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  Összesen

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.)

LeveLek a bőröndbőL
Louise Walters
137 × 197 mm, 336 oldal, kartonált

Roberta, a 30-as éveiben járó antikvárius egyet-
len öröme, hogy a polcokon sorakozó könyvek 
titkait lesi: régi képeslapok és levelek után kutat. 
Családjának féltett titka kerül elő, amikor édesap-
ja egy bőröndöt hoz be a boltba, tele könyvekkel.
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Balázsy Pannára abból az időszakból 
em lékszem, amikor még néztem tévét és 
hallgattam rádiót, és egyszerűen mindig 
felüdülés volt őt látni-hallani, mert értel-
meseket kérdezett (ó, és ez milyen nagy 
szó!), és szemmel láthatólag nem az volt a 
célja, hogy mindenáron megmutassa magát, 
villogjon és szerepeljen, hanem ő képviselt 
engem is a stúdióban, helyettem kérdezett. 

Sosem láthattuk bulvárlapokban, amint épp 
kiteregeti a családi szennyest, nem voltak 
botrányai sem. Éppen ezért nem lepődtem 
meg, amikor kiderült, hogy gyerekkönyve-
ket is elkezdett írni: hiszen ez jól fog állni 
neki – így drukkoltam magamban. És Panna 
szerencsére jól döntött: a Szandra és a 3. b 
sikeres könyvsorozat lett, imádják a gyere-
kek. És ha már gyerekek: Csapody Kinga 

Utazik a család! sorozatának új darabja most 
a Velencei-tóhoz repít bennünket, a felnőt-
teknek pedig egy Bécsről szóló kulturális 
kalandozást ajánlok.

Jó olvasást!

Király Levente
főszerkesztő

párducpompa
Tóth krisztina
123 × 184 mm, 208 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bp101
Bolti ár: 3299 Ft
klubár: 2990 Ft 

Tóth krisztina ötven története 
a mi mindennapi életünkben 
játszódik. Mintha mi állnánk 
saját magunk előtt a sorban. 
groteszken realista pillanatfel-
vételek a mai Magyarországon.

körkép 2017
Harminc szerző kisprózája
Válogatta: Turi Tímea
123 × 184 mm,
288 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp102
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft 

A Körkép 2017 a kortárs 
magyar irodalom musthave-
darabja, ami a könyvheti kíná-
latban olyan, mint a ruhák közül 
a kis fekete estélyi: alapdarab.

célia
Rakovszky Zsuzsa
140 × 215 mm, 312 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bp103
Bolti ár: 3699 Ft
klubár: 3450 Ft 

Rakovszky Zsuzsa új könyve 
különleges családregény 
a családok hiányairól, 
az egymás mellett élő embe-
rek boldogságkereséséről, 
a társas magányáról.

HátraHagyott 
verSek
Erdős Virág 
135 × 197 mm, 272 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bp104
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft 

Erdős Virág eddigi verseinek pa-
norámája olyan egyedi módon 
tudósít napjaink Magyarorszá-
gáról, hogy ideje „hátrahagyni” 
őket az utókornak.

Szép verSek 2017
Válogatta: Szegő jános
123 × 184 mm,
360 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp105
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft 

Válogatás az elmúlt év leg emlé-
kezetesebb verseiből. Pálya-
kezdő tehetségek, a középnem-
zedék derékhada és a mai líra 
nagymesterei egymás mellett 
olvashatók az antológiában. 

eSterHázy-
kalauz
Bővített kiadás
Marianna d. Birnbaum– 
Esterházy Péter
110 × 180 mm, 260 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bp106
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Buda éS vince 2
imádom a nyarat!
Baár Tünde
163 × 238 mm,
112 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bp108
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Buda és Vince, no meg az 
osztálytársaik nyári kalandjai.

valaHol itt
kántor Péter
145 × 197 mm, 132 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bp109
Bolti ár: 2699 Ft
klubár: 2490 Ft 

A Valahol itt kántor Péter 
költészetének igazi csúcs-
teljesítménye.

ünnepi könyvhét TOP10
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magazin kéthavonta 
Xi. évfolyam 4. szám 
2017. július 11.

3

ellenpontok 2
vedd már éSzre!
Erdős Zsuzsanna
129 × 197mm,
440 oldal, kartonált 
rendelési kód: bp107
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Egy szerelem története a lány, 
majd a fiú szemszögéből.

requiem
Hatala Csenge
124 × 183 mm,
160 oldal, kartonált
rendelési kód: bp110
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

ki volt a székesfehérvári kon-
certen elhunyt fiú, és vajon mi 
történhetett vele valójában?
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athenaeum kiadó

a vétkeS
Cecelia Ahern
130 × 197 mm,
432 oldal, kartonált
rendelési kód: bp113
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Celestine north minden 
szempontból tökéletes életet 
él. Példás testvér és gyermek, 
osztálytársai és tanárai ked-
velik, és a barátja is lenyűgöző 
pasi. Egy nap azonban várat-
lan helyzetben találja magát, 
és ösztönösen dönt. Szabályt 
szeg, ez pedig hatással lehet 
egész életére. Akár börtönbe 
is kerülhet. kiközösíthetik, 
megbélyegezhetik. Lehet, 
hogy Vétkessé nyilvánítják.

cSáBító préda
john Sandford
125 × 200 mm,
480 oldal, kartonált
rendelési kód: bp124
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3390 Ft

A fővárosban elszabadul a po-
kol: elképesztően mocskos 
dolgot találtak a befolyásos 
szenátor hivatali számító-
gépén. A kormányzó viszont 
úgy érzi, valami nagyon nem 
stimmel. Lucas davenportot, 
a Bűnmegelőzési Hivatal sztár-
nyomozóját a minneapolisi 
rendőrségre vezetik a nyo-
mok – egy nőhöz, aki Machia-
vellit megszégyenítő leckéket 
adhatna manipulálásból.

mindent Bele
Alexa Riley
125 × 200 mm, 
400 oldal, kartonált
rendelési kód: bp123
Bolti ár: 3790 Ft
klubár: 3490 Ft

Mi történik, ha egy erős, 
birtokló férfi rátalál álmai 
asszonyára? Mallory Sullivan 
osztályelsőként érettségizett, 
majd megkapta az Egyesült 
államok leginkább sóvárgott 
ösztöndíját. kemény munka 
és eltökéltség juttatta el addig 
a pillanatig, hogy azt az életet 
élje, amelyről szülők nélkül 
csak álmodozni tudott. ám 
aztán rájössz, hogy egyáltalán 
nem a sors keze volt...

Fallen creSt HigH
a Fallen crest-sorozat első része
Tijan
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
rendelési kód: bp125
Bolti ár: 3590 Ft
klubár: 3340 Ft

Mason és Logan kade test-
vérek, piszkosul gazdagok, 
öntörvényűek és pont Sa-
mantha iskolájába, a Fallen 
Crest gimibe kezdenek járni. 
Samanthát nem érdekli senki 
és semmi. A barátai, a csalfa 
pasija, sőt, még a szülei válá-
sa sincs rá hatással, nemhogy 
a kade fivérek, most mégis a 
két sráccal kell élnie. Ez lenne 
a világ vége? Vagy mégsem?

rozi éS  
az araB Herceg
kis Olivér
125 × 200 mm,
200 oldal, kartonált
rendelési kód: bp126
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Olivér vagyok. Olivér a rossz-
fiú, aki senkit sem hagy hide-
gen. Mert hát vagy szeretnek, 
vagy ami még jobb, utálnak. 
Háháhá. két hét Londonban, 
a középsulis osztálytársaim-
mal: Rozival, a kis lúzerrel, 
Bendével a macsóval és per-
sze a barátnőjével, Barbival, 
aki szereti, ha minden olyan 
romcsiiii. Találkoztatok ti már 
igazi herceggel?  na én igen.

HATáRidőnAPLó
-idéZETEkkEL

Ruth jefferson már több mint húsz éve dolgozik szülész 
szakápolóként egy connecticuti kórházban, amikor egy 
újszülött vizsgálatát követően váratlanul másik páciens 
mellé osztják be. Az újszülött szülei a fehér felsőbbren-
dűséget hirdetik, ezért nem akarják, hogy az afroame-
rikai Ruth akár csak hozzáérjen a gyermekükhöz. A kór-
ház helyt ad a kérelmüknek, másnap azonban a kisbaba 
életveszélyes állapotba kerül, miközben egyedül Ruth 
tartózkodik a csecsemőszobában. Engedelmeskedjen 
a főnöke utasításának, vagy avatkozzon közbe?

kelepce
Sándor Beáta
110 × 180 mm, 
272 oldal, kartonált
rendelési kód: bp115
Bolti ár: 2490  Ft
klubár: 2290 Ft

1990 nyarán négy 
fiatal, két lány és két fiú 
összejön egy kolozsvári 
lakásban. nevezhetjük 
búcsúestnek, másnap 
ugyanis a terv szerint 
elindulnak Magyaror-
szágra, hogy új életet 
kezdjenek. Csakhogy 
közbeszól a sors, és 
szinte semmi sem úgy 
alakul, ahogyan szerették 
volna. 

home and soul
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Ebben a gyönyörűen illusztrált naptárban az évet Paulo 
Coelho műveiből válogatott idézetek kísérik végig.
Paulo Coelho, akit emberek milliói a szavak alkimistá-
jaként tartanak számon, napjaink egyik legbefolyáso-
sabb szerzője. könyvei nemcsak a bestsellerlistákat 
vezetik, de társadalmi és kulturális párbeszédet is ger-
jesztenek. A műveiben érintett témák, eszmék és filo-
zófiák sok olvasó vágyát teljesítik be, olyanokét, akik a 
saját útjukat, és a világ újfajta megértését keresik.
A kötet illusztrátora Catalina Estrada.

Coelho
SzaBadSág
nAPTáR 2018
Paulo Coelho
136 × 208 mm,
264 oldal, kartonált
rendelési kód: 
bp111
Bolti ár: 3699 Ft
klubár: 3440 Ft

apró cSodák
jodi Picoult
135 × 215 mm,
480 oldal, kartonált
rendelési kód: 
bp112
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft
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general press könyvkiadó

a tűzHegy 
legendája
Sarah Lark 
137 × 197 mm,
632 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp118
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4640 Ft

Aroha a 19. századi Új- Zélan-
don, egy árvaházban nő fel, 
amelyet az édesanyja vezet. 
Egy nap a szerelmével együtt 
felkerekedik, hogy megismer-
jék a fiú családját, a látogatás 
azonban tragédiába torkollik. 
A teljesen összeroppant lányt 
a szülei a nagyanyja farmjára 
küldik. itt találkozik Robinnal, 
akinek minden vágya, hogy 
színész legyen.

mire vágyik 
egy Herceg?
Sabrina jeffries
137 × 197 mm,
328 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bp116
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 3060 Ft

Egy nap váratlan látogató ko-
pogtat a Manton nyomozóiro-
da ajtaján. Az igencsak dühös 
herceg, Maximilian Cale azt 
állítja, hogy az irodavezető 
testvére orvul rászedte őt, és 
azt hazudta, hogy az ő halott-
nak hitt bátyja él. A helyszínen 
azonban csak a férfi húgát, az 
igézően szép Lisette-et találja. 
A lány felajánlja a segítségét 
a hercegnek.

az őrangyal
nicholas Sparks
137 × 197 mm,
560 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bp120
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

A fiatalon megözvegyült julie 
egy kisvárosban lakik, ahol az 
emberek jóformán mindent 
tudnak egymásról. A nehéz 
időkben a barátok féltő 
gondoskodással veszik körül, 
és egyikük, Mike gyöngéd 
érzelmeket táplál iránta. ám 
a fiatal özvegy megismerkedik 
a jóképű mérnökkel, Richard-
dal, aki csak nemrég költözött 
a városba. Vajon melyikük 
nyeri el julie szerelmét?

ház 
a naplemente-
tónál
Tasmina Perry
125 × 200 mm,
330 oldal, kartonált
rendelési kód: bp114
Bolti ár: 3690 Ft
klubár: 3430 Ft

A Casa d’Or – a titok-
zatos ültetvényes ház 
a naplemente-tó part-
ján – több mint ötven 
éve a Wyatt család tulaj-
donában van. jennifer 
Wyatt ide tér vissza az 
egyetem elvégzése után 
reményekkel telve – várja 
a tóparti nyár...

21. század kiadó

ne FelejtS el
Luana Lewis
137 × 197 mm,
248 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bp117
Bolti ár: 2790 Ft
klubár: 2590 Ft

Vivien holtan fekszik a fürdő-
szoba hideg márványpad-
lóján. A helyszínen nincs 
semmi, ami idegenkezűségről 
tanúskodna. Talán öngyilkos 
lett? és ha igen, mi vihette 
erre a tragikus döntésre? 
Amikor a rendőrség nyomozni 
kezd a halála ügyében, 
egyre több kérdés merül fel, 
amelyekre képtelenek választ 
adni, sőt a gyilkosság lehető-
ségét sem zárhatják ki. 

BűnöSök között
Linda Castillo
137 × 197 mm,
280 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bp119
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Egy tizenöt éves lány holttes-
tére bukkannak egy világtól 
elzárt amish telep melletti 
erdőben. Megfagyott a hóban.
A halála előtt gyermeket várt. 
A seriff kate Burkholder rendőr -
főnök segítségét kéri, hogy 
épüljön be a közösségbe. A nő 
amish családban nőtt fel, így 
ha elvállalja az ügyet, szembe 
kell néznie a saját múltjával 
is, és azzal, hogy annak idején 
miért tagadta meg a hitét.

a nő, aki 
máshol ébredt
kathryn Croft
125 × 200 mm, 
400 oldal, kartonált
rendelési kód: bp122
Bolti ár: 3790 Ft
klubár: 3490 Ft

arra ébredsz, hogy a férfi 
melletted halott. de aki 
mellett fekszel, az nem 
a saját férjed. és az ágy 
nem a saját ágyad. 

tara logan imádja a csa-
ládját: a férjét, noaht és 
két tizenéves gyermekét, 
rosie-t és Spencert. 
Boldogsága azonban 
darabjaira hullik, mikor a 
szomszédban ébred, lee 
jacob ágyában, de fogalma 
sincs, hogyan került oda, 
vagy hogy mi történt kette-
jük között. a legrémesebb, 
hogy a férfit leszúrták... 
Hátborzongatóan lebi-
lincselő, fordulatos 
pszicho lógiai thriller,  

amely hónapokig állt 
a bestseller listák élén.

karnyújtáSnyira
Colleen Oakley
125 × 189 mm,
408 oldal, kartonált
rendelési kód: bp121
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

jubilee jenkins ritka és 
veszélyes betegségben 
szenved. Allergiás, és nem is 
akármire: az emberi érintés-
re. Miután a középiskola utol-
só évében emiatt csaknem 
az életét veszti,  jóformán 
remeteként éli az életét. 
kilenc hosszú éven át ki sem 

lép az otthonából. Az édesany-
ja halálakor azon ban jubilee 
kénytelen lesz szembenézni 
a világgal, hogy gondoskodni 
tudjon magáról. Egy nap, amikor 
épp hazafelé tart a munkából, 
a szemtanúja lesz annak, amint 
egy fiúcska a sebes folyóba 
ugrik. gondolkodás nélkül a ha-
bokba veti magát. A szerencsés 
megmenekülést követően 
száznyolcvan fokos for-
dulatot  vesz az élete. 
A kórházban ugyan-
is megismeri a fiú 
apját, Ericet.
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„az élet tartogat még
meglepetéseket”

Balázsy Panna – öt megjelent 
ifjúsági gyerekkönyv szerzője – 
volt tévés és rádiós műsorvezető, 
gasztronómiai szakember. 
Életről, könyvekről és az önálló-
sodó szereplőkről faggattuk.

