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AJÁNDÉK

 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 ér vé
nyes! Ha a meg hirdetett könyv elfogyna, akkor ugyanilyen 
értékű könyvet küldünk helyette.)

Douglas Preston – Lincold Child

KÉK LABIRINTUS
137 × 197 mm, 368 oldal, keménytábla
Aloysius Pendergas különleges ügynök egyik 
este megkötözött hullát talál a küszöbén. A bon
colás során a holttest gyomrából egy türkizkö 
kerül elő. A különleges nyom egy elhagyatott 
bányába vezeti Pendergast.
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Király Levente
főszerkesztő

Csányi Vilmos, a legismertebb magyar 
etológus elképesztő fordulatokban bő
velkedő életútjáról mesél Géczi János

nak, ebből született meg az Őszi kék című 
könyv, és ennek kapcsán beszélgettünk vele 
nagyinterjúnkban. De mesél nekünk új köny
véről Poós Zoltán író is, aki most az 1960tól 
2000ig terjedő időszak magyar divatvilágát 
térképezte fel humoros írásokban, rengeteg 

nosztalgikus fotóval, ebből született meg 
a Rock & Roll Áruház. Csóka Judit mese
terapeuta új meseválogatása kapcsán a 
pár kap csolati örömökről és nehézségekről 
beszél a világ minden tá já ról összegyűjtött 
meséken keresztül. 

Ezen kívül segíteni szeretnénk abban, 
hogy Önök a magyar egészségügy labirin
tusából sikeresen kikeveredhessenek, erről 

szól Kovácsy Zsombor Beutaló című köny
ve, nagyon hasznos olvasmány. És ha már 
tudománnyal kezdtük: Wisinger István most 
a világhírű Neumann János életéről írt lebilin

cselően izgalmas do ku
men tumregényt.
Jó olvasást!
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MAGVETŐ CAFÉ
(Budapest, Dohány utca 13.)

17.00   A vidám Neumann – Wisinger Istvánnal
17.30   Mesék feleségekről és férjekről –  

Csóka Judit
18.00   „A nőt keressük első helyen,  

a pénz legyen ráadás” – történetek  
a 19. századi házassági piacról –  
Szécsi Noémi fényképes előadása

19.00   Soha ne kérdezd – avagy Micimackó 
tól a Vörös Rébékig versekről, dalokról és 
a hozzájuk tartozó történetekről beszélget 
Koncz Zsuzsával Karafiáth Orsolya

20.00   Legközelebb majd sikerül – Vámos 
Miklóssal

21.00   Nézz be a skandináv krimik kulisszái  
mögé Jo Nesbo, Camilla Läckberg 
és Anders de la Motte könyveivel!

22.00   Királyi többes – Király Viktorral és  
Király Tamással

23.00   Rock & Roll Áruház – zenés időutazós 
divatbemutató Poós Zoltánnal

24.00   Retro Disco – Professzor Diszkó Múzyka  
Az est háziasszonya Csapody Kinga

FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZ
(Budapest, Rákóczi út 14.)

17.00   Herpy Miklós: Aggházy Károly –  
Egy Liszttanítvány élete és kora. 
Aggházy Károly unokájával, Herpy 
Miklóssal beszélget Gombos László,  
az MTA Zenetudományi Intézet 
muzikológusa

18.00   Meseterápiás workshop Csóka Judittal
19.00   Hogyan készül a novella – Légrádi 

Gergellyel
20.00   Te el mered mondani…? – A budapesti 

Krumplihéjpite Irodalmi Társaság 
megalapítása

21.00   Az alma meg a fája – Szendi Nórával 
és Szendi Gáborral

22.00   Borzongj Drakulával! Dacre Stoker &  
J. D. Barker: Dracul – könyvbemutató

Folyamatos program: EGY KÖNYV ILLATA.
Ha van kedved játszani, bekötött szemmel szagolj 
könyvekbe és mondd meg, mi lehet a kezedben.  
Idén is éjszakába nyúlóan szimatolhatsz 
Oláh Andreával, és a „legjobb orrú” olvasók 
természetesen könyvet nyerhetnek! 
Az est háziasszonya Oláh Andrea 
(konyvbenutazom.hu – Trend Fm)

DEBRECEN LÍRA KÖNYVÁRUHÁZ
14.30   A tök és a csikó – Mese Mátyás királyról 

Gyermek színházi előadás
14.45   Mesék, népmesék, népmondák Mátyás 

királyról. Felolvasó színház a DMK Alföld 
Gyermekszínpada előadásában

15.00   Miért kell Kohn bácsinak négy 
hűtőszekrény? 
Felolvasó színház a DMK Főnix 
Diákszínpada és a DMK Alföld 
Gyermekszínpada előadásában 
A produkciókat szerkesztette és rendezte: 
Várhidi Attila Csokonaidíjas

16.00   Dr. Csiba László: Akit a Nagy Víz elsodort 
című új novelláskötetének felolvasószínházi 

előadással egybekötött bemutatója. Köz re
működnek a Debreceni Színjátszó Stúdió tagjai 
A szerzővel beszélget: R. Simor Katalin 
A műsort szerkesztette és rendezte: Pinczés 
István Jászai Maridíjas

18.00   „A könyvet mindig ketten alkotják: az író, 
aki írta, s az olvasó, aki olvassa” 
Debreceni szerzők felolvasása az Olvasás 
éjszakáján 

SZEGED FÓKUSZ KÖNYVÁRUHÁZ
16.00   Leendő óvodapedagógusok és leendő tanítók 

olvasnak fel kicsiknek és kicsit nagyobbaknak 
az elmúlt év legjobb gyermek és ifjúsági 
könyveiből

18.00   Mihálynapi irodalmi érdeklődés és  
érlelődés

18.10   Beszélgetés az irodalmi értésről, érésről és 
érlelésről 
A beszélgetés résztvevői szegedi általános és 
középiskolai magyartanárok, egyetemi oktatók 
Vezeti: Erdélyi Eszter

19.00   Fióktól kötetig. Beszélgetés Molnár H. 
Magor, László Liza, Pejin Lea, Puskás Dániel, 
Új Krisztina, Vajsenbek Péter és Veszprémi 
Szilveszter résztvételével 
A beszélgetés után a résztvevők felolvasnak

20.00   Érlelneke a díjak? 
Beszélgetés Becsy András, Bencsik Orsolya, 
BíróBalogh Tamás, Kollár Árpád és Orcsik 
Roland résztvételével 
A beszélgetés után a résztvevők felolvasnak

21.00   Beszélgetés és felolvasás 
Vendégek: Garaczi László és Nagy Ildikó  
Noémi
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ATHENAEUM KIADÓ

Monica McCarty

A VADÁSZ
137 × 197 mm,
368 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW105
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Ewen Lamontot, a Felföld 
legjobb nyomolvasóját 
nem mindennapi feladattal 
bízzák meg. Meg kell találnia 
Robert küldöncét, aki fontos 
küldetést tel jesít – álruhában. 
Ewen nek egyszer már volt 
sze ren csé je az elbűvölően 
tüzes Genna nővérhez, így 
a férfi még fontosabbnak 
érzi, hogy gondoskodjon 
a biztonságáról. 

Mary Balogh

AZ ÚTITÁRS
137 × 197 mm,
280 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW110
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

A napóleoni háborúkat 
követően Sir Benedict Harper 
nehezen tudja újrakezdeni 
az életét. Nem is sejti, hogy 
a segítség egy gyönyörű, 
ám sok megpróbáltatást 
elszenvedő asszony képében 
érkezik majd. A megözvegyült 
Samantha McKay, a Walesben 
megörökölt ház újdonsült 
lakója új reményt hoz a férfi 
életébe.

PARTVONAL KÖNYVKIADÓ Romantika  A GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ KÍNÁLATÁBÓL

Paige Toon

AKIT MIND 
SZERETTÜNK
125 × 189 mm,
384 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BW111
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Phoebe élete legnehezebb 
döntése előtt áll: férjhez 
menjen vagy szenvedélyének, 
a hegymászásnak hódoljon? 
Eliza szerelmes egy férfiba, aki 
már rég nem az övé. Az álma, 
hogy sikeres zenész legyen. 
Rosenak se munkája, se 
barátja. A három lányban egy 
valami közös: Angus, a férfi, akit 
mind szerettek... 

Gill Sims

HÁT PERSZE  
HOGY ISZOM!!!
135 × 200 mm,
360 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BW114
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A vidám, szabad szájú 
és szókimondó Ellen 
férjével, két csemetéjével 
és négylábú kedvencével 

éli a családok hétköznapi 
életét. Születésnapjára 
készülve riadtan gondol 
bele abba, hogy hamarosan 
talán ő is olyan lesz, mint 
a „többi anyuka”, akiknek az 
élete csupán abból áll, hogy 
jógatanfolyamra járnak, 
a babamama torna után 
udvariasan elcsevegnek, 
és megbotránkozva néznek 
Ellenre, ha egynél több 
pohár bort kér.

Daniel Kalder

A POKOLI KÖNYVTÁR
Diktátorokról, a műveikről,  
és a betűvetés  
egyéb katasztrófáiról
125 × 200 mm,
464 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW101
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Keservesen szórakoztató 
utazás a huszadik század 
diktátorirodalmába, melyből 
kiderül, hogy a könyvek néha 
ártani is tudnak az em be
riségnek. Ha van könyvtár 
a pokolban, annak tömött 
polcai az elmúlt évszázad 
leghírhedtebb alakjainak 
műveitől roskadoznak. 

Pfliegel Dóra

FELESÉGED 
TÖRTÉNETE
124 × 183 mm,
200 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW102
Bolti ár: 3499 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A Feleséged története egy 
olyan monológ, amit soha nem 
akarnál végighallgatni a másik
tól, és ha benned indulna el, 
akkor mindent megtennél, 
hogy elcsendesítsd magadban. 
Pedig érdemes lenne már az 
első nagy levegővételnél oda
figyelni. Hogy elmondhassa, 
hogy elmondhasd. És akkor 
elindulhat egy párbeszéd. 
Kettőtökön múlik.
Dédé beleszeret egyetemi 
tanárába, Mátéba. 
Az érzés kölcsönös. 
Hamarosan össze 
is költöznek, 
gyermekeik 
lesznek, 

és boldogan élhetnének, 
amíg... De vajon ennyi elég? 
Pfliegel Dóra története egy 
mindent elsöprő szerelem 
beteljesülése, kálváriája és 
bukása. Ha egyszer elveszítjük 
a bizalmat, újraépíthetjük 
még a régi kapcsolatunkat, 
visszakaphatjuk az egykori 
szerelmet? Vagy van az a pilla
nat, amikor más irányt vesz az 
életünk? És mi történik akkor, 
ha megjelenik a harmadik? 
Történet egy öröknek hitt 
házasság szétbombázásáról, 
megcsalásról, szégyenről, 
bűnről és bűntudatról.

Szurovecz Kitti

A KISEMMIZETT 
    ANGYAL
A tizenhat éves Mia, a Nyír
ség ből származó szegény 
lány prostitúcióra kényszerül. 
Panka, a jómódú budai vál
lalkozók hasonló korú lánya 
emberkereskedők karmai 
közé kerül. A két lány közös 
kálváriája egy nyolcadik 
kerületi garzonban kezdődik. 
A rabságban mély barátság 
szövődik közöttük, Mia el is 
határozza, hogy megszökteti 
Pankát, még mielőtt elvinnék 
őt külföldre. Az események 
azonban nem várt fordulatot 
vesznek, így Mia hamarosan az 

üldözöttek listájára kerül. 
Szurovecz Kitti izgalmas, 
megdöbbentő története bár 
fikció, megtörtént esemé
nyeken alapul. Vajon milyen 
a hazai emberkereskedelem 
és a szervezett prostitúció? 
Honnan szerzik be a lá nyokat? 
Milyen esélye van egy nagyon 
szegény és egy tehetős 
fiatalkorúnak ugyan olyan 
körülmények között?  
Mi történik, ha megromlik  
az egészségük, vagy felmerül 
egy váratlan probléma? 
Van bármiféle kiút? Ki lehet 
szállni? Ki segíthet?

A kötet jellemzői:136 × 204 mm,320 oldal, kartonáltRendelési kód: BW103Bolti ár: 3699 FtKLUBÁR: 3390 FT
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A GENERAL PRESS KÖNYVKIADÓ KRIMIKÍNÁLATÁBÓL

Jane Shemilt

BŰNBEESÉS
137 × 197 mm,
304 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW108
Bolti ár: 3290 Ft
KLUBÁR: 2990 FT

Jane Shemilt legújabb 
könyvében ezúttal a Lányom 
című bestsellerből már ismerős 
apafigura, Ted kerül a drámai 
események középpontjába. 
A történet előrehaladtával 
a szerző a lélek legsötétebb 
mélységeit tárja fel az olvasó 
előtt, ahol minden lépés 
érthetetlen, a cselekmény 
sodrában mégis felkavaróan 
logikus. A kérdés pedig nyitva áll: 
mit érdemel az, aki bűnbe esik?

Lee Child

ELTŰNT ELLENSÉG
137 × 197 mm,
400 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW107
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

1989 szilveszter éjszakája. 
Jack Reachert alig két napja 
helyezték új szolgálati helyére, 
a Fort Bird támaszpontra, 
amikor értesítést kap, hogy 
egy közeli motelben magas 
rangú katonatiszt holttestére 
bukkantak. A férfi iratai 
eltűntek. Néhány nap múlva 
a tiszt feleségét ugyancsak 
holtan találják, majd a tá
masz ponton is gyilkosság 
történik.

Angela Marsons

VÉRVONAL
137 × 197 mm,
352 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW113
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Deanna Brightmant, 
az egykori szociális 
munkást egyetlen pontos, 
szívet ért szúrással gyil  
kolták meg. Nem sok kal  
később egy kábítószer
függő, fiatal lány holttes
tére bukkannak a korábbi 
áldozattal meg egyező 
sérüléssel. Kim Stone 
felügyelő már biztos ab
ban, hogy egy hidegvérű 
sorozatgyilkost kell keresni.

Michael Robotham

DÉDELGETETT TITKOK
137 × 197 mm,
392 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW109
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Agatha bármit megtenne 
azért, hogy kisbabája legyen. 
Egy boltban dolgozik London 
egyik előkelő negyedében, 
ahol mindennap csak arra vár, 
hogy betérjen hozzá kedvenc 
vásárlója, Meghan. Agatha 
irigységgel vegyes csodálattal 
figyeli a boldog nőt, aki már 
a harmadik gyermekét várja. 
Elhatározza, hogy közelebb 
kerül hozzá – titokban azonban 
valami egészen mást tervez.

David Baldacci

VÉGSŐ FÁZIS
137 × 197 mm,  
432 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW112
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

A szülei meggyilkolásáért 
halálra ítélt Melvin 
Marsnak alig pár órája van 
hátra a kivégzésig, amikor 
az ítélet végrehajtását 
felfüggesztik. Egy másik 
férfi ugyanis beismerte 
a gyilkosság elkövetését. 

Anders de la Motte

HALÁLOS ŐSZ
137 × 197 mm,
448 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW104
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

1990 nyarának végén 
öt gyerekkori barát 
gyűlik össze egy dél
svédországi bányatónál, 
egy kisváros közelében. 
A sikeres érettségit akarják 
megünnepelni, ám egy 
váratlan esemény hatására 
felszínre törnek a köztük 
feszülő ellentétek, és az 
este tragédiába fordul. 
Másnap hajnalra már  
csak négyen maradnak –  
az ötödik barátjuk testére 
a tó sötét vizén lebegve 

találnak rá. Vajon szerencsétlen 
baleset történt? Vagy eset leg 
valaki a fiú halálát akarta?

Charlotte Link

F IGY ELŐ 
S ZEMEK
137 × 197 mm,
520 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW106
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Samson minden napja 
szoros időbeosztás 
szerint zajlik. Reggeli 
után kilép a házból, és 
elindul a gondo- 
san megtervezett 
körútjára. Vadidegen 
nőket követ. Arról 
ábrándozik, hogyan 
telnek a napjaik, 
milyen lehet velük élni. 
A családtagjuknak 
képzeli magát, és 
mindent tudni akar 
róluk. De képtelen 
kapcsolatba lépni 
velük, így hát meg- 
figyeli őket. Ebbe  
menekül a saját 
életének kudarcai,  
kilátás talansága 
elől, és hamarosan 
ennek a különös szo-
kásnak a rabjává lesz.

FIGYEL. VÁR. 
GYILKOL.

Amos Decker érdeklő 
dését azonnal felkelti 
a férfi ügye, mivel az sok 
hasonlóságot mutat  
a saját életének 
alakulásával. 
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 Mikor és hogyan kezdődött a barátságuk 
Géczi Jánossal?

Én őt könyvei és versei alapján jól ismer-
tem. Egyszer, talán 14 éve már, meghívott 
az „esti egyetemére” előadni. 22 órakor kez-
dődik az előadás és nyitott, de főleg a hall-
gatók jönnek. Jöttek, hallgattak, kérdeztek és 
én nagyon élveztem. Azután szépen, lassan 
komoly barátság fejlődött ki.

 Gondolom, számtalanszor beszélgettek már 
korábban. Nem tartottak attól, hogy már el-
hangozott történeteket, gondolatokat kell újra 
mesélni és újra meghallgatni?

Egyetemi tanároknak mindig korábban el-
hangzott történeteket kell elmesélniük az 
előadásokon. Amikor egyetemi tanár lettem, 
eleinte tényleg zavart ez, sokszor átugrottam 
részeket, hiszen azt már elmondtam, persze 

tavaly. Két-három év alatt meg lehet szok-
ni, és az ember mindig igyekszik frissíteni 
a szakmai anyagot.

 Ha nem Géczi János kérdezte volna az 
életéről, hanem egy Ön számára ismeretlen 
újságíró, akkor is kötélnek állt volna?

Semmiképpen.

 A könyv koncepcióját Géczi Jánosra bízta, 
vagy pedig közös a konstrukció?

Nem szeretem különösebben ezt a műfajt, 
én dialógusokban gondolkodtam.

 Tendencia, hogy kortárs írók vallomás-kö-
tetekkel jelentkeznek. Tervez hasonló munkát?

Nem vagyok kitárulkozó alkat. Nem szere-
tem az élveboncolást. Ami az én belső vilá-

gomból valakit érdekelhet, az benne van a 
szépirodalmi köteteimben, például a Kis-
fiam, Ikaroszban. Sokan hiszik, hogy a val-
lomás-kötetekből valóban fontos dolgo-
kat tudnak meg a szerzőről, de ez tévedés. 
A „vallomás” színjáték, a szerző elképzel egy 
figurát apró részleteséggel, és szeretne hozzá 
hasonlítani.

 Számtalan könyv szerzője és szerkesztő-
je. Ebben a műben is visszatérnek a korábbi 
írásaiból gondolatok, ám ezúttal áthatja őket 
a személyesség. Kinek ajánlaná?

Bármit is ír vagy mond az ember, egészen 
természetes, hogy azt szeretné, ha mindenki 
olvasná vagy hallaná. Én sem vagyok kivétel. 
Ez az interjú rólam szól, akit érdekel, akár is-
meri a munkáimat akár nem, olvashatja.

 A beszélgetés során szóba kerül, hogy min-
den állat érző, gondolkodó, saját, egyszeri és 
megismételhetetlen személyiséggel rendelkező 
entitás. Az ember mégis szeret magára egye-
dülálló természetfölötti csodaként tekinteni. 
Ön szerint ennek mi az oka?

