nemzetközileg ismert és si-
keres sorozat, amelyet a mára már felnőtt gene-
ráció is jól ismer és szeret. Csöppet sem túlzás: 
ma is kisiskolások ezrei olvasgatják szerte az or-
szágban.  A Mi MIcSodA könyvekben bő-
séges leírások, fényképek, 
adatok, rekordok, történe-
tek hozzák közel a külön-
féle témákat. Ehhez képest 
egészen más megközelítést 
kínál a Babilon Kiadó má-

sik fontos ismeretterjesztő sorozata, a Tudás 30 
másodpercben. Ezek a könyvek a lehető legjobb 
értelemben modernek és lazák, a rajzolt illuszt-
rációk frissek és gyakran humorosak, bőven van 
bennük információ, de nem terhelik le az olvasót. 

Tudás 30 másodpercben
Az egyes kötetekben 30 téma kerül feldolgo-
zásra, és a fejezetek akár 30 másodperc alatt 
is feldolgozhatók. Nem szükséges sorrendben 
haladni a fejezetek között, a könyvet akár há-
tulról előre, vagy ha ahhoz van kedvünk, akár 
lólépésben is olvashatjuk. Az egyoldalas főszö-
veg alatt egymondatos összefoglalást találunk. 
A 3 perces küldetések pedig olyan kihívásokat, 
feladatokat dobnak fel – pulzusmérés, üvegház-
készítés, Holdtérkép-készítés –, amelyek még 
kalandosabbá teszik az ismeretszerzést.  A soro-
zatot 8 éves kortól ajánlja a kiadó, de a színes, 
vidám illusztrációknak köszönhetően a köteteket 
azok is szívesen lapozgatják, akik még nem tud-
nak olvasni. 

Újdonságok 2017-ben
Eddig tizenegy kötet jelent meg a világűrtől Leo-
nardo da Vincin keresztül egészen az emberi 
agyig a legkülönfélébb témákban, most pedig itt 
vannak az újdonságok.

◆ mítoszok 30 másodpercben 
Ki teremtette a világot? Miért lopta el Promé-
theusz a tüzet? Hogy szerezte vissza Thor az el-
lopott pörölyt? Hősök és cselszövők, istenek és 
istennők, szörnyetegek, varázslat, titkok és cso-

dák – mind rád várnak! Elmúltál 8 éves? Bírod 
a mítoszokat? Szereted a művészi igényű, jópo-
fa rajzokat? Akkor ne hagyd ki ezt a könyvet: jól 
fogsz szórakozni!

◆ Dinoszauruszok 30 másodpercben 
Téged is lenyűgöznek a dinoszauruszok? Tudni 
akarod, hogy mivel töltötték az idejüket ezek a 
hatalmas ragadozók? Vagy... várjunk csak, nem 
is voltak mind hatalmasak? És talán nem is mind 
ragadozó? Tarts velünk, és ismerd meg a legkü-
lönfélébb dinókat! Ne várd meg, míg becsapódik 
a következő aszteroida – inkább te csapd fel a 
könyvet! Odabent őstörténeti sztorik, lenyűgöző 
adatok, szuper illusztrációk, és az elmaradhatat-
lan 3 perces küldetések várnak.

◆ Az ókori róma 30 másodpercben
Klasszikus, sőt mi több, klassz! Időutazás most 
kedvezményes áron! Ez a könyv telis-tele van iz-
galmas tényekkel és fantasztikus történetekkel 
az ókor leghatalmasabb civilizációjáról. A szuper 
illusztrációk és az elmaradhatatlan 3 perces kül-
detések révén szinte haraphatod az ókori Róma 
levegőjét. Ámulj és bámulj!

Lendületes tanulás
sok kísérletezéssel

mítoszok 30 MÁSODPERCBEN
Rendelési kód: BM237 

DinoszAUrUszok 30 MÁSODPERCBEN
Rendelési kód: BM235

Az ókori rómA 30 MÁSODPERCBEN
Rendelési kód: BM236

A kötetek jellemzői:
180 × 230 mm,
96 oldal, kartonált
Bolti ár: 2750 Ft/kötet
kluBáR: 2560 Ft/kötet
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napRaFoRgó kiadó

Az oViBAn
Rendelési kód: BM238 

otthon
Rendelési kód: BM239

A tAnyán
Rendelési kód: BM240

A játszótérEn
Rendelési kód: BM241
125 × 125 mm, 12 oldal, 
bélelt borító, 5 kirakóval
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
kluBáR: 1850 Ft/kötet

A sorozat kötetei gyerme-
kekhez közel álló témákat 
dolgoznak fel: egy nap-
jukat élhetik át újra otthon, a falun, a parkban vagy az 
óvodában. A kirakós oldalakat kedves verses történetek 
színesítik, ráadásul a kirakó alatt színező is található, így 
a kis művészek újraalkothatják a képeket.