 A vagány, vidám, de emellett okos 
Szandra és a 3.b-sorozattal egy csapásra 
is mert és elismert író lettél. Ott figyelnek 
a kötet darabjai a sikerlistákon, iskolákba, 
könyvtárakba hívnak. Mégiscsak más vissza-
jelzések ezek, mint a tévézésnél. Ilyennek 
képzelted az íróságot?

Hű, az én fejemben az író egy óriás, mint 
Nádas Péter vagy Gabriel García Már-
quez. Én még csak kóstolgatom a dolgot, 
élvezem is nagyon, de úgy érzem, mesz-

sze vagyok attól, hogy írónak hívjanak. 
Egy biztos, egyre több időt szeretnék 
szentelni az írásnak. A médiás évek alatt 
is sokat találkoztam a közönséggel, a mai 
gyerekek már nem ismernek, tiszta lappal 
indulhatok náluk, csak a könyv, illetve a 
találkozó során elhangzottak számítanak, 
szóval oda kell tennem magam! A harma-
dikos-negyedikes korosztállyal különösen 
élvezetes az együttlét, elképesztően oko-
sak, nyitottak, kíváncsiak és már tudnak 
és szeretnek olvasni. Kifejezetten érzéke-
nyek a világ dolgaira, és örülnek annak, 
hogy a könyvekben foglalkozom olyan 
komoly kérdésekkel is, mint a hajlék-
talanság, a válás, egy rokon halála vagy 
éppen a szerelem. És ha már szerelem, 
meglepve tapasztaltam, hogy a fiúkat még 
jobban érdekli a téma, mint a lányokat!

 Csobbanós címmel jelent meg a leg-
utóbbi, ötödik rész, és készül a befejező kötet 

is. Ennyi kaland alatt nem nőnek az ember 
fejére a szereplői? Követelnek maguknak 
önállóan kalandokat, vagy nagyon tudatos 
író vagy, aki mindent megtervez, és nem 
kanyaroghatnak össze- vissza a hősök?

Szandra a kezdetektől helyet követelt a 
fejemben. Ez valahogy úgy működik ná-
lam, mintha filmet néznék. Akkor írok, 
amikor egyensúlyban vagyok, kialudtam 
magam és jól tudok fókuszálni. Ilyenkor 
maguktól peregnek a filmkockák, egészen 
váratlan, olykor szokatlan ötletek bújnak 
elő, amiket azonnal leírok. Ezek általában 
nagyon eltérőek a szokásos történetfo-
lyamtól, és színesebbé varázsolják Szand-
ra egyébként sem unalmas életét. Amúgy 
ez egy visszatérő motívum: sokan mond-
ják, hogy a könyvek megfilmesítés után 
kiáltanak, élő szereplőkkel, aminek én el-
mondhatatlanul örülnék. A mozikban úgy 
sincs sok magyar ifjúsági film.
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A gasztronómia, a Globalista konyha is úgy 
robbant be az életedbe, mint az írás?

Nemrég egy negyedikes fiú megkérdezte 
tőlem egy szolnoki író-olvasó találkozón, 
hogy ha annak idején a kiadó vezetője 
(Kolosi Beáta) nem javasolja, hogy írjak 
egy alsó tagozatosoknak szóló könyvet, 
akkor most nem is ülnénk ott? Meglepett 
a kérdés, és igennel kellett válaszolnom. 
A legjobb dolgok véletlenül történnek 
velem, és ez így van a Globalista Konyhá-
val is. Már több mint három éve hívunk 
izgalmas külföldi szakácsokat Budapest-
re, és mi kétestés vacsorákat szervezünk 
a nagyközönségnek Judittal, a Globalista 
Konyha másik felével. Szeptemberben 
felülmúljuk önmagunkat, és egy mexikói 
nomád séf érkezik, aki a világ legjobb 
étterme, a koppenhágai Noma kutató-
fejlesztő séfje. Még mindig kíváncsi, az 
új dolgok iránt nyitott embernek tartom 
magam. Tudom, hogy az élet tartogat 
még meglepetéseket.

Csapody Kinga

interjú balázsy pannával

 Keresnek már meg családtagok, barátok, 
tanár nénik, hogy „na van egy jó sztorim, ezt 
írd meg Szandrának”?

Kezdenek attól tartani, hogy bármi, ami 
megtörténik velünk, esetleg megjelenik a 
könyvekben. Ilyenkor szólnak, hogy „ezt 
vagy azt inkább ne írd meg, Anya”, amin 
jókat nevetek, mert azért nem vagyok 
ennyire elvetemült. A kisebbik lányom 
gyakran javasol témákat, ezeket elraktá-
rozom a fejemben, és ha az előbb említett 
filmvetítésnél előjönnek, bekerülhetnek 
a könyvbe.
 
 Megírtad már a számodra legkedvesebb 
jelenetét ennek a sorozatnak?

Egyelőre még írom az utolsó, hatodik 
részt, úgyhogy arról még nem tudok nyi-
latkozni. A már megjelent részeknél van-
nak kedvenceim, például amikor leírom, 
milyen a gyerekek dédije. Nagyon szere-
tem azt a részt is, amikor Brúnó, Szandra 

szerelme, a Valentin-napra készül. A Csu-
romvíz legizgalmasabb jelenete, amikor 
Szandra megoldja a nagy problémát, szin-
tén közel áll a szívemhez.
 
 Az kiderült, hogy szereti a stílusodat a 
célcsoport, a szülők, és a pedagógusok is. Ter-
vezed, hogy más korosztálynak is írsz?

Azt hiszem, nem nőtt még be teljesen a 
fejem lágya, vagyis még mindig tudok 
„gyerekhangon” írni. Közben azért egy-
re inkább felnőtt leszek, és ezt szeretném 
is megmutatni. A következő ötletem egy 
ifjúsági krimi, ami remélem, jövőre elké-
szül, ez már egy picit idősebb korosztály-
nak készül, és arra készülök, hogy nagyon 
eleresszem a fantáziám. Annyit mondha-
tok, hogy egy kincsesláda körül forognak 
az események.

 Most nem látunk képernyőn, és rádió-
ban is csak akkor vagy, ha interjút adsz, van 
azonban ezer dolog, ami kitölti a napjaidat. 

szandra és a 3.b-SOROZAT
Balázsy Panna 
145 × 215 mm, 
96 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1690 Ft/kötet
klubár: 1570 Ft/kötet

cSuromvíz 
rendelési kód: bp127

cSupaSzív 
rendelési kód: bp128

cSillagFény 
rendelési kód: bp129

cSakazértiS 
rendelési kód: bp130

cSoBBanóS 
rendelési kód: bp131

8+

cSupacucc 
Szandi ruhatára
divatszínező füzet 
38 matricával
rendelési kód: bp132
Bolti ár: 1490 Ft
klubár: 1380 Ft
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sikerkönyvekálomgyár kiadó

vágy éS Hatalom
vágy-trilógia 1.
Meghan March
130 × 197 mm, 280 oldal, kartonált
rendelési kód: bp135
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
„nem tudom a nevét, nem adta meg a számát, 
csak úgy lelépett a szállodából életem legfor-
róbb éjszakája után. Mit tehet ilyenkor egy ilyen 
seggfej, mint én? ... Mi lesz, ha megtalálom? 
Megtartom!”
Meghan March mocskos szájú alfa-hímekről és 
erős, érzéki nőkről ír, akik térdre kényszerítik őket.

keSztyűS kézzel
Fern Michaels
130 × 197 mm, 300 oldal, kartonált
rendelési kód: bp134
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
A tragédiákat átélt nőket kivetette magából az 
amerikai igazságszolgáltatási rendszer. ők azon-
ban elhatározzák, hogy kivívják a maguk igazát. 
készen állnak rá, hogy felvegyék a harcot a sor-
sukkal, és elégtételt vegyenek a bűnösökön. El-
érkezik az igazság pillanata? Vajon működni fog 
a terv?  

a Főnök
Baráth Viktória
130 × 197 mm, 378 oldal, kartonált
rendelési kód: bp136
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
Ana Moreno tökéletes életének vége szakad, 
mikor egy este ismeretlenek elrabolják. A túl-
élés érdekében alkalmazkodnia kell ehhez a 
kegyetlen világhoz. A titkok és csalódások há-
lójában őrlődve új emberré válik. Hol a határ jó 
és rossz között? Mire lehet képes az ember, ha 
a bosszú hajtja?  

négySzáz nap SzaBadSág
Sienna Cole
130 × 197 mm, 448 oldal, kartonált
rendelési kód: bp137
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
Három ember, egyetlen közös vágy: szabadnak 
lenni – megszabadulni a múlt terheitől, meg-
változtatni az unalmasnak tűnő jövőt. A szerelmi 
háromszög és a sokak által áhított hosszú utazás 
a lélegzetelállító tájakon csak csomagolás mind-
ehhez: dena, Patrick és jason valódi utazása 
a lelkükben történik.

idegen a Férjem
Sylvia day
130 × 197 mm, 320 oldal, kartonált
rendelési kód: bp133
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
gray már nem az a szeleburdi ifjú, akivel isabel 
érdekházasságot kötött. A meggyötört férfit titkok 
veszik körül. nem árulja el, mit tett eltűnése óta. 
Vajon a nő képes megszelídíteni ezt a baljósan 
szenvedélyes férfit? át tudja adni magát ennek 
az új, ellenállhatatlan, ám idegen szeretőnek?
Sylvia day a New York Times és az USA Today 
nemzetközileg is elismert írója. Romantikus, szen-
vedélyes könyvei 28 országban tették best seller-
szerzővé.

álomgyár kiadó

töréSteSzt
Szabó T. Anna
123 × 184 mm, 248 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp139
Bolti ár: 2990 Ft  ◆  klubár: 2780 Ft
Mi minden fér egy kapcsolatba? Mit lehet kibírni, 
hogy lehet kibírni, ki győz le kit? Lehet-e birtokol-
ni valakit anélkül, hogy megtörjön, vagy beletö-
rődjön abba, amin nem mer változtatni? Vágy és 
harag, nő és férfi. itt és most. A szereplők isme-
rősek, mégis különös fénytörésben látunk rájuk, 
ahogy a szerelem és a lemondás határán kibe-
szélik a titkaikat, kimondják a vágyaikat, vagy 
lelepleződnek a hazugságaik.

Hegymenet
társadalmi és politikai kihívások magyarországon
jakab András–Urbán László (szerkesztők)
156 × 238 mm, 468 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp140
Bolti ár: 3980 Ft  ◆  klubár: 3690 Ft
„Megvan, és itt olvasható a bizonyíték arra, 
hogy a magyar elit képes szembenézni az ország 
problémáival, sőt kiutakat is képes megjelölni. 
Ez a kötet tematikáját tekintve igen nyomasztó 
is lehetett volna – ehelyett számomra az utóbbi 
idők leglelkesítőbb olvasmánya lett: a közép-
generáció üzenete a magyar fiataloknak arról, 
hogy érdemes itthon maradni.” (Chikán Attila)

tatjána
Rejtő jenő
125 × 183 mm, 160 oldal, kartonált
rendelési kód: bp138
Bolti ár: 2990 Ft  ◆  klubár: 2780 Ft
Rejtő jenő alighanem utolsó, kéziratban maradt, 
hosszabb lélegzetű műve. igazi noir elbeszélés: 
egyes szám első személyben regéli el egy, a tisz-
tesség útjáról le-letérő dokkmunkás kiábrándító 
kalandjait a kikötői alvilágban, mindezt egy fér-
fiúi vetélkedéssel elegy, reménytelen szerelem 
árnyékában. A címszereplő Tatjána igazi végzet 
asszonya, szovjet kém vagy épp kettős ügynök?

geek girl 5
a lány, aki előtt nincs akadály
Holly Smale
135 × 240 mm, 340 oldal, kartonált
rendelési kód: bp142
Bolti ár: 2990 Ft  ◆  klubár: 2780 Ft
Harriet Manners életében először most vég-
re tudja, hogyan alakuljon az élete. Bárcsak 
a többiek is követnék a forgatókönyvet...

a lélektárSak-Sorozat Szerzőjének új kötete
summer
joss Stirling
135 × 240 mm, 280 oldal. kartonált
rendelési kód: bp141
Bolti ár: 2990 Ft  ◆  klubár: 2780 Ft
Egy kockázatos küldetés során Summernek 
telepatikus képessége segítségével kell meg-
találnia a célpontot. Hal Robinson katona, győz-
tes típus. Amikor összetalálkozik Summerrel, 
élete fordulatot vesz.

A               ujdonsagai, ,
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részlet

kalüpszó
ingar johnsrud
137 × 197 mm,
464 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bp143
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Fredrik Beier főfelügyelő 
élete széthullani látszik: 
öngyilkossági kísérlet gya-
nújával kórházba kerül, 
majd a munkahelyi pszi-
chológussal igyekszik fel-
térképezni azt a bizonyos éjszakát.  
Hiába. nem emlékszik semmire. Mi történhetett 
a kocsmában töltött este után? Miért viselkedik furcsán a 
társa, talán egy titkot őriz? és miért szabotálja az éppen 
folyó nyomozásukat? Mintha fantomot, fantomokat üldöz-
nének két összefonódó gyilkossági ügyben. Az egyik áldo-
zatot kegyetlenül megkínozták, a másik halálát véletlen bal-
esetnek álcázták, és úgy tűnik, a szálak messzire vezetnek: 
a hírszerzésig, egy agyontitkolt katonai akcióig. és egy olyan 
felfedezésig, amely mindent megváltoztathat: egy már nem 
létező vírus szedi újra az áldozatait.
Megjelenik július 19-én!

Olyan hideg volt, hogy az egyenruha dzsekijének bőrbetétje 
nyikorgott, amikor Fredrik Beier felemelte a karját, és beko-
pogott az ajtón. […] A sikítozás fél órával ezelőtt megszűnt, 
magyarázták a szomszédok.

A nyomozó vetett egy pillantást a háta mögé. A kollégá-
ját, Andreas Figuerast látta a válla felett. A deres szemüvege 
az orrára csúszott, és a bajuszán megolvadtak a jégcseppek, 
amikor Fredrik megnyalta a szája szélét. A lakás a kerületi 
családvédelmi szolgálathoz tartozott, egy orosz nő élt ott a 
fiával. A férfi, akitől elmenekültek, a fiú apja. Gyógyszerész 
volt, a neve pedig Peder Rasmussen. Nem egy olyan név, 
amelyikre sokáig emlékszik az ember. 

A kissrác, aki ajtót nyitott, nem tűnt még iskolásnak sem, 
de Fredrik tudta, hogy nyolcéves. Amikor felemelte a fejét, 
hogy szemügyre vegye a sötétbe burkolózó folyosót, meleg 
gőz csapta meg.

Andreas egy pillanatra láthatta az alakot a gyerekszoba 
keskeny ajtónyílásában. Minden bizonnyal észrevette a re-
volvert a férfi kezében, és megértette, hogy a sötét folt az 
ingén vér. Hogy a gőz a fürdőszobából jön, ahol zubog a víz. 
De Fredrik nem látott semmit sem. A pára belepte a szem-
üvege lencséit, és amikor a kezét az arcához emelte, egy erős 
ököl ragadta meg a kabátgallérjánál fogva, és beráncigálta 
az előszobába. Andreas tapogatózó keze eltűnt a válla felett, 
Fredrik homlokára pedig egy pisztolymarkolattal mértek 
ütést, amelytől térdre rogyott.

Egy ajtó becsapódott, még hallotta a nyöszörgő, ijedt fiú 
zihálását, majd a falak összeomlottak. […]

– Apa? Most már azt hiszem, jönnek.
A vékony hang az előszoba másik végéből jött. A kisfiú az 

ajtónál állhatott.
– Tütűt! – brummogott a férfihang. – Húzz el innen!
Fredrik hirtelen mozgást észlelt a padlón, majd ülő hely-

zetbe fordították. A férfi megvetette a lábát a felügyelő két 

oldalán, a fejéről lerángatta a zsákot, és neki erőlködnie kel-
lett, hogy átláthasson a vércseppes szemüvegén.

