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A J Á N D É K

A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL  
A MINIMUM RENDELÉSI 
ÉRTÉK 1000 FT!

Telefonon: (1) 33 77 333 
(hétköznapokon 8–16 óráig) 
E-mailen: konyvklub@lira.hu
(A termékek pontos adatainak 
megjelölésével.)
Postán: Líra Könyvklub, 
1105 Budapest, Kelemen utca 13. 
(A megrendelőlap elküldésével)
Helyi munkatársainkon keresztül:
Keresse helyi munkatársainkat: 
rendeléséért házhoz mennek, 
a kiválasztott könyveket pedig 
otthonába szállítják. 
További információ: (1) 33 77 333
Bármely boltunkban
Boltlista: www.lira.hu

RENDELÉSI 
LEHETŐSÉGEK:

7000 FT FELETTI  
MEGRENDELŐINKNEK 
AJÁNDÉK KÖNYVET  
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.)

Ne kérdezd, ki voltam
Egy díva emlékére
KARÁDY KATALIN
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Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CH101

Kimberley Freeman
Duett
Egy németországi faluban a fiatal Ellie 
operaénekesi karrier ről álmodik. Nagy
ravágyó tervei rengeteg csalódást hoz
nak számára. Londonban a tinédzser 
Angie Penny Bright néven a popszín
padok ünnepelt kedvence lesz, míg a 
drog foglyává nem válik. Mindkettejük 
élete szorosan összefonódik egy zenei 
producer ambiciózus terveivel.

Veronica Henry
Második otthonunk
A két unokatestvér, Georgia és Tabitha 
második otthonaként tekint az idilli al
máskertre. Amikor azonban egy harma
dik örököse is lesz a gazdaságnak, nehéz 
döntés elé kerülnek: szembenéznek a 
több évtizedes családi titkokkal, vagy le 
kell mondaniuk az álmaikról?

Lee Child 
Az ügy – Jack Reacher-krimi
1997 márciusa. Egy fiatal nőt brutáli
san meggyilkolnak Mississippi állam 
egyik álmos kisvárosában, Carter Cros
sing ban. A tetthelyhez közel katonai 
támaszpont áll. Vajon egy helyi lakos 
vagy esetleg a bázison szolgáló vala
melyik közlegény a gyilkos?

Király Levente
főszerkesztő

KETTŐ AZ EGYBEN!
Rendhagyó módon jelent
kezünk, a  Fidelió val közös 
kiad ványként, így összekötve 
a kultúra összes rajongóját: 
az  olvasókat a színházba, 
koncertre, kiállításra és mo
ziba járókkal. 

Népszerű íróink rengete
get foglalkoznak Magyaror
szág múltjának, főleg a 20. 
század történelmének feldol
gozásával, gondoljunk csak 
a legutóbbi időkből Spiró 
Györgyre vagy Závada Pál
ra – s most Vámos Miklós 
Dunapest című regényével 
erősíti tovább ezt a vonalat. 
Nagyinterjúnkban új köny
véről, az apákról, hősökről, 
különös házakról, cenzúráról 
és az álmokról beszél.

Nyáry Krisztián új köny
ve, az Általad nyert szép ha-
zát is a múltról szól, egész 
pontosan a magyar nemzeti 
himnusz előzményeiről, szü
letésének körülményeiről és 
kalandos utóéletéről: eskü
szöm, olyan izgalmas, mint
ha egy krimit olvasnánk.

Sumonyi Zoltán Tessék 
mondani, milyen vallású? 
című irodalmi anekdotagyűj
teménye pedig a 20. századi 
magyar irodalom nagyjainak 
hol vicces, hol megható tör
téneteit beszéli el.

Jó olvasást!

Főszerkesztő: Király Levente Olvasószerkesztő: Palczer-Aschenbrenner 
Eti A szerkesztőség címe: 1086 Budapest, Dankó utca 4–8. Telefon
szám: (1) 299 8004 Email: konyvklub@lira.hu Website: www.lira.hu 
A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához, másodközléséhez a Kiadó 
engedélye szükséges. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk fele-
lősséget. Kiadja: Líra Könyv Zrt. 1086 Budapest, Dankó u. 4–8. Felelős 

kiadó: A Zrt. elnöke. Marketingigazgató: Simon Ákos

Magazin kéthavonta 
XIV. évfolyam – KÜLÖNSZÁM 
2020. szeptember 15.

