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 Postán  líra KönyvKluB, 1431 BudaPest, Pf.: 172. 
 (a megrendelőlap elküldésével)

 faxon  (1) 299 8000 (a megrendelőlap elküldésével)

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

 Helyi munkatársainkon keresztül  
 Keresse helyi munkatársainkat: rendeléséért házhoz mennek,  
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telefon: 06-    -  e-mail: .............................................

Ha a számlát más néven kéri:

Számlázási név: ................................................................................................
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Líra törzsvásárlói kártyaszám 

(csak törzsvásárlóknak/klubtagoknak):

KedvezményeK: Ha Ön Líra törzsvásárlói kártyával rendelkezik, akkor jogosult 
a klubárra. Ha Ön még nem klubtagunk, de rendelésének összértéke klubáron szá-
molva eléri az 5000 forintot, és X-et tett a fenti négyzetbe, akkor jogosult a klubárra. 
Amennyiben az Ön által fizetendő végösszeg eléri a 7000 forintot, akkor a csomagolás 
és a postázás 700 forintos költségét a Líra Könyvklub vállalja. 
A 7000 forint alatti rendelések esetén egységesen 700 forint csomagolási és postai 
költséget számítunk fel.

                     év            hónap           nap    Aláírás: .........................................

Rendelési kód Könyv, DVD vagy CD címe  db    Összeg

Ha Ön még nem klubtagunk, és most 5000 forint feletti értékben vásárol (klubáron), 
akkor kérjük, tegyen X-et a négyzetbe:

 Kérem, hogy küldjenek a számomra törzsvásárlói kártyát, és elfogadom a Líra Könyv 
Zrt. garanciáját arra, hogy adataimat kizárólag a Líra Csoport céljaira használja. 

A Líra törzsvásárlói kártya 7% kedvezményre jogosítja a Líra könyvesboltokban történő 
vásárlásainál, valamint Kártyabirtokosként klubáron vásárolhat a Líra Könyvklubból, és 
ingyenesen megkapja a kéthavonta megjelenő Líra Könyvklub magazint. A Kártyabirto-
kos hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Kártyatulajdonos hirdetési célból közvetlen 
levél, illetve egyéb úton értesítse a Kártyabirtokost a Kártyatulajdonos, illetve a har-
madik személy termékeiről, szolgáltatásairól. A Kártyabirtokos felhatalmazza a Kártya-
tulajdonost, hogy a reá vonatkozó adatokat a Kártyatulajdonos érdekkörébe tartozó 
egyéb cégek részére kiszolgáltassa. A kártya által biztosított további kedvezményekről 
és az elfogadóhelyekről a www.lira.hu oldalon tájékozódhat. (A Líra törzsvásárlói kártya 
vásárlási kötelezettséggel nem jár.)

  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.)

Salla Simukka

HófeHér
105 × 170 mm, 240 oldal, kartonált

Ezúttal a média világának sötét manipulációja 
és egy veszélyes szekta lesz a finn tinédzser 
főhös ellenfele, akit vérfagyasztó bérgyilkos űz 
erdőn-mezőn, metrószerelvényeken keresztül.
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Johanna Basford 
Írisz és a tintapillangó

Egy varázslatos mese, 
amit te kelthetsz életre

210 × 250 mm,
120 oldal, kartonált

rendelési kód: Br105
Bolti ár: 3990 Ft

kluBár: 3690 Ft
Ebben a gyönyörűen illusztrált  

felnőtt színezőkönyvben megismer-
ked hetünk Írisszel, aki kalandos útra 
indul, hogy megtalálja a tintapillan-

góját. Az elbűvölő mese tökéletes 
összhangot alkot johanna Basford 

egyedi stílusú rajzaival. 

ÜnnEpEk ÜnnEpE
10 karácsonyi történet

124 × 183 mm,
196 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br101

Bolti ár: 1990 Ft
kluBár: 1850 Ft

Johanna Basford
karácsony 
Johannával
210 × 250 mm,

120 oldal, kartonált
rendelési kód: Br107

Bolti ár: 3490 Ft
kluBár: 3250 Ft

Ünnepi színezőkönyv 
felnőtteknek.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új évet kívánunk  
minden kedves Törzsvásárlónknak!

Totth Benedek az az író, 
aki miatt magyar fiata-
lok (talán nem túlzás a 

szám) ezrei kezdtek el újra 
olvasni, mert róluk, az ő vi-
lágukról szólt. Nagy az elvá-
rás, hogy második regénye is 
elsöprő erejű legyen – azt hi-
szem, Az utolsó utáni háború-
val meghálálta a belé vetett 
bizalmat. A szerző többek 
között inspirációiról, a for-
dításról és a sikerről mesél 
nagyinterjúnkban.

Szécsi Noémit és Lévai 
Balázst is sikerült kifaggat-
nunk legújabb regényeik ap-
ropóján, Szécsi nagy múltú 
író, jelentős közönséggel, 
Lévainak viszont ez az első 
könyve szépíróként – mind-
két műnek nagy sikert jóso-
lunk!

Nyáry Krisztián az 1948–
49-es forradalom és sza-
badságharc résztvevőinek 
leve lei ből szedett össze egy 
szép nagy csokorra valót: e 
munkán keresztül teljesen új 
szemszögből pillanthatunk 
rá nemzeti múltunk talán 
legizgalmasabb eseményeire.

És van még itt sok más 
érdekesség: új Spiró-regény, 
Gavalda, mesék a gyógyulás-
ról, beszélgetések a boldog-
ságról…

Király Levente
főszerkesztő

kedves vásárlóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy minden igyekezetünk elle-
nére sajnos előfordulhat, hogy 
a meghirdetett könyvek – raj-
tunk kívülálló okok miatt – nem 
jelennek meg időben. Ilyen 
esetben ügyfélszolgálatunk tá-
jé koztatást ad, és a szállítás 
időpontját is egyezteti Önökkel.

A legkésőbb 2017. december 
13-án éjfélig feladott 

megrendeléseket garantáltan 
még ka rácsony előtt 

kiszállítjuk, a készlet erejéig.

a napok iszkolása 
Magvető könyvnotesz 2018

88 × 138 mm,
256 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br104

Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft

Egy év Esterházy Péterrel. 
Idézetek, képek.

csodákkal 
tEli éJszaka
14 megható történet
124 × 183 mm,
196 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br102
Bolti ár: 1990 Ft
kluBár: 1850 Ft

Johanna Basford 
Egy év 
a titkos kErtbEn
Határidőnapló 
mesébe illő rajzokkal 
2017. szeptember–
2018. december
210 × 250 mm,
120 oldal, kartonált
rendelési kód: Br106
Bolti ár: 3990 Ft
kluBár: 3690 Ft

Paulo Coelho
szabadság
naptár 2018
136 × 208 mm,
264 oldal, kartonált
rendelési kód: Br103
Bolti ár: 3699 Ft
kluBár: 3440 Ft

Határidőnapló Coelho-idézetekkel,
színes illusztrációkkal díszítve.

Jó olvasást!
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Exkluzív karácsonyi ajándékkönyvek
Brock Yates

Enzo FErrari
a birodalom, és ami mögötte van
125 × 200 mm, 528 oldal, keménytábla 
rendelési kód: Br113
Bolti ár: 4999 Ft ◆ kluBár: 4650 Ft
Végre kezünkben tarthatjuk az első min-
den részletre kiterjedő és valóban alapos 
kutatómunka nyomán készült életrajzot 
a 20. század egyik legbefolyásosabb, 
legtitokzatosabb szereplőjéről – Enzo 
Ferrariról. Ez a fordulatos, élvezetes, 
botrányos és informatív olvasmány 
minden tekintetben felér figyelemre méltó 
alanyához, Enzo Ferrarihoz. A kötet alapján 
készülő film Michael Mann rendezésében 
Hugh jackman és noomi Rapace főszerep-
lésével 2019-től látható a mozikban.

az EMbEriség történEtE
22 000 év – 1000 tárgy
250 × 300 mm, 400 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Br111
Bolti ár: 12 000 Ft ◆ kluBár: 11 160 Ft

Sebastiano Salvetti

lEgEndás autók
az 1900-as évek elejétől
a ’60-as évek végéig
265 × 305 mm, 272 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Br109
Bolti ár: 12 000 Ft
kluBár: 11 160 Ft

Elena Bianchi 

a világ lEgszEbb 
nEMzEti parkJai
230 × 320 mm, 272 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Br110
Bolti ár: 9900 Ft
kluBár: 9200 Ft

G. Scheltema–Bérczes T.–M. de Vries

andrássy út 
views of an avenue
Angol nyelvű fotóalbum
210 × 290 mm, 180 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Br108
Bolti ár: 9900 Ft
kluBár: 9200 Ft

Marnie Fogg

a ruha
100 ötlet, ami örökre
megváltoztatta a divatot
230 × 280 mm, 256 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Br112
Bolti ár: 8990 Ft
kluBár: 8290 Ft



irodalom
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Debbie Macomber

a Fagyöngy alatt
125 × 189 mm, 240 oldal, kartonált
rendelési kód: Br116
Bolti ár: 2490 Ft ◆ kluBár: 2290 Ft
Addie Folsom hazatér, hogy az anyjával 
töltse az ünnepeket. ám a mama kéthetes 
karibi hajóutazást tervez a barátnőjével 
julie-val. Úgy tűnik azonban, egy szeren-
csétlen véletlen keresztülhúzza a számí-
tásaikat. julie fia, Erich, akit Addie a háta 
közepére kíván, balesetet szenved. A lány 
kénytelen-kelletlen felajánlja, hogy gond-
ját viseli a férfinak a távollétükben. Erich 
azonban mogorvább, mint valaha. Vajon 
némi égi segítség elegendő lesz ahhoz, 
hogy a karácsonyi csoda ne maradjon el?

Szurovecz Kitti 

hópElyhEk a válladon
136 × 204 mm, 352 oldal, kartonált
rendelési kód: Br114
Bolti ár: 3490 Ft ◆ kluBár: 3250 Ft
Arlene egy nap úgy dönt, elhagyja fér-
jét, és kislányával új életet kezd abban 
a kisvárosban, ahol gyer mek éveit töl-
tötte. Amikor megismeri Haydent, a férfi 
pillanatok alatt lesz számára a világ 
közepe. A találkozásukból kibontakozó 
szenvedélyes viszony azonban szinte 
elemészti mindkettejüket. Szurovecz 
kitti önéletrajzi ihletésű lélektani sze-
relmi története arra keresi a választ, 
lehet-e boldog együtt két lélekben mé-
lyen sérült felnőtt.

Debbie Macomber

tizEnkét nap karácsonyig
125 × 189 mm, 236 oldal, kartonált
rendelési kód: Br115
Bolti ár: 2490 Ft ◆ kluBár: 2290 Ft
Az életvidám julia Padden mindenkit 
kedvel, kivéve Cain Maddoxot, a zárkó-
zott, mogorva szomszédját, mivel a férfi 
minden alkalommal elutasítóan reagál 
a közeledésére. julia elhatározza, hogy 
mindenképp lebontja a köztük lévő falat. 
A lány lépésről lépésre dokumentálja a 
küldetését a blogján, amelynek a Tizen-
két nap karácsonyig címet adja. 
debbie Macomber legújabb karácsonyi 
történetében hitet tesz amellett, hogy 
a kedvesség csodákra képes.

Debbie Macomber 

Első hó
125 × 189 mm, 216 oldal, kartonált
rendelési kód: Br117
Bolti ár: 2490 Ft ◆ kluBár: 2290 Ft
Ashley davison, az egyetemista lány 
haza utazik karácsonyra, hogy egyedül-
álló édesanyjával töltse az ünnepeket 
Seattle-ben. dashiell Sutherland, az 
egykori katona is ugyanoda tart egy 
állásinterjú miatt. A repülőtéren szem-
besülnek azzal, hogy a karácsony előtti 
utolsó járatra elfogytak a jegyek, és már 
az autókölcsönzőnél is csak egyetlen ko-
csi maradt szabadon. Bár elsőre kifeje-
zetten ellenszenvesnek találják egymást, 
mégis úgy döntenek, együtt kelnek útra.

J. Jackson–E. Larsen

az otthon MElEgE
hygge: a boldogság dán receptje
170 × 190 mm,
144 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br119
Bolti ár: 2500 Ft
kluBár: 2290 Ft

A hygge (ejtsd hügge) dán szó, azt 
jelenti, az ember megbékélve érzi 
magát a világgal. A kötet tele van 
ízletes receptekkel, és sok-sok apró 
ötlettel, hogyan használhatjuk ki 
a hétköznapi élvezetek varázsát.

istEn oltó-késE
200 × 200 mm,

104 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br118

Bolti ár: 3500 Ft
kluBár: 3250 Ft

33 magyar vers 
Istenről, hitről 

az Ómagyar Mária-
siralomtól 

Pilinszky jánosig, 
Márton Ildikó fotóival 

illusztrálva.

Catherine Rider

csók nEw yorkban 
lehetsz bárhol, 
a szerelem úgyis megtalál
135 × 215 mm,
340 oldal, kartonált
rendelési kód: Br120
Bolti ár: 2990 Ft
kluBár: 2780 Ft

Ez a romantikus kaland mindenkit 
magával ragad, aki képes átérezni az 
Empire State Building tetején kavargó 
hópelyhek varázsát, és aki már valaha 
is elgondolkodott azon, hogy az igaz 
szerelem nem ott várja-e a check in pult 
túloldalán.

Balázsy Panna–Kalapos Éva Veronika– 
Lakatos Levente–Szabó T. Anna

szÍvEk dallaMa 
szeretni sokféleképpen lehet
124 × 183 mm, 176 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br121
Bolti ár: 2490 Ft ◆ kluBár: 2290 Ft
Egy kis zenélődoboz ez a könyv, sok 
hangjeggyel, négy kiváló író – Balázsy 
Panna, kalapos éva Veronika, Lakatos 
Levente és Szabó T. Anna – egy-egy el-
gondolkodtató kisregényével. jó kézbe 
venni, kinyitni, hogy meghalljuk a tör-
téneteiket, visszacsukni, és újra, meg 
újra felnyitni. Sorsok, szerelmek, életek 
ömlenek ki ebből a kis kötetből, ezernyi 
dallamfoszlány, a szív millió dallama.



Karácsonyi gyermekkiadványok

Rosie Banks

 csillagFényes kaland
129 × 197 mm, 209 oldal, kartonált
rendelési kód: Br134
Bolti ár: 1490 Ft ◆ kluBár: 1380 Ft
nelli, Fanni és jázmin üzenetet kap a Titkos királyságból. 
Trixi segítségével nem sokkal később egy nagy teremben 
már ők is izgatottan várják a hullócsillagokat. Vidám király 
ugyanis minden évben egyszer óriási pizsamapartit tart a 
birodalom összes lakója számára, ahol mindenki kívánhat 
valamit, ami aztán valóra válik. keserű királynő persze 
ismét felbukkan gonosz viharmanóival...

vidám téli Fejtörők
205 × 295 mm, 
16 oldal, irkafűzött
rendelési kód: Br130
Bolti ár: 790 Ft
kluBár: 730 Ft

karácsony
PuzzLE-kÖnyV
325 ×235 mm, 
12 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br123
Bolti ár: 2990 Ft
kluBár: 2780 Ft

Vidám, karácsonyi hangulatú 
képek öt, egyenként 
48 darabos kirakón.

mondókás színezők
205 × 295 mm, 
16 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 129 Ft/füzet
kluBár: 120 Ft/Füzet

karácsonyváró 
mondókás színező
rendelési kód: Br127

mondókás 
téli színező
rendelési kód: Br128

barátnőM, 
     bori
Bori és a nem 
mindennapi 
karácsony
145 × 215 mm, 
96 oldal, kartonált
rendelési kód: Br132
Bolti ár: 1490 Ft
kluBár: 1380 Ft

Bori 
karácsonya
200 × 200 mm, 
24 oldal, kartonált
rendelési kód: Br131
Bolti ár: 790 Ft
kluBár: 730 Ft

karácsonyi 
kiFestőm
190 × 270 mm, 
24 oldal, kartonált
rendelési kód: Br129
Bolti ár: 890 Ft
kluBár: 830 Ft

6

karácsonyi papírdíszeim 
kék borítóval
rendelési kód: Br126

karácsonyi papírdíszeim 
lila borítóval
rendelési kód: Br125
210 × 297 mm, 16 oldal, kartonált
Bolti ár: 1690 Ft/füzet
kluBár: 1570 Ft/Füzet

Vedd ki, színezd ki és hajtsd össze!
Több, mint 100 matricával.

hurrá,  
itt a karácsony! 
210 × 297 mm, 16 oldal, kartonált
rendelési kód: Br135
Bolti ár: 2490 Ft
kluBár: 2290 Ft

Több, mint 100 pufimatrica!
kivehető díszek.
Vidám feladatok.

titkos 

királyság

külön-

kiadás!



Ünnepi ajánlat
a karácsonyfa alá

David Macaulay

hogy Működik? 
a kezdetektől napjainkig
216 × 280 mm, 400 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br138
Bolti ár: 9990 Ft ◆ kluBár: 9290 Ft
Több száz kérdés, amire választ találunk ebben 
a gépek százainak működését bemutató alapos, 
átfogó, képes műszaki enciklopédiában. A rész-
letes leírásokat szórakoztató színes ábrák teszik 
élvezhetővé és könnyen érthetővé minden kor-
osztály számára.
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Rudyard Kipling

a dzsungel könyve
Quentin Gréban rajzaival

240 × 330 mm, 104 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br137

Bolti ár: 4990 Ft ◆ kluBár: 4640 Ft
„Farkas apó a vadászösvényen szaglászott, zsák-

mányt keresett. nesztelenül lépkedett. Hirtelen 
az az érzése támadt, hogy a bozótban meglapul 

valami. közelebb hajolt, bekémlelt. Ragyogó 
szemű, rózsaszín állatkát pillantott meg.  

nagyon is jól tudta mi az: egy emberkölyök...”

karácsonyi számláló
225 × 205 mm, 20 oldal, keménytábla

rendelési kód: Br122
Bolti ár: 1690 Ft ◆ kluBár: 1570 Ft

Az erdei állatok vidáman készülődnek a karácsony-
ra. A karácsonyi számláló nézegetése közben a 
gyerekek – a szülők segítségével – könnyedén 

megtanulhatják a számokat egytől tízig.

karácsonyra vár 
a Mackó család
225 × 320  mm, 10 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br124
Bolti ár: 2990 Ft ◆ kluBár: 2780 Ft
A Mackó család a karácsonyra készül.
A házról készült képeket böngészve beleshetünk 
minden szobába, és megnézhetjük, mit is csi-
nálnak Mackóék. A sok kihajtható papírfülecske 
megannyi meglepetést rejt.

Alex T. Smith

santa claudE
idén claude apó hozza az ajándékot
129 × 181 mm, 96 oldal, kartonált
rendelési kód: Br136
Bolti ár: 1490 Ft ◆ kluBár: 1380 Ft
Claude és Bolyhos zokni uraság 
azt hiszi, hogy a kéményben 
lefelé ereszkedő betörőt füleltek le. 
Gyorsan felkapcsolják a lámpákat, 
és kiderül, hogy szó sincs 
betörőről, hanem Télapót fogtak. 
és a kalandok még csak innentől 
kezdődnek...

Ned Taylor

lEvél a télapónak
külön borítékkal a tE levelednek!
225 × 225 mm, 24 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br133
Bolti ár: 2490 Ft ◆ kluBár: 2290 Ft
Szívmelengető történet egy kisegérről, aki se-
gít a Télapónak, hogy Luca és janó olyan aján-
dékot kapjanak, aminek a legjobban örülnek. 
A gyönyörűen illusztrált könyv a benne rejlő 
kis levelekkel igazi ünnepi meglepetés lehet 
mindenkinek, aki hisz a karácsony varázsában.
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 Azt mondják irodalmi berkekben, hogy a 
második könyv megírása jóval nehezebb, mint 
az elsőt megírni. Pláne akkor – teszem hozzá –, 
ha esetedben az első könyved (a Holtverseny) 
ráadásul még sikeres is volt. Segít ilyenkor a si-
ker? Vagy inkább lebénít?

Bár valóban a Holtverseny az első regényem, 
így visszagondolva, úgy érzem, annyi mun-
ka volt benne, annyi kudarcélmény és újra-
kezdés, ami két-három könyvre elosztva is 
bőven elég. Nem mertem volna nagy ösz-
szegben fogadni, hogy sikeres lesz a könyv, 
sem a téma, sem a stílus nem tűnt igazán 
olvasóbarátnak. A fogadtatása minden vára-
kozásomat felülmúlta. A könyv fogadtatása 
rengeteg dolgot helyre tett bennem, rég-
óta cipelt terhektől segített megszabadulni. 
A Holtverseny szinte teljes „titokban” ké-
szült, nyilván azzal a vággyal, hogy egyszer 
megjelenik majd, de erre semmi biztosíték 
nem volt az alatt a tíz év alatt, amíg a szö-
vegen dolgoztam. Ezt a fajta szabadságot a 
maga teljességében valószínűleg csak egy-
szer éli meg az ember íróként, de a sikerrel 
járó figyelem azért összességében véve édes 
teher.

Az utolsó utáni háború igazából nem a 
második, hanem a harmadik második re-
gényem, vagy a két és feledik. A Holtver-
seny után – amúgy rám nem jellemző mó-

don – kissé talán túlzott magabiztossággal 
vágtam bele a következő könyvbe, és ez 
megbosszulta magát. Úgy voltam vele, hogy 
minek változtassak egy bevált recepten. 
Aztán ahogy nekiálltam az új regénynek, 
ami hangulatában sok hasonlóságot mutat 
a Holtversennyel, és nagyon hasonló mon-
datokat, jeleneteket kezdtem írni, rájöttem, 
hogy ezt nem tehetem meg se magammal, 
se az olvasókkal. Megúszós megoldás lett 
volna, igénytelenség, és ha hosszabb távon 
gondolkodom az íróságról, akkor ezt nem 
tehetem meg. Ezért azt a szöveget félbe-
hagytam, de még mindig nem tudtam, mit 
csináljak helyette. Ekkor jött a Cser Kiadó 
és a Hévíz folyóirat felkérése, hogy írjak al-
ternatív történelmi novellát A másik forra-
dalom című 1956-os antológiába. Izgalmas 
volt a téma, és amikor elküldtem a novellát, 
tudtam, hogy folytatni akarom a történetet. 
Megszerettem ezt a srácot, és úgy éreztem, 
tudok még róla mesélni.

 Sokáig fordítóként dolgoztál. Magad is em-
líted egy interjúban, hogy új regényedre nagy 
hatással volt Cormac McCarthy Az út című 
könyve, ami szintén a te fordításodban jelent 
meg magyarul. Magam is kétgyerekes apa va-
gyok, s úgy tudom, te is. Engem elsősorban apa-
ként érintett mélyen Az út című könyv, és ahogy 
látom, téged is. Új regényedben szintén erős ez 
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a szál, az árvaság, a halott szülők, a gyerekkor 
megsemmisülése. Az apaság élménye hívta élet-
re Az utolsó utáni háborút?

Az út valóban meghatározó élményem volt, 
azért nem azt mondom, hogy olvasmány-
élmény, mert a fordítást még egy igazán 
elmélyült olvasásnál is intenzívebb tapasz-
talatnak gondolom. Hetekig, olykor hó-
napokig ül az ember tök egyedül egy szá-
mítógép előtt, és egy idő után valamiféle 
módosult tudatállapotba kerül. És annak 
mindig nagy ára van, ha Cormac McCarthy 
világában kell eltölteni hosszabb időt. Az út 
messze nem a legjobb regénye, hiányzik be-
lőle a rá jellemző kegyetlen távolságtartás, 
sokkal érzelmesebb, mint a korábbi művei, 
de valószínűleg pont ezért hat mégis. En-
gem nagyon meggyötört, és elsősorban 
nem azért, mert maga a szöveg nehéz lett 
volna, bár ilyen szempontból is nagy kihí-
vás volt ez a munka. Tagadhatatlan, hogy  
McCarthy regénye hatással volt Az utolsó 
utáni háborúra, még ha ez nem is volt feltét-
lenül tudatos döntés. A regényben szereplő 
testvérpárt nem a fiaimról mintáztam, egy 
idő után mégis úgy kötődtem hozzájuk, 
mint a saját gyerekeimhez. Ezek nélkül a 
sokszor számomra sem evidens, olykor akár 
láthatatlan kapcsolódási pontok nélkül kép-
telen vagyok alkotni. Ha ez a többlet nincs 
meg egy történetben, akkor jobb esetben 
is csak formai truvájkodás, rosszabb eset-
ben meg üres kattogás marad a szöveg. Bár 
mindkét regényt lehet felnövekedés-törté-
netként olvasni, a különbségek, ha vannak, 
részben talán abból adódnak, hogy a Holt-
versenyt még gyerekként írtam, Az utolsó 
utáni háborút pedig már apaként.
 

„Nagyon 
remélem, 
hogy remény 
mindig van”

„Nagyon 
remélem, 
hogy remény 
mindig van”
Három évvel ezelőtt Totth Benedek valósággal berobbant a magyar 
irodalomba: Holtverseny című regénye megnyerte az első Margó-díjat,  
és az olvasók is lelkesedtek érte. A sikerről, fordításról, apokalipszisről,  
és új regényéről, Az utolsó utáni háborúról beszélgettünk a szerzővel.
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interjú totth Benedekkel

A SzERző koRáBBI kÖTETE:
holtvErsEny
125 × 197 mm, 248 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Br140
Bolti ár: 2990 Ft  ◆  kluBár: 2780 Ft
A kamaszregény, a lélektani thriller és a fejlődési 
regény elemei keverednek ebben a nyomasztó, 
olykor mégis humoros prózában.

 Ez a könyv az emberiség végnapjairól szól 
egy fiatal fiú perspektívájából. Mennyire foglal-
koztat az emberiség vége, a totális katasztrófa 
lehetősége? Reálisnak érzed az ezzel kapcsolatos 
apokaliptikus forgatókönyveket? 

Szeretem túlhajtani a dolgokat, itt is pró-
báltam elmenni a falig, de nagyon remélem, 
hogy ezek a dolgok csak a képzeletemben 
játszódnak le. Talán abban bízhatunk, hogy 
a totális háború senkinek nem érdeke, még 
akkor is, ha az utóbbi hónapok világpolitikai 
hangulatára eléggé jellemző, hogy hiányoz-
nak a racionális döntések. Teljesen nyugodt 
nem vagyok, de talán a totális atomháború 
kockázatát még egy nyilvánvalóan pszicho-
pata vezető sem vállalja be.

Másrészt pedig azt is fontos tudatosíta-
ni, hogy ami nekem vagy nekünk fan tá ziá-
lás vagy ijesztő lehetőség, az sokaknak a 
kőkemény valóság. Elég csak Szíriára vagy 
az Iszlám Állam által elpusztított városokra 
gondolni, ahonnan nap mint nap közvetí-
tenek apokaliptikus jeleneteket, amiket mi 
egyelőre kényelmes székekből nézhetünk 
végig. Ezzel kapcsolatban voltak is bennem 
súlyos kételyek. Viaskodtam, hogy hogyan 
jövök én ahhoz, hogy a háborúról írjak, mi-
közben a béke áldásait élvezhetem.

 A könyv főhőse olyan nyelvet beszél, mint a 
mai kamaszok általában. Ez a könyv – érzésem 
szerint – akár a fiatalabb olvasókat is megszó-
líthatja, annak ellenére, hogy a fiú olykor bizony 
káromkodik (ahogy a kamaszok általában). Za-
varna, ha „ifjúsági regényként” is olvasnák a 
könyvet?

Megint a Holtversennyel kell kezdenem. 
Eléggé mellbevágott, amikor először olvas-
tam, hogy ez akár lehet ifjúsági regény is. 
A megjelenés előtt még az is megfordult a 
fejemben, hogy tizennyolcas karikát kellene 
a borítóra tenni. Ebből is látszik, mennyire 
nem voltam képben a fiatalok olvasási szo-
kásaival és az ifjúsági irodalmi trendekkel 
kapcsolatban. Azóta több helyről hallottam, 
hogy diákok a Holtversenyből érettségiztek. 
Az utolsó utáni háborút jóval visszafogot-
tabbnak érzem, legalábbis nyelvi szem-
pontból mindenképpen, de persze azért itt 
is becsúszik egy-egy erősebb kifejezés. De, 
hogy a kérdésre is válaszoljak, egyáltalán 
nem zavarna, ha Az utolsó utáni háborúnak 
lenne egy ilyen olvasata. Sőt, az sem, ha a 
zsánerirodalom felől közelítenék meg. Most 
már tudatosabban használom ezeket az esz-
közöket, ami bizonyos szempontból nyilván 
kockázatos vállalás, de nagyon bízom ben-
ne, hogy ettől a szöveg rétegzettebb lesz, 
sok különféle olvasattal.

  Az utolsó utáni háború egy totálisan el-
pusztított városban és annak közvetlen környé-
kén játszódik. A regény képei engem olykor a 
második világháború hírhedt szövetséges terror-

bombázásainak (Drezda, Hamburg stb.) képei-
re emlékeztettek. Beleástad magad írás közben 
archív dokumentumokba?

A regény alapjául szolgáló novellát még ta-
valy írtam, de a posztapokaliptikus világ már 
akkor készen volt. A regényben a főszereplő 
fiú történetét bontottam ki, és végül hosszas 
tépelődés után elhagytam a közvetlen utalá-
sokat ’56-ra. Úgy éreztem, jobban működik 
a szöveg, ha nincsenek konkrétan beazono-
sítható helyszínek és események. A forrada-
lom és a szabadságharc kellékei – a korabeli 
harci járművek, a lyukas zászló, a történel-
mi személyek – karácsonyfadíszként lóg-
tak a szövegen, és úgy éreztem, nem adnak 
hozzá semmi többletet. Inkább tehernek és 
megkötöttségnek éreztem ezt az utaláshá-
lót. Saját tapasztalat nélkül kockázatos be-
levágni egy ilyen történet megírásába. Ezt 
kompenzálandó sok háborús irodalmat és 
tényirodalmat olvastam, gyakorlatilag válo-
gatás nélkül. Természetesen sok második vi-
lágháborúval foglalkozó kötet is a kezembe 
akadt, többek között Ungváry Krisztiántól 
a Budapest ostroma, vagy W. G. Sebald Légi  
háború és irodalom című esszéje, de sok filmet 
néztem, és rengeteg fotót, amiből többet 
bele is írtam a regénybe. És természetesen 
a híradásokat is követtem. A most zajló há-
borúk mozgóképes szempontból is jól do-

kumentáltak. A tudósítások, a hírfogyasztó-
ra zúduló képi információ mégsem adhatja 
vissza azt, ami valóban zajlik, az irodalom, a 
fikció talán igen. A szövegben számos konk-
rét háború emlékei keveredtek, és – remé-
nyeim szerint – álltak össze egy soha meg 
nem történt, mégis ismerős történetté.