Jóságos ég!
Peder Rasmussen gyógyszerész idősebb volt nála, ke-

ménykötésű, a válla és a nyaka bivalyerős. Az ing, amelyet 
lehúzott magáról, és a mellkasa csupa vér. Lovagló ülésben 
ült Fredrik combjára. Sötét, zselétől merev haja volt, sanda 
szeme. Az ínye széléről egy csepp vér szivárgott a metsző- és 
a szemfoga között, olyan erővel szoríthatta össze a fogait, 
hogy a hús pattanásig feszült. Fojtogató erővel markolta 
Fredrik ingének gallérját, miközben a másik kezében lévő 
pisztolyával hadonászott.

Fredrik a hátát a bejárati ajtónak támasztva ült. De fel-
fogta, hogy történik valami a függönyök mögött, mert Ras-
mussen szeme ide-oda villogott.

– Szétloccsantom a fejét a disznónak! – üvöltötte. – Ha 
csak hozzáérnek az ajtóhoz, szétlövöm a koponyáját!

Érezte a pisztoly csövét a homlokához szorítva. Az izzad-
ság szagát, a nehézkes fújtatást és a borsmentát. Először látta 
meg a férfi üres tekintetét. Fredrik kereste annak az entel-
lektüelnek a pillantását, aki állítólag Peder Rasmussen egy-
kor volt. Nyoma sem maradt. Csak a tiszta őrület látszódott.

A nyelve hegye a vércseppre csúszott a szájában, és ró-
zsaszín hártyát vont a szemfogára. Beszippantotta a vér ízét, 
mielőtt azt sziszegte volna:

– Tényleg megteszem. Rohadtul szétdurrantom az agyad 
a kibaszott picsák elé, ha nem kotródnak innen a francba.

– Apa... a keze...
– Peder Rasmussen! – hallatszott egy hang odakintről. – 

Peder Rasmussen!
Egy tizedmásodpercnyi tétovázás. Most kellett cseleked-

nie. Csak az Isten tudja, mit művelt volna ez az őrült, ha 
felfogja, hogy a keze kiszabadult. Fredrik minden erejével 
hátrafeszítette a felsőtestét, és a pisztolyt tartó kéz felé csa-
pott. Eltalálta a támadója csuklóját, és a fegyver a falnak csa-
pódott. Fredrik megragadta a gazember fejét, és maga felé 
húzta.

– Most! – ordította. – Fegyvertelen. Behatolni!
A férfi homloka eltalálta Fredriket az orra felett, meg-

repedt egy ér, de Fredrik tartotta a fickót, a fogával a másik 
után kapkodott, ökölbe szorított kezével a férfi füleit püföl-
te, a gégefőjét karmolászta, majd beleharapott. Véríz. A csö-
römpölés az ajtó felől, amelyet egy faltörő kos segítségével 
téptek fel, távolinak tűnt. Nem így a hang. Nem az a vékony, 
megszeppent fiúhang.

– Állj! Vagy lövök.
A jeges fuvallat nem kintről jött. A gyomrából tört fel. 

A Peder Rasmussen torka körüli szorítás, amelybe Fredrik 
szinte belemerevedett, engedni kezdett. A szája elmozdult. 
A fejét hátrahajtotta. Vért köpött. A rajta fekvő bestia rá bá-
mult.

Köztük és a bejárat között imbolygott a kisfiú. Összezárt 
lábakkal és felemelt kezekkel. Az apró kezek hófehéren szo-
rították a pisztoly markolatát. Közvetlenül az ajtónál három 
rendőr állt a készenléti egységtől. Andreas is ott volt, egyen-
ruhája alól kidudorodott a golyóálló mellény.

– Megállunk – mondta az egyik rendőr. Higgadtan. Hi-
hetetlenül higgadtan.

– Visszavonulunk, fiúk. Ne lőjetek! Csak nyugodtan. 
Nem fogunk bántani senkit.

Nemrég erőteljes mozgás volt befelé. Most visszavonul-
tak a rendőrök, csendben, körültekintően, óvatosan.

– Lődd le a rohadékokat! Lődd le őket!
A szörnyeteg felüvöltött. Az őrület és a hányadék sikolya.
– Ne...
– Apa...
– Lőj!

Kalüpszó
Részlet Ingar 
Johnsrud azonos 
című regényéből, 
amely a General 
Press Könyvkiadó 
gondozásában 
jelent meg, 
Vaskó Ildikó 
fordításában.
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magvető kiadó lazi kiadó

A  cselekményekben bővelkedő, törté-
nelmi hitelességgel megírt regény-

ben az olvasó nyomon követheti László 
életútját, ahogy eszményi lovagból, 
hadvezérből eltökélt uralkodóvá érik. 
Megtudhatjuk, miként veszi át i. géza 
halála után a koronát, s hogyan veti bele 
magát a még mindig békétlenkedő or-
szág ügyei nek intézésébe. Megérthetjük 
szigorú törvényeinek okát és céljait. Az izgalmas és fordulatos eseménysorok 
nyomán könnyedén megérthetők a 11. század magyar történelmét alakító bel- 
és külföldi folyamatok, s emellett megismerhetjük a magyar nép mindennapi 
életét, gondját-baját, a legkisebbektől a koronás főkig.

meggyőző érvek
jane Austen
122 × 197 mm, 264 oldal,  keménytábla
rendelési kód: bp147
Bolti ár: 2500 Ft • klubár: 2290 Ft
Anne-t lebeszélték arról, hogy hozzámenjen sze-
relméhez, egy fiatal, vagyontalan, bizonytalan jö-
vőjű tengerésztiszthez. Anne lassan bele is törődik, 
hogy körülményei a vénlányok sorsára kárhoztat-
ják, ám nyolc év után a kikosarazott udvarló elő-
kerül, mint sikeres, vagyonos tengerészkapitány...

jó vadáSzatot!
ilosvay Ferenc
142 × 197 mm, 224 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp148
Bolti ár: 2700 Ft • klubár: 2490 Ft
A könyv hűen ábrázolja a szabolcsi vadász-
paradicsomot, melyet a szerző személyes él-
ményei tesznek még színesebbé. A szabolcsi 
homok uralta vadászmezők nagyszerűségét 
rendkívül olvasmányosan tárja az olvasók 
elé, s vadászataiból is változatos ízelítőt nyújt.

meSék mátyáS királyról
165 ×  234 mm, 128 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp149
Bolti ár: 2490 Ft • klubár: 2290 Ft
Számtalan mesés történet létezik az álruhában 
népe között járó, jutalmazó és büntető, tréfát 
kedvelő királyról, nemcsak a néphagyomány-
ban, hanem neves íróink munkái között is – 
e kötet ezekből mutat be jó néhányat, szépen 
illusztrált kiadásban.

Szent 
láSzló i–iii.
a lázadáS parazSán
rendelési kód: bp144 

a korona ára
rendelési kód: bp145 

kard éS glória
rendelési kód: bp146 
Benkő László
145 × 209 mm, keménytábla,
432, 424, 440 oldal
Bolti ár: 2999 Ft/kötet
klubár: 2790 Ft/kötet

jelmezBál
grecsó krisztián
125 × 197 mm, 296 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bp151
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
grecsó krisztián könyvének fejezetei ön-
ma gukban is kiadnak egy-egy képet, 
mintha mindegyik történet más családtag 
vagy szomszéd élete lenne. Az utak ke-
resztezik egymást, és végül, bármennyire 
is összekeveredtek térben és időben a 
darabkák, összeáll a nagy, drámai egész.

megyek utánad
grecsó krisztián
125 × 197 mm, 312 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bp150
Bolti ár: 3499 Ft • klubár: 3250 Ft
Elfeledett, rejtőzködő utak hálózzák be 
a fülledt alföldi falu földjeit, ahol daru, 
a kamaszodó fiú küzd bandavezéri pozí-
ciójáért, az önbecsülésért és szerelemért: 
egyszóval az életéért. Így válik felnőtté.

tánciSkola
grecsó krisztián
125 × 197 mm, 336 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bp153
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
A Tánciskola a felnőtté válás, a beavatódás, 
a megkísértettség, a fiatal felnőtt élet konflik-
tusainak varázslatos regénye. A kötet 2008-
ban jelent meg először, viharos kritikai vissz-
hang fogadta. Azóta nyolc utánnyomást ért 
meg, és a cseh olvasókhoz is eljutott.

mellettem elFérSz
grecsó krisztián
125 × 197 mm, 320 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bp152
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
grecsó krisztián regényének főszereplője 
– egy harmincas éveiben járó férfi – a csalá-
di titok véletlen lelepleződése miatt rejtélyek 
hálójába gabalyodik. Az Aegon Művészeti 
díjas kötet az elmúlt évek egyik legolvasot-
tabb regénye.

gRECSó 
kRiSZTián 
köTETEi 
Új könTöSBEn
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partvonal könyvkiadó

HűSég
az Ízek, imák, szerelmek 
története folytatódik
Elizabeth gilbert
125 × 200 mm,
240 oldal, kartonált 
rendelési kód: bp161
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Az Ízek, imák, szerelmek író-
nőjének kalandjai nem érnek 
véget indonéziában. A regény 
folytatása az esküvő küszöbén 
állók, a házaspárok, az egye-
dülállók és az elváltak regénye, 
de azokhoz is szól, akik még 
bizonytalanok a házasságban. 
Az írónő rengeteg humorral 
elmélkedik a házasság intéz-
ményéről, a válásról és a nagy 
döntés pszichológiájáról.

anya,
kérlek, meSéld el nekem! 
rendelési kód: bp155

apa,
kérlek, meSéld el nekem! 
rendelési kód: bp156
emlékek ajándékba
Elma van Vliet
165 × 235 mm,
112 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
klubár: 2290 Ft/kötet

kiváló ajándék minden édes-
anyának, illetve édesapának 
és egyúttal minden gyermek-
nek. kérjük meg szüleinket, 
válaszoljanak a kérdésekre, 
osszák meg velünk emlékei-
ket, fotóikat, majd adják visz-
sza nekünk a könyvet, amely 
csak kettőnkről szól.

BaBaétrend
200 egyszerű és egészséges 
étel gyermekünknek
0–3 éves korig
Annabel karmel
190 × 190 mm,
214 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp154
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A könyv 200 egyszerű, 
egészséges és ínycsiklan-
dozó receptet tartalmaz 
kisgyermekünk és az egész 
család számára. Min-
den életkori szakaszhoz 
külön heti menütáblázat, 
időspóroló tippek, valamint 
bevezetési tanácsok is 
tartoznak. Annabel karmel 
csecsemőknek és kisgyer-
mekeknek szóló táplálkozási 
útmutatója ma már igazi 
klasszikusnak számít.

a Színek Hatalma
jean-gabriel Causse
190 × 235 mm,
152 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bp160
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A Csillagok háborúja bölcs 
jedi lovagjai biztosan nem 
véletlenül harcoltak színes 
lézerkardokkal. Valószínűleg 
ők is tudták, hogy a szín igazi 
fegyver lehet. Miért fontosak a 
színek? Hogyan befolyásolnak 
minket a hétköznapjainkban? 
Hogyan tudjuk használni bű-
vös erejüket? Ebben a könyv-
ben minden benne van, amit 
a színek hatalmáról tudni 
kell, lehet vagy illik. Hasznos, 
szórakoztató, és helyenként 
kellően meglepő!

FérFilét
a modern kor csapdái
Steve Biddulph
140 × 198 mm,
240 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bp157
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

A férfiak évszázadokon keresz-
tül álarc mögé bújtak, mivel 
korábban senki nem beszélt 
nekik az erősebb nem belső 
világáról. A modern nők nyílt-
szívű, együttműködő társra 
vágynak, a gyermekek is ilyen 
apát képzelnek maguknak. 
A humoros és kendőzetlenül 
őszinte könyv segít értelmezni 
a férfilét korunkban aktuális 
szerepeit, miközben konkrét 
javaslatokat ad a változáshoz.

az aFgán Hadjárat
Steven Pressfield
145 × 200 mm,
294 oldal, kartonált 
rendelési kód: bp159
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Az afgán hadjárat nagy Sándor 
pályafutásának legnehezebb 
harca volt. A helybéli törzsek 
és lovas népek harcmodora 
merőben eltért attól, amit a 
makedón harcosok megszok-
tak, a kegyetlenkedés soha 
nem tapasztalt méreteket 
öltött. A napjaink konfliktusait 
felidéző történelmi regény 
lebilincselő drámaisággal áb-
rázolja a nyugati megszállók 
és az elszánt keleti harcosok 
küzdelmeit.

vidd Hírét 
az igazaknak
Marlo Morgan
130 ×198 mm,
200 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bp162
Bolti ár: 2790 Ft
klubár: 2590 Ft

Egy amerikai orvosnő merész, 
páratlan kalandba keveredik, 
amikor elfogadja egy isme-
retlen ausztrál bennszülött 
törzs, az igazak népe hívását, 
és velük megy négyhónapos 
vándorútjukra, keresztülszelve 
a távoli kontinens kietlen 
pusztaságát. Az új barátok, 
valamint az évezredes nomád 
kultúra és tanításai örökre 
megváltoztatják a nő életét.

teljeS élet
visszatekintés 90 évesen
jimmy Carter
150 × 210 mm,
320 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bp163
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Az önéletrajzi regény egy 
rendkívüli férfi gazdag és 
boldog életét tárja elénk, 
akinek a sikerek mellett 
emberi kudarcokkal 
és a 20. század súlyos 
problémáival is meg 
kellett küzdenie. Az exelnök 
személyes hangvételű 
visszatekintését saját 
festményei és versei teszik 
igazán különlegessé.

Barbara Coloroso 

Hogyan ne 
neveljük 
a gyerekeinket?
3 családmodell 
és nevelési módszer
A pszichológiai kézi-
könyv azoknak a tanulni 
vágyó szülőknek szól, akik 
szeretnék a gyerekneve-
lés terén öröklött rossz 
beidegződéseket felülírni, 

valamint a romboló hatású 
nevelési mintákat az élet-
szerű példák segítségével 
felismerni és lecserélni. 
Bár a gyereknevelésben 
nincsenek jól bevált 
receptek, a tudatos szülői 
magatartás fontos, értéket 
teremtő befektetés.  
Mindenképpen megéri.

150 × 230 mm,303 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bp158

Bolti ár: 3490 Ftklubár: 3250 Ft
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ismeretterjesztés – életmód

21. század kiAdó

Édesvíz kiAdó

a zSarnokSágról
Húsz lecke  
a huszadik századból
Timothy Snyder
125 × 200 mm,
176 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bp170
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

„A zsarnokságról tökéletes 
összefoglalása mindannak, 
amit meg kellett volna 
ta nul nunk az elmúlt század-
ból, de úgy tűnik, elfelejtet-
tük.” (The Guardian)
A jelenben ráismerhetünk 
a múltra, és tanulságokat 
vonhatunk le, amikor úgy 
tűnik, a mi rendszerünket 
éri a totalitás fenyegetése.

az ego az ellenSég 
Ryan Holiday
132 × 185 mm,
304 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bp171
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Egy szó, amely összetörte 
fia tal géniuszok karrierjét. 
Egy szó, amely miatt hatal-
mas vagyonokat pazaroltak 
el, és virágzó vállalatok 
dőltek romba. Ez a szó – 
az EgO. 
Ryan Holiday világsikerű 
könyve megmutatja, hogyan 
ismerheted fel tetteid mö-
gött a saját egódat, amely 
sokszor arra kényszerít, hogy 
érdekeid ellen dönts.

a SpirituáliS élet
Sri Chinmoy
110 × 178 mm,
84 oldal, kartonált 
rendelési kód: bp167
Bolti ár: 1100 Ft
klubár: 990 Ft

A Szív Útja. A legegyszerűbb 
mód belső kincseid – a béke, 
az öröm, a fény és a szeretet – 
felfedezésére. Sri Chinmoy 
a Szív Útját követte, és azt 
vallotta, hogy ez a legrövidebb 
útja a spirituális fejlődésnek. 
Ebben a könyvben a spirituális 
élet különböző kérdéseire ad 
választ a következő témák-
ban: spiritualitás, Tudat, isten, 
törekvés, Mester, spirituális 
út, meditáció, élet és halál.

a külSő FutáS 
éS a BelSő FutáS
Hogyan hozd elő belső 
képességeidet a sportban?
Sri Chinmoy
130 × 195 mm,
288 oldal, kartonált
rendelési kód: bp168
Bolti ár: 1990 Ft
klubár: 1850 Ft

Ez a kötet válogatás Sri 
Chinmoy beszédéiből, versei-
ből és kérdésekre adott vála-
szaiból a sport, legfőképpen a 
futás területén, amely egy 30 
éves időszakot ölel magába a 
Sri Chinmoy Marathon Team 
1977-es megalakulása és Sri 
Chinmoy 2007-es távozása 
között. Carl Lewis előszavával!  

meditációS 
tecHnikák
Sri Chinmoy
130 × 195 mm,
164 oldal, kartonált 
rendelési kód: bp169
Bolti ár: 1300 Ft
klubár: 1190 Ft

Ez a könyv a Meditáció 
című könyv kiegészítője, 
amelyben Sri Chinmoy 
átfogó bevezetést ad a 
meditációba, valamint 
számtalan – belső 
felfedező utunk során 
felmerülő – kérdést 
megválaszol. 
A kötet ötvennél több 
meditációs gyakorlatot 
tartalmaz. 