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CH112

A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL  
A MINIMUM RENDELÉSI 
ÉRTÉK 1000 FT!

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CH102
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Kristan Higgins
Várva vártalak
Colleen O’Rourke szívét dara
bokra törte az első pasija, és 
azóta nem kér a szerelemből. 
Megelégszik azzal, hogy az 
ikerfivérével közös bárjuk pultja 
mögött esténként trükkösebb
nél trükkösebb bájitalokat kever 
a vendégeinek.

Anders de la Motte
Kegyetlen tavasz
1985ben egy tizenhat éves 
lány rituális gyilkosság áldozata 
lett egy svéd erdőben. Amikor 
2019ben Thea Lind odaköltözik 
a közelben álló kastélyba, úgy 
dönt, kideríti az igazságot az 
esetről. 

John Hart
Hallgass!
Tíz év telt el, amióta az akkor 
kiskamasz Johnny húga nyom
talanul eltűnt az északkarolinai 
mocsárvidéken. A nehéz sorsú 
fiú az egyik barátjával látott neki 
a nyomozásnak, ám a húga éle
tét nem tudta megmenteni.

Angela Marsons
Törött csontok
Kim Stone felügyelő és csapata 
ezúttal egy fiatal prostituált és 
egy csecsemő gyilkosát keresi. 
Ahogy újabb áldozatok kerül
nek elő, egyre világosabbá válik, 
hogy egy sorozatgyilkost kell 
megállítaniuk.

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CH103

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CH104

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CH105

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CH107

Rachel Winters
Szerelem  
sokadik látásra
Eldőlhet egyetlen pillanat alatt a 
sorsunk? Evienek az állása forog 
kockán. Minden kreativitására 
szüksége van, hogy meggyőz
zön egy forgatókönyvírót: igenis 
létezik szerelem első látásra. 

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CH106

Sabrina Jeffries
A szerelmes vikomt
Amikor Dominick Manton elve
szíti az örökségét és a reményt, 
hogy a menyasszonya, Jane 
számára biztos jövőt nyújtson, 
megpróbál úgy véget vetni a 
jegyességnek, hogy a lány hír
nevén ne essen csorba. Később 
az örökség mégis Domra száll...

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CH108

LIRA KÖNYVKLUBRENDELJEN OKTÓBER 31-IG
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Bíró József
Akvarisztika kezdőknek
Egy gondozott akvárium igazi 
ékszere a lakásnak. A szerző a 
Low Tech Akvakertész Közösség 
alapítója és vezetője, hazánk 
egyik legismertebb akvaristá
ja. Kezdőknek szóló, gazdagon 
illusztrált kézikönyve minden 
akvarista bibliája.

Kit Yates
Ne hidd el az igazságot!
Miért (szinte) minden  
matematika?
Gondolkodásra serkentő köny
vében Yates sorsfordító esemé
nyek igaz történetét meséli el, 
amelyekben a matematika he
lyes vagy helytelen alkalmazása 
kulcsszerepet játszott.

J. M. Coetzee
Fogaskerekek
Kritikai írások
A kötet J. M. Coetzee 2000–2005 
között keletkezett irodalmi esz
széit gyűjti egybe. Szó esik ben
ne Márai Sándor, Gabriel García 
Márquez, Graham Greene, Phi
lip Roth, Samuel Beckett, Walt 
Whitman könyveiről is.

Yvonne Dederick
Pályakezdő  
milliárdosok
Útikalauz a valódi sikerhez
A kötet rendhagyó kalauz fia
ta lok nak. Hogyan építsd fel a 
karriered? Mit csinál egy in
fluenszer? Mit adhat nekünk a 
sport, a kultúra? Miért fontosak 
a személyes képességek?

