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 Bármely boltunkban  Boltlista: www.lira.hu

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

 faxon  (1) 299 8000 (a megrendelőlap elküldésével)

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

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

   e-mailen  konyvklub@lira.hu  

 (Kérjük, ügyeljen arra, hogy megrendelése tartalmazza a megrendelő  
 és a megrendelni kívánt termékek pontos adatait.)

@

Név/cégnév: .....................................................................................................

Kapcsolattartó (cég esetén): ............................................................................

irsz.  település .............................................................................. 

utca ......................................................... házszám ............ emelet, ajtó ............

telefon: 06-    -  e-mail: .............................................

Ha a számlát más néven kéri:

Számlázási név: ................................................................................................

Cím: ...................................................................................................................

Líra törzsvásárlói kártyaszám 

(csak törzsvásárlóknak/klubtagoknak):

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

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

Rendelési kód Könyv, DVD vagy CD címe  db    Összeg

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

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

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

  Összesen

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

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

Tiffany Reisz

Az úrnő
135 × 215 mm, 488 oldal, kartonált
Nora Sutherlin, a híres erotikus szerző egy szo-
bában találja magát két férfi társaságában. 
Hamarosan megérti: ha életben akar maradni,  
fogvatartói Seherezádéjává kell válnia, és bíznia 
abban, hogy szerettei meg fogják menteni.
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Király Levente
főszerkesztő

Nemrégiben azon gondolkodtam, milyen 
szakmák passzolnának leginkább az író-
sághoz, milyen egyéb ismeret segíthetné 

a történetfaragókat? Történelemtanár? Filo-
zófiaprofesszor? Tűzoltó? Titkosügynök? Erre 
az élet hozta a megoldást: az amerikai siker-
szerző, david Baldacci e lapszámunk nagyin-
terjújában elmeséli, hogy ügyvéd az eredeti 
szakmája, és hogyan tudta mindazt a tudást 

kamatoztatni, amit a tárgyalótermekben szer-
zett. Íme a példa, hogy egy ügyvédből is lehet 
még jó író (a fordítottját kissé nehezebb el-
képzelnem). de van egy még nála is menőbb 
szakmájú szerzőnk: a brit Tim Peake űrhajós 
(hivatalosan: asztronauta), aki megírta, mi-
lyen is egy űrállomáson lakni, s legnagyobb 
szerencsénkre csodálatos fotókat is készített 
onnan fentről. Ügyvéd olvasóink talán nem 

sértődnek meg, ha inkább az ő szakmáját 
választanám – fotózni úgyis szeretek, a többi 
meg nem jelenthet problémát…
jó olvasást!

strandolvASmáNyok
A GENErAl PrESS köNyvkiAdóTól

Linda Castillo 

Sötét úton 
joseph kinget a felesége 
meggyilkolásával vádolják. 
A szökésben lévő férfi elkese-
redetten igyekszik bizonyítani 
az ártatlanságát. 
rendelési kód: bv101 
Bolti ár: 3290 Ft 
klubár: 2990 Ft 

Peter Swanson 

Gyönyörű  
hazuGSáGok 
Harry Ackerson az apja teme-
tésén ismeri meg Grace-t, aki 
felébreszti benne a gyanút, hogy 
az apja múltja sok titkot rejt. 
rendelési kód: bv102 
Bolti ár: 2990 Ft 
klubár: 2780 Ft 

Mary Nichols
találkozunk méG
1940. Sheilát vidékre 
evakuálják a háború sújtotta 
londonból, ahol barátságot 
köt a kódfejtőként dolgozó 
Prudence-szel.
rendelési kód: bv106
Bolti ár: 3490 Ft 
klubár: 3250 Ft 

Veronica Henry 

álmaink otthona 
Belinda megbízást kap, hogy új 
tulajdonost találjon a meseszép 
Hunter’s moonnak. A ház több 
évtizedes titkokat rejt, melyek 
a nő életét is megváltoztatják.
rendelési kód: bv103 
Bolti ár: 2990 Ft 
klubár: 2780 Ft 

Joanna Courtney

a hódító királyné 
Flandriai matilda újdonsült 
férje, vilmos normandiai her-
ceg oldalán a trónért folytatott 
hatalmi harcok viharába 
csöppen.
rendelési kód: bv104 
Bolti ár: 3690 Ft 
klubár: 3390 Ft

Madeline Hunter 
a SzélhámoS Szerető
Gavin Norwood régi sérelmei 
miatt bosszúvágytól égve 
a csábítás játékát űzi egy 
asszonnyal. de vajon végül ki 
fog elcsábítani kit?
rendelési kód: bv105 
Bolti ár: 3490 Ft 
klubár: 3250 Ft 

Nicholas Sparks 

kedVeSem
john az amerikai hadsereg-
ben szolgál, karrierje gyorsan 
ível felfelé. megismerkedik 
Savannah-val, aki társaival 
hajléktalanoknak épít házat.
rendelési kód: bv107 
Bolti ár: 3490 Ft 
klubár: 3250 Ft 

Nicholas Sparks 

menedék
Egy nap gyönyörű nő érkezik a 
tengerparti kisvárosba. Ször-
nyű emlékek űzték idáig, de 
végül megnyílik a gyermekeit 
nevelő özvegyember előtt.
rendelési kód: bv108 
Bolti ár: 3490 Ft 
klubár: 3250 Ft

Nicholas Sparks 

ViSSza hozzád 
Amandát és dawsont, a két 
szerelmes fiatalt tragikus ese-
mények szakítják el egymástól. 
Huszonöt évvel később szülő-
városukban találkoznak újra.
rendelési kód: bv109 
Bolti ár: 3490 Ft 
klubár: 3250 Ft

Nicholas Sparks 

hoSSzú utazáS 
Egy idős és egy fiatal pár nem 
mindennapi szerelmi történe-
tének egybefonódásáról szól 
ez a regény, mely 2015-ben 
elnyerte az Aranykönyv-díjat.
rendelési kód: bv110 
Bolti ár: 3490 Ft 
klubár: 3250 Ft

főszerkesztő: Király Levente olvasószerkesztő: palczer-Aschenbrenner eti tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa 
szerkesztő: török eszter a szerkesztőség címe: 1086 budapest, Dankó utca 4–8. telefonszám: (1) 299 8004  
e-mail: konyvklub@lira.hu Website: www.lira.hu  A meg nem rendelt kéz iratokért a szerkesztőség nem vállal felelős-
séget, azokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához, másodközlésé-
hez a Kiadó engedélye szükséges. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Kiadja: Líra Könyv Zrt. 
1086 budapest, Dankó u. 4–8. felelős kiadó: A Zrt. elnöke nyomdai előállítás: oláh Nyomdaipari Kft. Website: 

www.olahnyomda.hu vezérigazgató: oláh miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333is
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athenaeum kiadó

Réti László

BudapeSt BouleVard
125 × 200 mm,
480 oldal, kartonált
rendelési kód: bv115
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

magyarország, a következő 
évtized elején. A kormányzó 
erő a választásokra készül, 
ám kezd számára roppant kel-
lemetlenné válni a milliárdos 
költséggel felállított, de érdemi 
tevékenységet nem végző új 
terrorelhárító egység. Ekkor 
azonban váratlan merénylet 
rázza meg a békés hétköznap-
jait élő Budapestet. Básti Péter 
alezredes nyomozni kezd, s a 
szálak egyre feljebb vezetnek.

Lisa Jewel

a férfi titka
125 × 200 mm,
450 oldal, kartonált
rendelési kód: bv117
Bolti ár: 3790 Ft
klubár: 3490 Ft

lily csak három hete ment 
férjhez. Egyik este a párja nem 
tér haza a munkából, s a fiatal 
nő szorult helyzetbe kerül egy 
idegen országban.
Alice idegen férfit talál a háza 
előtti tengerparton, a zuhogó 
esőben. A nő a józan ész dacá-
ra behívja az otthonába.
de vajon ki ez a férfi?
két asszony, húsz esztendős 
titkok és egy férfi, aki nem 
emlékszik a múltjára...

Rachel Gibson

az én paSim...
135 × 215 mm,
320 oldal, kartonált
rendelési kód: bv113
Bolti ár: 3499 Ft
klubár: 3250 Ft

Ami vegasban történik, az nem 
mindig marad ott, ahogy azt 
rachel Gibson, a New York 
Times bestsellerszerzője cso-
daszépen demonstrálja ebben 
a szellemes, szexi románcban. 
Az én pasim... egy sikeres 
esküvőszervezőről szól, akinek 
élete a feje tetejére áll, miután 
a férfi, akihez egykor, egy 
gyorsan lezavart las vegas-i 
esküvőn hozzáment, váratlanul 
újra berobban az életébe.

Kathryn Croft

CSendeS hazuGSáGok
125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
rendelési kód: bv116
Bolti ár: 3790 Ft
klubár: 3490 Ft

mia Hamilton tökéletes életet 
élt egyetemi tanár férjével, 
Zach-kel és kétéves lányukkal. 
A férfi azonban öngyilkosságot 
követett el azon az éjszakán, 
amelyen egyik tanítványának 
nyoma veszett. öt évvel később 
felbukkan egy idegen nő, és 
közli miával, hogy a férje nem 
ölte meg magát. Sötét titkokra 
derül fény, és miában fölmerül 
a kérdés: vajon miért segít neki 
Alison ilyen buzgón?

Paulo Coelho

utaK
naptár 2019
136 × 208 mm, 264 oldal, 
füles, kartonált
rendelési kód: bv112
Bolti ár: 3699 Ft
klubár: 3450 Ft

Ebben a gyönyörűen illusztrált naptárban az évet Paulo 
Coelho műveiből válogatott idézetek kísérik végig. 
Paulo Coelho, akit emberek milliói a szavak alkimistá-
jaként tartanak számon, napjaink egyik legbefolyáso-
sabb szerzője. könyvei nemcsak a bestsellerlistákat 
vezetik, de társadalmi és kulturális párbeszédet is 
gerjesztenek. A műveiben érintett témák, eszmék és 
filo zófiák sok olvasó vágyát teljesítik be, olyanokét, akik 
a saját útjukat, és a világ újfajta megértését keresik. 
A kötet illusztrátora, Catalina Estrada már gyerekként 
ráeszmélt szülőhazája, kolumbia vibráló és buja ter-
mészetére. jelenleg Barcelonában él, de nemzetközi-
leg elismert illusztrátorként sem felejtette el gyökereit. 
munkáiban, erőteljes színhasználatában ma is jelen 
van ugyanez a csodával teli rajongás.

Raphaëlle Giordano

a máSodik életed akkor kezdődik,
amikor meGérted, hoGy CSak eGy Van
125 × 200  mm, 300 oldal, kartonált
rendelési kód: bv114
Bolti ár: 3590 Ft • klubár: 3290 Ft
A harmincnyolc és negyed éves Camille-nak látszólag mindene 
megvan, hogy boldog legyen. miért érzi mégis úgy, hogy elillant 
ez a boldogság? Arra vágyik, hogy visszataláljon az öröm és a 
kiteljesedés útjára. Amikor a rutinológus Claude felajánlja, hogy 
eredeti módszerével a segítségére lesz ebben, szinte habozás 
nélkül beleveti magát a kalandba, hogy meghódítsa az álmait... 
Egy asszony különleges utazása egy célokkal teli, igazi élet felé.

Jodi Picoult

ítélet
135 × 215 mm, 496 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: bv111
Bolti ár: 3999 Ft • klubár: 3690 Ft
jóképű idegen érkezik az álmos New England-i kisvárosba, 
Salem Fallsba, remélve, hogy mindent tiszta lappal kezdhet. 
Az egykori előkészítős leányiskolai tanárt a múltban súlyos vá-
dak érték, amelyek megpecsételték jövőjét. Aztán egyszer csak 
egy nyugalmas kisvárosban találja magát, amelynek a kocs-
májában mosogat Addie Peabody irányítása alatt. lassacskán 
alkalmazkodik a napi rutinhoz, és Addie is megtalálja a helyét 
a mogorva férfi szívében. ám Salem Fallsban egy tinilányokból 
álló csapat tagjai sötét titkokat rejtegetnek – és jack kiváló 
célpontnak tűnik, hogy megvádolják őt. A modern boszorkány-
perek világában jacknek újra bizonyítania kell az ártatlanságát.

A szerelem megválthat 
egy férfit – de a titkok 
és a hazugságok el is 
ítélhetik.

Az Ízek, imák  szerelmek ésAz alkimista  rajongóinak. 
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Cara Hunter

eGy közeli iSmerőS
125 × 200 mm, 370 oldal, kartonált
rendelési kód: bv126
Bolti ár: 3690 Ft • klubár: 3390 Ft
A nyolcéves daisy mason eltűnik egy családi 
vacsoráról. A csendes kertvárosban senki 
nem látott semmit. Ugyanakkor tíz ilyen eset-
ből kilencben csak olyan ember lehet a tettes, 
akit ismert az áldozat. valaki hazudik… A re-
gény egy új detektívsorozat első darabja. láz-
ban tartja olvasóit, és vezeti a sikerlistákat.

Dean Koontz

Sötét zóna
125 × 200 mm, 448 oldal, kartonált 
rendelési kód: bv127
Bolti ár: 3990 Ft • klubár: 3690 Ft
A sikeres és boldognak tűnő tengerésztiszt 
megöli magát. Felesége az FBi ügynöke. Nem 
érti, mi történhetett, és amikor több hasonló, 
látszólag értelmetlen öngyilkosságról hall, 
elhatározza, hogy kideríti, mi áll a háttérben. 
A Sötét zóna bombasiker, a négyrészes, 
misztikus thriller-sorozat első darabja.

Tombol a nyár  
a 21. Század kiadónál 
Tóth Gábor Ákos

végtelen nyár
édesvízi mediterrán 4.
rendelési kód: bv122
A Balaton-felvidéken játszódó család-
regény-folyam negyedik epizódjában 
középpontba kerül a természetvé-
delem, a múlt örökségének értő 
felhasználása és a felelősség a minket 
befogadó közösségért. Bor, mámor, 
Balaton: strand olvasmány az irodal-
miság maradandó élményével.

Az Édesvízi mediterrán-sorozat  
1–3. kötete: 

édeSvízi mediterrán
rendelési kód: bv123
Bolti ár: 3450 Ft • klubár: 3190 Ft

Szerelmem,  
balaton
rendelési kód: bv124

a világ közepén
rendelési kód: bv125

A kötetek jellemzői:
125 × 200 mm, 
300 oldal, kartonált
Bolti ár: 3490 Ft/kötet
klubár: 3250 Ft/kötet

Helen Hoang

a Szerelem
eGyenlete
130 × 197 mm,
399 oldal, kartonált
rendelési kód: bv121
Bolti ár: 3799 Ft
klubár: 3490 Ft

Stella világát a matematika tölti 
ki. Harmincéves korára szinte 
semmi tapasztalata nincs a fér-
fiakkal, ezért felbéreli michaelt, 
a jóképű eszkortot, akivel 
gyakorolhat. Az érzések azokban 
sokszor a lo gika felett állnak.