Hálanapló
135 × 205 mm,
298 oldal, flexibilis
rendelési kód: bp172
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Ez a sokoldalú napló 
meditációkkal, idézetekkel, 
ötletekkel és játékos fel-
adatokkal tárja fel előtted 
az élet naposabb oldalát! 
A gyakorlatok elvégzésével 
a pozitív gondolkodást 
beépítheted napi 
rutinodba, növelheted 
öntudatosságod, és 
inspirálhatod kreatív 
éned kibontakozását. 

Töltsd meg az üres lapokat 
gondolataiddal, tapaszta-
lataiddal és élményeiddel, 
ily módon minél több alkal-
mad nyílik majd elmélyíteni 
a hála érzését minden-
napjaid során. Ennek a 
kalandnak a főszereplője te 
magad vagy! kapcsolódj rá 
a naplóval a hála frekven-
ciájára, hogy az univerzum 
megadhassa neked mind-
azt, amire vágysz!
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„magyarázom  
a Bizonyítványom...”
Híres magyarok az iskolában
Csiffáry gabriella
156 × 230 mm, 480 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bp166
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4640 Ft

kötetünk híres emberek (írók, 
költők, színészek és tudósok) 
iskolai kudarcaival – olykor 
sikereivel – ismerteti meg az 
olvasót. életsorsuk példa-
értékű számunkra, mert, bár 
jelentős hátránnyal indultak 
útnak, akaraterejüknek, meg-
szállottságuknak köszönhe-
tően rendkívüli hírességekké 
váltak.

Szlovénia
marco polo-sorozat
106 × 190 mm,
148 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bp165
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

naprakész információk, bár-
hová utazunk: friss címekkel, 
telefonszámokkal, email-
címekkel és nyitva tartással.  
Best of: olcsó, tipikus, esős és 
lazítós programok. Főfeje-
zetek: látnivalók, étkezés, 
vásárlás, este és szállás. 
A kötet végén tematikus feje-
zetek: sport és aktív pihenés; 
utazás gyerekekkel; ünnepek 
és események; két nyelvű 
szószedet, részletes úti térkép.

diéta- 
éS edzéSnapló
út a karcsúbb alak 
és a jobb erőnlét felé
110 × 184 mm, 216 oldal, 
keménytábla, gumis záródással 
rendelési kód: bp164
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A folyamat nyomon követése 
az egyik leghatékonyabb 
módszer a fogyókúrában.
A napi étrend feljegyzése 
rögzíti a bevitt kalóriameny-
nyiséget: fehérjét, zsírokat és 
szénhidrátokat. Az edzésnapló 
nyomon követi a kardio- és 
erőedzéseket, rögzíti a soroza-
tok számát, az időtartamot és 
a szívfrekvenciát.
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ajánló

BécS
kulturális kalandozások
d. Magyari imre
125 × 215 mm, 380 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: bp173
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

d. Magyari imre egyéni hangú Bécs-kalauza a városhoz fűződő 
szerelmének titkairól vall. Bécsben egy magyar eleve otthono-
san érezheti magát – pláne, ha kézen fogják, és megmutatják 
neki a mélyben húzódó szálakat és a felszíni összecsengése-
ket: épp ezt teszi a szerző mindvégig élvezetes és lebilincselő 
könyvében.

K 
edves Olvasó, most bizonyára azt gon-
dolja, ez a pali napszúrást kapott, vagy 
túl sokszor nyúlt a pohárhoz, vagy eset-

leg nemrég tette le az alapfokú magyar 
nyelvvizsgát. Nem tehetek róla, ennél tö-
mörebben és pontosabban egyszerűen nem 
tudom megfogalmazni azt az érzést, ami 
D. Magyari Imre könyve olvastán a hatal-
mába a kerített. A Bécs – kulturális kalando-
zások elolvasása után ugyanis mindent, de 
tényleg mindent tudok a sógorok főváro-
sá ról, pedig sosem jártam be alaposabban a 
valóságban. Úgy voltam vele, hogy túl közel 
van, ha már elindulok, akkor legyen inkább 
Párizs, London, Barcelona és Róma. Ez 
nyilván badarság, hiszen pont az a jó Bécs-
ben, hogy közel van, manapság autópályán 
kigurulni két-három óra, és Hegyeshalom-
nál már meg sem kell állni! 

Az elmúlt tíz-húsz évben sok mindent 
lehet már kapni itthon is, amit addig csak a 
sógoroknál, bár persze nagyobb még min-
dig a kínálat, és sokszor olcsóbb is, mint ide-
haza, de talán a Bécsbe érkező honfitársaink 
nagy része már nem elsődlegesen vásárolni 
megy, hanem kikapcsolódni és kulturálódni. 
Nekik szól a Bécs – kulturális kalandozások, 
és persze az olyanoknak is, akik azt hiszik, 
az osztrák főváros nem is olyan érdekes – 
ahogy letettem a könyvet, máris elkezdtem 
kutakodni a neten olcsó szállás reményében, 
mert D. Magyari nagy kedvet csinált hozzá!

A szerző úgy ír, ahogy egykor Hofi be-
szélt: elkezdett egy sztorit, amiről eszébe 
jutott egy másik, aztán még egy, és ez így 
ment tovább. Egyre csak jöttek az újabb és 
újabb történetszálak – de a Kádár-kor stand 
upos nagyágyújához hasonlóan D. Magyari 
is mindig elvarrja a történetszálakat, és per-
sze néhol viccel is – nem átall szójátékokat 
bevetni, ami nálam negatívum, de neki még 
ezt is megbocsátom, mert megkedveltem, 
na! Jó lenne egyszer személyesen vele ki-
menni Bécsben, és elmondhatná az extrákat, 
a kimaradt jeleneteket.

Mindenről eszébe jut egy sztori, és 
ahogy elmeséli, még az is érdekes lesz, hogy 
hogyan tört le Haydn szobrának három ujja, 
vagy, hogy mit keres egy Brahms-szoba a jó 

Joseph emlékházában, de bemutatja nekünk 
a magyar kapcsolódásokat, leírja, hogy me-
lyik sörözőnek magyar a tulaja, és ha sze-
rencsénk van, magyar felszolgáló (névvel 
megemlítve!)  hozza ki nekünk a sört. Olyan 
szinten leszünk bennfentesek Bécs egyes 
részein, mintha csak egy alföldi kisváros 
lenne, ahol tudjuk, meddig érdemes Jóska 
bácsinál paprikát venni, mert később elfogy, 
vagy mikor lehet a pult alól szerezni félre-
tett árut, melyik pincér a jó fej a csárdában, 
és hol szoktak razziázni a fakabátok. Én 
most már viszonylag nagy magabiztossággal 
neki mernék indulni a volt császári székhely 
meghódításának!

Itt egy kis ízelítő: a Schanigarten, azaz 
terasz szó jelentéséről ezt írja: „a szó fel-
tehetően egy 16. századi olasz vendéglős, 
Gianni Jakob Tarone nevét őrzi (Giannis 
Garten), aki a század közepén a Grabenen 
nyitott egy kávéházat, és engedélyt kapott, 
hogy előtte asztalokat és székeket állítson 
fel, ahová hölgyek is leülhettek – nekik 
ugyanis akkoriban nem illett kávéházba jár-
niuk.” Mennyi minden egyetlen egy mon-
datban! Látom magam előtt a mokány és 
végtelenül lelkes Gianni urat, aki ötszáz év-
vel ezelőtt főzi a kávét a bécsieknek, és fel-
találja a teraszos felszolgálást, amit még en-

gedélyeznek is neki! És látom a pironkodó, 
ficánkoló, bevállalós hölgyeket, akik először 
le mernek ülni az asztalhoz, látom, ahogy 
a tiltott gyümölcsbe harapnak, hiszen csak 
értelmezés kérdése, hogy ha a kávéház előtt 
isznak, akkor ők most tulajdonképpen a ká-
véházban vannak-e, és mit szól majd ehhez 
a kedves papa vagy férj, vagy az érsek úr…  
Vagy végre megtudtam, hogy a bécsi szelet 
eredete honnan is van. Azt talán minden há-
ziasszony tudja, hogy a rántott húst az oszt-
rákoktól vettük át (talán nem lesz hungari-
cum, csak esetleg viennicum, bár ki tudja), 
vagyis a panírozást magát. A gasztrolegenda 
szerint 1848-ban Radetzky marsall fedezte 
fel Milánóban a panírozást, de ez körülbelül 
olyan, mintha Kossuth Lajos azzal dicseke-
dett volna, hogy ő találta ki a halpaprikást. 
Az olaszok ugyanis akkor már évszázadok 
óta paníroztak, és az araboktól tanulták, 
akik viszont a bizánciaktól vették át. Bizony, 
régi bizánci szakácskönyvekben is már sze-
repel a panírozás! 

Javaslom ezt a könyvet mindenkinek, 
aki imádja Bécset – rengeteg titkot meg 
fog tudni szerelméről. Aki utálja? Annak 
is kötelező, hiszen meg fogja kedvelni. Aki 
valamiért nem tud elmenni személyesen a 
városba, annak is jó, hiszen úgy érezheti, 
bejárta keresztbe-kasul. Azt hiszem, én még 
idén kiruccanok. Ha meg mégsem jönne 
össze, akkor iszom egy jó sört, és kirántok 
mellé egy kis borjú bécsit!

 Ármos Imre

a fotelból 
bejártaM 
béCset
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akadémiai kiadó

andrés iniesta 

életem játéka
andrés iniesta generációjának legkiemelkedőbb 
játékosai közé tartozik. a Barça alapjátékosa, 
a középpálya motorja 2004 óta. nyolcszoros 
spanyol bajnok, négyszeres Bl-győztes, továbbá 
kétszeres európa-bajnok és világbajnok a spanyol 
válogatottal. Szerénysége, emberi tartása és 
a személyét övező szeretet és tisztelet még 
a legjobbak közül is kiemeli. önéletrajzi könyvében 
rokonok, barátok, csapattársak, ellenfelek, 
szurkolók beszélnek intelligens és finom irányítói 
játékáról és személyiségéről. élettörténete nem 
csupán a focirajongók számára jelent inspirációt.

dominic Bliss

erbstein ernő
az elfeledett futballhős
tündöklés és tragédia torinóban
egri-erbstein ernő a világfutball nagy és legendás 
alakja. csapatával, a torinóval edzőként mindent 
megnyert 1946 és 1949 között. akkoriban az  
olasz nemzeti válogatott játékosait is jórészt  
az ő klubcsapatából toborozták. nagy kultusza van 
olaszországban, szobrot is állítottak a tiszteletére. 
az erbstein család háború alatti története önma- 
gában is kész regény. izgalmas családtörténet, 
a magyar és az olasz foci nagy korszaka, drámai 
történelmi háttér. a könyv tisztelgés e kivételes 
ember emléke előtt. 

életmódtörténet
anyagi kultúra 
1500-tól napjainkig
Lőrinc László
165 × 238 mm,
444 oldal, kartonált
rendelési kód: bp185
Bolti ár: 4200 Ft
klubár: 3890 Ft

Hogyan változtak az ételeink 
az idők folyamán? Milyen új 
élményeket hozott a vonat, 
a mozi, az autó, a repülés 
vagy a számítógép? Csak 
néhány kérdés azok közül, 
amelyeknek nyomába ered 
az utóbbi fél évezred anyagi 
világát sok képpel és eredeti 
forrásszöveggel bemutató 
könyv.

német 
kompetenciaméréSi 
Feladatok 
6. és 8. évfolyamosok számára
Binder András
168 × 240 mm,
140 oldal, kartonált 
rendelési kód: bp186
Bolti ár: 2890 Ft
klubár: 2690 Ft

Az évfolyamonként 8-8 
feladatsort tartalmazó 
kötet feladatai segítik az 
„éles” vizsgahelyzetre való 
felkészülést és a vizsgarutin 
kialakítását. nehézségi 
szintjük megfelel a tantervi 
követelményeknek. Egyéni 
és tanórai feldolgozásra 
egyaránt ajánljuk.

élelmiSzer-
marketing
Szerkesztő: Szakály Zoltán
165 × 238 mm,
518 oldal, kartonált
rendelési kód: bp193
Bolti ár: 5900 Ft
klubár: 5470 Ft

Az élelmiszer témakör  
ma egyre nagyobb figyel-
met kap: megjelenik ben-
ne a biztonság, a kényelem, 
a bizalom, a felelősség, 
az élvezet, a kontroll, 
a megosztás, a félelem… 
könyvünk érinti az élelmi-
szeripar sokszínű kérdéseit, 
miközben fókuszában tartja 
a klasszikus marketingmun-
ka területeit.

new york-i Séták 
a tudomány körül
Hargittai istván–
Hargittai Magdolna
185 × 225 mm,
288 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp184
Bolti ár: 4200 Ft
klubár: 3890 Ft

new york világváros, 
ugyanakkor a világ egyik 
legfontosabb tudományos 
központja. nemzetközileg 
vezető kutatóközpontokkal 
és egyetemekkel, valamint 
olyan középiskolákkal, 

amelyekből tucatszám 
kerülnek ki későbbi nobel-
díjasok. 
könyvünk new york tudo-
mányos emlékeit mutatja 
be, de nemcsak a múltba 
tekint. Foglalkozik jelenleg 
is alkotó nagy tudósok-
kal, fejezeteket szentel 
a városban működő 
világhíres egyetemeknek 
és kutatóintézeteknek. 
Mintegy 800 fénykép segít-
ségével elviszi az olvasót 
ebbe a sohasem pihenő és 
világraszóló felfedezéseket 
produkáló metropoliszba.