Egy galaxissal odébb
Fantáziavilágok valóságai
A kötet tizenegy neves szer
zője az asztrofizika, a robotika, 
a  jövőkutatás, az irodalomtu
domány, a politológia, a szo
ciológia vagy éppen a neve
léstudomány szemszögéből 
vizsgálja olyan közkedvelt sci
fik és fantasyk világát, mint a 
Star Wars, a Terminátor, a Men 
in Black, az Alapítványsorozat, 
a Warcraft, a Marvelmultiver
zum vagy éppen a Külön-
vélemény. A jó tudós tiszteli 
a tényeket, de nem hagyja, 
hogy azok a földhöz láncol
ják. Nemcsak a fantázia hat 
megtermékenyítően a valóság 
módszeres megismerésére, de 
a kívülrőlbelülről ismerősnek 
hitt képzeletbeli világok is egé
szen váratlan színben tűnhet
nek fel, ha a tudomány eszkö
zeivel közelítünk feléjük.

Bolti ár: 4299 Ft 
Klubár: 3999 Ft
Rendelési kód: CH109

Bolti ár: 4299 Ft 
Klubár: 3999 Ft
Rendelési kód: CH110

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CH111

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CH114

Bolti ár: 4299 Ft 
Klubár: 3999 Ft
Rendelési kód: CH1113
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Ez a Pozsonyi úti ház az egyik 
„főszereplője” a regényének. 
Ön is lakott itt. Az épület 
története fogta meg?

1979ben költöztem a Pozso
nyi út 38.ba. Rögtön éreztem, 
írnom kellene róla, de keveset 
tudtam a történetéről. Nem 
beszéltek róla az itt lakó idő
sebbek. Volt egy régi óra az 
előcsarnokban, odaköltözé
semkor nem működött, meg
csináltattam, de időről időre 
újra elromlott. Szimbolikus 
ez az óra (is), mert az óráknak 
járniuk kell, az álló óra maga 
a halál. Apai családom nagy 
részét kiirtották a holokauszt 
időszakában, adósságnak 
éreztem, hogy írjak róluk. De 
apám, aki Tambovból, munka
szolgálatból szökött meg, s fél 
év alatt gyalogolt haza Pécsre, 
nem volt hajlandó mesélni. 
Amikor az Apák könyve című 
regényt írtam, sokat kutattam 
a családról a pécsi archívum
ban, de adatot alig találtam. 
Emiatt próbáltam inkább az 
összes magyar apáról írni. 

Úgy éreztem, ezzel elintéztem. 
Mégis egyre többet gondoltam 
rájuk. A tragikus sorsú ősök 
emléke szükségszerűen föltá
mad, s a múlt jelenné válik.

A Dunapest két idősíkban 
játszódik: egy 1944-ben, tör-
ténelmi szereplőkkel, a má-
sik pedig négy fiatal életén 
keresztül a jelenben. Hogyan 
jött létre ez a szerkezet?

Én eleinte mai emberekről 
akartam írni, arról, hogyan 
lehetséges, hogy ennyi idő 
után is ilyen mélyen hat ránk 
a holokauszt. Magyarországon 
most is erős antiszemita hullá
mok csapnak fel, ami számom
ra érthetetlen. Azt, hogy mi 
történt abban a néhány hónap
ban, sokan megírták, többek 
között Szép Ernő és Heltai Jenő 
is. Carl Lutzról nemrég meg
jelent egy interjú gyűjtemény, 
ahogyan Wallen bergről több 
életrajzi kötet is. Engem az 
érdekelt, mi van ma, de közben 
világossá vált, nem lehet róla 
a múlt nélkül beszélni.

A jelen, a fikciós történetek 
szereplői, a helyszínek, a tör-
téneteik nagyon ismerősek. 
Ákos a Római-parton él, 
akár ön. Sok a közös, mintha 
ifjúkori önmaga jelenne meg 
a fiatalokban.

Flaubert híres mondása, hogy 
Bovaryné én vagyok, igazán 
találó. Nincs olyan általam 
megírt figura, amelyikben 
valamennyire ne volnék ben
ne. A szerző legyen személyes 
kapcsolatban a hőseivel. 
Mindegyiküknek van élő 
mintája, akit összekevertem 
más személyekkel. 

