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Juliette Fay

Karjaidban
125 × 189 mm, 552 oldal, kartonált
Janie LaMarche képtelen feldolgozni férje halálát, 
teljesen magába fordul. Egy napon bekopogtat 
hozzá egy titokzatos férfi, hogy új teraszt építsen a 
házhoz. Ahogy kezd testet ölteni a terasz, Janie szí-
ve is úgy nyílik meg újra a körülötte élők irányába.
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Király Levente
főszerkesztő

Magyar nyelv 
és irodaloM
165 × 238 mm,
120 oldal, kartonált
rendelési kód: bs101
Bolti ár: 1950 Ft
klubár: 1790 Ft

EmElt szintű     

2018
érEttségi

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

szemben ezek a könyvek nem az 
eddig tanultak globális áttekin-
tését kívánják nyújtani, hanem 
az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma által 2017 decemberében 
nyilvánosságra hozott, 2018-as emelt szintű 
magyar nyelv és irodalom, történelem, illetve 
matematika érettségi vizsga szóbeli témakö rei-
nek kidolgozását adják, a Részletes érettségi 
Vizsgakövetelmények alapján.
Az irodalom és a történelem kötetek szerzői 
az ELTE állam- és Jogtudományi kara Felvé teli 

MateMatika
165 × 238 mm,
168 oldal, kartonált
rendelési kód: bs102
Bolti ár: 1950 Ft
klubár: 1790 Ft

történeleM
165 × 238 mm,

120 oldal, kartonált
rendelési kód: bs103

Bolti ár: 1950 Ft
klubár: 1790 Ft

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

Oravecz Imre véleményem szerint az egyik 
legjobb magyar kortárs költő. Elfogult 
vagyok vele szemben, így hát nem cso-

da, ha azt írom: nagy öröm, hogy címlapun-
kon szerepel, és még nagyobb öröm, hogy 
megjelent új regénye, az Ókontri. Aki ismeri 
életművét, az tudja, milyen mélyen megren-
dítő, ahogy a régi falvak, létformák, mester-
ségek, tájak, egyszóval a civilizáció lecsú-

szásáról, ha tetszik, pusztulásáról beszél. Új 
könyve részben arról szól, milyen fájdalmas 
elhagyni hazánkat a jobb élet reményében, 
de visszatérni is legalább olyan nehéz. Inter-
júnkban többek között erről is beszél.

Több cikkünk is önsegítő könyveket ajánl: 
mihez kezdjünk, hogyan használjuk pozitívan 
a vágyainkat, illetve mihez kezdhetnek az 
anorexiában, a testképzavarban szenvedők, 

vagy mi mindenben segíthet rajtunk – első-
sorban gyerekeinken – a mesék titokzatos 
világa.

Jó olvasást!
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Thomas W. Hodgkinson – 
Hubert Van Den Bergh

Művelt társalgók könyve
130 × 198 mm, 
384 oldal, kartonált
rendelési kód: bs104
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

A Művelt társalgók könyve görbe tükröt 
tart a sznob társalgási szituációkról, 
miközben rengeteg érdekes és alapvető 
információt közöl írókról, művészekről, 
politikusokról, a múlt celebvilágának 
híres vagy éppen hírhedt képviselőiről. 
Aki elolvassa ezt a könyvet, soha nem 
fogja összekeverni Rimbaud nevét 
Rambóéval vagy Lukács Györgyöt 
George Lucasszal. Mikor érdemes egy 
beszélgetés közben Picasso nevét 
bedobni, illetve mi volt John Updike 
könyvismertetéssel kapcsolatos 
egyes számú szabálya? A rövid, velős 
és fekete humorral átszőtt életrajzok 
tanítva szórakoztatják az olvasót.
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athenaeum kiadó

Virág Emília

tündérfogó
148 × 208 mm, 320 oldal, kartonált
rendelési kód: bs112
Bolti ár: 3699 Ft  ◆  klubár: 3390 Ft
Ebben a modern, felnőtteknek szóló gerillamesé-
ben tündérek, mumusok és boszorkányok küzde-
nek egymással a nagyvárosi dzsungelben. A he-
lyüket keresik, a sorsukat teljesítik be, kalandjaik 
az ókori görög drámák tisztaságával jelenítik meg 
az emberi természetből fakadó konfliktusokat. Vi-
rág Emília rengeteg humorral írta meg Budapest 
titkos bestiáriumát. 

Brett Velicovich–Christopher S. Stewart

drónharcos
egy elitkatona beszámolója a 21. század  
legmodernebb terrorelhárító gépéről
125 × 200 mm, 296 oldal, kartonált
rendelési kód: bs105
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
Brett Velicovich csaknem egy évtizeden át pilóta 
nélküli légi járműveket, drónokat használt arra, 
hogy levadássza a világ legveszélyesebb terroris-
táit, az al-káida és az ISIS magas rangú tagjait. 
Ebben a kivételes könyvben plasztikus részletes-
séggel eleveníti fel akciófilmbe illő bevetéseit.

Patik László

anna, édes
124 × 183 mm, 216 oldal, kartonált
rendelési kód: bs111
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
Patik László nagyon is aktuális, őrült meséje Anna 
családjának fordulatos életéről pillanatról pilla-
natra más és más szituációba sodorja az olvasót. 
Mintha egy szürreális, tragikomikus magyar rém-
álom kellős közepébe csöppentünk volna: szoron-
gunk, miközben folyamatosan röhögünk magun-
kon, a kisszerűségünkön, és azon, hogy nálunk ez 
az egész nem is annyira abszurd. 

Baba Schwartz

Májusi cserebogarak
124 × 183 mm, 240 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bs110
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
A nyírbátori származású Baba Schwartz me moár-
ja rendhagyó holokauszttörténet. A szerző az egy-
re szorongatóbb zsidótörvények idejéből a csalá-
di fészek melegére emlékszik leginkább, a világ 
megismerésének izgalmára, a szülőváros ottho-
nosságára. A Májusi cserebogár egy ultimate sze-
retetkönyv, amelynek cselekményéhez a világtör-
ténelem legborzalmasabb évei adják a kulisszát.

Robert I. Sutton

kis seggFejkalauz
a pszichológus tanácsai 
munkahelyi konfliktusok kezelésére
125 × 200 mm, 272 oldal, kartonált
rendelési kód: bs113
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
A hasznos és egyben rendkívül szórakozta-
tó Kis segg fej kalauz hathatós „játéktervvel” 
vértezi fel önt a gyökér munkatársak ellen. 
Elmondja, hogyan növeszthet olyan pszichés 
„páncélzatot”, amely védelmet nyújt ellenük.

Daniel Ellsberg

végítéletgép
egy atomháború-tervező vallomásai
125 × 200 mm, 352 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bs108
Bolti ár: 3999 Ft  ◆  klubár: 3690 Ft
Amerika szigorúan titkos, embertelen nukleá-
ris politikája ma is érvényben van. ám egy 
magas rangú szemtanú élete kockáztatásával 
felfedi a titkokat. A dr. Strangelove-sztori való-
ságos verzióját olvashatjuk. A könyv nem más-
ról szól, mint a világ jövőjéről. A 2018-as And-
rew Carnegie kiváló Tényirodalom díj jelöltje.

André Aciman

szólíts a neveden
125 × 200 mm, 304 oldal, kartonált
rendelési kód: bs109
Bolti ár: 3699 Ft  ◆  klubár: 3390 Ft
André Aciman olasz riviérán játszódó regénye egy 
kamasz fiú és a családi nyaralóvendég, egy ifjú 
amerikai kutató között váratlanul kibontakozó, el-
söprő szerelem története. Az együtt töltött nyári he-
tek során mindketten küzdenek saját érzéseikkel, 
egyszerre tartva környezetüktől és saját maguktól. 
Az egycsapásra klasszikussá váló regényből ké-
szült film február 8-tól látható a magyar mozikban.

Joe Abercrombie

half a War  –  az ütközet
135 × 215 mm, 448 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs106
Bolti ár: 3999 Ft  ◆  klubár: 3690 Ft
Skara hercegnő országa és benne minden, amit 
szeretett, a szeme láttára lett vérré és hamuvá. 
Yarvi atya hosszú utat járt be, míg nyomorék rab-
szolgából a király minisztere lett, majd szemben 
találta magát a legnagyobb hadsereggel, amit a 
hátán hordott a föld, mióta az elfek háborúba in-
dultak az istenek ellen. Az ellenséges erőket vezető 
ember pedig nem imád istent, csak magát a Halált.

Van valami, amit minden lány tud ezen a szigeten, de senki nem beszél 
róla: SZÜLJ FIÚT!  Ahol a totális hazugság a legkisebb bűn, amit elkö-
vetnek a gyereklányok ellen, ahol az ortodox rend a szabadság és az 
emberi méltóság teljes hiányát jelenti a lányok számára, ahol a világtól 
elzárt sziget idillje maga a kilátástalanság – ott az elnyomott gyerekek 
álmodnak maguknak egy szebb, szabadabb, élhetőbb világot. Aztán 
a serdülő Janey Solomon kilép a sorból, és azt mondja: nEM!

Jennie Melamed

lányok 
csöndje

BáRMELYIk nYáR 
AZ UTOLSó LEHET

125 × 200 mm, 
384 oldal, kartonált

rendelési kód: bs107
Bolti ár: 3699 Ft

klubár: 3390 Ft
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general Press könyvkiadó

T. H. White

üdv néked, arthur, nagy király
145 × 208 mm, 576 oldal, kartonált
rendelési kód: bs123
Bolti ár: 3490 Ft  ◆  klubár: 3250 Ft
Az Üdv néked, Arthur, nagy király mulatságos kalandok-
ban gazdag történelmi kalandregény. A fanyar angol hu-
morral írt paródia egyben bölcs tanmese az emberről és 
a hatalomról: a királyról, aki életét teszi fel arra, hogy az 
Erő Törvényének helyére az Igazság Törvényét helyezze.

Kristan Higgins

esküvő újratöltve
137 × 197 mm,
376 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bs117
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Miután az oltár előtt faképnél 
hagyta a vőlegénye, Faith 
Holland egy másik városban 
kezdett új életet. néhány év 
múlva elhatározza, hogy itt az 
ideje visszatérnie Mannings-
portba, ahol a családi szőlő-
birtok és a kék Gém Pincészet 
várja. Végre készen áll, hogy 
szembenézzen a múltja kísér-
teteivel, amelyek közül az 
egyik Levi Cooper, a gyönyörű 
zöld szemű rendőrfőnök.

Stella Newman

hét lépés 
a boldogsághoz
125 × 189 mm,
456 oldal, kartonált
rendelési kód: bs119
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

A harmincas éveiben járó 
Lenny és legjobb barátnője, 
Juliet magánéleti válságba 
kerül. kapóra jön nekik a 
BoldogságGuru névre hall-
gató alkalmazás, amely azt 
ígéri, hogy a felhasználók hét 
egyszerű lépésben közelebb 
kerülhetnek a boldogsághoz. 
A két barátnő próbára teszi 
a programot, ami meglepő 
eredményt hoz életükbe.

Katerina Diamond

a titok
137 × 197 mm, 
288 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bs120
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Bridget Reid egy bezárt 
szobában tér magához, ahol 
szörnyű emlékképek kezdik 
gyötörni: mindenütt vért és 
fájdalmat lát. A fogvatartója, 
úgy tűnik, mindent tud róla. 
Vajon hogyan szabadulhat-
na ki innen, ha ez az alak a 
legapróbb titkait is ismeri? 
Imogen Grey és Adrian Miles 
nyomozók az eltűnt Bridget 
nyomába eredve egy rejtélyes 
bűnszervezetre bukkannak.

Chris Carter

a halál szobrásza
137 × 197 mm, 
368 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bs121
Bolti ár: 3290 Ft
klubár: 2990 Ft

„Azért vagyok itt, hogy mű-
alkotást készítsek belőled.”
Gyilkosság történt Los Angeles 
egyik előkelő negyedében. 
Az áldozat a köztiszteletben 
álló ügyész, derek nicholson, 
akivel felfoghatatlan kegyetlen-
séggel végeztek. A helyszínen 
pedig egy vérfagyasztó alkotást 
találnak: egy bizarr szobrot, 
amihez hasonlót korábban 
még a tapasztalt Hunter és 
Garcia nyomozó sem látott.

Donna MacMeans

MáMoros ölelés
137 × 197 mm, 
248 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bs118
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Claire Starke életét két 
szenvedély tölti ki: az alkohol 
elleni elszánt küzdelem és 
az, hogy megóvja az ártatlan 
ifjú hölgyeket a tisztesség-
telen szándékú férfiaktól. 
ám miközben a barátnőjét 
próbálja megmenteni egy skót 
uraságtól, őt is teljesen elbű-
völi a férfi. donna MacMeans 
bájos humorral és csipetnyi 
erotikával fűszerezett regénye 
élvezetes olvasmányt ígér.

Lee Child

éjféli szállítMány
137 × 197 mm, 344 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bs122
Bolti ár: 3690 Ft  ◆  klubár: 3390 Ft
Miután Jack Reacher és Michelle Chang útjai elválnak 
egymástól, Reacher azt teszi, amit mindig: jegyet vált az 
első induló buszra. épp a második rövid pihenőre állnak 
meg az északnyugatra vezető úton, amikor Reacher úgy 
dönt, hogy leszáll, és sétál egyet. A helyi zálogház kiraka-
tában aztán megpillant egy kis méretű, női gyűrűt. A West 
Point katonai Akadémia egyik diplomagyűrűjét. Amitől 
nem szokás csak úgy megválni. Elhatározza, hogy utána-
jár az esetnek, és mindent elkövet azért, hogy visszaszol-
gáltassa azt az eredeti tulajdonosának. A nyomok nyugat-
ra, egészen Wyoming vadregényes tájaira vezetnek.
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Tom Clancy–Mark Greaney

köztünk az áruló
130 × 200 mm, 520 oldal, kartonált
rendelési kód: bs124
Bolti ár: 3990 Ft  ◆  klubár: 3690 Ft
Tom Clancy a katonai-politikai thriller nagymestere. Leg-
újabb regényének főhőse dominic Caruso, Ryan elnök 
unokaöccse, aki a barátját ért halálos kimenetelű táma-
dás után egyedül kénytelen felgöngyölíteni az amerikai 
hírszerzést is érintő ügy szálait. Az Indiában véghezvitt 
terrortámadásban nem csak az izraeli különleges ten-
gerészeti erők egykori műveleti tisztje hal meg, a férfi 
egész családját kiirtják a kegyetlen gyilkosok. dominic 
Caruso nyomozásának szálai egészen a Fehér Házig 
vezetnek, a fő gyanúsított pedig a nemzetbiztonsági 
Tanács egyik igazgatóhelyettese, Ethan Ross.

Partvonal  könYVkIAdó
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 Mennyi ideig írta az új regényt?