Ha az állatok tudnának beszélni és írni, ők 
is így tennének. Biológusok jól tudják, hogy 

Fotó: oláh GerGely Máté

Csányi Vilmos etológust és írót az egész ország ismeri.  
A napokban jelent meg Géczi Jánossal közösen jegyzett új  
interjúkönyve, az Őszi kék, melyben az író a tudóst életéről 
faggatta. A könyv kapcsán Csányi Vilmossal beszélgettünk.

„Bízom az emberiség
józan eszében” 



INTERJÚ CSÁNYI VILMOSSAL

minden állati személyiségnek, legyen az 
egy méhecske vagy ember, a legfontosabb 
saját maga. Mindent megtesz azért, hogy 
meg maradjon, szaporodjon. Ami a ma-
gáról való gondolkodást illeti, az állat el-
méje börtönében van, gondolatait képtelen 
társainak, ha vannak, átadni, és természe-
tesen a gondolatok befogadása sem jöhet 
szóba. Az ember viszont az evolúcióban 
közösségeket alakított ki, amelyek létezésé-
nek feltétele a szüntelen gondolatcsere, a 
beszélgetés közös szándékokról, célokról, 
és természetesen az önámítás kifinomult 
formái is megjelentek, amit ön is említett.

 A könyvben időről időre példaként hozza 
fel az ősközösségeket: a vadászó és gyűjtögető 
embert. Hasonlóképp hosszasan foglalkozik az 
ősemberrel és a történelem kezdetével korunk 
egyik népszerű gondolkodója, Yuval Noah Ha-
rari is a Sapiens című munkájában. Olvasta 
Harari könyveit? Mi a véleménye az izraeli 
történész munkáiról?

Igen, olvastam. A Sapiens kiváló nép-
szerűsítő írás, de mivel felkapták, gyor-
san írt egy másikat is, a Homo Deust, ami-
ben már nincs semmi érdekes. Nyilván 
a kiadója ösztönözte, hogy most, gyor-
san, amíg a hírnév tart. Ez nem azt je-
lenti, hogy önmagában rossz, csupán 
annyit, hogy nincs benne új gondolat.

  A beszélgetés során a könyvben Ön azt 
mondja, hogy: „Nem azért döntöttem rosszul, 
mert egy rossz döntést hoztam, hanem mert 
én ilyen típusú döntéseket hozok, és ez sajnos 
beleillik a személyiségembe. El kell fogadnom 
magam. Én ilyen vagyok, és ezzel kell meg elé-
ged nem. [...] Ez a normális élet koncepciója.” 
– Majd máshol hozzáfűzi, hogy: „hiba nem lé-
tezik – viselkedés van és annak következmé-
nyei”. Ezzel azt akarja mondani, hogy bár 
meg próbálhatunk változtatni a viselkedésün-
kön, óhatatlanul ugyanazokat a hibákat fogjuk 
elkövetni?

Sajnos igen, persze, ha igyekszünk....

 Az élettörténetét vizsgálva, úgy tűnik, nem 
sokat törődik a konvenciókkal. Van e mögött 
szándék? Vagy csupán alkati dolog?

Ha az ember kommunikál, ír, beszél, gon-
dolatait közli, az természetesen szándékos, 
szeretné azokat megosztani a társdalom ér-
deklődő részével. Ez alapvető emberi saját-
ság, ez a faji adottság tette lehetővé, hogy az 
ember a maga elkülönülő világát felépítse, 
ebben az értelemben alkati dolog. Az embe-
ri alkat ilyen. Vannak kultúrák, közösségek, 
csoportok, ahol a normáktól való eltérést 
szigorúan büntetik. Ennek az a jelentősége, 
hogy a már kipróbált utakat, gondolatokat 
veszélyes feladni, mert az sokszor vezetett 

már a pusztuláshoz. Extrém esetben az ilyen 
társadalom önmagába zárkózik és képtelen 
új kihívásokkal megküzdeni. Azt gondolom, 
hogy finom egyensúly szükséges a kreatív 
és a konzervatív elképzelések érvényesülé-
se között.

 Mikor a jövőről esik szó, Ön egy dolga-
vesztett, unatkozó emberiségről beszél, akik 
számára a legfőbb nehézséget az jelenti, hogy 
hogyan üssék el értelmesen az idejüket. Nem 
túl optimista ez a megközelítés? Számos nép-
szerű mű született éhező, szomjazó, nyomorban 
és elnyomásban sínylődő milliókról. Ön szerint 
miért az előbbi forgatókönyv, s miért nem az 
utóbbi valószínűbb?

Én bízom az emberiség józan eszében. 
A mai technikai fejlettség mellett az elosztá-
si mechanizmusok elavultak, de ezt az értel-
mesebb kollégáim is látják. Finnországban, 
Kanadában már kísérleteznek a kötelező 
alapjövedelmmel. Amikor én először vetet-
tem fel itthon, finoman lemarháztak. Vál-
tozik a világ. Másrészt az emberi kultúrák-
ban fontos szerepe van a jósoknak, akik 
érzékenyek, apró érzelmi vagy racionális 
változásokra is képesek reagálni, és igyekez-
nek a saját félelmüket a társadalommal elfo-
gadtatni. Ez nagyon fontos funkció, valami 
olyan új jelent meg a társadalom életében, 

amire figyelni kell, és ha lehet, a hátrá nyait 
időben kivédeni. Nem lesz világvége, nem 
pusztul el az emberiség, de ha semmivel 
sem reagál a jósok intéseire, akár igazuk 
is lehet. Itt van például az éghajlatváltozás 
kérdése. Ha oktalan emberek azt képze-
lik, hogy még nincs elegendő bizonyíték, 
az egész bolygó tönkre mehet. Azért kell a 
lehetséges jövőt mindig nagyon vészterhes-
nek mutatni, mert a társadalom csak nagy 
vészjelekre reagál.

 A saját haláláról hihetetlen természetes-
séggel beszél. Nem rettenti a vég, amiről még 
Petri is nagy „H”-val írt Elmegyünk című 
versében?

Biológus számára az élet természetes része 
a vége is, ebben sem különbözünk a velünk 
együtt élő sok tízmillió fajtól, de az ember 
kreatív lélek, és képes a természetes halált 
felnagyítani, valami elképesztően egyedi 
végzetté torzítani. Jobb, ha tartózkodunk 
ettől. Persze, és ez is sokakat megtéveszt, 
a halál természetes, a meghalás viszont való-
ban egyedi, és lehet kellemes „ágyban pár-
nák között”, vagy sok szenvedéssel járó, a fe-
lesleges életért küzdő orvosok kezei között.  
Annyi mindent szabad már, békésen meg-
halni miért nem?

Hományi Péter

Géczi János – Csányi Vilmos

ŐSZI KÉK
ÉLET TÖRTÉNET 
REKONSTRUKCIÓ
124 × 183 mm,
323 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW115
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Mihez kezdenénk, ha holnaptól ezer 
évig élhetnénk? Hogyan ad értelmet 
az ember saját pillanatnyi létének 
a földi élet végtelen folyamatában? 
Értelmezhetőe evolúciós szempontból 
a kultúra és a morál? Hogyan okoz 
tragédiát a legjobb emberi szándék is? 
Miért vágyakozunk mindig máshová, 
és miért keressük a kapcsolatot földön 
kívüli fajokkal, ha még a delfinekkel 
sem tudtunk egy jót beszélgetni?
Csányi Vilmos etológus és Géczi János 
író párbeszéde nem mindennapi 
intellektuális utazásra csalja el az 
olvasót. Két Homo sapiens próbál 
átlépni az emberi megismerés korlátain. 
Két barát beszélget életről és halálról, 
alkotásról  és kudarcról, apaságról és 
önmagunk becsapásáról. Arról, ami 
fontos, és arról, amit sohasem érthetünk 
meg.
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AZ ULPIUS BARÁTI KÖR A JÁNLÁSÁVAL

Jane Green

NYÁRI TITKOK
135 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW121
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Két forró nyár, két sorsfordí tó 
titok. 1998. június. A hu szon
hét éves Cat Coombs Lon
donban él, újságíró, és durván 
bulizik. Amikor megismer
kedik igazi apjával, minden 
megváltozik. 2014. június. Cat 
elégtételt akar adni azoknak 
a nőknek, akiknek fájdalmat 
okozott. Elhatározása egy 
gyönyörű szigetre viszi, ahol 
Cat kénytelen szembenézni 
élete legsötétebb dolgaival.

Louise Jensen

A BÉRANYA
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW117
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Kat és a férje, Nick mindent 
megpróbált, hogy gyermekük 
legyen, de kezdik elveszíteni 
a reményt. Aztán egy véletlen 
találkozás Kate gyermekkori 
barátnőjével, Lisával utolsó 
esélyt kínál a számukra, hogy 
beteljesülhessen az álmuk.
A két barátnő közös múltja 
azonban sötét titkokat rejt, 
s Kat rádöbben, hogy családja 
érdekében szembe kell néznie 
múltbeli félelmével.

Celia Imrie

FOLYTASSA NIZZÁBAN
125 × 200 mm,
350 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW120
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Theresa besokallt, és elszánta 
magát a változásra. Mivel 
idő előtt nyugdíjazták, eladja 
londoni házát, és a francia 
Riviérára költözik. A Nizza 
melletti, képeslapra kívánkozó 
vá ros ka egykor művészeknek 
és íróknak nyújtott menedéket, 
most különc rockbálványok 
és hollywoodi filmsztárok 
otthona... és a sármos Briané, 
aki megragadja Theresa 
tekintetét.

John Sandford

MEZEI PRÉDA
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW118
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Amikor Lucas Davenport 
sztár nyomozó megérkezik, 
már tizenöt holttestig jutottak, 
de még tart a számolás. 
Lucas néhány zavarba ejtő 
felfedezést tesz. Az áldo za to
kat nagyon rég óta gyilkolják, 
minden nyáron egyet, rend sze
re sen, óraműpontossággal. 
Hogyan történhetett meg 
ilyesmi ebben a kicsi város
kában? Az utolsó áldozat alig 
két hete halott.

Santa Montefiore

A VALENTINA  
UTOLSÓ ÚTJA
125 × 200 mm,
500 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW116
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Mese háborúról, Itáliáról,  
egy csodaszép fiatal nőről  
és egy szörnyű tragédiáról. 
Olaszország, 1945, a hábo
rú nak már vége. Egy különc 
arisztokratát kegyetlenül 
meggyilkolnak gyönyörű kas
télyában... London, 1971.
Alba egy lakóhajón él a Tem
zén. Rátalál halott édes anyja 
portréjára, s útrakel, hogy 
felderítse a múltat.

Helen Fields

TÖKÉLETES 
MARADVÁNYOK
135 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW123
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Először elkapja őket... 
Aztán megtöri őket...
Egy távoli skót kirándulóhelyen 
Elaine Buxton holtteste a tűz 
martaléka lesz. Csak a fogai 
meg egy véres szövetdarab 
marad a neves ügyvédnőből. 
Ám az igazi Elaine Buxton 
egy edinburghi ház titkos 
szobájában zokog a sötétben. 
Néhány nap múlva újabb 
sikeres nőt rabolnak el.

Monica McInerney

ÉLETEM UTAZÁSA
135 × 200 mm,
500 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW122
Bolti ár: 3790 Ft
KLUBÁR: 3490 FT

Szívmelengető, humoros 
történet családról, szerelemről 
és a múlttal való kiegyezésről.
A konok és különc Lola Quin
lan élete utazására indul, 
ahová magával viszi imádott 
unokáját és dédunokáját. Több 
mint hatvan éve vándorolt ki 
Ausztráliába, és most betart 
egy titkos ígéretet: visszatér 
ír hazájába. Az emlékek útját 
végigjárva Lola kénytelen 
szembenézni titkolt múltjával.

Sabatina James

EURÁBIA
Amikor az iszlám törvénye 
legyőzi az európai jogrendet.
Saría Németországban
125 × 200 mm,
160 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW119
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Hol szeretnénk élni? Hol éljék 
majd az életüket a gyermekeink, 
az unokáink? Európában, vagy 
Eurábiában? Iszlámoktatás 
a német iskolákban. Nyilvános 
felhívások a máshitűek meg ölé
sé re. A saría németországi beve
zetésének követelése. Mekkora 
veszélyt jelentenek a valóságban 
a radikális iszlamisták?

PALÁDI JÓZSEF
CSALÁDREGÉNY 
TRILÓGIÁJA

A DINNYECSŐSZ 
114 × 198 mm, 318 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW125
Bolti ár: 2200 Ft 
KLUBÁR: 2050 FT

1948. A trilógia második 
részében Kóródi Ferenc a bérelt 
földön dinnyét ültet, hogy annak 
árából befejezhesse kis házának 
építését. Ám egy éjjel ÁVHsok 
jelennek meg a dinnyeföldön,  
s a férfi vasvillával védekezik…

VÉR ÉS KÖNNY 
114 × 198 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW124
Bolti ár: 2800 Ft 
KLUBÁR: 2590 FT

1956. Kóródi Ferenc már 
felépítette kis családi házát, 
s békében akart élni. Ám a sors 
közbeszólt. November 4én 
megindultak a szovjet tankok.
És hullott a könny és a vér...

MAGYAR SORS 
114 × 198 mm, 302 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW126
Bolti ár: 1800 Ft 
KLUBÁR: 1680 FT

A trilógia főhőse, Kóródi Fe renc, 
a vidéki vasgyár kohásza a szov
jet hadifogságból hazatérve új 
otthont akar teremteni a család
jának... 



RÉSZLET

T. M. Logan

HAZUGSÁGOK
137 × 197 mm, 412 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BW127
Bolti ár: 3690 Ft • KLUBÁR: 3390 FT
Joe Lynch a szálloda halljában megpillantja, 
ahogy felesége indulatosan veszekszik egy közös 
barátjukkal, Bennel. Később a mélygarázsban 
elkapja a férfit, hogy kiderítse a nézeteltérés okát. 
A heves vita hamarosan verekedéssé fajul, és Ben 
a földön marad, később pedig nyoma vész. Joe 
ekkor még nem gondol arra, hogy komoly bajba 
került, valaki ugyanis mindent megtesz azért, hogy 
Ben eltűnését gyilkosságnak állítsa be.

Amikor feleségül vettem Melt, tisztában 
voltam vele, hogy szereti a függetlenséget, 

és ezt tiszteletben is tartottam, sőt kedveltem 
benne, hogy időt kíván szakítani magára, 
a hobbijaira és a barátaira. Ugyanúgy, ahogy 
ő is tiszteletben tartotta az én igényeimet, 
és pontosan tudta, hogy másmilyen vagyok, 
mint a barátnői férjeinek a többsége, 
amennyiben szerettem otthon lenni Wil-
liam mel, és élveztem a fiammal töltött 
időt. Sosem bántam meg, hogy a születése 
után néhány évig csupán heti három napot 
dolgoztam, hogy többet lehessek vele, 
mielőtt elkezd iskolába járni. Mel négy 
hónap szülési szabadság után visszament 
teljes állásban dolgozni, ami az ő döntése 
volt, én pedig elfogadtam. Különben is 
többet keresett, mint én tanárként, szerette 
is a munkáját, ráadásul piszkosul tehetséges 
volt. Tökéletesen kiegészítjük egymást, mint 
egy kirakó két szomszédos darabja.

Sosem hazudtunk egymásnak.
Most azonban úgy éreztem, mintha 

a megszokott életem kezdene kicsúszni a 
kezemből. Tizenkét éve voltunk együtt, 
abból kilenc éve házasok.

Mel igenis Bennel volt, mégis letagadta.
Egész addig nem is gondoltam Benre. 

Olyannyira csak a feleségem és a fiam 
járt az eszemben, hogy el is feledkeztem 
róla. Muszáj volt vele is beszélnem, és 
megismernem az ő változatát, mielőtt újra 
szóba hozom Melnek.

Feltéve, hogy rendben van.
Magára hagytad. Vérző fejjel…
– Mi a gond, apa? – szegezte nekem a kér-

dést Wil liam a törülköző alól.
– Semmi, kishaver.
– Szomorúnak látszol.
– Nem vagyok szomorú, csak fáradt.
Nagyot ásított égnek álló, félig nedves 

hajjal.
– Én nem vagyok fáradt.
– Csak egy kicsit, nem igaz? Kérsz egy 

eperturmixot esti mese előtt?
– Igen! – felelte, és ugrálni kezdett. – 

Turmix, turmix!
A konyhaasztalnál ülve itta meg, a verdákos 

színezője és a filctollai társaságában. Melnek 
készítettem egy erős Bloody Maryt – a csü- 
törtök esti italát, péntekenként ugyanis gin-
tonikot ivott –, immár többszázadszorra. 
Miközben járt a kezem, a gondolataim egész 
másfele kalandoztak.

A találkozó. A dulakodás. A hazugság.
Mel megjelent a konyhaajtóban, az egyik 

kezében törülközővel, a másikban az iPhone-
jával. Odanyújtottam a koktélját, és arcon 
csókoltam.

– Nem láttad a mobilomat? Azt hiszem, 
eltűnt.

– Mikor?
– Ma este.
Megrázta a fejét, majd nagyot kortyolt az 

italból.
– Legutóbb ma reggel láttam a pulton, 

miközben töltődött.
Csakhogy se a konyhaasztalon, se az ét-

ke ző asztalon, se a vezetékes készülék mellett 
nem volt, ahol egyébként tölteni szoktam. 
A nappaliban sem találtam. Fel mentem az 
emeletre, kettesével véve a fo kokat, és körbe-
néztem a hálószobánkban, a fürdőben, sőt 
végső elkeseredettségemben még Williamnél 
is, hátha felnyalábolta a kocsijaival együtt.

Hiába.
Épp a szennyeskosarat túrtam fel és a 

nadrágom zsebeit ürítettem ki, amikor 
feltűnt Mel.

– Megvan?
– Eltűnt. Köddé vált.
Keresztbe fonta a karját, és nekidőlt az 

ajtófélfának.
– Csak ez lenne a gond, Joe? Amúgy min-

den rendben?
– Még nem tudom.
– Ezt hogy érted?
Nem válaszoltam, hanem lementem a 

nap pa liba az iPadért, egyszer ugyanis lemen-
tettem az összes telefonszámot. A szívem iz-
gatottan kalapált.

– Elmondod végre? – szólt utánam az 
emeletről Mel. Feszültséget véltem felfedezni 
a hangjában. – Legalább hadd segítsek.

HAZUGSÁGOK Az iPad szerint tizenkilenc Facebook-
üzenetem volt. Különös.

Még sosem fordult elő, hogy ennyi idő alatt 
ennyi üzenetet kaptam volna. Különben sem 
használtam annyit a Facebookot. „Közel sem 
olyan érdekes az életem”, mondtam egyszer 
Melnek, mire azt felelte, hogy látszik, nem 
értem a közösségi média lényegét. Ritkán 
posztoltam bármit is, és általában egy hónap 
alatt sem reagáltak ennyiszer, nemhogy 
egy este alatt. Nyilván sokaknak tetszett a 
Williamről feltöltött kép.