A regény fókuszában a holo-
kauszt embermentői, Carl 
Lutz és Raoul Wallenberg 
állnak, de nem csak hősök-
ként, hanem szerelmeikben, 
fájdalmaikban, napi vívódá-
saikban megjelenő hús-vér 
emberekként.

Magyarország tartozik ennek 
a két történelmi alaknak, nem 
csak az a sok ezer ember, 

A Pozsonyi út 38–40., vagyis 
a mai Dunapark kávézó egy 
építészeti remekmű. Egykor itt 
lakott Heltai Jenő, Szép Ernő. 
Egyszerre hordozza a szép és a 
sötét múltat. Mert a hely szelleme 
nem ereszt. Legújabb regényéről 
beszélgettünk Vámos Miklóssal.

„Az én  
könyveimben 
sokat álmodnak 
az emberek”w
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Vámos Miklós

Dunapest
Dunapest – Linda, az Angliában 
élő francia nő (negyvenes) értet
te így félre egyszer fővárosunk 
nevét. Magyar származású férje 
halála után vaktában fölszáll az 
első repülőgépre, ami Budapest
re indul. Megismerkedik egy fia
tal lánnyal, Tóth Julival (húszas) 
és két fiatalemberrel (harmin
casok). A lány meghívja magá
hoz a Pozsonyi út 38–40.be, 
amely csillagos ház volt 1944
ben. Az 1938ban készült épület 
múltja és jelene köti össze a cse
lekmény két szálát. Történelmi 
alakok: Carl Lutz, a svájci alkonzul 
és Raoul Wallenberg, a  svéd kö
vetségi titkár is felbukkannak a 
történet során.

Bolti ár: 4699 Ft 
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CH115

akit megmentettek a haláltól, 
az összes többi is, mert az ő 
személyes példájuk valami
lyen módon éppen úgy emb
lematikus, mint az, ahogyan 
a nyilasok habozás nélkül 
lemészároltak gyereket, öre
get, asszonyt. Rájuk szerettem 
volna irányítani a reflektor
fényt. A magánéletükről sok 
minden kikövetkeztethető 
a róluk írt könyvekből. Az, 
hogy Carl Lutz beleszeretett a 
magyarországi házvezetőnőjé
be, olvasható az asszony lánya 
által szerkesztett interjúkö
tetben. Wallenbergről is sok 
minden sejthető, de az intuí
ció fontos eszköze az írásnak. 
Üdítő, hogy ilyen rettenetes 
körülmények között is van 
szerelem, adódnak örömök 
a legszörnyűbb időkben is, 
s ez a mai időszakra is áll. 
Az élet igenlés, hogy szeretek 
élni, szerintem minden köny
vemből sugárzik.

Ahogyan az édesapja sem 
beszélt a múltjáról, a dolgok 
elfedése a regény egyes sze-
replőiben is ott van. A köny-
ve megírásával közelebb 
jutott a saját múltjához?

Tizennégy éves koromig az a 
szó, hogy zsidó, a maga igazi 
értelmében nem hangzott el, 
csak káromkodásként hallot
tam a többi gyerektől. Sokáig 
azt sem tudtam, hogy én is 
érintett vagyok. Ezt a szót 
– ahogyan a cigányt sem – még 
nem lehet feszültség nélkül 
használni. De nem a szavakkal 
van baj, azok ártatlanok. 

A francia lány tévedés-
ből nevezi a fővárost így: 

Duna pest. Mi mindent szim-
bolizál a cím?

Az élet folyója, függetlenül 
attól, hogy mire használták 
a nyilasok. Összeköt két 
városrészt, országokat; a leg
fontosabb szimbólumunk 
lehetne ez a folyó. Wallenberg 
a regényben arra gondol, nem 
félneke attól a nyilasok, hogy 
megfertőzik a Dunát, s hoz
záteszi: Dunapestis. Innen 
a cím.

Múlt és jelen hol párhuzamo-
san futnak, olykor összeölel-
keznek a regényben. Melyik 
az erősebb szál, a jelen vagy 
a múlt?

Nagyjából azonos, terjedelmi
leg és a regényidő szempont
jából is. Mint amikor az erdő
ben két fa egymást átölelve tör 
a magasba, így képzeltem el.