Majdnem öt évig. Már tavaly tavasszal el-
készültem vele. Csak vártam. Mert nem jó 
valamit mindjárt kiadni a kezünkből. Pub-
likáltam közben az elkészült fejezeteket, 
ilyenkor még egyszer szembesülök velük, 
és az nagyon hasznos. Idő kell, hogy távo-
labb kerüljek a szövegtől, hogy kritikusabb 
szemmel tudjam nézni. Persze vallom, hogy 
nincs végleges szöveg. Amíg az ember él, 
mindig változhat a szöveg. A kiadó úgy ter-
vezte, hogy már tavaly jelenjen meg, de nem 
akartam. 

 Amikor belekezdett a trilógia első kötetének 
megírásába (az Ondrok gödre című regénybe), 
volt valamilyen elképzelése arról, hová fut majd 
ki ez az egész történet? 

Több évtizeden át foglalkoztatott a gondo-
lat, hogy meg kellene írnom az úgynevezett 
kivándorlást. Azért mondom, hogy úgyne-

vezett, mert igazából ez nem az volt, hanem 
vendégmunkásság. Úgy gondoltam mindig 
erre, hogy meg kellene írni, de úgysem va-
gyok képes rá. Aztán egy véletlen vezetett 
ahhoz, hogy belefogjak. Akkoriban mentem 
nyugdíjba, egyszer ültem a dolgozószobám-
ban, akkor már tudtam, hogy az előzmé-
nyekkel kellene kezdenem, nem az Ame-
rikában való léttel, és azon gondolkodtam, 
hogy vajon hogyan fognék hozzá, ha mégis 
elkezdeném írni a regényt. Leírtam az első 
mondatot, majd még egy mondatot és félre-
tettem.  Pár nappal később elővettem újra, 
és írtam tovább. Így kezdődött. A nemsoká-
ra megjelenő harmadik kötetet, az Ókontrit 
már egyáltalán nem terveztem. Örültem, 
hogy túl voltam az első két köteten. Egy 
kicsit az is belejátszott a folytatásba, hogy 
megrémültem, hogy most mit fogok csinál-
ni. Illetve belejátszott az is, hogy van egy 
olyan része a kivándorlásnak, hogy mi van 
azokkal, akik visszajöttek.  Apám Kanadában 
nőtt fel, de hazahozták, és átélte mindazokat 
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a gyötrelmeket, amit a visszatérés jelentett. 
Ez is egy motívuma volt annak, hogy bele-
kezdtem a harmadik kötetbe. Extrém do-
lognak látszik, hogy a harmadik kötet hőse 
nem is Magyarországon született, nem is 
beszél jól magyarul, kezdetben legalábbis, 
mégis ide jön. Nem egészen önszántából 
ugyan, hanem a nagy gazdasági válság kény-
szeríti erre. A történettel 1956-ig megyek 
el, amikor is Steve Árvai, a kudarcot vallott 
főhős a forradalom bukása után a családjával 
együtt elmenekül Magyarországról. 

 Ritka az az alaposság, részletezés, amely 
a regényei sajátja. Látszik, hogy utánamegy a 
dolgoknak, helyszíneknek, eseményeknek. Így 
volt ez az új könyv esetében is? 

A könyv első néhány fejezete még Ame-
rikában játszódik, Santa Paulában, illetve 
a várostól nem messzire fekvő Wheeler-
kanyonban, ahol hősöm szülei élnek és 
földet művelnek. Többször jártam ott ma-

„A létezés 
játékszerei 
vagyunk”

Interjú Oravecz Imrével Ókontri  című új regényének megjelenése alkalmából.
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azt a környéket. Ismernem is kellett azt a 
környezetet ahhoz, hogy meg tudjam írni 
a ranchot, ahol a hősöm szülei laknak és 
dolgoznak. Arra a területre is bejutottam, 
ahová a regénybeli Árvai-ranchot elhe-
lyeztem. A földet most egy hidrobiológus 
bérli valami banktól, akit felhívtam, kijött 
és megmutatta az egész területet. A terület 
jelenleg legelő és szilajmarha tartást folytat-
nak rajta. Érdekesség egyébként, korábban 
egy baszk eredetű család lakott ott, amely-
nek egyik tagja híres rodeós volt, ő tanította 
meg Clark Gable-t lovagolni. Ilyesmiket is 
kiderít az ember, miközben egy regényen 
dolgozik. 

 A regény hősének, Steve Árvainak a törté-
nete szinte egyfajta szenvedéstörténetként is ér-
telmezhető. Miközben olvastam, óhatatlanul az 
volt az érzésem, hogy a története egyben a 20. 
század első felének magyar történelme is. 

Örülök, ha olvasóként így látja. Elképesztő 
állapotok uralkodtak a magyar vidéken a 
regény idejében. Elképesztő dolgok voltak 
a Horthy-korszakban is. Óriási volt a sze-
génység és a földnélküliség. Volt demokrá-
cia, volt parlament, voltak választások, de 
nem volt általános választójog például. És 
létezett egy borzalmas pszichózis Trianon 
miatt. Trianon mindenbe beleszólt. Mind-
ezt aztán betetőzi a háború, majd a kommu-
nizmus. Minden kudarcra volt ítélve. Azért 
is döntöttem úgy, hogy hősömet ebben a 
regényben Magyarországra hozom, mert 
ebben kicsit az én történetem is benne van, 
illetve az apámé. Apám egész életében szen-
vedett attól, hogy itt kell élnie, mert nem 
tudott visszamenni Kanadába. Steve nem 
érzelmi, hanem gyakorlati okokból jön ide. 
Amerikában elveszti az állását, pénzzé tesz 
mindent, itthon megvannak még a szülei 
földjei, vesz is még hozzá és beleveti magát 
a gazdálkodásba. Teljesen naiv módon, te-
szem hozzá, mert ugyan készül rá, de renge-
teg dolgot nem tud. Mindez aztán történel-
mi okokból bukásba torkollik. 

 Ebben a regényben mintha benne lenne az 
Ön csalódása, kiábrándulása is.

A csalódásaim benne vannak, amelyekben 
szerepet játszanak a rossz döntéseim is. Két-
szer mentem el úgy, hogy nem jövök vissza, 
aztán mégis visszajöttem. Az elmeneteleket 
és a visszajöveteleket sosem lehet telje-
sen igazolni. Nem lehet azt sem mondani, 
hogy helyes vagy helytelen döntések voltak. 
Annyira abszurd dolog, ha az embernek el 
kell mennie onnan, ahol van, ahol bele van 
gyökerezve mindenbe. Aztán meg hiába tér 
haza valaki öt vagy tíz év múlva, már nem 
ugyanaz az ember jön vissza. A létezés já-
tékszerei vagyunk, kénye-kedvére alakít 
bennünket. 

 A trilógiát végigolvasva összeállhat az 
olvasóban egyfajta keretes szerkezet. Egyfe-
lől a tömeges kivándorlás a 19. és 20. század 
fordulóján, amelyről az Ondrok gödre beszél, 
másfelől az 1956-os menekülési hullám, amely 
a családjával együtt sodorja az Ókontri hősét is. 

1956-ban főként politikai okok motiválnak. 
Az emberek a megtorlások elől menekül-
nek. Az életüket, a szabadságukat mentik. 
Sokan visszajöttek, sokan csak évekkel 
később, sokan viszont soha. Hősöm hely-
zete azért más, mert ő 1956-ban végül is 
hazamegy, szemben a tömegekkel, akik az 
ismeretlen világnak vágnak neki.  Azért is 
„agyaltam” ezt ki, mert így szokatlan szög-
ből látjuk ugyanazt. Egy magyar van Ma-
gyarországon, aki amerikai is. Ő másként 
elégedetlen, mint a magyar magyarok, és 
kissé másként lát mindent. Mögötte ott 
az amerikai demokrácia megtapasztalása, 
a kinti háttér, amely a magyarországiak 
mögül teljes mértékben hiányzik. Magyar-
országra költözni az Egyesült Államokból 
1938-ban olyan volt, mint visszatérni a kö-

zépkorba. Emlékszem rá, hogy gyerekko-
romban mi is ugyanúgy éltünk és dolgoz-
tunk, mint a középkorban. Steve mindezt 
nem tudja, és a szülei sem tudják már, akik 
évtizedekkel korábban mentek el az ország-
ból. Apám leveleiben olvastam, amelyeket 
már itthonról írt a kanadai rokonainak, 
hogy sokszor a sárról panaszkodik. Hogy 
itt mindig borzasztóan nagy sár van az ut-
cákon.  Amerikában ez már akkor is elkép-
zelhetetlen volt. Abból a világból idejönni 
visszaesés, óriási sokk. 

 Amikor az ember egy ilyen nagy lélegzetű 
munka végére ér, az milyen érzés? 

Leginkább az foglalkoztat, hogy mit fogok 
most csinálni. Az, amit már szinte utáltam, 
most kezd hiányozni. A mindennapos mun-
ka a szöveggel. Ugyanazt a szorongást ér-
zem, mint a második kötet befejezése után. 
Hogy mi lesz. A kutatás, a háttérmunka és 
az írás mindennapos elfoglaltsága szinte ki-
töltötte az elmúlt éveimet. 

Győrffy Ákos

Oravecz Imre 
a rög gyerMekei i.
ondrok gödre
135 × 197 mm, 392 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bs125
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Az Ondrok gödre Oravecz Imre 
regényfolyamának, A rög gyer-
mekeinek az első kötete, a nagy 
családregény nyitánya. A Szajlán 
játszódó történetben a paraszti 
származású árvai család polgá-
rosodását követhetjük nyomon. 
Oravecz bámulatos részletgazdag-
sággal ábrázolja a természet és a 
civilizáció összefüggéseit, a pa-
raszti lét teljességét – a helyben 
maradás és a kivándorlás dilem-
máját.

Oravecz Imre
a rög gyerMekei ii.
kaliforniai fürj
135 × 197 mm, 648 oldal,
 keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bs126
Bolti ár: 4999 Ft
klubár: 4590 Ft

A huszadik század fordulója körül 
tömegek keltek útra Magyaror-
szágról, hogy észak-Amerikában 
találják meg a szerencséjüket. 
árvai István is nekivág fele-
ségével és két gyermekével 
az Új Világnak. Pénzt akarnak 
gyűjteni, hogy aztán visszatérve 
önálló gazdaságot építhessenek 
szülőföldjükön, Szajlán. Csakhát 
odaát minden másként alakul. 
A család sorsának részletgazdag  
elbeszélése ez a regény.

Oravecz Imre
a rög gyerMekei iii.
ókontri
135 × 197 mm, 464 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bs127
Bolti ár: 4299 Ft
klubár: 3990 Ft

Az Ókontri Oravecz Imre mo-
numentális regényfolyamának 
záró kötete. A címbeli óhaza 
a kaliforniából Magyarországra 
költőző nemzedéknek lesz az új 
otthona. A záró darab a haza-
térés, az újrakezdés könyve. 
Az első kötet 1857-ben kezdődik, 
az új regény pedig 1956-ban ér 
véget, így a három könyv – száz 
esztendőt felölelve – a magyar 
társadalomtörténet forrásértékű 
dokumentuma.

a rög gyermeKei
TRILóGIA
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Tóth Krisztina

párducpoMpa
123 × 184 mm, 208 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bs139
Bolti ár: 3299 Ft
klubár: 2990 Ft 

Tóth krisztina ötven tör-
ténete a mi mindennapi 
életünkben játszódik. 
Mintha mi állnánk saját 
magunk előtt a sorban. 
Gogol szelleméhez hűen: 
ha nevetünk, magunkon 
nevetünk. Már pedig 
abszurd humorból és 
iróniából itt nincs hiány.

Nyáry Krisztián

fölébredett a föld
levelek, hősök, történetek 
1848/49-ből
165 × 240 mm, 432 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bs135
Bolti ár: 4500 Ft 

klubár: 4180 Ft

nyáry krisztián legújabb 
könyvében 1848–49-
ben született levelek 
segítségével meséli újra 
a forradalom és sza-
badságharc történetét. 
A kötetben 162 levél 
szerepel egy-egy rövid 
történet kíséretében.

Almási Kitti

lezárás
elengedés
újrakezdés
136 × 208 mm,
264 oldal, kartonált
rendelési kód: bs133
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

dr. Almási kitti klinikai 
szakpszichológus 
körbejárja a válás körüli, 
legtöbbször igencsak 
nehéz elengedési folya-
matot, és segít abban, 
hogy visszataláljunk 
önmagunkhoz.

Jakupcsek Gabriella

és te hogy vagy?
140 × 200 mm, 
320 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs132
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft 

Az ismert műsorvezető 
szokásához híven kérdez. 
Olyasfajta kérdésekre 
keresi a választ, hogyan 
neveljünk boldog gye re-
ket, hogyan boldoguljunk 
a magánéletben, a mun-
ka helyen, me lyek a pár-
keresés és a párkapcsolat 
buktatói, hogyan élhetünk 
túl egy válást.

Havas Henrik

vona gábor
újratervezés
152 × 225 mm,
238 oldal, kartonált
rendelési kód: bs130
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

nem egy szokásos 
interjúkötetről van 
szó – sokkal inkább egy 
olvasmányos, élvezetes 
könyvről, melyben min-
den olyan Vona Gáborral 
kapcsolatos kérdésre 
van válasz, amely az 
olvasót (magyar válasz-
tópolgárt) érdekelheti.

Grecsó Krisztián

harMinc év 
napsütés
egy csendes kalendárium
125 × 197 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bs128
Bolti ár: 3299 Ft
klubár: 2990 Ft

A Harminc év napsütés 
olyan, mint egy varázsla-
tos kalendárium, benne 
a generációk közötti 
kommunikáció lehető-
ségei és lehetetlenségei, 
a velünk élő múlt kiis-
merhetetlen történetei.

Spiró György

kőbéka
123 × 184 mm, 248 oldal,
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bs129
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft  

A Kőbéka főhőse, kál-
mán ka bebarangolja a fél 
világot és a különböző 
korszakbéli Ma gyar or-
szá gokat. A mű igazi 
történelmi szatíra, akkor 
is, amikor a múltban, és 
akkor is, amikor a jövő-
ben játszódik: jelenünk-
be-elevenünkbe vág.

 2017 s ikerkönyvei

Fördős Zé

Megúszós kaják
210 × 280 mm, 208 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bs131
Bolti ár: 5990 Ft
klubár: 5570 Ft

Ezt a könyvet, azt hiszem, 
pont nektek raktam 
össze. A könyvben 
84 kipróbált, pikk-pakk 
összedobható és mégis 
isteni finom étel receptje 
található, mindegyikkel 
megúszható a nagy fel-
fordulás – és learatható 
minden babér. Főzzetek 
sokszor, de ne sokáig! 

Paulo Coelho

az ötödik hegy
115 × 195 mm, 288 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bs137
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

k. e. 9. század. Akháb 
izraeli király felesége 
kívánságára üldözőbe 
veszi azokat, akik nem 
imádják a föníciai ötödik 
Hegy isteneit, és fejét 
veszi az Úr prófétáinak. 
Illés azonban megmene-
kül, és útnak indul, hogy 
beteljesítse sorsát...