153 × 234 mm,296 oldal, keménytáblarendelési kód: bp182Bolti ár: 4600 Ftklubár: 4280 Ft

153 × 234 mm,

340 oldal, keménytábla

rendelési kód: bp183

Bolti ár: 4480 Ft

klubár: 4170 Ft

turizmuSmarketing
Szerkesztők: 
Lőrincz katalin–Sulyok judit
165 × 238 mm,
368 oldal, kartonált
rendelési kód: bp192
Bolti ár: 4900 Ft
klubár: 4550 Ft

A könyv a modern trendeket 
követve mutatja be a turiz-
musmarketing sajátosságait. 
A fogyasztói élményteremtést 
tekinti a marketing fő felada-
tának, bemutatva az ehhez 
szükséges eszközrendszert és 
annak alkalmazását. A könyv 
szerzői számos példával és 
útmutatással támogatják 
a kötetben bemutatott gazdag 
ismeretanyag hasznosítását.
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hvg könyvek

idegenek, 
Ha találkoznak
Hogyan hatnak ránk 
az ismeretlen emberek?
kio Stark
125 × 178 mm,
184 oldal, kartonált 
rendelési kód: bp177
Bolti ár: 2200 Ft
klubár: 2050 Ft

kio Stark nap mint nap olyas-
mit tesz, amit a legtöbbünk 
kerül: idegen emberekkel 
elegyedik beszédbe. köny-
vében bemutatja a mások-
hoz való kapcsolódás íratlan 
szabályait, és kitart amellett, 
hogy idegenekkel beszélgetni 
nemcsak felvillanyozó élmény, 
hanem a nyitottság alapja is 
lehet.

nagy FelFedezéSek-sorozat 

kvantumemBer
richard Feynman 
tudományos munkássága
Lawrence M. krauss
145 × 210 mm,
316 oldal,  keménytábla
rendelési kód: bp178
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 3250 Ft

A 20. század talán leg-
nagyobb hatású elméleti 
fizikusa, Feynman számos 
területen újító volt, kvantum-
elektrodinamikai munkássá-
gáért nobel-díjat kapott, és 
szélesebb rétegek számára is 
befogadható magyarázatokat 
adott a világ megismeré-
séről.

FantaSztikuS illúziók
meghökkentő optikai csalódások, 
trükkös fejtörők és rejtvények
216 × 276 mm,
72 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp179
Bolti ár: 2900 Ft
klubár: 2690 Ft

Melyik színt vesszük észre leg-
hamarabb? Mi a mozgási illúzió 
magyarázata? Miért látunk párhu-
zamosokat összetartónak? Tedd 
próbára magad! A 130 optikai 
illúzió, trükkös feladat és logikai 
rejtvény segítségével szórakoztató 
és izgalmas világ tárul fel előtted.

a tudáS enciklopédiája
a világ, ahogy még sosem láttad
258 × 350 mm, 360 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp180
Bolti ár: 8700 Ft
klubár: 7990 Ft

A kötet látványos képeivel mindent bemu-
tat, amit más enciklopédiák csak leírnak. 
Fedezd fel a világűr, a Föld, a természet, 
az emberi test, a történelem és a technika 
világát! érdekes tények, látványos térké-
pek, idővonalak, grafikák teszik érthetővé 
és élvezetessé az izgalmas témákat.

gondoltad volna?
tuti tények és totális tévhitek
128 × 197 mm,
128 oldal, keménytábla
rendelési kód: bp181
Bolti ár: 2300 Ft
klubár: 2140 Ft

Mindenki tudja, hogy a Mount Everest 
a legmagasabb hegy a Földön, és hogy 
egy nap 24 órából áll. nos, valójában 
mindenki téved! Ez a könyv ilyen, és ehhez 
hasonló tévhiteket oszlat el, és megdöb-
bentő tényeket tár fel: kiderül például, 
hogy az űrben is működik a gravitáció, és 
hogy miért csóválják a farkukat a kutyák.

miként ösztönözhetjük ön-
álló és hatékony munkavégzésre 
csapatunk tagjait? vezetőként kihívásokkal teli, 
felgyorsult világunkban sem feledkezhetünk meg a 
legfontosabb értékünkről: az embereinkről. az el-
ismert menedzsmentszakértők három titkot fednek 
fel: az egyperces célkitűzést, dicséretet és irány-
mutatást. a viselkedéstudomány kutatásaira építő 
módszereket könnyen alkalmazhatjuk saját vezetési 
gyakorlatunkban is. 

egyperces 
menedzsment
ken Blanchard–
Spencer johnson
125 × 175 mm,
120 oldal, 
kartonált
rendelési kód: 
bp174
Bolti ár: 2900 Ft
klubár: 2690 Ft

élet iskolája-sorozat

Hogyan válaSSzunk 
tárSat?
Susan Quilliam
130 × 178 mm,
300 oldal, kartonált 
rendelési kód: bp175
Bolti ár: 2200 Ft
klubár: 2050 Ft

A párválasztás még sosem 
volt olyan nehéz, mint 
manapság. Susan Quilliam 
segít végiggondolni azokat 
– a néha talán meglepő – 
szempontokat, amelyek 
alapján megtalálhatjuk 
a megfelelő társat, és 
közben magunkat is jobban 
megismerhetjük.

Hogyan teremtSünk 
ottHont?
Edward Hollis
130 × 178 mm,
200 oldal, kartonált 
rendelési kód: bp176
Bolti ár: 2200 Ft
klubár: 2050 Ft

Manapság egyre inkább 
elmosódik a határ a szakmai 
és a magánélet között, és 
a modern technológiák 
révén a nyilvánosság folyton 
betolakszik a személyes 
terünkbe. A kötet különböző 
korokban és kultúrákban 
vizsgálja, hogy mit is jelent 
az otthonteremtés.
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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 öngyilkosságontöpreng, 
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: BP188

SZERELEM, PÉNZ ÉS CSOKOLÁDÉ 
Maya a tökéletes életről ábrándozik, és 
folyton reménytelenül szerelmes, és csokolá-
dét 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 csoko-
ládé 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: BP191
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NYERSBŐL FINOMAT 
Mennyit ér az egészség? 
Sokan szimpatizálnak a 
nyerskosztt al, de félnek át-
térni rá.  Ám nincs mitől tarta-
niuk. Nyers alapanyagokból is lehet változatos 
és ízekben gazdag ételeket készíteni. A szerző, 
Judita Wignall - pontosan körülírja a hagyomá-
nyos ételkészítés veszélyeit, megmutatja, ho-
gyan léphetünk könnyedén a nyersevés útjára. 
Külön hangsúlyt helyez arra, hogy részletesen 
bemutassa a nyerskonyha vezetéséhez szüksé-
ges eszközöket, azok használatát, praktikus 
tanácsokkal látja el az olvasót. Lépésről lépés-
re 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: BP190

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 búza-
allergiások számára.
235 x 190 mm ○ 224 oldal ○ kartonált
Rendelési kód: BP189

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: BP187

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATAINK
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Manó könyvek – ajánló

„Messze vagyunk még? Mikor érünk már oda?" –
Ki ne hallotta volna ezeket a kérdéseket  az autóban, 
amikor a család hosszabb útra indult…

Csapody Kinga gyerek mese-útikönyvei is valahogy így 
születtek, mert ha összegyűjtjük, mi mindent lehet majd 
a nyaraláson csinálni, akkor igazán nagy kalandok várnak 
mindenkit. Az Utazik a család-sorozat 3 kötetében a Bala-
tonhoz, Eger térségébe és a Velencei-tó környékére láto-
gat el Tódor, Tilda, Zsuzska, Teó, Rozi, és persze Tóbiás, 
a kutya és Nasi, a macska. A könyvek segítségével nem kell 
innen-onnan összeszedett katalógusokból vagy több éves 
cikkekből tájékozódni az elérhető programokról, legyen 
az az egri vár mása Gárdonyban, Szilvásvárad nevezetessé-
gei vagy épp egy Afrika Múzeum a Balaton partján.

„Az első kötetnél, a Balaton kapcsán volt egy csomó régi 
emlékem,  amit az újdonságok felülírtak, de minden régió-
ban rácsodálkoztam számomra addig ismeretlen helyekre. 
Hiába megyek el majdnem hetente az M7-esen Pákozd 
mellett, sosem jártam be az arborétumot. Még szerencse, 
hogy egy saját, külön bejáratú négyévessel lehet ezeket 
tesztelni, így megnézzük a dolgokat, ő pedig csomó olyas-
mit megkérdez, ami nekem nem jutna eszembe. Így jól le 
lehet mérni azt is, hogy mi mindent lehet egy napba sűrí-
teni, vagy mi az, ami átviszi az ingerküszöböt egy gyerek-
nél.” (Csapody Kinga)

17

Utazik a család!
Irány 

a velenceI-tó!

rendelési kód: BP245

Irány eger!

rendelési kód: BP247

Irány a Balaton!

rendelési kód: BP246

Csapody Kinga

196 × 196 mm, 

64 oldal, keménytábla

Bolti ár: 1990 Ft/kötet

kluBár: 1850 Ft/kötet



18 Rendeljen szeptember 18-ig!            www.lira.hu        (1) 33 77 333        (1) 299 80 00

készüljünk az Iskolára!a Manó könyvek újdonságaI

Autóversenyzők
rendelési kód: BP194

rendőrök
rendelési kód: BP195

Mentsük Meg A tAnyát! 
rendelési kód: BP196

BArátoM, A kArdszárnyú
rendelési kód: BP197

LénA és A csiLLAgBALett 
rendelési kód: BP198

LénA Bűvös nAptáncA 
rendelési kód: BP199

LénA rózsAtáncA 
rendelési kód: BP200

A Léna...-sorozat kötetei:
150 × 220 mm,
96 oldal, keménytábla

rozáLiA kiráLykisAsszony
A vArázspóniknáL 
rendelési kód: BP201
rozáLiA kiráLykisAsszony
és A kAgyLóhéjpALotA 
rendelési kód: BP202
rozáLiA  kiráLykisAsszony
MegMenti A tündérkiráLynőt
rendelési kód: BP203
rozáLiA kiráLykisAsszony
és A titkos recept
rendelési kód: BP204

A sorozatban egy-egy bájos, izgalmas 
történet elevenedik meg azoknak, akik 
már barátkoznak az önálló olvasással. 
A főhős nagyobb betűvel írt, színes mon-
datait a gyermekek, a hosszabb részeket 
a szülők, nagyobb testvérek olvashatják. 
Igazi közös, családi szórakozás! 

A sorozAtjeLLeMzői:163 × 238 mm,64 oldal, keménytábla Bolti ár: 1990 Ft/kötetkluBár: 1850 Ft/kötet

LottA nApLójA
Micsoda bééénaság!
Alice Pantermüller–Daniela Kohl
Fordította: Esterházy Dóra
135 × 205 mm, 184 oldal, keménytábla 
rendelési kód: BP241
Bolti ár: 2490 Ft  ◆  kluBár: 2290 Ft
Brunella von Bödecker alapított egy lány ban-
dát, a Bálvány Csajokat. Majdnem mindegyik 
lány benne van az osztályból, csak a legjobb 
barátnőm, Agatha és én nem. De nem számít, 
mi megalapítottuk a saját bandánkat!

szAMóckA
vidám békakoncert és más mesék
Stefanie Dahle
163 × 238 mm, 80 oldal, keménytábla 
rendelési kód: BP242
Bolti ár: 2490 Ft  ◆  kluBár: 2290 Ft
Szamóckával, a szamócatündérrel minden 
nap egy varázslatos kaland! A szülinapján pe-
dig nagy-nagy meglepetés várja Szamóckát, 
minden kis barátja együtt ünnepel vele. Éljen 
Szamócka!

cLAude nyArAL
Alex T. Smith
129 × 180 mm, 96 oldal, kartonált 
rendelési kód: BP232
Bolti ár: 1490 Ft  ◆  kluBár: 1390 Ft
Itt a nyár, Claude-nak zseniális ötlete támad: 
irány a strand! A kiskutya a városban sem 
unatkozott, de a fövenyen (és a vízben) még 
fergetegesebb kalandok várnak rá. 

vArázsLAtos áLLAtBirodALoM
Mimi és a kalandos szülinap
Daisy Meadows
129 × 197 mm, 172 oldal, kartonált 
rendelési kód: BP240
Bolti ár: 1490 Ft  ◆  kluBár: 1390 Ft
Bizsu, az aranyszőrű macska szülinapi partit 
szervez, amire meghívja két jó barátját, Lilit és 
Lucát is. Egymás után érkeznek a vendégek, 
amikor Luca véletlenül egy furcsa csokrot talál...

titkos kiráLyság
smaragd unikornis
Rosie Banks
127 × 197 mm, 128 oldal, kartonált 
rendelési kód: BP243
Bolti ár: 990 Ft  ◆  kluBár: 920 Ft
Keserű királynő átvette a hatalmat a Titkos Ki-
rályságban! Nellire, Fannira és Jázminra vár a 
feladat, hogy megkeressék a négy drágakövet, 
melyekből egy varázslat segítségével új korona 
készülhet Vidám király részére.

titkos kiráLyság
zafir varázslat
Rosie Banks
127 × 197 mm, 128 oldal, kartonált 
rendelési kód: BP244
Bolti ár: 990 Ft  ◆  kluBár: 920 Ft
Vidám király gonosz nővérének, Keserű királynő-
nek a foglya. A három barátnő a segítségére siet.
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készüljünk az Iskolára!

A Manó Könyvek Klassz!-soro-
zatá ban Nógrádi Gergely rövi-
debb, illet ve prózai formában 
írja újra a klasszikus irodalom 
néhány gyöngyszemét, azzal 
a céllal, hogy a mai fiatalok 

számára is könnyen befogadható, szerethető olvasmány 
legyen. A sorozat köteteinek különlegessége, hogy az 
eredeti művekből kiemelt szövegrészleteket is tartalmaz-
nak, segítve ezzel azok iskolai feldolgozását.

szigeti veszedeLeM 
200 oldal
rendelési kód: BP239

odüsszeiA
272 oldal
rendelési kód: BP238

Az ArAnyeMBer
270 oldal
rendelési kód: BP237

Légy jó MindhALáLig
256 oldal
rendelési kód: BP236

szent péter esernyője
   és
küLönös házAsság
256 oldal
rendelési kód: BP235

A kőszÍvű eMBer FiAi
240 oldal 
rendelési kód: BP234

egri csiLLAgok
272 oldal
rendelési kód: BP233

Tóth Krisztina 

A vÍzisikLók kiráLyA
rendelési kód: BP219
Augusztus, Balaton. A strandon Lili megment 
egy vízisiklót. A sikló cserébe ad egy kopott 
telefont, amin felhívhatja Lili, ha bajba kerül. 

Nógrádi Gergely 

hAhó,tesó! 
rendelési kód: BP223
Bazsinak nemsokára megszületik a második 
kistestvére. Marci bácsinak, a postásnak re-
mek ötlete támad, hogyan tudna Bazsi addig 
is beszélni a kis jövevénnyel, amíg a tesó még  
anya pocakjában van. 

Nyulász Péter

dodó és dodó 
rendelési kód: BP222
Dorottya és Domonkos egy oviba jártak. Do-
monkos azóta iskolás lett, de a közös szen-
vedély, a közös dodóságuk megmaradt és 
továbbra is összetartja őket. 

Edinger Katalin

nAgyi sütije
rendelési kód: BP221
Mór és Mira, de Papa és Mama is megbeteg-
szik. Ilyenkor jön Nagyi mesélni, lázat mérni, 
ellátni mindenkit. De mi történik, ha Nagyi is 
ágynak esik?

Tamás Zsuzsa

Lencsi és Az égigérő 
rendelési kód: BP220
Lencsi és a szomszéd Varjú, azaz Varga bácsi 
közös mogyoróbokra először bosszúságot je-
lent csak. De a közösen elfogyasztott mogyoró-
torta minden korábbi veszekedést elfeledtet.

A kötetek jellemzői:
192 × 192 mm, 
24 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 790 Ft/kötet
kluBár: 730 Ft/kötet

Legyél te is hős olvasó!
Új SoRoZAT KEZdő olVASóKNAK
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Az éppen olvasni tanuló gyerekeknek szeretne segítséget nyújtani 
A HŐS OLVASÓ-sorozat. Rövid mai magyar mesék, a mai gyerekek-
nek barátságról, szeretetről, csodákról hős tettekkel fűszerezve.

A kötetek jellemzői:
Nógrádi Gergely
129 × 197 mm, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft/kötet
kluBár: 1190 Ft/kötet
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készüljünk az Iskolára!

A népszerű sorozat segít-
sé gé vel a gyerekek tovább 
mélyíthetik tudásukat. 