Nem is foglalkoztam vele, hanem elő ke-
restem Ben számát, és beütöttem a nappa-
liban lévő készülékbe. Miután kapcsolt, beje-
lentkeztem a Facebookra az iPaden. Feltűnt 
a közismert kék-fehér háttér, a szokásos tar-
talom. Volt, aki épp szórakozni indult, mások 
otthon töltötték az estét; ki ezt evett, ki azt; 
ki az egyik műsort nézte a tévében, ki valami 
mást; volt, aki már kidőlt, volt, aki még józan 
volt; valaki már lefeküdni készült, más pedig 
csak épp kezdett felpörögni. A telefon már 
kicsöngött, amikor rákattintottam a meg-
felelő ikonra, hogy megnézzem, mit mon-
danak az ismerőseim. Sorra jelentek meg az 
új hozzászólások. Paul Coffey, Tanya Payne 
és Tom Parish hozzászólt a bejegyzésedhez. 
Rákattintottam az eredeti bejegyzésre.

Ekkor mintha megmozdult volna a lá-
bam alatt a talaj. Kinyomtam a hívást, és a 
képernyőre meredtem.

Micsoda? Állítólag frissítettem a stá tu -
szomat. Egész pontosan a legutóbbi bejegy-
zésem óta valaki közzétett a nevemben egy 
újabbat. A profilképem is ott volt mellette. 
Mindössze néhány sor, egy hashtag és egy 
fénykép:

JOE LYNCH – 2 ÓRÁJA
Sosem tudjuk, mennyire nem érdemeljük 
meg, amink van, amíg el nem veszítjük. 
#lúzer #találttárgyak

A kép békaperspektívából készült, szinte 
a talajszintről. A mélygarázs látszott, a jobb 
felső sarokban pedig tisztán kivehető volt 
Ben kocsijának a rendszámtáblája. Egy fel-
ira ton pedig ez állt: Parkoló kizárólag a Pre-
mier Inn vendégei számára.

A felvétel az én készülékemmel készült. 
A Facebook-fiókomat az okostelefonommal 
is tudtam kezelni.

Basszus!

Részlet T. M. Logan azonos című regényéből, amely a General Press 
Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Tóth Bálint Péter.
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ŐSZI ÚJDONSÁGOK ÁLOMGYÁR KIADÓ
Flynn Berry

A NŐVÉREM NEVÉBEN
Egy brutális gyilkosság nyomában
130 × 197 mm, 302 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW133
Bolti ár: 3699 Ft • KLUBÁR: 3440 FT
Nora látogatóba indul nővéréhez, azonban 
holtan találja őt. A rendőrségben nem bízva 
a saját kezébe veszi a nyomozást. Egyre 
kísértik a gyilkosságot övező titkok, a szálak 
összekuszálódnak. Ő maga is veszélybe 
kerül, és már nem tudja, vadásze vagy 
űzött vad. A lány a vonaton és a Holtodiglan 
rajongóinak.

Anne L. Green

ARCÁTLAN CSÁBÍTÓ
A CSÁBÍTÓ-sorozat 1.
130 × 197 mm, 420 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW134
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Mikor Olivia barátnője férjének sze mély
azo nos ságával visszaélnek, a nő elszánt 
nyomozásba kezd. A kutatás egy hivatásos 
csalóhoz vezeti, aki azonban nagylelkűen 
felajánlja a segítségét. A férfi és a be haj tó
ként dolgozó nő hamarosan zűrös csalási 
ügyek kellős közepén találja magát. 
Várható megjelenés: szeptember 30.

Borsa Brown

GYALÁZAT ÉS HIT
Első rész
130 × 197 mm, 420 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW135
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Gregory nívós éttermet építene a városi 
amish piac helyén. Dorothy, a fiatal 
amish lány va jon felveszi a harcot azzal 
az emberrel, aki tönkre akarja tenni a kö
zös séget? Mi történik, ha olyasvalakibe 
szeretünk bele, aki az ellen ségünk?
Várható megjelenés: október 17.

Rebecca Fleet

MÚLT KÖLCSÖNBE
130 × 197 mm, 400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW136
Bolti ár: 3699 Ft • KLUBÁR: 3440 FT
Caroline és Frank egy hétre beköltözhet egy 
kertvárosi házba, ahol megpróbálhatják 
helyrehozni házasságukat. Caroline különös, 
saját életének régmúlt eseményeire utaló 
jeleket kezd felfedezni. Úgy érzi, mintha valaki 
ismerné őt, és tudna a titkokról, melyeket 
kétségbeesetten próbál elfelejteni.

Chevy Stevens

AZNAP ÉJJEL
A gyilkos köztünk jár
130 × 197 mm, 432 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW137
Bolti ár: 3699 Ft • KLUBÁR: 3440 FT
Egy nyári éjjelen Toni húgát brutálisan 
meg gyilkolták. Őt és a fiúját emberölésért 
börtönbüntetésre ítélték. Mikor Tonit fel
té te le sen szabadlábra helyezik, hazatér. 
Továbblépni csak úgy tud, ha megtudja, 
mi történt valójában azon az éjjelen. Ehhez 
azonban mindent kockára kell tennie.

Andrew Lloyd Webber

MASZK NÉLKÜL
152 × 220 mm, 490 oldal,  
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BW131
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4560 FT

Korunk egyik legnépszerűbb zeneszerzője, 
Webber közel fél évszázada hódította 
meg a zenés színház világát. Az elismert, 
díjnyertes zeneszerző könyvével játé
kos stílusban vet számot a sors és 
a körülmények játékaival, sikereivel  
és csalódásaival.

Sarah Pinborough

HA ADDIG ÉLEK IS
152 × 220 mm, 320 oldal, 
keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BW132
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Pinborough újabb thrillerében 
megint tökéletesen félrevezeti az ol
vasót. Egy nő kilép a kap csolatból 
férje súlyosbodó alkoholizmusa 
miatt. A férfi tajtékzik… Borzalom 
borzalmat követ, majd ráébredünk: 
a szerző ismét csőbe húzott minket!

Jesmyn Ward

HALLGASD A HOLTAK ÉNEKÉT!
143 × 206 mm, 320 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BW130
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Ward az első női szerző, aki sok más elismerés 
mellett kétszer is elnyerte az Amerikai Nemzeti 
Könyvdíjat. Nagyszabású családtörténete 
az amerikai útiregény, a kísértethistóriák és  
a katasztrófaregények lenyűgöző elegye,  
egy modern remekmű.

Naomi Alderman

ENGEDETLENSÉG
143 × 206 mm, 360 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BW128
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Ronit leszbikus nő, aki nős főnökével folytat vi szonyt. 
Apja halála után visszatér szülővárosába, Londonba. 
Ortodox zsidó családból származik, de nem gyako
rolja vallását, és rég elhidegült apjától, a befolyásos 
rabbitól. A hagyománytisztelő közös ség ben Ronit 
pusz ta lénye is provokáció… 

Sarah Perry

MELMOTH
143 × 206 mm, 320 oldal, keménytábla, védőborítóval
Rendelési kód: BW129
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Kitűnően megírt, gótikus remekmű Az essexi kígyó 
sikerszerzőjétől! Lebilincselő történet Melmothről, 
a Tanúról: egy különös szellemről, aki a Földet járja 
szüntelen a bűn és bűnhődés megtestesítőjeként. 
Gyönyörű regény a kegyelemről, a megváltásról, 
a szeretetről és a konfliktusok kezeléséről.

A 21. SZÁZAD KIADÓTÓLA 21. SZÁZAD KIADÓTÓL

a sorozat  
  folytatódik...



INTERJÚ

 A könyvben szereplő tárgyak egy része a 
személyes gyűjteményedből való. Az a típus 
vagy, aki mindenre rámondja, hogy „jó lesz ez 
még valamire”, és aztán gyűlnek a cuccok min-
denhol, vagy céltudatosan ráálltál a divatra, 
mondjuk tudtad ’88-ban, hogy ez a Méta-me-
legítő még jó lesz egyszer? 

Már kamasz koromban is foglalkoztatott az 
eltűnt idő, tizenhat éves lehetettem, ami-
kor elmentem egykori óvodámba, és ellőt-
tem egy tekercs filmet a régi hintákra, ho-
mokozókra. És milyen jól tettem! Az óvoda 
néhány év után megszűnt, temetkezési vál-
lalat nyílt a helyén, ami mégiscsak morbid, 
hiszen itt voltam egész életemben a legbol-
dogabb, most pedig egy földbirtokos tartja 
ott a kombájnjait. A gyerekkori ruháim pedig 
megmaradtak, a szüleim nem dobálták ki. 
Bezsákolták, és felkerültek a padlásra. Már 
elmúltam harminc, amikor lehoztam őket, 
és visszatettem a régi szekrényembe. Ha ha-
zamegyek anyámhoz, akkor ter mé sze tes a je-
lenlétük, mert ott vannak a szekrényemben 
az alvópólóim és törölközőim mellett. 

 Mely szubkultúrák rajongója voltál? 

Gyerekkoromban a csöves szubkultúra 
vonzott, de amikor 1985 elején bekerültem 
a TBC nevű battonyai punk zenekarba, már 
elkapott a punk és az újhullám, onnan pedig 
nem volt megállás. Szóval, én „szőrmentén” 
voltam csak Depeche Mode-os és Cure-ra-
jongó. Leginkább a hideg new wave, a Joy 
Division depressziós és minimalista világa 
vonzott, a Bauhaus és a Sisters Of Mercy 
elegáns goth univerzuma, és persze David 
Bowie „átváltozásai”. A kocsiban ma is főleg 
ezeket az előadókat hallgatom, és persze 
mindenre nyitott vagyok. 

 Sok, a könyvben szereplő tárgy megítélése 
rengeteget változott: egykor nagyon cool volt, 
később viszont vérciki. Van-e mégis olyan, ame-
lyik rögtön ciki volt, már amikor előjöttek vele, 
illetve olyan, ami mindig is menő maradt, a kez-
detektől fogva?
 
A Senior melegítő a nyolcvanas évek ele-
jén nagyon ciki volt, mert a kék változata 
emlékeztetett az MN (Magyar Néphadse-

reg) melegítőjére, amit jórészt az alkoho-
listák viseltek, a hátsó zsebben ugyebár az 
elmaradhatatlan kétdekás cserkóval. A Se-
nior viszont most újra menő, mert Belicza 
Bea designer csapata újragondolta. És mi az, 
ami még menő maradt a nyolcvanas évekből? 
A Perfecto karakterű bőrdzsekik például. 
Igaz, ezekhez jórészt a rendszerváltásig csak 
a téeszelnök gyerekei és a rockzenészek ju-
tottak hozzá, ha valaki megfordult olaszban 
vagy Bécsben. Ezek a dzsekik annyira áram-
vonalasak voltak, hogy számos szubkultúrát 
kiszolgáltak, még a Twin Peaks se képzelhető 
el nélkülük.  

 A hazai termékeket végtelenül unalmasnak 
gon dol tuk mondjuk a ’80-as években, ellen ben 
ami Nyugatról jött, az máris, auto matikusan 
tökéletesnek tűnt. Így visszatekintve mennyi re 
volt igazságos ez az ítélet?
 
Alapvetően igazságos volt, ugyanakkor egy 
Tisza cipő nem feltétlenül volt rosszabb egy 
Adidasnál. Részint azért sem, mert volt olyan 
Adidas, amit a Tisza cipőgyárban, Martfűn 
készítettek. Az anyaghasználatban nem vol-
tunk rosszabbak, csak a szabásmintáink vol-
tak kevésbé áramvonalasak… 

  Több könyved is jelent már meg hason-
ló témában (elsőként a Szivárvány Áruház), 
vagyis jól ismered az elmúlt évtizedek hangu-
latát és tárgyi világát. Volt-e olyan termékünk, 
amely szerinted megérdemelte volna, hogy világ-
márka legyen? 
 
Ugye némelyikük világmárka lett, ilyen 
a Bűvös kocka, és be kellett volna futnia 
világ viszonylatban az Alföldi papucsnak is, 
elképesztően jól mutatott a leszűkített far-
merrel, de ugyanúgy megérdemelte volna 
a nemzetközi figyelmet a Trapper is. Igaz, 
hogy sokszor merültek fel a „magyar farmer-
nél” minőségi hibák, voltak panaszok a var-
rásra stb. de a Trapper karakterének ma is 
megvan a hipnotikus ereje. 

 Segíts nekünk, divatban kevésbé jára to sak-
nak: most épp mi van: retró, a retró retrója, vagy 
valami más? 

Sokáig azt hittem, hogy a retróban tartjuk a 
kronológiát, és hogy most körülbelül 1994 
körül vagyunk újra a divatban, már éppen 
túl a grunge hullámon, de a nyolcvanas évek 
olyan erős flash volt a maga technológiai for-
radalmaival (videókultúra felfutása, CD for-
mátum elterjedése, a Music Television képi 
világa stb.), magával a kelet-európai rend-
szerváltás történelmi effektjével, hogy állan-
dó marad a jelenléte. A divat vonatkozásában 
a nyolcvanas évek lett az új hatvanas évek, 
tűnjön ez akármilyen nagy hülyeségnek is...

Nagy Mária Angéla

„A szabásmintáink voltak 
kevésbé áramvonalasak”
Interjú Poós Zoltánnal új kötetéről, a Rock & Roll Áruházról, amelyben 
nyolcvannál több kultikus divattárgy szerepel 1957-től 2000-ig, azaz 
az ávós bőrkabáttól a Bono-féle napszemüvegig, természetesen sok-sok 
fényképpel. Mindegyik tárgyhoz fantasztikus korrajz, visszaemlékezés 
és sztori társul – egy remek könyv az eltűnt időről. 

Poós Zoltán

ROCK & ROLL ÁRUHÁZ
EZ A DIVAT 1957–2000
165 × 220 mm, 152 oldal, füles, kartonált
Rendelési kód: BW138
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
A Rock & Roll Áruház divatkönyv, de nem 
szabásmintákkal foglalkozik, hanem mindazzal, 
amit a ruhák, a kiegészítők kiváltottak a viselőik 
környezetében. A könyv tehát a hatástörténet 
szabásmintája. Poós Zoltán szerint egy jó ritmusban 
megnövesztett barkó vagy az egyetlen tökéletes 
helyre felhelyezett jelvény is öltöztetett. Hogy kiből 
lett hős egy hétvégére vagy egy szezonra, az többek 
között azon múlott, hogy milyen volt a dumája, és a 
dumához mit viselt. Mindenki lehetett rocksztár, de 
volt, aki jobban.
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LAZI KÖNYVKIADÓ

Gárdonyi Géza

A NYUGALOM ÉDES 
KENYERÉN
Füveskönyv
124 × 184 mm,
248 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW143
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

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

Rózsaligeti László

AZ ARANYCSAPAT 
ÖRÖKÖSEI
A Kádár-korszak válogatottja  
a Vasas és a Ferencváros 
210 × 297 mm,
600 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BW144
Bolti ár: 7995 Ft
KLUBÁR: 7390 FT

1956 után hogyan kapaszkodott 
vissza a világ élvonalába 
a magyar futball? Miért nem 
jöhetett haza Puskás, viszont 
miért mehetett ki Papp Laci? 
Hány fradista és hány Vasas 
vezetőt csuktak le gazdasági 
és politikai bűncselekmények 
miatt? Végül mi köze ehhez 
Kennedynek és Hruscsovnak? 

SZÉPMÍVES KÖNYVEK

Gróf ifjabb Andrássy Gyuláné 
Zichy Eleonóra

NAPLÓ 1917–1922
125 × 183 mm,
480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW146
Bolti ár: 3999 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

A páratlanul gazdag forrás
anyag Magyarország történel
mének egyik legizgalmasabb 
időszakát taglalja, melyben 
a világháború, a forradalom, 
Trianon, a Horthykorszak első 
évei ugyanúgy benne vannak, 
mint a kor ismert közéleti 
személyiségei Kun Bélától 
Friedrich Istvánon át Bethlen 
Istvánig és Teleki Pálig.

Bernhard Aichner

HOLTAK ASSZONYA
135 × 204 mm,
264 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BW142
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Egy kislány, akit embertelen 
munkára kényszerítenek, 
akinek a holtak a barátai, és 
az élők az ellenségei. Aztán 
a már felnőtt nő, Blum, aki 
élni akar, ezért megöli a szü-
leit. Blum és Mark szerelmi 
házasságot köt, aminek egy 
baleset vet véget, a nyomozó 
férjet halálra gázolják. 
A regény tabutémákat 
boncolgat. Van-e létjogosult-

Louisa May Alcott

JÓ FELESÉGEK
135 × 204 mm,
272 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW140
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Vidám sürgésforgással 
kezdődik Alcott lebilincselő 
meséje: esküvőre készül 
a család. Három év telt el a 
Kisasszonyok történetének 
befejezése óta, időközben 
felserdültek a March lányok, 
és nagy várakozásokkal 
tekintenek a jövőbe. Ez a meg
lepetésekkel teli, megható 
és mulatságos könyv méltó 
betetőzése a kedves „kis
asszonyok” történetének. 

Nemere István

KURUC VILÁG III.
A száműzöttek
144 × 204 mm,
304 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW139
Bolti ár: 2999 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

A trilógia harmadik részében 
Zrínyi Ilona és Thököly Imre 
életének utolsó éveiről 
olvashatunk – emellett 
felfelvillan az európai 
politika számos eseménye 
is. A kurucok immár a török 
segítségére szorulnak, és 
bár Thököly rövid időre 
visszaszerzi hatalmát, 
a nagypolitika eseményei 
áthúzzák számításait.

Selvarajan Yesudian –  
Haich Erzsébet

SPORT ÉS JÓGA
122 × 197 mm,
204 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW141
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2790 FT

Yesudian művében a tö ké
letes egészség megszer
zésének és megőrzésének 
módszereit ismerteti, 
bizonyítva a hatha jóga  
testetlelket egyaránt gyó
gyító erejét. Az európai ember 
élettempójához, szemlé
letéhez igazított jógakönyv 
minden, a természetes 
élet mód iránt fogékony ol
vasónak ajánlott. 

sága az önbíráskodásnak? 
Lehet séges-e a szeretetért 
és az igazságért szörnye-
teggé válni? Ez a külön-
leges nyelvi eszközökkel 
megírt thriller e kérdések 
megválaszolását az 
olvasóra bízza, miközben 
kimondatlanul is sztereo-
típiákat kérdőjelez meg.  
A regény a Kill Bill, a Dexter 
és A tetovált lány ötvözete, 
mely már több mint tíz 
országban elsöprő sikert 
aratott, az USA-ban pedig 
filmsorozatot készítenek 
belőle.

A TOTENFRAU-
TRILÓGIA 
ELSŐ KÖTETE

Rejtő Jenő

LÉGIÓ MINDHALÁLIG
Elveszettnek hitt művek
125 × 183 mm, 280 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW145
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Irodalmi szenzáció Rejtő Jenő kiadatlan munkáinak 
kiadása. A jelen esetben több kéziratról, levélről, bohó
zatról, forgatókönyvről van szó, melyek ízigvérig igazi 
rejtőssztorik, és műfaji különbségük ellenére valamennyi 
hamisítatlan korabeli pesti humor. Az egyes szövegeket 
a hozzájuk tartozó bevezetők teszik még érdekesebbé.
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INTERJÚ

 Hány éves korodból emlékszel az első olyan 
mesére, amelyik nagyon megfogott téged?

Azt hiszem, nyolc vagy kilenc éves lehettem, 
amikor Andersen Hókirálynő című meséjét 
először olvastam. A titokzatosság fogott 
meg, az a mód, ahogyan a Hókirálynő el-
rabolja a kisfiút.  Mindig is szerettem a te-
let, a hóesést, valószínűleg emiatt is hatott  
olyan erősen. A mese mélyebb mondani-
valóját nem értettem még akkor, de a képei 
magukkal ragadtak. Andersen nagyon ér-
zék letesen írta le a helyszíneket.