Paulo Coelho
szabadság
naptár 2018
136 × 208 mm,
264 oldal, kartonált
rendelési kód: bs134
Bolti ár: 3699 Ft
klubár: 3440 Ft

Ebben a gyönyörű, 
színes illusztrációkkal 
díszített határidőnap-
lóban az évet Paulo 
Coelho műveiből válo-
gatott idézetek kísérik 
végig.
A kötet illusztrátora 
Catalina Estrada.

FA NÁNDOR

Magad, uraM
152 × 225 mm,
187 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs138
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

Egy élő legenda, a legsi-
keresebb hazai vitorlá-
zó, az első magyar, aki 
saját kezűleg épített 
hajójával körülkerülte 
a Földet. Fa nándor 
saját szavaival elmesélt 
története követendő 
példa mindazoknak, 
akik úgy döntenek: soha 
nem adják fel.

Bödőcs Tibor
addig se iszik
125 × 197 mm, 
212 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs136
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Bödőcs írásaiban a pá-
ratlan irodalmi műveltség 
találkozik az igazi humor-
ral karinthy boncasztalán. 
Apját kérdezték, mit szól, 
hogy fia már ír is. „Addig 
se iszik” – válaszolta 
a bölcs öreg. Fogadják te-
hát szeretettel az irodalmi 
paródia mesterét.
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Ken Follett 

a tűzoszlop
150 × 220 mm, 922 oldal,
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bs145
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4640 Ft

Stuart Mária és Tudor 
Erzsébet vetélkedik 
a trónért. Erzsébet 
tehetséges kémfőnöke, 
ned Willard, aki a 16. 
század egyik legnagyobb 
besúgóhálózatát építi 
ki, rendre meghiúsítja az 
Erzsébet királynő ellen 
tervezett merényleteket.

Paula Hawkins

a víz Mélyén
152 × 225 mm, 399 oldal,
keménytábla, védőborítóval
rendelési kód: bs147
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

A várost átszelő folyóból 
holtan húznak ki egy fiatal 
nőt. évszázadokon át asz-
szonyok és lányok hosszú 
sora lelte halálát ebben a 
sötét vízben. A szerző első 
thrillere, a Lány a vonaton 
az elmúlt évek egyik legna-
gyobb sikere volt, s most 
ez a kötete is tarol.

Vavyan Fable
galandregény
122 × 200 mm, 
384 oldal, kartonált
rendelési kód: bs142
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

denisáék nyaralnak. 
Martin egyedül marad 
a macskákkal, és hama-
rosan bebizonyíthatja, 
hogy képes helyettesíteni 
szuperzsaru nővérét, mi-
után a hírneves regényíró 
szomszéddal rivalizáló 
ismeretlen szerző horro-
risztikus ötletekkel áll elő. 

Leslie L. Lawrence

Matrjoska  
és az őrült 
szerzetes i–ii.
122 × 200 mm, 
544 oldal, kartonált
rendelési kód: bs143
Bolti ár: 3899 Ft/2 kötet

klubár: 3620 Ft/2 kötet
nalá kolostorát elözönlik 
a kincsvadászok, előkerül 
egy titokzatos matrjoska 
baba, az őrült dokpa be 
akarja foltozni a beteg-
ségek zsákját, közben 
gyilkosság gyilkosságot 
követ a lámakolostorban. 

Jeff Kinney
egy ropi naplója 12.
lépjünk le!
125 × 200 mm,
224 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs148
Bolti ár: 2699 Ft
klubár: 2490 Ft

Greg Heffley és a csa-
ládja úgy döntenek, idén 
nem kérnek a fagyosko-
dásból és a karácsonyi 
stresszből, inkább 
elmennek egy trópusi 
szigetre lazítani.  Hamar 
kiderül azonban, hogy 
ez a paradicsom nem is 
olyan idilli, mint hitték. 

E. Favilli–F. Cavallo

esti Mesék 
lázadó lányoknak 
100 különleges nő 
története
180 × 241 mm, 
224 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs141
Bolti ár: 3999 Ft
klubár: 3690 Ft

A szerzőpáros száz rend-
kívüli nő életét meséli 
el kleopátrától Michelle 
Obamáig. Történetüket 
egy-egy portré teszi 
teljessé, melyeket hatvan 
különböző grafikus 
készített.

 2017 s ikerkönyvei

Stephen King

az 
152 × 230 mm, 
1184 oldal, kartonált
rendelési kód: bs149
Bolti ár: 6990 Ft
klubár: 6490 Ft 

Heten voltak. Hét kis-
kamasz barát, akiknek 
szembe kellett szállniuk 
a városukat terrorizáló 
rémmel. A csatornákban 
lakó AZ időről időre fel-
színre bukkant, és akkor 
útját hullák szegélyezték. 
Egészen addig, amíg ők 
heten össze nem fogtak.

Csepella Olivér

nyugat + zombik
k é P R E G é n Y
165 × 235 mm, 
264 oldal, kartonált
rendelési kód: bs140
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

egy őszi estén a new york 
kávéház összes ajtaja 
bezárul, s a bentlévők 
vérszomjas élőholttá vál-
nak. kivéve egy maroknyi 
túlélőt és egy modernista 
folyóirat néhány munka-
társát. róluk talán már 
hallott.

Leiner Laura

ég veled
130 × 200 mm,
432 oldal, kartonált
rendelési kód: bs146
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Újvári Hanna a tinik meg-
szokott életét élte, egy 
családi tragédia azonban 
mindent megváltozta-
tott. Most apukájával 
kettesben tölti a hétköz-
napokat. Miután átveszi 
a tizenegyedikes bizonyít-
ványát, felkérést kap az 
igazgatótól: részt vehet 
egy iskolai versenyen.

Tony Wolf

Mesél az erdő
az állatokról
238 × 163 mm,
88 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs144
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

13 elbűvölő, rövid mese 
az erdő lakóiról a szerző 
saját kezű, színes rajzai-
val illusztrálva.
A sorozat első kötetében 
az erdőben élő állatokról: 
az egér lányok, a sünik, az 
őzek, a békák, a pelék és 
Józsi, a holló kalandjairól 
olvashatunk. 

csepella olivér ter vező-
grafikus, a halisten 
stúdió tagja, a csak-
neked kislány tánczene-
kar szövegíró énekese. 
tizenhét évesen jutott 
eszébe ez a dolog a Nyu
gattal, és mostanáig 
nem hagyta nyugodni.
a könyv létrejöttét 
2014-ben sikeres 
közösségi finanszírozás 
tette lehetővé: több mint 
ezer nagylelkű ember 
támogatása fedezte 
a képregényrajzolás 
éveit.

k ö t e t eMeglepetés
2 0 1 7

Borsa Brown 

az arab fia
130 × 197 mm, 
480 oldal, kartonált 
rendelési kód: bs150
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

khalid al-Szudairi húgával 
együtt végérvényesen 
felnőtté vált. Családja már 
az unokatestvérével meg-
kötendő menyegzőjére ké-
szül, amiből esélye sincs 
kihátrálni. Vajon miként 
lesz képes összeegyez-
tetni az álmait az életét 
nehezítő korlátokkal?
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borzongás és romantika

J. L. Perry

roHadéK
125 × 200 mm, 
500 oldal, kartonált
rendelési kód: bs151
Bolti ár: 3990 Ft

klubár: 3690 Ft

a nevem Carter Reynolds. 
Rohadéknak születtem, és 
rohadékként fogok meghal-
ni. Erre fiatalon jöttem rá, és 
nem változtathat rajta senki 
és semmi. A pusztítás egy-
irányú ösvényén járok, Isten 
irgalmazzon annak, aki az 
utamba kerül. Utálom az 
életemet. Igazából mindent 
gyűlölök.
a nevem Indiana Montgo-
mery. A barátaim Indinek 
szólítanak. Hat éves korom-
ban elvesztettem anyámat, 
de csodálatos az életem, 
és nagyszerűek a barátaim. 
Apám bőven kárpótol azért, 
hogy csak egy szülőm van. 
Amikor Carter Reynolds 
a szomszédba költözik, 
rosszabbra fordul az életem. 
Vonzó, rohadtul dögös, de 
ezzel véget is ér a dicséret. 
Úgy tűnik, határozottan 
eltökélte, hogy tönkreteszi 
az életemet. durván visel-
kedik, de amikor a szemébe 
nézek, nem látok goromba-
ságot. Sérülést és fájdalmat 
látok. Elveszettnek tűnik.

Tom Bale

kaPd el, ha tudod
125 × 200 mm, 500 oldal, kartonált 
rendelési kód: bs152
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
Az éjszaka közepén Alice és Harry French a legkegyetlenebb lidércálomra ébred. 
álarcos férfiakat találnak a hálószobájukban, akik a néhány hónapos lányuk 
életét fenyegetik. A behatolók az Edward Renshaw nevű férfit keresik, és ölni 
is hajlandók, hogy eljussanak hozzá. Véletlen személycseréről van szó? ki ez 
a Renshaw, és mit rejteget? Egyvalami biztos: a fiatal pár máris túl sokat tud. 
Alice és Harry egymástól elsodródva menekül, és harcol az életéért. Félelmetes, 
letehetetlen és fordulatos thriller, mely az utolsó oldalig lenyűgözi olvasóját.

Fiona Cummins

egy sorozatgyilkos,  
aki eljön a Csontjaidért
125 × 200 mm, 500 oldal, kartonált 
rendelési kód: bs153
Bolti ár: 3790 Ft • klubár: 3490 Ft
Egy pszichopata, aki félelmetesebb, mint Hannibal Lecter. 
átlagos, mindennapi életet él – olykor. 
Múltja magyarázatot ad a viselkedésére – többnyire.
A hobbija túl visszataszító, hogy felfogd – mindig.
Etta Fitzroy nyomozó gyanakszik rá.
Erdman és Lilith szülők, akik rettegnek tőle.
Clarának és Jakey-nek van valamije, amire vágyik.
A gyűjtő eljön a csontokért...

EGY SZíVFáJdíTóAn 

GYönYöRű 
love sztori

ket thriller
AZ ULPIUS BARáTI  köR A JánLáSáVAL

´

Menő könyvek  TARTALMAS OLVASMánYOk FIATALOknAk

Jeff Giles

a Mindenség  
pereMén
135 × 215 mm,
384 oldal, kartonált
rendelési kód: bs154
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Miután Zoe elveszíti édes-
apját, egy viharos éjszakán 
öccsével együtt támadás éri 
őket a befagyott tó partján.
Rejtélyes fejvadász siet a se-
gítségükre, aki az Alsóvilág-
ból érkezett, hogy begyűjtse 
az olyan elvetemült lelkeket, 
mint Zoe támadója.

Adam Silvera

inkább boldog
135 × 215 mm, 
336 oldal, kartonált
rendelési kód: bs155
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

A tizenhat éves Aaron Soto 
igyekszik újra magára találni egy 
családi tragédiát követő nyáron. 
A Leteo Intézet memóriatörlési 
eljárása lehet a megoldás, hogy 
újra a régi legyen. ám közben 
összebarátkozik Thomasszal, 
akivel egyre közelebb kerülnek 
egymáshoz, és Aaron teljesen 
összezavarodik.

szaKítós
Szerkesztette: Csapody kinga
127 × 193 mm, 376 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs156
Bolti ár: 2990 Ft • klubár: 2780 Ft
19 kiváló szerző – balázsy panna, bencze 
blanka, berg judit, dragomán györgy, erdős 
zsuzsa, garaczi lászló, háy jános, horányi 
hanna zelma, kalapos éva veronika, 
karafiáth orsolya, király anikó, lakatos 
levente, Makai Máté, Mészöly ágnes, 
Molnár t. eszter, nagy ildikó noémi, szabó 
t. anna, tasnádi 
istván, totth 
benedek –
remek novellái 
bár nagyon kü-
lönböző hangon 
íródtak, egy dolog 
közös bennük: 
újra rádöbben-
hetünk, hogy 
a legnagyobb 
csalódásokból is 
tudunk erőt merí-
teni, tanulunk be-
lőlük, és egyszer 
majd mosolygunk 
is rajtuk. 
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ajánló

Egyre többet olvasunk testkép- és étkezési zavarról, anorexiáról, 
bulimiáról, és általában csak legyintünk, ez velünk nem tör-
ténhet meg, azt meg pláne egyből kiszúrnánk, ha a gyerekünk 

kerülne veszélybe. Vagy nem…
Bencze Blanka középiskolás, érettségi előtt áll. Regényének fő-

hőse, Molnár Málna mégis többet tud ezekről a fogalmakról, mint 
sok női magazin együttvéve. Egy árulás után 
– egy kevésbé szép napon szerelme ölében ta-
lálja a legjobb barátnőjét – azon kapja magát, 
hogy meg kell változnia. Rögeszméjévé válik az 
amúgy sem túlsúlyos lánynak egy kitűzött cél, 
a 45 kilogramm elérése. Méghozzá bármi áron. 
És innentől tényleg minden más eltörpül, sem-
mi sem fontos, nem is lát ki a dekagrammok, 
szénhidrátok, bevitt kalóriák egyre elhatalmaso-
dó árnyékából. Elfogynak az emberek körülötte, 
nem érdekli a suli, a családja is csak addig szá-
mít, amíg mindent úgy szervez, hogy ne sejtsék 
meg, mi történik vele. Óriási fekete és szürke 
ruhákban jár, több rétegben húzza őket magá-
ra, hogy elrejtse az annyira vágyott fogyást, meg 

azért is, mert folyton fázik. Ezért még aludni is csak pulcsiban képes. 
Mert ugye ebben az az ördögi kör, hogy hiába lesz egyre vékonyabb, 
hiá ba látja a kiálló ízületeit, bordáit és lapos mellkasát, izmok nélküli 
combját, sosem lehet elége-
dett a képpel. Mindig bűn-
tudata van amiatt, ha eszik 
valamit, és rémképei arról, 
hogy akár egy dekát is hízott. 

Egy kamasz lány vívódá-
sai, váltogatott diétái, éhe-
zései, rosszullétei, vagyis 
leginkább útkeresése és egy-
re fojtogató hazugsághálója 
rajzolódik ki a Pulcsiban al-
szom lapjain. Teszi mindezt 
sokszor humorral, könnye-
dén, nagyon olvasmányosan 
és hitelesen, remekül hozva a 
kamaszok nyelvét, gondolati 
csapongásait, végletességét. 
Szeretnénk megrázni néha 
őt is, az anyját is, miközben 
nagyon drukkolunk, hogy 
egy közben feltűnő új barát 

vagy a kiderülő igazság felnyissa hősünk szemét, és ne forduljon át 
ez a kalóriahajsza valami nagyon súlyos egészségügyi problémába. 
Biztosan sok lány ismer kicsit magára, vagy gondolkodik el azon, 
hogy ami belülről nekik ennyire természetes, az valójában nem az, 
sőt nagyon is veszélyes. Visszafordíthatatlan károsodást okozhat 
a szervezetükben.