A kötetek jellemzői: 
205 × 295 mm, tűzött,
62–64 oldal/füzet
Bolti ár: 699 Ft/füzet
kluBár: 650 Ft/Füzet

Írás, olvasás 
Foglalkoztató 
óvodásoknak
rendelési kód: BP205

kIsBetűk 
1. osztályosoknak
rendelési kód: BP206

nagyBetűk 
1. osztályosoknak
rendelési kód: BP207

MateMatIka 
1. osztályosoknak
rendelési kód: BP211

szöveges Feladatok 
MateMatIkáBól 
1. osztályosoknak
rendelési kód: BP215

Magyar nyelv 
2. osztályosoknak
rendelési kód: BP208

MateMatIka 
2. osztályosoknak
rendelési kód: BP212

szöveges Feladatok 
MateMatIkáBól 
2. osztályosoknak
rendelési kód: BP216

Magyar nyelv 
3. osztályosoknak
rendelési kód: BP209

MateMatIka 
3. osztályosoknak
rendelési kód: BP213

szöveges Feladatok 
MateMatIkáBól 
3. osztályosoknak
rendelési kód: BP217

Magyar nyelv 
4. osztályosoknak
rendelési kód: BP210

MateMatIka 
4. osztályosoknak
rendelési kód: BP214

szöveges Feladatok 
MateMatIkáBól 
4. osztályosoknak
rendelési kód: BP218

Most légy okos!
játékos Foglalkoztatók nyárra

az óra
rendelési kód: BP224
tanuld meg játszva az órát!
készítsd el papírból Bori óráját!
gyakorolj sok érdekes feladattal!

az évszakok
rendelési kód: BP226
játékos feladatok és színezők.
Alapvető tudnivalók a természetről 
és az élővilágról.

közlekedj okosan BorIval!
rendelési kód: BP229
gyalogos és kerékpáros közlekedés. 
átkelés a zebrán és 
a lámpás kereszteződésnél.

Indulj IskoláBa BorIval!
rendelési kód: BP230
játékos fejlesztő feladatok.
közlekedési  tanácsok.
kivágható órarend. készíts könyvjelzőt!

Pontról Pontra BorIval
számok és betűk
rendelési kód: BP228
játékos ismerkedés a betűkkel 
és a számokkal szórakoztató feladatokkal.

játssz BorIval!
rendelési kód: BP231
szórakoztató játékok a szabadban 
és a szobában. kivágható kártyákkal.

az én lovas kIFestő- és 
FoglalkoztatóFüzeteM
rendelési kód: BP225
sok játékos feladat, rejtvény, kifestő.

az óvodáBan
rendelési kód: BP227
játékos képességfejlesztő feladatok.
színezők, rejtvények.

AFogLALkoztAtókjeLLeMzői:190 × 270 mm,24 oldal, irkafűzött Bolti ár: 890 Ft/füzetkluBár: 830 Ft/kötet

4–7
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BaBIlon könyvkIadó

A loGICo egy népszerű készségfejlesztő 
tanulójáték, melyet nem csupán a gyere-
kek és a szülők szeretnek, használnak lel-
kesen, hanem a pedagógusok is örömmel 
vetik be az óvodában és az iskolában is. 
Miért? Mert a gyerekek elsősorban öröm-
forrásként, nem feladatként tekintenek rá. 
A feladatkártyák az életkori sajátosságok-
nak megfelelő, vidám, kedves feladatokat 
tartalmaznak. A gyerkőcök saját maguk 
ellenőrizhetik a megoldásukat, az azon-
nali sikerélmény pedig további feladatok 
megoldására ösztönzi őket, ezért szívesen 
veszik kézbe újra és újra a já tékot.

A loGICo Primo kártyacsomagok 
változatos feladatai a 3–6 éves gyerme-
kek élményvilágából merítik témáikat. 
Külön kártyacsomagok épülnek a játszó-
tér, a vásárlás, az állatkert vagy éppen a 
cirkusz világa köré. A feladatok fejlesztik 
a koncentrációt és az észlelést; a színek, 
a formák, a mennyiségek és számok irán-
ti érzéket; a logikai gondolkodást; a be-
szédkészséget – azokat az alapkészségeket 
tehát, amire az iskolában és az életben is 
szükségük lesz. 

A loGICo Piccolo kártyái az 5–9 éves 
gyerekek játékos készségfejlesztéséhez és 
ismeretbővítéséhez nyújtanak változatos 
feladatokat. A gyerkőc gyakorolhatja a 
matematikai alapműveleteket, fejleszthe-
ti szövegértését, helyesírását, bővítheti 
természet- és környezetismereti tudását. 
Az iskolába készülőknek elengedhetetlen 

a szókincs, a vizuális észlelés és a szem-
kéz koordináció fejlesztése, valamint az 
alapvető számfogalom és számolási kész-
ség kialakítása – szerencsére ehhez is ta-
lálunk megfelelő kártyákat a loGICo 
Piccolo kínálatában. 

Egyedül vagy együtt?
Kezdetben a kicsik igénylik még a 
szülői segítséget és figyelmet, de az-
tán hamar rájönnek a játék logikájá-
ra, szívesen logicóznak egyedül, önál-
lóan is. A jó megoldást persze ekkor 
is büszkén mutogatják a szülőknek!  
A már olvasni tudóknak nincs szüksé-
gük felnőtt segítségre, de alkalmanként 
érdemes leülni a gyerek mellé: jó együtt 
megbeszélni a feladatokat, együtt értel-
mezni az esetleges tévesztéseket, hibákat, 
pontosítani a fogalmakat. A feladatok to-
vábbgondolásával újabb feladatokat eszel-
hetünk ki.

Mi a titka?
A loGICóban nem elég megkeresni/
kitalálni a helyes megoldást, azt még tár-
sítani is kell a megfelelő színű korong-
hoz – ez ám a kihívás!  A gyerekek szíve-
sen tologatják helyükre a korongokat, ez 
is segít fenntartani a motivációt.

Hosszú utazás? Várakozás a rende-
lőnél? A legtürelmetlenebbek is köny-
nyen átvészelik az ilyen helyzeteket, ha 
van nálunk loGICo! Könnyű, elfér 

Fejlesztés
játékosan!

a táskában, bárhová magunkkal vihetjük. 
A tartós keretnek és a jól rögzített koron-
goknak köszönhetően útközben nem esik 
le róla semmi, lehetetlen elveszíteni az 
alkatrészeit. 

A loGICo további előnye, hogy ha 
egyszer megvásároltuk a táblát, az „a csa-
ládban marad”, továbböröklődik, ugyan-
akkor újabb és újabb feladatkártyákkal 
frissíthetjük készletünket, így követve a 
gyerek, gyerekek fejlődését és életkorát. 
A kártyákra nem kell semmit ráírni, így 
nem használódnak el. 

Ilyen egyszerû!
A játékhoz szükséges egy keret és néhány 
feladatkártya. A loGICo  keret könnyen 
kezelhető, fejleszti a vizuális észlelést, 
a szem  és kéz koordinációt. A keret szí-
nes korongjainak tologatásával jelölheti 
be a gyermek a helyes megoldást. A fel-
adatkártyák tematikus csomagokban kap-
hatók. Első oldalukon található a feladat, 
hátoldalukon a megoldás. 

logIco PrIMo KERET
rendelési kód: BP262
Bolti ár: 3800 Ft  ◆  kluBár: 3530 Ft

logIco PrIMo FELADATKáRTyáK
135 × 180 mm, karton, 16 kártya/csomag
Bolti ár: 1550 Ft/csomag
kluBár: 1440 Ft/csoMag

ForMák, vonALAk, Betűk
rendelési kód: BP258

iskoLás Leszek
rendelési kód: BP261

logIco PIccolo 
FELADATKáRTyáK
135 × 180 mm, karton, 16 kártya/csomag
Bolti ár: 1550 Ft/csomag
kluBár: 1440 Ft/csoMag

NyELVI KÉPESSÉGFEJLESZTőK:
hAngoLó – hAngoLLó
rendelési kód: BP260

szótAgoLó – szótAgoLLó
rendelési kód: BP259

logIco PIccolo KERET
rendelési kód: BP263
Bolti ár: 3800 Ft  ◆  kluBár: 3530 Ft



Móra kIadó

BudA tornyAi
Brúnó Budapesten-sorozat
Bartos Erika 
200 × 200 mm, 288 oldal, keménytábla
rendelési kód: BP248
Bolti ár: 3990 Ft • kluBár: 3690 Ft
Tudod-e, hogy hány harangja van 
a Mátyás-templomnak, hány tornya 
a Halászbástyának, és milyen ma-

gas a Szabadság-szobor? Honnan 
származik Óbuda vagy a Rózsadomb 
neve? A hat kötetre tervezett sorozat 
tematikusan és mesésen mutatja be 
Budapest gyerekek számára érdekes 
helyeit: tereket, épületeket, múzeu-
mokat, ismertebb nevezetességeket.
Minden kötethez Fényképes fog-
lalkoztató füzet társul sok játékos 
feladattal és gazdag fotóanyaggal.

Új
6 kötetes 
mesés
sorozat 
a fővárosról

nyAkigLáB nyuszi BukFencei 
Kirsi Kunnas – Christel Rönns
167 × 238 mm,  64 oldal, keménytábla
rendelési kód: BP256
Bolti ár: 2499 Ft • kluBár: 2290 Ft
A humoros verses mese 1979-ben jelent meg 
először, és azóta gyermekirodalmi klasszikussá 
vált. A történet hőse a játékos kedvű Nyuszi, akit 
a Varázsló bűvöl elő a kalapjából. Nyuszinak fo-
galma sincs, mire való a füle, a szeme, az orra 
és a szája, vándorútra indul hát, hogy kiderítse.  
A különleges hangulatú meséhez az ismert finn 
grafikus, Christel Rönns készített illusztrációkat.

A viLág LeggonoszABB Meséi 
Ijjas Tamás–Lackfi János
165 ×  236 mm, 56 oldal, keménytáblás
rendelési kód: BP250
Bolti ár: 2499 Ft • kluBár: 2290 Ft
Gonosz, gonoszabb, leggonoszabb… – hogyan 
fokozható még az ördögi, vérszomjas, bosszú-
álló, elátkozott mesehősök jelleme? Ijjas Ta-
más és Lackfi János olyan irtó rövid, vicces meg 
borzongató meséket írt, melyeket az okos olva-
sók nyugodtan folytathatnak tovább. A szerző-
páros merész fantáziával és sok humorral száll 
alá a népmesék feneketlen, sötét mélyére.

kArton és MAtiLd
A zoMBiMentők
Lesi Zoltán
160 × 200 mm, 104 oldal, keménytábla
rendelési kód: BP251
Bolti ár: 2499 Ft • kluBár: 2290 Ft
Karton egy félős, hatéves kisfiú. A kedvenc szá-
mítógépes játékából felbukkan egy apró zombi. 
Karton Matilddal, a szomszéd lánnyal együtt 
négy pályát teljesítve segít legyőzni a zombik 
ellenségeit.

A páL utcAi Fiúk
A zenés játék dalai
Kottafüzet az előadás fotóival 
Dés László–Geszti Péter
235 × 305 mm, 88 oldal, kartonált
rendelési kód: BP255
Bolti ár: 2999 Ft • kluBár: 2790 Ft
A Pál utcai fiúk című zenés játékot 2016. 
november 5-én mutatták be a Vígszínház-
ban, Marton László rendezésében. A kot-
tafüzetben a nagy sikerű darab valamennyi 
dalának kottája és dalszövege megtalálha-
tó, a kiadvány melléklete pedig színes fotók 
segítségével idézi fel az előadást.

cÍLiA árnyAi
pöttyös-sorozat
Miklya Luzsányi Mónika
124 × 183 mm, 336 oldal, keménytábla
rendelési kód: BP252
Bolti ár: 2499 Ft • kluBár: 2290 Ft
Cília helyes lány, és töriből is zseniális. Csak 
egy kicsit habókos. ám akármilyen fura is most 
szükség van rá meg az eszére, különben bezár-
ják az iskolát – a hajdani Akarattyánkastélyt –, 
és wellness-szállodává alakítják. A szórakozta-
tó kísértethistóriában nyüzsögnek a szellemek, 
évődnek a szerelmesek, és még a Nár cisszusz-
lovag rend titkára is fény derül.

sz Mint szűz
LoL-könyvek
Kelly Oram 
138 × 200 mm, 312 oldal, kartonált
rendelési kód: BP257
Bolti ár: 2499 Ft • kluBár: 2290 Ft
Szűznek lenni szívás. Valerie-t eddig is sokan 
hülyének nézték, amiért a házasságig várni 
akar a szexszel, az viszont már nagyon gáz, 
hogy emiatt a pasija szakít vele, Val nyilvános 
kiborulása pedig felkerül a youTube-ra. De a 
lány kitart az elvei mellett, és ha már úgyis mil-
liók röhögnek rajta, elindítja a „V, mint vigyázz 
a szüzességedre!”-kampányt.

LángoLó nyArAM
Nógrádi Gábor
138 × 200 mm, 216 oldal, kartonált
rendelési kód: BP254
Bolti ár: 2399 Ft • kluBár: 2230 Ft
Dávid gátlásos, tizenöt éves magyar fiú. Dorte 
derűs és természetes dán kamaszlány. A szü-
leikkel nyaralnak egy görög szigeten – és rög-
tön egymásba szeretnek. Együtt fedezik fel 
a környék eldugott öbleit, furcsa figuráit, és 
persze leginkább egymást. A humoros, ka-
landos történetet a kamaszszerelem lassan 
kibontakozó erotikájának őszinte ábrázolása 
teszi különleges élménnyé.

roBin hood
MórA kLAssz-sorozat
Mándy Iván
148 × 210 mm, 224 oldal, kartonált
rendelési kód: BP253
Bolti ár: 1999 Ft • kluBár: 1860 Ft

Mándy Iván híres ifjúsági regénye a közép-
kori Angliában játszódik, és a sherwoodi 
erdő igazságosztójának, Robin Hoodnak a 
történetét meséli el. 
A Móra Klassz-sorozat idén Szép Magyar 
Könyv díjat kapott.

esti áLLAtMesék
Boldizsár Ildikó
214 × 300 mm, 128 oldal, keménytábla
rendelési kód: BP249
Bolti ár: 3499 Ft • kluBár: 3250 Ft
Boldizsár ildikó író-mesekutató olyan köte-
tet állított össze, amelyben a leghíresebb 
európai, afrikai és ázsiai népmesék éppúgy 
megtalálhatók, mint a méltán ismert La 
Fontaine- vagy grimm-történetek.
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Berregő járMűvek
tűzoLtó
rendelési kód: BP264
dózer 
rendelési kód: BP265
versenyAutó
rendelési kód: BP266
trAktor
rendelési kód: BP267
vonAt
rendelési kód: BP268

195 × 145 mm, 10 oldal, lapozó
Bolti ár: 1790 Ft/lapozó
kluBár: 1660 Ft/laPozó

A Berregő könyvek igazi interaktív 
élménnyel várják a gyerekeket! 
A lapokon az egyes járművek minden-
napjairól olvashatnak egy-egy kedves 
történetet, míg a kerekekben megbújó 
gomb segítségével újra és újra meg-
hallgathatják a kis főszereplők hangját. 
A járművek formájára szabott kivitel, 
a kedves tartalom és a hang biztosítják 
a nagyszerű szórakozást.

te vAgy Az AnyukáM? 
A jegesMedve BocsA
rendelési kód: BP269

A kisnyuszi
rendelési kód: BP270

A kiskAcsA
rendelési kód: BP271

A kistigris
rendelési kód: BP272
200 × 200 mm,
12 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 990 Ft/füzet
kluBár: 920 Ft/Füzet

A sorozat bájos köteteiben egy-egy elté-
vedt állatkölyök útját követhetjük végig. 
A kicsik az anyukájukat keresik, s miközben 
bejárják az élőhelyüket, megismerkednek 
a körülöttük élő állatokkal. A történetekből 
a gyerekek megtanulják felismerni az egyes 
állatokat, és hogy teljes legyen a varázslat, 
a gyerekek a kötet minden egyes oldalán 
megsimogathatják a főhőst!