 Manapság mintha „divatja” lenne az apo-
kalipszisnek. Sok film és könyv foglalkozik vele. 
Regényedben nyoma sincs feloldozásnak vagy 
happy endnek, a főhősnek mégis van fejlődéstör-
ténete, tart valahonnan valahová, még ha nem 
is sikerül, amit eltervezett. Egyedül ő képvisel 
valamiféle reményt. Van remény?

Ezzel teljesen egyet értek, benne van a le-
vegőben valamiféle apokaliptikus hangulat. 
Nekem a már említett McCarty regénynél 
is a feloldozással volt a legnagyobb problé-
mám, azt éreztem igazán hamisnak. Nem 
szeretném elspoilerezni a regényemet, de 
szerintem nem csak úgy lehet reményteli 
egy történet, hogy a végén megmenekülnek 
a szereplők. Az utolsó utáni háború fősze-
replője és elbeszélőjét is a remény élteti, az 
hogy elbukik vagy sem ilyen szempontból 
másodlagos kérdés. Nagyon remélem, hogy 
remény mindig van, vagy legalábbis el tud-
juk hitetni magunkkal, hogy van, különben 
értelmét veszítik a tetteink.

Győrffy Ákos

Totth Benedek

az utolsó utáni háború
125 × 197 mm, 264 oldal, kartonált
rendelési kód: Br139
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  kluBár: 3250 Ft
Az utolsó utáni háború posztapokaliptikus 
kalandregény egy fiúról, aki egy sebesült 
amerikai deszantossal vág neki a senki földjé-
nek, hogy megkeresse halottnak hitt öccsét. 
Vajon sikerül élve kijutniuk a városból? 
Mi vár rájuk a város határán túl? Mi tartja 
őket életben, ha már minden elpusztult? 
Az utolsó utáni háború egyszerre felnöve-
kedéstörténet, és egy békében felnőtt 
generáció víziója a totális világégésről. 
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athenaeum kiadó

Antti Tuuri

a téli háború
125 × 200 mm, 
248 oldal,  kartonált 
rendelési kód: Br145
Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft

négy hónapnyi kőkemény 
csatározás, az évszázad leghi-
degebb telén. Rövid, de annál 
gyilkosabb küzdelem volt 
a téli háború 1939 novembe-
rétől 1940 márciusáig, amikor 
Finnországnak a giganti-
kus szovjet birodalommal 
szemben kellett megvédenie 
függetlenségét. E harc szinte 
napokra lebontott történetén 
vezeti végig az olvasót Antti 
Tuuri hétköznapi katona hőse.

Viola Judit

sasok a viharban ii.
sűrűsödnek a fellegek
125 × 200 mm, 
368 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br141
Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft

V. Istvánt halála után a gyá-
szolók közt szörnyű hír terjed: 
a királyt talán meggyilkolták. 
A megüresedett trónra sokan 
vágynak, az Aba család nemes 
ifjai azonban mindössze egy-
valamiben biztosak: figyelmez-
tetni kell a néhai uralkodó fiát. 
A trónörökös merész tervet 
eszel ki, hogy kiderítse az igaz-
ságot, és már annak birtoká-
ban kerüljön fejére a korona. 

Rebecca Chance

luxus és könny
130 × 197 mm,
520 oldal, kartonált 
rendelési kód: Br144
Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft

deeley Hollywood egyik híres-
ségével él, devon sztársza-
kácsként saját műsorában főz, 
Maxie könyörtelen, dúsgazdag 
vállalkozó. A három nővér 
luxus ban él. de vajon miért 
lesz minden más, amikor 
deeley egyszer csak hazalá-
togat Londonba? Erotikában, 
rejtélyben gazdag miliő ez, 
ahol megkaphatsz bármit, és 
elveszíthetsz mindent. 
Megjelenik november 20-án.

Karin Tidbeck

aMatka
125 × 200 mm, 
240 oldal, kartonált 
rendelési kód: Br147
Bolti ár: 2999 Ft
kluBár: 2790 Ft

Vanját, a fiatal tájékoztatási 
asszisztenst Essre városából 
Amatka zord és fagyos koló-
niájába küldik, hogy adatokat 
gyűjtsön a kormány számára. 
Vanja azonnal megérzi, hogy 
valami nincs rendben, s ha-
ma rosan tudomást is szerez 
az egész kolóniát érintő fenye-
getésről. Az Amatka lenyűgöző 
és végtelenül eredeti mű, óda 
a szabadságról, a szeretetről 
és a művészi teremtőerőről.

Sylvia Day
eggyé válva
125 × 200 mm, 
448 oldal, kartonált 
rendelési kód: Br142
Bolti ár: 3999 Ft
kluBár: 3690 Ft

„Gideon Cross. Annyira 
magától értetődő volt, 
hogy beleszeretek. Azon-
nal, első látásra. Teljesen. 
Visszavonhatatlanul. Egy 
álom vált valóra, amikor 
feleségül vett. de az, hogy 

a házasságunk működjön, 
életre szóló küzdelem. 
A szerelem átformál. 
A mi szerelmünk egyszerre 
menedék a vihar elől és 
pusztító szélvész. két 
megtört lélek válik eggyé.” 

Szívszaggató és csábító az 
Eggyé válva, a Crossfire-
sorozat befejező része. 
Izgalmas szerelmi történet, 
amely világszerte olvasók 
millióinak szívét ejtette 
rabul.

a crossFire-
sorozat

befejező
része

Mark Frost 

twin peaks
az utolsó dosszié
148 × 208 mm,
160 oldal, kartonált
rendelési kód: Br146
Bolti ár: 3999 Ft
kluBár: 3690 Ft

nézed a Twin Peaks harma-
dik évadát, és nem érted? 
Mélyebbre ásnál egy-egy 
történetszálban, vagy érde-
kel a karakterek háttértör-
ténete, múltja is? Szeretnél 
megismerni valami többet 
ebből az örvénylő fantázia-

világból? Az utolsó dosszié 
egy spirituális térkép a Twin 
Peaks univerzumához. 
A 26 év szünet után, 2017 
májusában a képernyőre 
visszatért, tévétörténeti 
jelentőségű sorozat az egyik 
legrétegzettebb szellemi ter-
mék, amit valaha létrehoz-
tak. Befogadása, megértése 
nagy odafigyelést, türelmet, 
kitartást kíván nézőjétől. 
Mark Frost feltáró jellegű 
háttérmunkája, Az utolsó 
dosszié megadja a válaszo-
kat a rajongók kérdéseinek 
jó néhány részére.

1326.
Anjou károly úgy érzi, 
a három évvel korábbi 
tengermelléki hadjárattal 
lezártnak tekintheti a 
belháborúk korszakát, és 
fényes visegrádi udvarából 
nekifoghat egy erős biroda-
lom felépítéséhez. Felesége 
már a második egészséges 
fiúgyermekkel ajándékozza 
meg, piacain végre értékál-
ló, erős pénz cserél gazdát, 
Erdélyben és a Felvidéken 
egymás után tárják fel a 
zsíros ezüstbányákat, ő 
pedig a keresztény királyok 
közül elsőként saját, 
világi lovagrendet hoz létre, 
amely Szent György nevét 
viseli.
Bíró Szabolcs nagyszabású 
történelmi regénysoro-
zatának negyedik része 
egyben egy új trilógia első 
kötete is, benne régi és új 
szereplőkkel, fénnyel és ár-
nyékkal, sárral és ezüsttel, 
nyílt háborúval és udvari 
intrikákkal. Az aranyliliom 
szebben virágzik, mint 
eddig valaha, árnyékában 
pedig lassan felnő egy új 
nemzedék, hogy megvesse 
lábát ebben az erőre épülő, 
szép új világban.

Bíró Szabolcs

anJouk iv.
szent györgy testvérei
125 mm × 200 mm, 
320 oldal, 
keménytábla
rendelési kód: Br143
Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft
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Douglas Preston

a krakEn-
kÜldEtés
137 × 197 mm, 
312 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Br148
Bolti ár: 2990 Ft
kluBár: 2780 Ft

A nASA az élet nyomait 
keresi a naprendszerben: 
egy űrszondát készülnek 
lebocsátani a Titánon 
található kraken-tengerre. 
Melissa Shepherd, 
a zseniá lis informatikus 
kifejleszti dorothyt, a mes-
terséges intelligenciát. 
A tesztelés alatt azonban 
egy végzetes hiba kataszt-
rófához vezet…

Anders de la Motte

végzEtEs nyár
137 × 197 mm, 
360 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Br149
Bolti ár: 3490 Ft
kluBár: 3250 Ft

1983-ban az ötéves 
Billy eltűnik egy svéd 
tanyáról. Hiába keresik, 
nem kerül elő, és 
a rendőrség kénytelen 
eredménytelenül lezárni 
a nyomozást. Húsz évvel 
később az eltűnt kisfiú 
nővére, Veronica úgy 
dönt, hogy utánajár 
a rejtélynek.

Veronica Henry

könyvEsbolti 
szErElMEk
135 × 189 mm, 
344 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Br150
Bolti ár: 2990 Ft
kluBár: 2780 Ft

Emilia az apja halála után 
átveszi a kisvárosi könyves-
bolt irányítását. A nyakába 
szakadó adósság ellenére 
az életében valami varázs-
latos veszi kezdetét, mert 
aki csak belép az üzletébe, 
azt körbefonja a szerelem, 
vagy egyenesen társra 
talál.

Peter Swanson

védtElEnÜl
137 × 197 mm, 
288 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Br151
Bolti ár: 2990 Ft
kluBár:  2780 Ft

Miután a barátja kis híján 
végez vele, kate Priddy 
életét egyetlen szó határozza 
meg: a rettegés. Amikor az 
édesanyja előáll az ötlettel, 
hogy a lány fél évre költöz-
zön a másod-unokatestvére 
bostoni lakásába, kate 
igent mond. Ekkor még nem 
tudja, milyen rossz döntést 
hozott...

Julian Fellowes

bElgravia
137× 197 mm, 
460 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Br154
Bolti ár: 3990 Ft
kluBár: 3690 Ft

Sophia Trenchard a komor-
nája kíséretében céltudato-
san halad Brüsszel utcáin; 
az apja irodájába tart, 
hogy elújságolja: sikerült 
meghívót szereznie a tár-
saság egyik legfontosabb 
eseményére: Richmond 
hercegné báljára. A lány 
nem is lehetne boldogabb, 

hiszen ott végre találkozhat 
a szerelmével, Bellasis vicomte-tal. Sophia számára azonban 
ez az éjszaka mindent megváltoztat: másnap a szerelme 
kilovagol, hogy még egyszer utoljára megküzdjön napóleon-
nal a waterlooi csatában. Huszonöt évvel később a társadalmi 
ranglétrán egyre feljebb emelkedő Trenchard család London 
legújabb, divatos negyedébe, Belgraviába költözik, és a rég-
óta eltemetett titkok lassan napfényre kerülnek...

general press könyvkiadó Lucinda Riley

árnyéknővér
137 × 197 mm, 528 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Br152
Bolti ár: 3990 Ft  ◆  kluBár: 3690 Ft
Lucinda Riley sorozatának harmadik kötetében egy 
évtizedeken és megannyi helyszínen átívelő nyomozás 
történetét meséli el. A letehetetlen családregény 
e kötetbeli főszereplője nemcsak a származásával 
kapcsolatos kérdésekre találja meg a választ, hanem 
kénytelen lesz azt is belátni, hogy ha a saját kezébe 
akarja venni a sorsát, azért tennie kell – ez az út pedig 
a boldogság ígérete mellett sok-sok áldozatot is követel.

Nele Neuhaus

hóFehérkének
meg kell halnia
1997 szeptemberében két kamasz lány eltűnik egy 
Frankfurt melletti, álmos faluból. bár sohasem 
találják meg a holttestüket, a gyanú a barátjukra 
terelődik. tobias hiába bizonygatja, hogy semmi-
re sem emlékszik a végzetes estéből, mégis elíté-
lik kettős gyilkosság miatt. vajon tényleg megölte 
stefanie-t és laurát, vagy egy szörnyű összeeskü-
vés áldozata lett? 

137 × 197 mm, 468 oldal,rendelési kód: Br153
Bolti ár: 3990 Ft kluBár:3690 Ft
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izgalmas olvasnivalók

Alekszandra Marinyina

egy halott 
portréja
148 × 210 mm,
220 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Br158
Bolti ár: 2990 Ft
kluBár: 2780 Ft

„a férfi továbbra is rendsze-
resen megjelent, váratlanul 
keresztezte az útját, amikor 
minden sötét és kihalt volt 
körülötte. alina, ha csak 
módja nyílt rá, igyeke-
zett, hogy esténként ne 
menjen ki, néha azonban 
nem kerülhette el, hogy 
végigmenjen a kihalt, sötét 
utcán, és a férfi, mintha 
kifejezetten rá várt volna, 
azonnal ott termett. Egyik 
kezével alina kezét fogta, 
a másikkal a lány sűrű, 
egyenes, gesztenyeszínű, 
selymes haját simogatta... 
alina félt és undorodott, 
de tűrt. az, hogy esetleg 
kiabáljon, segítséget hívjon 
vagy legalább megpróbál-
jon kiszabadulni, eszébe 
sem jutott.”

Steven Pressfield

az utolsó aMazon
137 × 197 mm,
392 oldal, kartonált
rendelési kód: Br160
Bolti ár: 3290 Ft
kluBár: 2990 Ft

A sodró lendületű ókori 
történelmi regényben 
Antiopé, az amazonok 
királynője beleszeret a görög 
Thé szeusz ba, Athén legen-
dás királyába, és megszökik 
vele. A bátor női harcosok 
szörnyű haragra gerjednek 
királynőjük árulása hallatán.
Brutális, véres, mégis töké-
letesen magával ragadó 
történet. (Library Journal)

Joanna Courtney

a kiJEvi hErcEgnő
137 × 197 mm,
400 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br155
Bolti ár: 3490 Ft
kluBár: 3250 Ft

A kijevi jelizaveta herceg-
nőnek született, és arra 
nevelték, hogy egy napon 
beleszője családját az euró-
pai uralkodóházak szöveté-
be. A szíve mélyén azonban 
igazi lázadó, aki mindig újabb 
és újabb kalandokat keres. 
Leevez az áradó dnyeper 
zuhatagain, és egyenrangú 
partnere szeretne lenni 
leendő királyi férjének.

Lee Child

a nEvEM: 
Jack 
rEachEr
137 × 197 mm,
352 oldal, 
kartonált
rendelési kód: 
Br156
Bolti ár: 3690 Ft
kluBár:  3390 Ft

jack Reacher egy isten háta mögötti kisváros főterén 
áll, ahol szemtanúja lesz, ahogy egy fiatal férfi letépi 
egy lány válláról a táskát, és elmenekül. Mit tehet egy 
rendes állampolgár, aki pont jó időben van jó helyen? 
A válasz, legalábbis jack Reacher számára, egyértel-
mű: feltartóztatja a tolvajt.  
A folytatás kiderül az Időtényező című írásból, amely 
egyike annak a tizenkét novellának, amelyeket közre-
adunk ebben a gyűjteményben. jack Reacher újabb 
és újabb kalandokba keveredik a földgolyó számtalan 
pontján. nem számít, merre jár – csomagok és cél-
állomás nélkül –, a baj mindig rátalál.

Ken Follett 

a tűzoszlop
150 × 220 mm, 922 oldal,
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: Br157
Bolti ár: 4990 Ft  ◆  kluBár: 4640 Ft
Stuart Mária és Tudor Erzsébet vetélkedik a trónért. Er-
zsébet okos és tehetséges kémfőnöke a kingsbridge-i ke-
reskedőcsaládból származó ned Willard, aki a 16. század 
egyik legnagyobb besúgóhálózatát építi ki, és meghiúsítja 
az Erzsébet királynő ellen tervezett merényleteket.
ned életének szerelme a katolikus Margery, akivel együtt 
nőtt fel. A lány testvére, a ravasz, okos és elszánt Rollo 
álnevet használva több évtizeden keresztül sikeresen 

csempészi be Francia-
országból a képzett me-
rénylőket. ned csak egy 
véletlen folytán jön rá, 
hogy ő irányította az ösz-
szes merényletet.

GABO
k i a d ó

12 jack reacher-történet

Sándor Beáta

kElEpcE
110 × 180 mm, 
272 oldal, kartonált
rendelési kód: Br159
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 elin-
dulnak Magyarországra, 
hogy új életet kezdjenek. 
Csakhogy közbeszól 
a sors, és szinte semmi 
sem úgy alakul, ahogyan 
szerették volna. 

home and soul

Szentesi Éva

kardos Margit 
disszidál 
125 × 195 mm, 192 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: Br185
Bolti ár: 2999 Ft
kluBár: 2790 Ft

És elkezdődött az életem, ami 
sokkal jobb, mint ez volt...

Egy, a nyolcvanas években 
felnövő kislány, egy csapon-
gó, bizonytalan, fiatal nő, 
egy elhagyott feleség, egy 
szerető, egy takarítónő és 
négy férfi, akik körül ezeknek 
a nőknek az élete forog: 
novellákra szétbontva és 
összefűzve. 
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Beszélgetés lévai Balázzsal

 Közel az ötvenhez hogyan fogalmazódott 
meg benned a regényírás gondolata? Régen dé-
delgetett terv volt? Ennyi idősen nem fél az em-
ber belefogni ilyesmibe? 

Korábban nem gondoltam volna, hogy va-
laha fikciót fogok írni. Jó pár éve gyűjtöget-
tem zenészanekdotákat, hogy egyszer majd 
írok belőlük valamit. Aztán leültem, és tény-
leg írtam egy novellát, bár annak az ötletét 
pont nem zenészektől kaptam. Ez az első 
novella gondolkoztatott el: ebben az írás-
ban – ami megjelent a Hévíz folyóiratban, 
akkor még Turné címmel – már felvázoltam 
a szereplőket és a történet kiindulópontját. 
A folytatás még a fejemben sem volt meg, 
de az ajtó már nyitva állt. Még egy év kel-
lett, hogy rátegyem a kezem a kilincsre. 
Amúgy Saramago is ötvenévesen kezdett 
el regényeket írni, jegyzem meg csendben. 
Nagyon halkan. 

 A könyv egy (sőt, igazából több) szerelem 
története, egyben egy krimi is. A leginkább 
azonban egy zenekar (és az őket kísérő producer) 
története. Melyik szál adta magát leginkább, és 
melyiket volt a legnehezebb megírni? 

Eleinte csak a zenekarra koncentráltam. Eb-
ben a világban dolgozom sok éve, belülről 
látom a működését, a szereplőit, ismerem a 
történeteit. Ezzel a tudással szerettem volna 
valamit kezdeni. Kitaláltam egy zenekart, 
és az ő történetükön keresztül próbáltam 
elindulni. Egy ponton rájöttem, hogy hiába 
vannak vicces zenészeim, jó sztorijaim, alig 
van nőfigurám, illetve akik vannak, azok 
miatt a feminista kurzus biztos kiátkoz. Ami 
reklámnak nem utolsó amúgy. De én is azt 
éreztem, hogy kellenek a sztoriba a bénázó 
férfiak mellé erős nők, akikkel lehet menni. 
Így született Mira, az ultramenő, minden-
kinek beszóló, zenei blogger lány karakte-
re, és Glória, az öntudatos, trendformáló 
grupi figurája. A krimiszál született legké-
sőbb, amikor azt éreztem a könyv felénél 
járva, hogy kellene még egy csavar. Ennek 
köszönhetően írhattam át elölről az egészet.

 Könyved alcíme: Ponyvarákenrol. Vállaltan 
könnyedebb hangvételű regényt írtál? 

Igen. Szerintem ebben az országban sok 
komoly író retteg a könnyebb műfajoktól, 
valahogy tradicionálisan kirajzolódott egy 

éles határvonal az értékes, magas irodalom 
és a bármilyen igényű szórakoztató iroda-
lom közé. Én határozottan egy szórakoztató 
lektűrt szerettem volna írni, amin nevetnek 
az emberek, és amit nem ciki olvasni. Ami 
nem igénytelenül szórakoztat, és a poéno-
kon túl bevezeti az olvasót a backstage-ek 
világába. Ez természetesen nem egy realista 
könyv, szó nincs erről, alaposan kiszíneztem 
ezt a világot, de nagyon sok eleme igenis re-
alisztikus. 

 Volt mintája a középpontban álló „elektro-
pszichobeat” bandának, a Black Sheeps zene-
karnak?

Nincs, sőt a figurák sem feleltethetőek meg 
a magyar zenei élet egyes szereplőinek. Na-

gyon figyeltem rá, hogy ne kulcsregényt ír-
jak, senkinek nem üzenek ezzel a könyvvel. 
A zenekar stílusát is ennek megfelelően vá-
lasztottam meg: elektronikus pszichobeat, 
ami nem létezik, de akár létezhetne is. Per-
sze ettől sok ismerős motívum kerülhet elő 
a történetükben. 

 Mivel te magad is producerkedsz, az ember 
rögtön arra gondol, hogy magadat is megírtad a 
zenészek menedzserének, Puskának a szerepé-
ben. Megáll valamennyire ez az állítás?

Hozott anyagból dolgozunk. Nekem köny-
nyebb megírni egy exvízipólós zenei mene-
dzser karakterét, mert erről a világról sok 
személyes élménnyel rendelkezem, szóval, 
inkább alapanyagnak használtam a saját 
sztorijaimat. Amúgy is legfeljebb a húsz év-
vel ezelőtti énem lehetne Fegyverneky Ti-
bor, alias Puska. Ami hasonló bennünk, az 
a monotónia utálata és a készség a váratlan 
helyzetek megoldására.

 Számtalan emlékezetes zenészanekdota 
van a könyvben. Aki kicsit jobban benne van 
a zenészvilágban, fel fog ismerni történeteket, 
alakokat?

Oh, remek kérdés. A zenészek egy részének 
teljesen egyértelmű lesz, melyik sztori hon-
nan jön, kivel esett meg. És sokan lesznek, 
akik majd tippelgetnek, ezt vajon kiktől 
szedte Lévai. És amiben száz százalékig biz-
tos vagyok: azoknak a történeteknek is lesz 
önjelölt gazdája (több is), amiket én talál-
tam ki, mert ilyenből is sok van a könyvben. 
Olykor csak egy kép indított el egy törté-
netet. Például egy rocker mesélte nekem, 
hogy egy durva buli után másnap csillárral a 
hóna alatt ébredt a panzióban. Én megpró-
báltam elképzelni, hogy kerülhetett oda a 
csillár, ezért köré írtam egy teljes fejezetet.

 Fogunk még regényszerzőként hallani rólad? 

Háhá, retteghetnek az íróbarátaim, Grecsó, 
Cserna-Szabó, Egressy, Háy… Nem tu-
dom. Ez nyilván a fogadtatástól is függ. 
Nagyon klassz érzés fikciót írni, de sok idő 
kell hozzá, én meg sok mindent csinálok 
párhuzamosan. Mindenesetre a folytatás 
címe már megvan: Kiállás. Hála a magyar 
igekötők gazdagságának, szinte a végtelen-
ségig folytatható a sor. 

D. G.

„Saramago is
ötvenévesen kezdett el

regényeket írni”
B e S z é l g e T é S  l é vA i  B A láz z S A l  B e á l lá S  c í M ű  r e g é n y é r ő l

Lévai Balázs

Beállás – PonyVARákEnRoL
125 × 200 mm, 232 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Br161
Bolti ár: 3499 Ft • kluBár: 3250 Ft
A Black Sheep egy év kényszerszünet után pró-
bál visszatérni a színpadra. Puska (Fegyverneky 
Tibor), a zenekar fiatal menedzsere igyekszik 
összerántani a bandát Hegemony, az énekes 
összeomlása és felépülése után. Lévai Balázs 
első regénye sok-sok humorral viszi el az olva-
sót a magyar backstage-ek világába, ahonnan 
természetesen nem hiányoznak a rákenrol köte-
lező elemei sem.

Fo
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az ulpius Baráti kör ajánlásával

Nicola Moriarty

az ötödik lEvél
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
rendelési kód: Br168
Bolti ár: 3790 Ft  ◆  kluBár: 3490 Ft
négy barátnő. Öt levél. Egy titok. joni, Trina, deb és 
Eden az iskola első napjától fogva barátok. Most 
már harmincasok, és közbeszólt a való élet: férj, 
gyerekek, munka. joninak azonban támad egy öt-
lete: mindegyikük ír egy-egy névtelen levelet arról, 
hogyan telnek a napjai valójában. Ahogy előtörnek 
a vallomások, joni kezdi elveszíteni a hitét a barát-
ságukban. Megjelenés: 2017. november 27.

Rita Falk

gőzgoMbóc bluEs
125 × 200 mm, 300 oldal, kartonált
rendelési kód: Br163
Bolti ár: 3490 Ft  ◆  kluBár: 3250 Ft
Franz Eberhofer bajor rendőr kellemes falusi min-
dennapjait bosszantó események zavarják meg. 
Höpfl iskolaigazgató házának falára valaki azt írta: 
„dÖGÖLj MEG, TE dISznÓ!”. nem sokkal később a 
férfit darabokra szabdalva találják a vasúti sínek 
között. Öngyilkosság? Gyilkosság? Franz a nagyi 
ínycsiklandó gőzgombócaiból erőt merítve rendü-
letlenül nyomoz... A jó krimik, a jó ételek és a jó 
humor kedvelőinek – nagyi bajor receptjeivel.

Santa Montefiore

a kastély a tEngErnél
125 × 200 mm, 592 oldal, kartonált
rendelési kód: Br164
Bolti ár: 3990 Ft  ◆  kluBár: 3690 Ft
1925-öt írunk. A deverill kastély, amely évszáza-
dok óta a deverill család szeretett otthona nyu-
gat-Írországban, leégett. Az ifjú Celia elhatározza, 
hogy régi fényében helyreállítja a kastélyt. A lány 
jól megy férjhez, és elég gazdag ahhoz, hogy valóra 
váltsa az álmát. ám ismét sötét árnyak gyülekez-
nek a pénzpiacon, és minden bizonytalanná válik. 
Megjelenés: 2017. november 27.

Jeffery Deaver 

az acél csók
125 × 200 mm, 440 oldal, kartonált
rendelési kód: Br167
Bolti ár: 3690 Ft  ◆  kluBár: 3390 Ft
Amelia Sachs nyomozó éppen egy gyilkost üldöz 
egy brooklyni áruházban, amikor a mozgólépcső 
gépházában találja magát, hogy kimentse a mély-
be zuhant áldozatot. Sachs és Lincoln Rhyme, 
a törvényszéki szakértő kénytelenek rádöbbenni, 
hogy ellenfelük a leghétköznapibb tárgyakat is 
képes öldöklő fegyverré változtatni, akár egy táv-
irányítóval is ölni tud...

Rachel Abbott

idEgEn gyErEk
125 × 200 mm, 440 oldal,  kartonált
rendelési kód: Br171
Bolti ár: 3790 Ft  ◆  kluBár: 3490 Ft
Amikor Emma joseph megismerkedett a férjével, 
davidet bánat gyötörte. Első feleségét a saját el-
szabadult kocsija gázolta halálra, hatesztendős lá-
nya pedig titokzatos módon eltűnt a baleset hely-
színéről. Most, hat évvel később, Emma úgy véli, 
végre maguk mögött tudhatják a fájdalmas időket. 
Új életet építettek fel daviddel, és van egy cso-
daszép kisfiúk, ollie. Aztán feltűnik egy idegen...

Alice Feeney

időnként hazudok
125 × 200 mm, 400 oldal, kartonált
rendelési kód: Br165
Bolti ár: 3790 Ft  ◆  kluBár: 3490 Ft
A nevem Amber Reynolds. Három dolgot kell tud-
notok rólam: 1. kómában vagyok. 2. A férjem már 
nem szeret. 3. Időnként hazudok.
Félelmetes, fordulatos, különleges lélektani thril-
ler. A könyv, amelyről a legtöbbet beszélnek 2017-
ben, tökéletes a Zárt ajtók mögött és a Lány, 
akinek nincs múltja rajongóinak. A regényből te-
levíziós sorozat készül.

Fiona Neill
árulások
140 × 210 mm, 400 oldal, kartonált
rendelési kód: Br169
Bolti ár: 3790 Ft  ◆  kluBár: 3490 Ft
Rosie és Lisa, a gyerekkori barátnők családja min-
dig is elválaszthatatlan volt. ám egyikük sem fogja 
elfelejteni a tengerparti üdülést. Azon a nyáron 
Lisa összejött Rosie férjével, nickkel. Most, nyolc 
év hallgatás után, Lisa levelet küld Rosie-nak, és a 
segítségéért könyörög. A levél, amely Rosie lányá-
nak, daisynek a kezébe kerül, sötét titkokat tár fel.
Megjelenés: 2017. november 24.

Jodi Ellen Malpas

a tiltott
125 × 200 mm, 440 oldal, kartonált
rendelési kód: Br162
Bolti ár: 3990 Ft  ◆  kluBár: 3690 Ft
Annie még nem tapasztalta meg a „szikrát”, azt 
a fajta kémiát, amikor meglátsz egy srácot, és 
elakad tőle a lélegzeted. Mígnem bulizni megy a 
barátaival, ahol szembetalálja magát a ret ten-
tően szexi és titokzatos jackkel. Együtt töltött éj-
szakájuk szenvedélye lenyűgözi Annie-t, bár tudja, 
hogy jack veszélyes férfi. Sőt, egyenesen tiltott!
Megjelenés: 2017. november 27.

Tina Seskis

a nászút
125 × 200 mm, 400 oldal,  kartonált
rendelési kód: Br166
Bolti ár: 3790 Ft  ◆  kluBár: 3490 Ft
Gond van a paradicsomban...
kéthetes nászút a Maldív-szigeteken, luxus körül-
mények között. Paradicsominak kellene lennie, de 
rémálommá válik, mivel a férfi, akihez jemma egy 
héttel ezelőtt feleségül ment, nyomtalanul eltűnik 
a szigetről. érzelmekkel, fordulatokkal teli, lebilin-
cselő pszichológiai thriller.
Megjelenés: 2017. november 20.

Réti László
panda
soha ne hagyj unatkozni egy zsarut!
125 × 200 mm, 500 oldal, kartonált
rendelési kód: Br170
Bolti ár: 3990 Ft  ◆  kluBár: 3690 Ft
Réti László krimije könnyed hangvételével, és a 
rendőri munka szakértő bemutatásával lebilin-
cselő olvasmány. Remek kikapcsolódást nyújt az 
olvasónak, aki alvás helyett inkább Larkinnal tart 
majd a San diego utcáin folyó őrült akciók során.
Megjelenés: 2017. november 20.
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részlet

David Baldacci

EMlékEk börtönébEn
137 × 197 mm, 432 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Br172
Bolti ár: 3990 Ft  ◆  kluBár: 3690 Ft
Az ifjú Amos decker sportkarrierje egyetlen pilla-
nat alatt omlik össze: egy mérkőzésen kis híján 
az életét veszti egy balesetben. A szervezete so-
sem lesz már a régi, megváltozott agyműködése 
miatt ugyanis semmit sem felejt el, amit valaha 
érzékelt. Úgy dönt, tökéletes emlékezőtehetségét 
a rendőri munkában kamatoztatja nagy sikerrel. 
Egy nap azonban vérbe fagyva találja a családját 
az otthonukban. A bűntény felderítetlen marad, 
egészen addig, amíg a kisváros iskolájában 
történt sorozatgyilkosság és decker személyes 
tragédiája között hasonlóságokra nem bukkan-
nak.