Jo Jakeman

meGtörhetetlen
130 × 197 mm, 400 oldal, kartonált
rendelési kód: bv119
Bolti ár: 3699 Ft
klubár: 3450 Ft

A válások gyakran elég mocskosak. 
imogen ultimátumot kap zsarno-
koskodó férjétől: elhagyja a családi 
házat, vagy a férfi elveteti a nő 
felügyeleti jogát közös fiuk felett. 
imogen azonban elég elszánt ahhoz, 
hogy a fiát bármi áron megvédje, és 
megbüntesse a férjét. Fordulatos 
pszichológiai thriller az emberi kap-
csolatok átértékeléséről.

Flynn Berry

a nőVérem neVéBen
130 × 197 mm, 304 oldal, kartonált
rendelési kód: bv120
Bolti ár: 3699 Ft
klubár: 3450 Ft

mikor Nora felszáll a londonba tartó 
vonatra, hogy meglátogassa nővérét, 
még nem sejti, hogy a házba belépve 
egy gyilkosság helyszínén találja 
magát. Úgy érzi, a rendőrségben nem 
bízhat, ezért maga ered a gyilkos nyo-
mába. megszállottsága éppoly idegen 
számára, mint amilyenné a nővére 
válik a nyomozás folyamán.
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 Mi volt az a pont, amikor azt érezted, 
hogy az írás a te utad?

Már gyerekkoromban is a történetmesélés 
volt számomra fontos. Szerettem mesél-
ni. Aztán amikor általános iskolás voltam, 
édesanyámtól kaptam egy üres füzetet, ami-
be elkezdtem leírni a történeteimet. Soha 
nem gondoltam akkor arra, hogy majd író 
válik belőlem. Amikor főiskolásra mentem, 
elkezdtem a novellák írására koncentrálni. 
Imádtam rövid, velős sztorikat olvasni, és 
imádtam megírni őket.

 Mennyire volt számodra fontos az írásnál 
a családod támogatása? 
Nagyon támogatók voltak. Csak nagyon 
kevés ember tudta a környezetemben, hogy 
írok: a szüleim, a testvéreim és a feleségem. 
Még a kollégák sem tudták. Nagyon szemé-
lyes dolog volt ez számomra. A feleségem 

roppant együttműködő volt, több munkát 
vállalt, csak hogy tudjak írni éjjel, kora reg-
gel és hétvégenként. A szüleim mindhárom 
gyerekükben mélyen elültették az olvasás 
szeretetét, minden hétvégén könyvtárba 
jártunk és rengeteg könyvet kölcsönöztünk. 
Számomra ez egy csoda volt. Anélkül, hogy 
elhagytam volna a szülővárosomat, a világ 
új részeit fedezhettem fel a könyvek által. 
Lenyűgözött ez, és a nyelv hatalma. Azt hi-
szem ez az, ami elindított bennem valamit.

 A korábbi ügyvédi munkád mennyire se-
gítette elő az írói munkádat – arra gondolok, 
hogy nagyon sok emberrel találkoztál, akik a 
rossz oldalon álltak? 

Segített, hogy felépítsem a saját világomat. 
Bizonyos fokig optimista és pozitív vagyok, 
más részről pedig nagyon realista, és nem 
vagyok naiv, látom, hogyan működik a vi-

lág. Ügyvédként azért kaptam a fizetésemet, 
hogy meggyőzően írjam le a tényeket a másik 
oldalról, abban a hitben, hogy ez az igazság. 
Míg a másik oldalon ugyanez történt, remél-
ve, hogy az ellentétes vélemények meggyő-
zik a bírót és az esküdtszéket. Ügyvédként 
is meg kellett tartanom a főbb pontokat és 
megismernem a legapróbb részleteket. 

 Mi a hasonlóság a hajdani ügyvédi mun-
kád és a mostani írói lét között?

Amikor ügyvéd voltam, ugyanezt csináltam, 
mint most. Mindent tudtam a tanúkról, mi-
előtt találkoztam volna velük. Ugyanaz a 
megközelítés mindkettőnél az ügyvédi és az 
írói pálya között. Alapos háttérkutatást vég-
zek. Addig folytatom az interjúztatást, amíg 
meg nem kapom azt, amit akarok. Hallgat-
ni a legfontosabb, amit sajnos manapság 
nagyon alulértékelnek. Az emberek nem 

Beszélgetés David Baldaccival, 
a politikai krimi mesterével.

         „Hallgatni
a legfontosabb”

Fo
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david Baldacci ügyvéd, író, forgatókönyvíró 
és egy olvasást népszerűsítő alapítvány 
elnöke.  virginiában nőtt fel, már 
gyerekkorától kezdve imádott olvasni.  
olyan írók hatottak rá, mint Harper lee, 
William Faulkner vagy Truman Capote. 
könyvei 110 millió példányban keltek 
el világszerte. Több mint 30 regényt 
írt, amelyek 45 nyelven jelentek meg 
80 országban. mi az, ami megkülönbözteti 
őt a többi bestsellerszerzőtől? leginkább 
az, hogy nagyon alapos kutatást végez 
könyvei megírása előtt.  A kutatómunkát 
és az írást párhuzamosan végzi, olyan 
mélyrehatóan vizsgálja a történetek hátterét, 
mint egy oknyomozó újságíró. órákat tölt 
az FBi és a Titkosszolgálat ügynökeivel, 
hogy a legapróbb részleteket is kidolgozza. 
valójában az ügynökök keresik meg őt, 
hogy megosszák vele tapasztalataikat, 
tudva, hogy soha nem fedi fel a kilétüket. 
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interjú david baldaCCival

David Baldacci 

emlékek  
BörtönéBen 
137 × 197 mm,  
432 oldal, kartonált 
rendelési kód: bv129
Bolti ár: 3990 Ft • 
klubár: 3690 Ft

Az ifjú Amos decker sport-
karrierje egyetlen pillanat alatt 
omlik össze: egy mérkőzésen 
kis híján az életét veszti 
egy balesetben. A szerve-
zete sosem lesz már a régi, 
megváltozott agyműködése 
miatt ugyanis semmit sem 
felejt el, amit valaha érzékelt. 
mivel mindent újra kell 
kezdenie, úgy dönt, tökéletes 
emlékezőtehetségét a rendőri 
munkában kamatoztatja, 
mégpedig nagy sikerrel. Egy nap azonban vérbe fagyva találja a családját 
az otthonukban. Ettől kezdve halott felesége, kislánya és sógora képe 
lebeg kitörölhetetlenül a lelki szemei előtt. A bűntény felderítetlen marad, 
egészen addig, amíg a kisváros iskolájában történt sorozatgyilkosság és 
decker személyes tragédiája között hasonlóságokra nem bukkannak. 
Amos megállíthatatlan hajszába kezd, hogy megtalálja a tettest. Honnan is 
sejthetné, egykor milyen közel is volt hozzá?

David Baldacci 

Senki földje 
137 × 197 mm, 
420 oldal, kartonált 
rendelési kód: bv128
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

Az amerikai haderők különleges ügynöke, john Puller épphogy tisztázta 
testvérét a hazaárulás vádja alól, amikor újabb kihívás elé kell néznie. 
édesapját, a hadsereg egykor csodált és rettegett parancsnokát ugyanis 
azzal vádolják, hogy harminc évvel ezelőtt meggyilkolta a feleségét. Az ügy-
nök úgy érzi, kötelessége megvédeni magatehetetlen apja becsületét. 
ám nem Puller az egyetlen, aki múltja nyomasztó árnyait kergeti. Paul ro-
gers tíz börtönben töltött év után kész arra, hogy megbüntesse a felelősö-
ket sorsának alakulásáért. mindkettejük útja a Fort monroe katonai bázis 
Q épületéhez vezet, ahol a kormány egykor szigorúan titkos kísérleteket 
folytatott. Talán nem véletlen, hogy évekkel ezelőtt egy sorozatgyilkos is 
ezen a környéken szedte az áldozatait...

hallgatják eleget a másikat. Sokat olvasok, 
utazom és mindig hallgatok.

 Évente két regényed jelenik meg, az egyik 
tavasszal, a másik ősszel. Valamint egy YA re-
gény is minden évben. És van egy tévésorozatod 
is. Nem sok ez így?

Ha mondhatok ilyet, elég nagy a teherbírá-
som. Imádok írni. Egy regény befejezésénél 
képes vagyok akár 15 órát is írással tölteni. 
Minden szabad percemben végiggondolom 
a következő történet körvonalait. Tudom, 
hogy az időbeosztásom egy kissé őrült, de 
5-6 évvel ezelőtt volt egy könyvötletem, 
amit nagyon gyorsan meg is írtam. Az évi 
két könyv számomra abszolút kivitelezhető. 
Úgy érzem, hogy mindig üldöz egy újabb 
történet. Másokkal ellentétben, azt hiszem, 
nincs szükségem arra, hogy pisztolyt tart-
sanak a fejemhez, ahhoz, hogy írjak. Ez az, 
amit szeretek csinálni. Valamikor az éjszaka 
közepén jön az inspiráció. Azt érzem, hogy 
muszáj felkelnem és dolgoznom. Számomra 
ez az azonnaliság szikrája, ami végig fogva 
tart. Nyaralás alatt is írok. Egy évtizedet az 
életemből napi 12 óra munkával töltöttem, 
amit őszintén szólva nem igazán élveztem. 
Tudom, hogy borzasztó közhelyesen hang-
zik, de szerettem volna olyat dolgot csinál-
ni, amiben örömömet lelem, és még fizet-
nek is érte. 

 A politikai krimi mestereként ismernek. 
Mint tudjuk, az élet írja a legjobb történeteket. 
Volt már olyan, hogy a hírek olvasása közben 
elirigyeltél egy történetet?

Manapság valóban meg kell harcolnom a hí-
rekkel. A legszokatlanabb történeteket pró-
bálom kitalálni, és tessék! Egy hasonló eset 

köszön vissza a The Washington Post címlap-
ján. Olyan dolgokról próbálok meg írni, 
amelyek érdekelnek, az emberek pedig az 
idővel nem sokat változnak. Jellemzően ön-
zőek, és ácsingóznak a hatalomra. Ez a két 
attitűd megszámlálhatatlan történet ihletője.

 Több különböző karakterrel dolgozol – 
John Puller, Will Robie vagy Amos Decker. 
Nem nehéz ezeket továbbszőni, úgy értem, 
nem lenne egyszerűbb egy kidolgozott karak-
terrel dolgoznod? 

Olyan ez, mint a televíziós sorozatok, ami-
kor minden héten új epizóddal találkozol 
és el tudod különíteni a különböző karak-
tereket, végig tudod követni a fejlődésüket 
az évadokon keresztül. Ugyanez a helyzet a 
könyvvel is. Minden könyvben 500 oldalon 
keresztül fejlődnek a karaktereim. Az idő 
múlásával mindenki egy kicsit személye-
sebbé, elmélyültebbé válik. Az olvasóknak 
üzenem, hogy mindegyik regényem ettől 
függetlenül önállóan is megállja a helyét. 

 Melyik a kedvenc gyerekkori könyved? 

Gyerekként a kedvencem Robert Arthur A há- 
 rom nyomozó-sorozata volt. Három gyerek-
detektív szerepelt benne, akiknek különböző 
képességeik voltak. Tisztán emlékszem rá, 
hogy mennyi-
re elmerültem 
a történetben, 
és hogy nem 
tudtam leten-
ni, ameddig ki 
nem olvastam. 
Még felnőtt-
ként is megvet-
tem az újabb 

köteteket. Olykor előveszem, és időről időre 
elolvasom őket. Még évek múltával is ugyan-
olyan jónak találom ezeket a történeteket.

 Melyik könyvedet szereted a legjobban? 
Egyáltalán lehet-e választani közülük?

Évekkel ezelőtt írtam egy könyvet Wish You 
Well címmel, ami nem thriller volt, hanem 
egy családregény nagyon személyes kötő-
déssel. A történet fikció volt, de arról szólt, 
ahogy az anyám családja felnőtt. Ha válasz-
tanom kellene, akkor ezt írtam a legszíve-
sebben. 

 Ha már megemlítetted a Wish You 
Wellt. Így hívják az alapítványodat,  amely az 
általános humanitárius segítségnyújtás mellett 
nagy hangsúlyt fektet az olvasás népszerűsíté-
sére. Melyik akcióra vagy a legbüszkébb?

Azokra a programokra vagyunk a legbüsz-
kébbek, amelyek egész családoknak segíte-
nek. Azt szeretnénk, hogy mind a szülők, 
mind a gyerekek szövegértése javuljon, le-
hetővé téve számukra, hogy megvalósítsák 
az álmaikat.

 Ha lenne egy nap, amikor azt csinálhat-
nál, amit csak szeretnél, hogyan töltenéd el?

Négy órán át írnék, aztán né-
hány órára vízre szállnék, ideá-
lis esetben hajókáznék. Majd 
a barátaimmal töltenék el pár 
órát, némi jó bor és étel mel-
lett, és végül a nap lezárásaként 
beletemetkeznék egy jó könyv-
be.

 Mit tanácsolnál a fiatal 
Baldaccinak, ha visszamehetnél 
az időben? 

Ragaszkodjon mindehhez, még 
akkor is, ha egy ideig éhezni fog 
íróként. Ne menjen jogi isko-
lába, inkább iratkozzon be egy 
kreatív írás kurzusra. És minde-
nekelőtt higgyen magában!

D. Á. 

7

ÚJ!
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lazi könyvkiadó

Erdős Renée

ifjúSáGunk
irodalmi szenzáció Erdős renée önéletírásának megjelenteté-
se. Benne őszintén és részletesen mesél életéről, karrierjéről, 
fiatalkori álmairól, az első írói kísérletekről. és aztán termé-
szetesen elérkezik a siker időszaka, verseskötete jelenik meg, 
bejáratos lesz a férfiak által uralt irodalmi életbe – mindezt 
a századvégen-századelőn. Női írósors, mely összefonódik 
a regények történetével, mintha Erdős saját maga főhősévé 
lépne elő. olvasunk írókról, szerkesztőségek kulisszatitkairól, 
továbbá Eötvös károlyról, molnár Ferencről, valamint kadosa 
marcellről és Bródy Sándorról. Erdős lenyűgöző mesélő, ez-
úttal sem okoz csalódást: sziporkázó és szellemes, miközben 
saját sorsát boncolgatja.

Gróf ifjabb Andrássy Gyuláné 
Zichy Eleonóra

napló 1917–1922
125 × 183 mm, 
400 oldal, keménytábla
rendelési kód: bv135
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

A páratlanul gazdag forrás-
anyag magyarország történel-
mének egyik legizgalmasabb 
időszakát taglalja, melyben 
a világháború, a forradalom, 
Trianon, a Horthy-korszak első 
évei ugyanúgy benne vannak, 
mint a kor ismert közéleti 
személyiségei kun Bélától 
Teleki Pálig. Zichy Eleonóra 
visszaemlékezése a boldog 
békeidők krónikája.

Windisch-Graetz Lajos herceg

küzdelmeim
125 × 183 mm,
400 oldal, keménytábla
rendelési kód: bv137
Bolti ár: 3990 Ft
klubár: 3690 Ft

A kötet waldsteini és thali 
Windisch-Graetz lajos napló-
jegyzeteken alapuló első 
világháborús emlékiratát tar-
talmazza. A mű először német 
nyelven látott napvilágot 1920 
szeptemberében. Politikai 
pályája kezdetén a herceget 
forradalmi-antidinasztikus ér-
zelmű „vörös hercegnek” tartot-
ták, akiből az osztrák–magyar 
monarchia összeomlása után 
reakciós „fekete herceg” lett.