 Melyik mesehőssel tudtál a legjobban azo-
nosulni?

A szereplők közül a vadóc rablólány volt a 
kedvencem, aki segített Gerdának, hogy 
eljusson a Hókirálynő birodalmába. Gerda 
és a rablólány két teljesen külön világ talál-
kozása, mégis tudnak egymásnak segíteni.  

 Felnőttként (ahogy a Kisherceg mondja: 
„komoly emberként”) teljesen megfeledkeztél 
a mesékről, mint oly sokunk, vagy maradtál 
a közelükben?

Sajnos teljesen megfeledkeztem a mesékről. 
Egyáltalán nem érdekelt a mese, elsodort 
tőlük az élet, a „komolyabb dolgok”. Amikor 

Jung pszichológiájával megismerkedtem, 
akkor néhány mítoszt elolvastam ugyan, 
de igazán nem keltette fel egyik sem az ér-
deklődésemet. Boldizsár Ildikó Meseterápia 
című könyve kellett hozzá, hogy újra vissza-
találjak a mesékhez. 

 Hogyan képzelje el egy olyan ember a mese-
terápiát, aki semmit sem tud róla? 

A meseterápia egy nagyon szelíd terápiás 
technika. A mese végül is nem veszélyes, 
hiszen nem a páciensnek kell kitárulkoz-
nia és ezzel kiszolgáltatnia magát, hanem 
„csak” egy történetet meghallgatnia. De 
ami kor elkezdünk beszélgetni arról, mi 
min den történt a mesében, a szereplők mi-
lyen döntéseket hoztak, hogyan viselkedtek, 
a viselkedésüknek milyen következményei 
lettek, nagyon hamar kapcsolódási ponto-
kat találunk az életünk eseményei, a saját 
döntéseink és a mese között. Innentől iz-
galmas kalanddá válik, mert gondolkodás-
ra késztet, megoldási lehetőségeket vet fel. 
Szerintem sok esetben azért sikeres terápia, 
mert a mese eltereli a hallgatót a saját szo-
rongásaitól, félelmeitől.  Miközben a me-
sére figyel, távolabb kerül a gondjaitól, és 
képessé válik arra, hogy jobban rálásson a 
helyzetére, több mindent megtudjon róla, 
és ő maga találja meg a megoldást. A cso-
portos meseterápiás foglalkozások általában 
másfél órásak. Mindig van egy bevezető 
szakasz, amikor ráhangolódunk a mesére, 
és egymásra is elkezdünk figyelni. Nagyon 
fontosnak tartom a közös éneklést is! Ezt 
is elfelejtettük már felnőttként, pedig gye-
rekkorunkban sokat énekeltünk. Az éneklés, 
az együtt megtanult dal közösséget teremt, 
mert ha addig más nem is, de az éppen 
megtanult dal azoké az embereké, akik részt 

vesznek a csoportfoglalkozáson. A szép dal-
lam, a dal szövege szintén hozzájárulnak ah-
hoz, hogy oldódjanak a feszültségek, kicsit 
szabadabb legyen a lélek. Ezt követi a mese-
mondás, ami nem azt jelenti, hogy felolvas-
suk a me sét, hanem élő szóval, fejből mond-
juk. Az élőszavas mesemondás előnye, hogy 
a mesemondó – ez esetben a terapeuta –, vé-
gig kapcsolatban marad a csoport tagjaival.  
A következő szakaszban a terapeuta dolga, 
hogy olyan kérdéseket tegyen fel, ami abban 
segíti a résztvevőket, hogy szabadon megfo-
galmazzák az érzéseiket és a gondolataikat, 
sőt a saját kérdéseiket a meséhez kapcso-
lód va. Ennek a terápiás hatása nagy érték, 
mert saját erőforrások szabadulnak fel, saját 
megoldások születnek. A lezáró szakaszban 
számomra lényeges, hogy visszajelzéseket 
adjunk egymásnak arról, ki hogy érezte ma-
gát, mit visz magával a találkozásból.   

 Hogyan tud segíteni rajtunk a mese?

A mese elsősorban azzal segít, hogy kilendít 
minket a hétköznapi gondok közül. Ahhoz, 
hogy mesét tudjunk mondani vagy hallgat-
ni, le kell lassulni, mert kapkodva, sietősen 
nem lehet. Önmagában a lassulás is meg-
nyugvást hoz. Ha valaki mesét mond, akkor 
általában a belső képeit mondja el. Ilyenkor 
módosul a tudat állapota. A szívverés lelas-
sul, egyenletesebbé válik, akárcsak a légzés, 
és az izmok is ellazulnak. Ezek a változások 
a szervezet működésére igen jó hatással van-
nak. A mesehallgató is hasonló változásokon 
megy keresztül. A belső képek áramlása ben-
ne is megkezdődhet, és ez a fentebb említett 
fiziológiai változásokat eredményezi. A jól 
megválasztott mese pedig a történetével 
segít. Egyszer egy pánikrohammal küzdő 
lány nak adtam oda Az elrabolt királykis-
asszony című mesét.  Ez a mese segítette őt 
abban, hogy felismerje: a pánikbetegségé-
nek a foglya. Amikor ő azt hiszi, hogy meg 
fog halni, az csak illúzió, mert a valóság-
ban nincs halálos veszélyben például egy 
boltban. Innentől kezdve nagyon gyorsan 
halad tunk a teljes gyógyulás felé.  

T. Maros Endre

Csóka Judit (szerk.)

MESÉK FELESÉGEKRŐL  
ÉS FÉRJEKRŐL
124 × 183 mm, 364 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW147
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A statisztikák szerint Magyarországon ezer 
házasságkötésből kb. ötszáz válással végződik. 
Vajon hol romlanak el a dolgok? Ha igaz, hogy 
a mesékbe sűrűsödik az emberiség bölcsessége 
és tapasztalata, akkor arról is kell találnom 
meséket, hogy mi történik a hétországra szóló 
lakodalom után. Találtam, nem is keveset.

„Kapkodva, sietősen  
nem lehet mesét mondani”
Interjú Csóka Judit pszichológus-meseterapeutával  
új, Mesék feleségekről és férjekről című meseválogatásáról, 
gyerekkorról és (pár)kapcsolatokról.
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MAGVETŐ KIADÓ

Krasznahorkai László

APRÓMUNKA EGY PALOTÁÉRT
145 × 240 mm, 88 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW159
Bolti ár: 2999 Ft • KLUBÁR: 2790 FT
Krasznahorkai László új regényének hőse és 
elbeszélője egy New Yorki könyvtáros, bizo
nyos Hermann Melvill, akit folyton a híres 
író, Melville leszármazottjának vélnek. Ez a 
tény arra ösztönzi a könyvtárost, hogy minél 
többet megtudjon a Moby Dick szerzőjéről 
és más lángelmékről. Lázas monológjában 
meg osztja velünk gondolatait a metropo
liszról, a művészetről és arról is, hogy mit 
jelent szerinte az igazi könyvtár.

A NAPOK ISZKOLÁSA
MAGVETŐ KÖNYVNOTESZ 2019
88 × 138 mm, 256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW158
Bolti ár: 3499 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Az immár negyedszer megjelenő A napok 
iszkolása olyan, mint az igazi, platóni érte
lemben vett pohár: félig üres, és félig tele 
van. Üres, hisz a notesz használója ír majd 
a kalendáriumba; közben pedig magvetős 
szerzők idézeteit olvashatja hétről hétre, 
lapról lapra. „Olvasó, nem leszek vezérlő csil
lagod, igazodj el magad e gyönyörű gazda
gságban” – üzeni nekünk Esterházy Péter, és 
persze szavatol is, az irodalom biztonságáért.

Radnóti Miklós

NAPLÓ
124× 197 mm, 480 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW154
Bolti ár: 4299 Ft • KLUBÁR: 3990 FT
Radnóti Miklós, a XX. század magyar irodalmá
nak egyik legnagyobb hatású, tragikus sorsú 
költője élettörténetét leghitelesebb módon 
a naplóiból lehet rekonstruálni. Bár a Napló 
1989ben már egyszer megjelent a Mag ve tő 
nél, a mostani kiadás szövege minden eddi
ginél pontosabb, és jegyzetekkel gazdagodik 
az életmű legjobb ismerője, Ferencz Győző friss 
eredményeket is közlő munkája által. 

Dr. Nyiszli Miklós
DR. MENGELE BONCOLÓORVOSA VOLTAM 
AZ AUSCHWITZI KREMATÓRIUMBAN
124 × 197 mm, 368 oldal, keménytába
Rendelési kód: BW157
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Az 1944 májusában deportált erdélyi ma gyar 
orvos, dr. Nyiszli Miklós németországi tanul
mányainak köszönhetően dr. Josef Mengele 
boncolóorvosa, s mint ilyen, kivételezett hely
zetű sonderkommandós lett. Nyolc hónapon 
keresztül volt szemtanúja AuschwitzBirkenau 
minden borzalmának. Visszaemlékezése a 
holokausztirodalom fontos, számos nyelvre 
lefordított művévé vált.

Ottlik Géza

ISKOLA A HATÁRON
90 × 145 mm, 560 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW156
Bolti ár: 2499 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
A határszéli kisváros katonaiskolájában összekerülő 
gyerekek sorsa egész életükre összefonódik. Medve, 
Szeredy és Bébé barátságának története több mint
ötven éve alapköny 
ve minden generá 
ciónak.

Fejes Endre

ROZSDATEMETŐ
90 × 145 mm, 264 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW155
Bolti ár: 1999 Ft • KLUBÁR: 1860 FT
Ifjabb Hábetler János egy szóváltást kö ve tően 
megöli sógorát a rozsdatemetőben. A regény 
a nyomozás krónikája, mely ben az író nem a 
gyilkos, hanem az indíték után nyomoz. 

Závada Pál

JADVIGA PÁRNÁJA
123 × 174 mm, 512 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW148
Bolti ár: 4299 Ft • KLUBÁR: 3990 FT
Závada Pál 1997ben megjelent, és most 
ismét kiadásra kerülő regénye a kortárs 
magyar irodalom kiemelkedő al ko tása. 
A naplóformában írott regény egy rejtel
mes családi szövetség csődjéről tudósít 
a századelőn, bemutatva egy ma gyar or
szági szlovák közösség mindennapjait.

William Shakespeare

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
Fordította: Nádasdy Ádám
160 oldal
Rendelési kód: BW149

William Shakespeare

SZENTIVÁNÉJI ÁLOM
Fordította: Nádasdy Ádám
112 oldal
Rendelési kód: BW150

Friedrich Dürrenmatt

A FIZIKUSOK
Fordította: Ungvári Tamás
96 oldal
Rendelési kód: BW151

Henrik Ibsen

A VADKACSA
Fordította: Kúnos László
184 oldal
Rendelési kód: BW152

A MAGVETŐ 
DRÁMA-
SOROZATÁNAK
ÚJ KÖTETEI

A kötetek jellemzői:113 × 185 mm,kartonáltBolti ár: 999 Ft/kötetKlubár:930 Ft/kötet
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stenes Bibic Mihály reggeli hazatér-
tével végképp elcsendesedett minden,

és én akkor a teraszról lementem a kőosz-
lopokhoz, hogy a Virágos Katonát néze-
gethessem. Mert valójában azért jártam 
én mindennap a Kálváriára, nem pedig, 
hogy a tuki és a Kálvária utcai embereket 
meglessem. Nem mondom, érdekelt az is, 
hogy a vakond-emberek hogyan rohannak 
a földekre, és hogyan térnek haza holt fárad-
tan, és egyáltalán, hogyan élnek, és először 
tényleg emiatt mentem el a Kálváriára, de 
csakhamar felfedeztem a Virágos Katonát, 
és attól kezdve ő érdekelt elsősorban.

A Virágos Katona szöges korbáccsal 
veri a Megváltót a kőoszlopokba épített 
képeken. Homokszürke ruha van rajta, és 
a mellén egy hatalmas, sárga szirmú virág. 
A rikító sárga virág egyáltalán nem illik a 
képekre, és vele együtt a katona sem, hiszen 
senki másnak nincs a ruhájába virág tűzve, 
sőt még a háttérben sem látszik egyetlen 
virág sem. Arról a sok tülekedő emberről 
látszik, hogy onnan nőttek ki, abból a kopár, 
homokos talajból, és valahogy mindannyian 
összetartoznak, a Virágos Katona azonban 
úgy járkál ott közöttük, mint aki véletlenül 
került oda, és ezért megbélyegezték egy 
nagy sárga virággal. Amikor először hosz-
szabb ideig nézegettem a képeket, folyton 
az volt az érzésem, hogy a Virágos Ka-
tona ki akar lépni a képekből. Akkor még 
azt hittem, hogy mindez a sárga szirmú 
virág miatt van, de később rájöttem, hogy 
nem csak emiatt különbözik a többiektől, 
a virág tulaj donképpen nem is olyan fontos. 
A Virágos Katonának az arca más, mint a 
többieké. Ugyanolyan szakállas arc, mint 
a többieké, de hiányzik róla valami. Tudniil-
lik a Virágos Katona nem szenved. Minden-
ki más szenved: a Megváltó, akinek vérzik a 
homloka a töviskoszorú alatt, a farizeus, aki 
leköpi a Megváltót, Simon, a cirénei ember, 
akinek át kell vennie a keresztet a leroskadó 
Jézustól, a hóhér és az egész bámész nép-
ség mind, mind szenved, mindegyiknek 
látszik az arcáról, hogy boldogtalan. 
Az egyetlen boldog ember a Virá-
gos Katona. Komoly az arca, 
majdnem zord, de bozontos, 
barna szakálla mögül mégis 
mintha folyton moso-
lyogna egy kicsit, és az 
egymástól távol eső 
szemeivel úgy néz az 
emberekre, mintha 

azok nem is léteznének. És ezután már mást 
is felfedeztem: a Virágos Katona mindent 
rosszul csinál. A többiek értik a dolgukat; a 
katonákat vezénylő százados is, a keresztet 
készítő ácsok is, a hóhér is, a Virágos Kato-
na azonban hallatlanul ügyetlen. Sisakja fél-
recsúszott a fején, a lábát esetlenül emelgeti 
a Megváltó mögött, és a szöges korbácsot is 
úgy fogja, és úgy lendíti meg, hogy szinte 
biztosra vehető, hogy mindjárt az ő nyaká-
ra tekeredik. A következő képen a korbács 
mégis a Megváltó hátán csattan, de úgy, 
hogy a szöges végei visszamerednek a Virá-
gos Katona felé, aki komoly arccal moso-
lyog, mintha nemcsak a körülötte tolongó 
emberekről nem tudna semmit, de még 
a kezében tartott korbácsról sem. Furcsa 
volt ez nagyon, és én egy pillanatra arra is 
gondoltam, hogy talán hülye a Virágos Ka-
tona. De nem, határozottan értelmes arca 
van, nem hülye, egyszerűen csak boldog. 
És akkor elhatároztam, hogy megállapítom, 
miért boldog a Virágos Katona.

Ezért kezdtem rendszeresen járni a Kál-
váriára, és amikor a tukiak és a Kálvária 
utcaiak kivonultak a földekre, Istenes Bibic 
Mihály pedig lerakodott a szekérről, az osz-
lopokhoz mentem, és a képeket tanulmá-
nyoztam. Jó állapotban voltak ezek a képek, 
amolyan vakablakszerű nyílásokban, mélyen 
beépítve a vastag kőoszlopokba, úgyhogy az 
eső és a nap nem rongálta meg őket, minden 
szépen, tisztán látszott rajtuk, és én tüzete-
sen átvizsgáltam mindegyiket, hátha vala-
milyen apró részlet megmagyarázza a Virá-
gos Katona boldogságát. De nem tudtam 
felfedezni semmi újat. Megint csak a Virá-
gos Katona arcát kezdtem tanulmányozni, 

és megpróbáltam az övéhez igazítani az 
arcomat. Hoztam otthonról egy tükröt, 
figyeltem a Virágos Katonát, és figyeltem 
magamat, erőlködtem, hogy hasonlítsak rá, 
de így sem jutottam semmire, nem tudtam 
olyan arcot vágni, mint a Virágos Katona.

Akkor úgy döntöttem, hogy az élő embe-
reket fogom alaposabban megfigyelni, bár, 
őszintén szólva, most már egyáltalán nem 
voltam benne biztos, hogy valaha is meg-
fej tem a Virágos Katona titkát. Nem láttam 
még soha senkit, aki őrá hasonlított volna, 
de azért figyeltem az embereket onnan, 
a kápolna mögötti teraszról. Persze hiába 
volt minden, a tukiak és a Kálvária utcaiak 
éppen olyanok voltak, mint az a bámészko-
dó, köpködő népség az oszlopokba épített 
képeken, valamennyien boldogtalanok és 
rosszkedvűek, még akkor is, ha nevetnek.

Aztán már nem is erőlködtem. Egy sze- 
  rűen csak örültem, hogy felfedeztem a Vi-
rágos Katonát, tulajdonképpen az volt a 
fontos, hogy létezik egy Virágos Katona, 
őmiatta továbbra is eljártam a Kálváriára, és 
örültem, hogy a vakond-emberek munká-
ba indulása után kedvemre elnézegethetek 
valakit, aki szöges korbáccsal a kezében is 
kimondottan boldog. És egyszer talán még-
is megtudom majd, hogy miért boldog a 
Virágos Katona. Talán egészen véletlenül, 
anélkül hogy túlságosan erőlködnék, lehet, 
hogy egyszer mégis észreveszek valamit a 
képeken, ami mindent megmagyaráz, vagy 
lehet, hogy találkozom egyszer valakivel, 
aki egy kicsit hasonlít a Virágos Katonára. 
Nem a tuki emberek között, nem is a Kál-
vária utcai emberek között, őket nagyon 
jól megismertem onnan a kápolna mögöt-
ti teraszról, sokkal jobban, mint amikor a 
házi bálokon muzsikáltam nekik. De vala-
hol másutt esetleg találkozhatom valakivel. 
Mondjuk a pásztorok között. Igen, a pászto-
rok. A Kálvárián a kőoszlopok között egyre 
többet gondoltam a pásztorokra, és lassan 
kezdtem büszke lenni az őseimre, akik nem 
biztos, hogy hasonlítottak a Virágos Ka-
tonára, de legalább nem voltak tukiak vagy 
Kálvária utcaiak.

Virágos Katona
Részlet Gion Nándor azonos című regényéből,  
amely a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg.

Gion Nándor

VIRÁGOS KATONA
90 × 145 mm,

288 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW153

Bolti ár: 1999 Ft
KLUBÁR: 1860 FT

„A magyar García Márquez“ként is emlege
tett Gion Nándor négy regényen vezeti végig 

az olvasót szülővárosa történetén, 1898tól az 
1950es évekig. A Virágos Katona két gyerek, Roj

tos Gallai István és Csoszogó Török Ádám kezdődő 
barátságának krónikája. Az álmodozó Rojtos Gallai a 

megfeszített Krisztusnak és a latroknak citerázik a váro
si Kálvárián, vadóc barátja a társadalom ellen vívja egy

személyes harcát, míg be nem köszönt az első világháború.