Nem volt csinos. Nem a külseje tette em-
lékezetessé. Arról volt híres, hogy ő volt 
az első női nyomozó a burlingtoni rend-

őrségnél. És Decker tudomása szerint mind 
ez idáig az egyetlen. És ő volt a társa. Ők 
ketten több embert juttattak börtönbe, mint 
bárki azelőtt a helyi rendőrség történetében. 
Voltak rendőrök, akik elismeréssel adóz-
tak előttük, mások önteltnek tartották őket. 
Starsky és Hutch, ahogy az egyik irigyük ne-
vezte őket. Decker sosem jött rá, melyikük 
volna ő, a szőke vagy a barna.

– Szia, Mary Suzanne Lancaster! – mond-
ta, mert valamiért ezt kellett mondania.

(...)
A nő végigmérte, és amikor végzett, ma-

gában megállapította, minden híresztelés, 
mi szerint Decker elérte a lejtő legalját, úgy 
tűnik, igaz.

– Nem kérdezem meg, hogy vagy, Amos. 
Látom, hogy nem túl jól.

– Most már itt lakom, és nem egy doboz-
ban – vágta rá nyersen Decker.

A nő hátrahőkölt.
– Ne haragudj, nem úgy értettem!
– Kell valami? – kérdezte Decker. – Be va-

gyok táblázva.
A nő bólintott.
– Elhiszem. Nos, azért jöttem, hogy be-

széljek veled.
– És te kivel beszéltél?
– Úgy érted, hogy derítettem ki, hogy itt 

laksz?
Decker pillantása elárulta, hogy nyilván-

valóan ezt akarta megtudni.
– Egy barátom barátjától.
– Nem gondoltam volna, hogy ennyi bará-

tod van – közölte Decker. Nem volt túl vicces 
beszólás, és Decker még csak el sem moso-
lyodott. De a nő kicsikart magából egy ka-
cajt, hogy megtörje a jeget. Aztán feltehetően 
észrevette, mekkora hülyeség, és abbahagyta.

– Hát, én is nyomozó vagyok. Ki tudok 
deríteni dolgokat. Burlington pedig nem any-
nyira nagy város. Ez nem New York vagy Los 
Angeles.

Decker újabb adag ételt lapátolt be, és a 
gondolatai színes számok és olyan dolgok kö-
rül kezdtek kalandozni, amik az ő fejében az 
idő múlását jelentették.

A nő mintha megérezte volna az eltávolodást.
– Nagyon sajnálom, ami történt. Hatalmas 

veszteség ért, Amos. Nem érdemelted meg. 
Bár ezt senki sem érdemli meg.

Decker teljesen kifejezéstelen arccal pillan-
tott volt társára. Együttérzéssel nem lehet ki-

érdemelni a figyelmét. Sosem vágyott együtt-
érzésre, főleg mivel ő maga nem ismerte ezt 
az érzést. Legalábbis már nem. A törődésre 
képes volt. Annak idején szerető, gondosko-
dó családapa volt. De az együttérzés, és még 
idegesítőbb rokona, az empátia nem szerepelt 
az eszköztárában.

A nő, talán mert megérezte, hogy ismét 
elveszíti Decker érdeklődését, gyorsan hoz-
zátette:

– És el is akarok mondani neked valamit.
Decker végigmérte. Nem tudta türtőztetni 

magát, és így szólt:
– Fogytál. Úgy két kilót, ami nem felesleg 

volt rajtad. És lehet, hogy D-vitamin-hiá-
nyod van.

– Honnan veszed?
– Mereven lépkedtél, amikor az előbb be-

jöttél. A fájdalom a csontokban jellegzetes 
tünet. – Decker a nő homlokára mutatott. 
– És kint hideg van, mégis izzadsz. Szintén 
jellegzetes. Az alatt a rövid idő alatt, amióta 
itt ülsz, vagy ötször tetted keresztbe a lábad. 
Hólyagproblémák. Újabb tünet.

A nő homlokráncolva fogadta ezt a nagyon 
személyes kiértékelést.

– Csak nem orvosnak tanulsz? – vetette 
oda ingerülten.

– Négy évvel ezelőtt, miközben vártam a 
fogorvosnál, olvastam egy cikket.

A nő megérintette a homlokát.
– Hát, túl sokat nem vagyok napon, azt hi-

szem.
– És füstölsz, mint a gyárkémény. Az sem 

tesz jót. Szedjél valamit! A D-vitamin-hiány 
csúnya dolgokat művel. És szokj le a dohány-

zásról! Használj tapaszt! – Decker lepillan-
tott, és meglátta, amit már akkor észrevett, 
amikor a nő leült az asztalához.

– És remeg a bal kezed.
A nő a jobb kezével megfogta a balt, és oda 

sem figyelve megdörzsölte.
– Csak egy kis izomrángás.
– De bal kézzel lősz. Úgyhogy lehet, hogy 

jobb lenne, ha megnézetnéd.
A nő lepillantott a kabátja jobb oldalán a 

kis domborulatra, amely az övére erősített 
fegyvert rejtette.

Elmosolyodott.
– Van még valami a tarsolyodban, Sher-

lock? Nem akarod megnézni a térdemet? 
Vagy az ujjaimat? Nem mondod meg, mit 
reggeliztem?

Decker hosszasan kortyolt a kávéjából.
– Csak nézesd meg! Lehet, hogy vala-

mi más. Nem csak remegés. A rossz dolgok 
mindig a kézzel és a szemmel kezdődnek. Ez 
figyelmeztető jel. Mint a kanári a bányában. 
És jövő hónapban lesz odabent a fegyver-
használati engedély meghosszabbítása. Két-
lem, hogy átmész, ha a pisztolyt tartó kezed 
cserben hagy.

A nő arcáról lehervadt a mosoly.
– Erre nem is gondoltam. Megnézetem, 

kösz, Amos.
Decker lenézett a tányérjára, és vett egy 

mély lélegzetet. részéről véget ért a beszél-
getés, már csak volt társa távozását várta. 
Lehunyta a szemét. Lehet, hogy ott helyben 
elalszik.

A nő szórakozottan babrálta a kabátgomb-
ját, és Decker felé pislantott. Erőt gyűjtött, 
hogy előrukkoljon azzal, ami miatt jött.

– Letartóztattunk valakit, Amos. A te 
ügyed ben.

Amos Decker kinyitotta a szemét. És nyit-
va is tartotta.

Részlet David Baldacci azonos című regényéből, 
mely a General Press Könyvkiadó gondozásában jelent meg. 
Fordította: Nagy Nikoletta.



olvasnivaló 21. század kiadó

B. Czakó Andrea
hErvadhatatlan
130 × 197 mm, 480 oldal, kartonált
rendelési kód: Br174
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  kluBár: 3250 Ft
1860 nyarának végén a vidéki kastélyukba 
száműzött fiatal Szalgháry nővérek élete gyö-
keresen megváltozik, amikor édesanyjuk Pest- 
Budá ra rendeli őket. A családi házban egyre 
több a rejtélyes esemény: vajon szüleik haza- 
vagy felségárulók? képes lehet-e a szeretet 
felülírni a gyarló tetteket?

Szekeres Judit 
a Múlt árnyékában
130 × 197 mm, 380 oldal, kartonált
rendelési kód: Br175
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  kluBár: 3250 Ft
Szimónának és Mártonnak sikerült bizonyítania, 
hogy a szerelem képes legyőzni az akadályokat, 
ám hamarosan megint minden a feje tetejére áll. 
Vajon Márton valóban az a férfi, akinek Szimóna 
gondolja? Esetleg van, amit a lány még nem tud 
a párjáról? A Meztelen igazság című könyv foly-
tatásából kiderül.
várható megjelenés: november 22.

Gombos Tünde
szErElEMtánc
130 × 197 mm, 217 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br176
Bolti ár: 3299 Ft  ◆  kluBár: 2990 Ft
A megindító regényben egy 27 éves, végtelenül 
szomorú fiú bőrébe bújhatunk, aki egy angyali 
találkozás után lassacskán megbizonyosodik 
róla, hogy neki is jár a boldogság. A válaszke-
resés és döntés nehéz útján haladva észrevétle-
nül beszippant bennünket ez a szívet melengető 
történet.

Albert Levente
az ElvisElhEtEtlEn 
EllEntMondás
130 × 197 mm, 240 oldal, kartonált
rendelési kód: Br177
Bolti ár: 2999 Ft  ◆  kluBár: 2790 Ft
A vidéki városban egymást követik a rejtélyes 
esetek. A korábban már megismert dr. Varga 
László nyomozó ügyész a szövevényes bűnügye-
ken túl magánélete kusza szálaiba is végzetesen 
belegabalyodni látszik. Vajon mit választ, ha a 
törvény elviselhetetlen ellentmondásba kerül az 
igazsággal?
várható megjelenés: november 30.

Papp Csilla

a Másik oldalról i–ii.
130 × 197 mm, 
326 és 442 oldal,  keménytábla

1. rész: hiába hiszEl a vélEtlEnbEn
rendelési kód: Br178
Bolti ár: 3490 Ft  ◆  kluBár: 3250 Ft

2. rész: azon is túl
rendelési kód: Br179
Bolti ár: 3690 Ft  ◆  kluBár: 3390 Ft

Vajon mi, nők és férfiak szemben állunk egymás-
sal? A két részben Hanna és olivér kapcsolatát 
kísérhetjük nyomon. A regény végén minden 
kétséget kizáróan el fogjuk hinni, hogy nincsenek 
véletlenek…

Dorothea Benton Frank

karácsony rEcEptrE
Minden családnak jár a varázslat
132 × 185 mm, 280 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: Br182
Bolti ár: 2990 Ft
kluBár: 2780 Ft

Minden családnak jár a boldogság.
Megindító történet egy idős asszonyról, egy 
marakodó családról és a karácsony minden 
sebet begyógyító erejéről, mindez sok-sok 
vidámsággal fűszerezve a világ egyik legolva-
sottabb bestseller szerzőjétől.

Tasmina Perry
a lánykérés
125 × 200 mm,
330 oldal, kartonált
rendelési kód: Br180
Bolti ár: 3690 Ft
kluBár: 3390 Ft

Csodálatos szerelmi történet az ötvenes évek 
Londonjából és a kétezres évek new yorkjából 
arról, hogy mindenkinek jár, és többnyire min-
denkinek meg is adatik a második esély. Csak 
élni kell vele.
A világhírű bestseller szerző, Tasmina Perry egyik 
legjobb regénye.

Hermann Irén

dévény anna – Egy MindEnkiért
125 × 200 mm, 200 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: Br181
Bolti ár: 3690 Ft  ◆  kluBár: 3390 Ft
dévény Anna ösztönös újító volt, akit a gyógyítás 
és olykor a sors komisz akaratával szembeni el-
lenállás hajtott. Eleinte ő maga sem tudta, mitől 
működik az a módszer, amelyre ráérzett. Mégis 
ezreket, gyerekeket, táncosokat, felnőtteket ál-
lított talpra. olyanokat, akikről talán senki sem 
hitte, hogy esélyük lehet a teljes életre, vagy foly-
tatódhat derékba tört pályájuk. élete utolsó évét 
beszélgette vele végig a szerző, Hemann Irén.

Renáta W. Müller 
tEstvér
148 × 210 mm,
544 oldal, kartonáltrendelési kód: Br173Bolti ár: 3480 Ft
kluBár: 3190 Ft

„Egyszer olvastam egy idézetet: A sors gondoskodik róla, hogy ki lépjen az életedbe, te pedig el-döntheted, hogy ki maradjon. Ba-romság! Holt biztos, hogy velem a végzet gonosz játékot űz, gyerekko-rom óta. Amikor a Hailey ikrek be-robbantak az életembe, fenekestül felforgatták azt, az egekbe emeltek, hogy aztán a szakadék legmélyére taszítsanak. River imádnivaló, szexi antropológus, született sármőr, míg jamie, aspergeres komputerzseni, közösségbe beilleszkedni képtelen különc. két töké-letesen különböző férfi, mégis mindkettő a végzetem. A mámor és a csaló-
dás, a gyönyör és a kín forrásai egyben. Hannah Logan vagyok. A lány, aki két-
szer szeretett életében, és aki egy feloldhatatlannak látszó dilemma előtt áll.”

modern,

szenvedélyes,

erotikával fűtött

regény
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athenaeum kiadó  ◆  partvonal könyvkiadó

Justin Trudeau

aMi összEköt
Minden, amit tudni akartál 
a sármos kanadai miniszterelnökről
125 × 200 mm, 
280 oldal, kartonált 
rendelési kód: BQ187
Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft

kanada miniszterelnöke most 
végre feltárja, mi vezette el 
azokhoz az eszmékhez, ame-
lyek ma politikai tevékenységét 
befolyásolják. justin Trudeau 
meggyőződése, hogy kanadát 
épp a sokszínűsége teszi nagy-
gyá. és hogy mi a titok, mitől 
virágzik fel egy nemzet? ne azt 
keressük, ami elválaszt, hanem 
mindig azt, AMI ÖSSzEkÖT!

Kelen Károly

Egy birodaloM 
ébrEdésE
Így élt Emich gusztáv,  
az athenaeum vállalatcsoport alapítója
125 × 200 mm, 
240 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br189
Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft

A német Pest polgára a vá-
rossal együtt lesz magyarrá: 
Petőfi kiadójaként építi föl 
nemzeti médiabirodalmát. 
A reformkor lendületével indul, 
a kiegyezéssel ér révbe Emich 
Gusztáv története.
kelen károly dokumentum-
regénye az Athenaeum alapí-
tójának kalandos életéről.

Szűcs R. Gábor

Jól FésÜlt ÜgyEk
avagy hogyan lettem diplomata?
168 × 238 mm, 
352 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br183
Bolti ár: 3999 Ft
kluBár: 3690 Ft

A diplomata is ember. 
élvezi a jó kajákat, utazgat, 
megismerheti a fél világot... 
Szűcs R. Gábor könyve üdítő, 
kellemes kikapcsolódást 
ígér. Az egykori diplomata 
vidám anekdotái bepillantást 
engednek a diplomáciai élet 
kulisszái mögé. kíváncsis-
kodhatunk, röhöghetünk, 
sírhatunk, de egy biztos: ezt 
a könyvet nem tudjuk letenni.

Berek Edit

pokoltúra
125 × 200 mm, 
232 oldal, kartonált
rendelési kód: Br184
Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft

Amikor egy család szembenéz 
a rákkal...
A Pokoltúra utazás az emberi 
lélek legmélyére. Azt mutatja 
be, hogy egy végzetes beteg-
ség mennyire változtatja meg 
egy négytagú család minden-
napjait, mennyire alakítja át 
a kapcsolataikat, egymáshoz 
fűződő viszo nyai kat. A kórral 
való küzdelem során egyre 
többet tudnak meg egymásról 
és önmagukról.

Virginia Vallejo

szErEttEM  pablót, 
GyűLÖLTEM ESCoBART
Egy gengszter és egy díva 
elképesztő szerelmi története
150 × 210 mm, 416 oldal, kartonált
rendelési kód: Br188
Bolti ár: 3990 Ft  ◆  kluBár: 3690 Ft

A hírhedt drogbáró és a televíziós műsorvezető ro-
máncáról szóló önéletrajzi ihletésű regény teli van ér-
zelemmel, veszéllyel, erőszakkal, gyengédséggel, gaz-
dagsággal, csillogással, nyomorral, őszinteséggel és 
becstelenséggel.
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Török Gábor

a lakott szigEt
utazás a politika világába
200 × 125 mm, 312 oldal, kartonált 
rendelési kód: Br190
Bolti ár: 2999 Ft  ◆  kluBár: 2790 Ft
Az emberiség egyik legfontosabb és legveszélyesebb talál-
mányával építeni és rombolni is lehet. A politika önmagá-
ban, egy lakatlan szigeten vagy élettelen bolygón nem ér-
telmezhető, hiszen csak az emberek kezében válik eszközzé. 
A résztvevők természetesen változnak, cserélődnek, ezért a 
politika célja, formája, tartalma és meghatározása is változ-
hat. de mire való igazán ez az eszköz? Mi a politika lényege?
Török Gábor politológus hiánypótló, teljes áttekintést nyújtó 
kötetében nem csupán tudományos megközelítéseket hasz-
nál, hanem népszerű filmsorozatokon keresztül is bemutatja 
e szövevényes rendszer játékszabályait. 

Almási Kitti

LEzáRáS – ELEnGEdéS
úJrakEzdés
130 × 190 mm, 
200 oldal, kartonált
rendelési kód: Br402
Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft

Mi vár ránk egy szakítás után 
„újrakezdőként”? Milyen gát-
lásokat, félelmeket viszünk 
magunkkal tovább, és mit te-
hetünk ezekkel a minket blok-
koló tényezőkkel? dr. Almási 
kitti klinikai szakpszichológus 
körbejárja a válás körüli el-
engedési folyamatot, és segít 
abban, hogy visszataláljunk 
önmagunkhoz.
Megjelenés: december 4.

Donáth Mirjam

Mások álMa
128 × 183 mm, 
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br186
Bolti ár: 3499 Ft
kluBár: 3250 Ft

donáth Mirjamot felvették 
new york legjobb egyetemére, 
azután évekig a legnagyobb 
nemzetközi hírügynökségnél 
dolgozott a Times Square-en, 
egy felhőkarcoló 19. emele-
tén. de nem volt boldog. Hét 
év után hazajött, és megírta 
félmillió kivándorló honfi-
társunk lélekölő vívódásait, 
a könyörtelen szembenézést 
az amerikai álommal, az emig-
rációs léttel, a hazaszeretettel.
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tericum kiadó

Dinah Jefferies 
a sElyEMkErEskEdő 
lánya
142 × 197 mm, 368 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: Br191
Bolti ár: 3970 Ft • kluBár: 3690 Ft
1952, Francia Indokína. A fiatal nicole 
a születésétől fogva gyönyörű nővére 
árnyékában él. Miután apjuk fontos 
kormányzati állást kap, a lányaira bízza 
a családi selyemkereskedelmet. nicole 
csak egy elhagyatott kis boltot kap a 
vietnami negyedben, de csakhamar 
megismerkedik egy elbűvölő amerikai 
selyemkereskedővel.

Kimberly Belle

hazugság
lélEkvEsztő könyvEk-sorozat
140 × 200 mm,
320 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Br192
Bolti ár: 3970 Ft • kluBár: 3690 Ft
Míg a halál el nem választ...
Iris és Will hét éve élnek boldog házas-
ságban. Egy nap Will üzleti útra indul 
Floridába, és Iris boldogsága darabokra 
törik. Egy Seattle felé tartó repülőgép le-
zuhan, és Will neve az áldozatok között 
szerepel... Iris kétségbeesve nyomozni 
kezd, hogy miért hazudott neki az, aki-
ben a legjobban megbízott. 

Mandy Baggot

Egy karácsony párizsban
140 × 200 mm,
360 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Br194
Bolti ár: 3970 Ft      
kluBár: 3690 Ft

Ava Párizsba kíséri barátnőjét, aki mos-
tohaapja szeretője után nyomoz. de 
még itt sem tudja feledni hűtlen kedve-
sét és a szakítás fájdalmát.
A két barátnő végigjárja Párizst, míg-
nem megismerkednek egy jóképű fran-
cia fotóssal. Ava eleinte bizalmatlan a 
férfival, ám lassan igaz szerelem alakul 
ki köztük.

Kristin Newman

aMÍg ti szÜltEtEk, én…
140 × 200 mm,
272 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Br198
Bolti ár: 3570 Ft      
kluBár: 3290 Ft

Hősnőnket lehet szeretni vagy megvet-
ni, de közömbös senki sem lesz. 
Miközben a világ egzotikus tájaira ka-
lauzol bennünket, szingli csajos élmé-
nyeit fanyar humorral és öniróniával 
adja elő. Hősnőnk egy olyan életbe 
invitál, amelyet átjár a szabadság sze-
le, és amelyben a fő úti cél önmagad 
megtalálása.

Mérő László

nyolcrétű út
333 nyolcrétű rejtvény játéktáblával
a szellemi rugalmasság fejlesztése
126 × 183 mm,
232 oldal, keménytábla 
rendelési kód: Br193
Bolti ár: 5170 Ft • kluBár: 4790 Ft
Elgondolkodtató olvasmány és 
egy lebilincselő játék a szellemi 
rugalmasság fejlesztéséhez és 
olykor egyfajta misztikus élmény 
átéléséhez á la Mérő László.

Elizabeth Enslin

aMÍg az istEnEk aludtak
avagy életem nepálban
140 × 200 mm,
304 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Br195
Bolti ár: 3970 Ft • kluBár: 3690 Ft
Elizabeth Enslin önéletrajzi ihletésű 
története nepálban játszódik. A fiatal 
antropológusnő nepáli férfihoz ment 
feleségül, ezért egyszerre kell elfo-
gadtatnia magát egy idegen néppel, 
elfoglalni a helyét a férje családjában, 
és mindeközben szembe néznie a há-
zasság, a terhesség és az anyaság ki-
hívásaival. 

Tari Annamária

bátor gEnErációk
#szorongoktehátvagyok
140 × 200 mm,
320 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Br196
Bolti ár: 3970 Ft • kluBár: 3690 Ft
A pszichológusnő legújabb könyve a 
szorongások mindennapi megnyilvánu-
lási formáiról szól. Az életben való érvé-
nyesüléshez szükséges érzelmek és az 
élettel kapcsolatos attitűd is megváltoz-
hat, ha állandóan a kezünkben van egy 
okostelefon. Mindent lehet kezelni, csak 
némi bátorság kell az olykor szorongató 
realitáshoz.

Mariel Hemingway–
Ben Greenman

a hEMingway-átok
140 × 200 mm,
304 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: Br197
Bolti ár: 3570 Ft • kluBár: 3290 Ft
Mariel Hemingway nem sokkal azelőtt 
született, hogy nagyapja, Ernest He-
mingway véget vetett az életének. A há-
rom unoka közül egyedül Mariel szállt 
szembe a családját sújtó átokkal. 
Megindítóan őszinte visszaemlékezés 
arról, milyen felnőni egy olyan család-
ban, ahol az alkohol és az öngyilkosság 
kísért.



ajánló

M. Kiss Csaba

boldogságkönyv
124 × 183 mm, 
328 oldal, keménytábla
rendelési kód: Br199
Bolti ár: 2999 Ft

kluBár: 2790 Ft
A boldogság mindenkinek jár –  
csak senki nem tudja garantálni. 
Mert senkinek sincs tuti boldog-
ságreceptje. Viszont talán hasznos 
tudni, hogyan csinálják mások!
Ez a kötet nagyjából kétszáz rövid sztorit 
tartalmaz a boldogságról. Férfiak és 
nők, idősebbek és fiatalabbak, hívők és 
ateisták, gazdagok és szegények me-
sélnek saját boldogságélményeikről. 
A kötetben megszólal: Ónodi Eszter, 
Bojár Gábor, Snétberger Ferenc,  
nyáry krisztián, Molnár Piroska, 
Scherer Péter, Mucsi zoltán,  
Egerszegi krisztina, Wolf Gábor, 
kemény dénes, karafiáth orsolya, 
Schmied zoltán, Schell judit, 
Grecsó krisztián, Bogdán László.

„Hol a boldogság mostanában?”, teszi fel a 
kérdést Petőfi Sándor a Téli világ című ver-
sében, és aztán egy elég profán választ ad rá: 
„Barátságos meleg szobában”. Tényleg elég 
ennyi a boldogsághoz? Vagy ennél azért 
több kell?

M. Kiss Csaba, a Boldogságkönyv című 
interjúkötet szerzője is a Petőfi-féle alap-
helyzetből indul ki: „Ha éhesek vagyunk, 
eszünk. Ha szomjasak, iszunk. Ha megsebe-
sülünk, bekötözzük a sebet, és még sok-sok 
helyzetre van egy-egy jól bevált, azonnali 
megoldásunk. De mit tegyünk, ha boldog-
talanná váltunk? Hogyan legyünk újra bol-
dogok?”. Erről aztán igazán érdemes köny-
vet írni, nem igaz? Nagyon kíváncsi lettem 
a receptre!

A szerző tizenöt híres embert (többek 
között színészt, írót, zenészt) keresett meg 
ezzel az alapfelvetéssel, és elbeszélgetett 
velük. Legtöbbjük nem is a boldogságról, 
hanem az életéről mesélt. Végül az derült ki 
ezekből az interjúkból, hogy már maga az 
élet is egyfajta boldogság, ajándék, még ha 
sokszor nem is tűnik annak. M. Kiss pedig 
szerencsére nagyon jó kérdező, mert olyan 
mély gondolatokat csalogat ki riportalanya-
iból, amilyenekre ritkán látok példát a mai 
magyar sajtóban. Nem tudom, mi a mód-
szere, de köszönet és hála illeti érte.

A boldogságra az egyik 
legszebb definíciót rögtön 
az első interjúalany, Ónodi 
Eszter adja meg: „Az igazi bol- 
dogság nem egy pillanat, ha-
nem egy hosszan tartó, békés 
és erős állapot. Az igazi bol-
dogságba bele lehet ülni, bele 
lehet kucorodni, és megtart. 
ringat. Lassan, hosszan, soká-
ig.” Nem is tudtam, hogy Eszter 
mellékállásban költő! Molnár 
Pi roskáról, idősebb pályatársáról 
azt gondoltam volna, hogy bizto-
san szuperérzékeny művészalkat, 
erre kiderül, hogy egy két lábbal a 
földön álló, megbízható és precíz 
ember, aki a színpadon éli ki iga-
zán az érzelmeit. Egész pontosan 
ezt mondja: „Nem vagyok nappali 
színész. A nappali színész napközben, a 
színházon kívül kiadja, megéli az érzel-
meit, és estére nem marad neki. Én az 
érzelmeimet estére, a színpadra tartoga-
tom. Az okos néző tudja, hogy az ember 
csak azt képes előadás közben visszaadni, 
ami megtörtént vele. De a nézőnek azt már 
nem kell tudnia, hogy az a valami hogyan 
történt”. A színészek sokszor meglep-
tek, engem Mucsi Zoltán ars poeticája 

nyűgözött le: „a rendező azt mondta, na, ez jó 
próba volt, amolyan 4,7 vagy 4,8 pontos. Egyik 
kollégám megkérdezte, nálad mi az ötös? Na fi-
gyelj, mondta a rendező, nálam az ötös előadás 
– és azért vagyok még a pályán, hogy egyszer 
tudjak egy olyat csinálni – az olyan tökéletes, 
hogy amikor lemegy a függöny, utána eltűnik 
mindenki. Mindenki. A nézők, mi, a színészek, 
mindenki. Mert minek tovább? Mert megtör-
tént, amiért vagyunk. Ez szerintem csodálatos. 
Tudod, hogy ezt nem fogod megcsinálni, de erre 
törekszel, a tökéletes létrehozására.” Hát nem 
maga az út a boldogság, amely a tökéletes-
ség felé vezet?

Az írók közül Nyáry Krisztián vallomása 
szívszorító, ahogyan elmeséli felesége (aki 
egyben első szerelme is volt) viszonylag 
gyors lefolyású betegségét és halálát, az ez-
zel való szembenézést… Nagy tanítás, min-
den mondatából a szeretet érződik! Grecsó 
Krisztián pedig ezt mondja a boldogságról: 
„Nekem nagyon meg kellett tanulnom örülni. 
Meg kellett tanulnom, hogy élvezni tudjam azt, 
ami valamilyen módon általam létrejött, örülni 
annak, ami sikerült. Mert, ahogy valami meglett, 
abban a pillanatban nem volt érdekes. Abban 
a pillanatban természetes volt, hogy megvan.  
De nem volt a kettő között átmenet, hanem rög-
tön úgy éreztem, 

hogy természetes a létezése.” Hány ilyen ro-
konom és ismerősöm van! Legszívesebben 
mind beíratnám egy örömkurzusra, hogy 
vegyék észre, amikor a boldogság közelít 
feléjük, és ne ugorjanak el előle. Ugyanis 
rengeteg ember van, aki eldöntötte, hogy 
őneki márpedig rossz, ha törik, ha szakad, 
őtőle ne vegyék el a rosszkedvét és szomo-
rúságát, neki az jár, az az övé, megküzdött 
érte alaposan!

A legkomolyabb mégis a két roma sze-
replővel: a világhírű gitárművésszel és a pol-
gármesterrel való beszélgetés. rengeteget 
tanultam belőlük! Először is nem tudtam, 
hogy Snétberger neve tulajdonképpen el-
írás: „Az eredeti családnevem Schneeberger. Így, 
sch-val, két e-vel, t nélkül, tehát magyarra fordít-
va Hóhegyi. A Nyugat–Európában élő szintó ro-
mák közül származom… Mi heten vagyunk test-
vérek. A nálam idősebbek neve Schneeberger, 
de az enyém és a fiatalabbaké már Snétberger. 
Nálam történt valahol valamiféle elhallás és el-
írás egy hivatalos papíron.” Milyen az, amikor 
valakinek még a nevét is elveszi a hatalom 
közönye és lustasága? Bogdán László (Cser-
di polgármestere) élettörténetét pedig kö-
telező olvasmánnyá tenném, az alábbi be-
vezetővel: úgy érzed, meghurcolt az élet? 
Igazságtalanok veled? rossz gyerekkorod 
volt? Hát akkor ehhez mit szólsz? „Döghúst 
ettem tizenhét éves koromig: én is, a családom 
is, és jóformán az egész cigánytelep Cserdiben, 
ahol felnőttem. Én voltam a legvékonyabb, min-
dig engem eresztettek le a kútba. A dögkút az a 

hely, ahova az elhullott állatok tetemeit dob-
ják.” Ha igazán erős élettörténetet akarunk 
megismerni, akkor Bogdán Lászlóé az! És 
arra jutottam, hogy neki minimum minisz-
ternek kellene lennie, de akár miniszterel-
nök is lehetne. Biztosan jobb hely lenne ez 
az ország. És, erre akár nagyobb összeg-
ben is fogadnék: mindenképp boldogabb! 

Á. I.

A boldogság receptje
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Ahmet Ümit

Dervis kapu
135 × 200 mm, 504 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR201
Bolti ár: 4290 Ft
KluBáR: 3990 Ft

Számos török és nemzetközi díjjal kitün-
tetett kortárs író, akinek könyvei több 
százezres példányban keltek el.
Egy fiatal nő nyomoz egy 700 évvel 
ezelőtti, misztikus gyilkosságban, ami 
kapcsolatban áll egy vérző gyűrűvel 
és azzal, hogy az apja miért hagyta el 
őket. A dervisek városába visszatérve 
egy félelmetes férfi különös gyűrűvel 
ajándékozza meg, amelyből időnként 
vér szivárog. Karen kutatni kezd, hogy 
fény derüljön a múlt és a jelen titkaira. Közben egyre többet tud meg a szúfik 
titkairól és saját magáról. Az egyszerre izgalmas thriller és történelmi regény 
megmutatja, hogyan viszonyul egymáshoz a szenvedély és a hit.
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MihriMah – 
hürreM lánya
a szulejmán-sorozat
11. kötete
Minden, ami a tévé-
sorozatból kimaradt!