1000 állat 
MATRICÁJA
Rendelési kód: BM242

1000 dinó 
MATRICÁJA
Rendelési kód: BM243

1000 teHeRautó 
éS Munkagép 
MATRICÁJA
Rendelési kód: BM244

házi kEDVEncEk
Rendelési kód: BM245

tAnyAsi állAtok
Rendelési kód: BM246

hUBA, A hAjó csoBBAn
Rendelési kód: BM247

VincE, A VonAt zAkAtol 
Rendelési kód: BM248
125 × 125 mm,
8 oldal, műanyag oldalakkal
Bolti ár: 990 Ft/kötet
kluBáR: 920 Ft/kötet

A pancsolós könyvek a kisbabák számára 
készültek: a műanyag borítású, szivacsos 
belsejű, vízálló oldalaikkal megkönnyíthetik 
a fürdetés időnként nehéz pillanatait.

kElEti motíVUmok
Rendelési kód: BM249

mór motíVUmok 
Rendelési kód: BM250

Egyiptomi motíVUmok
Rendelési kód: BM251

kEltA motíVUmok
Rendelési kód: BM252

190 × 270 mm,
128 oldal, puhatáblás
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
kluBáR: 2780 Ft/kötet

Ki mondta, hogy a színezés csak a gyerekek kiváltsága? 
Egy-egy stresszesebb nap után a szülők is szívesen 
a kezükbe ragadhatják a színes ceruzát, és elmerülhetnek 
az alkotásba, amely kikapcsolja őket, és még a kreativitá-
sukat, világteremtő képességüket is kiélhetik a felnőtteknek 
szóló színezőkkel.

240 × 320 mm, 48 + 16 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
kluBáR: 2780 Ft/kötet

Az 1000 matricás albumokban rengeteg újdonság 
vár az érdeklődő gyermekekre! Nem kis feladat arra 
vállalkozni, hogy megkeressék az album ezer matri-
cájának helyét, de mindenképp megéri a fáradozást!

1000 matricás albumok

KiraKóK

óVoDásoknAk

Fürödj velünk!

Színezôk
FElnőttEknEk



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 2017. április 16ig veszünk fel 
megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munkana
pon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban az 
esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem 
bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása ese
tén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru vé

telárát az eladó az áru vissza
szolgáltatását követő 30 napon 
belül visszatéríti. Elállás esetén 
kérjük az árut a Líra Könyv Zrt., 
1086 Budapest, Dankó u. 4–8. 
címre küldeni.Ára: 198 Ft

KlubtagoKnaK ingyenes

Az ön helyi munkatársa:

Magányos farkas
384 oldal
rendelési kód: BM253
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3690 Ft

Az igazi kérdés nem is az, miért vonultam ki a világ
ból. Sokkal inkább az, hogy mi vett rá a visszatérésre.
A tizenhét éves Cara  és édesapja, a neves far kas
szakértő autóbalesetet szenved. A férfi kómába 
esik.  Az apa éveket élt a vadonban, a farkasokkal 
kóborolt, vadászott, maga is a falka tagjává vált. 
A fiú, Edward kénytelen hazatérni önkéntes szám
űzetéséből, hogy egyedüli nagykorú családtagként 
rendezze apja ügyeit. A volt feleség időközben új 
családot alapított, de most neki is szembe kell 
néznie a múlt elvarratlan szálaival. Hármuknak kell 
meghozni a végső döntést, de vane joguk istent ját
szani, s határozni életről és halálról…

Tizenkilenc 
perc 
552 oldal
rendelési kód: BM257

Sterling átlagos amerikai kisváros a ke
leti partvidéken, ahol semmi sem törté
nik – egészen addig, míg egy nap Peter, 
a szemüveges számítógépzseni vérfürdőt 
nem rendez az iskolában. Ámokfutásának 
koronatanúja, a szép Josie rejtélyes módon 
nem emlékszik semmire. 

a nővéreM húga
372 oldal
rendelési kód: BM256
Amerika keleti partvidékén egy tipikus kertvárosi 
házban él egy tipikusnak korántsem mondható há
romgyermekes család. A legidősebb testvér, Jesse 
már a „sötét oldalon” jár; a középső lány, Kate 
súlyos leukémiás, a húg, Anna pedig eleve azért 
született, hogy genetikailag megfelelő donor legyen 
a nővére számára. Amikor a beteg Kate körül forgó 
családi élet ellen lázadó tizenhárom éves Anna be
perli szüleit, hogy önrendelkezési jogot nyerjen a sa
ját teste fölött, minden megbolydul. 

szívTől szívig
448 oldal
rendelési kód: BM255
June Nealon boldogan él családjával New Hamp
shirei otthonukban, épp második gyermekét várja. 
Élete azonban egy pillanat alatt összeomlik, ami
kor Shay Bourne, a hányatott sorsú segédmunkás 
brutális kegyetlenséggel megöli hétéves kislányát 
és rendőr férjét. Tizenegy évvel később, számtalan 
elutasított fellebbezés után Shay a halálsoron vár
ja közelgő kivégzését. Amikor megtudja, hogy June 
kislánya szívátültetésre szorul, megdöbbentő tettre 
szánja el magát: elhatározza, hogy bűnbánata je
léül saját szívét ajánlja fel a kis Clairenek.

Jodi 
Picoult 
regényei új köntösben
A kötetek jellemzői:
135 × 215 mm, füles, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3250 Ft

csodalány
568 oldal
rendelési kód: BM254
Mariah White rajtakapja férjét egy másik nővel. 
A gyors válást követően Mariah depresszióval küzd, 
lánya, a hétéves Faith azonban új barátra lel. Egy 
képzeletbeli barátra, aki lehet, hogy mégsem annyi
ra képzeletbeli… Faith folyamatosan beszélget az 
„őrzőjével”, s hamarosan a Bibliából kezd idézni – 
a könyvből, amelyet senki sem olvas a családból...

Fotó: Gasper Tringale
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