Shannon Winslow

titkok  
éS SzenVedélyek
135 × 204 mm,
288 oldal, kartonált 
rendelési kód: bv134 
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Elizabeth és mr. darcy csak-
nem egy éve házasok. vajon  
hogyan élik át a házas élet 
első jelentős válságát? miféle 
bajba keveredik legközelebb 
Wickham? Utoléri valaha is 
lady Catherine-t a megérde-
melt büntetése? Ezekre a kér-
désekre keresi a választ 
a regény, mely hű maradt 
jane Austen stílusához, és 
a szereplők karakteréhez.

Bohumil Hrabal

GyönGyök  
a mélyBen
112 × 197 mm,
168 oldal, keménytábla
rendelési kód: bv133 
Bolti ár: 2400 Ft
klubár: 2190 Ft

„Az élet csodálatos, nem 
mintha tényleg az lenne, de 
én annak látom...”  
Ha van közép-európai író, aki 
igazán közel áll a magyarok 
szívéhez-lelkéhez, akkor az 
Hrabal. A hétköznapi élet 
szereplőiből és apró dolgaiból 
csodát varázsoló író gon-
dolatai megérdemlik, hogy 
eltöprengjünk a világon és 
önmagunkon.

Harsányi Zsolt

zrínyi miklóS
135 × 204 mm,
368 oldal, keménytábla
rendelési kód: bv132 
Bolti ár: 2999 Ft
klubár: 2790 Ft

Harsányi Zsolt izgalmas 
történelmi regényében 
nemcsak a fegyvert és 
tollat egyaránt meste-
rien forgató Zrínyi miklós 
heroikus küzdelmeit 
idézi fel, hanem érzelmi 
életébe is betekintést 
ad. Így Zrínyit félté-
keny szerelmesként, 
megállapodott férjként 
és aggódó apaként is 
láttatja.

Victoria Connelly

hétVéGe  
mr. darCyVal
135 × 204 mm,
288 oldal, kartonált 
rendelési kód: bv131
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

katherine robertsnek elege van mindenből. 
Egyetemi oktatóként jane Austen műveire 
szakosodott, és rá kellett jönnie, hogy az ideális 
férfi csak a Büszkeség és balítélet lapjain létezik. 
A jane Austen-rajongó robyn love neve ugyan nagyon roman-
tikus, de a szerelmi élete korántsem tökéletes. Hozzá nem illő 
barátjával jó ideje megfeneklett a kapcsolata, robyn pedig 
másfajta életről álmodozik. mindketten abban a reményben 
érkeznek az évente megtartott jane Austen-konferenciára, hogy 
kicsit félretehetik a gondjaikat. Azonban az események hamar 
váratlan fordulatot vesznek…

Paládi József

Vér éS könny
114 × 198 mm,
300 oldal, keménytábla
rendelési kód: bv130
Bolti ár: 2800 Ft
klubár: 2590 Ft

A dinnyecsősz írójának 
új, izgalmas regénye az 
'56-os forradalom ese-
ményeiről szól. A regény 
főhőse, kóródi Ferenc, 
a vasgyár kohásza már 
felépítette kis családi 
házát, s megpróbált 
békében élni. ám a sors 
közbeszólt. November 
4-én megindultak a szov-
jet tankok...
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A kötet jellemzői:125 × 183 mm,416 oldal, keménytáblarendelési kód: bv136Bolti ár: 3490 Ftklubár: 3250 Ft
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ajánló

2016. június 18-án tért vissza 
a Földre. Az Egyesült Királyság 
tudományának és űrkarrier-
jének nagykövete kétgyerme-
kes apuka, aki nemcsak a Föld 
felfedezéséről, hanem a fény-
képezés iránt érzett új keletű 
szenvedélyéről is mesél a csodás 
képekkel illusztrált albumban. 
Amikor az űrből nézünk a Föld-
re, nem látjuk a határokat vagy 
a kontinensek felosztását.  

„Azért jöttünk el idáig, hogy felfedezzük a Holdat,  
de a Föld volt a legfontosabb dolog, amire rátaláltunk.” 

Bill Anders, az Apollo 8 űrhajósa

Csak azok az elkülönülések lé-
teznek, amelyeket a természet 
alakított ki, négy és fél milliárd 
éve tartó munkával.
Az asztronauta nem titkolt 
vágya, hogy ezek a képek épp-
úgy lángra lobbantsák mások 
képzeletét, mint azt az övével 
tették. A másik célkitűzése pe-
dig nem más, mint a Károly 
herceg által támogatott Prince’s 
Trust alapítvány nagyköveteként 
a könyv eladásából származó tel-
jes bevétellel támogatni azokat 
a hátrányos helyzetű fiatalokat, 
akiknek segítségre van szüksé-
ge ahhoz, hogy változtassanak 
az életükön és ki tudjanak telje-
sedni.

Tim Peake

halló,  
a Földdel beSzélek?
200 × 200 mm, 
240 oldal, keménytábla
rendelési kód: bv138
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4590 Ft

Tim Peake az Európai Űr-
ügynökség (ESA) asztronautája. 
A Principia nevű küldetés  
során 186 napot dolgozott 
a Nemzetközi Űrállomáson, 
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Bernáth István

VöröS eirík története
északi források-sorozat
125 × 215 mm,
280 oldal, keménytábla
rendelési kód: bv141
Bolti ár: 4990 Ft
klubár: 4590 Ft

Az eddig még meg nem jelent kü-
lönleges könyv óizlandi szövegeken 
– három 13. századi sagán és egy 
szintén 13. századi elbeszélésen – 
alapul, és először ad első kézből való 
tudósítást észak-Amerika vikingek 
által történt „felfedezéséről” és 
Grönland benépesüléséről. 

Alex Bellos

tudod a meGoldáSt?
elgondolkodtató, beugratós 
és hihetetlenül zseniális 
fejtörők gyűjteménye
150 × 230 mm,
344 oldal, kartonált
rendelési kód: bv142
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Furfangosabb az észjárásod, 
mint Sherlock Holmesnak?  
Az elmúlt kétezer év termésé-
ből összegyűjtött 125 rejtvény 
többek között az ókori kíná-
ba, a középkori Európába, 
a viktoriánus Angliába vagy a 
mai japánba repíti a vállalko-
zó szellemű játékosokat.

Elizabeth Gilbert

ízek, imák, Szerelmek
125 × 200 mm,
360 oldal, kartonált
rendelési kód: bv143
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

Az önéletrajzi regény spirituá-
lis utazásra hívja olvasóit. 
A főszereplő liz hirtelen elha-
tározásból elköltözik otthon-
ról, és kilép a házasságából. 
Nekivág a nagyvilágnak, és 
egyéves világ körüli útnak 
indul, hogy végre rájöjjön, 
ki is ő valójában, és mit akar 
az élettől. Zarándoklata itá-
liá ba, indiába és indonéziá-
ba vezet.

Partvonal KönyvKiadócorvina Kiadó

marco Polo ÚtiKÖNyVeK
Naprakész információk!
ötletek és javaslatok, hogy kevés pénzből hogyan 
érezzük jól magunkat. minden fejezet végén takarékos 
ajánlat. Új fejezetek: zene, klubok, művészet és építé-
szet, kulturális élet és étkezési szokások, minden fontos 
esemény, dátum és cím! Hasznos internet oldalak, 
interaktív térképek, telefonszámok és e-mail címek.

A kötetek jellemzői: 
106 × 190 mm, 136 és 148 oldal, füles, kartonált
Bolti ár: 2490 Ft/kötet
klubár: 2290 Ft/kötet

a horVát 
tenGerpart

dalmáCia
rendelési kód: bv140

Marie Forleo

az elBűVölő nő
minden pasi engem akar
135 × 205 mm, 
180 oldal, kartonált
rendelési kód: bv147
Bolti ár: 2490 Ft
klubár: 2290 Ft

mi lenne, ha azt mondanám: 
olyan informá ció kat fogok 
megosztani veled, amelyekkel 
perceken belül boldogabb, 
egészségesebb és vonzóbb 
lehetsz? Az elbűvölő nő arra 
tanít meg, hogyan közelíts 
radikálisan új módon a belső 
és külső ellenállhatatlanság 
kérdéséhez, és hogy fan-
tasztikus kapcsolatod legyen 
mindenkivel az életedben. 

Osho

minden napra
365 meditáció az itt és most 
megéléséhez
135 × 205 mm, 
314 oldal, kartonált
rendelési kód: bv145
Bolti ár: 3490 Ft
klubár: 3250 Ft

osho felismerései több mint 
harminc éve jelentenek nagy 
örömet a spirituá lis keresők-
nek. A kötet e felismerések 
esszenciája. minden napra 
kínál egy meditációt, amelyek 
segítségével teljesebben élhe-
tünk a jelenben, és átléphe-
tünk egy újfajta létezésbe, 
ahol szerves egységet alkot 
a test, a lélek és a szellem.

Doreen Virtue 

földre Szállt  
anGyalok
135 × 205 mm,
230 oldal, keménytábla
rendelési kód: bv146
Bolti ár: 2990 Ft
klubár: 2780 Ft

Előbújtam a Földangyal-
burokból, és rájöttem, 
hogy a negatív dolgok 
azért történhettek meg 
velem, mert nem hallgat-
tam az égre. Nagyon sokat 
tanultam minden egyes 
fájdalmas esetből, és ez 
a könyv lehetőséget ad 
arra, hogy megosszam az 
olvasóval ezt a nehezen 
megszerzett tudást.

Robert Augustus Masters

FérFi erő
Bátorság, hősiesség, büszkeség, leleplezett agresszió
A népszerű párkapcsolati tanácsadó világszerte több ezer fér-
finak segített már fontos önismereti kérdéseket feldolgozni és 
szembenézni saját árnyaival, múltból hozott sérelmeivel. A Férfi
erő című könyve olyan kérdéseket feszeget, amikről általános 
pszichológiai aspektusból kevésbé szoktunk elgondolkodni – és 
most kifejezetten a férfiak szemszögéből nézhetünk rá a témára. 
A férfilét alapkérdései kerülnek terítékre. milyen az igazi férfi? 
milyen az igazi maszkulin erő? A szakértő minden olyan témát 
feldolgoz, ami a férfi társas működéséhez, önismeretéhez, ön-
fejlesztéséhez szükséges.

A kötet jellemzői:135 × 205 mm, 362 oldal, keménytáblarendelési kód: bv144Bolti ár: 3690 Ftklubár: 3390 Ft

CoSta BraVa
 BarCelona
   rendelési kód: bv139

édeSvíz kiadó
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Dr. Pascale Michelon

fejleSzd a memóriád!
több mint 200 vizuális feladat és technika
183 × 233 mm, 192 oldal, kartonált
rendelési kód: bv148
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3590 Ft

A memóriánk képekkel fejleszthető a leghatékonyabban. 
A vizualitásra építő könyv egyszerű, mégis zseniális fel - 
ada tai val, igazoltan hatékony módszereivel fejleszthetjük 
a memó riánk különböző területeit – köztük a rövid és hosszú 
távú emlékezetünket –, csökkenthetjük a feledékenységet,  
és javíthatjuk az általános mentális állapotunkat. 

R. D. Laing

az élmény politikája
az édenkert madara
145 × 210 mm,
176 oldal, keménytábla
rendelési kód: bv150
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 3250 Ft

laing talán legismertebb, 
költői szépségű lélektani 
írásának középpontjában 
önmagunk és mások 
világának megtapasztalá-
sa áll, ami cselekvéseink 
mozgatórugója. Az őrület, 
akárcsak az álom vagy 
a fantázia, a tapasztalás 
releváns módja.

Tim Harford

a CSeCSemőtápSzer, 
a radar éS a kettőS 
könyVeléS
hogyan formálja az innováció 
a gazdaságot?  
145 × 210 mm,
336 oldal, kartonált
rendelési kód: bv151
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3590 Ft

Az oknyomozó közgazdász 
a rováspálcától a vonalkódig 
50 izgalmas találmányt 
mutat be. és egyszer csak 
összeáll a kép: hogyan 
jutottunk ide, és merre 
indulhatunk tovább.

Michael Acton Smith 

BelSő CSend
Csendesítsd le az elméd – 
változtasd meg a világot!
150 × 210 mm,
224 oldal, kartonált
rendelési kód: bv152
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3590 Ft

A Belső csend a hétköz-
napi élethelyzetekben 
alkalmazható tudatossá-
got, a mindfulnesst hirdeti, 
amely olyan készségeken 
alapul, amelyekkel mind-
annyian rendelkezünk. 
Nem szigorú szabály-
gyűjtemény, hanem egy 
inspiráló, bárki számára 
elérhető ötlettár.

Dr. Devorah Heitner

képernyőtudatoS 
CSalád
hogyan neveljünk digitális 
bennszülötteinkből digitális 
írástudókat?
145 × 210 mm,
288 oldal, kartonált
rendelési kód: bv153
Bolti ár: 3500 Ft
klubár: 3250 Ft

Hogyan teremthetünk egyen - 
súlyt a képernyőidő és egyéb 
tevékenységek között, és tanul-
hatunk bele gyerekeink digitális 
életének mentorálásába? 
dr. Heitner ifjúsági- és média-
szakértő kötete segítségével 
családunk mindennapjai 
harmonikusabbá válhatnak.

Paul Tough

adjunk eSélyt 
a Gyerekeknek!
hogyan segítsük  
a hátrányból indulókat?
145 × 210 mm,
150 oldal, kartonált
rendelési kód: bv154
Bolti ár: 3200 Ft
klubár: 2980 Ft

A szerző – a legújabb 
pszicho lógiai és ideg-
tudományi ku ta tások 
tükrében – bemutatja, 
mit tehetnek a felelősök 
(szülők, tanárok, politi-
kusok), hogy a lépéshát-
rányból induló gyerekek 
esélyein változtassanak.
megjelenés: július 31.

Veszélyeztetett 
növények és állatok
210 × 265 mm,
64 oldal, kartonált
rendelési kód: bv156
Bolti ár: 3200 Ft

klubár: 2980 Ft
A könyv bemutat néhányat 
a kihalófélben lévő 
növény- és állatfajok közül. 
kiderül az is, hogyan 
váltak veszélyeztetetté, 
és mit lehet tenni, hogy 
megmentsük őket.

Simon Sinek – David Mead – 
Peter Docker

találd meG  
a miérted!
mi motivál minket  
és csapatunkat?
185 × 233 mm,
272 oldal, kartonált
rendelési kód: bv149
Bolti ár: 4200 Ft
klubár: 3890 Ft

Tudjuk, miért tesszük nap 
mint nap, amit teszünk? 
Akár egyénileg, akár csapa-
tunkkal szeretnénk kitelje-
sedni, miértünk megtalálása 
a tartós siker és inspiráció 
záloga. A kötet gyakorlatokkal 
segít megtalálni a motivá-
ciónkat.

Utoljara lathatod

tudd meg, Ki vagy!
önismereti tesztek 
és gyakorlatok lányoknak
195 × 233 mm,
192 oldal, kartonált
rendelési kód: bv155
Bolti ár: 3900 Ft
klubár: 3590 Ft

itt az ideje, hogy felfedezd  
az igazi éned! A tizenéves 
lányoknak író dott interaktív 
napló számos kérdőívet, 
kvízt, kreatív ötletet, vala-
mint érdekes és inspiráló 
információt tartalmaz.