130 × 235 mm, 
480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR200
Bolti ár: 4490 Ft
KluBáR: 4180 Ft

A Szulejmán-sorozat 
újabb kötetében megis-
merhetjük Mihrimah-t, 
Szulejmán szultán és 
élete szerelme, Hürrem 
szépséges lányát, 

aki hatalmi harcokkal és szerelemmel írt sorsát teherként cipelte 
a szeráj díszes termeiben. Anyjával, Hürremmel kötött titkos egyez-
ség alapján feleségül megy a sánta, nálánál jóval idősebb Rüsztem 
pasához. Ezért nagy árat fizet. Ám Mihrimah erős, mint az anyja, 
szenvedélyes, mint az apja. Nevét beírja a történelembe, és ezzel 
megerősíti a női uralkodók korszakát... 

Ayşe Kulin 

aylin
Egy rendkívüli nő élete
Líbai hercegnő, pszichiá ter, 
világmegváltó hippi és  
az amerikai hadsereg ezredese
135 × 200 mm, 
452 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BR202
Bolti ár: 3990 Ft
KluBáR: 3690 Ft

Aylin a török társadalom legfelsőbb kö rei-
ből származik. A könyvből az ő kontinen-
seken átívelő életútját ismerhetjük meg, 
egy vakmerő asszony mozgalmas életét, 
melyet szakmai sikerek kísértek és végte-
len magány, mindent elsöprő szerelmek 
és nagy csalódások. 

GOnDviselÉs
Beszélgetés a sorsunkról
145 × 225 mm, 328 oldal,  keménytábla 
Rendelési kód: BR204
Bolti ár: 3900 Ft • KluBáR: 3590 Ft  

A csodát nem kívülről küldik, 
hanem belülről megidézzük.
ez egy beszélgető könyv. a sor-
sunkról szól. elképzellek, ahogy 
kérdezel, és továbbszövöd a gon-
dolataimat. Mivel sok évtizedet 
megéltem, kezdem már érteni éle-
tem történetének rejtett összefüg-
géseit. a megvalósult jövőmben 
járok. látom, hogy hitemből és, vágyaimból mi vált valóra s mi 
nem. a várakozás művészetéről beszélgetünk, jövőnk sejtel-
meiről, a Gondviselésről, és főleg arról, hogy életünknek nem 
passzív résztvevői, hanem aktív teremtői vagyunk. a színházban, 
ahol több mint hatvan éve dolgozom, ezt a sorsteremtő mágiát 
tanultam. igyekeztem erről a nagy kérdésről élvezetesen beszél-
ni. remélem, sikerült… (Müller Péter)

Müller Péter-kötetek

rÉszeG józanOk
Ötven év múltán
130 × 205 mm, 240 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BR203
Bolti ár: 2990 Ft • KluBáR: 2780 Ft  

Egy szenvedélyes szerelem 
története.
a Részeg józanok, melyet a szerző 
most teljesen újraírt, az elmúlt év-
tizedek egyik legsikeresebb kisre-
génye volt. a történet egy paraszti 
mélynyomorból fölkerült, önpusztító 
sorsot élt színész zseninek és orvosnő-
jének, egy zsidó származású pszichiáternek a szen-
vedélyes szerelméről és halálba rohanásáról szól. Müller péter 
résztvevője volt felejthetetlen színészünk és felesége utolsó, 
tragikus éjszakájának. képzeletét ez a megrendítő emlék ihlette. 
Gátlásos kamaszként részesévé vált egy végzetes szerelmi drá-
mának. az öregkor bátorsága kellett hozzá, hogy művét őszintén 
megalkossa és beismerje, hogy talán megmenthette volna őket.
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Benkő László

vÉr És kereszt iii.
a hatalom ereje
144 × 204 mm, 424 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR205
Bolti ár: 2999 Ft • KluBáR: 2790 Ft
Kr. u. 1008-ban járunk, istván megtette az 
első lépéseket a hatalom megszilárdítása ér-
dekében. Jó úton halad vajon a királyság, vagy 
a külső és belső ellenség mindent tönkretehet 
istván eddigi törekvéseiből, eredményeiből? 
Erre ad választ a trilógia befejező kötete.

Clare Boylan

eMMa BrOwn
Charlotte Brontë befejezetlen kéziratából
135 × 204 mm, 368 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR207
Bolti ár: 3290 Ft • KluBáR: 2990 Ft  
Amikor Charlotte Brontë 1855-ben meghalt, 
már megírta új regényének két fejezetét, mely 
egy titokzatos leányról szól. Csaknem 150 év-
vel később, Clare Boylan visszatér e figyelem-
reméltó töredékhez, és korabeli hangulatot 
megidéző, rejtélyes, lebilincselően izgalmas 
és fordulatokkal teli történetet varázsol belőle.

Victoria Connelly

hÉtvÉGe Mr. DarCyval
135 × 204 mm, 288 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR208
Bolti ár: 2990 Ft • KluBáR: 2780 Ft  
Katherine Roberts, a Jane Austen műveire 
szakosodott egyetemi oktató és az Austen-ra-
jongó Robyn Love abban a reményben érkezik 
egy Jane Austen konferenciára, hogy kicsit 
félreteheti a gondjait. Ám úgy tűnik, egy Jane 
Austen-hétvége csak némi bonyodalommal és 
románccal teljes igazán…

Shannon Winslow

titkOk És szenveDÉlyek
135 × 204 mm, 288 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR209
Bolti ár: 2990 Ft • KluBáR: 2780 Ft  
Jane Austin Büszkeség és balítélet című regé-
nye folytatódik! – Vajon hogyan éli át a két fő-
szereplője, Elizabeth és darcy a házas élet első 
jelentős válságát? Ki lehet Georgiana titkos 
szerelme? Miféle bajba keveredik legközelebb 
Wickham? Utoléri valaha is Lady Catherine-t a 
megérdemelt büntetése? Ezekre a kérdésekre 
keresi a választ a regény.

David Jester

a lúzer És a szereleM
135 × 204 mm, 272 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR214
Bolti ár: 2990 Ft • KluBáR: 2780 Ft
Kieran nem tud beszélni a nőkkel, nincs kisu-
gárzása és önbizalma sem. Ám mégis akad egy 
szép, kedves és vicces lány, aki mellett végre 
nem érzi magát bénának, aki megváltoztatja 
és reményt ad számára. de aztán nyoma vész 
ennek a csodás lánynak. Vajon megtalálja még 
Kieran?

Grégory Samak

a titkOs kÖnyv
135 × 204 mm, 208 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR212
Bolti ár: 2990 Ft • KluBáR: 2780 Ft  
Elias Ein élete alkonyán visszavonul egy eldu-
gott, osztrák kisvárosba. Alighogy letelepedett, 
csodás felfedezést tesz: háza rejtett alagso-
rában rátalál az Élet Könyvére, a szent Műre, 
amelyben maga isten írja le minden ember 
sorsát. de vajon miért adta a Teremtő a kezébe 
ezt a Titkos Könyvet?

Carol Kelly-Gangi

szentek BÖlCsessÉGei
122 × 197 mm, 168 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BR206
Bolti ár: 2490 Ft • KluBáR: 2290 Ft  
Az olvasó egy olyan, több száz idézetből álló 
kötetet tart a kezében, amely kivételes életű 
nőktől és férfiaktól származó, az ő elmélyült 
hitükről tanúskodó, örökérvényű gondolatokat 
gyűjt össze, a katolikus egyház első szentjeitől 
kezdve egészen az elmúlt évtizedekben szentté 
avatottakig.

Sheila Norton

Oliver
a macska, aki megmentette a karácsonyt
135 × 204 mm, 256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR210
Bolti ár: 2990 Ft • KluBáR: 2780 Ft  
Oliver egy félénk macska, ám a sok szeretetért 
cserébe a maga módján igyekszik meggyógyí-
tani a körülötte élők lelkét. Amikor összeta-
lálkozik egy kislánnyal, akinek segítségre van 
szüksége, Oliver rádöbben, hogy a falu közös-
ségének egy igazi karácsonyi csoda kell…

Bohumil Hrabal

GyÖnGyÖk a MÉlyBen
Bohumil hrabal füveskönyve
112 × 197 mm, 168 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR211
Bolti ár: 2400 Ft • KluBáR: 2190 Ft  
Ha van közép-európai író, aki igazán közel áll a ma-
gyarok szívéhez-lelkéhez, akkor az Bohumil Hrabal. 
A hétköznapi élet szereplőiből és apró dolgaiból 
csodát varázsoló író minden – tematikus váloga-
tásunkban szereplő – gondolata megérdemli, hogy 
eltöprengjünk a világon és önmagunkon.

Arthur Koestler

a tizenharMaDik tÖrzs
a kazár Birodalom és öröksége
135 × 204 mm, 248 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR213
Bolti ár: 2990 Ft • KluBáR: 2780 Ft  
Koestler könyvét annak bizonyítására szentel-
te, hogy a világ zsidóságának túlnyomó több-
sége kelet-európai – talán kazár – eredetű. 
Koestler könyve megírása óta rengeteg vitát 
provokált, napjainkban pedig genetikai vizsgá-
latokkal igyekeznek – pro és kontra – alapveté-
sét igazolni, illetve cáfolni.
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Karl Ove Knausgård
szereleM – harcom 2
Fordította: Petrikovics Edit 
140 × 215 mm, 588 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR216
Bolti ár: 4999 Ft • KluBáR: 4650 Ft
A Szerelem lapjain folytatódik Karl Ove Knaus-
gård küzdelmekkel teli életének története. Az 
önéletrajzi regényben az elvált író Stockholm-
ba költözik, és kénytelen egyszerre folytatni 
és újrakezdeni az életét. Bárhol kezdjük is el 
olvasni a norvég író hatkötetes regényfolya-
mának darabjait, egy ponton a saját életünkre 
tudunk rápillantani.

Csáth Géza
sÖtÉt ÖrvÉnyBe süllyeDek 
135 × 197mm, 596 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR219
Bolti ár: 4499 Ft • KluBáR: 4180 Ft  
A naplófolyam befejező kötete az első világ-
háború kitörésétől az író haláláig eltelt több 
mint öt év naplófeljegyzéseit és az ez idő alatt 
írt nagyobb lélegzetű visszaemlékezéseit tar-
talmazza. Olvashatók benne Csáth első világ-
háborús emlékiratai, valamint a házassága 
történetéről szóló, korábban meg nem jelent 
visszaemlékezése is. 

Parti Nagy Lajos
lÉtBüfÉ – Őszológiai gyakorlatok 
135 × 197 mm, 248 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR217
Bolti ár: 3499 Ft • KluBáR: 3250 Ft
Parti Nagy Lajos tizennégy év után jelentkezik 
újra verseskötettel. A Létbüfé bravúrlíra, az 
egyik legklasszikusabb műfajnak és beszéd-
módnak, az elégiának a továbbgondolása; 
matt-mély vallomás az élet érzéki szépségéről 
a halál állandó közelében.

Konrád György
falevelek szÉlBen – ásatás i. 
165 × 235 mm, 504 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR221
Bolti ár: 5999 Ft • KluBáR: 5580 Ft
Konrád György új regényfolyamának első kö-
tete képzettársítások, visszaemlékezések és 
fantáziajátékok sorozata. Folyamatos utazás 
egy életrajz és egy életmű fontos állomásai 
között az írói szabadság átszállójegyével. Így 
jutunk el Berettyóújfalutól Budapesten és 
Berlinen át New Yorkig és Kandorig, az író ne-
vének betűiből összerakott képzelt városig.

Anne Carson 
vÖrÖs ÖnÉletrajza
Fordította: Fenyvesi Orsolya
123 × 170 mm, 160 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR222
Bolti ár: 2999 Ft • KluBáR: 2790 Ft  
A Vörös önéletrajza Anne Carson legismer-
tebb műve, egy laza szerkezetű verses regény, 
mely sok szállal kötődik a görög mitológiához, 
azon belül is Gérüón és Héraklész történeté-
hez. A verses regény főhőse Gérüón, a bátyja 
által molesztált fiú, aki egy Héraklész nevű 
fiatalember iránt érzett szerelmében keres  
vigaszt.

Oravecz Imre
hÉj 
135 × 197 mm, 120 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR220
Bolti ár: 2999 Ft • KluBáR: 2790 Ft  
Negyvenöt éve, 1972-ben jelent meg először 
Oravecz imre első, nagy hatású verseskötete, 
a Héj. A könyv a rendszerváltás után teljesebb 
lett: visszakerültek azok a szövegek, amelye-
ket annak idején a cenzúra húzott ki, és Ora-
vecz részben át is dolgozta művét.

Daniel Kehlmann

Én És kaMinski 
Fordította: Fodor Zsuzsa 
110 × 180 mm, 192 oldal,
 keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR218
Bolti ár: 2999 Ft • KluBáR: 2790 Ft

Egy eltökélt fiatal újságíró és egy idős festőművész különös kapcso-
latáról szól ez a könyv: Sebastian Zöllner élete nagy dobását reméli 
attól, hogy könyvet ír Manuel Kaminskiról, az elfeledett legendáról. A 
zsémbes, vak öregurat azonban jóval nehezebb kiismerni, mint elsőre 
tűnik: egy idő után már nem tudni, ki keveri a lapokat.

Daniel Kehlmann

el kellett vOlna 
MenneD 
Fordította: Fodor Zsuzsa 
110 × 180 mm, 96 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR215
Bolti ár: 2499 Ft • KluBáR: 2290 Ft

daniel Kehlmann ezzel a könyvé-
vel bebizonyítja, hogy kísérteties 
történetet is mesteri módon tud írni. 
Az elhagyatott hétvégi házban csa-
ládjával víkendező forgatókönyvíró 
különös dolgoknak lesz tanúja, az 
olvasó pedig az elbeszélő feljegy-
zéseiből vele együtt próbálhatja 
rekonstruálni a történteket.
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Nem fáj, csak ha nevetek!

Spiró György

kŐBÉka 
123 × 184 mm, 248 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR223
Bolti ár: 3499 Ft • KluBáR: 3250 Ft  

A Kőbéka igazi történelmi szatíra, akkor is, 
amikor a múltban, és akkor is, amikor a jövő-
ben játszódik: jelenünkbe-elevenünkbe vág.

Spiró György új regénye, a Kőbéka abszurd 
utazás a magyar jövőbe és a múltba, de per-
sze minden mondatával a jelenünkről szól. 
Én végignevettem az egészet, mert Spiró 
karcos humora közel áll hozzám, de persze 
csak úgy, mikor az ember felrepedt szájjal, 
esetleg bordatöréssel nevet: közben azért fáj 
is. Igazi „káeurópai” könyv lett, olyan fekete 
humorral, amire egy nyugat-európai olvasó 
azt hihetné, hogy, ez kérem, azért túlzás – 
mi viszont szinte már-már megszokhattuk 
az ehhez hasonló abszurd létezést. Eszerint 
Spiró tulajdonképpen sültrealista, csak egy 
kicsit teker itt-ott a dolgokon.

A Kőbéka a Feleségverseny párja, egy igazi 
magyar mese (műfaji megjelölése az író sza-
vával: mesély), csak most nem egy szeren-
csétlen és végtelenül tudatlan leány a főhő-
se, hanem egy végtelenül tudatlan, nagyda-
rab fiú. Akinek, nahát, beszélő neve is van, 
mint egy vígjátékban: a családneve Melák. 
A nevek kivétel nélkül komoly humorfor-
rást jelentenek (ahogy a Feleségversenyben 
is örökre megjegyeztem Förtike vagy Kar-
mancs Oli neveit), például ott van Melák 
édesanyja, Sanyi néni, aki nem emlékszik 
már a saját nevére, ezért az azóta elhunyt 
férje, Sanyi nevét viseli, hogy csak egyet 
megemlítsek a megoldások közül. Vagy ott 
van az aktuális király „mellékneve”, a „ki-
lencvenhét százalék”: ennyit kell leadnia 
annak, aki bármibe fogni akar az országban, 
a maradék három százalékból kell boldogul-
nia. És ezt mindenki méltányosnak gondol-
ja, hiszen akár a száz százalékot is elvehetné 
az uralkodó!

A történet alapján a Kőbéka voltaképpen 
kalandregény, egyúttal anti-fejlődési, vagy 
tán visszanevelődési regénynek is lehetne 
nevezni. A főhős, akárcsak az ókori és kö-
zépkori történetekben, bejárja a fél világot, 
de tök fölöslegesen: mindennek passzív el-
szenvedője, kényükre-kedvükre alakítják 
sorsát a legkülönfélébb erők, nem tanul 

semmit, nem vesz észre semmit, nem fejlő-
dik semmit. Ebben rokona a Feleségverseny 
Vulnera Renátájának, de még egy kicsit a 
Fogság Urijának is, aki szintén legtöbbször 
szemlélője az eseményeknek. De ugyanilyen 
sors jut a Tavaszi Tárlat főhősének is – alig-
hanem ez a közös szinte minden Spiró-féle 
történetben: apró kis szalmabábok vagyunk 
a világban tomboló viharban. Az emberi tu-
datlanság, kicsinyesség és gonoszság pedig 
minden korban és társadalomban állandó 
– ez lehetne egy nagy bölcsességmorzsa, 
ha Spiró esetleg aforizmaírásra adná a fejét, 
a la Coelho. A hatalom pedig vak, kegyetlen 
és önmaga fenntartásán kívül semmi sem ér-
dekli, ezt is hozzátehetnénk. Persze ezt sok 
ezren megénekelték már, mi hát az unikális, 
az eredeti Spiró művében? Azt hiszem, el-
sősorban az a távolság, ami a mesélő cinikus 
humora és a világ kegyetlensége, illetve a 
főszereplő ostobasága és a szöveg letaglózó 
„mindentudása” között áll fenn. 

Ahogy Spiró leírja, miként mozognak 
ide-oda a hatalom emberei, és hogy egy 
döntésnek mik a következményei, az egé-
szen frenetikus. És persze tragikus is: az 
embereket felemészti az állandó feszültség, 
a sehová sem vezető indulatok elfojtása, az 
„egy helyben sietés” (tökéletesen ideillő 
Hamvas Béla megfogalmazása). Melákot 
például teljesen véletlenül, valamiféle fura 
logika miatt polgármesterré választják a 
Záp nevű településen (szülőfalujában, amely 
a honfoglalásban tevékenyen résztvevő Záp 
vezérről kapta a nevét), és ő annyit kér első 
rendeletében, hogy púpozzák fel a síneket, 
mert amikor egyszer Pesten járt, a púpos sín 
teljesen lenyűgözte. És a körülötte élők ne-
kilátnak végrehajtani a tervet, amiből per-
sze nem lesz mégsem semmi, de nem azért, 
mert őrültség, hanem mert itt soha nem lesz 
semmiből semmi. (Ekkor éppen Első Kara-
bélyos Károly az uralkodó.) Ismerős mese, 
ugye?

Persze nagyon „áthallásos” a könyv: nap-
jaink és közelmúltunk minden ocsmány-
sága és botránya szerepel benne, de olyan 
bravúrosan továbbgondolva és kifacsarva, 
hogy nem nevekre asszociálunk (nincsenek 
megfelelések), hanem az egész rendszer 
működésére. Nem fog senki konkrétan egy 
politikusra ráismerni, hanem a rendszer 
lesz nagyon ismerős. Egy félfeudális (vagy 
tán egészen az), működésképtelen és mű-
veletlen ország kisstílű, sunyi és lefokozott 
tudatállapotú lényei vergődnek össze-vissza, 
nem jutnak el sehonnan sehova. A Lajtától 
keletre, egészen Kamcsatkáig ez valahogy 
így megy, Spiró a posztszovjet térség (bele-
értve kis hazánkat is) egyik legjobb ábrázo-
lója, még ha fájdalmas is ezzel szembesülni. 

Olvasás közben végig tiltakozunk ma-
gunkban, hogy „no, ennyire azért nem is 
rossz a helyzet”, egészen addig, amíg el nem 
olvasunk valami letaglózó hírt; „ennyire 
nem buták és gonoszak az emberek”, gon-
doljuk, aztán megnézünk valami botrányos 
videót… Végig reménykedünk, hogy nem a 
Kőbéka által elénk tárt még mélyebb züllés 
felé vesszük az irányt – és közben nevetünk, 
nevetünk, de belül azért tudjuk, hogy való-
színűleg Spiró nem kabarészerző, hanem 
sokkal inkább szociológus és jós egy sze-
mélyben.

Á. I. 
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Potozky László

ÉGÉsterMÉk 
125 × 197 mm, 168 oldal, flexibilis 
Rendelési kód: BR226
Bolti ár: 2999 Ft • KluBáR: 2790 Ft  
A nagy visszhangot kiváltó generációs 
regény, az Éles szerzőjének új könyve egy 
olyan utópiát mutat be, amely bármi-
kor valósággá válhat: forradalom tör ki a 
2010-es években egy közép-kelet-európai 
ország fővárosában. Alulnézetből látjuk, 
hogyan válik egy kívülálló a népfelkelés ré-
szesévé, és hogyan gyalogol át rajta a tör-
ténelem anélkül, hogy azt ő észrevenné. 
ingerszegény létezés egy ingerült társada-
lomban, ahol a hősiesség csak félreértés. 

Hazai Attila

feri: CukOr kÉksÉG 
123 × 184 mm, 116 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR228
Bolti ár: 2999 Ft • KluBáR: 2790 Ft  
A Magvető Kiadó 2015-ben kezdte kiadni a 
tragikusan fiatalon elhunyt Hazai Attila élet-
művét. A posztumusz novelláskötet, A maxi-
malista után a sorozat a szerző egyik emble-
matikus regényével folytatódik. Feri tizenöt 
éve nem járt Magyarországon. E regény azt 
az időszakot mutatja be életéből, melyet 
bolyongásai után Budapesten tölt, ahol rá-
ébred: itt az ideje leszokni a csokoládéról!

Kertész Imre
sOrstalansáG 
90 × 145 mm, 288 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BR229
Bolti ár: 1999 Ft • KluBáR: 1860 Ft
,,Fokozatosan egyre mélyebbre merülünk a lá ger-
életbe, ahogyan általában megszoktuk a túlélők 
emlékiratai és regényei alapján, mégis, a regény 
első mondataitól kezdve valami mást kapunk, 
többet, mint szokványos regénytől, akár láger-
regénytől is várhatnánk...” (Spiró György)

Per Olov Enquist
pÉlDázatOk kÖnyve 
Fordította: Kúnos László 
123 × 184 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR227
Bolti ár: 2999 Ft • KluBáR: 2790 Ft
Svédország, 1949. Egy 15 éves fiú találkozik 
egy 51 éves nővel. Ami ezután következik, 
katartikus élmény, amely a fiú egész életére 
kihat. Annál is inkább, mert senkinek nem 
beszélhet róla. idős korában visszatekintve 
az életét mélyen érintő kapcsolatra, Per Olov 
Enquist, a svéd irodalom élő klasszikusa 
úgy döntött, felfedi elhallgatott történetét.

Horváth Viktor 
tankOM 
125 × 197 mm, 276 oldal, flexibilis 
Rendelési kód: BR225
Bolti ár: 3499 Ft • KluBáR: 3250 Ft
A Tankom történelmi regény: Csehszlovákia 
1968-as lerohanásáról szól. Horváth Viktor 
mesekönyv-realista művének főszereplője 
katonatiszt, a nép vezetőiben védelmező 
apákra ismerő alattvaló, a népi demokra-
tikus tévésorozatok rajongója, aki politikai 
tolmácsként akaratlanul is az események 
alakítója lesz. Komolynak szánt, fergetege-
sen és keserűen mulatságos beszámolója 
mögött a történelmi zenés színpad számai 
sejlenek: indulók, sanzonok, rock and roll.
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Tények és Tanúk-sorozat
Vajda Mihály

szÖG a zsákBól 
124 × 197 mm, 368 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR224
Bolti ár: 4499 Ft 
KluBáR: 4180 Ft

Vajda Mihály filozófus, a Budapesti 
iskola egykori tagja Lukács György 
tanítványa volt. Emlékirataiban vé-
gigjárja gondolkodása alakulásának 
útját: szembenéz egykori hiteivel és 
kiábrándulásaival, kompromisszu-
maival és kísértéseivel, barátságai-
val s ezek széthullásával, s mindezt 
friss humorral, nagy adag öniróniá-
val és mély bölcsességgel teszi. 

Lydia Davis

a tÖrtÉnet vÉGe 
Fordította: Mesterházi Mónika
123 × 184 mm, 272 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR230
Bolti ár: 3499 Ft 

KluBáR: 3250 Ft  

Lydia davis története egy 
szakításról szól: arról, hogy a 
kapcsolatok hogyan visszhan-
goznak tovább az emberben 
azok megszakadása után is. 
A fordítóból lett harmincas 
egyetemi tanárnő évek múlva 
próbálja felidézni szenvedé-
lyes viszonyát egy nála tizen-
két évvel fiatalabb férfival. 

A majdnem hétköznapi kapcsolat meg-
szakadása nem hétköznapi fájdalmat okoz a nőnek: gondolatai mindig 
visszatalálnak a férfihoz, aki elhagyta. Nem képes belenyugodni a sza-
kításba, szellemként járja a sivatagi kisváros utcáit, hátha újra megpil-
lanthatja őt vagy a nagy, fehér kocsiját, meglátogatja a benzinkútnál, 
ahol dolgozik, és titokban leskelődik utána a lakásánál, ahová egy má-
sik nővel költözött. Vajon mikor és hogyan tud valóban véget érni egy 
szerelmi történet?
davis prózája egyszerre visszafogott és túláradó. Provokatív köny-
vében érzékletesen mutat be hazug reményeket és női mániákat. 
A könyv ugyanakkor magával ragadó regénye annak is, hogy a tör-
ténetek miért akkor kezdődnek el valójában, amikor úgy tűnik, hogy 
éppen véget érnek.



RészlEt

A z az igazság, hogy soha nem próbál- 
  tam volna utánajárni Valentin tit- 
    kának, és nem is ismertem volna 

meg soha, ha Léónak, Thomas fiunk orszá-
gos haverjának nem lenne egy hatéves kis-
húga. Ezt a húgocskát Amélie-nek hívják, és 
ez a kis Amélie nagyon szeret kotyogni. 

Tehát elmesélte a bátyjának, milyen „nagy 
butaságot” csinált Valentin – a nagy butaság 
híre bejárta az egész iskolát, aznap ez volt 
az összes gyerek és felnőtt legfőbb beszéd-
témája, és valószínűleg, sőt nem is kérdés, 
örök időkre fennmarad majd a kis iskolaud-
var évkönyveiben. Tehát Amélie-nek eljárt 
a szája, és még aznap este, a vacsoránál mit 
hallunk, Juliette és én: 

Gabriel: Hé, Vava! 
Valentin: Mi van? 
Gabriel: Igaz, hogy ma kilyukasztottad az 

egyik osztálytársad tolószékének a kere-
két? 

Valentin: Igen. 
A nagyok hangos röhögése. 
Thomas: Mit hittél, valami szerelőjátékban 

veszel részt, vagy mi? 
Újabb hangos röhögés. 
Gabriel: És mivel csináltad? Gombostűvel? 
Valentin: Nem. 
Thomas: Egy szöggel? 
Valentin: Nem. 
Gabriel: Hát mivel? 
Valentin: A körzőmmel. 
Őszinte nevetés. 
Thomas: Miért? Mit csinált? 
(És itt ráismertem a gyermeki okosságra: elő-
ször, a tolószékben önmagában nincs semmi tisz-
teletre méltó, másodszor, az iskolaudvaron soha 
nem ok nélkül ér valakit retorzió.) 
Semmi válasz. 
Gabriel: Nem akarod elmondani? 
Csend. 
Thomas: Valami csúnyát mondott rád? 
Csend. 
Gabriel: Talán az a kretén ellopta a tolltar-

tódat? 
Valentin (felháborodva): Ő egyáltalán nem 

kretén. Ráadásul megvan neki az összes 
Ariol- és Konzol Kid-epizód. 

(....)

Gabriel: Vava, mondd el, de rögtön, mert 
különben holnap tőle magától kérdezzük 
meg, személyesen. 

Valentin (aki erre a fenyegetésre fejétől a tal-
páig felhasadt): Nem tu… nem tudom 
nektek… e… elmondani, mert a… anya 
le fog szidni. 

Juliette (vidáman és meghatottan, de főleg 
meghatottan): Nem, mondd csak el. 
Mondd el nyugodtan, ígérem, hogy nem 
foglak leszidni érte. 

Gabriel (győzedelmesen): Á, megvan! Tud-
tam! Valami, ami a Pokémon-kártyákkal 
van kapcsolatban! 

Valentin (átszakadt a gát): I… igeeeeen… 

A Pokémon-kártyák esete nagyon érzékeny 
téma lett a családunkban, mert Valentin 
(akit a két bátyja beoltott velük, kiképzett 
belőlük, és elkalauzolt a birodalmukban) 
bolondult értük, és többször is meg lett 
büntetve miattuk. Az anyukája tehát szigo-
rúan megtiltotta, hogy bevigye a kártyákat 
az iskolába, ahonnan egyébként ugyanilyen 
szigorúan ki is voltak tiltva. (És egyből meg-
értettem, miért viselkedett Valentin olyan 
sztoikus nyugalommal az igazgatói irodá-
ban: inkább büntessék meg gyávaságért, 
mint engedetlenségért.) 

Ilyen nagy bánat és ekkora erkölcsi tartás 
láttán végül engedélyeztem magamnak azt, 
ami tilos volt ma délelőtt: felálltam az asz-
taltól, odamentem a fiamhoz, felkaptam, és 
jó szorosan átöleltem. 

Ott volt a karomban, éreztem rajta a 
kréta, az ártatlanság, a fáradtság, a kamillás 
sampon és a gyermeki reménytelenség illa-
tát. Ott volt a karomban a nedves orrocská-
jával, vaskos koalamancsocskáival jó szoro-
san átölelte a derekamat, és az apukája ma-
gasságából, csukladozva közölte a bátyjaival: 

– Hazu… Hazudott ne… nekem… Meg… 
megszerezte tő… tőlem az e… egyik na… 
na… nagyon ritka kártyámat és egy vacakot 
a… a… adott érte cse… cse… rébe, mert e… 
e… elhitette velem, hogy egy le… le… legen-
dás kártya… 

– Melyiket csalta ki tőled? – kérdezte 
Gabriel könyörtelenül. 

– A 220 épés Herakuroszumat. 
– Te bolond vagy! – kiáltott fel Thomas. 