A manda Prowse már nem kamasz, regénye  
 sem nekik, sokkal inkább a felnőttek- 
  nek, sejthetően nőknek, anyáknak író-

dott, a Tápláló szeretet tehát más szemszögből 
mutatja meg ezt a harcot. Itt kívülről látjuk a 
folyamatokat, és inkább azokon a stációkon 
kísérhetjük végig a családot, amíg eljutnak a 
tagadásból a felismerésig. Amikor olyan dön-
téseket kell meghozniuk, melyeknél a raciona-
litást kell be-, az érzelmeket pedig kikapcsolni. 
Megrázó belegondolni, hányszor mondhattuk 
már ki azt a mondatot mi is, amit a regényben 
az anya: „… mindkét lányommal kiváló a viszo-
nyom. Jobban ismerem őket mindenki másnál, 
és meggyőződésem, hogy feltűnt volna, ha…” 
Biztosan tudjuk, hogy mikor, mennyit evett? 
Hogy amit lenyelt, az később nem landol a vé-
cékagylóban? Hogy ezt azért teszi, mert nem 
tud szabadulni attól a gondolattól, hogy amit 
lenyel, attól ő gusztustalanná válik? Nem, 
nincs benne logika, azért mentális betegség.

És ami a legszörnyűbb, hogy nem csak azzal történhet meg, akire 
nem figyelnek otthon. Ahogy a Tápláló szeretetben is az a legmegrá-
zóbb, ahogy egy igazán harmonikus és gondoskodó család tesz meg 
mindent, abban bízva, hogy a szeretetükkel át tudják segíteni a lá-
nyukat ezen, és törnek meg, fogynak el lelkileg ők is ebben a hosszú 
és lélek ölő harcban. Nem csak a 34 kilóra aszott, kiálló csontú lányuk 
testének képe lehet sokkoló, és nem csak az a tehetetlenség, hogy 
hiába örülünk egy legyűrt pirítósnak, később azt is megtaláljuk egy 
bögre alján… Nem tudom, hogyan lehet azt feldolgozni, hogy a ti-
zenöt éves gyerekünknél csontritkulást állapítanak meg, a szívizmai 
sem bírják az éhezést, ő mégis utolsó erejével is képes kitépni a szon-
dát, amin keresztül etetik. Mert feladta? Mert már semmi sem fontos 

neki? És közben az ember csak magát hibáztatja, vagy ahogy 
megfogalmazzák a regényben: „Az anyja vagyok. Mégis van 
valami ötleted, hogyan ne csináljak belőle személyes ügyet?”

A Pulcsiban alszom Málnája még talán időben jó felé ka-
nyarodott, míg a Tápláló szeretetben azt láthatjuk meg, hogy 
mi az a legmélyebb bugyor, ameddig el lehet jutni az anore-
xiában. És ez a szenvedés nemcsak az érintetté, hanem min-
denkié a környezetében. Kiszámíthatatlan és lélekölő harc, 
melyet meg kell vívni.

Mihály Erika

Tényleg ismerjük a gyerekünket?

Bencze Blanka

PulCsiban alszom
135 × 215 mm, 304 oldal, kartonált
rendelési kód: bs158
Bolti ár: 2990 Ft • klubár: 2780 Ft
Málna egy átlagos középiskolás lány. Volt. Amíg csak 
egy nagy csalódás után már semmi más nem érdekli, csak az, hogy mit 
mutat a mérleg. Már nem fontosak sem a barátok, sem a suli, csakis a 
kalóriák. óriási  fekete cuccokban jár, és folyton fázik. Pulcsiban alszik.
Bencze Blanka még maga is az érettségi előtt áll, pontosan látja korosz-
tályának problémáit, beszéli a nyelvüket, ezért is lett első regénye a Rólad 
– Neked Könyvek első darabja. Fanyar humorral, pontosan ábrázolja az 
anorexiát, a testképzavart, a családokban tátongó űrt, miközben mesé-
lő stílusa magával ragad, és talán a végén mégis minden elindul jó felé.

Amanda Prowse

táPláló szeretet
137 × 197 mm, 384 oldal, kartonált
rendelési kód: bs157
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
Egy szerető anya. Egy tökéletes család. Egy betegség, amely mind-
annyiuk életét megváltoztatja. 
Freya Braithwaite szerencsésnek tartja magát, mert szeretetben él 
férjével és két csodaszép kamasz lányával, a magabiztos Charlotte-
tal és a komoly Lexivel. Amikor azonban kiderül, hogy Lexi anorexiával 
küzd, Freya tökéletesnek hitt élete darabjaira hullik, és a betegség 
átveszi az irányítást a családja mindennapjai felett. A gyógyuláshoz 
vezető út pedig rögös, sőt, néha a homályba vész. 
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21. század kiadó

Anne L. Green

a sötétség fogságában
bővített kiadás
130 × 197 mm, 520 oldal, kartonált
rendelési kód: bs164
Bolti ár: 3699 Ft • klubár: 3440 Ft
Andrew dark egy drogkartell vezetőjeként élvezi 
a hatalom és a pénz adta lehetőségeket. ám egy
alkalommal hiba csúszik a számításába, mikor 
elraboltatja az áruló embere húgát. Fogva tartó 
és túsza között kínzó vágy ébred. Háttérbe szorul-
nak a józan, észszerű döntések. Lehet esélyük a 
szerelemre?

Chevy Stevens

végzetes örökség
Mit kaphatsz egy gyilkos apától?
130 × 197 mm, 448 oldal, kartonált
rendelési kód: bs165
Bolti ár: 3699 Ft • klubár: 3440 Ft
Sara Gallagher végre boldog. Egy kérdés azon-
ban nem hagyja nyugodni: vajon kik az igazi 
szülei? kiderül, hogy édesanyja még most sem 
kíváncsi rá. Hamarosan azonban rádöbben, 
egyetlen rosszabb dolog van annál, hogy a bioló-
giai apja egy gyilkos: az, ha megtudja, ő kicsoda. 
Vajon mit örökölt tőle?

Pam Godwin

vágyakra hangolva
akarlak. várok rád. a tiéd vagyok.
130 × 197 mm, 430 oldal, kartonált
rendelési kód: bs166
Bolti ár: 3699 Ft • klubár: 3440 Ft
„Egy évem van még a középiskolából és egyetlen 
célom bejutni az ország legjobb konzervatóriu-
mába. Emeric megmondja, mit akarok, hogyan 
érjem el, átveszi az uralmat felettem, és vágyakra 
hangol. Mindent feladnék egy titkos közös pilla-
natért. Ő az én rögeszmém, a mesterem, a ze-
ném. és a tanárom.”

Csabai Márk

egy csibész naplója
a nő bajjal jár
130 × 197 mm, 384 oldal, kartonált
rendelési kód: bs167
Bolti ár: 3699 Ft • klubár: 3440 Ft
„néha nézz a dolgok mögé. Ha szar a helyzet, 
igyál egyet – jobb nem lesz tőle, de legalább nem 
remeg a kezed. Próbálj meg a maffiával szembe-
szállni. Ha akarnak, legyűrnek, ha akarod, te gyű-
röd le őket. Használd az eszed. küzdj és nevess! 
Ja, és a legfontosabb. ne bízz senkiben, főleg 
a nőkben nem.”

Sylvia Day

botrányos viszonyok
130 × 197 mm, 320 oldal, kartonált
rendelési kód: bs168
Bolti ár: 3699 Ft • klubár: 3440 Ft
ó, azok a rosszfiúk! Csintalan kacsintások, érzéki 
mosolyok és némi vadság, amivel igazán nem le-
het finom társaságban mutatkozni. Őrültek, rosz-
szak, és teljességgel ellenállhatatlanok... 
Sylvia day legújabb bestsellerében három füg-
getlen, szabadelvű főhős, három veszélyes, vad 
és bortányos viszony tartja izgalomban az olva-
sókat.

Sarah Pinborough

13 perc
152 × 220 mm, 368 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bs159
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
Megragadó YA pszichológiai thriller emberekről, 
félelmekről, manipulációról és az igazság erejé-
ről, a Ne higgy a szemének! című pszichológiai 
thriller szerzőjétől. A regényből készült filmsoro-
zatot a netflixen láthatják majd a nézők. 
„Megható és egészen magával ragadó. nem 
tudtam letenni.” (Stephen King)

P. D. James 

takard el az arcát!
122 × 195 mm, 336 oldal, kartonált 
rendelési kód: bs163
Bolti ár: 2990 Ft • klubár: 2780 Ft
Gyilkosság egy vidéki kúriában. Az áldozatot 
megfojtották a szobájában, az ajtó belülről el-
reteszelve, az ablak nyitva. Az asztalon egy csu-
por kakaó tele altatóval. ki tehette bele? nem 
lehetett más, mint a házban lakók valamelyike. 
közülük bárki elkövethette a gyilkosságot… de 
vajon ki vetemedett erre?

P. D. James

neM nőnek való
122 × 195 mm,  336 oldal, kartonált 
rendelési kód: bs162
Bolti ár: 2990 Ft • klubár: 2780 Ft
Mark történészhallgató Cambridge-ben, ám 
otthagyja az egyetemet, és kertésznek áll 
Markland őrnagyhoz. néhány hét múlva az 
alkalmazója nővére felakasztva találja a kerti 
ház nappalijában. A halottszemle szerint a fiú 
elborult elmével cselekedett, amikor eldobta 
magától az életét. Mi oka lehetett erre?

Sarah Winman 

bádogeMber
125 × 200 mm, 272 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs160
Bolti ár: 3490 Ft • klubár: 3250 Ft
A fiúk és a férfiak tényleg csodákra képesek? El-
lis és Michael elválaszthatatlan barátok. Miután 
felcseperednek, megjelenik Anne, és mindent 
felforgat… Vagy mégsem? Szerelmes levél a sze-
retetről és barátságról, veszteségről és túlélésről 
– az  Amikor Isten nyúl volt és a Csodálatos dol-
gok éve szerzőjétől.

Jill Santopolo

a fény, aMit elvesztettünk
125 × 200 mm, 336 oldal, kartonált
rendelési kód: bs161
Bolti ár: 3690 Ft • klubár: 3430 Ft
Lucy és Gabe a 2001. szeptember 11-i tragédia 
napján ismerkednek meg new York-ban a Co-
lumbia Egyetemen: mintha a sors akarná, hogy 
egymásban találják meg az élet értelmét. A kö-
vetkező tizenhárom évben közös útjuk álmo-
kon, vágyakon, féltékenykedéseken, megcsalá-
sokon vezet el az elpusztíthatatlan szerelemig.
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irodalom – zene

Gárdonyi Géza

a nyugaloM  
édes kenyerén
füveskönyv
124 × 184 mm,
248 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs173
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

Az Egri csillagok népszerű 
szerzőjének életműve kincses-
tára a bölcsességnek: ebből 
a gazdag anyagból merített ez 
a válogatás. Gárdonyi Géza 
egy évszázad távolából ma is 
megfogadható „életmódta-
nácsokat” nyújt az olvasónak 
a munkával, a pihenéssel, az 
önmagunk felé fordulással 
kapcsolatosan.

Gróf Bánffy Miklós

kései levelek 
1944–1949
(kolozsvár – budapest – 
casablanca – tanger)
125 × 183 mm, 448 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bs174
Bolti ár: 5490 Ft
klubár: 5100 Ft

A kiadványban az író utolsó 
éveinek dokumentumait igye-
keztünk egybegyűjteni. Gróf 
Bánffy Miklós leveleiből meg-
ismerhetjük a családi vagyon 
megmentéséért folytatott 
küzdelmét, felesége, Váradi 
Aranka naplórészlete pedig 
a háborús idők túlélésének 
napi krónikája. 

Andrea Lochen
isMételt év
135 × 204 mm,
304 oldal, kartonált
rendelési kód: bs171
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Mindenki életében vannak 
napok, hetek, akár hónapok, 
amelyeket utólag szívesen 
megváltoztatna – de mihez 
kezdenénk egy egész évvel? 
Az intenzív osztályon ápoló-
nőként dolgozó Olive Watson 
élete legrosszabb tizenkét 
hónapján van túl, amikor 
kap egy második lehetősé-
get, hogy újraélje a múltat, 
és ezáltal megváltoztassa 
a jövőjét.

Carol KellyGangi
ferenc pápa  
bölcsességei
122 × 197 mm,
168 oldal, keménytábla 
rendelési kód: bs172
Bolti ár: 2690 Ft
klubár: 2490 Ft

Az olvasó egy olyan kötetet 
tart a kezében, amely a 
szeretett egyházfő gondo-
latvilágának felfedezésére 
hív. A gondolatok Ferenc 
pápa írásaiból, beszédei-
ből, interjúiból származnak. 
Ferenc pápa közérthető, 
ám mégis mélyenszántó 
gondolatai megtöltik 
szívünket, és megérintik 
lelkünket.

Illyés Gyula

a repülő kastély
Magyar népmesék
165 × 234 mm,
128 oldal, keménytábla
rendelési kód: bs169
Bolti ár: 2690 Ft
klubár: 2490 Ft

Illyés Gyula gazdag nép- 
mesefeldolgozás-gyűjtemé-
nyéből 11 mesét nyújtunk át 
a gyermek- és felnőtt olva-
sóknak, melyek közül néhány 
a Hetvenhét magyar népmese 
című kötetben sem található 
meg. Tündérmesékből és 
tréfás mesékből állt össze 
a kötet, melyet Zubály Sándor 
11 egész oldalas, színes 
illusztrációja díszít.

Méhes György

szép szerelMek krónikája
135 × 204 mm, 296 oldal, kartonált 
rendelési kód: bs170
Bolti ár: 2990 Ft • klubár: 2780 Ft
Egy szépreményű ügyvédbojtár és egy professzor legszebb 
lánya egymásba szeretnek. A szenvedélyes szerelem egy 
fölöttébb viharos színpadon zajlik, a század első évtizedeinek 
Erdélyében, ahol rokonok ármánykodnak, hadseregek masí-
roznak föl s alá, és még a legügyesebbeket is beszippantják 
a gazdasági válságok örvényei.
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Dan Brown

eredet
143 × 210 mm, 576 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
rendelési kód: bs177
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

robert langdon a bilbaói 
guggenheim Múzeumba 
érkezik, hogy részt vegyen 
egy felfedezés bemuta-
tásán, amely „mindörökre 
megváltoztatja a tudományokat”. 
az esemény házigazdája langdon barátja és egykori 
tanítványa, edmond kirsch, akit merész előrejelzései az egész 
világon vitatott figurává tettek. a mai este sem kivétel: azt 
állítja, hogy egy megdöbbentő áttörést jelent be. az esemény 
még azelőtt tragikus véget ér, hogy igazán elkezdődhetne. 
langdon menekülésre kényszerül a múzeum igazgatónőjével. 
barcelonába szöknek, és  
veszélyes kutatásba kezde-
nek egy jelszó után, amely 
megnyitja kirsch titkát.

a da vinci-kód 
szerzőjének 
új könyve a gabótól

zenei kiadványok 
A RóZSAVöLGYITŐL

Theodor W. Adorno

az új zene filozófiája
280 oldal
rendelési kód: bs175

Theodor W. Adorno

Mahler
egy zenei fiziognóMia
208 oldal
rendelési kód: bs176

A kötetek jellemzői:
140 × 220 mm, keménytábla
Bolti ár: 3490 Ft/kötet
klubár: 3250 Ft/kötet
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Magvetős kötetek új köntösben

Grecsó Krisztián

Pletykaanyu
125 × 197 mm, 212 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: bs183
Bolti ár: 3299 Ft  ◆  klubáR: 2990 Ft
Grecsó Krisztián ezzel a novelláskötettel rob-
bant be a kortárs magyar prózába. Írásainak 
életszaga, az elbeszélő szemtelen éleslátása 
áttört bizonyos gátakat, és próbára tette az 
író szűkebb környezetének tűrőképességét. 
A Pletykaanyu  lazán egymáshoz kötődő el-
beszélései az Alföld öntörvényű világában ját-
szódnak. A falu zárt világában a figurák ismerik 
egymást, szájukra veszik a „szomszédot”. Ízes 
humoruk, nyers erejük mentes a pátosztól.