/ /

hvg könyvek
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Nyári megújulás  
dr. Thomas Gordon köTeTeivel

Dr. Thomas Gordon – Noel Burch

EmbEri kapcsolatok
hogyan építhetjük – hogyan rontjuk el
116 × 251 mm, 120 oldal, keménytábla
rendelési kód: BV158
Bolti ár: 2800 Ft • KluBár: 2590 Ft

Kis FraNcia szajhám

1 Nap szeNteNdréN
204 oldal
rendelési kód: BV160

ONe day iN szeNteNdre
204 oldal
rendelési kód: BV161

1 Nap a szeNteNdrei- 
szigeteN
212 oldal
rendelési kód: BV162

ONe day ON szeNteNdre  
islaNd
212 oldal
rendelési kód: BV163

a szentendrei Könyvklub zsebkönyvei
sétaútvonalak – színes fotókkal és térképekkel illusztrálva.

miről szólnak ezek az útikönyvek? 
szentendre történetéről, neveze-
tességeiről, kulturális eseményeiről 
és intézményeiről… a vele szemben 
fekvő, romantikus szentendrei-sziget 
természeti szépségeiről, az ott talál-
ható sportolási, pihenési, szórako-
zási lehetőségekről... 
külföldi turisták számára mindkét 
zsebkönyv angol nyelven is!

szerzők: Gaján Éva, kopasz János, 
réthey Prikkel lajos, szlankó viola
A kötetek jellemzői:
125 × 175 mm, kartonált
Bolti ár: 2000 Ft/kötet
KluBár: 1000 Ft/Kötet

Építsd a stílusod,  
legyél jobb szülő, társ vagy vezető! 
Pozitív kommunikáció 
a világsikerű Gordon-módszerrel.

Dr. Thomas Gordon

V.E.t. – VEzEtők könyVE
140 × 198 mm, 287 oldal, kartonált
rendelési kód: BV159
Bolti ár: 4500 Ft • KluBár: 4180 Ft

Péczely Dóra (szerk.)

budapEst oFF
kortárs novellák 
130 × 195 mm, 232 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: BV164
Bolti ár: 2990 Ft • KluBár: 2780 Ft
a tizenhárom köztünk élő író – Berg Judit, dániel 
andrás, Gévai Csilla, Gimesi dóra, Jeli viktória, 
kalapos Éva veronika, kemény Zsófi, kertész 
erzsi, kiss Tibor noé, mészöly Ágnes, molnár T. 
eszter, Tasnádi istván, Totth Benedek – novel- 
lái a főváros egy-egy kis szegletében játszód-
nak a belvárostól a külvárosig. a kamasz szerep-
lők történeteiből kirajzolódik a város ezer arca, 
íze, illata és különösen a jelene. Budapest on!

p.E.t. – a gyErEknEVElés 
aranykönyVE
140 × 198 mm, 255 oldal, kartonált
rendelési kód: BV157
Bolti ár: 3800 Ft
KluBár: 3490 Ft

Morgan Rhodes

Falling kingdoms –
lázadók taVasza
150 × 225 mm, 448 oldal, kartonált
rendelési kód: BV165
Bolti ár: 3990 Ft • KluBár: 3690 Ft
egy véres ostrom során auranost lerom-
bolták, a fiatal királynő pedig trónfosz-
tott lett. a három királyság – auranos, 
limeros és Paelsia – mythica néven 
egyesült. a csata közepén négy bátor 
fiatal a mágia vonzásába került. Cleónak 
segíthet a trón visszaszerzésében, Jonas 
kezeiben eszköz lehet hazája felszaba-
dításához, lucia pedig az ősi jóslatot 
teljesítheti általa...

Sarra Manning

londonban 
bármi 
mEgtörténhEt
a tizenhét éves sunny 
kapcsolata elég furcsán ér 
véget: kap egy képet a mo-
biljára, amin a barátja egy 
másik lánnyal csókolózik. 
más ilyenkor talán összeomlana, de sunny más megoldást választ. ami ez-
után következik, az egy tizenkét órás őrült hajsza robogóval london körül, ami 
este 8-kor indul a Crystal Palace-nél (olyan messze a civilizációtól, hogy még 
a metró sem jár arra), át Camdenen, shoreditch-en, a sohón, kensigtonon, 
notting hillen... és reggel 8-kor ér véget az alexandra-palotánál.

14+

Tilos az Á kiadó

A kötet jellemzői:

135 × 215 mm,

292 oldal, kartonált

rendelési kód: BV166

Bolti ár: 2990 Ft

KluBár: 2780 Ft
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maNó KöNyVeK

Marék Veronika

boribon pancsol 
190 × 160 mm,
40 oldal, keménytábla
rendelési kód: BV207
Bolti ár: 1750 Ft
KluBár: 1590 Ft

nyaralj együtt Boribonnal! 
a legújabb mesében 
Boribont és annipannit 
várja a hűs víz, ám Boribon 
megijed, amikor a mélyebb 
vízbe merészkedik. ráadá-
sul a homokvár építés sem 
megy úgy, ahogy szeretné. 
vajon végül megszereti 
a pancsolást és sikerül ho-
mokvárat építenie? kiderül 
ebből a történetből!

Rosie Banks
bűbájos hercegnők
csillagFényEs 
pizsamaparti
129 × 197 mm,
128 oldal, kartonált
rendelési kód: BV173
Bolti ár: 990 Ft
KluBár: 920 Ft

mia és lotti nemcsak legjobb 
barátnők, de egyben Bűbájos 
hercegnők is, akik most 
tanulják, hogyan tudják valóra 
váltani a kívánságokat. vajon 
tudják-e teljesíteni laura 
kívánságát, hogy jól érezze 
magát a nyári táborban, vagy 
méreg hercegnőnek sikerül 
tönkretennie a csillagfényes 
pizsamapartit?

Rosie Banks
bűbájos hercegnők
pophErcEgnő
129 × 197 mm,
128 oldal, kartonált
rendelési kód: BV174
Bolti ár: 990 Ft
KluBár: 920 Ft

a két barátnőnek, miának és 
lottinak van egy nagy titka: 
mindketten Bűbájos her-
cegnők, akik most tanulják, 
hogyan tudják valóra váltani 
a kívánságokat. de ha nem 
sikerül valóra váltaniuk sam 
álmát, akkor méreg hercegnő 
örökre lerombolja a kíván-
ságcsillag palotát. vajon a lá-
nyok meg tudják-e menteni 
a hercegnők otthonát?

Alexandra Fischer-Hunold
olvass velem! 
állatkErti mEsék
163 × 268 mm,
56 oldal, keménytábla
rendelési kód: BV175
Bolti ár: 1990 Ft
KluBár: 1850 Ft

az állatkertben mindig 
történik valami érdekes. 
ottónak, az elefántnak 
közeleg a születésnapja, 
az állatok nagy meglepetés-
sel készülnek. a pingvinek 
kalandos utazásra indul-
nak, hogy megszerezzék az 
áhított heringet az állatkert 
igazgatójának házából. max, 
a delfin izgatottan várja, hogy 
a kis Julit elkápráztathassa 
fergeteges előadásával. 

Rosie Banks
titkos királyság – különkiadás
a cukor-öböl 
kalózai
129 × 197 mm,
208 oldal, kartonált
rendelési kód: BV169
Bolti ár: 1490 Ft
KluBár: 1390 Ft

a Titkos királyság régi ha-
gyománya, hogy a nyár egyik 
napján nasi asszony finomabb-
nál finomabb édességeket 
osztogat az Édesboltból, mely 
minden évben máshogyan néz 
ki. most éppen egy varázslatos 
hajó formájában jelenik meg. 
Ám mielőtt a hajó útra kelne, 
a fedélzetre ugranak keserű 
királynő elvetemült viharmanói.

Pippa Funnell
tilly lovas történetei 
nimród
cirkusz a lovastanyán
129 × 197 mm,
112 oldal, kartonált
rendelési kód: BV170
Bolti ár: 990 Ft
KluBár: 920 Ft

Tilly egy cirkuszi előadáson 
ismeri meg nimródot, a rend-
kívül okos és ügyes pónit. 
nagyon megörül, amikor 
megtudja, hogy a különleges 
ló egy ideig az ezüstpatkó 
tanyán fog lakni. Tilly alig 
várja, hogy megtudja, milyen 
mutatványokra képes nimród. 
Ám a huncut póni különleges 
meglepetésekkel rukkol elő.

Alexander Steffensmeier

mindEnt tudok 
a tűzoltóságról!
rendelési kód: BV171
Flórián meglátogatja a városi 
tűzoltó-parancsnokságot. 
sok a látnivaló: a torony, 
a szerelőműhely és természe-
tesen a hatalmas szertár és 
a járműcsarnok.

Csapody Kinga

irány EsztErgom!
rendelési kód: BV167

irány a tisza-tó!
rendelési kód: BV168
A kötetek jellemzői:
196 × 196 mm, 
64 oldal, keménytábla
Bolti ár: 1990 Ft/kötet
KluBár: 1850 Ft/Kötet
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a családot ezúttal esztergomba, 
majd a Tisza-tó környékére kísér-
hetjük el Csapody kinga meséivel. 
sok érdekességet tudhatunk meg 
a Tisza-tónál élő rengeteg madár-  
és halfajról. a család ellátogat a po-
roszlói ökocentrumba, sarudon be-
veszik az Élményfalu vízijátszóterét, 
majd csónakáznak és pecáznak.

utaziK a család-
soroZaT

A füzetek jellemzői:
192 × 192 mm, 24 oldal, kartonált
Bolti ár: 790 Ft/füzet
KluBár: 730 Ft/Füzet

Steffi Korda –  
Hans-Günther Döring

mindEnt tudok  
a Vasútról!
rendelési kód: BV172
milyen gyorsan megy az iC 
vonat? mi az a váltó? hogyan 
rakodják a tehervonatokat? 
megannyi érdekesség a vona-
tokról, pályaudvarokról.

Barátaim, 
a járműVeK-
soroZaT

TONY WOLF

mEsél az Erdő
a tüNdéreKről
163 × 238 mm, 
88 oldal, keménytábla
rendelési kód: BV176
Bolti ár: 2490 Ft
KluBár: 2290 Ft

az erdő lakói izgatottan várják 
a hat tündért, akik a törpék 
falujában fognak vakációzni. 
Berkenye égbe nyúló létrát va-
rázsol, mert a törpék régi vágya, 
hogy eljuthassanak a holdra. 
hogy végül tényleg eljutnak-e oda, 
az kiderül a népszerű sorozat negyedik részéből.

3+



KészüljüNK az isKOlára!

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

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

Írás, OlVasás 
FOglalKOztató 
óVOdásOKNaK
rendelési kód: BV178

KisBetűK 
1. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV179

NagyBetűK 
1. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV180

matematiKa 
1. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV184

szöVeges FeladatOK 
matematiKáBól 
1. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV188

magyar NyelV 
2. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV181

matematiKa 
2. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV185

szöVeges FeladatOK 
matematiKáBól 
2. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV189

magyar NyelV 
3. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV182

matematiKa 
3. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV186

szöVeges FeladatOK 
matematiKáBól 
3. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV190

magyar NyelV 
4. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV183

matematiKa 
4. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV187

szöVeges FeladatOK 
matematiKáBól 
4. OsztályOsOKNaK
rendelési kód: BV191

Most légy okos!
játéKOs FOglalKOztatóK Nyárra

az óra
rendelési kód: BV192
tanuld meg játszva az órát!
készítsd el papírból bori óráját!
gyakorolj sok érdekes feladattal!

az éVszaKOK
rendelési kód: BV194
Játékos feladatok és színezők.
alapvető tudnivalók a természetről 
és az élővilágról.

KözleKedj OKOsaN BOriVal!
rendelési kód: BV197
gyalogos és kerékpáros közlekedés. 
átkelés a zebrán és 
a lámpás kereszteződésnél.

iNdulj isKOláBa BOriVal!
rendelési kód: BV198
Játékos fejlesztő feladatok.
közlekedési  tanácsok.
kivágható órarend. készíts könyvjelzőt!

pONtról pONtra BOriVal
számok és betűk
rendelési kód: BV196
Játékos ismerkedés a betűkkel 
és a számokkal szórakoztató feladatokkal.

játssz BOriVal!
rendelési kód: BV199
szórakoztató játékok a szabadban 
és a szobában. kivágható kártyákkal.

az éN lOVas KiFestő- és 
FOglalKOztatóFüzetem
rendelési kód: BV193
sok játékos feladat, rejtvény, kifestő.

az óVOdáBaN
rendelési kód: BV195
Játékos képességfejlesztő feladatok.
színezők, rejtvények.

aFoglalkoztatókJEllEmzői:190 × 270 mm,24 oldal, irkafűzött Bolti ár: 890 Ft/füzetKluBár: 830 Ft/Füzet

4–7

14

a számOK Írása
rendelési kód: BV177

bori sok-sok vicces feladattal 
segít minden kisgyereknek  

1-től 10-ig számolni tanulni.

ÚJ!
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KötelezőK röVideN
KlAssz!-soroZaT

BaBilON KöNyVKiadó

Marawa Ibrahim

én, tE, nő
129 × 198 mm, 218 oldal, füles, kartonált 
rendelési kód: BV208
Bolti ár: 3890 Ft • KluBár: 3590 Ft
hogyan élheted túl a kamaszkort és a megannyi 
kínos helyzetet? marawának mindenre van egy 
jó sztorija a menstruációs balesetektől a legrosz-
szabbkor megjelenő pattanásokig. mint egy jó ba-
rátnő, nem hallgat el semmit! közvetlenül mesél 
a testi változásokról és a ciki pillanatokról. nem 
csak a szöveget, a rendhagyó illusztrációkat is él-
vezni fogod! laza, vagány és érzékeny felvilágosító 
könyv tiniknek.
megjelenés: augusztusban. előrendelhető!

Manfred Baur

mikroszkóp 
Fókuszban a láthatatlan
210 × 280 mm, 48 oldal, keménytábla
rendelési kód: BV209
Bolti ár: 3200 Ft • KluBár: 2980 Ft
milyen mikroszkópokat használnak a kutatók, 
és milyen mikroszkóppal fürkészheted te a ter-
mészet csodáit? miért nem fázik a jegesmedve? 
hogyan lélegeznek a növények? hogyan segíti 
a bűnügyi nyomozást a mikroszkóp? merülj el a 
szabad szemmel nem látható parányok különös 
világában! lélegzetelállító látvány vár rád!