– Azt soha nem szabad elcserélni, soha! 
– És mit adott érte cserébe? – folytatta 

Gabriel a vallatást. 
– Egy Pukurint.
Csend.
A két nagy teljesen ki volt ütve. Néhány 

percnyi teljes bénultság után Thomas újra 
rákérdezett: 

– Pukurint? Az ócska kis 90 épés Pu ku rint?!? 
– Igen – zokogta Valentin kétségbeesetten. 
– De hát… De hát… – Gabriel fullado-

zott felindultságában. – Hiszen a Pukurinra 
csak rá kell nézni, rögtön látod, hogy egy 

nagy vacak. Tiszta rózsaszín, és tök bárgyú. 
Olyan, mint valami csaj plüssállata. 

– Igen, de… de Maxime azt mondta, 
hogy ez egy leg… leg… legendás Pokémon. 

Thomas és Gabriel magukon kívül vol-
tak. Egy Pukurint adni egy Herakuroszuért 
önmagában is szégyenletes gaztett volt, de 
hogy valaki úgy viszi véghez ezt a gaztet-
tet, hogy elhiteti a másikkal, hogy az a bi-
zonyos Pukurin egy legendás Pokémon, ez 
már tényleg a legeslegalja volt a legnagyobb 
szemétségeknek, amit valaha is elkövettek 
egy iskolaudvaron. Néztem az elhűlt fejü-
ket, és tiszta szívből elnevettem magam. Két 
kis maffiózó, akiket egy hat és fél éves Joe 
Pescinek sikerült átráznia. 

Egypercnyi hallgatás következett, ami-
kor csak az evőeszközök zaja hallatszott, 
majd Thomas jéghidegen kijelentette: 

– Túl kedves voltál hozzá, Valentin. Túl-
ságosan is kedves. Mind a két kerekét ki 
kellett volna lyukasztanod a hazug disznó 
tolószékének… 

Valentin titka
Részlet Anna Gavalda: Életre kelni című kötetéből, mely a Magvető 
Kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Tótfalusi Ágnes.

Anna Gavalda

Életre kelni 
Fordította: Tótfalusi Ágnes 
125 × 197 mm, 256 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR231
Bolti ár: 3299 Ft  ◆  KluBáR: 2990 Ft
A népszerű francia szerző könyveit olvasni 
mindig eleven élmény. Új kötete sorsfordító 
találkozásokról szóló monológokat tartalmaz, 
olyan lehetőségeket mutat meg, amelyek 
képesek megváltoztatni szereplőik életét, 
vagy legalábbis újraértelmezni azokat. 
A könyvben olvasható elbeszélések olyan 
találkozásokról szólnak, amelyek reményt 
adhatnak a legnehezebb pillanatokban is.
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Világirodalmi bestsellerek 
a 21. Század Kiadótól
Kiadónk új sorozatot indított, új márkanévvel.
KULT. Ezt tessék keresni a boltokban!
díjnyertes regények, bestsellerlista-vezetők, hangosan provokálók, 
az olvasókat megríkató, megnevettető, sokakat felháborító művek, 
melyek témát adnak a kritikusoknak, újságíróknak, a közönségnek; 
melyekről beszélnek, vitáznak, s melyeket tanítanak, betiltanak, is-
tenítenek, elégetnek.  
A KULT-könyvek elhozzák Magyarországra az irodalmi izgalmat, a mo-
dern szépirodalom nagy műveit. Szándékunk szerint. 

Michael Chabon

raGyOG a hOlD
145 × 210 mm, 480 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR233
Bolti ár: 3990 Ft
KluBáR: 3690 Ft

„Chabon egy egész kort jelenít meg egy 
idős ember halálos ágyán tett vallomá-
sával – a második világháború utáni élet 
méretarányos modelljét tárva elénk.” 
(The New Yorker)

iRodaloM

Móra Ferenc

sOhase vOlt jó 
az a naGy sietsÉG
válogatott elbeszélések
148 × 210 mm, 280 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR232
Bolti ár: 2980 Ft  ◆  KluBáR: 2770 Ft
Móra Ferenc töretlen népszerűségét kimerít-
hetetlen mesélőkedvének és utánozhatatlan 
humorának köszönheti. A történetszövés, az 
írás megunhatatlan varázslója ő, legyen szó 
gyermekkori élményekről, adomákról vagy 
mesés történetekről. Elbeszéléseinek mo-
solyra fakasztó darabjait kínálja e kötet.

Szilágyi Erzsébet–Bod Péter

BarátOM kiM ir szen
125 × 183 mm, 268 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR237
Bolti ár: 4390 Ft • KluBáR: 3990 Ft
Szilágyi Erzsébet arról mesél ebben a könyv-
ben: milyen embernek ismerte meg a mai 
napig rejtélyek övezte Kim ir Szent. A svájci 
terapeuta olyan színfalak mögött járt, ahová 
rajta kívül egyetlen idegent sem engedtek be. 
Páratlan és egyedi, amit ő tud és látott. Phen-
jani élményeiről szóló beszámolója igazi világ-
szenzáció – a mának is szóló tanulságokkal.

Szerb Antal

naGy eMBerek  
GyerMekCipŐBen
rádiós tárcák
125 × 183 mm, 246 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR238
Bolti ár: 3490 Ft • KluBáR: 3250 Ft
E rádiós tárcákban Szerb Antal kitűnő 
elemző stílusa magával ragadó, meglátá-
sai, összegzései igazi kuriózumolvasatai 
irodalomnak, közéletnek, íróknak és hőse-
iknek. A gépiratokból árad a szerző lenyű-
göző tudása és elemző világképe.

aDy MeGMOnDja
válogatás ady Endre 
publicisztikai írásaiból
Szerkesztő: Király Levente
124 × 183 mm,
212 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR239
Bolti ár: 1990 Ft
KluBáR: 1850 Ft

Sokszor hallottuk már, hogy Ady pub-
licisztikája mennyire aktuális ma is, 
és e kötet olvasója látni fogja, hogy ez 
mennyire így van. Két, ellentétes érzés 
fog eluralkodni rajta: az egyik az örö-
mé, hogy milyen zseniális próféta élt ebben az országban alig száz éve, és mi 
a kezünkben tarthatjuk jövendöléseit; a másik viszont a gyötrő dühé és szo-
morúságé: egy tapodtat sem haladtunk előrébb! Ugyanott vagyunk, mint ak-
kor. Sőt! Ady képes még most is botrányt okozni, hiszen ezen írá sai ban szen-
vedélyesen küldi el a francba az összes nacionalista, antiszemita és klerikális 
eszmét és politikust, miközben az évek során (1899-es az első, 1915-ös az 
utolsó szöveg) egyre harcosabb feminista és (bizony, most figyelj!) szocialis-
ta. Nagyon kritikus a fennálló világrenddel, az Európa uralta civilizációval, 
az oktatási rendszerrel, de legfőképp hőn szeretett hazájával.

Sarah Perry

az essexi kíGyó
145 × 210 mm, 432 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR236
Bolti ár: 3990 Ft
KluBáR: 3690 Ft

„Az emberi viselkedést és a motivá-
ciókat bölcsességgel megítélő, korhű 
stílusban megírt történet, az elmúlt 
évtized legemlékezetesebb történelmi 
regényeinek egyike.” (Sunday Times)

Colson Whitehead

a fÖlD alatti vasút
145 × 210 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR234
Bolti ár: 3990 Ft
KluBáR: 3690 Ft

„Gyilkos élmény, miközben megértjük, 
milyen rettenetes emberi árat kellett fizetni 
a rabszolgaságért. Ez a történet nélkülözhe-
tetlen az amerikai múlt és az amerikai jelen 
megértéséhez.” (New York Times)

Rose Tremain

Gustav-szOnáta
145 × 210 mm, 320 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR235
Bolti ár: 3990 Ft
KluBáR: 3690 Ft

Gyönyörű regény a barátságról, a szen-
vedélyes szeretetről, az eltávolodásról 
és a küzdelemről. Erőteljes és mélyen 
megindító mű az egyik legnagyobb 
kortárs regényíró tollából.
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intERjú szécsi noéMivEl

Szécsi Noémi

EgyFoRMáK vagytoK 
140 × 200 mm,  240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR240
Bolti ár: 3299 Ft  ◆  KluBáR: 2990 Ft
Szécsi Noémi harsány színekkel festő, jelenről 
szóló történelmi regényében futnak össze (vagy 
feslenek szét végérvényesen) a Bárdy-család 
történetének a Nyughatatlanokban és a Gon-
dolatolvasóban megismert szálai. Az Egyfor-
mák vagytok azt mutatja meg, miért csak akkor 
válnak láthatóvá a múlt visszajáró kísértetei, 
amikor ráébredünk, hogy saját életünk szerep-
lői, köztük mi magunk is, kísértetekké váltak.

 A Nyughatatlanok és a Gondolatolvasó 
után nagy ugrás időben is az Egyformák vagy-
tok, hiszen a jelenben játszódik, és ha kicsit tá-
volodik is időben, legfeljebb a nyolcvanas évekig 
megy. Miért döntöttél úgy, hogy (talán kocká-
zatot is vállalva) elengeded kicsit a történelmi 
szálat, és mai történetet írsz? 

Az eredeti szándékom is az volt, hogy „le-
bontom a történelmi regényt”, de azt csak 
a Gondolatolvasó befejezése után kezdtem 
látni, hogy hogyan. A végigkígyózó család-
történetet folyamatosan „rongáltam”, hogy 
ne legyen olyan kerek és csattanós, mint egy 
Jókai-regény. Ezzel azt is sugallni akartam, 
hogy teljesen esetleges, mi marad fenn, és 
ezáltal mire emlékezünk, a távolság, a kor 
viszonyulása annak az adott korszak ese-
ményeihez mind torzítanak. Em például 
történészként sok mindent megtud erről a 
családról, a végén pedig támad egy sej-
tése egy rejtély megoldására, de mivel 
ezt valószínűleg tudósként nem fogja 
tudni bizonyítani, fikció marad. 

 „Sokat jöttünk, és mégsem jutottunk 
el sehova” – fogalmaz keserűen az életéről 
a regény két főhőse Elza, a szabadszájú jo-
gász és Em, a Bárdy-család történetét ku-
tató történész. Negyven évesek, és mintha 
az összegzés, a számvetés időszaka lenne 
ez az életkor. Az illúzióvesztés vagy az ez-
zel való szembenézés regénye az Egyfor-
mák vagytok? 

A negyven év bizonyára csak szim-
bolikus határ, de az biztos, hogy a 
negyvenesektől elvárja a társadalom, 
hogy már ne „keresgéljenek”, hanem 
bizonyos „feladatok” megoldását ma-
guk mögött tudják egzisztenciájukat 
és párkapcsolati/családi ambícióikat 
illetően. Az élet nem mindig bizonyul 
kooperatívnak, és az emberek sokszor 
ilyenkor esnek kétségbe, hogy nem ezt, 
nem így akarták, miközben úgy érzik, 
lehetetlen az egészet újrakezdeni, és a 
testük pedig lassacskán elkezd másho-
gyan működni, mint addig megszok-
ták. Van, aki ilyenkor ijedtében 180 fokos 
fordulatot tesz, mások pedig rezignált só-
hajok között mennek tovább, ha tudják is, 
hogy tévúton járnak. Elza és Em a rémület 
pillanatában vannak, ezután dől el, hogy az 
elvárásoknak mondanak-e búcsút, vagy be-
lesimulnak abba, ami van.

 Az életkorról, az öregedésről, a test válto-
zásairól szarkasztikus humorral írt részek, az 
anyaságról és vetélésről írt fájdalmas mondatok 

erősen női élmények, női tapasztalatok. Egészen 
biztos, hogy az olvasó, ha nő, együtt fog nevetni 
és könnyezni a könyvvel, annyira magára ismer 
ebben a nagyon női regényben. 

Eddigi pályám tapasztalata az, hogy szinte 
minden alkalommal más olvasótábort sike-
rült megszólítanom, és – bár vannak hűsé-
ges olvasóim is – nincs valami megszokott 
tartalom, amit mindig várhatnak. Ha arra 
gondolok, hogy a Kommunista Monte Cristo 
egyfajta „férfiregény”, mivel a politikai sza-
tíra inkább a férfiolvasóimat érinti meg, női 
olvasóktól ritkán kapok ennek kapcsán lel-
kes visszajelzéseket, akkor bizonyára létezik 
női regény is, és akkor ez természetesen az. 
Ugyanakkor amikor a férjemmel elolvastat-
tam, azt mondta, hogy természetszerűleg 
nem a magára ismerés élményei miatt találta 
érdekesnek, hanem mert „sokat megtudott 

belőle a nőkről”. Reménykedem, hogy ezért 
más férfiak számára is érdekes lehet, akik 
kellően nyitottak erre az élményre.

 A regény szereplői méricskélik egymást: 
kihez hasonlítanak, kitől különböznek. Szerző-
ként hogy látod, kiben ki tükröződik? 

A két nő két irodalmi sztereotípia is, egy-
kori angol szakosként angol példákat fogok 

mondani: például a Hiúság vásárából 
Em olyan, mint Amelia, Elza inkább 
Becky Sharp, vagy Em Jane Eyre és 
Elza Moll Flanders. A regényen belül, 
fiatal korukban a hasonlítgatás-játék 
fontos tétje, hogy ne hasonlítsanak 
az öregnek látott, zsémbes, keserű, 
betegeskedő középkorú nőkre, majd 
borzadva fedezik fel, hogy kezdenek 
ugyanúgy viselkedni. Em számára 
megrendítő a mindig kicsit lenézett 
„őrült nővel”, Bárdy Mädyvel való 
hasonlóság. Elza úgy hasonul, hogy 
alkalmazkodik: angliai munkahelyén 
is ezen igyekezett, de a magyar társa-
dalomba visszatérve gyorsan felveszi 
a ritmust, akár a hétköznapi, pitiáner 
korrupciót illetően is.

 A könyv borítója Francine van Hove 
festménye alapján készült, a facebook 
oldaladon más francia festőművész más 
képét is megosztottad. Véletlenül találko-
zott a könyv és a festmény, vagy inspi-
ráció volt?

Ha van valami, amit igazán szere-
tek az internetben, akkor az az, hogy 
most már nem csak múzeumokban és 

albumokban nézhetek fotókat és festmé-
nyeket, ami mindig az első számú inspirá-
ciót jelentette számomra. Amikor – igazá-
ból véletlenül, egy random online kóborlás 
közben – rábukkantam Francine van Hove 
festményeire, úgy éreztem, ez a közelítés 
kell nekem, a nők női szem által való le-
meztelenítése, így írás közben újra meg újra 
elmerültem a képei nézegetésében, hogy ih-
letet merítsek belőle a regényhez.

T. M. Á.

„a nagy kétkedôk közé tartozom”
Interjú szécsi Noémivel új, Egyformák vagytok címû regényérôl.
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Gróf Batthyány Tivadar

BeszáMOlóM
125 × 183 mm, 768 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR243
Bolti ár: 4990 Ft • KluBáR: 4640 Ft
Batthyány Tivadarnak, az őszirózsás forradalom után 
a Károlyi Mihály-kormány belügyminiszterének  em-
lékirata, vagy ahogy ő nevezi, beszámolója az időszak 
egyik legteljesebb krónikája. 

Gróf Bánffy Miklós

eMlÉkeiMBŐl
125 × 183 mm, 248 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR244
Bolti ár: 3990 Ft • KluBáR: 3690 Ft
Az Emlékeimből a világháború és a Monarchia 
krónikája, az 1916-os koronázás megörökítése, 
a Károlyi-féle hatalom bemutatásán túl Bánffy 
részletesen beszámol politikai szerepéről, vala-
mint a Tanácsköztársaság Európában félelmet 
keltő megjelenéséről. 

Gróf Bánffy Miklós

huszOnÖt Év
125 × 183 mm,
320 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR246
Bolti ár: 3990 Ft • KluBáR: 3690 Ft
Az 1946-ben írt memoár lebilincselő olvasmány, 
és remek időutazást nyújt mindazok számára, akik az 
arisztokrácia, Erdély, a Bethlen-korszak és a két világ-
háború közötti Európa története iránt érdeklődnek.

Kiss Dávid–Pap Zsolt

a MunkásŐrsÉG
interjúkötet
127 × 194 mm, 336 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR245
Bolti ár:4990 Ft • KluBáR: 4640 Ft
Németh Miklós és Pozsgay imre egy kötetben! Mellettük 
pedig közismert és kevésbé ismert nevek egy be szél gető-
könyv ben, amely a munkásőrség történetét öleli fel.

Gróf Károlyi Istvánné 
Windischgrätz Mária Magdolna

feljeGyzÉsek És ÉletkÉpek
125 × 183 mm, 286 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: BR241
Bolti ár: 3990 Ft • KluBáR: 3690 Ft
Gróf Károlyi istvánné a családi fotóalbumbeli 
képek mellé írt feljegyzései élénk képet feste-
nek a 20. század történelmének viharos idő-
szakairól. Naplószerűen jelennek meg a má-
sodik világháborús emlékek és a háború utáni 
Magyarország, majd az emigráció életképei.

Gali Máté

BerzeviCzy alBert
egy márványarcú miniszter
125 × 183 mm, 468 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR242
Bolti ár: 4490 Ft • KluBáR: 4180 Ft
Berzeviczy Albert pályafutása a dualizmus időszakától 
a Horthy-korszak végéig terjedt, kora leghíresebb kul túr-
poli tikusaként szolgálta hazáját.

A SzéPMíveS KiAdó KínálAtából

Czank Lívia

a füGGÖny MÖGÖtt
a balett titkos világa
130 × 197 mm,
328 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BR247
Bolti ár: 3490 Ft
KluBáR: 3250 Ft

Czank Lívia egy évadot élt 
a Magyar Nemzeti Balett 
együttesével az Operaházban. 
Kötete bepillantást enged a 
táncosok mindennapjaiba. 
A művészekkel, a balettmes-
terekkel és az alkotókkal 
folytatott beszélgetések eddig 
ismeretlen mélységeiben mu-
tatják be a balett zárt világát. 
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Bereményi Géza–Vető János

Antoine és Désiré
Fényképregény az 1970-es évekből
210 × 210 mm, 252 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR249
Bolti ár: 3990 Ft • KluBáR: 3690 Ft

Az Antoine és Désirével nemcsak Cseh Tamás utánoz-
hatatlanul zseniális előadói stílusa és Bereményi iro-
dalmi rangú szövegei, hanem Vető János lemezborítója 
is ikonikussá vált, valódi összművészeti teljesítmény-
ként tekinthetünk erre a lemezre. Bereményi és Vető 
pedig, majd’ négy évtizeddel később, megalkották ezt 
a fényképregényt, amely kibontja és kiegészíti az évti-
zedekkel korábbi hanganyag háttértörténetét. Minden 
rajongónak kötelező!

Csáky Imre

heralDika
a Magyar királyság 
államcímerei és 
vármegyecímerei 
a xix. század harmadik 
harmadában
235 × 300 mm,
272 oldal, kemény-
tábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR248
Bolti ár: 9900 Ft
KluBáR: 9200 Ft

A címerek – a mo-
dern világ ősi jelképei – évszázadok pajzsokra festett, zász-
lókra hímzett és kőbe faragott színes üzeneteit hordozzák. 
A XXi. században is kiemelt jelentőséggel bírnak, hiszen ele-
meik, jelképeik megjelennek a mai államcímerben és a mai 
megye-, város- és településcímerekben is.
Kötetünk az első fejezetben a címertudomány és címermű-
vészet alapismereteit foglalja össze 376 fekete-fehér címer-
rajzzal illusztrálva. A második fejezet a Magyar Királyság ál-
lamcímereit mutatja be a XiX. század harmadik harmadából 
számos, igen érdekes címerképpel alátámasztva. A harmadik 
fejezet a Magyar Királyság vármegyéit és azok címerhaszná-
latát taglalja ugyanazon történelmi korszakban, míg a ne-
gyedik fejezet egy címeralbum, amely a Magyar Királyság 
– a XiX. század utolsó harmadától az i. világháború végéig 
fennálló – közigazgatási rendszerének 71 vármegyecímerét 
állítja középpontba. A színes, hiteles és tudományos igény-
nyel rekonstruált címertáblák mellett bemutatja – magyar 
és latin nyelvű forrásokra hivatkozva – a vármegyei címerek 
történetét is.
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Pedig, és éppen ez Nyáry 
könyvének egyik fő erénye, 
a valóság ennél sokkal, de sok-
kal bonyolultabb volt! Renge-
teg szereplő nem úgy viselke-
dett, ahogy azt gondoltuk, és 
sok-sok törés volt már az ak-
kori társadalomban a Magyar 
Királyság területén, a Habsburg Birodalomban pedig pláne! Én 
például nem tudtam, hogy Széchenyi István már a forradalom első 
évében, 1948 őszén megőrült, ahogy azt sem, hogy nem sokkal 
március előtt teljhatalmú diktátornak jelentkezett levélben a csá-
szári udvarnál. Vagy elfelejtettem azt, hogy Arany János is indult a 
választásokon, és ahogy Petőfi, ő is csúfos vereséget szenvedett – 
bár őt legalább nem akarták felkoncolni a helyi lakosok. Apropó 
Petőfi és Arany: Nyáry idéz tőlük néhány levélváltást, és ahogy 
ez a két ember viccelődött egymással, az a magyar irodalom egyik 
csúcspontja – esküszöm, újra elolvasom a teljes levelezésüket. 
A humor az irodalomban nem Karinthynál kezdődik, tessék ne-
kem elhinni. Csak hát hogyan látjuk ezt a két szerzőt mindenütt? 
Petőfi a lánglelkű forradalmár (egyébként persze az is), Arany meg 
a kissé szótlanabb, sótlanabb, magának való költő, a vérkomoly 

Toldi atyja. Bizony nem ez az igazság! 
És, ha már Petőfi: az édesapjának le-
vele fantasztikus csemege: elképesztő, 
ahogy a magyarul rosszul tudó ember, 
a magyar helyesírás ismeretének teljes 
hiányában, a szavakat hallás alapján 
rekonstruálva vetette papírra levelét 
fiának, aki a magyar irodalom legna-
gyobb hatású költője lett. Egyszerre 
vicces és komoly, mert látszik, milyen 
bonyolult dolog is az identitás, a nyelv 
és nemzet fogalmainak határa, egymás-
ba csúszása, összeolvadása vagy éppen 
konfliktusai. Ugyanis a forradalom és 
szabadságharc szereplőinek legalább 
fele nem magyar volt, hanem maga vá-
lasztotta, hogy azzá válik. Vagy esetleg 
nem is választotta, csak az események, 
a lelkesedés magával sodorta. Vagy ép-
pen, a választása után, folyamatosan 
kétségek gyötörték. Gondoljunk csak 
az aradi tizenháromra: a felük nem is 
tudott magyarul.

Időrendben haladva 162 levelet idéz 
a szerző, és mindegyik levél elején közli 
a kontextust, hogy megértsük, miért, és 
miért így született meg az adott levél. 
Van itt szerelmes levél, feljelentés, nyil-
vánosságnak szóló kiáltvány, kétmonda-
tos leánykérés, titkos levelezés (utóbbi 
Jókai és Laborfalvi Róza között, hiszen 
Arad után Jókai hónapokig bujkált, ne-
hogy Haynau kivégeztesse), az időrend 
pedig 1848. január 29-től 1849. decem-
ber 24-ig tart. Csodálatosan izgalmas 
olvasmány, amiből rengeteget tanul-
hatunk. Végig a felfedezés mámorában 
égtem, amíg olvastam. Remélem, Önök 
is ezt fogják érezni! 

Ámos Imre 

a coRvina Kiadó ajánlója

Nyáry Krisztián munkássága, úgy látszik, két szálon fut. Az egyik-
ben írók, költők, festők szerelmi-lelki életét tárja elénk (Így szerettek 
ők 1–2, Festői szerelmek), így némileg közönségbarát, már-már bul-
város fűszerezéssel tálalja a magyar művészet kiválóságainak élettör-
ténetét – gyarlóságaik, hétköznapi valójuk megmutatásával. Néhá-
nyan vitatják e módszer jogosságát (én nem tartozom közéjük), de 
a közönség egyértelműen szereti. Remélem, sokan fújták le a port 
otthon a nagyszülők, szülők gyűjteményes köteteiről, albumairól, 
és fedezték fel újra nemzeti kultúránk nagyjait a könyvei hatására. 
Szerintem jó ez a törekvés: mutassuk meg, hogy hús-vér, olykor ko-
mikus vagy épp ellenszenves emberek voltak ezek az idolok is, de 
lám, micsoda remekműveket hoztak létre! Nyáry így „újraalkotta” 
a szereplőket, „fogyaszthatóbbá” tette őket, vagyis tulajdonképpen 
népművelési, régészeti feladatot lát el a közjó érdekében – mondaná 
a bennem lakozó irodalomtörténész. 

A másik szál Nyáry munkásságában pedig azok a (majdnem) tel-
jesen elfeledett hősök „újra felfedezése”, akik kihullottak a nemze-
ti emlékezetből, mégis nagyszerű, példamutató tetteket hajtottak 
végre (Igazi hősök, Merész magyarok). Ezek az életrajzok az elmúlt 
száz-százötven év magyar történelmét segítenek megérteni. Sokkal 
többet tudhatunk meg ugyanis egy ilyen könyvből, mint a száraz, 
évszámokkal és politikai, jogi és hadászati tényekkel, eszmékkel 
operáló tankönyvekből, netán a tudo-
mányosan pontos, mégis az egyszerű 
olvasó számára élvezhetetlen nyelve-
zetű szakmunkákból. A francia Michel 
Foucault nevéhez kötjük azt a „felfede-
zést”, hogy egy adott korról akkor tu-
dunk meg sok mindent, ha memoáro-
kat, visszaemlékezéseket, leveleket, tár-
gyalási jegyzőkönyveket olvasunk: ezek 
ugyanis sokkal többet árulnak el a valós 
korabeli életről, mint az elemző mun-
kák, azok ugyanis mindenképp torzíta-
nak, a jelenből vizsgálják a múltat. Ha 
egy korabeli levelet elolvasunk, követ-
keztethetünk a társadalmi szokásokra, a 
nyelv változására, és az apró tényekből 
épülhet föl a korszak tablója. Nyáry új 
könyve, a Fölébredett a föld pedig ennek 
a törekvésnek egyik legjobban sikerült 
hazai példája.

Nemzeti mítoszaink közül talán csak 
az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harc maradt meg úgy a kollektív em-
lékezetben, mint egységes megítélésű, 
csodálatos esemény, amelyre méltán le-
hetünk büszkék. A Rákóczi-féle szabad-
ságharc túl régen volt, a huszadik szá-
zadi forradalmaink pedig túl közel, és a 
napi emlékezetpolitikai harcok túlságo-
san is rátelepednek megítélésükre. Ma-
gyarország (de főleg Budapest) minden 
második utcaneve valamelyik reformko-
ri politikus, ’48-as hős vagy közszereplő 
nevét viseli. Van kokárdánk, a gyerekek 
csákót hajtogathatnak, elszavalhatjuk a 
Nemzeti dalt, és valószínűleg nincs olyan 
falunál nagyobb város, ahol ne lenne 
Kossuth-szobor. (Kossuth utca pedig 
minden magyar településen van.)

A felfedezés mámora

Nyáry Krisztián

FöléBREdEtt a Föld
levelek, hősök, történetek 1848/49-ből
165 × 240 mm, 432 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR250
Bolti ár: 4500 Ft  ◆  KluBáR: 4180 Ft

nyáry krisztián legújabb könyvében 1848–
49-ben született levelek segítségével meséli 
újra a forradalom és szabadságharc történe-
tét. a kötetben szereplő 162 levél mindegyi-
kéhez egy-egy rövid történet is társul a nyáry 
krisztiántól megszokott stílusban. 
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coRvina Kiadó Rózsavölgyi és táRsa Kiadó

Bárdosi Vilmos–Karakai Imre

a franCia nyelv lexikOna
3. bővített és javított kiadás
168 × 238 mm, 672 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR255
Bolti ár: 4990 Ft  ◆  KluBáR: 4640 Ft
A francia nyelv lexikona közérthetően, bőséges 
példaanyaggal illusztrálva, egymást betűrendben 
követő közel 900 szócikkben tartalmazza mindazo-
kat a hasznos és érdekes információkat, amelyeket 
a francia nyelv használatának szabályairól tudni 
kell. A kötet számtalan izgalmas nyelvi és kultúrtör-
téneti adalékkal is szolgál.

vOlt eGyszer eGy ifipark...
Szerkesztő: Vass Norbert
220 × 220 mm, 176 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR257
Bolti ár: 3590 Ft • KluBáR: 3290 Ft
A kötet a Budai ifjúsági Park és a Kádár-
korszak könnyűzenéjének jobb megis-
merését szolgálja. Gazdag képanyagával 
és az egykori „ifiparkerek”, valamint a 
Parkban fellépő zenészek szubjektív vissza-
emlékezéseivel egy korszakot tár elénk.

Claude Debussy

ÖsszeGyűjtÖtt írásOk 
És BeszÉlGetÉsek
142 × 202 mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR260
Bolti ár: 3490 Ft • KluBáR: 3250 Ft
Schumann és Berlioz mellett Claude debussy is 
azon kivételes zeneszerzők közé tartozott, akik 
több-kevesebb rendszerességgel maguk is közöl-
tek hangversenykritikákat. debussy írásai vállal-
tan szubjektív hangon, szellemes, nemritkán vit-
riolos stílusban számoltak be a századelős Párizs 
meghatározó zenei eseményeiről.

Angster József 
ÉletrajzOM
egy xix. századi orgonaépítő naplója
185 × 260 mm, 576 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR256
Bolti ár: 5490 Ft • KluBáR: 5090 Ft
Angster József (1834–1918) a leghíresebb 
magyar orgonaépítő, a legendás pécsi orgona-
gyár alapítója. idős korában, családja számára 
vetette papírra élettörténetét. Így született meg 
ez az egyedülálló kortörténeti dokumentum, 
amely most végre teljes egészében hozzáférhe-
tővé válik a nyilvánosság számára.

az utOlsó rOMantikus
Dohnányi amerikai koncertfelvételei 
Dupla zenei CD
Rendelési kód: BR258
Bolti ár: 4490 Ft • KluBáR: 4180 Ft
dohnányi Ernő, a világhírű zeneszerző, 
zongoraművész és karmester 1949-től 
haláláig, 1960-ig az Amerikai Egyesült 
Államokban élt. 2014-ben és 2015-ben 
a Magyar Állam megvásárolta és haza-
hozatta az amerikai dohnányi-hagyaték 
jelentős részét. A különböző amerikai 
egyetemi városokban készült koncertfelvételek, amelyek a most kiadott dupla 
Cd-n hallgatók, páratlanul értékes dokumentumai a hetvenes éveiben járó 
dohnányi zongoraművészetének.

Demeter Tamás 
a társaDalOM zenei kÉpe
a magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya
115 × 180 mm, 120 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR259
Bolti ár: 1990 Ft • KluBáR: 1850 Ft
A kötet megmutatja, hogy e zeneesztétika fejlődé-
se miként illusztrálja a magyar filozófiatörténetben 
domináns szociologizáló hagyomány alakulását. 
E történetet a szerző a 20. században egymásra 
torlódó szociologizáló filozófiai módszertanok ve-
zérfonalára fűzve beszéli el, s így mutatja meg, hogy 
miként kapcsolódnak a zeneesztétikai problémák 
koruk általános filozófiai problematikájához.