I
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CORVINA KIADÓ

PARTVONAL KÖNYVKIADÓ

Giles Sparrow

GÉNIUSZTESZT
150 × 230 mm, 224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW167
Bolti ár: 3600 Ft • KLUBÁR: 3350 FT
Teszteld az ismereteidet – s tanulj meg úgy gondolkodni 
és beszélni, mint egy zseni!  A Géniuszteszt próbára teszi 
tudásodat a tudomány, a művészet, a filozófia és a politika 
legnagyobb felvetéseiről – majd érthetően el is magyarázza, 
mit érdemes megjegyezned az egészből. 

Philip C. Almond

ÉLET A HALÁL UTÁN
180 × 230 mm,
296 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW160
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

A halál gondolata évezredek 
óta összekapcsolódik egy 
meghatározó fogalommal – 
a reménnyel. Ez a könyv 
azokat az eszméket mu
tatja be, amelyek a test 
feltámadásának és a lé  
lek halhatatlanságának 
kettősségével foglalkoznak. 
Figyelemre méltó és izgalmas 
utazás a vallástörténet, 
a filozófia, a történelem 
és az irodalom világába.

Roberto Mottadelli – Gianni Morelli

A 20. SZÁZAD  
LEGMEGHATÁROZÓBB EGYÉNISÉGEI
237 × 280 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW166
Bolti ár: 5990 Ft • KLUBÁR: 5570 FT

Mi a közös Fidel Castróban, Teréz anyában és Mark Zucker
bergben? Semmi. De ha kicsit messzebbi perspektívából 
közelítünk a kérdéshez, látni fogjuk, hogy a 20. század tör
ténelmére mindhárman hatással voltak. Meghatározták 
egy adott csoport vagy az egész világ gondolkodását, tö
megek életét mentették meg vagy éppen tették teljesen 
tönkre. Ebben a könyvben rövid áttekintést próbálunk 
adni azoknak az embereknek az életéről, akik a legújabb 
kori történelmet meghatározták, vagy annak működésére 
akár napjainkban is befolyással bírnak.

OLVASÓNAPLÓ
Karafiáth Orsolya és  
Nyáry Krisztián ajánlásával
160 × 230 mm,
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW164
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

A Corvina Kiadó napló
sorozatának legújabb 
kötete sokféle kérdést és 
szempontot kínál ol vas 
 mányélményeink fel dol
gozására, meg örö kí tésére. 
Különlegessége, hogy 
két közismert kortárs író, 
Karafiáth Orsolya és Nyáry 
Krisztián 5252 „jó” könyvet 
ajánl elolvasásra a magyar, 
illetve a világirodalomból.

Olivia Laing

A MAGÁNYOS VÁROS
148 × 210 mm,
280 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW165
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Míves könyv: riport, memoár 
és életrajz, a brit író, kritikus a 
nagyvárosi magány té má ját dol
gozza fel olyan neves művészek 
életének bemutatásán át, mint 
Edward Hopper, Andy Warhol, 
David Wojnarowicz és Henry 
Darger. Mit jelent a magány? 
Hogyan éljük meg? Hogyan 
létesítünk kapcsolatokat?  
A technika közelebb hoz minket 
egymáshoz, vagy végképp 
a képernyő csapdájába esünk?

Jaap Scholten

SPENGLER TÖRVÉNYE
138 × 214 mm,
188 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW161
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

A szerző, akárcsak nagy sikerű 
előző könyvében, a Báró elv - 
társ ban, ismét Erdélybe ka
lauzol minket, de ezúttal saját 
családjának múltját igyekszik 
feltárni ebben a vallomásos 
dokumentumregényben. 
Miközben feleségével és 
intézőjével próbálja a birtokot 
igazgatni, gyakran visszatér 
szülőföldjére, Hollandiába is, 
mivel komoly betegség fenye
geti legidősebb bátyját.

Naprakész információk, bárhová utazunk! Kalandok és 
élmények 24 órába sűrítve. Ötletek és javaslatok, hogy 
kevés pénzből hogyan érezzük jól magunkat és hová men
jünk vásárolni. Minden fejezet 
végén takarékos ajánlat. Új 
fejezetek: zene, klubok, 
művészet és építészet, 
kulturális élet és étkezé
si szokások, minden 
fontos esemény, dátum 
és cím! Hasznos inter
net oldalak, interaktív 
térképek, telefonszámok 
és email címek.

A MARCO POLO-SOROZAT ÚJ KÖTETEI

PRÁGA
Rendelési kód: BW162

MÁLTA
Rendelési kód: BW163

A kötetek jellemzői:106 × 190 mm,152 oldal, kartonáltBolti ár: 2490 Ft/kötet
KLUBÁR:  

2290 FT/KÖTET
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AJÁNLÓ

Alison Walker

ENNI VALÓ AJÁNDÉKOK
187 × 210 mm,
176 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW169
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4290 FT

Könyvünkben sokféle, a  saját 
kezünkkel elkészíthető recept 
található – az egyszerűbb, 
gyerekekkel együtt készíthető 
finomságoktól, mint a tiffin vagy 
a csokoládétallér, a sós kekszekig 
és chutney-kig, melyek a sajtokhoz 
passzolnak remekül, egészen az 
igazán különleges macaronokig, 
vagy trüffelekig, melyekből szép 
kis dobozkákba vagy üvegekbe 
csomagolva, szalaggal átkötve 
igazán különleges ajándék lesz. 
Nem feledkeztünk meg a lelkes 
szakácsokról sem. Nekik az olasz 
ajándékcsomagot és a mézeskalács 
házikót ajánljuk.

TÖBB MINT 
100 OTTHON 
MEGVALÓSÍTHATÓ 
AJÁNDÉKÖTLET

277 GYÓGYNÖVÉNY • 24 RECEPT
Monique Simmonds – 
Melanie-Jayne Howes – Jason Irving 

GYÓGYNÖVÉNYEK 
LEXIKONA
160 × 215 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW168
Bolti ár: 4500 Ft • KLUBÁR: 4290 FT

A több mint 270 növényt bemutató, csodálatosan illusztrált 
Gyógynövények lexikona a pontos azonosításra alkalmas 
ábrázolások mellett könnyen elkészíthető recepteket és 
rövid, de alapos növényismertetőket tartalmaz. Minden 
egyes gyógyhatású készítmény (például tea, olaj, kenőcs 
stb.) elkészítésének leírása mellett megtaláljuk a lépéseket 
illusztráló fotókat is. A londoni Kew Gardens világszerte 
elismert szakemberei által írt, alapos és komoly kutatások 
eredményeit felhasználó füveskönyv hobbikertészeknek, 
alkalmi gyógynövénygyűjtőknek és gyógyulni vágyóknak 
egyaránt javasolt. 17
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ATHENAEUM KIADÓ

Matula Gy. Oszkár

A FOLYÓK HÁTÁN ÉRKEZIK A FÉNY
Horgásznovellák
124 × 183 mm, 280 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW170
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Matula Gy. Oszkár horgásznovelláin gene rá
ciók sora nőtt fel. A Magyar Horgász maga
zin évtizedeken keresztül százezrekhez jut
tatta el ezeket a rusztikus, érzelmekkel és 
bölcsességgel teli történeteket. Ne horgász
módszertani fejtegetésekre számítson az 
olvasó, mert Oszi bácsi horgászvilága más 
is, több is, mint puszta halkergetés: a ter
mészetközeli ember tudósít itt az átalakuló 
környezetünkről, folyószabályozásról, eltűnő 
halakról és elmúló szerelmekről.

Holch Gábor

EZ A VÁROS EGY 
TÁVOLI BOLYGÓ
124 × 183 mm, 376 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW171
Bolti ár: 3699 Ft • KLUBÁR: 3440 FT
Minden utazás egyben időutazás is. A világ
járó táthatja a száját a jövő üvegtornyai 
között vagy fintoroghat az elmaradottság 
sikátoraiban, végül azonban az olcsó sci
fik hőseihez hasonlóan saját magával 
kell szembenéznie: Honnan jövök? Hová 
megyek? Ki vagyok? Mit keresek? A kötet 
talán azoknak is segít válaszokat találni 
ezekre a kérdésekre, akiknek nincs kedve 
két bőrönddel nekivágni a nagyvilágnak.

Hartay Csaba

RAJONGÓK VOLTUNK
124 × 183 mm, 224 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW172
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
A ’80as évek ébredező Magyarországán 
különleges, addig ismeretlen termékek, 
divatok, gondolatok jelennek meg. Hartay 
Csaba így fogalmazta meg ennek az őszinte 
derűt árasztó gyűjteményes kötetnek az ars 
poeticáját: „Csak a rajongás ne vesszen 
ki belőlünk... Ha kihűlni látszik bennünk a 
szenvedély, akkor gondolatban visszatérünk 
a hőskorszakba, az első találkozások 
szapora pulzusa lüktet bennünk ismét. 
Mintha az idő ott megragadt volna. Mert 
örökké kamaszok maradunk.”

Lynne Farrow

A GYÓGYÍTÓ JÓD
150 × 230 mm, 264 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW263
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT

Nem csak pajzsmirigybetegeknek! 
Sorsfordító megoldás méh-, mell-, 
petefészek- és prosztataproblémákra 

Lynne Farrowt személyes tapasztalatai 
tették a jódforradalom szószólójává és az 
interneten is egyre növekvő jódközös ség 
elismert tagjává. A mai napig rendületle
nül küzd azért, hogy a jód végre visszakap
ja megérdemelt helyét az orvoslásban és 
a mellrák megelőzéséért folytatott kam
pány főszereplőjévé váljon.

HATÁRTALAN GONDOLATOK 
HATÁRIDŐNAPLÓ 2019
135 × 205 mm, 325 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW173
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

A határidőnapló nemcsak gyönyörű 
küllemével fog elvarázsolni, hanem 
gazdag és inspiráló tartalmával, 
idézetekkel és meditációkkal segít 
a feltöltődésben. Az asztrológiai 
előrejelzésekből megtudhatod, mely 
napok a legalkalmasabbak arra, 
hogy tegyél az egészségedért, milyen 
időpontok a legalkalmasabbak a lelki 
gyakorlatokra vagy a szépségápolásra. 
Ha társadul fogadod, ez a csodálatos 
határidőnapló felemel, támogató 
energiákkal ölel át az 2019es évben. 

S. J. Scott

A SZOKÁS HATALMA
135 × 205 mm, 326 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW176
Bolti ár: 3690 Ft • KLUBÁR: 3390 FT
Azt mondják, a sikerhez vezető út, ha 
az ember jól választja meg a szokásait. 
A szokáscsoportosítás lényege, hogy 
szinte láthatatlan, apró változásokat és 
rituálékat viszünk a mindennapjainkba. 
A könyvből 127 gyorsan elsajátítható 
„jó szokást” ismerhetsz meg, melyek 
iránymutatóként szolgálnak sajátjaid 
kialakításához.

Doreen Virtue

ÉGI ÜZENETEK
143 × 164  mm, 197 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BW174
Bolti ár: 3290 Ft • KLUBÁR: 2990 FT
Doreen Virtue egyedülálló tudását és 
tapasztalatát adja át Neked. Most az 
angyalkommunikáció legelismertebb 
szakértőjétől tanulhatod meg, hogyan 
használd iránytűként az égi jeleket, és 
hogyan kérj különleges iránymutatást 
karriered kapcsán, szerelmi ügyekben 
vagy életed más fontos kérdéseit illetően.

Doreen Virtue – Grant Virtue

A BŐSÉG ANGYALAI
J Ó S K Á R T Y A
91 × 127mm, 44 lapos kártyacsomag 
útmutató könyvvel, dobozban
Rendelési kód: BW175
Bolti ár: 5490 Ft
KLUBÁR: 4990 FT

Ha bőséggel kapcsolatos válaszokra 
lenne szükséged…
Ha az anyagiakkal kapcsolatos gondok 
gátolják végtelen jóléted és boldog
ságod útját, ez a 44 lapos pakli és 
a kísérő kézikönyv segít beazonosítani, 
meggyógyítani és eltávolítani őket, 
és útmutatást kínálnak az angyaloktól.

ÉDESVÍZ KIADÓ
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AJÁNLÓ

Kovácsy Zsombor

B E U TA L Ó
IRÁNY TŰ A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY 

L ABIRINTUSÁHOZ
168 × 238 mm, 216 oldal, keménytábla

Rendelési kód: BW177
Bolti ár: 4499 Ft • KLUBÁR: 4180 FT

Kovácsy Zsombor jól ismeri az egészségügyet orvos
ként, jogászként és menedzsmentszakemberként  
egyaránt – sőt néha vele is előfordul, hogy beteg 
lesz. A kézikönyvként is használható szórakoztató 
kötetét Grafit ember karikatúrái és a médiából is jól 
ismert szerző mobil alkal mazással azonnal elindít
ható rövid videókommentárjai (LivePrint) teszik még 

színesebbé.

ÉDESVÍZ KIADÓ

Ül az ember az orvosi rendelő előtt. Vár. 
Mindenki számára ismerős helyzet, nem 
vitás. Nem feltétlenül kellemes érzésekkel jár 
együtt, ha eszünkbe jut. És akkor még eny
hén fogalmaztam. A várakozás ritka esetek
ben nem tart nagyon sokáig, általában azon
ban órákig is elhúzódhat. Még akkor is, ha 
időpontra érkeztünk. A magyar egészségügy 
jelenlegi állapota az egyik leghálásabb téma, 
de egyben a leghálátlanabb is. Hálás, mert 
elég egyszerű kritizálni az ellátórend szert 
mind egészében, mind egyes részleteiben. 
És hálátlan is, mert az egészségügyet kri
ti záló szakember (vagy beteg) simán meg
vádolható azzal, hogy könnyen beszél, len
ne csak a rendszert működtető orvosok és 
betegápolók helyében. Nehéz ügy 
így is, úgy is. A magyar egészségügy 
hely zete a rendszerváltás óta eltelt 
szűk három évtized nagy, emb le ma
ti kus témája. Kormányok jöttek és 
mentek, de a jövőmenő miniszterek 
mindegyikének a torkán akadt az a 
tényleg lenyelhetetlennek tűnő falat, 
ami az egészségügy. Az egészségügy 
reformja… Uramisten, hányszor hal
lottuk ezt az első szabadon választott 
kormány megalakulása óta! Az egész
ség ügyi rendszer (az oktatásihoz ha
sonlóan) olyasvalami, amivel min den
ki találkozik élete során, ha akar, ha 
nem. Elég ritka az olyan ember, aki
nek egész életében sikerül elkerülni az 
orvosi rendelőt. Ha nincs nagy baj, ha 
mondjuk csak egy influenza vagy egy 
vírusos hasmenés dönt le minket a lá
bunkról, az még egy viszonylag köny
nyű helyzet. Elballagunk a háziorvo
sunkhoz, elpanaszoljuk neki a kínjain
kat, és ő kiír minket betegszabadságra, 
esetleg valami gyógyszert is felír. 
Kész, meg is vagyunk. (Rendszeresen 
eszembe jut mostanában gyerekko
rom legendás háziorvosa, P. doktor úr, 
aki egy átláthatatlan füstfelhő mélyén 
ült a rendelőjében. P. doktor úr lánc
dohányos volt, szipkából szívta napi 
negyven szál mezítlábas cigarettáját. 
Specialitása abban állt, hogy szinte 
minden bajra Maripent írt fel, függetlenül 
attól, hogy hőemelkedéssel vagy gyomor
rontással ment hozzá az ember. Jellegzetes 
figura volt, bár eljárása mai eszemmel nyil
ván minimum megkérdőjelezhetőnek mond
ható.) Szóval, ha nincs nagy baj, a hely zet még 
viszonylag átlátható és könnyen kezelhető. 
Más a helyzet azonban, ha nem egyszerű 
meghűlésről vagy gyomorrontásról van szó. 
Amennyiben betegségünk komplikáltabb, ne 
adj Isten súlyosabb, máris az ellátórendszer 
mélyebb bugyrait leszünk kénytelenek meg

célozni. Jönnek a beutalók, a várólisták, az 
egyre kétségbeesettebb bolyongások az in
tézmények közötti útvesztőkben. 

Kovácsy Zsombor Beutaló című könyve 
hiánypótló és kivételes munka. Alcíme sze
rint „iránytű a magyar egészségügy labi
rin tu sához”. Ez az, helyben vagyunk, erre 
vártunk már régóta. Hogy valaki adjon már 
a kezünkbe egy navigációs eszközt, mely
nek segítségével eligazodhatunk végre az 
egészségügy – finoman szólva is – labirintu
saiban. A szerző eredeti szakmáját tekintve 
orvos, így aztán tényleg belülről, testközel
ből ismeri ezt a labirintust. Később jogász
kodásra adta a fejét, jelenleg ügyvédként 
tevékenykedik. Könyve nélkülözhetetlen 

kézikönyv mindazok számára, akik sze
retnének tisztábban látni az egészségügy 
ellátórendszereiben. Azaz mindnyájunk szá  
 má ra nélkülözhetetlen, hisz így vagy úgy, 
de mindnyájan érintettek vagyunk a kérdés
ben. A Beutalónak számos erénye van. 
A legfontosabb erénye kétségtelenül az, 
hogy megszületett. Tényleg nagy szükség 
volt már egy ilyen könyvre. Erénye továb
bá az is, hogy erősen hiánypótló jellege 
mellett igen olvasmányosan és szórakoz
tatóan van megírva, ami egy ilyen témá
jú munka esetében külön öröm. Kovácsy 
Zsombor amellett, hogy felkészült és ala
posan tájékozott szakember, ráadásul még 
tehetséges is. A Beutaló nem egy száraz, 

szakmai nyelven előadott tény és 
statisztikahalmaz, hanem egy olyan 
könyv, amit a hozzám hasonlóan 
járatlan olvasó is képes könnyedén 
megérteni. Külön öröm, hogy az ol
vasást, a megértést oldja és könnyí
ti Merényi Dániel (Grafitember) 
számos humoros és remek illuszt
rációja. A Beutaló minden olyan hely
ze tet és témát érint, amivel betegként 
a mai magyar egészségügyben szem
be sülhetünk. Kovácsy ír egyebek mel  
lett az orvosválasztásról, a beteg 
méltóságáról, a dokumentációkhoz 
való hozzáférés problémáiról, a hála
pénz speciálisan magyar jelenségéről, 
a gyógyszerekről, a jogérvényesítés 
lehetőségeiről, a bűnügyekről és a 
kártérítési perekről, de arról is, hogy 
milyen finomságai vannak és lehet
nek annak a sokunk által ismert hely
zetnek, amikor gyerekkel megyünk 
az orvoshoz, vagy amikor betegként 
látogatókat fogadunk a kórházban. 
A különféle témák megértését, a rend
szerben való eligazodást nagy ban 
segíti, hogy Kovácsy szinte minden 
felmerülő helyzethez „az életből”, saját 
korábbi praxisából vagy a kollégái által 
elmesélt történetekből vesz példákat, 
ezzel is közelebb hozva hozzánk, ol
vasókhoz az olykor első olvasatra 
összetettnek tűnő prob lé mákat. 

A Beutalónak nem szándéka és célja az 
egészségügyi rendszer radikális reform
ja vagy a „bili kiborítása”. A könyv sokkal 
inkább egy rendkívül hasznos „útika lauz” 
mindazok számára, akik szeretnék leg
alább nagy vonalakban megérteni, hogy 
mire számítsanak, mire készüljenek fel, 
ha kénytelenek igénybe venni a különféle 
egészségügyi szolgáltatásokat, és így talán 
nagyobb türelemmel sikerül majd átvészel
niük a hosszabb várakozást és a kezelések 
kelle met lenségeit.