Grecsó Krisztián

Isten hozott
125 × 197 mm, 368 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: bs184
Bolti ár: 3499 Ft  ◆  klubáR: 3250 Ft
A Klein-napló egy titokzatos titkárnő irománya, 
mely arra emlékezik, ami majd csak ezután 
lesz. Mindenki mást olvas ki belőle, a falusiak 
többsége azonban úgy véli, hogy a saját halá-
luk időpontját jósolta meg benne – nem tud-
ni, ki. Vagyis a Klein-napló egy halottaskönyv.
Gallér Gergely gimnazista, a fantasztikus 
Klein Ede Egylet vezetője megszállottan kutat-
ja a falu védőszentjeinek örökségét. Igyekszik 
megfejteni a csodákat és hogy ő maga kicsoda.

Gabriel García Márquez

söPredék
Fordította: Scholz László
125 × 197 mm, 136 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs178
Bolti ár: 2699 Ft  ◆  klubáR: 2490 Ft
A Söpredék García Márquez első regénye, 
1954-ben jelent meg először. A főszereplő, a re-
gény elején már halott titokzatos orvos annak 
idején Aureliano Buendía ezredes ajánlólevelé-
vel érkezett az isten háta mögötti Macondóba. 
De vajon miért nem hajlandók eltemetni az or-
vost a macondóiak?

Gabriel García Márquez

egy hajótörött története
Fordította: Xantus Judit
125 × 197 mm, 132 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs179
Bolti ár: 2699 Ft  ◆  klubáR: 2490 Ft
A megtörtént eseményeken alapuló kisregény az 
emberi kitartás és az elpusztíthatatlan életösztön 
krónikája, a tényirodalom eszköztárát felhasznál-
va rekonstruálja egy hajótörött matróz mentő-
csónakban töltött tíz napjának hiteles történetét.

Gabriel García Márquez

az ezredes úrnak nIncs, 
akI írjon
Fordította: Hargitai György
125 × 197 mm, 80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs180
Bolti ár: 2299 Ft  ◆  klubáR: 2140 Ft
A köztársaság egykori katonája tizenöt éve várja 
konokul, hogy megjöjjön az értesítés a beígért 
nyugdíja ügyében… hiába, az ezredes úrnak 
nincs, aki írjon. 

Gabriel García Márquez

a tábornok útvesztője
Fordította: Tomcsányi Zsuzsanna
125 × 197 mm, 296 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs181
Bolti ár: 3699 Ft  ◆  klubáR: 3440 Ft
A Nobel-díjas kolumbiai író alapos történeti 
kutatások nyomán írta meg a latin-amerikai 
kontinensen „Felszabadító”-ként tisztelt Simon 
Bolivár történetét.

Gabriel García Márquez

tIzenkét vándor novella
125 × 197 mm, 200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs182
Bolti ár: 3290 Ft  ◆  klubáR: 3060 Ft
A kötetté összefűzött történetek spanyolul  elő-
ször 1992-ben jelentek meg, magyarul 1998 
óta olvashatóak Egry Katalin, Scholz László, 
Székács Vera és Szőnyi Ferenc fordításában.

totth benedek Holtverseny című Margó-díjas első könyve valósággal be-
robbant a magyar irodalomba. a kamaszregény, a krimi, a lélektani thriller 
és a fejlődési regény elemei keverednek ebben a különös, nyomasztó és 
olykor mégis humoros, kegyetlen, de nem öncélú prózában. brutális 
és érzékeny kötet a mai Magyarországról, s a benne meglehetősen elha-
gyatottan, néha boldogan, többnyire boldogtalanul, olykor szomorúan, 
de gyakrabban inkább dühösen ténfergő tizenévesekről, akik a vidéki 
elkerülőútakon mennek céltalanul az éjszakában. a mostani kiadás egy 
spin-off novellát is tartalmaz, a Niki című elbeszélést.

Totth Benedek

HoltveRseny
125 × 197 mm, 248 oldal, flexibilis
Rendelési kód: bs185
Bolti ár: 2990 Ft  ◆  klubáR: 2780 Ft

Fotó: Bogdán Réka

Fotó: Archív
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No, hát egy nap Etienne tényleg álmo-
dik, amivel azt akarjuk mondani, hogy ezút-
tal alvás közben lepi meg az álom. Csakhogy 
most, amikor el kellene mesélnünk az álmot 
– Marcel Aymé ugyanis ezt teszi, méghozzá 
elég hosszan –, kijelentjük, hogy ça vraiment 
nagyon untat. Elsinkófáljuk, amit a szerző 
itt elmond, ahogy ő is elsinkófálta azt, amit 
Félicienről hallani szerettünk volna.

Annyit mondunk csak, hogy szombat 
éjszakai álma után Duvilé szomja elviselhe-
tetlenné dagad. És annyira utálja az apósát, 
hogy az fölér egy másfajta szomjúsággal. 
Egyre zűrzavarosabbnak, egyre keserve-
sebbnek érzi az életét – ami kétségkívül a 
bor eredendő hiányában gyökerezik –, oly-
annyira, hogy kis híján meggyilkolja a fele-
sége apját (a feleségről nem szól Aymé, nem 
tudni, csinos-e, nem-e, csak sejtjük, hogy 
egyik se), mert már csak a bor számít, semmi 
más. Az alvó álomból átlép az éber álom vi-
lágába, ami nem más, mint súlyos betegség. 
Immár mindent meg akar inni Duvilé: a ke-
rületi rendőrségen egyértelműen kimutatja, 
hogy meg kívánja inni a rendőrfőnököt.

Hol máshol végezhetné, mint a bolon-
dokházában, ahol a mai napig lakik, és nincs 
remény, hogy valaha is kiengedjék, mert az 
orvosok, akik nem tudták megfejteni bete-
gük szellemét, jobb híján ásványvíz-kúrát 
javasoltak. Kiváló ásványvízzel itatják, mely a 
kis szomjakat oltja, a nagyokat azonban nem. 

Mindeközben Aymé, talán mert ő is meg-
szomjazott, vagy csak megsajnálta a hőseit, 
abban reménykedik, hogy a család elküldi 
Duvilét Arbois nyájas vidékére, ahol első 
emberünk, Félicien Guérillot – olyan kalan-
dok után, melyeket igazán érdemes volna 
elbeszélni – időközben megszerette a bort! 
És mert nem derül ki, hogyan is volt ez, mi 
is kénytelenek leszünk itt abbahagyni. Íme, 
két történet, melyet sem Aymé, sem mi nem 
voltunk képesek jól elbeszélni – különben is, 
ha már borról van szó, legyen a szó kevés, és 
több a bor.

Részlet

Egyszer, mikor nem volt jobb dolgom, af-
féle írásgyakorlatot találtam ki a magam 
szórakoztatására. És valóban remekül szóra-
koztam. Alapanyagnak Marcel Aymé egyik 
páros történetét választottam. Nemrég ke-
zembe akadt a gyakorlat, melyet ezennel 
közkinccsé teszek.

Remek történet a borról a bort nem sze-
rető Félicien Guérillot-é, aki ráadásul sző-
lősgazda, és bár nevét és meséjét egyaránt 
Marcel Aymé találta ki, ez olyan jól sikerült 
neki, hogy csak az igazság hiányzik belőle 
ahhoz, hogy igaz legyen.

Félicien a franciaországi Arbois-ban 
élne, ha élne, és a felesége épp csak annyira 
lenne szép és formás, amennyire ez szüksé-
ges egy becsületes férfi lelki nyugalmához. 
Bár nem szereti a bort, Félicien jó családból 
származik. És úgy hozza a sors, hogy az ő 
szőlejében terem a legjobb szőlő. Nem íz-
lik neki semmiféle bor, és hiába keres, nem 
talál egy olyat sem, amely megszabadítaná 
ettől az átoktól, vagyis attól, hogy képtelen 
értékelni a kiválóban a kiválóságot. 
Mert mikor üt a szomjúság órája, 
vagyis mikor illik elfogadni a kíná-
lást, az ő szájában a legzamatosabb 
kortynak is förtelmes íze van. Le-
ontina, a felesége, aki egészen át-
lagos teremtés, vele együtt titkolja 
mások előtt a szégyent.

Az általam teljesen átírt elbeszé-
lés nagyon jól folytatódna innen, 
mármint, ha valóban átírtam volna, 
és még jobban folytatódhatna, ha 
az egészet én magam találtam vol-
na ki. Ami pedig a befejezést illeti, 
ragyogó ötleteim vannak. A valódi 
szerzőnek, Marcel Aymének azon-
ban, miután bemutatta a bort nem 
szerető gazdát, elmegy a kedve a 
folytatástól. És kiszól a sorok közül: 
ejnye, de meguntam hirtelen ezt a 
történetet! És hogy meneküljön 
tőle, mint aki a borba menekül a 
felejtésért, sorolni kezdi, mi min-
dent tudna kitalálni Féliciennek, de 
nem teszi, mert nincs hozzá kedve. 
Milyen kár, mondja, mert még az is 
eszébe jutott, hogy Félicien iszákos 
remegést színlelhetne, csak hogy 
titkolja a többiek elől a remegés 

hiányát. Remek szerző ez a Marcel Aymé. 
Mert hosszú oldalakon át másról sem beszél, 
csak hogy mit ki nem találna hőse számára, 
ha Félicien a legkevésbé is érdekelné. Persze 
miközben megosztja az ötleteit az olvasóval, 
valójában el is beszéli őket – csakhogy épp 
itt van a turpisság, hisz ki ne tudná, hogy 
még a kitaláltban sem érvényes a puszta fel-
tételes mód.

Aymé ezután új történetbe kezd. Nem 
kíván többet időzni a szomorú bornál, in-
kább Párizsba költözik, és egy Duvilé nevű 
hőssel folytatja az elbeszélést.

Párizsban éppen fordítva áll a dolog: 
Etienne Duvilé szereti a bort, de nincs neki. 
Drága egy palack, és Etienne kis közhivatal-
nok. Szívesen korrumpálódna, igaz, de saj-
nos nem mindennap adódik olyan alkalom, 
amikor az ember eladhatná vagy elárulhatná 
az államot. Az ő mindennapjait a sok gyere-
ke tölti ki, meg egy após, aki folyton eszik. 
A népes család dús asztalról álmodik, Duvilé 
pedig a borról.

Két történet,
ahogy nekem tetszik

Részlet Clarice Lispector Minden történet című 
novelláskötetéből, mely a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg.

Fordította: Lukács Laura.

Clarice Lispector

Minden töRténet
Fordította: Bense Mónika,  
Lukács Laura, Pál Ferenc
140 × 215 mm, 632 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: bs186
Bolti ár: 4999 Ft
klubáR: 4590 Ft

Clarice Lispector összes novelláját tartja kezében 
az olvasó. Lispector sokáig az ínyenc olvasók 
titkos világtippje volt, napjainkban megkerül-
hetetlen alkotóként fedezték fel újra. Kritikusai 
joggal hasonlítják az életmű jelentőségét Franz 
Kafka és Jorge Louis Borges munkáihoz. A hol 
szürrealista, hol patetikus, gyakran szarkasztikus 
humorú írások varázslatos módon beszélnek el 
nem mindennapi történeteket.
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Partvonal 
könyvkIadó

S. Cave–Dr. C. Fertelman

az okos baba
100 játék és gyakorlat  
gyermekünk dinamikus  
fejlődéséhez
190 × 190 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs192
Bolti ár: 3490 Ft
klubáR: 3250 Ft

Minden szülő tudja, hogy 
a játék elengedhetetlenül 
szükséges a gyermekek 
megfelelő értelmi és érzelmi 
fejlődéséhez. Rengeteg 
egyszerű, otthon is fellelhető 
eszköz segítségével köthetjük 
le csöppségünk figyelmét, aki 
így nemcsak szórakozik, de 
tanul és fejlődik is. 

Moritz Föllmer

a harMadIk bIrodaloM 
kultúrtörténete
Fordította: Kurdi Imre
150 × 230 mm,
268 oldal, flexibilis
Rendelési kód: bs188
Bolti ár: 3990 Ft
klubáR: 3690 Ft

A Harmadik Birodalom kultúráját 
mutató kötetben a szerző kifejti 
azt is, mit  jelentett 1933 és 
1945 között a kultúra a meggyőződéses nemzeti szocialisták, 
a politikától látszólag távolságot tartó kortársak, az antifasisz-
ták és a zsidók számára. 

CoRvina kiadó
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tenerIfe
106 × 190 mm, 
152 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: bs189
Bolti ár: 2490 Ft
klubáR: 2290 Ft

francIa nyelvI kalauz
106 × 190 mm, 
136 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: bs190
Bolti ár: 2490 Ft
klubáR: 2290 Ft

atlantic Press 
könyvkIadó

Rupáner-Gallé Margó

ruPáner-konyha
190 × 250 mm, 144 oldal, 
keménytábla, védőborítóval 
Rendelési kód: bs191
Bolti ár: 3990 Ft
klubáR: 3690 Ft

A Rupáner-konyha sorozat 
3. kötetének első receptjei az 
ünnepi asztalra valók, de emel-
lett felsorakoznak a változatos 
tíz órai és uzsonna ötletek, a 
pofonegyszerű sütemények, 
valamint a hétköznapi ételek 
bögrés változatai. A kötet leg-
főbb erénye az egyszerű, gyors 
megoldások előtérbe állítása.

Bruno Bettelheim

a Mese bűvölete
és a bontakozó gyeRMeki lélek
Fordította: Kúnos László
164 × 234 mm, 348 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: bs187
Bolti ár: 4500 Ft  ◆  klubáR: 4180 Ft
Bruno Bettelheim gyermekpszichológus a mesék 
részletes elemzése során bemutatja, hogy a felnőtt 
ésszel ijesztőnek és kegyetlennek tűnő mesemotí-
vumok milyen módon vesznek részt a gyermek lelki 
„anyagcseréjében”, és hogyan segítenek megoldani 
a valóban ijesztő konfliktusokat, amelyek lélektani 
megértése és feldolgozása nélkül a gyermek nehezen 
válhat kiegyensúlyozott, ép lelkű felnőtté.