Bart István
aMerikai kulturális szótár
2. javított, bővített, átdolgozott kiadás
150 × 210 mm, 232 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR252
Bolti ár: 3490 Ft  ◆  KluBáR: 3250 Ft
Az amerikai kulturális szótár olyan szavakat és fo-
galmakat tartalmaz, melyeket minden anyanyelvű 
teljes természetességgel ismer, ért és használ, 
a külföldiek azonban sokszor vakvágányra futnak, 
amikor meg akarják fejteni őket. Pedig sok tekin-
tetben épp ezek a „legamerikaibb” szavak: az ame-
rikai élet és életforma jellegzetességeit tükrözik.

Északi fOrrásOk – fOntes BOreales

Brennu-njáls saGa
125 × 215 mm, 412 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR251
Bolti ár: 4990 Ft ◆  KluBáR: 4640 Ft
Az 1280–1290 körül lejegyzett, nyomtatásban 
először 1772-ben megjelent és azóta legalább 
28 nyelvre lefordított Njáls-saga az úgynevezett 
„nemzetség-sagák” csoportjába tartozik, amelyek 
az izlandi „honfoglalás” korától a 13. század köze-
péig terjedő időszak eseményeit mutatják be. Hő-
seik a nevezetesebb izlandi nemzetségek kiemel-
kedő személyei, akik bejárták az egész világot.

vietnáM
Marco Polo – ÚJ TARTALOMMAL!
106 × 190 mm, 148 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR254
Bolti ár: 2490 Ft  ◆  KluBáR: 2290 Ft
Naprakész információk, bárhová utazunk: friss 
címekkel, telefonszámokkal, email-címekkel és 
nyitva tartással! Best of: olcsó, tipikus, esős és 
lazítós programok. Érdekesség: a legújabb helyi 
trendek. Címszavak az adott hely megismerésé-
hez. Főfejezetek: látnivalók, étkezés, vásárlás, este 
és szállás - mindegyik témához kiemelt Marco Polo 
ajánlatok, biztos tippek és spórolós ötletek. 

a fÖlD OrszáGai / a fÖlD felszíne
Duotérkép: 92 × 66 cm-es kétoldalas falitérkép,
243 × 334 mm-es dossziéban
Rendelési kód: BR253
Bolti ár: 2490 Ft  ◆  KluBáR: 2290 Ft
Két világtérkép, mely Földünket kétféle tematikával 
ábrázolja. A kétoldalas térkép egyik oldala a Föld 
országait, a nagyobb országok tagállamait, tarto-
mányait, autonóm területeit és külbirtokait ismer-
teti. A térkép másik oldala festői, plasztikus ábrá-
zolással mutatja be Földünk felszínét, a szárazföld 
és a tengerfenék domborzatát egyaránt. 
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a coRvina Kiadó KínálatáBól

Még itt, az elején töredelmesen bevallom, hogy a meseterápiás mozgalmat 
csak távolról követem, persze olvastam Boldizsár Ildikó alapművét, a Mese-
terápiát, és egyszer hallottam élőben is mesélni – nagyon szimpatikus kez-
deményezésnek tartom. Az az alapelvem, hogy minden testi-lelki nyavalyára 
megvan a megfelelő gyógymód, csak meg kell találni. És lehet, hogy valakinek 
egy gyógyszer, valakinek egy gyógynövényfőzet, megint másnak pedig egy 
mese segíthet. Az is teljesen világos, hogy a mesék a tudatalattival dolgoznak, 
méghozzá nagyon keményen és mellébeszélés nélkül. Még egy érv a mesék 
mellett: ugyan ki ne szeretné őket?

A meseterápiás mozgalom egyik kulcskérdése, hogy visszaadják a felnőt-
teknek a meséket. Ugyanis csak körülbelül kétszáz éve kezdtük azt gondolni, 
hogy a mese ez valamiféle gyerekes ostobaság, amin jót lehet szórakozni, de a 
komoly ember csak mosolyog rajta és legyint rá. Pedig mennyire nem így van! 
Ahogy minden kornak megvan a maga szépsége (legalábbis ezt tartja a mon-
dás), minden kornak megvan a meséje is. A kétkedőknek pedig mondhatjuk 
azt: nem baj, ha nem hatott rád a fabula, nincs káros mellékhatás, nem hullik 
ki a hajad, nem áll le a veséd sem. Legföljebb unatkoztál egy mesényi időt. 

Nagyon fontos tudni, hogy a mese nem gyógyszer, nem csodaszer – egy 
eszköz, ami hozzásegíthet a gyógyuláshoz. Nyilván, ha valakinek levágta a lá-
bát a vonat, ahhoz nem mesemondót, hanem mentőt hívunk, de ha valaki azt 
mondja, hogy beleszakad a szíve a bánatba, akkor annak nem vágjuk ki a szívét 
egy szikével.

Sokféle mesés válogatás született az elmúlt tíz évben, de Csóka Judit, aki 
szintén sikeres és ismert meseterapeuta, egy új szempont alapján válogatott 
a világ mesekincséből: a betegséggel és gyógyulással foglalkozó történeteket 
gyűjtötte egybe, a világ minden tájáról. Néhány „nem-mese” is helyet kapott: 
egy tanulságos történet az Ószövetségből és Jézus gyógyításai Lukács evangéli-
umából, de szerepel néhány szerzői átirat Benedek Elektől vagy novella szerűen 
elmesélt legenda is. A népmesék pedig Japántól az észak-amerikai indiánokig 
terjednek, de szerepelnek a szomszéd népek (szlovák, román, ukrán), a rokonok 
(észt, szamojéd), mindenféle keleti (perzsa, koreai, hindu) meséi, de svéd és 
afrikai is. Ezzel aztán olyan sokféle nyelv, gondolkodás és kultúra olvad egybe 
a könyv lapjain, hogy csak úgy kapkodjuk a fejünket. Bár a betegséget minden-
ki ismeri, a betegségek is sokfélék, és a gyógyulás útjai is számosak lehetnek.

A szomorú, halállal végződő 
történetektől kezdve a kifeje-
zetten humoros mesékig ter-
jed a skála, vannak egészen ősi 
eredetmítoszok, de modern fa-
bulák is. Érdemes elolvasni ezt 
a mesegyűjteményt, mert ha 
nem is gyógyulunk meg tőle, 
az viszont garantált, hogy re-
mekül szórakozunk rajta olva-
sás közben. 

Tibor Éva Júlia 

MesÉk  
a GyóGyulásról
Válogatta Csóka Judit
124 × 183 mm, 272 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR265
Bolti ár: 2990 Ft
KluBáR: 2780 Ft

Csóka Judit válogatásában 
nemcsak az a legfontosabb 
üzenet, hogy a betegségek ből 
van kiút, hanem az is, hogy 
milyen sok figyelemre és 
törődésre van szükség életünk 
szebbé és jobbá tételéhez. S nem 
csupán másoktól, hanem saját magunktól is.

Dr. Meg Meeker

apa És lánya
150 × 230 mm, 224 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR262
Bolti ár: 3290 Ft  ◆  KluBáR: 2990 Ft
dr. Meg Meeker gyermekorvos határo-
zottan állítja, hogy az apák mindenki 
másnál jobban hatnak a lányuk életére. 
Tíz olyan jó tanácsot ad az édesapák-
nak, amelyek segítségével megerősít-
hetik, illetve újraépíthetik a lányukkal 
való kapcsolatukat.

Szerző
terMÉszetes anti-aGinG
hogyan fiatalodjunk meg  
a természet erejével?
150 × 230 mm, 224 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR263
Bolti ár: 2990 Ft   ◆  KluBáR: 2780 Ft
Fedezze fel azokat az élelmiszereket, 
gyógynövényeket, táplálékkiegészítőket 
és esszenciális olajokat, amelyekkel 
visszaszerezhető a bőr rugalmassága, 
helyreállítható az elvékonyodó haj 
struktúrája vagy akár finomítható 
a ráncok kontúrja. 

a GyóGyító jóD
150 × 230 mm, 224 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BR264
Bolti ár: 2990 Ft  ◆  KluBáR: 2780 Ft
A könyv nemcsak pajzsmirigybetegség 
esetén, hanem a mell, a petefészek és 
egyéb szervek daganatos be tegsé gei-
ben, valamint a migrén esetén nyújt 
hathatós segítséget. Olyan megoldást 
kínál, amely már rég kiállta az idő 
próbáját.

Steve Biddulph

lányOs szülŐk kÉzikÖnyve
10 dolog, amire a lányoknak szükségük van,  
hogy erős és szabad nővé érjenek
Az interaktív kézikönyv segítségével a szülők jobban meg-
ismerhetik kapcsolatukat a lányukkal, a csecsemőkortól 
egészen a tinédzserkor végéig, és így valós segítséget nyújt-
hatnak a gyereküknek a mai kor nehézségei közepette.

188× 245 mm,

200 oldal, kartonált

Rendelési kód: BR261

Bolti ár: 3690 Ft

kluBár:

3390 ft
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scolaR Kiadó

Dela Kienle

az ókOri róMa 
Mit? Miért? hogyan? – profitudás-sorozat
250 × 307 mm, 56 oldal, spirálozott
Rendelési kód: BR268
Bolti ár: 3995 Ft  ◆  KluBáR: 3690 Ft
Valóban Romulus alapította Rómát? Kik 
voltak a leghíresebb császárok? Hogyan 
zajlottak a római kocsiversenyek? Kik 
vívtak élethalálharcot a Colosseum-
ban? És mit hagytak ránk a rómaiak? 
A Ravensburger sorozatának új kötete a 
Római Birodalommal ismerteti meg a gye-
rekeket – kihajtható felfedezőoldalakkal!

Thy Doan Graves

MűvÉszi kÉzírás – kÉzikÖnyv
kreatív ábécék minden alkalomra 
183 × 229 mm, 144 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BR269
Bolti ár: 3995 Ft  ◆  KluBáR: 3690 Ft
isten hozott a betűírás csodálatos világá-
ban! Szerezz inspirációt a kézikönyvben 
található kreatív ábécékből. A szerző 
megoszt veled minden olyan trükköt, 
amely ahhoz kell, hogy testre szabhasd 
kézzel rajzolt felirataidat az első vázlattól 
a végső kiszínezésig. 

Jord Althuizen 

gRill, BuRgER, 
BaRBEcuE 
a BBQ-világbajnok 
receptjei
220 × 280 mm,
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR270
Bolti ár: 8695 Ft
KluBáR: 7990 Ft

A barbecue többé már 
itthon sem egy füstaro-
mával ízesített szósz 
képét idézi elénk; 
sokkal inkább egy spe-
ciális sütési eljárásét, 
mely utánozhatatlan, 
valódi füstízt ad az így 
készült húsoknak és köreteknek. Grill, burger, barbecue című 
hiánypótló könyvében az amerikai stílusú sütés titkaiba avatja be az 
olvasót a BBQ-világbajnok Jord Althuizen. Hasznos tippeket ad tűzről, 
hőmérsékletről, sütési módokról és minden fortélyról, ami csak a lassú 
tűz mesterét teszi. Burgerek, szárnyak, grillezett côte de boeuf, hihetetlen 
összetevőkből álló szószok és kísérő saláták receptjei teszik teljessé ezt 
az egyedi recept albumot.

Gerlóczy Márton

MikeCs anna: altató
128 × 205 mm, 448 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR271
Bolti ár: 3950 Ft  ◆  KluBáR: 3680 Ft
Gerlóczy Márton regénye családi naplók, leve-
lezések, néprajzi, prózai és lírai művek felhasz-
nálásával készült, de vázát két nagyobb léleg-
zetvételű írás, Gerlóczy nagyanyjának, Jékely 
Mártának, és dédanyjának, Schéfer idának az 
emlékirata adja. Az erdélyi családtörténetben 
úgy illeszkednek egymáshoz a női sorsok, mint 
a hajfonatban a szálak.

Karafiáth Orsolya

szirÉn
130 × 200 mm, 192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR272
Bolti ár: 3490 Ft  ◆  KluBáR: 3250 Ft
Karafiáth Orsolya a függés lélektanát járja 
körül novellafüzérként is olvasható családre-
gényében. Három generáció nőtagjainak éle-
tén keresztül mutatja be, miképpen cipeljük 
tovább a korábbi nemzedékek, anyáink terheit, 
szorongásait és függőségeit egy olyan világ-
ban, ahol a gyerekek éppúgy nem számítanak, 
mint a férfiak.

Janne Teller

MaCskakÖrÖM
Fordította: Rajki András
135 × 213 mm, 320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR273
Bolti ár: 3950 Ft  ◆  KluBáR: 3680 Ft
Egy szerelem története bontakozik ki előttünk a 
háború dúlta Balkánon. Egy szerelemé, amely 
éppoly emésztőnek bizonyul, mint maga a há-
ború. A Semmi világsikerű szerzőjének regénye 
éles színekkel festi le a háborút, magával raga-
dó líraisággal az elsöprő szerelmet, miközben a 
nagybetűs történelmet is megragadhatóvá teszi 
a kisemberek történetei által.

Susanne Gernhäuser

keress, találj, MesÉlj! 
Boldog karácsonyt!
175 × 205 mm, 22 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR267
Bolti ár: 1950 Ft  ◆  KluBáR: 1790 Ft
A karácsonyi képeskönyvben a gyerekek 
nemcsak az adott oldalpáron kereshetik 
meg a kiemelt tárgyakat vagy embereket, 
egyes szereplők és dolgok több helyen is 
felbukkannak. Így a könyvet lapozgatva 
különböző történeteket is el lehet mesélni.

Sabine Cuno 

Első 
oRvosi tásKa
KönyvEM
Fordította: Tóth Krisztina
215 × 185 mm, 10 oldal, 
formára vágott
Rendelési kód: BR266
Bolti ár: 3750 Ft
KluBáR: 3490 Ft

Minden gyermek szeret 
„orvososat” játszani, mesét 
hallgatni, képeskönyvet né-
zegetni; és puzzle-t kirakni. 

Most végre itt az első igazi orvosi táska 
könyv, mely egyesíti magában a néze-
getős-verselős mesekönyvet, a játék 
orvosi táskát és a puzzle-t! 
Az orvosi táska formáját idéző, füllel 
ellátott, meglepetés puzzle-elemeket 
(a doktor bácsi gyógyító eszközeit) 
tartalmazó könyv szövegét Tóth Krisztina 
magyarításában olvashatjuk. Egy jó 
mese olvasás után pedig „meggyógyít-
ható” akár az otthoni alvósállat is, majd 
jöhet a rendrakás a táskában.
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élEtMód  ◆  gastRo

Szulák Andrea

jutalOM-
falatOk
165 × 220 mm, 
160 oldal,  
keménytábla
Rendelési kód: BR278
Bolti ár: 4999 Ft
KluBáR: 4650 Ft

Legyen jazz, pop 
vagy musical,  
Szulák Andrea  
szinte minden 
zenés műfajban 
otthon érzi  
magát. 
Különleges, izgal mas hang-
jával már jó pár évvel ezelőtt meghódította rajongóit. 
de vajon a konyhában is képes csodákat tenni? 
Szulák Andrea különleges szakácskönyve nem csupán 
receptek gyűjteménye. Hiszen ott van benne az a bi-
zonyos plusz, az a bizonyos titok. itt minden ínyencség 
egy-egy emlékhez, egy-egy utazáshoz, egy-egy ember-
hez kötődik. Ha valaki elfoglalt, mégis ízletes ételeket 
szeretne összeütni magának, ezentúl nem hivatkozhat az 
időhiányra. Szulák Andrea ugyanis olyan finomságokkal 
ismerteti meg olvasóit, amelyek akár két fellépés között 
is gyorsan és könnyen elkészíthetőek. Hogy kiknek szól 
a könyv? Leginkább azoknak, akik arra kíváncsiak, ho-
gyan, miért, milyen alkalommal, kiknek és mit főz egy 
hétköznapi díva.

Szabó Edit

GyENGéBB? 
neM!
190 × 235 mm,
216 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR279
Bolti ár: 5990 Ft
KluBáR: 5570 Ft

Ebben a könyvben huszon-
hat remek nő mesél az éle-
téről. Mindannyian a borok 
világában dolgoznak, olyan 
terepen mozognak, ahol 
korábban hagyományosan 
férfiak ültek a kormánynál. 
Magabiztosan, céltudato-
san vezetnek. Van közöttük 
tulajdonos, birtokigaz-
gató, szőlész és borász, 

mindegyikük máshol tart 
az útján, de büszkék arra, 
amit eddig elértek, és nem 
cserélnének senkivel. Né-
hányan gyerekkori álmukat 
váltották valóra, mások 
felnőtt fejjel merészkedtek 
először a pince mélyére, 
megint mások az apától 
megörökölt, nehéz „autót” 
szelídítették magukhoz. 
Bemutatják a boraikat, 
amelyekre büszkék, és 
bizonyítják jártasságukat 
a konyhában is. Mesélnek 
a mindennapjaikról, a csa-
ládjukról, a sikereikről és 
a kudarcaikról, mindarról, 
ami elindította őket azon 
az úton, amelyen ma is 
járnak.

ÉlettervezŐ
Önismereti határidőnapló
130 × 210 mm, 
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR276
Bolti ár: 2790 Ft
KluBáR: 2590 Ft

Az Élettervező egy önis-
me reti határidőnapló. 
Vezér fonalat nyújt a hét-
köz nap jaid szervezéséhez 
és a hosszú távú céljaid 
elmélyítéséhez. 
A naplóban található 
gyakorlatok segítenek, hogy 
önmagadat megismerve 
felülírd régi szokásaidat, 
és tudatosabban haladj 
egy olyan élet felé, amit élni 
szeretnél.

atlantic PREss KöNYVKiAdó

Rupáner-Gallé Margó

rupáner- kOnyha 3.
legújabb bögrés kedvencek
190 × 250 mm,
144 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR274
Bolti ár 3990 Ft
KluBáR: 3690 Ft

A Rupáner-konyha-sorozat 
3. kötetének első receptjei 
a karácsonyi asztalra valók, 
de emellett felsorakoznak 
a „Házilag még finomabb” 
receptek is, a változatos és 
expressz tízórai és uzson-
naötletek, a pofonegyszerű 
sütemények, valamint a 
hétköznapi ételek gyors és 
ízletes bögrés változatai.

Béresi Csilla

festett  
szivárvány
150 × 190 mm,
116 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR275
Bolti ár: 3990 Ft
KluBáR: 3690 Ft

„Nem csupán a szivárvány 
jelentett többet önmagánál, 
de a fény és az égi fények is 
valami nem evilágit sugá-
roztak mindig is magukból 
az ember számára”. A szi-
várvány motívum alakulása 
a festészet történetében. 
És egy pazar képgyűjtemény, 
mely egy kukából előbányá-
szott borítékból került elő.
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Katariina Vuori–Janne Pekkala–Vesa Ranta

szaunaszaKácsKönyv
Finn életek és ételek
195 × 235 mm, 
192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR280
Bolti ár: 5990 Ft  ◆  KluBáR: 5570 Ft

ízletes, házias ételek: szarvasragu, 
rákfarok, glögg és kalács... a könyv-
ben található összes étel szaunában 
készült: a szaunakályha tetején vagy 
az égéstérben, a felöntőkanálban 
vagy a vízforraló üstben.
a gőzfürdőzés szüneteiben kirajzoló-
dik a mai finn szaunakultúra képe is. 
számtalan szaunafélét ismerhetünk 
meg. a szaunázás a finn élet szerves 
része, gyerektől az aggastyánig 
mindenki együtt izzad, falusiak és 
városiak, egyetemisták és híres 
emberek, síoktatók és 
aranymosók, motorosok
és télapók egyfor-
mákká válnak 
a szauna
gőzében.
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AkAdémiAi kiAdó

John Nixon

Szaddám kihallgatója voltam
Egy Cia-elemző emlékei
153 × 234 mm, 304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR286
Bolti ár: 4800 Ft  ◆  kluBáR: 4450 Ft
A szerző hosszú éveken át készült Szaddám 
kihallgatására, ami az iraki vezető 2003-as 
elfogása után megadott a számára. A könyv 
egyedülálló bepillantást enged Irak és a térség 
viszonyaiba, de még inkább az amerikai hatalmi 
gépezet működésébe, és arra késztet bennün-
ket, hogy új szemmel pillantsunk az Iszlám Állam 
felemelkedésére.

Uri Bar-Joseph
izraEl mEntőangyala
nasszer egyiptomi elnök vejének,  
a moszad kémjének igaz története
153 × 234 mm, 460 oldal +  
16 oldal képmelléklet, keménytábla
Rendelési kód: BR287
Bolti ár: 4900 Ft  ◆  kluBáR: 4560 Ft
Nehéz elhinni, de Nasszer egyiptomi elnök veje, 
Szadat bizalmas tanácsadója izraeli kém volt 
„Angyal” fedőnév alatt. Különös jelentősége lett 
mindennek az 1973-as arab–izraeli háború ide-
jén, ugyanis Egyiptom támadási tervei azonnal 
az izraeli titkosszolgálathoz kerültek.

Alfred Price
légi háború a rEiCh fElEtt
Stratégiai bombázóoffenzíva 
németország ellen, 1939–1945
hadiakadémia sorozat
226 × 303 mm,  312 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR288
Bolti ár: 8900 Ft  ◆  kluBáR: 8280 Ft

A könyv nem csupán a képanyaga miatt párját 
ritkító vállalkozás, hanem mert stratégiai, embe-
ri és haditechnikai oldalról is hitelesen ábrázolja 
a Németország felett zajlott légi háborút, még-
hozzá személyes beszámolókra is támaszkodva.

Billnitzer Ernő
két világháború EmlékEi
hadiakadémia sorozat
153 × 234 mm, 292 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR289
Bolti ár: 4600 Ft  ◆  kluBáR: 4280 Ft
Billnitzer Ernő sok képpel illusztrált visszaemlé-
kezése egyedülálló bepillantást enged a Zrínyi 
rohamlövegekkel felszerelt magyar rohamtüzér-
ség történetébe, továbbá az első világháború 
hadi eseményeibe, a Tanácsköztársaság honvé-
dő háborújába, de ugyanúgy izgalmasak a tria-
noni békeszerződés rendelkezéseinek kijátszá-
sáról szóló részek is.

Robert Kershaw
Soha nE add mEg magad
Egy háborús nemzedék emlékei
hadiakadémia sorozat
153 × 234 mm, 460 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR290
Bolti ár: 4900 Ft  ◆  kluBáR: 4560 Ft

A kötetben az ismert hadtörténeti szerző, Robert 
Kershaw a második világháború hétköznapi hő-
sei t, a külföldön és a hátország frontján harcolók 
hiteles emberi hangját szólaltatja meg. Azoknak 
az embereknek a szavaival beszéli el olvasmá-
nyosan a háború történetét, akik átélték azt. 

szerelmeseinek
Afoci

Johan Cruyff
totáliS foCi – Önéletrajz
153 × 234 mm, 288 + 16 oldal 
színes képmelléklet, keménytábla
Rendelési kód: BR281
Bolti ár: 4800 Ft  ◆  kluBáR: 4470 Ft

Johan Cruyff senki máséhoz nem fogható, ma-
radandó nyomot hagyott a mai futball arcula-
tán. Ő volt a holland totális foci szupersztárja, 
majd ő tette a Barcelonát Barcelonává, neki 
köszönhetjük Guardiolát. A könyvben egy nagy 
tanítómester szavait halljuk fociról, életről, si-
kerről, családról.

Jonathan Wilson
a livErpool tÖrténEtE 
10 mECCSbEn
153 × 234 mm, 436 + 16 színes oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR282
Bolti ár: 4900 Ft  ◆  kluBáR: 4560 Ft

Jonathan Wilson, a hatalmas sikert arató Futball-
forradalmak szerzője új könyvében a Liverpool 
FC történetét meséli el, tíz meccs krónikáján ke-
resztül – egészen addig a varázslatos éjszakáig, 
amelyen a csapat háromgólos hátrányról fordítva 
nyert a Milan elleni BL-döntőben.

Jonathan Wilson 
az argEntin foCi
argentína futballtörténete a kezdetektől messiig
153 × 234 mm, 560 + 16 színes oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BR285
Bolti ár: 5400 Ft  ◆  kluBáR: 4990 Ft

A leghíresebb fociszerző, Jonathan Wilson an-
nak a különleges országnak a focitörténelmét 
meséli el izgalmasan, amelynek formálódá-
sában óriási szerepet játszott a futball. Messi, 
Maradona, Di Stéfano és a többiek a focin 
túlmutató módon fontosak arrafelé. A könyv 
olvasmányos argentin kultúr- és társadalom-
történet is egyben.

Andrés Iniesta
élEtEm játéka – Önéletrajz
153 × 234 mm, 296 + 16 színes oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR283
Bolti ár: 4600 Ft  ◆  kluBáR: 4280 Ft

Andrés Iniesta generációjának legkiemelkedőbb 
játékosai közé tartozik, 2004 óta a világot ámu-
latba ejtő Barcelona motorja. Szerénysége, em-
beri tartása, illetve a személyét övező szeretet 
és tisztelet még a legnagyobbak közül is kiemeli. 
Személyisége és élettörténete nem csupán a foci-
rajongók számára jelent inspirációt.

Dominic Bliss
ErbStEin Ernő, 
az ElfElEdEtt futballhőS
tündöklés és tragédia torinóban
153 × 234 mm, 340 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR284
Bolti ár: 4480 Ft  ◆  kluBáR: 4090 Ft

Nagyszerű életrajz, izgalmas családtörténet, 
a magyar és az olasz foci nagy korszaka drámai 
történelmi háttér előtt. Erbstein Ernő a világfut-
ball nagy és legendás alakja, csapatával, a To-
rinóval mindent megnyert 1946 és 1949 kö-
zött. Élete kész regény, mely sokakat inspirált.
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HVG könyVek

Madeline Puckette – Justin Hammack

WinE folly – a bor nagykÖnyvE
195 × 235 mm, 240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR296
Bolti ár: 5500 Ft  ◆  kluBáR: 5090 Ft

Hogyan értékeljük a jó borokat? 
A winefolly.com díjnyertes, profik és amatőrök ezrei 
által kedvelt oldal alapján elkészült könyv újszerű, 
olvasóbarát borkalauz, áttekinthető és könnyen ért-
hető infografikákkal. A könyv a sznobizmust félretéve 
magyarázza el, hogyan kóstoljunk, miként ismerjük 
fel a kiváló minőséget és hogyan találjunk olyan bort, 
amelyet alkalomtól függetlenül szeretni fogunk.

Clive Gifford 

autók, vonatok, 
hajók éS rEpülők
járművek képes enciklopédiája
276 × 216 mm, 256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR297
Bolti ár: 4500 Ft  ◆  kluBáR: 4190 Ft

Az első keréktől az űrhajókig. Ez az enciklopédia 
érdekes tényekkel és több mint ezer lenyűgöző 
képpel mutatja be a földi, légi és tengeri közlekedés 
különféle eszközeit és azok történetét.

az agymanók bemutatják 
az EmbEriSég lEgvakmErőbb 
fElfEdEzéSEi
252 × 301 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR298
Bolti ár: 3200 Ft  ◆  kluBáR: 2980 Ft

Utazz vissza az időben, hogy találkozz a történelem 
leghíresebb utazóival, és kísérd el őket kalandos 
útjaikon! Rengeteg felfedeznivaló vár rád!

Sheryl Sandberg–Adam Grant

b tErv
hogyan küzdjünk meg 
a válsághelyzetekkel és  
találjunk örömöt az életben?
145 × 210 mm,
264 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR294 
Bolti ár: 3900 Ft
kluBáR: 3590 Ft 

Mindnyájunk életében adód-
nak nehézségek, amelyek 
után talpra kell állnunk. 
Sheryl Sandberg, a Facebook 
operatív igazgatója férje 
halála után Adam Grant pszi-
chológustól kapott támoga-
tást. Könyvük segítségével mi 
is könnyebben túljuthatunk 
a nehéz időszakon.

Singer Magdolna

érző férfiak
18 személyes történet 
veszteségekről és feldolgozásról
145 × 210 mm,
256  oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR292 
Bolti ár: 3500 Ft
kluBáR: 3250 Ft 

Singer Magdolna könyvé-
ben 18 interjú olvasható 
bátor férfiakkal – többek 
között Nyáry Krisztiánnal, 
Gerendás Péterrel és 
dr. Buda László val – akik 
vállalták, hogy elmesélik, 
milyen fájdalmak, csalódá-
sok érték őket életük során, 
és miként küzdöttek meg 
a történtekkel.

Janine Di Giovanni

a rEggEl, amikor 
EljÖttEk értünk
Egy újságírónő feljegyzései 
Szíriából
145 × 210 mm,
216  oldal, kartonált
Rendelési kód: BR291 
Bolti ár: 3500 Ft
kluBáR: 3250 Ft 

A szerző a szíriai forradalmat 
kitörése óta figyelemmel kísé-
ri. Megdöbbentő könyvében 
elmeséli azoknak az ellenzéki 
aktivistáknak a történetét, 
akiket a legkisebb provoká-
cióért börtönbe vetettek, és 
beszámol a damaszkuszi elit 
fényes fogadásairól – míg 
a közelben bombák hullanak.

365 játék lEgo® ElEmEkből
ügyESSégi, logikai éS tárSaSjátékok
229 × 276 mm, 256 oldal,  keménytábla
Rendelési kód: BR299
Bolti ár: 6500 Ft  ◆  kluBáR: 5990 Ft

Találd meg a neked való játékot! Indulj LEGO® 
kincsvadászatra! Tanulj meg LEGO® bűvésztrükköket! 
Készíts LEGO® animációs filmet! Készíts saját LEGO® 
játékot mindennap LEGO® elemekből! 

Jonah Berger

ragályoS!
hogyan terjed a siker?
145 × 210 mm,
280  oldal, kartonált
Rendelési kód: BR295 
Bolti ár: 3900 Ft
kluBáR: 3590 Ft 

A marketingprofesszor 
szerző azt kutatja, hogy 
miért terjednek bizonyos 
ötletek jobban másoknál. 
Bemutatja a törvénysze-
rűségeket, amelyek a 
különböző termékekre és 
szolgáltatásokra ugyan-
úgy érvényesek, mint a 
szervezetekben terjedő 
ötletekre és a társadalmi 
változásokra.

Amber Hatch

mindfulnESS  
SzülőknEk
nyugodtabb, boldogabb élet 
kisgyerekkel
145 × 210 mm,
304  oldal, kartonált  
Rendelési kód: BR293 
Bolti ár: 3900 Ft
kluBáR: 3590 Ft 

Szülőnek lenni életünk 
egyik legnagyobb öröme, de 
a gyereknevelés és a családi 
élet mindennapos kihívásai 
rengeteg stresszel járnak. 
A mindfulness, vagyis a tu-
datos jelenlét sokat segíthet 
abban, hogy boldogabb, 
kiegyensúlyozottabb életet 
éljünk.
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PuBlio kiAdó

Benedek László
Samu éS dani kalandjai
1. rész: amerikától az ősmagyarokig
148 × 210 mm, 276 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR305
Bolti ár: 2990 Ft • kluBáR: 2780 Ft
Samu és Dani két kisiskolás. Szüleik Ame-
rikában dolgoznak, így kerül a két fiú egy 
Washington melletti kisvárosba. A gyerekek 
azonban messzebbre vágynak, egy szép na-
pon időutazás keretében visszahuppannak 
az ősmagyarok földjére, ahol maguk is sze-
replővé válnak.