M. Á.

SZÓRAKOZTATÓ KALAUZ  
a magyar egészségügy labirintusához
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HVG KÖNYVEK

Ceri Roberts

MENEKÜLTEK  
ÉS MIGRÁNSOK
Rendelési kód: BW187

DINO-
SZAURUSZOK
Több mint 60 őslény,  
ahogy még sosem láttad
252 × 301 mm,
208 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW185
Bolti ár: 5700 Ft
KLUBÁR: 5290 FT

Lenyűgöző 3Ds re konst
rukciók varázsolják élővé 
a földtörténeti múlt 
leghíresebb fajait.

Louise Spilsbury

GLOBÁLIS 
KONFLIKTUSOK
Rendelési kód: BW188

Iben Dissing Sandahl

JÁTÉK DÁN MÓDRA
Hogyan neveljünk kiegyensúlyozott, 
érzelmileg rugalmas gyereket  
a szabad játék segítségével?
145 × 210 mm,
192 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW184
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A szabad játék erősíti a prob
lé ma megoldó képességet, 
növeli az érzelmi rugalmas
ságot, az önbizalmat, segít 
feldolgozni a konfliktusokat, 
félelmeket, és így csökkenti 
a stresszt – ezzel pedig olyan 
készségeket fejleszt, amelyek 
elengedhetetlenek a boldog 
gyerek és felnőttkorhoz.

Sarah Tomley

MIT TENNE FREUD?
Megoldások hétköznapi 
problémáinkra a legnagyobb 
pszichológusoktól
Rendelési kód: BW183
149 × 210 mm,
192 oldal, kartonált
Bolti ár: 3900 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

Vajon mit szólna Jung ahhoz, ha 
úgy ötvenévesen egy piros Ferrarira 
vágyunk? B. F. Skinner meg tudná 
magyarázni, miért nyomkodjuk 
folyton a telefonunkat? Milyen 
tanácsot adna Erich Fromm a Nagy 
Ő keresése kapcsán? Sarah Tomley 
pszichoterapeuta könyve egyszerre 
bevezetés a pszichológiába és 
útmutató az élethez. 

Miért vannak háborúk és terrorizmus? Miért hagyják el 
sokan az otthonukat? Hogyan szűnhetnek meg a konflik
tusok? A gyerekeknek nehéz értelmezniük és feldolgozniuk 
világunk negatív eseményeit. Beszélgessünk róla!

ENGLISH FOR EVERYONE
KEZDŐ 1. – NYELVKÖNYV 
195 × 233 mm, 184 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW178
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

ENGLISH FOR EVERYONE
KEZDŐ 1. – MUNKAFÜZET 
195 × 233 mm, 176 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW179
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Azoknak, akik csak most kezdtek el 
angolul tanulni. Lefedi a KER  
A1 szintjén elvárt tudásanyagot.

Carol Vorderman

HOGYAN LEGYÜNK 
JÓK MATEKBÓL?
Érthető magyarázatok 
szemléletes ábrákkal
216 × 276 mm,
320 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW186
Bolti ár: 4990 Ft
KLUBÁR: 4560 FT

Az alapvető matematikai 
fogalmak megértését 
színes ábrák, a való 
életből vett példák és érdekes tények segítik. Az egyes 
témákhoz kapcsolódó feladatok megoldásával a gya
korlatban is kipróbálhatod a tanultakat.

Beszélgessünk róla!

A kötetek jellemzői:220 × 220 mm,
32 oldal, keménytábla

Bolti ár: 2100 Ft/kötetKLUBÁR:  1900 FT/KÖTET

A TUDÁS ENCIKLOPÉDIÁJA

 ENGLISHÁtfogó, önálló, a vizualitásra épülő tanulási 
program, a beszédkészséget és a szövegértést 
segítő ingyenes online hanganyaggal.

ENGLISH FOR EVERYONE
KEZDŐ 2. – NYELVKÖNYV 
195 × 233 mm, 184 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW180
Bolti ár: 4500 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

ENGLISH FOR EVERYONE
KEZDŐ 2. – MUNKAFÜZET 
195 × 233 mm, 176 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW181
Bolti ár: 3500 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Azoknak, akik már elsajátították 
az angol nyelv alapjait. Lefedi a KER  
A2 szintjén elvárt tudásanyagot.

ENGLISH FOR EVERYONE
VIZUÁLIS ANGOL NYELVTAN
195 × 233 mm,
360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW182
Bolti ár: 6500 Ft
KLUBÁR: 5990 FT

Átfogó vizuális összefoglaló 
az angol nyelvtanról közérthető 
magyarázatokkal. Lefedi a KER  
A1–C1 szintjén elvárt tudásanyagot.

FOR EVERYONE
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RÉSZLET

Wisinger István
EGY ELME AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGNAK

NEUMANN JÁNOS REGÉNYES ÉLETE

125 × 200 mm, 450 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW189

Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT

Neumann Jánost ma elsősorban a számító-
gép atyjaként ismerik, pedig jelentős ered-
ményeket ért el a kvantummechanika terén, 
megalapozta a játékelmélet közgazdasági 
összefüggéseit, elvégezte a legfontosabb szá - 
mításokat az atom bomba elkészítéséhez, és 
foglalkozott más matematikai és fizikai prob-
lémákkal is. Wisinger István doku mentum -
regénye az ő rövid életének (1903–1957) 

rendkívüli krónikáját meséli el. 

A gimnázium sikeres befejezése alkalmából 
1921. szeptemberében szülei nagyszabású 
partira hívták a család rendszeres vendégeit 
és Jancsi megilletődve fogadta gratuláció
kat olyan barátoktól, mint: Fejér Lipót, aki 
ekkor már a budapesti Pázmány Péter Tu
domány Egyetem egyik matematikai tan
székének professzora volt és több európai 
műhelyt megjárva nemzetközi hírnévvel 
rendelkezett. Ottlik Géza, író, Fejér Lipót 
kortársa, így értékelte a tudós személyének 
és szaktudásának jelentőségét: „…Kívül
állónak nem lehet elmondani, hogy milyen 
volt Fejér Lipót. Óriás volt. Földöntúli vi
gasztalás a puszta lénye. Aki nem ismerte, 
az valamit nem tud a világról, és sohasem 
fogja megtudni.”

Ott volt természetesen Ortvay Rudolf, 
fizikus, aki szintén megjárta már Európa 
legfontosabb egyetemeit és éppen ebben az 
évben alapította meg a trianoni döntés miatt 
Kolozsvárról Szegedre „menekült”, Ferenc 
József császárról elnevezett egyetem első 
elméleti fizikai tanszékét, amelynek vezető 
professzora lett. Ortvay 1928–1945 között 
Budapesten egyetemi tanár és az Elméleti 
Fizikai Intézet igazgatója. Jancsihoz egész 
életre szóló barátság köti. Jancsi e szakmai 
nagyságok mellett megilletődve fogadta az 
irodalmi élet két kiemelkedően híres szemé
lyiségét, Karinthy Frigyest, akinek második 
feleségétől, Bőhm Arankától pár hete szüle
tett meg Ferenc nevű fia, valamint Kosz
tolányi Dezsőt, aki az előző évben megje
lent Kenyér és bor című verseskötetét hozta 
ajándékba, amelyet a helyszínen dedikált az 
ünnepeltnek. Karinthy pedig egy pársoros 
bökverset talált ki „mint költői életműve 
friss produktumát”, amelyet érkezése után 
a vendégek nagy derültsége közepette pa
tetikusan el is szavalt: „Érettnek lenni igen 
dicséretes, / bár a neheze még hátra van! / 
Feszülj neki édes fiam, hiszen / Nagyapád és 
Apád híre kötelez.”

Amikor asztalhoz ültek, apja Jancsi ki ug
ró tehetségének eredményeivel dicsekedett, 
amelyet két öccse, Miklós és Mihály irigy
kedve hallgatták, mert bizony általában rit
kán dicsérte, főleg nyilvánosan, fiait, akiktől 
mindig elvárta és természetesnek tartotta 
a család rangjának megfelelő kiemelkedő 
eredményeket.

Még Jancsi diákévei alatt három évvel az 
érettségi előtt Neumannék a város központ
jában élve szemtanúi lettek a közbiztonság 

megromlásának, bár eleinte csak annak kö
vetkezményeitől féltek a legjobban, hogy a 
háborús vereség miatt az eddigi nagy né
met befolyás következményei milyen vál
tozásokkal járnak. A valóság azonban sokkal 
rosszabbnak bizonyult, mert az így kialakult 
belpolitikai események egyetlen családot 
sem hagytak érintetlenül.

1918 januárjában a Budapesten kez
dődő és az egész országban egyre terjedő 
sztrájkok nyomán zavargások törtek ki, 
sőt fosztogatásokra is sor került. A főváros 
egykor békés utcáin megszűntek az élet biz
tonságos körülményei. A családfő mindig 
körültekintő életvitelének köszönhetően 

az üzleti életben és különösen a Széll Kál
mán mellett eltöltött közéleti tapasztalatai 
alapján állandó töprengésre kényszerült 
arról, hogy ez a felfordulás érdemben mi
lyen változásokat hozhat és a család védel
mére milyen sürgős teendők szükségesek? 
Rövidesen a felvilágosult eszméket valló 
földbirtokos gróf, Károlyi Mihály került 
hatalomra majd előbb, mint miniszterelnök 
kormányt alakított (Nemzeti Tanács), majd 
köztársasági elnökként próbált kiutat talál
ni a káoszból. November 16án kikiáltották 
a Népköztársaságot. A viccre mindig kész 
Budapesten azonnal elterjed a szellemes 
mondat: „Nekünk ahhoz is egy grófra volt 
szükségünk, hogy forradalmat csináljunk.”

Ez a helyzet első pillanatra megoldást 
ígért, de Károlyinak nem sikerült úrra lenni 
a tovább fokozódó és egyre terjedő társa
dalmi válságon. Az 1918. november 24én 
megalakult Kommunisták Magyarorszá
gi Pártjának (KMP) vezetői egyenesen a 
börtönből szabadulva vették át a hatal
mat és Kun Béla vezetésével kikiáltották a 
Tanácsköztársaságot, (1919. március 21.) 
amely 133 napig tartott és rövid háborús
kodás után nemzetközi, elsősorban román, 
csapatok beavatkozásának köszönhetően 
összeomlott. A Tanácskormány augusz
tus elsejével mondott le. Neumann Miksa 
családját a kommunista hatalomátvétel után 
egy éjszakai vonattal azonnal egy adriai vil
lába menekítette Velence közelében, ő maga 
pedig Bécsbe utazott abban a reményben, 
hogy az ott gyülekező ellenforradalmi erők, 
ha hazatérnek rendet csinálni, majd megvé
dik a magafajta vagyonos, bankár zsidókat, 
akikre az új hatalom aztán is számíthat, ha 
majd pénzügyi és gazdasági segítségre lesz 
szükségük. Éppen ezért csatlakozott egy 
olyan pénzügyi csoporthoz, amely támo
gatta a Tanácskormány mielőbbi bukását. 
A család a baloldali hatalom szétesése után 
két hónappal tért vissza Budapestre, ahova 
a Szegedről induló jobboldali mozgalom, 
élén a Budapestre fehér lovon bevonuló 
tengerésztisztből lett kormányzó Horthy 
Miklós vezetésével egy jobboldali, önma
gát „ellenforradalmi rendszernek” nevező 
berendezkedés vette át az ország irányítását.

Neumannék számára az új rendszer 
elősorban nem politikai, hanem gazdasági 
következményei miatt okozott előbb aggo
dalmat, majd jelentős változásokat. A nagy
papa mezőgazdasági vállalkozása, amely a 
család eddigi megkülönböztetett vagyoni 
helyzetének volt biztos háttere válsággal 
szembesült. Max bankja is megsínylette a 
kialakult helyzetet, személyi kapcsolatai és 
jóhírneve siettek segítségére és így lett az 
erős talpakon álló Adolf és Kohner cég társ
tulajdonosa. 1920. június 4én megszületett 
a trianoni békeszerződés, amely nyomán 
végleg felbomlott az Osztrák–Magyar Bi
rodalom és Magyarország az elcsatolt hatal
mas területek elvesztése után egy jelenték
telen európai kisállam lett. 

Egy elme
az örökkévalóságnak
Részlet Wisinger István azonos című, Neumann Jánosról szóló dokumen

tumregényéből, amely az Athenaeum Kiadó gondozásában jelent meg.
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AKADÉMIAI KIADÓ

SZÓTÁRAK
           és
KÉZISZÓTÁRAK
Kipróbált és nélkülözhetetlen 
segédeszközök az érettségin, valamint 
a nyelvvizsgákon.

Minden kötethez tartozik egy

ONLINE  
SZÓTÁRCSOMAG
Regisztráljon a könyvben lévő kóddal a 
www.szotar.net/info oldalon,  
és 3 hó nap ra zsebre vághatja  
az Akadémiai Kiadó szótárcsomagját:

•  folyamatosan gyarapodó, rendszeresen 
frissített szócikkek;

•  online, mobileszközökről is elérhető 
szolgáltatás;

•  lapozgatás helyett villámgyors keresés 
mindkét nyelven;

•  nyelvtanulást segítő bővítmények.

ANGOL   –MAGYAR SZÓTÁR 
163 × 238 mm, 1180 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW190
Bolti ár: 7900 Ft
KLUBÁR: 7350 FT

60 000 szócikket és 655 000 szótári adatot 
tartalmaz.

MAGYAR   –ANGOL SZÓTÁR
163 × 238 mm, 1064 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW191
Bolti ár: 7900 Ft
KLUBÁR: 7350 FT

60 000 szócikket és 625 000 szótári adatot 
tartalmaz.

NÉMET–MAGYAR SZÓTÁR 
168 × 270 mm, 1036 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW194
Bolti ár: 7900 Ft
KLUBÁR: 7350 FT

64 000 szócikket és 580 000 szótári adatot 
tartalmaz.

MAGYAR–NÉMET SZÓTÁR
168 × 270 mm, 880 oldal, kartonált,
Rendelési kód: BW195
Bolti ár: 7900 Ft
KLUBÁR: 7350 FT

54 000 szócikket és 540 000 szótári adatot 
tartalmaz.

ANGOL–MAGYAR KÉZISZÓTÁR
142 × 200 mm, 840 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW192
Bolti ár: 5490 Ft
KLUBÁR: 5090 FT

34 000 szócikket és 182 000 szótári adatot 
tartalmaz.

MAGYAR   –ANGOL KÉZISZÓTÁR
142 × 200 mm, 808 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW193 
Bolti ár: 5490 Ft
KLUBÁR: 5090 FT

30 000 szócikket és 190 000 szótári adatot 
tartalmaz.

NÉMET–MAGYAR KÉZISZÓTÁR 
142 × 200 mm, 728 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW196 
Bolti ár: 5490 Ft
KLUBÁR: 5090 FT

30 000 szócikket és 160 000 szótári adatot 
tartalmaz.

MAGYAR   –NÉMET KÉZISZÓTÁR
142 × 200 mm, 752 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW197 
Bolti ár: 5490 Ft
KLUBÁR: 5090 FT

31 000 szócikket és 150 000 szótári adatot 
tartalmaz.

SPANYOL–MAGYAR SZÓTÁR
142 × 200 mm, 816 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW198
Bolti ár: 8950 Ft
KLUBÁR: 8290 FT

26 000 szócikket és 165 000 szótári adatot 
tartalmaz.

MAGYAR   –SPANYOL SZÓTÁR
142 × 200 mm, 764 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW199
Bolti ár: 8950 Ft
KLUBÁR: 8290 FT

29 000 szócikket és 150 000 szótári adatot 
tartalmaz.
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AJÁNLÓ

Manapság sokat foglalkozunk azzal, mi 
a boldog és kiegyensúlyozott élet tit
ka. Életmódtanácsadók, coachok, 

pszichológusok traktálnak minket a régi, 
jól bevált trükkök mellett újszerű, a modern 
korban bevethető módszerekkel, amelye
ket a mindennapi életünkben, a munkánk 
során, a barátainkkal kapcsolatban és persze 
a családi életünkben alkalmazhatunk.

Ám a megoldás sokszor ott van a sze
münk előtt. Erre jött rá Stéphane Garnier 
francia publicista, aki 15 éve él együtt Ziggy
vel, a macskaúrfival. A Macskabölcsesség című 
könyv íróját – mint minden cicarajongót – 
rabul ejtette a macskájából áradó szabadság, 
függetlenség és bátorság. Nem véletlenül 
vannak oda a gazdik ezekért a doromboló, 
kedves, de betörhetetlen és szuverén szőr
pamacsokért. A macska közel negyven el
ragadó tulajdonságát figyelte meg a szerző, 
és a tapasztalatait összegyűjtve született meg 
az életmódtanácsokat tartalmazó könnyed, 
humoros, de lényegre törő könyvecske, 
amely támpontokat ad ahhoz, hogyan él
hessünk a macskákhoz hasonlóan szabad, 
teljes, örömökben gazdag, független, ön
álló és kreatív életet. A kötet végén talál
ható feladat lapból még az is kiderül, jelen
leg hány százalék macskaműködést tartal
maz a tesztet kitöltő személyisége.

Így lett a bölcs öreg Ziggyből – aki egy 
sajnálatos baleset következtében egész pi
ci kora óta három lábbal éli boldog és 
kiegyensúlyozott macskaéletét – a kétlá 
búak személyes életmódtanácsadója. Ajánl
juk ezt az olvasmányt útkereső kamaszok
nak, válságot megélő középkorúaknak, és 
minden állatbarátnak, aki keresi a boldog 
élet nyitját.

De ne felejtsük el: mindig a macskáé az 
utolsó szó. 

Íme, Ziggy üzenete az olvasóknak:
„Nem túl vagány a gazdim, sőt, néha 

szin te egy papucs. Ez picit fárasztó tud lenni 
ilyenkor. De azért igencsak kedvelem, több 
mint tizenkét közösen eltöltött év után. Még 
nem jutottunk a végére a dolgoknak, de 
azért már így is sokat fejlődött. Remélem, 
hogy ezek az itt megosztott, apró trükkök 
hozzásegítenek benneteket ahhoz, hogy 
a hétköznapjaitok egyre szuperebbek, sőt 
boldogabbak legyenek. Vannak más titkaim 
is, amiket szívesen átadtam volna neki, és 
ezáltal nektek is, azonban még túl gyakran 
elkalandozik a tekintete a lényegről, és a 
hallása is túl tompa egyelőre. Pedig minden 

itt van az orra, az orrotok előtt. A különbség 
köztetek és köztünk, macskák között az, 
hogy mi mindent látunk. Az ókori egyip
tomi idők, sőt még régebb óta állandóan 
ott voltunk az ember mellett, hogy segítsük 
őket, míg el nem kezdtek tisztelni min
ket a bölcsességünkért, amit mostanában 

kezdenek picit elfelejteni. Remélem, hogy 
ez az írás segítségetekre lesz majd abban, 
hogy napról napra egyre tisztábban lássa
tok majd. Kedves emberek, a legjobbakat 
kívánom nektek, és remélem, hogy velünk 
gazdagabb lesz az életetek.”