John Updike, a világhírű amerikai író ezt mondta Bruno Bettelheim A mese bű-
völete című művéről: „elbűvölően bölcs könyv a mesék bűvöletéről és bölcses-
ségéről. A freudi iskolán nevelkedett, szintén bécsi zsidó családból származó 
Bettelheim művészettörténetet tanult az egyetemen, bár a háború kitöréséig 
(pontosabban az Anschlussig) az édesapjától megörökölt fakereskedelmi cé-
gét is vezette. Igen gazdag és befolyásos családnak számítottak, éppen ezért 
mondhatta neki Freud, amikor be akarták mutatni neki a fiatal Brunót, hogy 
„egy Bettelheimet nekem nem kell bemutatni”. A nácik hatalomra jutása után 
őt is hamar deportálták, és csupán gazdag amerikai rokonainak-ismerőseinek 
köszönhette, hogy sikerült őt kimenekíteni Buchenwaldból. Az Egyesül Álla-
mokban egyetemi oktatóként dolgozott, illetve egy speciális gyermekotthont 
is vezetett. Világszerte az egyik legismertebb gyermeklélektannal foglalkozó 
pszichológus lett, több nagy sikerű könyvet is publikált, A mese bűvöletének 
most jelent meg a kilencedik kiadása magyarul.

A könyv első része azt járja körül, hogy miért is van egyáltalán szükség a 
mesékre, illetve hogy miért van elsősorban a gyerekeknek szükségük rájuk. 
Manapság ez talán furcsának tűnhet, de ne feledjük, hogy a felvilágosodás 
utáni korszakban, elsősorban a 19. és még a 20. században is jócskán, sok 
szülő és pedagógus azt gondolta, hogy a mesék avítt vacakságok, semmi értel-
mük, és csak összezavarják, megrémítik az egészséges lelkületű gyermekeket. 
Bettelheim hosszan, alaposan és érthetően elmagyarázza, hogy ez miért hibás 
álláspont. Az idő őt igazolta, a mese iro dalom, a mesemondás és a gyermek-
könyvkiadás fellendülése a szemünk előtt zajlott le az utóbbi évtizedekben. 
A lényeg, hogy a mese a szörnyeket nem létrehozza, hanem megszemélyesíti, 
történetté alakítja a gyermekek belső félelmeit, így gyógyító hatásúak.

A könyv második felében a szerző jól ismert meséket elemez a pszichoana-
lízis segítségével. Még ha az ember nem is freudista, netán teljesen elutasító 
a mélylélektannal szemben, akkor is inspirálóak lehetnek ezek a megközelíté-
sek. Persze maga a szerző sem állítja, hogy csak az ő olvasatai, meglátásai az 
igazak: bátran gondolkodjunk el az olvasottakon, és fejtsük meg mi is, miért 

olyan gondatlanok a szülők Jancsival és Juliskával, hogy ki a farkas és 
a vadász a Piroska és a farkasban, illetve mit is 
jelent a hét törpe jelenléte a Hófehérkében. 
Meserajongók, pszichológia iránt érdeklő-
dők – mindenki meg fogja találni ebben a 
könyvben a neki való részeket. 

Gyimóth Andrea

Mi lapul a Mesék Mélyében?
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Részlet

Szerb Antal

a HaMMelni PatkányFogó
125 × 183 mm, 240 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: bs193
Bolti ár: 3490 Ft
klubáR: 3250 Ft

Irodalmi szenzáció Szerb Antal ismeretlen me-
sejátékának első kiadása. Az 1919-ben írt 
kézirat a közismert patkányfogó legendát 
tartalmazza, de a mű üzenete, végkicsen-
gése merőben eltér az ismerttől. És 
nem lenne Szerb Antal-mű, ha nem 
csavarodna el a meseszál az alkí-
mia, a vértanúk és a rózsakeresz-
tesek felé: vagyis minden együtt 
van egy letehetetlen műhöz. 

Patkányfogó:  Ide hallgassatok, Hammeln 
polgárai. Hetedhét országot bejártam, 
mennyi dologról mesélek nektek. Messzi és 
régi és mélybe süllyedt dolgokról mesélek 
nektek. Hallottátok-e már, Hammeln pol-
gárai az elsüllyedt harangok hangját?

Molnár: Az elsüllyedt harangokét? Azt 
csak az hallja, aki már nem él soká.

Patkányfogó:  Az és a vasárnapi gyerme-
kek – azok is hallják; én vasárnapi gyerek va-
gyok, és minden nap vasárnap nekem. Volt 
így és volt amúgy sokféleképpen, és történt 
egyszer, hogy fenn vándoroltam az északi 
mocsarak között – nádason át, réten át, ta-
von át, lápon át egyre mentem. Csak éjszaka 
vándoroltam, és a mocsári halász vezetett 
engem. A köpenyem a vállamon, tarisz-
nyámban elemózsiám, van vándorbot a ke-
zemben és móka furulyámban. Így mentem 
sok-sok éjszakán keresztül, amíg elérkeztem 
a középső nagy, fekete tó partjára. Fekete 
volt a tó, mert újhold napja volt, és sötét 
volt az ég. Hát csak leültem a középső nagy, 
fekete tó partjára. Amint ott ülök-üldögé-
lek, hallok valami különös kongást. Kon-
gást a tó felől. Szakasztott olyan volt, mint 
a harangok kondulása éjféli misénél, hóban, 
karácsony éjszakáján – éjfél felé járt az idő, 
és különös fodrok táncoltak a középső nagy, 
fekete tó tükrében. Mondom, szakasztott 
olyan volt, de mégis más. Olyan, mintha 
nem is a harangok kondulnának, hanem 
maga a hó. Gondoltam, ezek az elsüllyedt 
harangok. Felkaptam egy követ, egy lapos 
fehér kavicsot és belehajítottam a tó köze-
pe felé. Alighogy háromig számolhattam, 
kibukkant a tóból a Vízi sellő. Nagyon ron-
gyos, zöld ruhában volt szegény, a lyukak 

közt kilátszott csillogó pikkelyes bőre. Egy 
lyukas fekete kalap volt a fején. Köszöntem 
neki illedelmesen és megkérdeztem, hogy 
miért zúgnak odalenn a harangok? A sellő 
meg azt mondta: Gyere és nézd meg ma-
gad. Aztán csak bementünk a vízbe, mindig 
mélyebbre, ki tudja, meddig, amíg el nem 
értünk a tó fenekére. Világos volt, pedig sö-
tét éjszaka idején jártunk. Amolyan víz alatti 
lebegés. Átmentünk a város kapuján. Mert, 
hogy tudjátok, Hammeln polgárai, ott volt a 
tó fenekén az elsüllyedt Vineta városa. Mi-
lyen szép város az, Hammeln polgárai! Élő 
halandó annyi szépet együtt még nem lá-
tott! Bejártuk az utcákat, márvánnyal voltak 
kirakva. A házak kapui mind vert aranyból, 
asztalok, székek mind-mind aranyból. Raj-
tuk meg csillogó bársony és selyem terítők. 
A kutakból édes tej folyt. Ott hajdanán 
mind tejben mosakodtak! Még a disznók 
vályúi is aranyból voltak. Biz’ úgy! Alig 
tudtam eltelni a csudálkozással. Gondoltam 
is magamba[n], milyen vígan élhetnek any-
nyi pompa közepette Vineta polgárai. De 
nem láttam sehol egy élő lelket sem. Meg 
is kérdeztem a Vízi sellőt, mitől volna ez. 
Megint csak annyit mondott: Gyere és nézd 
meg magad. Azzal kimentünk a város má-
sik kapuján. A kapu fekete bársonnyal volt 
bevonva. Felfelé mentünk a Kálvária-hegy-
re. A lépcsők fekete bársonnyal bevonva. 
A stációk képei fekete bársonnyal bevonva. 
A hegyen a templom tetőtől talpig fekete 
bársonnyal bevonva. Még egyre kongtak a 
harangok. Beléptünk. Fekete miseruhában 
most járult az oltár elé a pap. A fekete pa-
dokban fekete ruhákban ott térdeltek mind, 
Vineta polgárai. És verték siránkozva a 
mellüket mind, Vineta polgárai, nyögve: Mi 
vétkünk, mi vétkünk, mi igen nagy vétkünk. 
Aztán magam is csak elfogott a szomorúság 
és kimentem a templomból. Megköszön-
tem a Vízi sellőnek a vezetést, és kijöttem a 
tóból. De csak zúgtak utánam a harangok. 

Valahogy így daloltak az elsüllyedt haran-
gok dalai: 

Vasárnap, vasárnap
Hiába arany, a márvány,
Hiába selyem a párnám,
Vigyázz, mert itt a vasárnap,
Ünneped üljed vasárnap.

Hiába tánc, zene, ének,
Szemébe nézni az éjnek,
Harangok zúgnak utánad
És jár a bánat.
Vasárnap, vasárnap.

(Utánafurulyáz az elszálló dalnak.) Csend. 
A kántor Szent Miklós kötényével dörzsöli 
kőszemeit.)

Molnár: Nagyon szomorú mese..., de meg-
búsított engem... így nem búsultam, amió-
ta szegény feleségem meghalt. Áldott lélek 
volt, Isten nyugosztalja. (Szemeit törli.)

Kántor: Az elsüllyedt harangok éneke... 
szomorú ének... ez az ének...

Plébános: (Elváltozott hangon.) Ünneped 
üljed vasárnap... vasárnap... vasárnap...

Tanító: Én azt vélném, miszerint...

Kereskedő: Milyen gazdagok voltak Vi-
neta polgárai... és mégis feketébe öltöztek...

Polgármester: Vajon miért... igen nagy 
volt a vétkük...

Orvos: Sajátságos, vannak dolgok, amiket 
még én sem értek, és mégis vannak.

(Hallgatva topog a hét ember a Szent Mik-
lós kútja előtt. A patkányfogó felkel és 
a polgármesterhez lép.)

A hammelni patkányfogó
Részlet Szerb Antal azonos című, eddig kiadatlan mesedrámájából,

mely a Szépmíves Könyvek gondozásában jelent meg.



18 Rendeljen április 16-ig!                    www.lira.hu        (1) 33 77 333        (1) 299 80 00

isMeRetteRjesztés • életMód

Volker Dierschke

MIlyen ragadozó Madár  
és bagoly ez?
50 faj egyszerű meghatározása
90 × 170 mm, 96 oldal, 
kartonált, nejlon védőborítóval
Rendelési kód: bs196
Bolti ár: 1480 Ft
klubáR: 1380 Ft

Zsebméretű praktikus határozó barangolá-
sainkhoz a természetben. Az Európában elő-
forduló 50 raga dozó madár és bagoly rész-
letes leírása. Minden fajról látványos, színes 
fotó, a meghatározást színkód és a legfőbb 
jellemzők pontos leírása segíti.

Detlef Singer

Madarak az etető körül
Megfigyelés, meghatározás, etetés
110 × 180 mm, 128 oldal,
kartonált, nejlon védőborítóval
Rendelési kód: bs197
Bolti ár: 2280 Ft
klubáR: 2120 Ft

Az etetők kiválóan alkalmasak arra, hogy 
odacsalogassuk a madarakat és így rendsze-
resen megfigyelhessük őket. 
A ház körül, a kertben, az erdőn-mezőn és a 
vizeken előforduló 66 legismertebb madárfaj 
részletes leírása. Minden fajról látványos, szí-
nes fotó. Gyakorlati tanácsok az etetőkhöz és 
a madáreledelekhez.

Felicitas Römer

szorongó gyerekek
erősítsük gyermekünk önbizalmát!
130 × 190 mm, 
88 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs195
Bolti ár: 2500 Ft
klubáR: 2290 Ft

Könyvünk számtalan gyakorlati ta-
náccsal látja el a szülőket, hogyan 
segíthetnek szorongással küzdő gyer-
meküknek. A gyerek érzéseit vegyük 
komolyan, nyújtsunk neki támaszt és 
biztonságos hátteret. A félénk gyereket 
ne kényszerítsük, közös módszert dol-
gozzunk ki a szorongás ellen.

Winston Churchill

IfjúságoM
136 × 205 mm, 
330 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs194
Bolti ár: 3950 Ft
klubáR: 3670 Ft

Élete első harminc évéről ír, ami nem 
volt mindig felhőtlen. Aki nem olvasta 
ezt a könyvet, sosem értheti meg igazán 
Churchillt és a 20. század legvéresebb 
eseményeinek a hátterét. Írása nemcsak 
tanulságos, de szikrázóan szellemes 
stílusának köszönhetően rendkívül szó-
rakoztató is.
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Mark Gungor 

férfIagy, nőI agy 
isten hozott  
egy jobb házasságban!
135 × 205 mm, 
320 oldal, kartonált 
Rendelési kód: bs198
Bolti ár: 3500 Ft
klubáR: 3250 Ft

A házasság egy kozmikus 
vicc, annyira különbözünk 
egymástól – írja az előadá-
sairól készült videók révén 
hazánkban is népszerű 
szerző. Könyvében szóra-
koztató módon beszél arról, 
hogy a sikeres házasság a 
különbözőségeink ellenére 
bárki számára elérhető, aki 
kész tenni érte. 

Kevin Leman

Péntekre  
boldog család 
Családi csapatépítés  
5 napban
135 × 205 mm, 
296 oldal, kartonált 
Rendelési kód: bs199
Bolti ár: 3200 Ft
klubáR: 2980 Ft

A szerző praktikus bölcses-
séggel, sok történettel és 
humorral avatja be olvasóit 
a jól működő családi élet 
mikéntjébe: hogyan építsen 
olyan családi csapatot, 
ahová szívesen mennek 
haza, ahol lazíthatnak, és 
kölcsönösen a legjobbat 
hozhatják ki egymásból. 

R. Hemfelt–F. Minirth–P. Meier 

a szeretet 
választható 
gyógyulás az egészségtelen 
kapcsolatokból 
142 × 197 mm, 
296 oldal, kartonált 
Rendelési kód: bs200
Bolti ár: 2900 Ft
klubáR: 2690 Ft

A könyv több ezer páciens-
sel folytatott terápia ta-
pasztalatai alapján mutatja 
be a társfüggőség  kóros 
kapcsolati mintáit. Az olvasó 
segítséget kap abban is, 
hogy saját kapcsola tai-
ban átgondolja a rosszul 
működő minták hatásait, 
s megoldásokat találjon. 

Deborah Lytton

csend
130 × 197 mm, 
336 oldal, kartonált 
Rendelési kód: bs201
Bolti ár: 2900 Ft
klubáR: 2690 Ft

A tizenöt éves Stella egy baleset 
következtében elveszíti hallását. 
Haydennel való találkozása azon-
ban ráébreszti arra, miként talál-
hatja meg újra önmagát. A Csend 
lírai történet arról, hogyan képes 
a szerelem áthatolni a némaság 
leküzdhetetlennek tűnő falain.