Menjünk Fürödni!
A kutyA
rendelési kód: BP273
A MAci
rendelési kód: BP274
A nyuszi
rendelési kód: BP275
A tigris
rendelési kód: BP276
125 × 125 mm,
8 oldal, műanyag
Bolti ár: 1490 Ft/kötet
kluBár: 1380 Ft/kötet

A pancsolóskönyvek a legkisebbek kedvencei, 
hiszen ezeket a puha, lemosható kiadványokat 
bárhova magukkal vihetik, nem baj, ha leesik 
vagy piszkos lesz, hiszen a lapjai lemoshatók.

joBB Leszek… 
MAgyArBóL
4. osztályosoknak
rendelési kód: BP277

MAtekBóL
4. osztályosoknak
rendelési kód: BP278

oLvAsásBóL
1. osztályosoknak
rendelési kód: BP279

MAtekBóL
1. osztályosoknak
rendelési kód: BP280

ÍrásBóL
1. osztályosoknak
rendelési kód: BP281

oLvAsásBóL
2. osztályosoknak
rendelési kód: BP282

MAtekBóL
2. osztályosoknak
rendelési kód: BP283

nyeLvtAnBóL
2. osztályosoknak
rendelési kód: BP284

A foglalkoztatók
jellemzői:

210 × 297 mm,
32 oldal, irkafűzött

Bolti ár: 1290 Ft/füzet
kluBár: 1190 Ft/Füzet

célja, hogy segítséget nyújtson a változó oktatási rendszerben. Ezek a füze-
tek a Kísérleti tankönyvek módszertanát követve, a Nemzeti alaptantervhez 
igazodva adnak lehetőséget a gyakorlásra, az órákon megszerzett tudás el-
mélyítésére. A füzeteket akár szünidőben, akár tanév közben, gyakorlásként 
is használhatják, hogy végül minden kisgyermek elmondhassa: Jobb lettem! 
A kreatív, színes rajzok lekötik a gyerekek figyelmét és felkelti az érdeklődésü-
ket annyira, hogy a gyakorlás inkább játékos legyen, mint fárasztó.

A joBB leszek-sorozat

MAgyArBóL
3. osztályosoknak
rendelési kód: BP285

MAtekBóL
3. osztályosoknak
rendelési kód: BP286

2+

3+
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Carin Gerhardsen
MAMA, PAPA, 
GYEREKEK
Rendelési kód: BP438
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1199 Ft

Jack Canfield–
William Gladstone
Az ARANY-
MOtOROSOK 
KLuBJA
Rendelési kód: BP426
eredeti ár: 1495 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Nemere István
NINCS IDŐ 
MEGHALNI
Rendelési kód: BP431
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Kolozsi László
A FARKAS 
GYOMRáBAN
Rendelési kód: BP441
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1199 Ft

Kovács Noémi
GYILKOS VáGY
Rendelési kód: BP429
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Nemere István
HALJ MEG 
HELYEttEM!
Rendelési kód: BP430
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

tItEuF 1.
A zÉLEt CÉLJA
kéPregény 
Rendelési kód: BP419
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 99 Ft 

Tiffany Reisz
A SzENt
Eredendő 
bűnösök I.
Rendelési kód: BP443
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1199 Ft

Tiffany Reisz
Az ÚRNŐ
Eredendő 
bűnösök IV.
Rendelési kód: BP442
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1199 Ft

Passuth László
A LOMBARD 
KAStÉLY
Rendelési kód: BP424
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 499 Ft

Ben Mezrich
SzEX A HOLDON
Rendelési kód: BP423
eredeti ár: 1396 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Molnár Lajos
MIÉRt LEttEM 
ANtIPAtIKuS?
Rendelési kód: BP420
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Sun-Mi Hwang
RÜGY 
A tyúk, aki repü-
lésről álmodott
Rendelési kód: BP440
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 999 Ft

, ,. .
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Athenaeum
Kiadó

Joan D. Vinge
COWBOYOK 
ÉS ŰRLÉNYEK
Rendelési kód: BP427
eredeti ár: 1495 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Louise Walters
LEVELEK 
A BŐRÖNDBŐL
Rendelési kód: BP439
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1199 Ft

Passuth László
ESŐIStEN SIRAtJA 
MEXIKÓt 
Rendelési kód: BP433
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 499 Ft

Elenor Brown
NYAKuNKON 
A BOLDOGSáG
Rendelési kód: BP432
eredeti ár: 1995
SzuPERáR: 499 Ft

Sara Rattaro
tÖKÉLEtLEN 
SzERELEM
Rendelési kód: BP436
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 699 Ft

Passuth László
MEDÚzAFEJ
Rendelési kód: BP425
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 499 Ft

Emma Forrest
VISSzHANGzÓ 
SzAVAK
Rendelési kód: BP434
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 299 Ft

Ladislaus Löb
MEGVáSáROLt 
ÉLEtEK
Kasztner Rezső 
vakmerő 
mentőakciója
Rendelési kód: BP421
eredeti ár: 1290 Ft
SzuPERáR: 499 Ft

David B. Agus
A BEtEGSÉGEK 
KORA LEJáRt
Rendelési kód: BP422
eredeti ár: 1396 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Viola Szandra
tEStRESzABáS
Nánási Pál 
fotográfiáival
Rendelési kód: BP435
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 499 Ft

Jankovics Éva
StROKE
Egy család 
regénye
Rendelési kód: BP428
eredeti ár: 1745 Ft
SzuPERáR: 499 Ft

Cecelia Ahern
LáNY 
A tÜKÖRBEN
Rendelési kód: BP437
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 999 Ft
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Mary Nichols
MENEKÜLÉS 
HOLDFÉNYNÉL 
Rendelési kód: BP515
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Mary Nichols
NYáRI LAK 
Rendelési kód: BP526
eredeti ár: 3800 Ft
SzuPERáR: 1500 Ft

Beatriz Williams
PERzSELŐ NYáR
Rendelési kód: BP503
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

,
60%, 70%, 80%, 90% kedvezmennyel

Juliette Fay
KARJAIDBAN
Rendelési kód: BP514
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Mary Nichols
Az ÉKSzER 
Rendelési kód: BP525
eredeti ár: 3800 Ft
SzuPERáR: 1500 Ft

Charles Martin
A SzENtJáNOS-
BOGARAK FÉNYE 
Rendelési kód: BP505
eredeti ár: 3200 Ft
SzuPERáR: 1300 Ft

Mary Nichols
A SzÖKŐKÚt 
Rendelési kód: BP522
eredeti ár: 3800 Ft
SzuPERáR: 1500 Ft

Charles Martin
VÉGÜL 
A SzEREtEt GYŐz 
Rendelési kód: BP506
eredeti ár: 3200 Ft
SzuPERáR: 1300 Ft

Mary Nichols
LáNY 
A tENGERPARtON 
Rendelési kód: BP521
eredeti ár: 3600 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Charles Martin
ÉGzENGÉS 
Rendelési kód: BP519
eredeti ár: 3500 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Charles Martin
MEGíRAtLANuL 
Rendelési kód: BP508
eredeti ár: 3400 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Volker Kutscher
tISztázAtLAN 
BŰNÜGY
Rendelési kód: BP527
eredeti ár: 3990 Ft
SzuPERáR: 1600 Ft

Ronald H. Balson
VALAHA 
tEStVÉREK 
VOLtuNK 
Rendelési kód: BP516
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Linda Rodriguez 
McRobbie
BOtRáNYOS 
HERCEGNŐK
Rendelési kód: BP504
eredeti ár: 3000 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Paul Géraldy
tE MEG ÉN
Rendelési kód: BP486
eredeti ár: 1500 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Debbie Macomber
A SzERELEM 
ÜNNEPE 
Rendelési kód: BP494
eredeti ár: 2900 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Madeline Miller
AKHILLEuSz 
DALA 
Rendelési kód: BP510
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Karen Essex
A SzERELMES 
DRAKuLA
Rendelési kód: BP518
eredeti ár: 3500 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Sabrina Jeffries
A LORD tItKA
Rendelési kód: BP496
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Helen Bryan
A MEDáL RENDJE 
Rendelési kód: BP509
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Monica McCarty
A SÓLYOM 
Rendelési kód: BP497
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Monica McCarty
Az ŐRSzEM
Rendelési kód: BP507
eredeti ár: 3290 Ft
SzuPERáR: 1300 Ft

Catherine 
Andreson
INDIáN VARázS 
Rendelési kód: BP482
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Karen Hawkins
OLtHAtAtLAN 
SzENVEDÉLY
Rendelési kód: BP501
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Elisabeth Hoyt
BŰNÖS CSáBítáS
Rendelési kód: BP480
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Romantikus Regények-
soRozat

General Press
Könyvkiadó

Emily Liebert
MOzAIK-
DARABKáK
Rendelési kód: BP489
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 1000 Ft
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John Gilstrap
áRuLáS 
Rendelési kód: BP511
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Michael Ridpath
OLVADáSPONt
Rendelési kód: BP502
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Douglas Preston– 
Lincoln Child
Az EREKLYE-
tARtÓ 
Rendelési kód: BP479
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Linda Castillo
KÖNYÖRGÉS 
Rendelési kód: BP483
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Douglas Preston - 
Lincoln Child
Az ELVESzEtt 
SzIGEt 
Rendelési kód: BP498
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Douglas Preston–
Lincoln Child
ELátKOzOtt 
VÖLGY 
Rendelési kód: BP499
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Joseph R. Garber
CSELSzÖVÉS 
Rendelési kód: BP513
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Michael Ridpath
SŰRŰ áRNYAK 
Rendelési kód: BP485
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Michael Ridpath
FAGYOS MÚLt 
Rendelési kód: BP481
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Kate Alcott
A VARRÓNŐ 
Rendelési kód: BP523
eredeti ár: 3800 Ft
SzuPERáR: 1500 Ft

Peter Robinson
ROSSzFIÚ 
Rendelési kód: BP484
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

GuStAV KLIMt
művészkéPző
FoglAlkoztAtó 
Füzet
Rendelési kód: BP488
eredeti ár: 2000 Ft
SzuPERáR: 800 Ft

Bátky András–
Takács Mari
MORCI
Rendelési kód: BP477
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 400 Ft

Borsos J. Gyöngyi–
Makhult Gabi
MACSKAMESÉK 
Rendelési kód: BP491
eredeti ár: 2800 Ft
SzuPERáR: 1100 Ft

Douglas Preston– 
Lincoln Child
FEHÉR tŰz 
Rendelési kód: BP500
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Linda Castillo
A HALáL SzAVA
Rendelési kód: BP495
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Andrea Schacht
HAMIS 
BÜSzKESÉG 
Rendelési kód: BP520
eredeti ár: 3600 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Anya Seton
AVALON 
Rendelési kód: BP512
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Brigitte Riebe
ASSISI 
MENYASSzONYA 
Rendelési kód: BP524
eredeti ár: 3800 Ft
SzuPERáR: 1500 Ft

Andrea Schacht
A SÓLYOM ÉNEKE 
Rendelési kód: BP517
eredeti ár: 3500 Ft
SzuPERáR: 1400 Ft

Alice 
Briére-Haquet–
Célia Chauffrey
LEHOzNáM 
NEKED A HOLDAt 
Rendelési kód: BP490
eredeti ár: 2600 Ft
SzuPERáR: 1000 Ft

Antony Penrose
A FIÚ, AKI 
MEGHARAPtA 
PICASSÓt 
Rendelési kód: BP478
eredeti ár: 2500 Ft
SzuPERáR: 400 Ft

Benedek Elek
A KÉtSzíVŰ 
KIRáLYFI 
Rendelési kód: BP493
eredeti ár: 2900 Ft
SzuPERáR: 1200 Ft

Allan Ahlberg – 
Sébastien Braun
RÚGOM A BŐRt
Rendelési kód: BP492
eredeti ár: 2800 Ft
SzuPERáR: 1100 Ft

CLAuDE MONEt 
művészkéPző
FoglAlkoztAtó 
Füzet
Rendelési kód: BP487
eredeti ár: 2000 Ft
SzuPERáR: 800 Ft

világsikerek-sorozAt

gyerekeknek
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Kanehara Hitomi
PIRSzINGEt 
A KIGYÓNAK
Rendelési kód: BP529
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Michał Witkowski
KÉJPARt
Rendelési kód: BP539
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Balla D. Károly
tEJMOzI
Rendelési kód: BP536
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

César Aira
EPIzÓD EGY 
VáNDORFEStŐ 
ÉLEtÉBŐL
Rendelési kód: BP531
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Farkas Péter
NEHÉz ESŐK
Rendelési kód: BP542
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Szentkuthy Miklós
SzENt ORPHEuS 
BREVIáRIuMA I.
Széljegyzetek 
Casanovához
Rendelési kód: BP540
eredeti ár: 1345 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Farkas Péter
KREAtÚRA
Rendelési kód: BP528
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Bánki Éva
MAGYAR 
DEKAMERON
Rendelési kód: BP533
eredeti ár: 2690 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Kanehara Hitomi
ÖNREGÉNY
Rendelési kód: BP530
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Zsámboki Mária
tŰNŐ áRNYÉKOM 
KÖzEPÉBEN
Rendelési kód: BP535
eredeti ár: 2290 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Latzkovits Miklós
LABODA
Rendelési kód: BP534
eredeti ár: 1345 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

César Aira
KíSÉRtEtEK
Rendelési kód: BP532
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 99 Ft

Fehér Béla
FILKÓ
Rendelési kód: BP543
eredeti ár: 1790 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Denis Johnson
MINDENKI 
MARAD!
Rendelési kód: BP537
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Fehér Béla
JELENEtEK 
EGY VAKONDŰzŐ 
ÉLEtÉBŐL
Rendelési kód: BP548
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Andrzej Stasiuk
KILENC
Rendelési kód: BP549
eredeti ár: 1495 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Nicole Krauss
NAGY PALOtA
Rendelési kód: BP559
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Szeghalmi Lőrincz
LEVELEK Az 
áRNYÉKVILáGBÓL
Rendelési kód: BP541
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Andrzej Stasiuk
át A FOLYÓN
Rendelési kód: BP546
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Magos György
GRAMOFON
Rendelési kód: BP538
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Elina Hirvonen
LEGtáVOLABB 
A HALáLtÓL
Rendelési kód: BP547
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Lángh Júlia
MACSKáK 
ÉS FÉRFIAK 
Rendelési kód: BP553
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 499 Ft

Colum McCann
HADD FOROGJON 
A NAGYVILáG
Rendelési kód: BP562
eredeti ár: 3990 Ft
SzuPERáR: 699 Ft

Gerbrand Bakker
Az IKER
Rendelési kód: BP554
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 699 Ft

Raymond Carver
BEFOGNáD, HA 
SzÉPEN KÉRLEK?
Rendelési kód: BP556
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 999 Ft

Maros András
CSINáLNI KELL
Rendelési kód: BP544
eredeti ár: 1890 Ft
SzuPERáR: 199 Ft

Szilágyi István
BOLYGÓ tÜzEK
novellák, 
elbeszélések
Rendelési kód: BP545
eredeti ár: 2690 Ft
SzuPERáR: 499 Ft

Magvető
Kiadó
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Jean-Paul 
Didierlaurent
A 6:27-ES 
FELOLVASÓ
Rendelési kód: BP551
eredeti ár: 2690 Ft
SzuPERáR: 999 Ft

Tim Burton
KARáCSONYI 
LIDÉRCNYOMáS 
Rendelési kód: BP552
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 499 Ft

Harsányi Zsolt
ÉDES FIAM
Rendelési kód: BP446
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Enrique Vila-
matas
DuBLINESzK
Rendelési kód: BP560
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1399 Ft

Lakatos István
ÓRAVERzuM
Rendelési kód: BP555
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 999 Ft