John Brewer

sport 30 másodpErcbEn
180 × 230 mm, 96 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: BV212
Bolti ár: 2750 Ft • KluBár: 2550 Ft
sportolsz, vagy csak drukkolsz a kedven-
ceidnek? az élmény semmihez sem hason-
lítható. Tudod, honnan kapja testünk az 
energiát? hol van az emberi teljesítőképes-
ség határa? a sportágakról, sporttudomány-
ról, sportteljesítményekről és rekordokról 
szóló 30 fejezetet elolvasva a sportválasz-
tás sem lesz gond. a 3 perces küldetések-
ben előtte próbára is teheted magad.

mi miCsoda  – ovisoknak 
kukáskönyV
230 × 230 mm, 12 oldal, keménytábla
rendelési kód: BV211
Bolti ár: 2950 Ft • KluBár: 2750 Ft
a sorozat kötetei az óvodásokat hívják 
felfedezésre. mit kezdjünk a hulladék-
kal? hogyan lehet kevesebb hulladék? 
kiderül, hogy milyen a kukásautó bel-
seje, de az ovisok rengeteg más kukás 
kérdésre is választ kapnak, sőt érdekes 
dolgokat is kipróbálhatnak. És ha ez nem 
lenne elég, ott vannak a kukucskálók, 
amiket a legjobb dolog felnyitogatni.mi miCsoda – ovisoknak 

a Vízparton
230 × 230 mm, 12 oldal, keménytábla 
rendelési kód: BV210
Bolti ár: 2950 Ft • KluBár: 2750 Ft
az óvodai beszélgetés ezúttal a vizes élőhe-
lyek körül forog. miben különbözik a folyó és 
a patak? milyen egy holtág, és miért nevezik 
állóvíznek a tavat? szó esik a tengerekről, 
de a könyvből az is kiderül, hogy mit csinál-
nak a halak télen. a kukucskálók további 
vízparti felfedeznivalókat rejtenek, és vidám 
próbák is várják a gyerekeket.

a manó könyvek Klassz!-soro zatá ban nóg-
rádi Gergely rövidebb, illet ve prózai formá-
ban írja újra a klasszikus irodalom néhány 
gyöngyszemét, azzal a céllal, hogy a mai 
fiatalok számára is könnyen befogadható, 
szerethető olvasmány legyen. a sorozat kö-

teteinek különlegessége, hogy az eredeti művekből kiemelt szöveg-
részleteket is tartalmaznak, segítve ezzel azok iskolai feldolgozását.

odüsszEia
200 oldal
rendelési kód: BV205

szigEti VEszEdElEm
272 oldal
rendelési kód: BV206

az aranyEmbEr
270 oldal
rendelési kód: BV204

légy Jó mindhalálig
256 oldal
rendelési kód: BV203

szEnt pétEr EsErnyőJE
   és
különös házasság
256 oldal
rendelési kód: BV202

a kőszíVű EmbEr Fiai
240 oldal 
rendelési kód: BV201

Egri csillagok
272 oldal
rendelési kód: BV200

A kötetek jellemzői:
nógrádi Gergely sorozata
129 × 197 mm, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft/kötet
KluBár: 1190 Ft/Kötet
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NapraFOrgó

5+

a kötetek jellemzői:
215 × 265 mm, 48 + 24 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
KluBár: 2780 Ft/Kötet

hErcEgnők nagy könyVE 
rendelési kód: BV223

tEhErautók és más JárműVEk 
nagy könyVE
rendelési kód: BV225

tEhErautók és munkagépEk
rendelési kód: BV226

traktorok
rendelési kód: BV227

VErsEnyautók  
és VErsEnymotorok
rendelési kód: BV228

rEpülőgépEk és hElikoptErEk
rendelési kód: BV229

…mateKBól
1. osztályosoknak
rendelési kód: BV234
…mateKBól
2. osztályosoknak
rendelési kód: BV235
…OlVasásBól
1. osztályosoknak
rendelési kód: BV236
…OlVasásBól
2. osztályosoknak
rendelési kód: BV237

FoGlalkoZTaTó FüZeTek iskolÁsoknak

Jobb leszek …

a Jobb leszek-sorozat célja, hogy segítséget nyújtson 
a változó oktatási rendszerben. ezek a füzetek a Kísérleti 
tankönyvek módszertanát követve, a nemzeti alap-
tantervhez igazodva adnak lehetőséget a gyakorlásra, 
az órákon megszerzett tudás elmélyítésére.

A füzetek jellemzői:
210 × 297 mm, 32 oldal, irkafűzött
Bolti ár: 1290 Ft/füzet • KluBár: 1200 Ft/Füzet

6+

hOrses 
passiON
Csodálatos lovak várják a gyerekeket ezek-
ben a füzetekben. a helyükre beillesztett 
matricák még elevenebbé teszik a képeket, 
amelyeket aztán a kis olvasó a saját ízlése 
szerint fejezhet be a színes ceruzáival.

A füzetek jellemzői:
215 × 270 mm,
16 + 2 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft/füzet
KluBár: 920 Ft/Füzet

horsEs passion -  
stickEr 1 
rendelési kód: bV230

horsEs passion -  
stickEr 2 
rendelési kód: bV231

horsEs Fashion -  
stickEr 1 

rendelési kód: bV232

horsEs Fashion -  
stickEr 2 

rendelési kód: bV233

stickers

ReJtvénykönyvEK
a Rejtvénykönyv-sorozat három kötetében 48 oldalnyi 
vidám játék várja a gyerekeket a hercegnők, a dinoszau-
ruszok vagy a teherautók témakörében. de itt még nem ér 
véget a móka, hiszen további 8 oldalnyi matrica és 16 ol-
dalnyi kiemelhető elem garantálja az elmélyült játékot.

agyTorna
ebben a két kötetekben újabb 150 olyan gyakorlatot 
gyűjtöttünk össze, amelyek segítenek az előző kö-
tetekben is szereplő hat nagy terület: az emlékezet, 
a figyelem, a fejszámolás, a gondolkodás, a nyelvi 
és szövegértési képességek és a pszichomotorikus 
képességek fejlesztésében – a felnőtteknek.

a kötetek jellemzői:
150 × 210 mm, 224 oldal, kartonált
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
KluBár: 2780 Ft/Kötet

agyTorna 3.
Fejleszd a figyelmedet!
rendelési kód: BV238

agyTorna 4. 
Fejleszd a figyelmedet  
és a mentális képességeidet!
rendelési kód: BV239

5+

4+

MaTricÁs jÁrMűvek
a sorozat négy kötetében a hátterek és 
a visszahúzható, újra felhasználható mat-
ricák segítségével a gyerekek több képet is 
alkothatnak a repülőgépek, a teherautók, 
a traktorok vagy a versenyautók világáról. 

A füzetek jellemzői:
200 × 270 mm, 8 + 4 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft/füzet
KluBár: 920 Ft/Füzet

dinók 
nagy 

könyVE
rendelési 

kód: BV224

felnőtteknek
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móra KöNyVKiadó

2050
ifjúsági novellák a jövőről
142 × 197 mm,
224 oldal, füles, kartonált
rendelési kód: BV214 
Bolti ár: 2499 Ft
KluBár: 2290 Ft

milyen lesz 33 év múlva 
a kamaszok élete? hogyan fest 
majd magyarország? 13 fiatal 
író ifjúsági novellája kutatja 
a jövőt a díjnyertes Jelen! 
című antológia folytatásában. 
a kötet szerzői: Bégányi dániel, 
Farkas Balázs, Garaczi Zoltán, 
Gáspár-singer anna, Brandon 
hackett, Jassó Judit, lackfi Já-
nos, lapis József, makai máté, 
moskát anita, szöllősi mátyás, 
Totth Benedek, Zelei Bori.

magyar mEsék 
lázadó lányoknak
25 nő története 
165 × 235 mm,
120 oldal, keménytábla
rendelési kód: BV213
Bolti ár: 2999 Ft
KluBár: 2790 Ft

egyszer volt, hol nem volt, 
volt egyszer egy lány. nem is 
egy – huszonöt. lányok, nők, 
asszonyok, akik nem minden-
napi nehézsége ken lettek úrrá, 
és merésznek tűnő célokat 
értek el. izgalmas életükről 
mesélnek a kötet szerzői: kiss 
Judit Ágnes, mesterházi mó-
nika, miklya luzsányi mónika, 
molnár krisztina rita, szabó T. 
anna, Tóth krisztina.

Békés Márta 

imbolygó  
iskolabolygó
Versek a suliról 
150 × 200 mm,
64 oldal, keménytábla
rendelési kód: BV216
Bolti ár: 2499 Ft
KluBár: 2290 Ft

Békés márta gyakorló peda-
gógusként tökéletesen ismeri 
a diákok szóhasználatát és 
mindennapi problémáit. 
Új verseskönyve az általános 
iskolások, tanárok és szülők 
körében egyaránt népszerű 
Iskolabolygó című kötet átdol-
gozott, kibővített kiadása ritter 
ottó humoros rajzaival, vekerdy 
Tamás értő ajánlásával.

10+ 10+ 10+

my little pony

pinkiE piE  
csEndEs buliJa 
eredeti póni játékfigura – 
szuper sztori – rejtvények 
205 × 290 mm,
32 oldal, kartonált
rendelési kód: BV222
Bolti ár: 1999 Ft
KluBár: 1860 Ft

Pinkie Pie nagyon izgul, 
mert szülinapi bulit szervez 
Zecorának. a zebrák azonban 
másként szoktak ünnepelni, 
mint a pónik. hogyan birkózik 
meg Pinkie ezzel a nehéz fel-
adattal? egy izgalmas történet 
és rejtvények várnak rád! 
Pinkie Pie eredeti játékfigurája 
végigkísér az utadon. készen 
állsz? kalandra fel!

hupikék törpikék

a csodálatos 
törpFurulya
törpileum 60 • 1958–2018 
220× 290 mm,
96 oldal, kartonált
rendelési kód: BV219
Bolti ár: 2999 Ft
KluBár: 2790 Ft

Jubileumi képregénykötet, 
benne két törpös törpénettel.
a másodikként olvasható 
történet (Janó, Bíbice és a 
csodafurulya) nem más, mint 
amelyben a törpök először fel-
bukkantak 1958-ban. az első 
történet (A hatlyukú törpulya) 
pedig Janóék kalandjainak 
előzményeit meséli el, és 
2008-ban jelent meg az 50. 
évfordulón. a képregénykötet 
igazi csemege a gyűjtőknek.

Bende Nelly 

papírFül kapitány 
129 × 185 mm,
160 oldal, kartonált
rendelési kód: BV215
Bolti ár: 2499 Ft
KluBár: 2290 Ft

mit tehet egy vérbeli kalóz, 
ha ellopják a hajóját? a szá-
razföldön unatkozik. Papírfül 
kapitány is így tesz, míg be 
nem kopog hozzá ismeretlen, 
a falábú kalóz, hogy ideje újra 
tengerre szállni. elkezdődik 
a nagy kaland, amelyből 
a kalózsziget leghíresebb 
lakói is kiveszik részüket: 
a kampókezű klisé kapitány, 
a gazember orgazda Bob, 
valamint a csinos lev Tolsztoj, 
aki valójában színésznő. 

8+ 5+

a kultikus mozifilm 
második része már a mozikban!

jurassic WOrld 
BuKOtt BirOdalOm 
szörnyen jó foglalkoztatókönyv
210 × 280 mm,
32 oldal, kartonált
rendelési kód: BV218
Bolti ár: 1499 Ft
KluBár: 1390 Ft

látogass el nublar szigetére! 
Várnak a kalandok a labirin-
tusban egy Velociraptorral, 
összerakhatsz egy mosasaurus-
kirakóst, kiszínezheted a tyrannosaurust… 

jurassic WOrld 
BuKOtt BirOdalOm
megamatricás 
foglalkoztatókönyv
210 × 280 mm, 
32 oldal, kartonált
rendelési kód: BV217
Bolti ár: 1999 Ft
KluBár: 1860 Ft

keresd meg kedvenc őslé-
nyei det ebben a nagyszabású 
matricás füzetben! menekülj 
a dzsungel útvesz tőjén át, 
színezd ki a t. rexet, egé-
szítsd ki a matricás jeleneteket!

légy a rubik-kocka 
baJnoka
hivatalos útmutató  
a kocka megoldásához
160 × 235 mm, 80 oldal, kartonált
rendelési kód: BV220
Bolti ár: 1999 Ft
KluBár: 1860 Ft

neked is sikerül! 
a rubik-kocka a világ leghíresebb 
logikai játéka, több mint negyven 
éve tartja izgalomban a világot. 
a gyártó ábrákkal illusztrált útmu-
tatója egyaránt szól kezdőknek 
és profiknak, segítségével bárki 
tökélyre fejlesztheti tudását!

logikai játékok

agy torna 
gyErEkEknEk
60 kihívás a csavaros  
rejtvények rajongóinak
160 × 235 mm,
96 oldal, kartonált
rendelési kód: BV221
Bolti ár: 2499 Ft
KluBár: 2290 Ft

Tedd próbára az eszedet 
könyvünk csavaros fejtö-
rői v el! Több tucat észbon-
tó feladat vár, a rubik’s 
kimondottan gyerekeknek 
készült fejtörői, ahol csakis 
a logika segíthet!

7+

8+

7+

5+

5+
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Árvay Gréta
ElmErülvE 
(A Mystique Club)
rendelési kód: Bv300
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Cecelia Ahern
ÉlEtEd rEgÉnyE
rendelési kód: Bv304
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1400 Ft

Maros András
KávÉHázI  
pIllAnAtOK
rendelési kód: Bv307
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 1600 Ft

J. Kenner
ÖrÖK rABSág
rendelési kód: Bv302
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 900 Ft

Cecelia Ahern
lány 
A tüKÖrBEn
rendelési kód: Bv305
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1500 Ft

Emma Chase
FEJvESztvE
rendelési kód: Bv306
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1500 Ft

François Lelord
HECtOr ÉS 
A SzErElEm 
tItKAI
rendelési kód: Bv309
eredeti ár: 400 Ft
SzupErár: 300 Ft

J. Kenner
ÉdES rABSág
rendelési kód: Bv303
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Bánó Attila
A tudóS  
ÉS A zÖldHAJú 
lány
rendelési kód: Bv314
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Marquis De Sade
SzOdOmA  
SzázHúSz nApJA
rendelési kód: Bv310
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Barbara  
Claypole White
FÉlútOn
rendelési kód: Bv325
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Lacey Baker
mInt A mEnny
OrSzágBAn
rendelési kód: Bv322
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

, ,. .
Valasszon konyvet a nyaralasra

François Lelord
HECtOr A múló 
IdŐ nyOmáBAn
rendelési kód: Bv308
eredeti ár: 400 Ft
SzupErár: 300 Ft

Kovács Eszter
lEt’S KIFlI
rendelési kód: Bv301
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 900 Ft

Alissa Nutting
tAmpA 
rendelési kód: Bv315
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Orbán János 
Dénes
AlKAlmI mESÉK 
IdEgBEtEg 
FÖlnŐttEKnEK 
rendelési kód: Bv311
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Szőcs Henriette
A tÖrÖK 
BrIgAdÉrOS 
A Kizil Elma 
háremének titka
rendelési kód: Bv312
eredeti ár: 3499 Ft
SzupErár: 1500 Ft

Emma Forrest
vISSzHAngzó 
SzAvAK
rendelési kód: Bv316
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 300 Ft

Emily Liebert
mOzAIK
dArABKáK
rendelési kód: Bv331
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Lackfi János – 
Vörös István
CSAvArd FEl 
A SzÖvEgEt
rendelési kód:Bv317
eredeti ár: 4490 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Beatriz Williams
pErzSElŐ nyár
rendelési kód: Bv328
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Peter Stjernström
A vIlág lEgJOBB 
KÖnyvE 
rendelési kód: Bv319
eredeti ár: 3490  Ft
SzupErár: 300 Ft