Bagó Tünde – Szalai Krisztián

a bodEni-tó
több mint útikönyv
153 × 225 mm, 
344 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR301
Bolti ár: 4490 Ft • kluBáR: 4180 Ft
A könyv elég információt rejt többévnyi nya-
raláshoz a németországi Bodeni-tó körül. 
A kötetben próbáltunk egyensúlyt kialakítani 
a történelmi városok és a természeti látniva-
lók, a sportolási és a kulináris élvezetek, az 
aktív és a passzív nyaralás lehetőségeinek 
bemutatása között.

Lakatosné Szuhai Györgyi–Poór József

tudatoS élEtvEzEtéS
project life management
projektszemlélet a magánéletben Kézikönyv
210 × 297 mm, 654 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR302
Bolti ár: 12 900 Ft • kluBáR: 11 990 Ft
A Project Life Management logikáját, mód-
szertanát és szemléletét ülteti át mindennap-
jaink tevékenységeire, életünk egyedi törté-
néseinek, eseményeinek színterére. A könyvet 
ajánlom annak, aki szeretné munkája és élete 
egészét újragondolva, logikus rendszerben, 
tudatosan szervezni. 

Rabbi Zamir Cohen

házaS-pár-bajok
a megoldás kulcsa a te kezedben van
153 × 225 mm, 148 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR303
Bolti ár: 3990 Ft • kluBáR: 3690 Ft
A valóság mutatja (a rengeteg válás és szen-
vedő párok), hogy szükség lenne a párkap-
csolatokban bizonyos útmutatásra. Ahogyan 
a gyermekedet nem engednéd jogosítvány 
nélkül autót vezetni, ugyanúgy ne engedd 
(önmagadat sem) házasságot kötni, mielőtt 
nem kap egy alapos útmutatást.

édesVíz kiAdó

Gillian Anderson–Jennifer Nadel 

mi nők
kilenc pszichológiai és spirituális eszköz, 
amire minden nőnek szüksége van
135 × 205 mm, 346 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR309
Bolti ár: 3690 Ft • kluBáR: 3390 Ft
A könyvben a szerzők azt a kérdést 
feszegetik, hogy vajon miért nem tud 
szabadulni oly sok nő a depresszió, 
a függőségek, az önkritika, sőt akár az 
önkárosítás börtönéből. Mennyivel le-
hetnénk hatékonyabbak és erősebbek, 
ha jelenlegi – versenyre épülő – min-
táinkat együttműködésre és együttér-
zésre cserélnénk?

határtalan 
gondolatok
határidőnapló 2018

135 × 205 mm, 314 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR308
Bolti ár: 3990 Ft
kluBáR: 3690 Ft

Inspiráció, relaxáció és asztrológia 
egy páratlan határidőnaplóba 
foglalva!
Ennek a nem mindennapi határ-
időnaplónak nemcsak gyönyörű 
külleme fog elvarázsolni, hanem 
sokszínűsége is! Tökéletes társ 
lesz az aktív mindennapokban. 
Amellett, hogy segítségével köny-
nyedén rendszerezheted teen dői-
det, a benne található lélekmelen-
gető idézetekkel és meditációkkal 
ellazulni is segít.

Louise L. Hay

ÖrÖknaptár
365 gondolat a szeretet jegyében
127 × 105 mm, dobozban
Rendelési kód: BR307
Bolti ár: 6490 Ft
kluBáR: 5990 Ft

A káprázatos naptár 
365 napra elegendő bölcses-
séggel és ragyogó fotókkal inspirálja 
lelki életünket. Bízzunk abban, hogy az élet 
megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van.

Bluemoon könyVek
Kevin Costner–Jon Baird

fElfEdEzők tárSaSága 
Első kötet
155 × 230 mm, 770 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR306
Bolti ár: 5990 Ft • kluBáR: 5580 Ft
Egy elit klub méltóságteljes nyilvános termei 
mögött egy rejtélyes szervezet tevékenykedik: 
a Felfedezők Társasága, kalandorok egy rejtőző 
csoportja, amelynek tagjai vakmerően bejárják 
azokat a helyeket, ahol a fény nem képes áttörni 
az árnyakon, és a józan észt megfosztják trónjá-
tól a mítoszok. A kötetet Rick Ross illusztrálta.
megjelenés: november 23.

Alcser Norbert 

odavágunk a kÖnyvpiaCnak!
148 × 210 mm, 148 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR304
Bolti ár: 1490 Ft • kluBáR: 1390 Ft
A szerzői kiadás dübörög a világban, a 
könyv értékesítésben pedig vérfrissítésre van 
szükség. A könyvkiadást nem a becsődölő 
nagyobb kiadók és könyvértékesítők fogják 
tönkretenni, hanem a több mint 50 éve válto-
zatlan üzleti modell és az ehhez való görcsös 
ragaszkodás.”   
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Nemes Roland

hogyan CSináljunk pénzt 
ingatlanból?
148 × 210 mm, 212 oldal, puhatábla
Rendelési kód: BR310
Bolti ár: 4990 Ft

kluBáR: 4590 Ft
Az első CSINÁLD MAGAD lakáselemző kézikönyv, 
ami kifejezetten lakásvásárlóknak és lakásbefektetőknek 
íródott! 33 gyakorlatias, ingatlant értékelő ellenőrző lista 
és több mint 1000 lakásvizsgálati szempont segítségével 
pontosan tudni fogod, milyen lakás való neked,  
és milyen befektetést fogsz csinálni.

Napjaink rohanó világában lépten-nyo-
mon, úton-útfélen azt halljuk, hogy az 
ingatlanárak folyamatosan emelkednek 
és mindenki ingatlant vásárol. De vajon 
hol a vége az esztelen emelkedésnek? 
Eljön az az idő, amikor egyszer csak azt 
mondják a vevők, hogy most eddig és 
ne tovább. Visszajön még az időszak, 
amikor ismét olcsón vásárolhatunk? 
Vagy már lekéstünk? Nemes Roland, 
író a Hogyan csináljunk pénzt ingatlanból 
című könyvében ezt a kérdést szeretné 
megvilágítani egy vérbeli lakásvásárló 
és ingatlan befektető szemszögéből.

Mik azok a titokzatos erők, amik az 
ingatlanpiacot mozgatják? Mikor, hol 
és hogyan vásároljunk jó ingatlant?

Napjaink dübörgő ingatlanpiacán 
érdemes e még vásárolni? Nem túl drá-
gák már lakások? Milyen lakást válasz-
szak a több ezer eladó közül? Melyik 

LakásvásárLás = 
párváLasztás

A szerző, nEmES roland negyvenes éveinek 
elején járó háromgyermekes apuka. Végzett-
ségét tekintve építőmérnök. Gyermekkora óta 
különleges vágyat érzett az ingatlanok iránt. 
Szakmai pályafutása során az ingatlanpiac 
különböző területein dogozott és számos ingat-
lanpiaci nagyberuházás megvalósítása fűződik 
a nevéhez. 2011 óta vállalkozóként dolgozik és 
aktív szereplője az ingatlanpiacnak, mint kisbe-
fektető. Specialitása a lakáspiac, ahol az elmúlt 
években kiemelkedő teljesítményt tudott elérni 
befektetéseivel. A kiváló ingatlanok felkutatás 
és a sikeres befektetések tető alá hozása szinte 
szenvedélyévé vált az elmúlt években. 
A tudása és tapasztalata legjavát szeretné átad-
ni a Hogyan csináljunk pénzt ingatlanból? című 
könyvében. A könyv tartalma hosszú évekig 
féltve őrzött titokként lapult az otthoni szekré-
nyében melyet most az olvasóközönség elé tár.

való igazán nekem? Mi felel meg a leg-
jobban a céljaimnak?

Ezer kérdés, amire senki sem tudja 
igazán a választ. A könyv oldalait olvas-
va elmerül az olvasó a több mint ezer 
lakásvizsgálati szempontban és csodál-
kozva teszi fel magának a kérdést, hogy 
lehet, hogy én eddig erre még csak nem 
is gondoltam. 

Mert bizony lakást vásárolni nagy fe-
lelősség és könnyen hibázhatunk. Egy 
ingatlan megvásárlása általában hosszú 
időre meghatározza a vásárló életútját. 
Aki jól döntött, boldog és sikeres lesz, aki 

viszont rosszul választott, annak 
bizony hosszú időre csak a bol-
dogtalanság és probléma jut.

A lakásvásárlás és lakásbe-
fektetés problematikája ha-
sonló a párválasztás proble-
matikájához. Alaposan meg 
kell ismernünk a másikat, 
ha hosszú távon sikeresen 
együtt szeretnénk élni.

A könyv fejezetei lépésről lépésre 
végigvezetik az olvasót a lakásválasztás 
és az ingatlanbefektetés csodálatos fo-
lyamatán. Megismerhetjük belőle a be-
fektetési és finanszírozási környezetet, 
kielemezhetjük az ingatlant körülvevő 
környezetet, városrészt és végül a ben-
ne szereplő több mint ezer vizsgálati 
szempont alapján részletesen megvizs-
gálhatjuk az általunk kiszemelt álomla-
kást.

Sosem gondoltam volna, hogy egy 
jó lakás megtalálása ennyire bonyolult 
dolog. De vajon lehet még jó üzletet 
kötni? Van még esélyem megtalálni az 
igazán nekem való lakást úgy, hogy ne 
fizessek érte túl sokat?

Ez az egymillió dolláros kérdés, amit 
mindenki szeretne tudni. 

Ez a könyv egy kitűnő olvasmány, 
ami segítségére lesz mindenkinek, aki 
egy igazán neki való lakást keres és jó 
helyen, jó időben és jó áron szeretne 
ingatlant vásárolni.                             (X)

Egy évtizedre szóló
döntés dilemmája:

MEddig EMElkEdnEk Még
a lakásárak?

37
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HARmAt életmód könyVek

GeRinctoRnA 
kezdő 
Játékidő: 80 perc
Hatékony gerincmobili-
zálás, hát- és hasizom-
erősítés. 
Rendelési kód: BR315

GeRinctoRnA 
HAlAdó
Játékidő: 80 perc
Hatékony gerincmobili-
zálás, hát- és hasizom-
erősítés jobb erőnléttel 
rendelkezőknek.
Rendelési kód: BR314

mozoGJunk!!!

Saxum kiadó

nagy képES biblia
210 × 300 mm, 960 oldal + 
64 oldal színes melléklet, 
arany élmetszéssel, bőrkötésben
Rendelési kód: BR323
Bolti ár: 15 800 Ft  ◆  kluBáR: 9990 Ft

Az Ó- és Újtestamentum teljes szövegé-
vel, Michelangelo, Tintoretto, Veronese, 
El Greco, Murillo és mások bibliai tárgyú 
festményeinek reprodukcióival,  
új kiadásban jelent meg.

Francesca Zampone 

találd mEg a SzErElmEt!
gyakorlatok a boldogsághoz
148 × 210 mm, 80 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BR319
Bolti ár: 1780 Ft  ◆  kluBáR: 1650 Ft

A könyv megtanítja, hogy a boldogság 
csak akkor érhető el, ha a megélt érzel-
mi kapcsolat nem összenyom, hátráltat 
téged, hanem éppen ellenkezőleg: 
ösztönöz, gazdagít, erősít, támogat.

Elke Fox

papírhajtogatáS
a kiS Sárkánnyal
210 × 297 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR320
Bolti ár: 2500 Ft  ◆  kluBáR: 2290 Ft

A könyv segítségével hajtogathatunk 
rókát, gőzhajót, repülőt, madarat 
és virágokat. A hajtogatás nemcsak 
a finommotorikus képességeket fejleszti, 
hanem az ötletek kivitelezése közben a 
gyerekek megtanulnak pontosan dolgoz-
ni, és koncentrálni. A rajzok segítségével 
könnyen követhetjük az egyes lépéseket. 

Elena Alquati

SzépSég EgéSzSégES étElEkkEl
hogyan táplálkozzunk egészségesen?
80 recepttel
148 × 210 mm, 144 oldal, flexibilis
Rendelési kód: BR321
Bolti ár: 2950 Ft  ◆  kluBáR: 2750 Ft

A kötet bemutatja, hogyan tudjuk javítani a bőr, 
a haj, a köröm egészségét teljes kiőrlésű gabona-
félékkel, hüvelyesekkel, zöldségekkel és egyéb 
egészséges ételekkel, anélkül, hogy gyógyszerek-
hez vagy kémiailag előállított ipari termékekhez, 
kozmetikumokhoz kelljen fordulnunk.

Gabriele Bickel

gyógyító kErt
kertkialakítás, növénygyűjtés, jó közérzet
50 recepttel
176 × 250 mm, 192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR322
Bolti ár: 3950 Ft  ◆  kluBáR: 3680 Ft

A szerzőnő megmutatja, mely növényekkel 
tehetünk egészségünkért, gyógyíthatjuk pana-
szainkat, és hogyan gondozzuk őket a kertben. 
A kert kialakítása, beültetése és gondozása. 
50 recept a nyerskoszttól a gyógyteákon és 
borogatásokon át a levesekig. A legfontosabb 
zöldségek, gyümölcsök és fűszernövények.

Putnik-Mayer Yvette

gazdiképző
Eb-adta megoldások felnőtt kutyákhoz
140 × 200 mm, 250 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BR311
Bolti ár: 3590 Ft  ◆  kluBáR: 3290 Ft
Nem érted a kutyád engedetlenségét, szökési kí-
sérleteit? Süket, amikor visszahívod? Szobatiszta 
volt, mégis újra bepiszkol? Ugatoperát tart éjje-
lente, s nem tudod az okát? A könyv gyakorlati út-
mutatást ad a rossz szokások megelőzéséhez és 
a viselkedésbeli problémák megszüntetéséhez.

Sri Chinmoy

Szív-kErt
aforizmagyűjtemény 
az öröm és az ösztönzés jegyében 
143 × 143 mm, 131 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR312
Bolti ár: 2700 Ft  ◆  kluBáR: 2490 Ft

A kötetben lévő több mint 300 aforizma az örök 
igazságok bölcsességét tárja fel, melyeket befo-
gadva újjászülethetünk, új emberré válhatunk. 

AJÁNDÉK

FuVolA cd 

MELLÉKLETTEL

Sri Chinmoy

az ÖrÖm Szárnyai
útkeresés a belső harmóniához
140 × 210 mm, 229 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR313
Bolti ár: 2500 Ft  ◆  kluBáR: 2290 Ft
A könyvből megtanulhatjuk, hogyan alakítsuk át 
a félelmet bátorsággá, a kétséget hitté, az aggo-
dalmat magabiztossággá, az irigységet az egy-
ség érzésévé. Megtudhatjuk mit tehet értünk 
a vidámság, a lelkesedés, a türelem és a remény.

HAnGos- könyV MELLÉKLETTEL

keRinGésJAVító 
toRnA 1.
Játékidő: 70 perc
Mozgásprogram visszér, 
trombózis, ödéma 
megelőzésére, illetve 
meglévő panaszok eny-
hítésére.
Rendelési kód: BR316

Bolti ár: 
990 Ft/DVD
kluBáR: 
920 Ft/dVd

teRHesséGi toRnA 
plusz relaxáció és légzéstechnika
Játékidő: 68 perc
Kedves Szülők! Fontos, 
hogy Önök szülésük aktív 
résztvevőivé váljanak. Ehhez 
nyújt segítséget az első hazai 
DVD, mely a szülésre való 
felkészülés teljes anyagát 
tartalmazza.

szoPtAtási 1x1 
táplálás, gondozás
Játékidő: 102 perc
Gyakorló szakembe-
rek – gyermekorvos, 
pszichológus, védő-
nő – nyújt segítséget a 
sikeres szoptatáshoz 
a stresszhelyzetek meg-
oldásához.

dVd-csomAG kismAmáknAk
kluBáR: 990 Ft/2 dVd

Rendelési kód: BR317
            2   dVd eGycsomAGBAn
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HARmAt  kiAdó

ÚJ!
Bethan James – Kállai Nagy Krisztina

óvodáSok bibliája
190 × 190 mm, 126 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR331
Bolti ár: 3500 Ft  ◆  kluBáR: 3250 Ft

3–5 éveseknek készült ez a lendületes rajzokkal 
teli Biblia, melynek képi világa és történetme-
sélése az óvodások korosztályához alkalmazko-
dik. A kötetből közel hatvan fontos Ó- és Újszö-
vetségi részt ismerhetnek meg a gyerekek.

Miklya Luzsányi Mónika–
Kelemen Czakó Rita

időutazáS a királyok 
éS próféták korába
215 × 260 mm, 68 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR333
Bolti ár: 3500 Ft  ◆  kluBáR: 3250 Ft

A próféták és a királyok korába hívunk té-
ged − az egyik legizgalmasabb korszakba 
Izráel népének történetében. Vegyél részt 
nagy csatákban és háborúkban, legyél 
szemtanúja a bibliai eseményeknek, és 
ismerd meg az akkori emberek életét! Vár 
rád rengeteg érdekesség és feladvány is. 

Marion Thomas
a lEgSzEbb 
bibliai tÖrténEtEk
210 × 280 mm, 62 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR332
Bolti ár: 3200 Ft  ◆  kluBáR: 2980 Ft

A 28 történetet tartalmazó kiadványnak 
köszönhetően a kisgyermekek is megis-
merkedhetnek az Ó- és Újszövetség leg-
fontosabb szereplőivel és eseményeivel. 
A történeteket a díjnyertes olasz illusztrá-
tor, Daniele Fabbri lenyűgöző képei keltik 
életre.Kevin Leman

SEgítSég, 
akaratoS a gyErEkEm!
135 × 205 mm, 240 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR325
Bolti ár: 3200 Ft  ◆  kluBáR: 2980 Ft

Hangos, agresszív vagy épp csöndes és érzé-
keny, makacs vagy manipulatív – bármelyik 
típust is képviselik, az erős akaratú gyerekek 
nagy kihívást jelentenek szüleiknek. Leman 
tanácsai segítenek, hogy a gyermekükben 
munkálkodó erőt pozitív irányba tereljék, és 
elkerüljék a mindennapos küzdelmeket.

Johan Frinsel 

karáCSonyi tÖrténEtEk
130 × 197 mm, 140 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR326
Bolti ár: 2900 Ft  ◆  kluBáR: 2690 Ft

A kötet igazi karácsonyi meglepetés, amely az 
ünnep valódi jelentésére igyekszik ráirányítani 
a figyelmünket. A rövid, mégis szívbe markoló 
történeteket olvasva az az érzésünk támad, 
hogy ezek akár velünk is megtörténhetnének, 
segítségükkel pedig újra felfedezhetjük a kará-
csony mögött húzódó csodát.

Cs. Szabó Sándor

luthEr
I. KÖTET: az út
135 × 205 mm, 468 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR327
Bolti ár: 3900 Ft  ◆  kluBáR: 3590 Ft

Cs. Szabó Sándor kétkötetes regényének első 
része különleges nézőpontból mutatja be a 
reformátor, Martin Luther életét a kezdetektől 
a 95 tétel megszületéséig. A könyv lapjain egy 
hús-vér férfi alakja jelenik meg: egyszerre lát-
juk Luthert rettenthetetlen vitázónak és félel-
meivel küzdő embernek.

Gary Chapman

az 5 SzErEtEtnyElv
Öröknaptár
127 × 100 mm, 368 oldal, naptár
Rendelési kód: BR324
Bolti ár: 3500 Ft  ◆  kluBáR: 3250 Ft
Inspiráló idézetek pároknak az év min-
den napjára Gary Chapman Az 5 sze-
retetnyelv – Egymásra hangolva című 
könyve alapján. Az öröknaptár a sze-
retet kifejezésének és befogadásának 
titkát járja körül.

Francine Rivers 

az oroSzlán jElE-trilógia
hang 
a SzélbEn
135 × 205 mm,
580 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR328
Bolti ár:  3500 Ft
kluBáR: 3250 Ft

viSSzhang 
a SÖtétSégbEn 
135 × 205 mm,
580 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR329
Bolti ár:  3900 Ft
kluBáR: 3590 Ft

ha EljÖn 
a hajnal
135 × 205 mm,
550 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR330
Bolti ár:  3900 Ft
kluBáR: 3590 Ft

Francine Rivers meglepő 
fordulatokkal teli regény-
sorozatában az I. század 
viharos és kegyetlen korá-
ba kalauzolja olvasóit, és 
betekintést nyújt a Rómá-
ban, Epheszoszban, Jú-
deá ban és Germániában 
élő népek mindennapjai-
ba. Az oroszlán jele-triló-
giában az ifjú arisztokrata 
iránt érzett szerelme és az 
Istenbe vetett hite között 
őrlődő zsidó rabszolgalány, Hadassa tör-
ténetén keresztül követhetjük végig Róma 
erkölcsi hanyatlását. Ezzel párhuzamosan 
pedig Atretes, a gladiátornak kiképzett 
germán harcos szemén át a „barbár” világ 
gondolkodásmódját, szokásait, illetve a 
birodalommal szembeni szélmalomharcát 
is megismerhetjük. 
Francine Rivers több szálon futó trilógiája 
finom érzékkel rajzolja meg a keresztény-
ség kialakulásának és elterjedésének ko-
rai időszakát.  
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menő könyVek  ◆  mAnó könyVek

E. K. Johnston

EzEr éjSzaka
135 × 215 mm,
320 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR335
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Egy történet a halál árnyékából, 
amely még sosem hangzott el.
Az uralkodó palotájában a lány a biztos 
halálra vár. Ám éjre éj jön, és a lány 
elbűvöli a királyt a történetével, amely 
különös mágiát sző kettőjük közé, meg-
elevenítve a lány szavait. Ahogy a történet 
kanyarog, és színnel telik meg, a lány 
varázsa is egyre erősödik. Elég erős lesz-e 
ahhoz, hogy megmentse az életét? 

Sam Munson

SzíváS 
135 × 215 mm,

256 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR336

Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Addison Schacht a fejébe 
veszi, hogy kideríti, ki és miért 

gyilkolta meg az osztálytársát, Kevin 
Broadust. Megszállottan ragaszko-
dik tervéhez, még akkor is, amikor 

Ásóval olyan rejtély közepébe 
csöppen, melyet nem biztos, hogy 

kezelni tud. Szókimondó és őszinte 
regény a kamaszkorból. 

S. Jae-Jones

alvilági dal 
135 × 215 mm,
448 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR340
Bolti ár: 3490 Ft
kluBáR: 3250 Ft

Egy világ, amelyben  
szívesen elvesznél.
Sötét, romantikus és felejt-
hetetlen könyv a Szépég 
és szörnyeteg felnőtté vált 
rajongóinak.
Az év utolsó éjszakája. 
Beköszönt a tél, és a Goblinkirály 
kilovagol, hogy  felesé -
get keressen magának...

Kalapos Éva

muSzáj?!
EllEnpontok-sorozat 3. 
129 × 197 mm,
284 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR337
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Jamie Kyle McGillian 
pénzguruk kézikÖnyvE
keress, spórolj, költs és fektess be okosan!
153 × 228 mm, 106 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR334
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

A pénzügyi érzék fejlesztésével érdemes 
már tizenéves korban foglalkozni. Ez 
a szórakoztató és igen hasznos kisokos 
sokat segíthet a tiniknek abban, hogyan 
kezeljék a zsebpénzüket, mire figyelje-
nek vásárláskor és milyen befektetések 
közül választhatnak.

Helaine Becker

nE izgulj!
trükkök, tanácsok, praktikák gyerekeknek, 
hogy ne legyenek stresszes felnőttek
145 × 210 mm, 96 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR339
Bolti ár: 1990 Ft
kluBáR: 1850 Ft

Néha-néha mindenki stresszel, hiszen 
annyi dolgunk van otthon és az iskolá-
ban is. Nem könnyű mindennek eleget 
tenni. Lapozz bele ebbe a könyvbe, 
és biztosan találsz majd pár jól bevált 
tippet, amikkel csökkentheted a min-
dennapi feszültséget.

Noel Streatfeild

korCSolyaCipők 
141 × 200 mm,

376 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR338

Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2780 Ft

Harriet és Lalla a korcsolyapályán 
ismerkednek meg, és hamarosan 

elválaszthatatlan barátnők lesz-
nek. Lalla tehetsége és vidámsága 

jó hatással van Harrietre, és az ő 
kedvessége is ösztönzőleg hat Lallára. 
Ám úgy tűnik, a két lány élete teljesen 

más irányba tart. Vajon megmarad 
a szoros barátság kettejük között?

10+

8+

10+

14+14+

16+

12+

Zsombor és Ábel maguktól soha-
sem beszélgetnének egymással. 
Ám, ha az ember apja/anyja egymásba 
szeret, sőt, össze is költöznek, akkor kény-
telen lesz. Pláne, ha az egészet megfejelik 
egy nagy, közös családi síeléssel, előre 
borítékolhatjuk, hogy ebből sok jó nem 
sülhet ki. Vagy mégis?
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AJánló

Csapody Kinga–Lakatos Levente–
Pásztohy Panka

ToMo
az első vakkantás 
196 × 196 mm,
48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR341
Bolti ár: 2490 Ft

kluBáR: 2290 Ft
Tomo nem más, mint Lakatos Levente 
shiba inu fajtájú kutyája, aki elmeséli, 
milyen is az élet valójában Leventével. 
Annyit elárul hatunk, hogy nem fenékig 
velőscsont!

A címben kiemelt tanácsot Tomo adja, aki nagyon is tudja, 
hogy miről beszél. Tomo kutya egy shiba inu, Lakatos Le-
vente lakótársa, a háromszoros Aranykönyv-díjas íróé, akinek 
fordulatos regényeiért tömegek rajonganak. 

Így talán már érthető, hogy miért veszi a fejébe a kutyája 
is, hogy bestsellert ír. Ez még csak az első vakkantás, így mint 
sok kezdő szerző, Tomo is a saját életéből merít. Annyit már a 
fülszövegben megígér, hogy nem szépít semmin. A gyerekek 
minden bizonnyal könnyen azonosulnak a csetlő-botló kutya-
kölyökkel, a nagy ágyról leesésekkel, a nem akarok fürödni har-
cokkal, a bepisilős balesetekkel, az örökös morgolódással. Vagy 
azzal, hogy milyen, amikor mi, felnőttek viccesnek gondoljuk 
magunkat, vagy azt hisszük, remekül énekelünk, pedig…

A hét mesét tartalmazó kötetben Csapody Kinga tolmá-
csolja a kissé ironikus, gazdáját sokszor nem kímélő kutyakö-
lyök mondatait. 

 Azon túl, hogy egyes részekben a gyerekek magukra is-
merhetnek, a felnőttek is jól szórakozhatnak a szereplőkön. 
Mindebben nagy segítség, hogy Pásztohy Panka egy igazán 
cuki Tomót varázsolt a könyv lapjaira. A népszerű illusztrátor 
ezúttal új oldalát mutatja meg, a színes kutyus mellé gazdája 
alakját képregényes stílusban ábrázolja. 

Sohase éljetek együtt egy íróval!

Rá kellett jönnöm, hogy Levente 
nem reggel a legszórakoztatóbb. 
Vagy egész éjjel ír, és ilyenkor 

baromi fáradt (és nyűgös), vagy kivéte-
lesen aludt valamennyit, és épp reggel 
fáradt (és nyűgös). Fogadjatok el egy 
tanácsot: ilyenkor pláne ne rágcsáljátok 
a kezét! Meg a nagylábujját. Se. Szerin-
tem ez a szüleitekkel is így van. 

Én próbáltam eljátszogatni a játé-
kaim mal, hogy ne zavarjam. Igen, vol-
tak már akkor is játékaim, mert Levente 
szerintem mindent megvett nekem, 
amit csak látott. Felét el sem bírtam, 
a másik felével meg nem tudtam, mit 
kezdjek, így megrágtam. Az legalább 
jól esett. Egész megnyugodtam tőle, pe-
dig dinka egy szokás. Ezen később sokat 
vitáztunk. De nem szophatom a man-
csomat, mint te az ujjadat, vagy mehe-
tek el mindig futni a kutyajátszó-
térre, hogy megnyugodjak, nem?!

Szóval, épp azzal foglalatoskod-
tam, hogy a lakás minden pontján 
legyen egy játékszer – nehogy már 
épp ne lehessen mihez nyúlnom –, 
amikor hallom, hogy az én gazdám 
ugyanazt ismételgeti. 

– Tomo. Tomo! Tomoo!! To mooo!!! 
Tomoooo!!!!

Hegyezni kezdtem a fülem, mert 
azért ez egy picit gyanús lett. (Lát-
tátok már, milyen gyönyörű füleim 

vannak?) A nyugidalból ismerős volt 
ez a szó, vártam, hogy kibökje, mit is 
szeretne vele. Farkasszemet néztünk, 
majd odajött hozzám, leült mellém, és 
az ölébe emelt.

– Örülök, hogy felfigyeltél rá. Igen, 
neked mondtam, hogy Tomo. Mert ez 
lesz a neved. Sok mindent jelent, pél-
dául azt, hogy haver, barát, és én nagyon 
remélem, hogy mi jó barátok leszünk. 
De azt is jelenti, hogy bölcsesség. 

Aztán arcán széles vigyorával mondta: 
– Valahogy jelezned kéne, hogy tud-

jam, szólíthatlak-e így.
Gondolkodtam kicsit, és szerintem 

jól hangzik, hogy én, a bátor vadászó 
kutya egy bölcs barát is legyek. Aranyos 
Leventétől, hogy ezt kitalálta nekem. 

Annyira jó fej volt, hogy odamentem, 
és örömömben jól arcon nyalintottam.

– Azt olvastam, hogy Tomo nagyon 
bátor kutyus lesz, okos is, és ked-
ves. Hát, úgy tűnik, tényleg így van – 
mondta Levente, de, mondjuk, erre 
már annyira nem tudtam figyelni, mert 
valami nagyon fura szag kezdte csavarni 
az orromat. 

Megszaglásztam Levente fejét, ke-
zét, aztán lábát is, de nem onnan jött 
a bűz. Nem volt más hátra, kénytelen 
voltam a csinos orrommal követni a 
bűzvonalat, ami elvezetett aaaaaa… 
szóval igen. A tomporomig. Nem hit-
tem el, hiszen egy ilyen szép, aranyos 
kiskutya biztosan nem eregethet ennyi-
re oltári büdöset. Az ki van zárva.