M. K.

Stéphane Garnier

MACSKABÖLCSESSÉG
135 × 200 mm,
160 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW200
Bolti ár: 2490 Ft
KLUBÁR: 2290 FT

Ki látott már stresszes macs 
kát? Aki hajlandó megtenni  
valamit, amihez nem fűlik a foga?  
Ziggy, a lassan 15 éves macskaúrfi  
ihlette a Macskabölcsességet, az élet 
módtanácsokat tartalmazó, könnyed, 
humoros, de lényegre törő olvasmányt, 
amely támpontokat ad ahhoz, hogyan 
éljünk teljes, örömteli, önálló és 
szabad életet, akár egy macska. 

„Nem tul vagany
a gazdim”

. .
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Andrea Quigley – Pau Morgan

MÉHEK
KEREK VILÁG-sorozat 
190 × 245 mm, 64 oldal, flexibilis 
Rendelési kód: BW211
Bolti ár: 2790 Ft • KLUBÁR: 2590 FT
Méhek nélkül nem lenne kerek a világ – derül ki 
a vadonatúj ismeretterjesztő sorozat kötetéből. 
Miről árulkodik a méhtánc? Isznak-e vizet a 
méhek? Mire jó a magbomba? A közismert 
tények mellett szokatlan szempontok, érde-
kességek, rengeteg ötletes játék és feladat 
vár rád! Megjelenés október elején.

Jennifer Fretland VanVoorst – Pau Morgan

ROBOTOK
KEREK VILÁG-sorozat 
190 × 245 mm, 64 oldal, flexibilis 
Rendelési kód: BW212
Bolti ár: 2790 Ft • KLUBÁR: 2590 FT
A vadonatúj ismeretterjesztő sorozat kötetéből 
rájössz, hogy a robotika milyen klassz dolog.  
Nem csak olvashatsz a robotokról, hanem 
szuper játékokon és feladatokon keresztül a 
bőrükbe is bújhatsz, sőt a programozásukba 
is belekóstolhatsz. Megjelenés október elején.

BABILON KÖNYVKIADÓ

Bärbel Oftring

ÁLLATKERT
Mi MICSODA Junior 
237 × 280 mm, 20 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BW210
Bolti ár: 3690 Ft • KLUBÁR: 3390 FT
Miért van homokozó az elefántkifutóban? 
Ho gyan etetik a jegesmedvéket? Ki a főnök 
az oroszlánok között? Mérgezőek-e a nyíl-
mé reg békák? A könyvben szó esik arról 
is, mi minden kell ahhoz, hogy az állatkert 
működjön. A kukucskálók alatt további 
érdekességek lapulnak. 

5+

5+

6+

6+

Christina Braun

A VILÁGŰR 
Mi MICSODA Junior 
237 × 280 mm, 20 oldal, keménytábla 
Rendelési kód: BW209
Bolti ár: 3690 Ft • KLUBÁR: 3390 FT
Mekkora a világűr és mi minden van benne? 
Mennyi idő alatt érnénk el a csillagokat? Miért 
különleges bolygó a Föld? Hogyan hat a Hold 
a Föld vizeire? Kiből lehet űrhajós? Megannyi 
kérdés és válasz a Földön kívüli világról, sok 
érdekes részlettel a kukucskálók alatt. 

Emily Hawkins – Tom Adams

BESZÁLLÁS! INDUL A 
DISCOVERY EXPRESSZ 
248 × 305 mm, 32 oldal, 
keménytábla, dombornyomott
Rendelési kód: BW208
Bolti ár: 4690 Ft • KLUBÁR: 4350 FT
Interaktív közlekedéstörténeti könyv 
látványos illusztrációkkal, feladatokkal, 
kihajtható kukucskálókkal. A Discovery 
Expressz állomásain várnak a fan tasz ti-
kus közlekedési találmányok a vasúttól 
az autón és a tengeralattjárón át a hő lég-
ballonig és a sugárhajtású repülőig. Mire 
megfejted a versikék rejt vé nyeit, otthon 
leszel a közlekedés történetében, és az 
elveszett professzort is megtalálod.

8+

BÍBOR ÉS FEKETE
Rendező: Jerry London 
Rendelési kód: BW202
Bolti ár: 2490 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Megtörtént események alapján készült 
a film. A németek 1943-ban elfoglalják 
Rómát, a Vatikán egyik magas rangú 
tisztviselője, Hugh O’Flaherty (Gregory 
Peck) minden erejével segíti a nácik 
elől menekülő hadifoglyokat. Róma 
Gestapo-főnöke, Kappler ezredes 
(Christopher Plummer)  leleplezi.

A HOLD HANGJAI
Rendelési kód: BW205
Bolti ár: 2490 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Egy olasz kisvárosban Salvini, az álmodozó  
költő járja az éjszakákat és a nappalokat. 
Ahogy azt már megszokhattuk a nagy olasz 
mestertől, Federico Fellini most is pillanatok 
alatt képes elvarázsolni bennünket. Cirkuszba 
illő kavalkádba sodor, megnevettet és megrígat  
jellegzetes, különc karaktereivel. 1990-es 
filmjének főszerepében Roberto Benigni  
látható.

AZ ÉDES ÉLET
Rendelési kód: BW204
Bolti ár: 1990 Ft • KLUBÁR: 1850 FT
Az 1960-ban cannes-i filmfesztiválon 
Arany Pálma díjat és a jelmezeiért Oscar- 
díjat is nyert Federico Fellini-film kora 
egyik jellemző alkotásának számított. 
A történet a hatvanas évek elején a 
nyu gati világban zajló tündöklő, mégis 
hanyatló „dolce vita” pillanatairól szól. 
Az epizódszerű történetekből összeálló, 
erősen társa da lomkritikus fim főhőse 
Marcello Mastroianni.

A NŐK VÁROSA
Rendelési kód: BW206
Bolti ár: 2490 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
„Egy görög mitológiatanár a főszereplő, aki egyszer 
csak rádöbben, hogy a körülötte élő lányok, 
asszonyok, már csöppet sem hasonlítanak az örök 
típushoz: Minervához, Junóhoz, Dianához... Furcsa 
utazásra indul, s mindinkább meggyőződik arról,  
hogy értékrendszere már nem felel meg a valóság- 
nak” – vallotta Fellini e filmjéről, amelyben korábbi 
művei nőalakjai jelennek meg fellinis látványvilágban 
és fantáziával.

FEDERICO 
FELLINI-
VÁLOGATÁS

SOHA NEM KÉSŐ I–II.
Alberto Manzi pedagógus  
élettörténete
Rendező: Giacomo Campiotti
Rendelési kód: BW203
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT
Ez a rendkívüli életrajzi film a nagy 
olasz reformer pedagógus Alberto 
Manzi életét mutatja be. Az 1946- 
ban végzett tanár fiatalkorú bű-
nö zőkkel kezdett el foglalkozni, 
s hamarosan nagy sikereket ért el.

ETALON FILMEK

A FILMEK EGYENKÉNT IS 
MEGRENDELHETŐK

Díszdoboz 3 DVD-vel
Rendelési kód: BW207

Bolti ár: 5990 FtKLUBÁR: 5570 FT
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Dagmar Hoßfeld

AZ ÉLET, A SZERELEM  
MEG MIEGYMÁS
135 × 215 mm, 280 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW213
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT
„Tizenöt éves vagyok. (...) Tizennégy évesen 
még gyerek vagy. Legalábbis úgy kezelnek. 
De tizenöt évesen már majdnem felnőtt vagy. 
Tehát KELL, hogy legyen valami különbség. 
A naptárban ott áll feketén-fehéren: ma 
van április 30-a, a születésnapom. Mától 
egy teljes évem van, hogy kiderítsem mi 
a különbség – már ha van egyáltalán.”

Holly Bourne
SPINSTER CLUB 1.
NORMÁLIS VAGYOK?
135 × 215 mm, 440 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW214
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Evie egyetlen dolgot akar: normálisnak 
lenni. Elkezdte az új gimit, ahol senki nem 
úgy ismeri, mint „a lány, aki becsavarodott”. 
Bulizni jár és barátokat szerez. Már csak 
egy tételt kell kipipálnia a listáján, és 
úgy tűnik, az első randival ez is összejön. 
De a kapcsolatok bonyolultak – főleg 
a fiúkkal. És ha Evie nem tudja elmondani 
az igazságot új barátainak, Ambernek és 
Lottie-nak magáról, hogy birkózzon meg 
a szerelemmel?

MINDEN, 
AMIT SZERETEK
Káprázatos napló telis-teli szívekkel, 
flitteres borítóval
160 × 210 mm, 80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW216
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
Íme, a Te különleges és káprázatos naplód, 
melynek első felében összeírhatod tit-
kos vágyaidat, álmaidat és mindent, ami 
csak a szívedet nyomja. Ha kész vagy, for-
dítsd meg a könyvet, és máris kezdődhet 
a naplóírás.

KLASSZ!-SOROZAT
Nógrádi Gergely

TOLDI – TOLDI ESTÉJE
TOLDI SZERELME
129 × 197 mm, 200 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW217
Bolti ár: 1290 Ft • KLUBÁR: 1200 FT
A nemzet költője, Arany János három verses tör-
ténetben mesél a majd’ hét évszázaddal ezelőtt 
élt csodálatos erejű, nemes érzelmű vitéz ka-
landjairól. A Toldi, a Toldi szerelme és a Toldi es-
téje irodalmunk leggyönyörűségesebb trilógiája, 
mely becsületre, hűségre, hazaszeretetre tanít.

Nagy Katalin

SZÍV A KERÍTÉSEN
141 × 200 mm, 176 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW219
Bolti ár: 1990 Ft • KLUBÁR: 1850 FT
Nagy Katalin regényének elbeszélője ezúttal 
egy kamasz fiú, aki egy filmforgatáson isme-
ri meg a lányt, akivel a forgatókönyv szerint 
egymásba szeretnek. Ám hiába ér véget a 
forgatás, Lajos gondolatai továbbra is csak 
Viki körül járnak. A kedves humorral átszőtt 
történet remekül mutatja be a kamaszkort és 
az első szerelem  váratlan fordulatait.

Megan Rix

COLIN, A BÁTOR
129 × 197 mm,
216 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW236
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR:1850 FT

Colin, az ügyes border collie, 
Shanti, az elefánt, és kölyke, 
Tara gondozó nélkül marad, 
amikor a Cullen Cirkusz végleg 
bezár. Shantit egy farmra 
szállítják, elszakítva Tarától, 
aki még túl fiatal ahhoz, hogy 
egyedül boldoguljon. Egyedül 
a bátor és tapasztalt öreg kutya segíthet neki megtalálni 
az anyját. Kezdetét veszi egy rendkívüli, izgalmas utazás, 
melynek során a két barát  rengeteg kalandot él át.

M
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Nele Neuhaus

ELENA
A Tölgyfa-birtok titka
135 × 215 mm, 296 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW215
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT
Elena magánkívül van a boldogságtól, amikor 
levelet kap Amerikából. Brenda Murray meg-
hívja barátnőjével, Melikével együtt a nyári szü-
netben a Tölgyfa-birtokra! Elena el van ragad-
tatva, mert most végre kipróbálhatja a western 
lovaglást, de amikor egy értékes ló súlyosan 
megsérül, Elena sötét titok nyomára bukkan...

Sir Steve Stevenson

BENJI – BAJNOK A PÁCBAN
Rendelési kód: BW234
Az órák közti szünetben Benji reménytelen 
helyzetbe kerül. Ám ahányszor csak 
bajba jut, átrepül Varázsberekben élő 
barátaihoz, akik számára ő a Messzi 
Földek Legyőzhetetlen Bajnoka, és akinek 
a kalandjai még csak most kezdődnek!

Sir Steve Stevenson

BENJI – VADKANKALAND
Rendelési kód: BW235
Benji épp egy nehéz mate matika ver seny-
re készül, amikor a barátai váratlanul 
áthívják Varázsberekbe. Hubert, Brün-
hilda és Ottó pánikba estek, mivel úgy 
hírlik, a vaddisznók meg akarják támadni 
Sziklavárt.

A kötetekjellemzői:140 ×185 mm,96 oldal, kartonált
Bolti ár: 1290 Ft/kötetKlubár: 1200 Ft/kötet

ÚJ, IZGALMAS 

KALANDSOROZAT

BENJIVEL
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AJÁNLÓ

Minden bizonnyal a Szent Grálnál is töb-
ben, jobban és régebb óta keresik a tuti 

módszert arra, hogyan találjuk meg a sze-
relmet, azt az embert, aki belénk bolondul, 
és netalántán még össze is illünk vele. Míg 
a középkorban a szerelmi bájitalok hódítot-
tak, a 21. század „csodaszere” a pszicholó-
gia. Pár évvel ezelőtt 36 kérdés robbant 
be az internetre, és bukkant fel komoly és 
kevésbé komoly lapokban. 36 kérdés, ami-
re ha válaszolunk, szerelembe esünk azzal, 
aki szintén megteszi ezt – ígérték nekünk. 
Vagy legalábbis egy erős érzelmi kötődés 
alakul ki a két fél között. A kissé furcsának 
tűnő módszer nem légből kapott, Arthur 
Aaron és munkatársai tartották a kapcsola-
tot a tesztet kitöltőkkel, akiknél azt tapasz-
talták, hogy később rendszeresen keresték 
egymást, sőt barátság, szerelem is szövődött 
a párok között. 

És most itt van egy regény, aminek ez a 
kísérlet áll a középpontjában. Vicki Grant 
regénye ügyesen szövi bele a fia-
talok életébe a tesztet. Élő, mai 
nyelven született dialógusok, 
valós rágódások, életszerű 
civakodós, macska-egér 
játékok szippantanak be 
abba, amit úgy hív-
nak: élet. Pláne 
kamasz, fiatal 
felnőtt élet. 

Nehéz anélkül írni erről, hogy Hildy és Paul 
történetét lelepleznénk, vagy ne árulnák el: 
összejönnek-e, ezért ki csit visszakanyarod-
nék a regény gerincét adó pszichológiai 
módszerhez, ami újra szárnyal.

A kísérlet kérdései három csoportba so-
rolhatóak, ezeken belül egyre nő a kérdések 
intimitása. A viszonylag felszínes témáktól 
(például: szeretnél híres lenni?) jutunk el 
egyre személyesebb, mélyebb kérdésekig. 
Felbukkannak a legszebb és a legborzalma-
sabb emlékek, vagy a családdal való vi szony 
is, de csak az utolsó csoportban lesznek 
part nerre, párkapcsolatra vonatkozó el-
képzelések, elvárások.

Ezért is érdekes a 36 kérdés, amitől rád 
kattantam, mert szemléletesen mutatja be, 
milyen annak megnyílni, akire még akár 
percekkel korábban is legszívesebben rá-
vágtuk volna az ajtót. Hogy olyan emberek 
ülnek le egymással szembe, és válaszolnak 
magukkal kapcsolatban, akik maguktól ezt 

nem tennék. És így is működik, elkezdenek 
figyelni, és közelebb kerülni egymáshoz. Mi 
történne, ha alapból is szimpatizáló embe-
rek próbálnák ki a tesztet? Bár a módszer 
kidolgozója szerint nem is az a fontos, hogy 
mennyi mindenben adunk hasonló válaszo-
kat, hanem hogy mennyire erősnek érzékel-
jük a hasonlóságot.

Ugyan az eredeti kutatásban ez a rész 
nem szerepelt, a regény végén viszont a 
pár tagjainak négy percig mélyen egymás 
szemébe kell nézniük. Ennek az az oka, 
hogy a szemkontaktus során megemelkedik 
az oxitocin nevű hormon szintje. Ez a hor-
mon felelős a kötődés kialakulásáért. Emel-
lett azonban feniletilamin is termelődik. 
Ez az anyag segíti az endorfintermelődést, 
s gyak ran hozzák összefüggésbe a szerelem 
által kiváltott bódító érzéssel is.

Ahogy Vicki Grant könyvének eredeti 
címe is jelzi (36 Questions That Changed My 
Mind About You), biztosan többet, mást fo-
gunk gondolni arról, akivel végigbeszéltük 
az életünket, gondolatainkat, mint tettük 
36 kérdéssel korábban.

Lehet ez egy különleges kísérlet egy vad-
idegennel, jó hecc egy haverral, és némi 
vérpezsdítő játék a szerelmünkkel. A könyv 
érdekes játék lehet kamaszoknak és fiatal 
felnőtteknek is. Azoknak, akiknek még iz-
galmas újdonság az ismerkedés, és azoknak 
is, akik már kicsit belefáradtak a sok, kevéssé 
sikerült próbálkozásba. Egy biztos, a 36 kér-
dés, amitől rád kattantam egy olyan regény, 
amire mi is rákattanunk.

Vicki Grant

36 KÉRDÉS,  
AMITŐL RÁD KATTANTAM
135 × 215 mm, 288 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW222
Bolti ár: 2990 Ft • KLUBÁR: 2780 FT
HILDY és PAUL egy pszichológiai kísérletre jelentkeznek, 
ami arra a kérdésre keresi a választ: megtervezhető 
a szerelem? A kísérlet 36 kérdést tartalmaz, köztük azt: 
„mi a legszörnyűbb emléked?” vagy „mikor énekeltél 
magadnak utoljára?”. Mire Hildy és Paul végigérnek a 
kérdéssoron, mindketten sírtak és nevettek, hazudtak 
és összezavarodtak, elmenekültek és visszatértek és 
az őrületbe kergették egymást. És mindketten rájöttek 
a titokra, amit a másik olyan elszántan próbált elrej-
teni. De vajon egymásba is szerettek?

RECEPT A SZERELEMHEZ?
Adott a szerelem iránti vágy, két szerethető főszereplő,  

egy pszichológiai teszt és egy jó író. 
 Mi lesz ebből? – Egy nagyszerű regény!

14+
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MANÓ KÖNYVEK

Dániel András
A KUFLIK
ÉS A SZÉLPOSTA
230 × 160 mm, 
48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW220
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Fű, de fúj a szél az 
elhagyatott réten! 
És hogy bosszankodnak 
a kuflik, hogy elviszi az összes levelet! Várjunk csak! Elviszi a leve-
leket? Hohó! Ezen akkor érdemes elgondolkodni, igaz? Egy igazi őszi 
kalandba keverednek most kedvenc kuflijaink...

Vadadi Adrienn
MATRICÁS LACI, 
A HÍRES RABLÓ
MOST ÉN OLVASOK!-SOROZAT
140 × 195 mm, 48 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW221
Bolti ár: 2200 Ft • KLUBÁR: 2050 FT
Matricás Laci, a híres rabló nyomába 
ered Sárika, ez a minden lében kanál 
kislány, hogy kinyomozza, Laci tényleg 
elrabolta-e még a kisbaba cumiját is… 
Ha kíváncsi vagy, mit lopott Laci, tarts 
velük! Vadadi Adrienn történetét Mayer 
Tamás illusztrálta.

Daisy Meadows
Varázslatos Állatbirodalom

LOTTI REMEK TANÁCSA
Rendelési kód: BW223
A Pihe-puha Bölcsődébe járó 
állatkölykök nem tudnak álom- 
ba szenderülni. Lili és Luca elha- 
tározzák, hogy Lottival együtt 
segítséget kérnek az Álomfától.

Daisy Meadows
Varázslatos Állatbirodalom

MATILDA SEGÍT
Rendelési kód: BW224
Bizsu újra elhívja Lilit és Lucát a Ba rát -
ság- erdőbe, mert Katinka egyfolytában 
tüsszög. A barátnők Matildával, a kis 
bagollyal együtt elindulnak a Jóság-
fához, hogy tanácsot kérjenek tőle.