Charles Martin
ÉgzEngÉS
rendelési kód: Bv329
eredeti ár: 3500 Ft
SzupErár: 800 Ft

Szőcs Henriette
A HŰSÉg 
A KutyáKnAK 
vAló
Egy szexturista 
feljegyzései
rendelési kód: Bv318
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Elizabeth Berg
SOrSOK 
SzŐttESE
rendelési kód: Bv324
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Virág Emília
SárKány
CSAlOgAtó
rendelési kód: Bv313
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 900 Ft

  Nyár

  Kaland

Romantika
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Elisabeth Gifford
A tEngEr HázA
rendelési kód: Bv336
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Katherine Webb
HA ElJŐ Az ÉJ
rendelési kód: Bv323
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Debbie Macomber
A SzErElEm 
ünnEpE
rendelési kód: Bv347
eredeti ár: 2900 Ft
SzupErár: 1400 Ft

Lucinda Riley
A mErEdÉly 
SzÉlÉn
rendelési kód: Bv351
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Mary Nichols
A SzÖKŐKút
rendelési kód: Bv349
eredeti ár: 3800 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Kristen Harnisch
A KAlIFOrnIAI 
FElESÉg
rendelési kód: Bv354
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Juliette Fay
ÉdES OttHOn
rendelési kód: Bv345
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Pam Jenoff
dÉdElgEtEtt 
álmAInK
rendelési kód: Bv346
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Lora Leigh
BuJA FOrtÉlyOK
rendelési kód: Bv360
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 700 Ft

Edward Dolnick
A KÉpHAmISító
rendelési kód: Bv352
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1500 Ft

Charles Baxter
A SzErElEm 
BŐSÉgE
rendelési kód: Bv390
eredeti ár: 500 Ft
SzupErár: 300 Ft

Maurice Druon
A vASKIrály
rendelési kód: Bv369
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Kristen Harnisch
A BOráSz lányA
rendelési kód: Bv353
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Simona Ahrnstedt
EgyEtlEn  
ÉJSzAKA
rendelési kód: Bv334
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1600 Ft

Aurora Rose 
Reynolds
nOvEmBEr 
ElŐtt
rendelési kód: Bv361
eredeti ár: 3590 Ft
SzupErár: 1440 Ft

Alexa Riley
mIndEnt BElE
rendelési kód: Bv357
eredeti ár: 3790 Ft
SzupErár: 1790 Ft

Marie Force
SzErElEmrE 
tErEmtvE
rendelési kód: Bv358
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1050 Ft

Makk Attila
A SzOmSzÉd 
FülE mIndIg 
zÖldEBB
rendelési kód: Bv362
eredeti ár: 1950 Ft
SzupErár: 780 Ft

JOHN IRVIN
gArp SzErInt 
A vIlág
rendelési kód: Bv366
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Kalmár Tibor
ágyról ágyrA – 
SzEX A lElKE 
mIndEnnEK
rendelési kód: Bv363
eredeti ár: 2400 Ft
SzupErár: 960 Ft

Horváth Gábor
A KÉK – 
mEnnyBŐl 
A gAndzSA 
rendelési kód: Bv391
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 600 Ft

Thomas Meyer
zuHÉ úr CSOdá
lAtOS utAzáSA 
Egy SIKSzE 
KArJAIBA
rendelési kód: Bv365
eredeti ár: 2800 Ft
SzupErár: 1120 Ft

Ben Mezrich
SzEX A HOldOn
rendelési kód: Bv396
eredeti ár: 1396 Ft
SzupErár: 300 Ft

Alexandra Silber
AnAtEvKA után
rendelési kód: Bv364
eredeti ár: 3890 Ft
SzupErár: 1560 Ft

Jean-Yves 
Berthault (szerk.) 
mAdEmOISEllE 
S. SzEnvEdÉlyE 
– lEvElEK Egy 
SzErEtŐHÖz
rendelési kód: Bv370
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Marie Force
vÉgzEtES vISzOny
rendelési kód: Bv359
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1050  Ft

Charles Martin
A mEgváltáS 
rEmÉnyE
rendelési kód: Bv337
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Cliff Graham
A HArC nApJA
rendelési kód: Bv348
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft
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Julie Klassen
A pOrtrÉFEStŐ 
lányA
rendelési kód: Bv326
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Catherine  
Anderson
FElHŐK FElEtt
rendelési kód: Bv321
eredeti ár: 3290 Ft
SzupErár: 800 Ft

Elizabeth Hoyt
Az ÉJSzAKA urA
rendelési kód: Bv338
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Madeline Hunter
gyÉmánt
CSIllOgáS
rendelési kód: Bv332
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 600 Ft

Mary Jo Putney
FEKEtE ÖzvEgy
rendelési kód: Bv320
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Mary Jo Putney
A KÉm SzErElmE
rendelési kód: Bv371
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Sabrina Jeffries
Egy HÖlgy 
SOSEm EngEd
rendelési kód: Bv372
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Monica McCarty
A vIpErA
rendelési kód: Bv333
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Monica McCarty
Az ŐrSzEm
rendelési kód: Bv373
eredeti ár: 3290 Ft
SzupErár: 800 Ft

Anya Seton
AvAlOn
rendelési kód: Bv476
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Andrea Schacht
HAmIS 
BüSzKESÉg
rendelési kód: Bv330
eredeti ár: 3600 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Anna Randol
A lIlIOm BŰnE
rendelési kód: Bv344
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Karen Hawkins
OltHAtAtlAn 
SzEnvEdÉly
rendelési kód: Bv327
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Brigitte Riebe
A BOSzOrKány 
ÉS A HErCEg
rendelési kód: Bv335
eredeti ár: 3790 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Madeline Hunter
A CSEndEStárS
rendelési kód: Bv374
eredeti ár: 3290 Ft
SzupErár: 600 Ft

Elizabeth Camden
A vágyAK  
tEngErÉn
rendelési kód: Bv375
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Alix Christie
gutEnBErg 
tAnítványA
rendelési kód: Bv339
eredeti ár: 3790 Ft
SzupErár: 1800 Ft

Nancy Horan
A CSIllAgOS, 
nAgy Ég AlAtt
rendelési kód: Bv350
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Iny Lorentz
vAd vIdÉK
rendelési kód: Bv341
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Madeline Miller
AKHIllEuSz 
dAlA
rendelési kód: Bv615
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Jennifer Chiaverini
A KÉmnŐ
rendelési kód: Bv343
eredeti ár: 3790 Ft
SzupErár: 1800 Ft

Linda Rodriguez 
MacRobbie
BOtrányOS 
HErCEgnŐK
rendelési kód: Bv616
eredeti ár: 3000 Ft
SzupErár: 600 Ft

Holly Lynn Payne
A dAmASzKuSzI 
rózSA
rendelési kód: Bv342
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Sabine Martin
Az ErEKlyE
vAdáSz
rendelési kód: Bv475
eredeti ár: 3790 Ft
SzupErár: 800 Ft

Julie Klassen
A tánCmEStEr
rendelési kód: Bv376
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Catherine 
Anderson
BOrOStyánSzín
rendelési kód: Bv377
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Romantikus regények- 
sorozat

Regényes történelem 
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Douglas Preston – 
Lincoln Child
Az ElvESzEtt 
SzIgEt
rendelési kód: Bv378
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Robert Dugoni
A FElSzín AlAtt
rendelési kód: Bv340
eredeti ár: 3290 Ft
SzupErár: 800 Ft

Douglas Preston – 
Lincoln Child
FEHÉr tŰz
rendelési kód: Bv382
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Peter James
Szólít A HAlál
rendelési kód: Bv384
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

James Grippando
FEKEtE 
HOrIzOnt
rendelési kód: Bv383
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Mark Frost
twIn pEAKS tIt
KOS tÖrtÉnEtE
rendelési kód: Bv386
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

John Gilstrap
áruláS
rendelési kód: Bv380
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Joseph R. Garber
CSElSzÖvÉS
rendelési kód: Bv381
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Kolozsi László
A BEJrútI JárAt
rendelési kód: Bv392
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 300 Ft

Czető Bernát 
László
vESzEttEK
rendelési kód: Bv387
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 600 Ft

Darynda Jones
HArmAdIK 
SírHAnt
rendelési kód: Bv402
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 300 Ft

Justin Scott
A pOKOl FEnEKE 
Isaac Bell  
nyomozó esetei
rendelési kód: Bv602
eredeti ár: 3690 Ft
SzupErár: 800 Ft

Jonathan 
Kellerman
gyIlKOS
rendelési kód: Bv385
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Michael 
Robotham
ÉlEt vAgy HAlál
rendelési kód: Bv379
eredeti ár: 3290 Ft
SzupErár: 800 Ft

Jandácsik Pál
állAtOK 
mASzKABálJA
rendelési kód: Bv393
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 600 Ft

Nemere István
Őrült rEgÉny
Nemere  
leleplezi Nemerét
rendelési kód: Bv388
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 300 Ft

Nemere István
nInCS IdŐ  
mEgHAlnI
rendelési kód: Bv389
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Kolozsi László
A FArKAS  
gyOmráBAn
rendelési kód: Bv395
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 300 Ft

Kim Leine
A vÉgtElEn
FJOrd próFÉtáI
rendelési kód: Bv400
eredeti ár: 3950 Ft
SzupErár: 1580 Ft

Kibédi Varga Sándor
A tIzEnÖt ÉvES 
gErIllA
rendelési kód: Bv397
eredeti ár: 3980 Ft
SzupErár: 1590  Ft

Clive Cussler
A Sátán 
BAnKárJA
rendelési kód: Bv603
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Gyöngyösi Zoltán
Az ÖrdÖg uJJAI
rendelési kód: Bv399
eredeti ár: 2900 Ft
SzupErár: 1160 Ft

Denis Johnson
mIndEnKI 
mArAd!
rendelési kód: Bv416
eredeti ár: 400 Ft
SzupErár: 300 Ft

Kellei György
Az ElátKOzOtt 
vIllA
rendelési kód: Bv398
eredeti ár: 3300 Ft
SzupErár: 1320 Ft

Darynda Jones
ElSŐ SírHAnt
rendelési kód: Bv401
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 300 Ft

Nemere István
HAlJ mEg  
HElyEttEm!
rendelési kód: Bv394
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Krimik
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IStEn OltóKÉSE
rendelési kód: Bv403
eredeti ár: 3500 Ft
SzupErár: 1800 Ft

Fehér Béla
JElEnEtEK  
Egy vAKOndŰzŐ 
ÉlEtÉBŐl
rendelési kód: Bv419
eredeti ár: 1196 Ft
SzupErár: 600 Ft

Jonathan Littell
JóAKArAtúAK
rendelési kód: Bv422
eredeti ár: 1198 Ft
SzupErár: 600 Ft

Parti Nagy Lajos
FülKEuFórIA  
(ÉS vIdÉKE, SzázEgy 
úJ mAgyAr mESE)
rendelési kód: Bv417
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Raymond Carver
BEFOgnád,  
HA SzÉpEn KÉrlEK?
rendelési kód: Bv420
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Esterházy Péter
EStI
rendelési kód: Bv421
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Cserna-Szabó András
puSzIBOlt
rendelési kód: Bv424
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1500 Ft

Rakovszky Zsuzsa
SzIlánKOK
rendelési kód: Bv418
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Kertész Imre
K. dOSSzIÉ
rendelési kód: Bv426
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 400 Ft

Szeghalmi Lőrincz
lEvElEK 
Az árnyÉK
vIlágBól
rendelési kód: Bv415
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 300 Ft

Lángh Júlia
mACSKáK ÉS 
FÉrFIAK
rendelési kód: Bv438
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 300 Ft

Nagy Koppány 
Zsolt
nAgyApám  
tudOtt rEpülnI
rendelési kód: Bv436
eredeti ár: 1145 Ft
SzupErár: 300 Ft

Vajda Miklós
AnyAKÉp,  
AmErIKAI  
KErEtBEn
rendelési kód: Bv423
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Parti Nagy Lajos – 
Banga Ferenc
A vAK 
murmutÉr
rendelési kód: Bv425
eredeti ár: 600 Ft
SzupErár: 400 Ft

Kertész Imre
HAldImAnn 
lEvElEK
rendelési kód: Bv430
eredeti ár: 2690 Ft
SzupErár: 800 Ft

Sjón
A CEtHAl  
gyOmráBAn
rendelési kód: Bv427
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 500 Ft

Darvasi László
Ez Egy IlyEn 
CSúCS
rendelési kód: Bv428
eredeti ár: 3690 Ft
SzupErár: 1500 Ft

Jean-Paul 
Didierlaurent
A 6:27ES 
FElOlvASó
rendelési kód: Bv431
eredeti ár: 2690 Ft
SzupErár: 800 Ft

Elina Hirvonen
lEgtávOlABB 
A HAláltól
rendelési kód: Bv435
eredeti ár: 1196 Ft
SzupErár: 300 Ft

Enrique  
Vila-Matas
duBlInESzK
rendelési kód: Bv433
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Lángh Júlia
párIzS FŰ AlAtt
rendelési kód: Bv439
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Colum McCann
HAdd FOrOgJOn 
A nAgyvIlág
rendelési kód: Bv434
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Guy de  
Maupassant
BEl AmI –  
A SzÉpFIú
rendelési kód: Bv355
eredeti ár: 2699 Ft
SzupErár: 1080 Ft

Colum McCann
trAnSAtlAntIC
rendelési kód: Bv432
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Jónás Tamás
ApáImnAK, 
FIAImnAK
rendelési kód: Bv437
eredeti ár: 990 Ft
SzupErár: 400 Ft

György Péter
Apám HElyEtt
rendelési kód: Bv429
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

IrOdAlOm
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Peter Buwalda
BOnItA AvEnuE
rendelési kód: Bv441
eredeti ár: 3950 Ft
SzupErár: 790 Ft

Nathan Filer
A zuHAnáS 
SOKKJA
rendelési kód: Bv440
eredeti ár: 3250 Ft
SzupErár: 1300 Ft

Patrick Modiano
FElEJtEtt álOm
rendelési kód: Bv448
eredeti ár: 2790 Ft
SzupErár: 1120 Ft

Susan Barker
InKArnáCIóK –
EzEr ÉvE ró
lunK álmOdOm
rendelési kód: Bv449
eredeti ár: 4590 Ft
SzupErár: 1840 Ft

Kövesi Péter
A pIlIS 
ÖSSzEESKüvÉS
rendelési kód: Bv444
eredeti ár: 3450 Ft
SzupErár: 1380 Ft

Winston Groom
El pASO
rendelési kód: Bv446
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Tan Twan Eng
ESŐCSInáló
rendelési kód: Bv447
eredeti ár: 4690 Ft
SzupErár: 1880 Ft

Radu Ţuculescu
ÖrEgmAmA 
tÖrtÉnEtEI
rendelési kód: Bv451
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1400 Ft

Patrick Modiano
A KIS BIzSu
rendelési kód: Bv443
eredeti ár: 2290 Ft
SzupErár: 920 Ft

Patrick Modiano
AuguSztuSI 
vASárnApOK
rendelési kód: Bv445
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Molnár Miklós
FIlmSzAKAdáS
rendelési kód: Bv404
eredeti ár: 3300 Ft
SzupErár: 1320 Ft

lOvAK
Magyar írók,  
költők a lovakról. 
Révai Sára 
fotóalbuma
rendelési kód: Bv604
eredeti ár: 3500 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Szabó Dezső
SEgítSÉg!
rendelési kód: Bv414
eredeti ár: 3200 Ft
SzupErár: 1280 Ft