Máté Angi
KAPItáNY ÉS 
NARANCSHAL
Rendelési kód: BP550
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 699 Ft

Bókay János
JuLIKA, A FIÚK 
BARátJA
Rendelési kód: BP448
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Patti Smith
KÖLYKÖK
Rendelési kód: BP561
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1399 Ft

Tuomas Kyrö
A KOLDuS 
ÉS A NYÚL
Rendelési kód: BP557
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 999 Ft

Galgóczi Dóra
MEGSzÜLEtHEttÉL 
VOLNA
Rendelési kód: BP453
eredeti ár: 596 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Bókay János
MEGVÉDtEM 
EGY ASSzONYt
Rendelési kód: BP449
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Don Péter
LOVAGIAS ÜGYEK 
Magyar írók és 
újságírók párbajai 
(1834–1920) 
Rendelési kód: BP464
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 796 Ft

Georges Minois
Az ÉLEtFáJDALOM 
tÖRtÉNEtE
Rendelési kód: BP474
eredeti ár: 3500 Ft
SzuPERáR: 1050 Ft

Huszár Tibor
ERDEI FERENC 
1910–1971
Politikai életrajz
Rendelési kód: BP459
eredeti ár: 1596 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Forró Pál
JátÉK 
A HAVASON
Rendelési kód: BP447
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Rubin Szilárd
zSEBtÜKÖR 
válogatott írások 
Rendelési kód: BP558
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 999 Ft

Gellert Tamas
A LÉzERES 
GYILKOS
Rendelési kód: BP454
eredeti ár: 598 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Galgóczi Dóra
FÉRFIAK 
FÉLáLOMBAN
Mozaik róluk, 
rólatok
Rendelési kód: BP468
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 747 Ft

Galgóczi Dóra
FIAtALSáGRA 
ítÉLVE
Rendelési kód: BP455
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Koltai Tamás
SzINHáz-
PARADOXON
Rendelési kód: BP469
eredeti ár: 2690 Ft
SzuPERáR: 1076 Ft

Huszár Tibor
BIBÓ EStÉJE
Rendelési kód: BP457
eredeti ár: 1900 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Koltai Tamás
tAPSREND
Öt év nézőtéren 
és köztéren
Rendelési kód: BP473
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1396 Ft

Huszár TIbor
A POKOL MALMAI
Szűcs Ernő ávh-s 
ezredes ügye és 
elágazásai
Rendelési kód: BP452
eredeti ár: 589 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

R. Beaugrande–
W. De-Dressler
BEVEzEtÉS 
A SzÖVEG-
NYELVÉSzEtBE
Rendelési kód: BP458
eredeti ár: 1250 Ft
SzuPERáR: 500 Ft

Huszár Tibor
ANEKDOtáK
NYOLC ÉVtIzED 
MAGáN-
tÖRtÉNELMÉBŐL
Rendelési kód: BP462
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 796 Ft

Kiefer Ferenc
JELENtÉS-
ELMÉLEt
Rendelési kód: BP460
eredeti ár: 1750 Ft
SzuPERáR: 700 Ft

Corvina
Kiadó

Csathó Kálmán
BARátOM, 
BáLINt
Rendelési kód: BP445
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 300 Ft
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Halmos Monika
LEVENDuLA, 
RÓzSA, IBOLYA
A legnemesebb 
ehető virágok
Rendelési kód: BP470
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1196 Ft

Déri Szilvia
HázISáFRáNY 
SzAKáCSKÖNYV
Főzni szexi
Rendelési kód: BP476
eredeti ár: 4990 Ft
SzuPERáR: 1996 Ft

Soós Károly Attila
RENDSzERVáLtáS 
ÉS PRIVAtIzáCIÓ
Rendelési kód: BP450
eredeti ár: 2500 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Flesch István
ÖRMÉNYEK, 
tÖRÖKÖK, 
KuRDOK
Rendelési kód: BP475
eredeti ár: 3990 Ft
SzuPERáR: 1596 Ft

Frank Júlia
A ROSENStEIN
Rendelési kód: BP461
eredeti ár: 1950 Ft
SzuPERáR: 780 Ft

Kapocsy György
A MAGYAR 
PuSztA
Rendelési kód: BP444
eredeti ár: 1200 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Zámbori Ildikó
RÓBERt NYuSzI 
KALANDJAI
Játékos angol 
feladatok 
6–10 éveseknek
Rendelési kód: BP456
eredeti ár: 996 Ft
SzuPERáR: 600 Ft

Szűcs Gábor
PEtŐFI HALáLA
Rendelési kód: BP465
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 796 Ft

HAGYOMáNYOS 
MAGYAR KONYHA 
Rendelési kód: BP467
eredeti ár: 2200 Ft
SzuPERáR: 880 Ft

Király Erzsébet
KEDVES 
NAPLÓM!
Egy munkás-
asszony emlékei
Rendelési kód: BP471
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1196 Ft

Lengyel László
A HALáL 
KILOVAGOLt 
MAGYAR ORSzáGRÓL
Rendelési kód: BP451
eredeti ár: 538 Ft
SzuPERáR: 300 Ft

Veszprémi Nóra
BARABáS
Magyar mesterek 
Rendelési kód: BP463
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 796 Ft

Peter l. Bernstein
tŐKEPIACI 
ELMÉLEtEK
A modern Wall 
Street születése
Rendelési kód: BP472
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1196 Ft

Rockenbauer 
Zoltán
MáRFFY
Magyar mesterek
Rendelési kód: BP466
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 796 Ft

Gérard Denizeau
A zENEI 
MŰFAJOK KÉPES 
ENCIKLOPÉDIáJA
Rendelési kód: BP602
eredeti ár: 4990 Ft
SzuPERáR: 1497 Ft

Gál Róbert
A SzENVEDÉLY 
MuzSIKáJA –
KáLMáN IMRE
Rendelési kód: BP593
eredeti ár: 1745 Ft
SzuPERáR: 150 Ft

Gál Róbert
MuzSIKáLÓ 
PEStI ÉJSzAKA 
Rendelési kód: BP595
eredeti ár: 1890 Ft
SzuPERáR: 150 Ft

Peskó Zoltán
zENÉRŐL, 
SzíNHázRÓL, 
zENÉS 
SzíNHázRÓL
Rendelési kód: BP594
eredeti ár: 3990 Ft
SzuPERáR: 150 Ft

HANGOLD ÚJRA!
Hanglemez és 
daloskönyv
Rendelési kód: BP601
eredeti ár: 3490 Ft
SzuPERáR: 1396 Ft

A MAGYAR 
HäNDEL 
táRSASáG 
ÉVKÖNYVE
Rendelési kód: BP599
eredeti ár: 1245 Ft
SzuPERáR: 498 Ft

Esther Meynell
ANNA 
MAGDALENA
BACH 
KIS KRÓNIKáJA 
Rendelési kód: BP592
eredeti ár: 2690 Ft
SzuPERáR: 120 Ft

Karl Aag 
Rasmussen
SzVJAtOSzLAV 
RICHtER – 
A zONGORIStA
Rendelési kód: BP600
eredeti ár: 1495 Ft
SzuPERáR: 598 Ft

Poós Zoltán
táSKARáDIÓ
50 év, ötven 
magyar sláger 
Rendelési kód: BP597
eredeti ár: 4990 Ft
SzuPERáR: 150 Ft

Barry Millington
RICHARD 
WAGNER –
BAYREutH 
VARázSLÓJA
Rendelési kód: BP603
eredeti ár: 6900 Ft
SzuPERáR: 2760 Ft

Tóth József
A HEGEDŰ 
MOSOLYA
Rendelési kód: BP598
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 299 Ft

Rózsavölgyi 
és Társa

szakácskönyvek
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RODOLFO 
Rendelési kód: BP596
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 150 Ft

titis 
tAnácsAdó kFt.

Szabó Magda
SzIGEt-KÉK
Hangoskönyv – cd
Rendelési kód: BP414
eredeti ár: 3990 Ft
SzuPERáR: 1596 Ft

Joss Stirling
LÉLEKtáRSAK
CRYStAL 
Rendelési kód: BP590
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1190 Ft

scolAr

Ungvári Tamás
ÚJ BEAtLES 
BIBLIA
Rendelési kód: BP418
eredeti ár: 3950 Ft
SzuPERáR: 790 Ft

titis 
tAnácsAdó kFt.
Popper Péter
PILátuS 
tEStAMENtuMA 
Hangoskönyv – cd
Rendelési kód: BP415
eredeti ár: 4500 Ft
SzuPERáR: 1800 Ft

titis 
tAnácsAdó kFt.

MáraiSándor
FÖLD, FÖLD!
Hangoskönyv – cd
Rendelési kód: BP416
eredeti ár: 5500 Ft
SzuPERáR: 2200 Ft

Erwin Moser
BORISz, 
A KANDÚR
Az autóvá változta-
tott fürdőkád 
Rendelési kód: BP582
eredeti ár: 1690 Ft
SzuPERáR: 670 Ft

scolAr

Alan Hollinghurst
A SzÉPSÉG 
VONALA
Rendelési kód: BP417
eredeti ár: 3450 Ft
SzuPERáR: 1035 Ft

tArAndus kFt.

Winston Groom
EL PASO
Rendelési kód: BP413
eredeti ár: 4990 Ft
SzuPERáR: 1996 Ft

HuPIKÉK 
tÖRPIKÉK
A növesztő 
kotyvalék
Rendelési kód: BP565
eredeti ár: 790 Ft
SzuPERáR: 190 Ft

Bátky András–
Lakatos István
BAzSÓ ÉS BORKA
Borka nélkül a világ 
Rendelési kód: BP580
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 490 Ft

EuRÓPA CSODáI
kifestő és 
foglalkoztató
Rendelési kód: BP563
eredeti ár: 290 Ft
SzuPERáR: 120 Ft

HELLO KIttY 
ÉS BARátAI 5. 
Esküvő 
Rendelési kód: BP577
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 390 Ft

HELLO KIttY 
ÉS BARátAI 4.
Pophercegnő
Rendelési kód: BP576
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 390 Ft

Gwyneth Rees
SzuPER HuGI
Rendelési kód: BP583
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 790 Ft

BBs-inFo kFt.

Bártfai Barnabás
WINDOWS VIStA 
zSEBKÖNYV
Rendelési kód: BP400
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 596 Ft

HuPIKÉK 
tÖRPIKÉK
A törpomobilok 
versenye 
Rendelési kód: BP566
eredeti ár: 790 Ft
SzuPERáR: 190 Ft

Kollár-Klemencz 
László
FELHŐS – 
KIStEHÉN 
Rendelési kód: BP581
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 590 Ft

Maros Krisztina
tÜCSÖK 
A HOLDON
Rendelési kód: BP588
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 990 Ft

HuPIKÉK 
tÖRPIKÉK
A varázsgömb 
Rendelési kód: BP567
eredeti ár: 790 Ft
SzuPERáR: 190 Ft

HELLO KIttY 
ÉS BARátAI 3.
Nyári vásár
Rendelési kód: BP575
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 390 Ft

HuPIKÉK 
tÖRPIKÉK
Vidám móka 
törpillával 
(foglalkoztató) 
Rendelési kód: BP568
eredeti ár: 790 Ft
SzuPERáR: 190 Ft

HELLO KIttY 
ÉS BARátAI 1.
A barátság klub 
Rendelési kód: BP573
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 390 Ft

HELLO KIttY 
ÉS BARátAI 6. 
Tengerparti nyaralás
Rendelési kód: BP578
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 390 Ft

HELLO KIttY 
ÉS BARátAI 2.
Az osztály-
kirándulás
Rendelési kód: BP574
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 390 Ft

Csepregi Zoltán– 
Sipos Zsuzsanna 
HELLÓ, 
BRuB VAGYOK!
Történetek 
a barátságról 
Rendelési kód: BP584
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 990 Ft

Manó
Könyvek

Beth Reekles
KISSING BOOtH 
CSÓKOt 
VEGYENEK! 
Rendelési kód: BP589
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1190 Ft
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KIS tuDÓSOK 
SzÓKINCStáRA – 
ÉVSzAKOK
Rendelési kód: BP586
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 990 Ft

KIS tuDÓSOK 
SzÓKINCStáRA – 
EMBEREK 
Rendelési kód: BP585
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 990 Ft

Turbuly Lilla–
Horváth Ildi
LOCSOLÓKANNáBÓL 
ELEFáNt
Pepe ovis meséi 
Rendelési kód: BP587
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 990 Ft

250 ÉRDEKESSÉG 
Az áLLAtOKRÓL 
Első könyvtáram
Rendelési kód: BP408
eredeti ár: 1890 Ft
SzuPERáR: 756 Ft

Florencia 
Cafferata
KÖzÉPKORI 
VáRKAStÉLY 
Artúr király 
legendája
Rendelési kód: BP412
eredeti ár: 2990 Ft
SzuPERáR: 1196 Ft

A LEGÉDESEBB 
tÜNDÉRMESÉM
Rendelési kód: BP401
eredeti ár: 1790 Ft
SzuPERáR: 716 Ft

BÚCSÚ 
A PELuStÓL
LáNYOKNAK
Rendelési kód: BP411
eredeti ár: 2490 Ft
SzuPERáR: 996 Ft

KI VAGYOK? – 
SzáMOK
Rendelési kód: BP410
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 597 Ft

KI VAGYOK? – 
HANGOK
Rendelési kód: BP409
eredeti ár: 1990 Ft
SzuPERáR: 597 Ft

A MEzEI 
áLLAtVILáG
matricáskönyve
Rendelési kód: BP402
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 396 Ft

A SzíNES 
áLLAtVILáG
matricáskönyve
Rendelési kód: BP403
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 396 Ft

A VáROSI 
áLLAtVILáG
matricáskönyve
Rendelési kód: BP404
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 396 Ft

Az ERDEI ÉS 
tENGERI 
áLLAtVILáG
matricáskönyve
Rendelési kód: BP405
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 396 Ft

KIRAKÓSKÖNYV 
A SáRKáNYOK-
RÓL
5 kirakóval
Rendelési kód: BP406
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR:  596 Ft

KIRAKÓSKÖNYV 
Az áLLAtOKRÓL
5 kirakóval
Rendelési kód: BP407
eredeti ár: 1490 Ft
SzuPERáR: 596 Ft

CSINI CSAJOK
Narancssárga – 
ajándék karkötővel
Rendelési kód: BP572
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 390 Ft

Richard Scarry
tesz-vesz város
uBI MALAC 
ELSŐ SzAVAI
széthajtható
Rendelési kód: BP571
eredeti ár: 845 Ft
SzuPERáR: 340 Ft

Richard Scarry
tesz-vesz város
KEDVENC 
SzíNEINK
széthajtható
Rendelési kód: BP570
eredeti ár: 1690 Ft
SzuPERáR: 350 Ft

NYáRI 
MONDÓKáK
gábor emese rajzaival
Rendelési kód: BP564
eredeti ár: 690 Ft
SzuPERáR: 140 Ft

KIKELEt
eszes Hajnal 
illusztrációival
Rendelési kód: BP569
eredeti ár: 790 Ft
SzuPERáR: 190 Ft

Szabó T. Anna
KÖRtÉSzEt
leporelló 
Rendelési kód: BP579
eredeti ár: 990 Ft
SzuPERáR: 390 Ft

Az ÉN  RÓzSASzíN
KIS BŐRÖNDÖM
(két kis könyv + 
36 db-os 
memóriajáték)
Rendelési kód: BP591
eredeti ár: 3990 Ft
SzuPERáR: 1590 Ft

Napraforgó
Kiadó

,
60%, 70%, 80%, 90% kedvezmennyel



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. szeptember 18ig ve
szünk fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc 
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak ab
ban az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását 
nem bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása 
esetén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru 

vételárát 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:

Válasszon könyvet 
a nyaralásra!

Akciós könyveink listája a 24–31. oldalon található.

Az ajánlat július 1-jétől szeptember 15-ig,  illetve a készlet erejéig tart.
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