Wendelin Van Draanen

szerInteM, 
szerInted
130 × 197 mm, 
240 oldal, kartonált 
Rendelési kód: bs202
Bolti ár: 2500 Ft
klubáR: 2320 Ft

Wendelin Van Draneen finom 
humorral megírt regénye 
két kamasz, Juli és Bryce 
szemszögéből mutatja be 
ugyanazt a romantikus 
szerelmi történetet. A könyv 
alapján készült a Változó 
szerelem című mozifilm.

Romantikus történetek 
fiataloknak
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A Vágytérkép című könyv szerzője, Danielle LaPorte (egyébként na-
gyon híres életvezetési tanácsadó, blogger és író) egy szilveszter este 
férjével együtt nekiállt leírni egyfajta bakancslistát, hogy mit szeret-
nének a következő évben megcsinálni, elérni. Ahogy gyűltek a sza-
vak, a tennivalók a papíron, egyre nyomasztóbb érzés kerítette őket 
hatalmába (mint egy egyre bővülő bevásárlólista, amiről lehúzzuk 
a nem feltétlenül szükséges dolgokat hó végén…) Aztán rájöttek, 
hogy ez így nem az igazi, hol marad az öröm? Milyen bakancs lista 
az, ami nem okoz boldogságot? És egy trükkel megfordították a dol-
got: milyen érzéseket szeretnének átélni a jövőben, és ahhoz milyen 
eseményeket, cselekvéseket kell társítaniuk? Leírták ezeket, és egé-
szen más, sokkal jobb, egyedibb és érdekesebb tennivalók jöttek ki 
a végére! Tulajdonképpen ennek a szemléletbeli változásnak vagy 
változtatásnak a bővebb kifejtése a Vágytérkép. Vagyis nem a mit és 
hogyan, hanem a miért a fő kérdés.

A könyv első részében a vágyról esik szó, ugyanis sok életvezetési 
tanácsadó, no meg hát a keleti vallásfilozófiák, elsősorban az általunk 
is jobban ismert buddhizmus a vágynélküliség állapotának elérését 
tartja a spirituálisan fejlődni akaró ember elsődleges feladatának. No 
persze ez sem ilyen egyszerű, a szavak sokszor félrevezethetnek min-
ket, ezért Danielle fogta magát, és elment egy tibeti buddhista láma 
által tartott workshopra, amely igen erősen hatott rá. Ezt még sokan 
meg merik tenni, nincs is ebben semmi merészség vagy vagányság, 
ám utána szerzőnk írt a lámának egy e-mailt (én például ilyet biz-
tosan nem mernék tenni), és azt kérdezte tőle: mi a helyzet a vágy-
gyal? Mi a helyes energiája a megvilágosodás utáni vágyakozásnak. 
A láma azonnal válaszolt neki, és ezt írta: „a kérdésed a szív 
felszabadításának lényegét célozza meg: hogyan akarjunk 
valamit, miképpen tűzzünk ki célokat magunk elé anél-
kül, hogy a vágyakozás vagy a ragaszkodás állapotába 
kerülnénk. A válasz egyszerű: ez lehetetlen. A vágy 
ott van”. Gyakorlatiasan fogalmazva: folyamato-
san fel kell tennünk magunknak az alábbi kér-
déseket, ha nagyon vágyakozunk valamire: 
most épp nyomulok? A szabadság utáni 
vágyam tiszta, vagy érzelmi felhan-
gok szennyezik? Ártok-e magamnak 
vagy másoknak a célom elérése-
kor? Vagyis: akard teljes szíved-
ből, de ne ragaszkodj hozzá.

Csak ennyi? Hát ez po-
fonegyszerű! – mond-
hatja most az olva-
só, pedig ezután 
jön a kifejtő rész 
a könyvben. Sok 
szó esik benne az 
érzelmek erejéről, 
hogy miként kezeli a társa-
dalom az érzéseket. Hát, sajnos, tulaj-
donképpen mellékesnek, kicsit gyerekesnek, nagyon 
feminimnek tartja, komoly ember ugyanis a karrierjével foglal-
kozik, azzal, hogy pénzt csináljon, gazdag legyen. Mindenki csak 
hajtja a saját mókuskerekét, közben a világ, az öröm elszáguld 
mellette. A könyv azt próbálja innentől kezdve megtanítani, hogy 
találjuk meg az egyensúlyt: igenis hallgassunk az érzéseinkre és a 
vágyainkra, de fegyelmezzük is meg őket, hiszen sokszor vihet-

nek minket tévútra a saját, egyébként nem jól felfogott, érzéseink. 
A pozitív érzéseket erősíteni, a negatívakat gyengíteni kell. 

A szerző összeállítja a fókuszálás, a lényegre koncentrálás három 
lépését is: az első, hogy szenteljünk figyelmet a háttér-okoknak. Biz-
tosan azért csinálunk valamit, amivel magunknak megmagyarázzuk? 
Lehet, hogy valami egészen más miatt? És ez nem csak a negatív 
motívumok feltárására igaz: meg is lehet fordítani. Lehet, hogy va-
laki utálja azt a munkát, amit végez, de ha mélyen elgondolkodik, 
talán rájön, hogy egyes elemei mégiscsak szimpatikusak neki abban 
a bizonyos tevékenységben. Vagy neki is ad valamit, ami szükséges 
a személyiségfejlődéséhez. A második lépcső: miután leástunk a 
mélybe, és feltártuk az igazi okokat, tudatosítanunk kell magunk-
ban, mire is vágyunk valójában. Ez sem olyan egyszerű, mint elsőre 
látszik. Mire vágyok? Hát marha sok pénzre! Na de minek nekem 
az a sok pénz? Hogy utazgassak! Oké, de ha sok pénz kell, akkor 
muszáj sokat dolgoznom, vagyis nem lesz időm utazni. Hogyan tu-
dok úgy sokat utazni, sok helyet bejárni, hogy legyen rá időm? Na 
ezt kell kitalálni! (Ez csak az én gondolatmenetem, nem a könyvé, 
de hasonló példák tömegével vannak benne). A harmadik lépcsőfok 
pedig a „lásd reálisan, mire van szükséged” a cél eléréséhez. Azaz 
meg kell tervezni a célhoz vezető utat, igen aprólékosan. 

Rengeteg praktikus tanács szerepel a könyvben, sok-sok idézet 
okos, szellemes és spirituálisan nyitott emberektől. Nekem ez lett a 
kedvencem, az általam tök ismeretlen Pema Chödröntől: „A pozi-
tív megerősítések olyanok, mintha kiabálnál, hogy minden rendben 
van veled, csak hogy elnyomd azt a halk hangot, amely azt suttogja, 
hogy nem így van. Igazából nagy ellentét feszül aközött, hogy meg-

halljuk ezt a suttogást, és hogy ráébredjünk, 
csupán egy múló emlék, 
illetve hogy közelebb 

kerüljünk minden félel-
münkhöz és kényelmetlen 

érzésünkhöz, amelyek 
azt sugallják, hogy nem 

vagyunk rendben. Na és 
akkor mi van? Senki sincs 

rendben, de mindnyájan jól 
vagyunk. Mi vagyunk a két lá-

bon járó ellentmondás”. 
Álljon itt végszóként a nagyon is 

igaz alcím: a célok eléréséhez az ér-
zelmek mutatják az utat.

Á. I.

ajánló

Danielle LaPorte

vágytéRkéP
a célok eléréséhez 

az érzelmek mutatják az utat
190 × 235 mm, 320 oldal, füles, kartonált 

Rendelési kód: bs203
Bolti ár: 3690 Ft  ◆  klubáR: 3390 Ft

Gyakran esünk abba a csapdába, hogy csak a teljesítményre 
koncentrálunk. A szerző, a célok megfogalmazása helyett 
a következő kérdést teszi fel: Hogyan akarod érezni magad? 
A módszer lényege a következő: először ismerjük fel, mit aka-
runk érezni, és csak ezután tervezzük meg a teendők listáját.

EMBER
A KéT lábOn járó ellenTMOndás
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Manó könyvek

Pierdomenico Baccalario

lock – a hold szövetsége
141 × 200 mm, 192 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs204
Bolti ár: 2490 Ft  ◆  klubáR: 2290 Ft
A küzdelem elkezdődött. Négy szövetséges áll mel-
letted, öt ellenfél pedig veled szemben. A következő 
lépésnél egy bárka, egy kút és egy barlang vár rád. 
Nem beszélve a kincsről. Nem számít, hogy mit 
akarsz, mint ahogy az sem, hogy az ellenfeled egy-
kor a legkedvesebb barátod volt. Mostantól egyet-
len dolog számít: a folyó. Mindent bele kell adnod, 
hogy megvívd a Henley Creek-i csatát.

Lucy Strange

a füleMüleerdő tItka
129 × 197 mm, 320 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs205
Bolti ár: 2690 Ft  ◆  klubáR: 2490 Ft
Elragadó, szövevényes történet barátságról és 
családi titkokról. 1919-et írunk. Mami beteg. 
Apa külföldön dolgozik. Jane dadus túl elfoglalt, 
hogy odafigyeljen Henriettára, és az árnyakra 
amiket lát az új otthonukban. Henry felfedezi, 
hogy a Reményház tele van különös titkokkal. 
Egy éjjel kimerészkedik a fülemüleerdő sötétjé-
be. Amit talál, az az egész életét megváltoztatja.

Sir Steve Stevenson

agatha nyoMoz
kémek a norvég-tengeren
140 × 200 mm, 136 oldal, flexibilis
Rendelési kód: bs207
Bolti ár: 1990 Ft  ◆  klubáR: 1850 Ft
A Mistery unokatestvérek az Arthur királyról el-
nevezett hatalmas óceánjáró fedélzetén élvezik 
a nyaralást, amikor egyszer csak üzenet érkezik 
a Sólyomszem Detektívképző Iskolából Larry szá-
mára. Az újabb küldetés kalandosnak ígérkezik: 
a kis csapatnak egy titkos dokumentumot kell 
megszereznie. A feladat korántsem veszélytelen!

Pippa Funnel

tIlly lovas történeteI – szeszély
129 × 197 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs206
Bolti ár: 990 Ft  ◆  klubáR: 920 Ft
Tilly alig várja, hogy megismerje Szeszélyt, a be-
mutatókra járó pónit és gazdáját, Cyntiát. A kis-
sé késve begördülő hatalmas lószállító autóból 
egy gyönyörű, de fáradt és szomorú póni érkezik 
az Ezüstpatkó tanyára. Amikor Tilly rájön, hogy 
mindez azért van, mert a kis ló életének minden 
perce be van osztva az állandó gyakorlás miatt, 
elhatározza, hogy segít neki. 

Piotr Socha

Méhek
Alig akad olyan gyerek, aki ne 
szeretné a mézet. De azt már 
bizonyára kevesebben tudják, 
hogyan készül ez a finom 
csemege. Piotr Socha lengyel 
illusztrátor nagyszerű könyvét 
végiglapozva bepillanthatunk 
a méhek titokzatos életébe: 
megtudhatjuk, mióta léteznek, 
hogyan építenek kaptárt, miért 
lejtenek táncot egymás előtt, 
hogyan gyűjtenek virágport 
és miként lesz ebből később 
méz. Megismerhetjük a mé-
hész munkáját, a különböző 
mézfajtákat, sőt, az is kiderül, 
milyen gyógymódok léteznek 
a méhszúrás okozta fájdalom 
enyhítésére.

270 × 370 mm,

  72 oldal,

     keménytábla

Rendelési kód: bs208

    Bolti ár: 7490 Ft

           klubáR: 6950 Ft

Bori és Berci történetei
Liane Schneider

borI és a húsvétI nyúl
192 × 192 mm, 24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: bs209
Bolti ár: 990 Ft  ◆  klubáR: 920 Ft
Bori tojásfestéssel készül az ünnepre. 
Végül eljön a Húsvét – és Borinak meg 
kell mentenie a húsvéti nyuszit.

Liane Schneider

borI az óvodában
Rendelési kód: bs210
◆ Tudnivalók az óvodában.
◆  Izgalmas kihajtható oldalakkal  

és Bori-névtáblákkal.
◆  Külön oldalak a közlekedésbiztonságról.

Liane Schneider

borI MIndent tud a testről
Rendelési kód: bs211
Testünk titkairól – vicces, kihajtható  
képekkel.

A kötetek jellemzői:
250 × 270 mm, 21 oldal, lapozó, 
kihajtható ablakokkal
Bolti ár: 3990 Ft/kötet  ◆  klubáR: 3690 Ft/kötet

Christian Tielmann

bercI Megtanul bIcIklIznI 
192 × 192 mm, 24 oldal, irkafűzött
Rendelési kód: bs212
Bolti ár: 790 Ft  ◆  klubáR: 730 Ft
Bercinek kellene végre egy igazi bicikli! Mamá-
val közösen rendbe hozzák Frici régi gyerekbi-
ciklijét, aztán jön a gyakorlás, gyakorlás, gya-
korlás...

Christian Tielmann

bercI és az éjszaka  
a sátorban sátor nélkül
145 × 215 mm, 96 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs213
Bolti ár: 1490 Ft  ◆  klubáR: 1390 Ft
Berci, Frici és Papa fiús hétvégére utazik 
a tóparti kempingbe. Minden másként 
alakul, mint tervezték, de Bercinek tá-
mad egy mentőötlete, és igazi Robinson- 
kalandot kerekít a hétvégéjükből.
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Vadadi Adrienn

tItkos reggelI 
családi mesék
164 × 211 mm,
56 oldal,  keménytábla 
Rendelési kód: bs223
Bolti ár: 2690 Ft
klubáR: 2490 Ft

Apu és anyu, Andris és Juli: 
egy hétköznapi család, olya-
nok, mint te meg én. 
Szeretetteli, vidám családi 
légkör lengi be ezeket a me-
séket, amibe öröm belépni, 
ráadásul elleshetünk egy-két 
jó ötletet arra, hogy hogyan 
érdemes megoldani a min-
dennapi konfliktusainkat.

Kiss Judit Ágnes

babaróka  
ajándéka
162 × 200 mm,
56 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs222
Bolti ár: 2690 Ft
klubáR: 2490 Ft

Mamaróka dolgozni megy, 
Babarókának pedig Kölyök-
őrző be kell mennie. 
Csupa ismerős szülő-gyerek 
helyzet – és csupa megnyug-
tató, kedves, biztonságot adó 
válasz. Mint valami jótékony 
burok, úgy vesz körül minket 
ez a mesekönyv. Amikor ebből 
mesélünk, akkor minden a he-
lyén van, akkor minden jó.

PaGonY 
KöNyVKIADó

Catherine Leblanc–Eve Tharlet
elég nagy vagyok 
Már?
220 × 290 mm, 
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs216
Bolti ár: 2490 Ft
klubáR: 2290 Ft

Mindenkinek ismerős problé-
ma, amikor meg kell győznünk 
a gyermekünket arról, hogy va-
lamit még nem csinálhat. Eb-
ben segít Kismackó legújabb 
története, amiben őt is néha 
túl kicsinek vagy túl nagynak 
tartják a szülei ahhoz, hogy 
egyedül használja a kést, vagy 
még mindig cumizzon, esetleg, 
hogy séta helyett babakocsiba 
üljön. A kötetet Szabó T. Anna 
és fia, Dragomán Pali remek 
fordításában olvashatjuk 
gyerekünkkel az ölünkben.