Catherine  
Ryan Hyde
A JÖvŐ KEzdEtE
rendelési kód: Bv412
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Aline Ohanesian
OrHAn 
ÖrÖKSÉgE
rendelési kód: Bv450
eredeti ár: 3290 Ft
SzupErár: 1320 Ft

Almudena 
Grandes
mEgdErmEdt 
Szív
rendelési kód: Bv442
eredeti ár: 4450 Ft
SzupErár: 1330 Ft

Varga-Körtvélyes 
Zsuzsanna
IStEn ŐrzI 
tItKAIt
rendelési kód: Bv405
eredeti ár: 4500 Ft
SzupErár: 1800 Ft

Nyíri János
mAdárOrSzág
rendelési kód: Bv608
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Leon Uris
A KIrálynŐ  
tÖrvÉnySzÉKE
rendelési kód: Bv605
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Michel Friedman
KAddIS, 
pIrKAdAtKOr
rendelési kód: Bv406
eredeti ár: 2800 Ft
SzupErár: 1120 Ft

Hans Habe
tArnOvSzKA 
gróFnŐ
rendelési kód: Bv410
eredeti ár: 4200 Ft
SzupErár: 1680 Ft

Ákody Zsuzsa
mIndEn 
HArmAdIK 
KEddEn
rendelési kód: Bv407
eredeti ár: 1800 Ft
SzupErár: 720 Ft

Barlay Nick
SzEllEmEK 
nyOmáBAn
Családregény
rendelési kód: Bv479
eredeti ár: 3300 Ft
SzupErár: 1320 Ft

Gyárfás Endre
nOÉ mEg 
A BárKáJA
rendelési kód: Bv409
eredeti ár: 1800 Ft
SzupErár: 720 Ft

Benedikty Béla
názárEtI
rendelési kód: Bv472
eredeti ár: 3750 Ft
SzupErár: 1700 Ft

Szalóczi Dániel
mOSAKOdJ 
pEtIKE AddIg 
nEm nÉzlEK 
IndIánnAK
rendelési kód: Bv408
eredeti ár: 2200 Ft
SzupErár: 880 Ft

Szabó Dezső
mIÉrt?
rendelési kód: Bv413
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Gera Mihály
vándOrBOlt
rendelési kód: Bv411
eredeti ár: 1800 Ft
SzupErár: 720 Ft
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Leon Uris
ArmAgEddOn
rendelési kód: Bv368
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Baranyi Mária
Egy ElŐSzOBA 
tItKAI
Horn Gyula 
közelről
rendelési kód: Bv471
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 300 Ft

Molnár Miklós
vÉgSŐ  
FOrgAtáS
rendelési kód: Bv480
eredeti ár: 2900 Ft
SzupErár: 1160 Ft

SzékelyJános
A nyugAtI  
HAdtESt
rendelési kód: Bv607
eredeti ár: 2890 Ft
SzupErár: 800 Ft

Kovács Mónika
KOllEKtív 
EmlÉKEzEt ÉS 
HOlOKAuSzt
múlt
rendelési kód: Bv474
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 900 Ft

Cseres Tibor
HIdEg nApOK 
Vérbosszú  
Bácskában
rendelési kód: Bv484
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Bánó Attila
KInIzSI  
ÖzvEgyÉtŐl 
HOrtHy  
tEStŐrÉIg
rendelési kód: Bv470
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 1600 Ft

Jankovich Ferenc
dunántúlI 
vÉgEKEn
Hulló csillagok
rendelési kód: Bv483
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Rákosi Viktor
ElnÉmult 
HArAngOK
rendelési kód: Bv356
eredeti ár: 2700 Ft
SzupErár: 1080 Ft

Kenedi János
HálózAtI  
munKárA nEm 
AlKAlmAS. 
K. belügyi iratfel mérő 
újabb jelentései
rendelési kód: Bv487
eredeti ár: 3290 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Franz Werfel
A muSzA dAgH 
nEgyvEn nApJA
rendelési kód: Bv606
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Jankovich Ferenc
dunántúlI 
vÉgEKEn 
A tél fiai
rendelési kód: Bv481
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Nyírő József
A zÖld CSIllAg
rendelési kód: Bv545
eredeti ár: 2700 Ft
SzupErár: 1080 Ft

Nyirő József
ímE,  
Az EmBErEK!
rendelési kód: Bv485
eredeti ár: 3200 Ft
SzupErár: 1280 Ft

Jankovich Ferenc
dunántúlI 
vÉgEKEn 
Hídégetés
rendelési kód: Bv482
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Somogyvári Gyula
vIrágzIK  
A mAndulA...
rendelési kód: Bv486
eredeti ár: 2999 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Nyírő József
JúlIA  
SzÉp lEány
rendelési kód: Bv367
eredeti ár: 3500 Ft
SzupErár: 1400 Ft

Békés Pál
CSIKágó gAngrEgÉny
rendelési kód: Bv452
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Bohumil Hrabal
FOgHíJAK
rendelési kód: Bv453
eredeti ár: 4500 Ft
SzupErár: 1800 Ft

Márai Sándor
FÖld, FÖld! …
rendelési kód: Bv454
eredeti ár: 5500 Ft
SzupErár: 2200 Ft

Bohumil Hrabal
HázImurIK
rendelési kód: Bv455
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Bohumil Hrabal
vItA nuOvA
rendelési kód: Bv456
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

HAngOSKÖnyvEKmp3

múlt KrónIKáI

Szelke László
A grESHAm  
A náCIK EllEn
rendelési kód: Bv477
eredeti ár: 3150 Ft
SzupErár: 1260 Ft

múlt KrónIKáI
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Leon Uris
EXOduS
rendelési kód: Bv633
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 1500 Ft

Shlomo Avineri
HErzl 
Theodor Herzl 
és a zsidó állam 
alapítása
rendelési kód: Bv613
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Steven Pressfield
vAdáSzAt  
rOmmElrE
rendelési kód: Bv648
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Sven Hassel
FAgyHAlál
rendelési kód: Bv634
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Leon Uris
mIŁA 18
Túlélni Varsóban
rendelési kód: Bv645
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Steven Pressfield
Az AFgán 
HAdJárAt
rendelési kód: Bv629
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Sven Hassel
KIvÉgzŐOSztAg
rendelési kód: Bv640
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Sven Hassel 
gEStApO
rendelési kód: Bv637
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Steven Pressfield
A HáBOrú  
HullámAI
rendelési kód: Bv617
eredeti ár: 3290 Ft
SzupErár: 800 Ft

Steven Pressfield
A tŰz KApuI
rendelési kód: Bv618
eredeti ár: 3290 Ft
SzupErár: 800 Ft

Horváth István-
Heltai András
A mAgyAr– 
nÉmEt JátSzmA
Emlékezés és 
dokumentumok
rendelési kód: Bv612
eredeti ár: 3200 Ft
SzupErár: 1300 Ft

Maurice Druon
A mEgFOJtOtt 
KIrálynÉ
rendelési kód: Bv627
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Csath Róza
mOrvAI
rendelési kód: Bv459
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 400 Ft

Sven Hassel
mOntE CASSInO
rendelési kód: Bv646
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Leon Uris
A zArándOK
rendelési kód: Bv628
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Király Erzsébet
KEdvES  
nAplóm! 
Egy munkás
asszony emlékei
rendelési kód: Bv614
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 900 Ft

Maurice Druon
Az OrSzág
vESztŐ
rendelési kód: Bv630
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Maurice Druon
Az ŐSI tÖrvÉny
rendelési kód: Bv631
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

E. Kovács Péter
zSIgmOnd  
KIrály 
SIEnáBAn
rendelési kód: Bv647
eredeti ár: 4490 Ft
SzupErár: 2200 Ft

Csiffáry Gabriella
SzÉtrAJzáS
Híres magyar 
emigránsok  
kézikönyve
rendelési kód: Bv639
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2500 Ft

Sztaniszlav 
Belkovszkij
putyIn
Az EmBEr, AKI 
nEm lÉtEzEtt
rendelési kód: Bv460
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1600 Ft

Hatos Pál
SzABAdKŐmŰ
vESBŐl rEFOr
mátuS püSpÖK 
Ravasz László 
élete
rendelési kód: Bv478
eredeti ár: 3150 Ft
SzupErár: 1260 Ft

Ungvári Tamás
Az ÉlEtEm 
EnCIKlOpÉdIáJA
rendelési kód: Bv488
eredeti ár: 3750 Ft
SzupErár: 1130 Ft

Demcsák Zsuzsa
pÉldAKÉpEK 
Sosem hallott val
lomások, sosem 
látott sztárportrék
rendelési kód: Bv458
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 900 Ft

Mr. Busta
mAgAdnAK írOd 
A SOrSOd
rendelési kód: Bv457
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Maurice Druon
FrAnCIA OrSzág 
nŐStÉny FArKASA
rendelési kód: Bv636
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft 

SOrSOK –
ÉlEtutAK 
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Dénes József
SzÖKÉSBEn
Dönci vissza 
emlékezései
rendelési kód: Bv462
eredeti ár: 3150 Ft
SzupErár: 1260 Ft

Kat Von D
mIndEnt vAgy 
SEmmIt
rendelési kód: Bv461
eredeti ár: 7990 Ft
SzupErár: 3200 Ft

Mitch Winehouse
Amy, A lányOm
rendelési kód: Bv467
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Sheila Hocken
EmmA mEg Én
rendelési kód: Bv632
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Köves József
ElFElEJtEtt 
KIrálynŐK
rendelési kód: Bv464
eredeti ár: 3800 Ft
SzupErár: 2330 Ft

Ungvári Tamás
úJ BEAtlES 
BIBlIA
rendelési kód: Bv469
eredeti ár: 3950 Ft
SzupErár: 790 Ft

Moldován 
Domonkos 
(szerk.)
tISztElEt Kur
tág gyÖrgynEK
rendelési kód: Bv468
eredeti ár: 400 Ft
SzupErár: 300 Ft

Georg Klein
vAK AKArAt  
ÉS ÖnzŐ dnS
rendelési kód: Bv644
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1500 Ft

S.nagy István
ElmEgyEK
MÁTÉ PÉTER 
EMLÉKÉRE
rendelési kód: Bv465
eredeti ár: 1950 Ft
SzupErár: 780 Ft

Patti Smith
KÖlyKÖK
rendelési kód: Bv466
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1700 Ft

EmElt SzIntŰ 
ÉrEttSÉgI 
tÖrtÉnElEm 
2018
rendelési kód: Bv473
eredeti ár: 1950 Ft
SzupErár: 500 Ft

Dr. Szabó András
A CSáSzár
mEtSzÉS 
Kultúr
tÖrtÉnEtE
rendelési kód: Bv499
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Georg Klein
üStÖKÖSÖK
rendelési kód: Bv643
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1500 Ft

Kánya Kata
dArABOKrA 
tÖrt SzívEK 
Tizenegy
igaz történet
rendelési kód: Bv504
eredeti ár: 2940 Ft
SzupErár: 1180 Ft

Vadas József
A mAgyAr 
IpArmŰvÉSzEt 
tÖrtÉnEtE 
A századfordulótól 
az ezredfordulóig
rendelési kód: Bv619
eredeti ár: 5990 Ft
SzupErár: 3000 Ft

Solymári Dániel– 
Pallos Tamás
FErEnC pápA 
útJán
rendelési kód: Bv490
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Edward Norman
A rómAI 
KAtOlIKuS 
EgyHáz KÉpES 
tÖrtÉnEtE
rendelési kód: Bv494
eredeti ár: 1947 Ft
SzupErár: 500 Ft

Charles Phillips
AztÉKOK ÉS 
mAJáK KÉpES 
EnCIKlOpÉdIáJA
rendelési kód: Bv495
eredeti ár: 4494 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Peter Spork
ÉlEtAdó AlváS  
EmBErI tÉnyEzŐ 
rendelési kód: Bv496
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Gellér Katalin
A mAgyAr 
SzImBOlIzmuS
rendelési kód: Bv500
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

EmElt SzIntŰ 
ÉrEttSÉgI 
mAtEmAtIKA 
2018
rendelési kód: Bv498
eredeti ár: 1950 Ft
SzupErár: 500 Ft

Jankovics Éva
mIÉrt dOBtAd 
El Az ÉlEtEd?
rendelési kód: Bv493
eredeti ár: 1345 Ft
SzupErár: 300 Ft

EmBErFAJtáK – 
nyElvCSAládOK 
(tÉrKÉp)
rendelési kód: Bv501
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Leitner Olga
BAKKEr, AzOK A 
CSOdddálAtOS 
FÉrFIAK!
rendelési kód: Bv491
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1500 Ft

EmElt SzIntŰ 
ÉrEttSÉgI 
mAgyAr nyElv 
ÉS IrOdAlOm 
2018
rendelési kód: Bv497
eredeti ár: 1950 Ft
SzupErár: 500 Ft

Kakuk György
El CAmInO 
dE BAlKAn
Menekültként a 
NyugatBalkánon 
és a KözelKeleten
rendelési kód: Bv492
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

ISmErEt
tErJESztŐK
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CSInálJAnAK 
vÉgrE vAlAmIt, 
HOgy ÉrEzzÉK, 
A SzABAdSág 
Az Ő ügyüK!
rendelési kód: Bv463
eredeti ár: 3000 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Kasnyik Márton
A QuAEStOrügy
rendelési kód: Bv489
eredeti ár: 3499 Ft
SzupErár: 900 Ft

Richard Parkinson
Az EgyIptOmI 
HIErOglIFáK
rendelési kód: Bv622
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 600 Ft

nAgy SudOKu 
KÖnyv 2.
rendelési kód: Bv507
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 600 Ft

François Pernot
Az ArAny
rendelési kód: Bv513
eredeti ár: 8990 Ft
SzupErár: 3600 Ft

Daniel Kollár,  
Tibor Kollár,  
Ján Lacika
SzlOváKIA
Családi és  
osztálykirándulások
rendelési kód: Bv502
eredeti ár: 3995 Ft
SzupErár: 800 Ft

Mike Brewer
Autó 
KErESKEdŐK
rendelési kód: Bv503
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 1600 Ft

Peskó Zoltán
zEnÉrŐl,  
SzínHázról, 
zEnÉS  
SzínHázról
rendelési kód: Bv509
eredeti ár: 500 Ft
SzupErár: 300 Ft

Michael Prestwich
lOvAgOK
A középkori 
harcos kézikönyve
rendelési kód: Bv638
eredeti ár: 3500 Ft
SzupErár: 1200 Ft

CHInEASy 
A kínai olvasás  
új módszere
rendelési kód: Bv641
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Formás 
szakácskönyvek
30 FÉlE SAlátA
rendelési kód: Bv505
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Nádasi Myrtill
pIruEttEK ÉS 
áBrándOK
rendelési kód: Bv511
eredeti ár: 2800 Ft
SzupErár: 1120 Ft

Halmos Mónika
lEvEndulA, 
rózSA, IBOlyA 
A legnemesebb 
ehető virágok
rendelési kód: Bv621
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