Részlet
a töRténetbol’’

5+
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mAnó könyVekStefanie Dahle

szAmóckA
nAPsütés és ePeRVARázs 
215 × 280 mm, 80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR347
Bolti ár: 3990 Ft • kluBáR: 3690 Ft
tizenkét bájos történet a Szamócás-
kertből. a kis epertündér és barátai 
csúszdapartit rendeznek, legyőzik 
a rendíthetetlen gilisztalovagot és 
félelmetes jelmezbálon vesznek részt. 
Szamóckával csupa kaland az élet!

Erwin Moser

CSodálatoS jóéjtmESék 
163 × 238 mm, 240 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR342
Bolti ár: 3490 Ft • kluBáR: 3250 Ft
Bármelyikünkkel előfordulhat, hogy világgá 
megyünk, és mókás, ijesztő, barátságos, vagy 
éppen veszélyes állatokkal találkozunk. Aki pe-
dig szívesebben olvasgat róluk meséket, sze-
retni fogja Erwin Moser legújabb történeteit ka-
landokról, találmányokról, az otthon melegéről 
és a barátság erejéről. 77 bájos és izgalmas 
mese álmodozóknak és kalandvágyóknak.

Andy Griffiths–Terry Denton

a 39 EmElEtES lombtoronyház
129 × 197 mm, 352 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR346
Bolti ár: 2990 Ft • kluBáR: 2780 Ft
Látogasd meg Andyt és Terryt a káprázatosan 
menő 39 emeletes lombtoronyházukban! Ug-
rálj a világ legnagyobb trambulinján, sütögess 
pillecukrot egy vulkán tetején, merülj alá a 
csokivízesésben, simogass dinóbébiket, állj ki 
egy bokszmeccsre az Ormányzóval és találkozz 
Stupido professzorral, a világ leghíresebb fel-
nem-találójával. Mire vársz? Nyomás felfelé!

Chris Higgins

bolondoS CSaládom
nEm fér a bőrébE 
129 × 197 mm, 136 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR345
Bolti ár: 1290 Ft • kluBáR: 1190 Ft
Elkezdődött egy újabb év a suliban!
Anyu hasában egyre nagyobb a kistesóm, mi-
közben a család lassan a karácsonyra készülő-
dik. Össze kell állítani a kívánságlistákat és be 
kell csomagolni az ajándékokat. De mi történik, 
ha egy minden képzeletet felülmúló ünnepi 
ajándék érkezik?

Irene Adler
ShErloCk, lupin éS én

a bűn fEjEdElmE 
141 × 200 mm, 232 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR343
Bolti ár: 2990 Ft • kluBáR: 2780 Ft
A tavasz beköszönte nem vidítja fel Sherlock 
Holmest, aki alig várja, hogy újabb nyomozás-
sal foglalhassa le zseniális elméjét. Kezdetét 
veszi a viadal egy kivételes képességekkel 
megáldott, titokzatos bűnözővel, majd sok-sok 
fordulat után Sherlock, Lupin és Irene döbbe-
netes felfedezést tesz. 

Ute Krause
muSkétáSok
kalandra fel! 
163 × 238 mm, 208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR348
Bolti ár: 3490 Ft • kluBáR: 3250 Ft
A négy muskétás visszatér! Picandou, Fondu, 
Pomme de Terre és Rőtszakállú Richárd rossz 
hírt kap: Gizi mama és Margit néni tengeri ha-
jókirándulásra indul, így a Fröhlich csemege-
üzlet hetekig zárva tart! Nincs más hátra, mint 
felszökni a Traviata fedélzetére… Újabb izgal-
mas kalandregény a négy rágcsálóval.

Balázsy Panna
Szandra éS a 3.b.

CSúCSSzupEr 
145 × 215 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR344
Bolti ár: 1690 Ft • kluBáR: 1580 Ft
Itt Szentesi Szandra jelentkezik röviden, mert 
nyáron nincs időm írni. Hogy mit csinálok he-
lyette? Lovastáborban voltam és már azt is 
tudom, hogy milyen egy művésztelep. Aztán 
sellőként úszkáltam a tengerben, majd a nap-
lementében... – na ezt nem mondom el. Szóval 
lesz itt minden, csillag- és foghullás, miközben 
véget ér a nyár, és én nem leszek többé 3.b-s.

10+

4+

6+

7+

7+
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Tóth Krisztina
zseBlámPás 
mesék 
210 × 240 mm, 
56 oldal, keménytáblás 
Rendelési kód: BR349 
Bolti ár: 2990 Ft 
kluBáR: 2780 Ft 

A titkos hóember a nyarat is átvészeli, a száz-
lábúval a metróalagútban találkozhatunk, és 
azt  is megtudhatjuk, hol támad a csizmaevő. 
Tóth Krisztina legújabb mesekönyve a Zseblám-
pás mesék, a tavasszal megjelent Felhőmesék 
párja. A mesékhez ismét Timkó Bíbor rajzolt 
varázslatos képeket.

5+
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Francz Magdolna –
Rozgonyi Sarolta 

BudAPest
Világváros a duna partján
230 × 280 mm,
48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR355
Bolti ár: 3200 Ft
kluBáR: 2980 Ft

A Budapest című kötetből megtud-
hatják a gyerekek, milyen szerepet 
kapott Budapest fejlődésében az, 
hogy a Duna partján fekszik. 
Kiderül, hogy mitől világváros 
Budapest, mit rejtenek a föld alatti 
közművek, hogyan működik a város, 
hová járnak szívesen a fiatalok, és 
miért szeretik a fővárost a külföldi turisták.

Mi MICSODA – ovisoknak
évSzakok
230 × 230 mm,
12 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR358
Bolti ár: 2950 Ft
kluBáR: 2750 Ft

Ezernyi kérdésre kínál óvodásoknak 
való, okos válaszokat a legújabb 
Mi MICSODA-sorozat. Az idén 
4 népszerű címmel jelentkezett, 
és jövőre újabb címekkel bővül 
majd. Az Évszakok könyvecskéből 
a gyerekek megtudhatják miféle 
virágok nyílnak tavasszal, mivel 
tölti a mókus a telet és azt is, mikor 
érnek a különböző gyümölcsök.

Az izgalmas kukucskálók is felfede-
zésre várnak!
Már megjelent kötetek: 
A tanyán, Állatsimogató, Az erdő.

Sorozatok 
mindEn koroSztálynak!

A Mi MICSODA-sorozat azokhoz 
a gyerekekhez szól, akik szívesen 
indulnak kalandos, képzeletbeli tú-
rákra a tudomány, a technika és a 
természet  világába. A sorozat évről-

évre új címekkel bővül, melyek amel-
lett, hogy izgalmas olvasmányként 
kikapcsolódást nyújtanak a gyerekek 
számára, a tananyaghoz kapcso-
lódva a tanulásban is segítik őket. 

A kötetek jellemzői:
237 × 280 mm, 
20 oldal, keménytábla
Bolti ár: 3690 Ft/kötet
kluBáR: 3390 Ft/kötet

Ez az interaktív ismeretterjesztő 
sorozat kiváló szórakozást nyújt 
az olvasni még nem tudó, vagy 
éppen olvasni kezdő korosztály-
nak. A felnyitható kukucskálók 
felkeltik a kis olvasó kíváncsi-
ságát, és aktív közreműködésre 
sarkallják. 

Mi MICSODA – Junior
az EmbEri tESt
Rendelési kód: BR356

tűzoltók
Rendelési kód: BR357

Csapody Kinga – Pásztohy Panka

türElmESEn várakozunk
feladatok, fejtörők, tippek
148 × 205 mm, 24 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR354
Bolti ár: 790 Ft • kluBáR: 740 Ft
Nagyon hosszú tud lenni egy utazás, vagy 
várakozás, és ilyenkor a gyerekek is, mi, fel-
nőttek is könnyen válunk türelmetlenné. Íme 
néhány feladat, amivel lefoglalhatjuk cseme-
ténket, hiszen rajzolva, színezve, fejtörőzve ta-
lán gyorsabban szalad az idő! Pásztohy Panka 
bájos rajzaival pedig egészen biztosan!

4+

8+

5+
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Julia Boehme

bori éS a SzupEr 
SzülEtéSnap
145 × 215 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR350
Bolti ár: 1490 Ft • kluBáR: 1380 Ft
Bori életében megváltozik néhány dolog. Anya 
újra dolgozni kezd. De Bori nem aggódik. Csak 
nem lehet olyan nehéz hetente egyszer egy 
kicsit Jakabra vigyázni. És ahhoz is elég nagy 
már, hogy saját lakáskulcsa legyen. Csak a 
születésnapjával rendben legyen minden...

7+
Christian Tielmann
bErCi éS a tiSztESSégES 
vErSEny
145 × 215 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR351
Bolti ár: 1490 Ft • kluBáR: 1380 Ft
Bercinek végre sikerült. Megszerezte a fehér-
sárga dzsúdó övet. Tudja, hogy az edzésen 
kívül tilos dzsúdózni, mégis ki kell találnia 
valamit, hogy visszavághasson Beninek és To-
minak, akik folyton piszkálják a barátját, Lac-
kót. Szerencsére most is talál rá módot, hogy 
megleckéztesse a negyedikeseket.

Rosie Banks

gyémánt 
Szárnyak
Rendelési kód: BR352
A gyémántfákat gondozó 
szárnyas paripák a trollok 
fogságában sínylődnek, 
amióta Keserű királynő 
átvette az uralmat a Titkos 
Királyság felett. A barátnők útnak indulnak, 
hogy megtalálják a harmadik drágakövet, 
a királyi gyémántot, ám ehhez először ki kell 
szabadítaniuk repülő barátaikat.

6+

Rosie Banks 

rubin rEjtély
Rendelési kód: BR353
Nellinek, Fanninak és Jázminnak már csak egyetlen 
drágakövet kell megtalálniuk, hogy Vidám király újra 
elfoglalhassa az őt megillető trónt. Az utolsó drága-
kőért bátor harcot kell vívniuk Keserű királynővel. 

A kötetek jellemzői:

129 × 197 mm,

112 oldal, kartonált

Bolti ár: 

990 Ft/kötet

kluBáR: 920 Ft/

kötet
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Bartos Erika 
buda hEgyEi
brúnó budapesten sorozat
200 × 200 mm, 288 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR359
Bolti ár: 3999 Ft • kluBáR: 3690 Ft
Míg az első kötetben Buda történelmi 
helyszíneit, a Várnegyedet, a Gellért-
hegyet és Óbudát barangoltuk végig, 

a második részben Buda hegyvidé-
két, Észak- és Dél-Budát fedezheti fel 
az olvasó – őszi, adventi-karácsonyi 
hangulatban. 
A hatkötetes sorozat tematikusan és 
mesésen mutatja be Budapest gyere-
kek számára érdekes helyeit.
Minden kötethez Fényképes foglal koz-
tatófüzet társul sok játékos feladattal 
és gazdag fotóanyaggal.

A 6 kötetes 
mesés sorozat 
2. része

Balázs Ágnes

a bESzélő kiSkutya 
éS máS tÖrténEtEk
160 × 200 mm, 56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR363
Bolti ár: 2199 Ft • kluBáR: 1990 Ft
Ha te is örökmozgó vagy, akkor ezek a mesék 
éppen neked szólnak! A mulatságos történe-
tek alatt ugrálhatsz, tapsolhatsz, szaladgál-
hatsz, sőt még kiabálhatsz is, de csak akkor, 
amikor elhangzanak a feladatokra buzdító sza-
vak. Keltsd életre a vidám történeteket! 

olivier Muller

bErtold, a titkoS ügynÖk
már tudok olvasni sorozat
139 × 200 mm, 56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR362
Bolti ár: 1999 Ft • kluBáR: 1860 Ft
Káposztazúzó Bertold vagyok, a híres titkos 
ügynök, Krixkrax Krisztofer hörcsöge. Tudok 
írni-olvasni, és simán kiszámolom egy 0,8 cm 
átmérőjű kukoricaszem felszínét, vagy ha kell, 
képes vagyok térben ábrázolni egy eszményi 
ketrecet automata alomcserélővel és lengő-
trapézzal. Szent salátalevél! Velem szemben 
nem sok esélye van egy bűnözőnek! 

Dariusz Tuzimek

nEymar
a futball mágusa
168 × 238 mm, 184 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR366
Bolti ár: 2999 Ft • kluBáR: 2790 Ft
A hároméves Neymar da Silva Santos Júnior 
labdával a kezében aludt el. És mivel minden 
alkalomra labdát kapott, már ötven darab 
gyűlt össze belőlük! Székek és fotelek között 
cselezett, az első gólját a kanapénak rúgta. 
E gazdagon illusztrált könyvből megtudhatod, 
hogyan tanult meg Neymar focizni, milyen fon-
tos neki a család, és mennyire élvezi az életet.

Gyárfás Endre

halló, itt puSkáS!
puskás tivadar kalandos élete
135 × 200 mm, 208 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BR367
Bolti ár: 1999 Ft • kluBáR: 1860 Ft
Hol a veszélyes vadnyugaton tűnik fel, hol egy 
elegáns bécsi kávézóban, de találkozhatunk 
vele Pesten és Erdélyben is. Vajon ki rejtőzik 
a kackiás bajusz és a tömött szakáll mögött? 
Aranyásó vagy kalandor? Üzletember vagy fel-
találó? Puskás Tivadar mindez egy személy-
ben. Ő találja föl a telefonközpontot, és öcs-
csével együtt ő vezeti be hazánkban a telefont.

6+

5+

Lázár Ervin

ÖrEgapó madarai
165 × 205 mm, 56 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR364
Bolti ár: 2199 Ft • kluBáR: 1990 Ft
Könnyű nyári estéken Öregapó leül a tornácára, 
és mesélni kezd a madarakról – a fecskéktől a 
baglyokon át a seregélyekig. Lázár Ervin szívhez 
szóló, rövid történeteiben madárdallal telik meg 
a dunántúli táj, Bódi Kati pedig részletgazdag 
rajzain kelti életre Öregapó madarait.

6+
9+
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Nyulász Péter–Ritter ottó

a hoSSzúfülűEk kinCSE
a berger Szimat Szolgálat 3. kalandja
137 × 185 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR365
Bolti ár: 1799 Ft • kluBáR: 1670 Ft
Maxit és Trixit elkapják Óbudán, egy múzeum-
ban, ahonnan eltűnt a Fekete Kutya. Egy titkos 
jegyzet szerint ez a szobor a kulcs egy rejtélyes 
kincs megtalálásához. A szálak a déli féltekére 
vezetnek. Sikerrel járnak-e hőseink a hosszú-
fülűek földjén, a Húsvétszigeten? Fordulatos 
kalandok során kapunk választ a kérdésre.

6+

6+

otfried Preußler

krabat
móra klaSSz sorozat
149 × 210 mm, 232 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR368
Bolti ár: 1999 Ft • kluBáR: 1860 Ft
A koselbruchi malomban titokzatos iskola 
működik: a félszemű Mester varázslást tanít ti-
zenkét tanítványának, köztük a tizennégy éves 
árva Krabatnak. Krabat eszével és szorgalmá-
val hamarosan kitűnik a többiek közül, s idővel 
ráébred, micsoda gonosz erők játékszere ő és 
tizenegy sorstársa. Lázadni próbál, s ehhez a 
kántorlány személyében talál szövetségesre.

10+

Mesék örök-mozgók-nak 1.

Elena Favilli–Francesca Cavallo

ESti mESék lázadó lányoknak 
100 különleges nő története
180 × 241 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR360
Bolti ár: 3999 Ft • kluBáR: 3690 Ft
Mi lenne, ha a hercegnő nem menne feleségül 
a királyfihoz, mert az autóversenyzés jobban 
érdekli? Ha a legszegényebb lány is tanulhat-
na, hogy aztán országos ügyekben döntsön? 
A szerzőpáros száz rendkívüli nő életét meséli 
el Kleopátrától Michelle Obamáig. Történetü-
ket egy-egy portré teszi teljessé, melyet hat-
van különböző grafikus készített.

6+

Boldizsár Ildikó

ESti mESék a boldogSágról
213 × 303 mm, 120 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR360
Bolti ár: 3499 Ft • kluBáR:  3250 Ft
Egyiknek a szerelem, másiknak a pénz, harma-
diknak a hírnév, negyediknek az elnyert barát-
ság – a boldogság mindenkinek mást jelent, 
ám a boldogság keresése mindig hasonló: 
izgalmas, kalandos és tanulságos. Boldizsár 
Ildikó író- mese kutató ezúttal olyan meséket 
gyűjtött egybe, amelyek hősei akkor is boldo-
gok akarnak lenni, ha ehhez ezer akadályt kell 
legyőzniük.

6+
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nAPRAFoRGó könyVkiAdó

dragonS
ÉLETRE KELT SÁRKÁNyOK!
265 × 235 mm,
32 oldal, bélelt borítóval,
kiterjesztett valóság markerekkel
Rendelési kód: BR369
Bolti ár: 3990 Ft
kluBáR: 3690 Ft

Szeretnél életre kelt sárkányo-
kat reptetni a nappalidban? 
Ez a különleges könyv segítséget nyújt ehhez. A köteten kívül szükség lesz 
egy okostelefonra, amelyre le kell tölteni egy ingyenes alkalmazást. Ezután 
nincs más teendő, mint a telefon kameráját a könyvben megjelölt részekre 
irányítani, és már indulhat is a kaland a kiterjesztett valóságban! A kötetben 
a DreamWorks Dragons-sorozat öt legnépszerűbb sárkánylovasa és sárkánya 
jeleníthető meg.

utazz 80 mESévEl 
a fÖld kÖrül
250 × 300 mm, 182 oldal, bélelt borító
Rendelési kód: BR370
Bolti ár: 4990 Ft • kluBáR: 4640 Ft
Az öt kontinens népszerű meséiből álló váloga-
tás segítségével képzeletbeli utazást tehetünk 
bolygónk kultúráiban. A kötet meséi évezrede-
ken át formálódtak, szájról szájra gazdagod-
tak, míg végül írott formában is megismerheti 
őket a világ. A hosszú utazás végén méltán 
érezhetjük azt, hogy közelebb kerültünk a világ 
különféle kultúráihoz, népeihez, embereihez.

kEdvEnC mESEhőSEink 
kalandjai 
227 × 239 mm, 
224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BR371
Bolti ár: 4990 Ft
kluBáR: 4640 Ft

Kalandozz a fantázia 
birodalmában! Ez a mese-
könyv egyenesen a kedvenc 
mesehőseid világába repít: 
olvashatsz Fogatlanról és 
Hablatyról, Póról és az Őrjöngő ötösről, 
Shrek és Szamár kalandjairól, Kapitányról és a pingvinekről 
vagy a Madagaszkár állati hőseiről. Itt a remek lehetőség, hogy hazavidd 
magaddal a filmekben megkedvelt karaktereket. Olvasd is, ne csak nézd!

az űr
Rendelési kód: BR378

vonatok
Rendelési kód: BR379
295 × 260 mm,
32 oldal, bélelt borító
Bolti ár: 5990 Ft/kötet
kluBáR: 5570 Ft/kötet

A Legendás utazások kötetei egy-
egy közlekedési eszköz, közleke-
dési forma történetét járják körül. 
Az élményt a kihúzható oldalak és 
a felhajtható fülek teszik teljessé. 

állatok éS élőhElyEik
Rendelési kód: BR381
260 × 340 mm,
48 oldal, keménytábla
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
kluBáR: 2780 Ft/kötet

Az Állatok és élőhelyeik című kötetet már 
óvodások is lapozgathatják. Az állatok 
a világban viszont a kisiskolásoknak szól: 
bevezeti a gyerekeket a földrajztudomány 
alapjaiba. Földrészenként egy-egy kirakó 
tartalmazza a fontos tudnivalókat, gyönyörű 
illusztrációkkal színesítve.

plüSSmaCkó 
a barátom
Rendelési kód: BR372

hóEmbEr 
a barátom
Rendelési kód: BR373
235 × 260 mm,
96 oldal, bélelt borító
Bolti ár: 3490 Ft/kötet
kluBáR: 3250 Ft/kötet

Ez a kedves sorozat: 15-15 lé-
lekmelengető történetet mesél 
el a mackókról, illetve a tél cso-

dáiról. A csodás illusztrációk ré-
vén hamar a család kedvenceivé 

válnak ezek a szép mesekönyvek, 
amelyeket nyelvezetük, illusztrá-

cióik és a meséik hossza alapján 
elsősorban a kisebb olvasóknak 

ajánlunk. 

az EmbEri tESt
Rendelési kód: BR374

bűvéSzkÖnyv
Rendelési kód: BR375

képES angol Szótár
Rendelési kód: BR376

ügyES kEzEk
Rendelési kód: BR377
155 × 215 mm,
140 oldal, bélelt borító
Bolti ár: 3990 Ft/kötet
kluBáR: 3690 Ft/kötet

Mindent tudni akarok! – halljuk 
gyakran a gyerekektől, és ez így is 
van rendjén. Ez a sorozat változatos 
témáival és részletes tartalmával 
a kiapadhatatlan tudásvágyú 
gyerekek számára készült: 
megtudhatnak mindent az emberi 
test anatómiájáról, elmerülhetnek 
a bűvészek világában, a vicces 
képeknek köszönhetően szórakoz-
va tanulhatják az angol szavakat 
és kifejezéseket, és készíthetnek 
maguknak pólót, makettet, éksze-
reket, papírvirágokat, és még annyi 
minden mást is. 

Mindent tudni akaRok

legendás utazások

képes atlasz
gyeRMekeknek
állatok a világban
Rendelési kód: BR380
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syneRGie – meditációs mesekönyVek GyeRmekeknek

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a relaxáció, a stresszoldás 
mind a felnőtt ek, mind a gyermekek életében, hiszen állandóan 
szembe kell néznünk váratlan és sokszor kellemetlen kihívásokkal. 
Valahogy kezelnünk kell ezeket a feszültségeket. A legjobb megoldás 
erre a meditáció – amibe már gyermekeinket is bevezethetjük, 
hogy minél előbb megtanulják legyőzni a félelmeiket.
Ősszel az óvoda-iskola kezdés idején különösen fontos figyelnünk 
a beilleszkedés problémakörére. Minden új közösség új kihívást 
jelenthet, sok kisgyermek már a gondolatt ól is megijed. A félelmek 
feloldásához és a hasonló szorongással járó problémák meséken 
keresztül történő feldolgozásához nyújtanak segítséget az alábbi 
meditációs gyakorlatokat kínáló, különleges varázsú mesekönyvek.

Tanítsuk meg 
      gyermekeinket 
meditálni!

A CSODALÁMPA 
A gyermek lehunyja 
a szemét, felkapja a 
csodalámpáját, és 
elindul az elvarázsolt 
ösvényen, amely nem 
más, mint az álmok 
birodalma. Egy külö-
nös lámpás világítja 
meg az útját. A törté-
netek megnyugtatják, 
ellazítják a gyerekeket elalvás előtt . 
Minden mese egyfajta meditáció, ugyanakkor 
élénkítik a gyermekek fantáziáját azzal, hogy 
aktív szereplőként belevonják őket az izgalmas 
cselekménybe. A történetek erősítik az önbizal-
mat, a szeretet, bátorság és türelem érzését, az 
önzetlenséget, nyitott ságra ösztönöznek, a nyújtó 
és lazító, légző és vizualizációs gyakorlatok pedig 
az ellazulásban segítenek.
245 x 195 mm ○ 144 oldal ○ táblakötés
3990 Ft ○ Rendelési kód: BR382

e

ó, aóó

ANGYALI ESTI MESÉK
22 gyönyörűen illusztrált mese olyan hely-
színekkel és szereplőkkel, amelyek minden 
gyermek képzeletét megragadják. A törté-
netek egyszerre varázslatosak és lenyűgö-
zőek, hiszen bátor cirkuszi mutatványosok, 
kiszámíthatatlan hercegek és hercegnők 
vagy vakmerő felfedezők mellett  angyalok 
a szereplői, akik óvnak, láthatatlanul vezet-
nek minket mindennapjainkban. Gyöngéd, 
szerető energiájuk egyengeti bátortalan 
lépteinket. Minden mese után egy pozitív 
gondolat foglalja össze a fő üzenetet és 
vezet tovább a meditáció és a vizualizáció 
technikájába – épp olyan mértékletesen, 
ahogyan azt a gyermeki lélek igényli.
245 x 195 mm ○ 144 oldal ○ táblakötés
3890 Ft ○ Rendelési kód: BR383

TÜNDÉRI ESTI MESÉK
Olykor lenyűgöző, máskor játékos, 
ám mindig bölcs tündérek segítségé-
vel összekapcsolódhatunk a természet 
ritmusával és harmóniájával, meg-
ismerhetjük és ráhangolódhatunk 
az erejére. 20 mese, amelyekben 
gyermeke rácsodálkozhat a természet 
szépségeire, bátorságot meríthet 
a történetekből, bizalmat és szerető 
elfogadást tanul. A szülőknek szóló 
rész megmutatja, hogyan lehet e tör-
ténetek segítségével empátiát, 
kreativitást és természet iránti 
fogékonyságot tanítani 
gyermekének.
245 x 195 mm ○ 144 oldal ○ táblakötés 
3890 Ft ○ Rendelési kód: BR384

ESTI BUDDHA-MESÉK
Ez a mesekönyv a valódi történetmesélés 
közvetlenségét adja vissza szülő és gyermek 
számára, miközben bepillantást enged Buddha 
egyetemes bölcsességébe. A történeteket 
tekinthetnénk egyszerű szórakozásnak, hiszen 
önmagukban is élvezetesek, ám emellett  
minden mese értékes tanítást is közvetít fontos 
üzenetekkel, mint az együtt érzés és a nagylel-
kűség. A könyv abban is segít a szülőknek, hogy 
jobban megértsék, mire van szükségük a gyere-
keknek érzelmileg, és hogy ezek a mesék miként 
elégítik ki ezeket a szükségleteket. A meditáció 
áldásos hatását sokan megtapasztalták akár egy 
elmélyült zenehallgatás során, vagy egy csodás 
naplamentében gyönyörködve. Miért is ne vezet-
né be gyermekét ebbe a világba, akár egy kalandos 
utazásba? A könyvben több meditációs gyakorlat is 
segíti ezt a közös, örömteli elmélyülést.
245 x 195 mm ○ 144 oldal ○ táblakötés
3990 Ft ○ Rendelési kód: BR385

ÚJABB ESTI BUDDHA-MESÉK
Buddha történetei évszázadok óta 
nyújtanak útmutatást és okítanak minket 
bölcsességre. Úgy tartják, ezeket a törté-
neteket maga Buddha mesélte egykoron. 
A mesék fő célja, hogy egyfajta viselkedési 
kódexként megértessék a legfőbb elveket, 
amelyekre a buddhizmus épül. Ezek a 
bölcsesség, a megfelelő viselkedés, az 
elmélyedés képessége. A régi történeteket 
új, modern köntösbe burkolva, sok humor-
ral és derűvel ajánljuk mind a szülőknek, 
mind gyermekeiknek közös olvasásra, 
hiszen nincs is jobb annál, mint amikor 
este elcsendesül minden, és beavathatjuk 
gyermekünket a mese élményébe, majd 
meghitt  beszélgetésben elmélyíthetjük a 
könyv üzenetét. A pompás történetek mel-
lett  ehhez is segítséget nyújt a mesekönyv.
245 x 195mm ○ 128 oldal ○ táblakötés
3990 Ft ○ Rendelési kód: BR386

RKLUKLUB ÁB ÁRRÁÁÁÁ
3590 Ft

KLU ÁB ÁRÁ
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Az etAlon kiAdó dVd-kínálAtáBól

Xii. piuSz
róma ege alatt – 205 perc
Rendelési kód: BR390
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

A játékfilm a Magyarok 
ba rátjaként emlegetett  
XII. Piusz pápa életét mutatja be.

vi. pál
viharos idők pápája – 199 perc
Rendelési kód: BR389
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

A film felidézi VI. Pál pápa 
életének emlékeit, egészen 
1924-ig visszanyúlva.

ii. jánoS pál 
félelem nélkül – 84 perc
Rendelési kód: BR388
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Játékfilm a népszerű lengyel 
pápáról, a konvenciókból 
kitörő munkásságáról.

nEhéz idők pápái
Díszdoboz (3 DVD) – 488 perc
Rendelési kód: BR391
Bolti ár: 5990 Ft
kluBáR: 5570 Ft

II. János Pál – Félelem nélkül 
XII. Pius – Róma ege alatt
VI. Pál – Viharos idők pápája 

a lEgSzEbb 
ajándék
CSALÁDI FILMTÁR-sorozat
113 perc
Rendelési kód: BR398
Bolti ár: 1990 Ft
kluBáR: 1490 Ft

Játékfilm a szeretet erejéről.

Quo vadiS i–ii.
Duplalemezes, vágatlan 
változat – 274 perc
Rendelési kód: BR401
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 1990 Ft

Játékfilm Sienkiewicz regé-
nyéből.

fauSt
Goethe műve alapján – 92 perc
Rendelési kód: BR387
Bolti ár: 1990 Ft
kluBáR: 1850 Ft

Filmalkotás Gérard Philip 
és Michel Simon főszerep-
lésével.

a japán filmművéSzEt 
rEmEkEi ii.
Díszdoboz (3 DVD) – 449 perc
Rendelési kód: BR397
Bolti ár: 5990 Ft
kluBáR: 3990 Ft

Dodeskaden – Rőtszakállú – 
Menny és pokol

az oroSz filmművéSzEt 
rEmEkEi i. – Díszdoboz, 749 perc
Rendelési kód: BR400
Bolti ár: 11 990 Ft
kluBáR: 7990 Ft

Kálvária – Jöjj és lásd! – Ret-
tegett Iván – A félkegyelmű – 
A Karamazov testvérek

a pénz
Robert Bresson-film – 80 perc
Rendelési kód: BR394
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Bresson utolsó filmje, amely 
Cannesban megkapta a zsűri 
Nagy Díját.

Egy faluSi plébánoS 
naplója
Robert Bresson-film – 111 perc
Rendelési kód: BR393
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Bresson Delluc-díjas alkotása 
a szeretet fontosságáról.

vétlEn baltazár
Robert Bresson-film – 91 perc
Rendelési kód: BR392
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Bresson  szavaival: „A szamár 
ugyanazokat a szakaszokat éli 
át, mint egy ember…”

robErt brESSon-
válogatáS
Díszdoboz – 282 perc
Rendelési kód: BR395
Bolti ár: 5990 Ft
kluBáR: 5570 Ft

A pénz – Egy falusi plébános 
naplója – Vétlen Baltazár

a mEStEr 
éS margarita
3 DVD – 500 perc
Rendelési kód: BR399
Bolti ár: 2990 Ft
kluBáR: 2490 Ft

A Bulgakov regényéből készült 
film teljes változata.

Kondor Lajos
fatima
Századunk reménycsillaga
140 × 200 mm,
275 oldal, kartonált
Rendelési kód: BR396
Bolti ár: 2490 Ft
kluBáR: 2290 Ft

Kondor Lajos atya 55 éven át 
élt a Mária-jelenésekről ismert 
portugáliai Fatimában. Életcélja 
volt a fatimai üzenet terjesztése.

KÖNyV-

ÚJDONSÁG



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 2018. február 19ig veszünk 
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munka
napon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban 
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását 
nem bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása 
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:
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