Quentin Gréban

MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?
240 × 275 mm, 24 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW225
Bolti ár: 2490 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Minden gyerek szeret arról ábrándozni, 
hogy mi lesz, ha nagy lesz, akárcsak 
a könyvben szereplő Juli. Quentin 
Gréban gyönyörű illusztrációi ismerősök 
lehetnek A dzsungel könyve és 
a Szeretlek, anya! című könyvekből. 
A belga illusztrátor és szerző ezúttal 
a kicsiket szólítja meg humorral átitatott, 
bájos kutyaszereplőivel.

Rosie Banks
Titkos királyság

TÜNDÉRVARÁZS
Rendelési kód: BW230
Keserű királynő megkaparintotta 
a mágikus homok órát, amivel 
el lehet tüntetni a birodalomból 
a varázslatot. Négy bűvtárgy ereje 
szükséges az átok feloldásához.

Rosie Banks
Titkos királyság

SELLŐMÁGIA
Rendelési kód: BW231
Egyre fogy az idő – az elátkozott homokórát 
nem lehet megállítani – hacsak Fanni, Nelli 
és Jázmin meg nem találja mind a négy 
bűvtárgyat! A Varázsszív felkutatása után 
most az Ezüstkagylót kell megszerezniük.

Liane Schneider

BORI SZOBATISZTA LESZ
192 × 192 mm, 24 oldal, tűzött
Rendelési kód: BW232
Bolti ár: 790 Ft • KLUBÁR: 730 FT
Bori már nem szeretne pelenkát hordani. 
Ezért Anyával elmennek bilit venni. 
Az elején még nem sikerül Borinak mindig 
elérni a biliig vagy a vécéig, amikor pisil-
nie kell, de Anyu és Nagypapa nagyon 
megértők. Mindenki csak bátorítja Borit, 
hogy menni fog ez idővel! És hamarosan 
sikerül is. Mert valójában nem is olyan 
nehéz dolog ez a bilizés.

Christian Tielmann

BERCI NEM MEGY EL 
IDEGENEKKEL
192 × 192 mm, 24 oldal, tűzött
Rendelési kód: BW233
Bolti ár: 790 Ft • KLUBÁR: 730 FT
Berci a játszótéren várja az anyukáját. 
Egyre telik az idő. Ráadásul még az 
eső is elered! Lehet, hogy Bercinek el 
kellene mennie a bácsival, aki odament 
hozzá? De Berci tudja, mit kell tennie...

Helaine Becker

BÍZZ MAGADBAN!
Hasznos tippek és trükkök az ellazuláshoz
129 × 197 mm, 96 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW218
Bolti ár: 1990 Ft • KLUBÁR: 1850 FT
Ha úgy érzed, hogy fénysebességgel pörögsz, 
szánj egy percet arra, hogy tudatosan lelas-
sítsd a testedet és az elmédet! Végy egy mély 
levegőt, tartsd benn, aztán nagyot sóhajtva 
fújd ki!  Előfordul, hogy úgy érzed, elborít a ren-
geteg kötelezettség? Ott az iskola, a házi fel-
adatok, a különórák, az edzés... Néha össze-
keverednek a dolgok...

A kötetekjellemzői:129 ×197 mm,128 oldal, kartonált
Bolti ár: 990 Ft/kötetKlubár: 920 Ft/kötet

A kötetekjellemzői:129 ×197 mm,112 oldal, kartonáltBolti ár: 990 FtKlubár: 920 Ft/kötet

PA
G

O
N

Y 
K

IA
D

Ó

6+ 6+

8+ 3+

2+

3+

6+

3+



29

AJÁNLÓ

Jépa, jetek – mogyoró?
Valljuk be, szülőként mindannyian kicsit rettegünk, amikor 
a gyerekünknek egy-egy vizsgálaton, szűrésen kell átes-
nie. Minden óvodásnak kötelező a logopédiai szűrés iskola 
előtt, és ha valamilyen rendellenességet talál a logopédus, 
akkor azzal érdemes mielőbb foglalkozni. Ilyen esetben 
ránk, szülőkre hárul a feladat, hogy elmeséljük a gyere kün-
nek, mi miért történik, és megnyugtassuk: semmi ijesztő 
nem fog történni a foglalkozáson.

És milyen jó, hogy ehhez született egy könyv is, hiszen a 
Répa, retek, mogyoró arra hivatott, hogy bekalauzoljon Lo-
gopédiába. A történet főhőse, Majci – később már ugyebár 
Marci –is tart egy kicsit attól, mit fognak csinálni, de meg-
tapasztalja, hogy egy csomó izgalmas, mókás játék várja 
őket Zsófi néni irodájában és Logopédiában. „A Fecsegő 
ovi kis lurkói sok új dolgot tanultak a logopédus nénitől. 
Ki gondolta volna, hogy tornázni nemcsak a kezünkkel és 
lábunkkal, hanem a szánkkal és a nyelvünkkel is lehet?” 
Méghozzá úgy, hogy gyertyát és buborékokat fújnak, meg 
pingponglabdákat, utánozzák a tükör előtt az oroszlán 
hangját. Persze így is van, amikor Marci elfárad, fogytán 
a lelkesedése, de addigra már sikerül neki a nagy feladat, 
úgy peregnek az „r” hangjai. Hamarosan pedig már nem is 
kérdés: kész arra, hogy iskolás Marci váljon belőle.

Magyarné Antal Nikolett könyvében a mesét jó pár játé-
kos oldal követi, amelyek segítségével otthon is gyakorolha-
tunk a gyermekünkkel, és jókat játszva tornáztathatjuk meg 
a nyelvét. Hiánypótló könyv, amely ügyesen ötvözi a mesét 
és a gyakorlófüzetet. Szalay György rajzai pedig a külön-
leges hangulatukkal a régi olvasókönyveink otthonossá-
gát hozzák vissza. Érdemes az előzéken is elidőzni, mert 
rég hallott nyelvtörőket gyűjtöttek ott össze. Márpedig a 
nyelvtörőzést nem lehet nevetés nélkül megúszni, már csak 
emiatt is fussunk neki közösen!

A könyv megérdemli a bizalmat, nem fog csalódást
okozni, és még annak is jó játékokat kínál, 

akinek minden hang a helyén van.

Magyarné Antal Nikolett

RÉPA, RETEK, MOGYORÓ
MARCI KALANDJAI LOGOPÉDIÁBAN

Rajzolta: Szalay György
196 × 196 mm, 48 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW237
Bolti ár: 2490 Ft • KLUBÁR: 2290 FT

Mesekönyv és gyakorlófüzet sok-sok nyelvtörővel.
Ez a könyv abban szeretne segíteni szülőknek, 
logopédusoknak és gyerekeknek egyaránt, hogy ne 
féljenek, hanem bátran, mint egy oroszlán járják be 
Logopédia sokszínű helyeit.

Anna Taube

ÉHES VAGYOK!
Rendelési kód: BW226
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Antje Flad

KI KOPOG?
Rendelési kód: BW229
Bolti ár: 1250 Ft
KLUBÁR: 1160 FT

A lapozókjellemzői:130 ×130 mm,14 oldal, lapozó

Kukucs-
könyvek
Kukucs! Ki sürög-forog 
itt? Told el az ujjaddal 
a kis képeket, és meg-
tudod! Miközben a lapozó 
bájos rajzait nézegetve 
nagyokat kacagnak a leg-
kisebbek azon, hogyan 
bújócskáznak az állatok, 
észrevétlenül fejlődik 
a finommotorikájuk.

Anna Taube

GYERE ELŐ, 
KISEGÉR!
Rendelési kód: BW227
Bolti ár: 1990 Ft
KLUBÁR: 1850 FT

Guido Wandrey

ANYA, HOL VAGY?
Rendelési kód: BW228
Bolti ár: 1250 Ft
KLUBÁR: 1160 FT
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MESÉK ÁLLATOKRÓL
Rendelési kód: BW248

ÁLLATOS MESÉK
Rendelési kód: BW249

Porzsolt Ami
UBUKUBU 
ZŰRKALANDJAI II.
Tájékozódás a Labirintusbolygón
170 × 240 mm, 
128 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW240
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

A sorozat kötetei egy izgal-
mas meseregénybe ágyazva 
segítik az iskolakezdés 
és az első iskolai évek 
problémáinak áthidalását. 
A történetben megjelenő 
próbák teljesítésével a 
gyerekek maguk is a történet 
részesévé válnak, tehát szinte 
észrevétlenül fejlődhetnek.

30

16-16 tanulságos mese várja a gyer-
mekeket ebben a két gyűj te-
ményben. A főhősök többnyire 
állatok, akik saját tanulságos, 
mulatságos vagy épp el gon dol-
kodtató kaland jaik kal segítik 
a kicsiket abban, hogy jobban 
megértsék az őket körülvevő világot.

A kötetek jellemzői:200 × 275 mm,144 oldal, bélelt borítóBolti ár: 3490 Ft/kötetKLUBÁR: 3250 FT/KÖTET

ÁLLATOS MESEGYŰJTEMÉNYEK

A TÖKÉLETES KISKUTYA
A legjobb barát
265 × 230 mm, 
32 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW250
Bolti ár: 3990 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Kutyát tartani remek dolog! Ám nem mindenki teheti  
meg, hogy hazavisz egy igazi kiskutyát, de miért ne tarthat- 
nál virtuális kedvencet? Róla is gondoskodni kell, meg 
kell etetni, ki kell vinni sétálni, tanítani – ám ő hűségesen 
megvárja, míg megnyitod az ingyenesen letölthető 
alkalmazást a telefonodon.

FEDEZZÜK FEL  
A VILÁGUNKAT!
Rendelési kód: BW245

FEDEZZÜK FEL  
AZ EMBERI TESTET
Rendelési kód: BW246

FEDEZZÜK FEL  
AZ ÁLLATOK VILÁGÁT!
Rendelési kód: BW244

FEDEZZÜK FEL  
AZ ÓKOR TÖRTÉNELMÉT
Rendelési kód: BW247

A Tudástár kötetei az olthatatlan 
tudásszomjú gyermekekhez 
szólnak, akik mindent tudni akarnak 
az állatokról vagy a bennünket 
körülvevő világról.

A kötetek jellemzői:
200 × 275 mm,
200 oldal, bélelt borító
Bolti ár: 3990 Ft/kötet
KLUBÁR: 3690 FT/KÖTET

VERSES LEPORELLÓK

ŐSZI KALAND
Rendelési kód: BW241

ŐSZI ÁLOM
Rendelési kód: BW242

Új kötetekkel bővül az Évszakok verses leporelló-
sorozat. Major Eszter friss, vidám versei ezúttal az 
ősz örömeit idézik fel. Az évszakok változását, a télre 
készülődés és az ünnepek hangulatát Kecskés Anna 
grafikái keltik életre.

A kötetek jellemzői:
160 × 120 mm, 8 oldal, leporelló
Bolti ár: 890 Ft/leporelló
KLUBÁR: 820 FT/LEPORELLÓ

A Kis felfedezők izgalmas köteteiben közelebbről megvizs-
gálhatjuk azokat a jelenségeket, amelyek az óvodásokat 
érdeklik. 
A füzetek jellemzői:
205 × 225 mm, 18 oldal, kartonált,  
felnyitható ablakokkal
Bolti ár: 2990 Ft/kötet
KLUBÁR: 2780 FT/KÖTET

BOGARAK
Rendelési kód: BW238

MINDEN, AMI TENGER
Rendelési kód: BW239

      KIS 
FELFEDEZŐK

TUDÁSTÁR

ÉVSZAKOK

ŐSZI SZÍNEZŐ
Rendelési kód: BW243
Bolti ár: 290 Ft
KLUBÁR: 270 FT

Legyen saját,  
virtuális valóságban 

megjelenő kiskutyád!
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Keresztesi József 

CSÜCSÖK – AVAGY  
A NAGY PUDINGHAJSZA
156 × 212 mm, 96 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW256
Bolti ár: 2499 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Nagy a bánat Sütiországban, mióta Vérpuding 
elrabolta a királylányt. Hiába jönnek a lovagok: 
a bősz Barátfüle, a marcona Vadalmatorta 
és a többiek, egyikük sem tudja kiszabadítani 
a szépséges Csokisminyont. Nem segíthet itt 
más, csak Csücsök, a Hős Kiflivég.

MÓRA KÖNYVKIADÓ

Jean-Yves Ferri

ASTERIX ÉS AZ ITÁLIAI FUTAM
214 × 287 mm, 48 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW258
Bolti ár: 2499 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Az ókori Róma méltán büszke úthálózatára. 
Hogy bizonyítsa az utak kiváló minőségét, 
Julius Caesar nagyszabású szekérversenyt 
rendez egész Itálián keresztül. A viadalt 
nem is nyerhetné más, mint Coronavirus, 
a híres római auriga. Ám a szervezők 
nem számoltak azzal, hogy egy tenyérjós 
tanácsára Obelix is kocsira száll, se géd-
hajtója pedig Asterix.

szülőknek
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Vivian French

A SÁRKÁNYOK NEM TUDNAK ÚSZNI
LOVAG LESZEK sorozat
129 × 198 mm, 112 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW257
Bolti ár: 1999 Ft • KLUBÁR: 1860 FT
Vajvári J. Samu arról álmodik, hogy Igazán 
Nemes Lovag lesz. A gond csak az, hogy nem 
tudja, miként fogjon hozzá. Samut a szülei 
nagybátyja és nagynénje kastélyába küldik, 
ahol kénytelen elviselni undok unokatestvére, 
Szilva társaságát, és a különös lényeket, akik 
nagynénje Ki rályi Bes tiák számára nyújtott 
Vakációs Luxus szál lá sának vendégei.

Martin Baltscheit

CSAK EGY NAP
169 × 237 mm, 104 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW259
Bolti ár: 2999 Ft • KLUBÁR: 2790 FT
A kérészek elbűvölő lények, csak hát ké rész-
életűek – egy napig élnek. Te mit tennél, ha ez 
várna a barátodra? A bátor kérész története 
egyszerre humoros és elgondolkodtató ké-
pes  regény különleges rajzokkal.

MOZDONYKALANDOK 1.
207 × 268 mm, 80 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW251
Bolti ár: 2499 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Tarts velünk, és légy részese a moz dony-
kalandoknak! Ez a kötet Thomasról, 
Henryről és Jamesről szól. Thomas So dor 
szigetének első számú mozdonya. Olvas-
hatsz a munkájáról, a kocsijairól és a 
horgászkalandjáról is. 

Somlai János

ABLAK-ZSIRÁF KÖNYVEK 
SPORT
205 × 288 mm, 64 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW252
Bolti ár: 2999 Ft • KLUBÁR: 2790 FT
Mindenkinek köze van a sporthoz. Vagy 
spor tol, vagy szurkol – vagy sportol és 
szurkol. Ezért szerencsés, ha a gyerekek az 
első sport élményeikkel együtt  megismerik 
a sport ága kat, a szabályokat, az eszközöket 
és a fogalmakat is. Ebben segít az Ablak–
zsiráf gyermeklexikon-sorozat új kötete.

LEGO® STAR WARS – 1001 MATRICA
A Szövetség visszavág
202 × 288 mm, 64 oldal, puha kötés
Rendelési kód: BW254
Bolti ár: 2499 Ft • KLUBÁR: 2290 FT
Egy messzi-messzi galaxisban... galaktikus 
kül detések sora vár rád! A teljesítés nehéz, 
de nem lehetetlen, ha van matricád – most 
éppen 1001 darab! Használd az Erőt, hogy 
megtaláld a matricákat... vagy egyszerűen 
csak lapozz a könyv végére! Minden teljesített 
küldetés után jutalmazd magad Lázadó-díj 
matricával! Az Erő legyen veled!

Thiago de Moraes

MÍTOSZOK ATLASZA
Térképek és szörnyetegek, istenek és hősök 
tizenkét mitológiai világból
285 × 337 mm, 92 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW253
Bolti ár: 3999 Ft • KLUBÁR: 3690 FT
Lebilincselő legendák, amelyeket csodás tu-
laj donságokkal felruházott hősök és nagyon 
is ember módjára viselkedő istenek népesí te-
nek be.

John Malam 

KIS DINOSZAURUSZ ATLASZ
Matricás foglalkoztató az ősvilág játékos 
felfedezéséhez
202 × 288 mm, 32 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW255
Bolti ár: 3499 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A kötet megmutatja, milyen is lehetett a Föld 
akkoriban, amikor e hatalmas lények uralták, 
és a mai földrészek térképén ábrázolja, melyik 
dínó hol és hogyan élhetett. Poszter, 150 
matrica, összerakható Triceratops-modell teszi 
még érdekesebbé a füzetet.

100 MONTESSORI FEJLESZTŐ 
GYAKORLAT 15 HÓNAPOS KORTÓL
A gyermek támogatása  
az első felfedezések időszakában
147 × 200 mm, 224 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW260
Bolti ár: 3499 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A Montessori-pedagógia nem a tekintélyre 
alapozza a nevelői hatást, hanem ötletes 
fejlesztő módszerekre. Ehhez motiváló, az ér-
zékszervi fejlődést kreatívan támogató já té kos 
esz kö zö ket dolgoztak ki a gyer me kek  számára, 
és olyan módon építették fel a környezetét, 
hogy az mindenben a gyermek sajátosságaihoz 
igazodjon. 



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. november 12ig ve szünk  
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munkana 
pon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban az 
esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem 
bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása esetén 
az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru vé 

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

HIPPI
115 × 195 mm, 256 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BW261
Bolti ár: 3499 Ft • KLUBÁR: 3250 FT

Aki igazán meg akarja ismerni önmagát, annak először a világot kell 
megismernie. Paulo, a lázadó brazil ifjú Amszterdamban összefut  
Karlával, a holland lánnyal, aki őt szemeli ki arra, hogy közösen Nepál-
ba utazzanak. Manapság, amikor minden arról szól, hogy fogyasztói 
igényeinket kielégítsük, talán nehéz elképzelni, hogy  valaha fiatalok 
egy csoportja szembeszállt az anyagi javakat halmozó szülőkkel,  
és a régi normáktól elhatárolódva felépítette saját kis világát. Töb- 
ben indultak el egy kemény, fapados buszon Ázsia ismeretlen tájaira. 
Kalandos útjuk során nemcsak a veszélyekkel, hanem az előítéletek-
kel is szembe kellett nézniük. 
Hiszen mindenki drogmámorban 
fetrengő léhűtőket látott bennük. 
A népszerű író ezúttal a hippik 
izgalmas zarándokútjáról, vala-
mint egy rendhagyó szerelmi 
történetről mesél.

Paulo Coelho

UTAK – NAPTÁR 2019
136 × 208 mm, 264 oldal, kartonált
Rendelési kód: BW262
Bolti ár: 3699 Ft • KLUBÁR: 3440 FT

Ebben a gyönyörűen illusztrált naptárban az évet Paulo Coelho műveiből 
válogatott idézetek kísérik végig. Könyvei nemcsak a bestsellerlistákat vezetik, 
de társadalmi és kulturális párbeszédet is gerjesztenek. A kötet illusztrátora, 
Catalina Estrada már gyerekként ráeszmélt szülőhazája, Kolumbia vibráló és buja 
természetére. Jelenleg Barcelonában él, de nemzetközileg elismert illusztrátorként 
sem felejtette el gyökereit. Munkáiban, erőteljes színhasználatában ma is jelen 
van ugyanez a csodával teli rajongás.
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