HAngOld úJrA
CD melléklettel
rendelési kód: Bv508
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Hubert Mania
lánCrEAKCIó
AZ ATOMBOMBA 
TÖRTÉNETE
rendelési kód: Bv510
eredeti ár: 3750 Ft
SzupErár: 1130 Ft

Formás 
szakácskönyvek
FAgylAltOK
rendelési kód: Bv515
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Szőke Szakáll
vOnóSnÉgyES 
CASABlAnCáBAn
rendelési kód: Bv512
eredeti ár: 2980 Ft
SzupErár: 1190 Ft

Ignácz Ádám 
szerk.
mŰFAJOK,  
StíluSOK,  
SzuBKultúráK
Tanulmányok
rendelési kód: Bv624
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Formás 
szakácskönyvek 
HAmBurgErEK
rendelési kód: Bv516
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Dés Mihály
77 pEStI rECEpt
rendelési kód: Bv642
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1800 Ft

Az Én KAmrám 
Frank Júlia 
tanácsaival és 
84 öntapadó 
(zöld) címkével
rendelési kód: Bv649
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Nemes Nóra
Az Én AmErIKAI 
KOnyHám
rendelési kód: Bv519
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2500 Ft

Eileen  
Rudisill Miller
SütIK ÉS  
tOrtACSOdáK
rendelési kód: Bv652
eredeti ár: 1690 Ft
SzupErár: 400 Ft

A lEgJOBB 
HAmBurgErEK
rendelési kód: Bv514
eredeti ár: 2995 Ft
SzupErár: 600 Ft

Déri Szilvia
HázISáFrány 
SzAKáCSKÖnyv 
Főzni szexi
rendelési kód: Bv620
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Anna Black
tudAtOS JElEnlÉt 
A munKáBAn
Mindfulness  
a mindennapokban
rendelési kód: Bv623
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 800 Ft

gASztrO
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Cecilia 
Hanselmann
vArrJunK 
BABASApKát! 
rendelési kód: Bv521
eredeti ár: 1995 Ft
SzupErár: 400 Ft

Julia Braunig
vArrJunK 
BABACIpŐt! 
rendelési kód: Bv520
eredeti ár: 1995 Ft
SzupErár: 400 Ft

Nikki Van De Car
mIt KÖSSünK, 
HA BABát 
várunK?
rendelési kód: Bv526
eredeti ár: 3995 Ft
SzupErár: 1600 Ft

Babiczky-Pfliegel Dóra
Ép tEStBEn  
2 lÉlEK
Problémamegoldó 
ételek és ötletek 
kismamáknak
rendelési kód: Bv529
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Laura Jane Taylor
FOltvArázSlAt 
rendelési kód: Bv523
eredeti ár: 4995 Ft
SzupErár: 2000 Ft

Babette Ulmer
tAnulJunK  
pulóvErt KÖtnI
rendelési kód: Bv527
eredeti ár: 2995 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Leitner Olga
púdEr nÉlKül
rendelési kód: Bv528
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1500 Ft

Joshua Fields 
Millburn– 
Ryan Nicodemus
mInImAlIStáK 
Minden, ami 
igazán fontos
rendelési kód: Bv531
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 300 Ft

Yuki Sugashima
HímzEtt vIrágOK 
40 csodaszép virág 
hímzése 
rendelési kód: Bv524
eredeti ár: 3995 Ft
SzupErár: 1600 Ft

Kat Goldin
HOrgOlt AJán
dÉKOK nAgyOK
nAK, KICSIKnEK
rendelési kód: Bv525
eredeti ár: 3995 Ft
SzupErár: 1600 Ft

G. Nagy László
KI BESzÉl Itt 
A mEgváltóról?
rendelési kód: Bv536
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1400 Ft

Soma Mamagésa
EgySÉgBEn 
ÖnmAgAmmAl
rendelési kód: Bv532
eredeti ár: 3150 Ft
SzupErár: 1260 Ft

Dr. Mike Moreno
17 nApOS dIÉtA
rendelési kód: Bv518
eredeti ár: 3450 Ft
SzupErár: 690 Ft

David B. Agus
A HOSSzú ÉlEt 
rECEptJE
rendelési kód: Bv530
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 300 Ft

Sabine Abel –
Corinna Kastl-
Breitner
FÉrFIAK  
KÖtÖttBEn – 
rendelési kód: Bv522
eredeti ár: 2995 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Ina May Gaskin
útmutAtó  
SzülÉSHEz
rendelési kód: Bv537
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1400 Ft

THE 
MINDFULNESS 
PROJECT
Én – Itt – mOSt
rendelési kód: Bv533
eredeti ár: 3150 Ft
SzupErár: 1260 Ft

Szendi Gábor
ÉrtElmES 
SzEnvEdÉS: A 
BOldOgSág
rendelési kód: Bv534
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1400 Ft

Carl Honoré
SlOw
A LASSÚSÁG 
DICSÉRETE
rendelési kód: Bv538
eredeti ár: 2690 Ft
SzupErár: 1080 Ft

Jeanne-Maria 
Martin
tElJES CAndIdA 
KÉzIKÖnyv
rendelési kód: Bv517
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 1500 Ft

mAndAláK 
FElnŐttEKnEK – 
KEzdŐKnEK 
rendelési kód: Bv539
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Patrick Holford
A Jó EmÉSztÉS 
tItKA
rendelési kód: Bv651
eredeti ár: 2690 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Jacques Martel
5 lÉpÉS 
A gyógyuláSIg
rendelési kód: Bv650
eredeti ár: 2690 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Pewdiepie
Ez A KÖnyv 
SzErEt tÉgEd
rendelési kód: Bv535
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

SzABAdIdŐ ÉlEtmód EgÉSzSÉg
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Norbert Winney
SárKányOK, 
FArKASOK  
ÉS AlmáK
rendelési kód: Bv541
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 900 Ft

Virginia 
MacGregor
mIlO SzErInt 
A vIlág
rendelési kód: Bv540
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 800 Ft

Derek Landy
Egy dÖrzSÖlt 
KOpOnyA  
KAlAndJAI
Az ősök jogara
rendelési kód: Bv547
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1500 Ft

Joss Stirling
mISty
A kendőzetlen 
igazság
rendelési kód: Bv548
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Joss Stirling
lÉlEKtárSAK
Crystal
rendelési kód: Bv550
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 600 Ft

Erich Kästner
HárOm EmBEr  
A  HóBAn
rendelési kód: Bv609
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 800 Ft

Catherine Jinks
nInA ÉS  
Az AnOnIm  
vámpírOK 
KluBJA
rendelési kód: Bv543
eredeti ár: 400 Ft
SzupErár: 300 Ft

Horváth Gita
AzÉrtIS – 
AzÉrtSE
rendelési kód: Bv544
eredeti ár: 2900 Ft
SzupErár: 1160 Ft

Kate Hannigan
ÉdES vAKáCIó
rendelési kód: Bv564
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Király Levente
vAn Egy 
KutyánK
rendelési kód: Bv591
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Alessandra 
Berello
lOlA, A vArázS
CuKráSz
Egy szelet 
barátság
rendelési kód: Bv574
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 400 Ft

Alessandra Berello
lOlA, A vArázS
CuKráSz
A legédesebb álom
rendelési kód: Bv562
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 400 Ft

Beth Reekles
KISSIng BOOtH 
CSóKOt  
vEgyEnEK!
rendelési kód: Bv551
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Audrey 
Niffenegger
HOlló
KISASSzOny
rendelési kód: Bv542
eredeti ár: 4490 Ft
SzupErár: 300 Ft

Kate Hannigan
ÉdES vAKáCIó
Micsoda 
meglepetés!
rendelési kód: Bv592
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Felix Salten
rEnnI
rendelési kód: Bv554
eredeti ár: 2500 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Lakatos István
órAvErzum
rendelési kód: Bv546
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

María Frisa
75 tutI tIpp 
Kezdő és haladó 
túlélőknek  
NyÁRI TÁBoR
rendelési kód: Bv563
eredeti ár: 2690 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Sonja Kaiblinger
SCAry HArry 
Túlvilági 
kiruccanás
rendelési kód: Bv581
eredeti ár: 2890 Ft
SzupErár: 1000 Ft

María Frisa
75 tutI tIpp
Kezdő és haladó 
túlélőknek
A SzüLINAP
rendelési kód: Bv576
eredeti ár: 2690 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Danny Wallace
HAmISH 
ÉS A rÉm
dErmESztŐK 
rendelési kód: Bv577
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Sonja Kaiblinger
SCAry HArry
Csapatban 
a szellem
rendelési kód: Bv568
eredeti ár: 2890 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Danny Wallace
HAmISH ÉS 
A SOSEmlEvŐK
rendelési kód: Bv593
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Chris Miles
HŰ, dE nAgy 
vAgy!
rendelési kód: Bv549
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 600 Ft

Alessandra 
Berello
lOlA, A vArázS
CuKráSz
Tejszín és egy 
csipetnyi titok
rendelési kód: Bv582
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 400 Ft

IFJúSágI

David Solomons
FÖldÖnKívülI  
A tESItAnárOm!
rendelési kód: Bv600
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

nagyoknak
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Domonyi Rita –
Nagy Dóra
SütEmÉnySÉg
A sütemények édes élete 
rendelési kód: Bv552
eredeti ár: 400 Ft
SzupErár: 300 Ft

Állati foglalkozások
A tŰzOltó
rendelési kód: Bv506
eredeti ár: 990 Ft
SzupErár: 300 Ft

Borsos J. Gyöngyi–
Makhult Gabi
mACSKAmESÉK
rendelési kód: Bv553
eredeti ár: 2800 Ft
SzupErár: 400 Ft

Mikszáth Kálmán
A KIrály ruHáI
rendelési kód: Bv555
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

kicsiknek

Móra Ferenc
A pIllAngóK  
KIrályA
rendelési kód: Bv556
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Arany László
Az ArAnySzAKállú 
EmBEr
rendelési kód: Bv557
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Závada Pál
HArmInCHárOm 
SzlOváK nÉpmESE
rendelési kód: Bv558
eredeti ár: 1495 Ft
SzupErár: 500 Ft

Máté Angi
KApItány  
ÉS nArAnCSHAl
rendelési kód: Bv559
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 500 Ft

Jeanne Willis
Állati kalandok
pIngvInSHOw 
Merj nagyot álmodni!
rendelési kód: Bv565
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Jamie Rix 
Állati kalandok
pAndA pánIK
Kész őrület!
rendelési kód: Bv566
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Gwyneth Rees
SzupEr HugI
rendelési kód: Bv569
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 600 Ft

Varró Dániel –
Agócs Írisz
nEm, nEm, HAnEm
rendelési kód: Bv570
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Kőrösi Zoltán
AmI A SzívEdEt 
BrummJA...
rendelési kód: Bv580
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Ian Whybrow
SzElEBurdI SzurIKátáK
Boldog karácsonyt!
rendelési kód: Bv573
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Ian Whybrow
SzElEBurdI SzurIKátáK
Szárnyaló potyautasok
rendelési kód: Bv583
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Jonathan Meres
KOAlA KAlAmAJKA
Aki mer, az nyer!
rendelési kód: Bv584
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Sarah Gibb
CSIpKErózSIKA
rendelési kód: Bv585
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Ursula Jones–Sarah Gibb
SzÉpSÉg  
ÉS A SzÖrnyEtEg
rendelési kód: Bv588
eredeti ár: 1990 Ft
SzupErár: 600 Ft

Tóth Zita
FIlC, A zOKnImuKI  
ÉS Az ÖrEg Kút tItKA
rendelési kód: Bv589
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 400 Ft

Erwin Moser
Az Autóvá váltOz
tAtOtt FürdŐKád
rendelési kód: Bv587
eredeti ár: 1690 Ft
SzupErár: 600 Ft

Benedek Elek
JÉgOrSzág KIrályA
rendelési kód: Bv610
eredeti ár: 2990 Ft
SzupErár: 1200 Ft

Allan Ahlberg 
rúgOm A BŐrt!
rendelési kód: Bv611
eredeti ár: 2800 Ft
SzupErár: 400 Ft



31

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

A minimum rendelési érték 1000 Ft • Az AjánlAt A készlet erejéig érvényes

drAgOnS
ÉlEtrE KElt SárKányOK
rendelési kód: Bv595
eredeti ár: 3990 Ft
SzupErár: 1600 Ft

KEdvEnC mESEHŐSEInK 
KAlAndJAI
rendelési kód: Bv596
eredeti ár: 4990 Ft
SzupErár: 2000 Ft

prInCESS tOp –
Funny tHIngS
rendelési kód: Bv597
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1400 Ft

prInCESS tOp –
my BOOK OF SECrEtS
rendelési kód: Bv598
eredeti ár: 2790 Ft
SzupErár: 1120 Ft

Turbuly Lilla
lOCSOlóKAnnáBól 
ElEFánt
rendelési kód: Bv594
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Hupikék Törpikék 
SzEllEmES tÖrtÉnEt
rendelési kód: Bv567
eredeti ár: 490 Ft
SzupErár: 300 Ft

BulI AprAJAFAlván
Matricás foglalkoztató
rendelési kód: Bv578
eredeti ár: 990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Egy tÖrpÖS nAp
Matricás foglalkoztató
rendelési kód: Bv579
eredeti ár: 990 Ft
SzupErár: 400 Ft

vIdám móKA tÖrpIllávAl 
Foglalkoztató
rendelési kód: Bv586
eredeti ár: 490 Ft
SzupErár: 300 Ft

KEdvEnC mESEHŐSEInK 
KIFEStŐFüzEtE  
mAtrICávAl
rendelési kód: Bv599
eredeti ár: 2490 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Állati jó fejtörők! 
állAtOK  
A KÖzElünKBEn
rendelési kód: Bv561
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Állati jó fejtörők! 
A vAdOn állAtAI
rendelési kód: Bv575
eredeti ár: 1490 Ft
SzupErár: 600 Ft

Rasa Dagiené
mAXI pArtISzínEzŐ
HErCEgnŐK
rendelési kód: Bv571
eredeti ár: 990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Rasa Dagiené
mAXI pArtISzínEzŐ
lOvAgOK
rendelési kód: Bv572
eredeti ár: 990 Ft
SzupErár: 400 Ft

Jonas Le Saint –
Rozenn Bothuon
Híres építmények világszerte
HAJtOgAtó KÖnyv
10 látványos makett
Óriás világtérképpel
rendelési kód: Bv601
eredeti ár: 3170 Ft
SzupErár: 1270 Ft

Johanna Basford
Egy Év A tItKOS KErtBEn 
HAtáridőnApló mesébe illő rAjzokkAl 
2017. szeptember – 2018. deCember
rendelési kód: Bv560
eredeti ár: 1995 Ft
SzupErár: 1000 Ft

Johanna Basford
KInCSES óCEán
színezőkönyv mesébe illő rAjzokkAl

rendelési kód: Bv590
eredeti ár: 3490 Ft
SzupErár: 1500 Ft

felnőtteknek

fog-
lalkoz-
tatók



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. szeptember 17ig ve
szünk fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc 
munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak ab
ban az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását 
nem bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása 
esetén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru 

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

KlubtagoKnaK ingyenes

Az ön helyi munkatársa:

Líra könyvesboLtok   •   Líra–Móra könyvesboLtok

rózsavöLgyi és társa könyvesboLtok
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