Erwin Moser
kokó és kIrI 
varázslatos utazásaI
163 × 238 mm,
136 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs215
Bolti ár: 2490 Ft
klubáR: 2290 Ft 

Erwin Moser Álomországának 
hősei – Kokó, a görbe orrú 
medve; barátnője, Kiri és még 
sok más erdőlakó – a varázs-
ernyő és a repülő szőnyeg 
segítségével sok-sok kalandot 
élnek át. Megtanulják, hogy 
a kívánság akkor teljesül, ha 
sikerül egyszerűen megfogal-
mazni, ám néha hosszabb idő 
kell hozzá, hogy teljesüljön...
Erwin Moser varázslatos 
meséi, melyet a szerző maga 
illusztrált, mindenkit elbűvöl-
nek: kicsit és nagyot egyaránt! 

Tony Wolf

Mesél az erdő – a törPékről
163 × 238 mm, 88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs214
Bolti ár: 2490 Ft  ◆  klubáR: 2290 Ft
A sorozat második köteté-
ben folytatódnak az erdő-
lakók kalandjai. Az árvíz 
elől menekülő kis állatokat 
a törpék fogadják be biro-
dalmukba. Az állatok nem 
győznek ámulni vendéglá-
tóik zseniális találmányain. 
A találékony törpék rozoga 
létra helyett liftet szerelnek 
a magas fa mellé, a bé-
kának pedig hőlégballont 
készítenek, hogy kipróbál-
hassa, milyen a repülés. 
A mókus úgy dönt, hogy kö-
szönetképpen szobrot kell 
emelniük a törpéknek. 
Tony Wolf örökzöld mesegyűjteményében 
elragadó, vidám illusztrációk 
kísérik a törté-
neteket!

titkos királYsáG varázslatos állatbirodaloM
Rosie Banks
TITKoS KIRÁLySÁG 
tündöklő szobor
129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs220
Bolti ár: 990 Ft  ◆  klubáR: 920 Ft
Keserű királynő meg van győződve 
róla, hogy a három barátnő, Fanni, 
Nelli és Jázmin az oka, hogy álnok 
tervei rendre meghiúsulnak. Ezért 
úgy dönt, hogy ellopja a különleges 
képességeiket, amiket a lányok 
csak úgy szerezhetnek vissza, ha 
megnyernek négy rendkívüli díjat.Rosie Banks

TITKoS KIRÁLySÁG
MelódIa Medál
129 × 197 mm, 128 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs221
Bolti ár: 990 Ft  ◆  klubáR: 920 Ft
A Harmónia-sziget gyönyörű, tró-
pusi paradicsom volt, amíg Keserű 
királynő fel nem bukkant a színen. 
A gonosz teremtés hatalmas vihart 
támasztott, így most a háborgó ten-
ger minden hangszert eláztat, ami-
vel a szigetlakók a hagyományos 
Békesség Ünnepén zenéltek volna. 
Vajon sikerül a lányoknak lecsillapí-
tani a tomboló vihart és megszerez-
ni a Melódia medált?

Daisy Meadows
vaRázslatos állatbiRodaloM
129 × 197 mm,
112 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft/kötet
klubáR: 920 Ft/kötet

kIra tItka
Rendelési kód: bs217
Grizelda és négy segítőtársa 
mindent felforgat a kézműves 
foglalkozáson. A gonosz átok 
ezúttal Kirát, a kis vidrát találja el.

grétI felléPése
Rendelési kód: bs218
Koncertre készülődnek az állatok 
a Barátság-erdőben. A gonosz, 
lila átok-szikrák most Grétit,  
a bárányt változtatják komisszá.

Húsvéti eXtRa kiadás
MIllI csodás előadása
129 × 197 mm, 176 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs219
Bolti ár: 1490 Ft  ◆  klubáR: 1390 Ft
Milli, a kisnyuszi különösen izgatott, 
mert balett előadása lesz a Hóbálon. 
Igen ám, de Grizelda most is megje-
lenik, hogy ármánykodásával véget 
vessen a vidámságnak. Hatalmas 
havazás és tomboló hideg veszi 
kezdetét.
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gyeRMekkönyvek

235 × 290 mm,32 oldal,keménytáblaBolti ár: 1790 Ft/kötetklubáR: 1670 Ft/kötet

60 × 180 mm,50 oldal, tűzött,D O B OZ B A NBolti ár: 1490 Ft/kötetklubáR: 1390 Ft/kötet

színek
197 × 197 mm,
10 oldal, kartonált, 
mozgatható elemekkel
Rendelési kód: bs224
Bolti ár: 3290 Ft
klubáR: 3060 Ft

Fedezd fel a természet színeit 
és vele megannyi állat, növény és 
jelenség nevét!

Susie Hodge

Művészet 
30 MásodPercben
180 × 230 mm, 96 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs226
Bolti ár: 2750 Ft  ◆  klubáR: 2560 Ft
30 festői téma kis műértőknek 
mindössze fél percben.
Ismerkedj meg a művészet történetével a barlang-
festményektől kezdve az újmédia-művészetig! 

Jen Green

esőerdők  
30 MásodPercben
180 × 230 mm, 96 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs227
Bolti ár: 2750 Ft  ◆  klubáR: 2560 Ft

30 füllesztő téma ifjú dzsungelkutatóknak mindössze fél percben. 
Fedezd fel az esőerdőket szintről szintre, ismerd meg az ott élő népeket! 

kéPváltogató Mozgasd, 
Pörgesd, 

nyItogasd! 

Menjünk aludnI!
197 × 197 mm,
10 oldal, kartonált, 
mozgatható elemekkel
Rendelési kód: bs225
Bolti ár: 3290 Ft
klubáR: 3060 Ft

Este van, menjünk aludni! 
Mi minden történik elalvás előtt?

Keltsd életre az oldalakat! A különféle mozgatható 
elemekkel váltogathatják a képeket a kis olvasók.

kedvenC MeseHőseink 
foglalkoztatófüzete 
1. kötet (kék) Rendelési kód: bs229
2. kötet (sárga) Rendelési kód: bs230 
216 × 265 mm, 48 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 1790 Ft/kötet
klubáR: 1670 Ft/kötet

Ezekben a foglalkoztatófüzetekben minden 
oldalon ismerős mesehősök várják a gyere-
keket, akikkel számtalan kalandot élhetnek át.
Az első kötetben 4 kiveHető PoszteR, míg a má-
sodikban táRsasjáték és 2 kiveHető PoszteR 
is található. 

kedvenC MeseHőseink 
kIfestőfüzete MatrIcákkal  
1. kötet (kék) Rendelési kód: bs231
2. kötet (sárga) Rendelési kód: bs232 
216 × 265 mm, irkafűzött,
48 oldal + 12 oldal matrica
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
klubáR: 1670 Ft/kötet

Köteteként 45 MatRiCa várja, hogy 
a gyerekek beillesszék őket a helyükre, és már indulhat 
is a következő móka: a matricák alapján kiszínezhetik 
kedvenc mesehőseiket.

toRnáztasd az agyadat
5–6 éveseknek Rendelési kód: BS233
6–7 éveseknek Rendelési kód: BS234
7–8 éveseknek Rendelési kód: BS235
8–9 éveseknek  Rendelési kód: BS236
9–10 éveseknek  Rendelési kód: BS237
10–11 éveseknek Rendelési kód: BS238
Kötetenként 100, koruknak megfelelő, érdekes kérdés 
és válasz várja a gyerekeket ezeken a legyezőforma kiadványokon. 
Utazáshoz ideális méretű, praktikus fejlesztő kiadvány.

keresd MeG  
az ókorI görögországban!
Rendelési kód: bs240

keresd MeG  
az ókorI róMában!
Rendelési kód: bs239

keresd MeG  
a közéPkorban!
Rendelési kód: bs241

Történelmi témájú kötetekkel bővült 
népszerű sorozatunk, a Keresd meg! 
A gyerekek betekintést nyerhetnek a régi korok 
világába, miközben a sorozatban megszokott, 
böngészős játék minden oldalpáron segít ébren 
tartani a figyelmet.
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Karin Finan

nagy felfedezők
utazás az ismeretlenbe
230 × 280 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs228
Bolti ár: 3200 Ft  ◆  klubáR: 2980 Ft
Mindig születtek olyanok, akik messzebbre 
és többre vágyva útra keltek. Felfedezé-
seikkel feltárultak a titkok. Hogyan tudott 
tájékozódni a végtelen vizeken a régi korok 
hajósa? Van-e olyan hely a Földön, ahová 
még nem jutott el az ember?
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MóRa könyvkiadó

Kathryn Evans 

több MInt én
130 × 198 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs249
Bolti ár: 2699 Ft
klubáR: 2490 Ft

Lehet, hogy mind szörnyszü-
löttek vagyunk? Teva élete 
látszólag normális: suli, ha-
verok, pasi. otthon azonban 
félelmetes titkot rejteget. 
Tizenegy másik Tevát. 
A lélegzetelállító történet 
tizenhat éves főszereplője 
egyszerre küzd a felnőtté 
válással és családja nyo-
masztó örökségével.

Astrid Lindgren 

kalle neM Ijed Meg 
az árnyékától
137 × 200 mm,
240 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs247
Bolti ár: 2699 Ft
klubáR: 2490 Ft

Csaknem hetven év telt el 
azóta, hogy Astrid Lindgren 
az izgalmas Kalle-triló- 
giával megteremtette 
a skandináv krimi ifjúsági 
változatát. A kötet ennek 
a sorozatnak a második, 
felújított kötete. Az illuszt-
rációkat Németh Gyula 
készítette.

Jenny McLachlan

levelek  
a Padlásról
katicalányok #2 – betty
138 × 200 mm,
200 oldal, kartonált
Rendelési kód: bs245
Bolti ár: 1999 Ft
klubáR: 1860 Ft

A Katicalányok története 
folytatódik! Betty Plumot 
mintha áramütés érné, amikor 
új fiú érkezik a suliba. Toby 
ráadásul meghívja az alakuló 
zenekarába énekelni. Betty 
kétségbeesik, hiszen Katnek 
már megígérte, hogy vele 
indul az iskolai fesztiválon...

Pacskovszky Zsolt 

tItkos MozI
140 × 200 mm,
184 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: bs242
Bolti ár: 2199 Ft
klubáR: 2050 Ft

Marcell párizsi bérlakásuk 
falába süllyesztve különleges 
szerkezetet fedez fel – egy 
lencsét, amelyen keresztül 
mozgókép vetül szobája falá-
ra. A „vásznon” a szemközti 
kávézó több mint harminc 
évvel korábbi mindennapjai 
elevenednek meg. A képsorok 
megbűvölik a gimnazista fiút, 
ahogyan a kávézó megejtően 
szép pincérnője, Ninette is. 

Mándy Iván

csutak színre léP
138 × 200 mm,
296 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: bs244
Bolti ár: 2999 Ft
klubáR: 2790 Ft

Az Ér utcaiak és a Vay Ádám 
utcaiak ki nem állhatják egy-
mást. Csutak az Ér utcaiak 
bandájába tartozik. Nem 
ő a legerősebb, nem is ő 
a legbátrabb, mégis fontos 
feladatot bíznak rá: ő áll őrt 
a raktár előtt, nehogy a Vay 
Ádám utcaiak megrongálják 
a ródlikat a verseny előtt. És ő 
kapja meg a Csongor és Tünde 
diákelőadás főszerepét is.

Philip Reeve–Sarah McIntyre

luccka  
és a Móka hold
133 × 190 mm,
216 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs243
Bolti ár: 2699 Ft
klubáR: 2490 Ft

Pamats & Csíz zseniális kar-
bantartó páros. Ők felelnek 
a Móka Hold zavartalan mű-
ködéséért. Egy nap azonban 
minden balul üt ki. Micsoda 
káosz! Luccka elhatározza, 
hogy segít – még ha erre nem 
is kérte senki. De vajon tud-e 
tenni bármit a gravitáció 
irányváltása és a tomboló 
vattacukorszörny ellen?

Bartos Erika

születés
210 × 297 mm,
80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs250
Bolti ár: 2499 Ft
klubáR: 2320 Ft

Megölelni az újszülöttet 
olyan, mint megérinteni az ártatlanságot.   
Bartos Erika, a Pro Familiis-díjjal kitüntetett 
meseíró új könyve a születés csodájáról, illetve  
az első életévről szól.

Giulia Pianigiani

kukucs,  
Itt vagyok!
első naplóm
Babanapló kislányoknak
240 × 240 mm,
64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs251
Bolti ár: 2999 Ft
klubáR: 2790 Ft

„Kicsi baba vagyok, nagy ajándék vagyok, 
eddig álom voltam, most meg, nézd, itt vagyok!” 

hétköznaPI  
csodák
tudod-e, hogyan…
238 × 266 mm,
12 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs248
Bolti ár: 3999 Ft
klubáR: 3690 Ft

Természetesnek vesszük, 
hogy megnyomunk egy 
gombot, és világos lesz 
körülöttünk, vagy el-
mozdítunk egy kis kart, és folyni 
kezd a víz. Gondolkodjunk csak el egy percre:  
ki és mi van a dolgok működésének a hátterében. 
Könyvünk hat témakört mutat be különleges 
formában – kis füzetekkel és kihajtható oldalakkal.  
Kérdezz, lapozgass, játssz, és választ kapsz.

J. Kovács Judit–Acsai Roland
kerekítő Manó 
utazásaI
211 × 212 mm,
48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: bs246
Bolti ár: 2199 Ft
klubáR: 2050 Ft

Kerekítő manó és Kacska 
macska ezúttal izgalmas 
helyekre utazik. Hogyan 
vidít ják fel a Bükk szomorú  
kobold jait? Mi lehet a ka-
bócák titka az Adriai-tengeren? Miben kell segíteniük 
egy hattyú párnak a Velencei-tó nádasrengetegében? 
Minden kérdésünkre választ ad a varázssipkás manó, 
aki a négy évszakról szóló meséi előtt a közkedvelt 
Kerekítő mondókáskönyvek oldalain bujkált.
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A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés 
kézhez vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy fu
társzolgálattal megküldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel 
kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen feltételekkel csak magyarországi címre 
vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgá
latunknál! A Líra Könyv Zrt. a katalógusban talál ható köny vekre minőségi 
garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmentesen kicseréli.

A Líra Könyv Zrt. garanciát vállal arra, hogy a megrendelés során birto
kába jutott adatokat csak a Líra 
Könyvklub használja, azokat más
nak nem adja át.  

Ajánlatunk a készlet erejéig 
ér vényes. Amennyiben valamely 
termék a nagy érdeklődés miatt 

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk. 

A jelen katalógusban foglalt termékekre 2018. április 16ig 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:

A kötetek már előrendelhetők!                 w w w . a t h e n a e u m . h u
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