A regényt álmok szövik át, 
álmodnak a házak, a holo-
kauszt vissza-visszatérő 
rémálma több szereplő-
nek. Az álmokhoz erős 
kötődése van.

Igaz. A Zenga zének című 
regényem, ami 1956ban 
játszódik, és erős cenzurális 
nehézségbe ütközött, a Mag
vető nem is adta ki, végül 
sok áldozat, némi cenzúra 
után a Szépirodalmi Kiadó
nál jelent meg, szép csönd
ben. Ez után írtam a Hanyatt 
homlok címűt, az húsz elég 
vad álomból áll. Gondol
tam, álmodni csak szabad! 
Mázlim volt, csont nélkül 
átment. Az álmok sokszor 
pontosabban fejezik ki a 
valóságot, mint a tények. 
Az én könyveimben sokat 
álmodnak az emberek.

Marton Éva

RENDELJEN OKTÓBER 31-IG
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IRODALOM

Kiss Noémi
Balaton
Balatonpart, forró nyár, nyolc
vanas évek. Kiss Noémi erőteljes 
Balatonnovelláiban a nyaralás 
önfeledt öröme mellett meg
bicsaklott sorsokat, bűnöket, 
titkokat és hazugságokat mos 
partra a víz. A Balaton a szabad
ságvágy könyve.

Thornton Wilder
Szent Lajos király hídja
Fordította: Kosztolányi Dezső
Limában leszakad egy kötélhíd, 
s a rajta áthaladó öt ember a 
mélyben leli halálát. Juníper 
atya, a tudós szerzetes az eset 
szemtanújaként éveken át ku
tatja az öt áldozat élettörténe
tét, sorsuk isteni elrendeltetését.

Anton Pavlovics Csehov
Meggyeskert
Spiró György fordításában
„Csehov érett darabjaiban béke 
van, a katonák dologtalanul 
unatkoznak, háborúról semmi 
hír, forradalmi mozgolódás nincs, 
de a cári birodalomnak vége van. 
Csehov azt is látta, mi követke
zik” –  írja a fordító, Spiró György.

Marianna D. Birnbaum
Apu
Marianna D. Birnbaum kisre
génye édesapja élettörténetét 
meséli el. A fiktív magnószala
gokról az apa szól a lányához, 
hogy élete végén elmesélje neki 
az életét, felidézze az ismert tör
téneteket csakúgy, mint a ko
rábban elhallgatott titkokat. 

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2790 Ft
Rendelési kód: CH117

Bolti ár: 1999 Ft 
Klubár: 1860 Ft
Rendelési kód: CH119

Bolti ár: 1299 Ft 
Klubár: 1210 Ft
Rendelési kód: CH120

Bolti ár: 2999 Ft 
Klubár: 2790 Ft
Rendelési kód: CH121

Marilynne Robinson
Háztartás
Fordította: Szabadkai Bernadett
Ruth és Lucille egy idahói kis
városban élnek nagy any jukkal, 
majd annak halála után nagy
nénjükkel. A regény pillanat
kép két árva lányról, akinek a 
felnőttkor küszöbén meg kell 
tanulnia a saját útját járni.

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CH116

Gion Nándor
Ez a nap a miénk
Gion regényciklusának harma
dik kötete a II. világháború his
tóriáját bontja ki: a háttérben 
titokban szervezkedő szerbek 
akcióit, a helyi zsidók deportálá
sát – a humánum mellett a vad 
indulatok, a nemzetiségipoliti
kai ellentétek alakulását.

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2325 Ft
Rendelési kód: CH118



9

LIRA KÖNYVKLUB

R É S Z L E T IRODALOM

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CH122

Sumonyi Zoltán
Tessék mondani,  
milyen vallású?
irodalmi anekdoták
A könyv vicces anekdoták füzére. 
Az összes történet hiteles, mert 
Sumonyi vagy jelen volt egy-egy 
eseménynél, vagy a szereplők 
maguk mesélték el neki. A kötet 
rendhagyó irodalomóra és egy 
csipetnyi huszadik századi törté-
nelem egybegyúrva.

Kellér Andor mesélte: – Az úgy 
volt, hogy 1944 őszén egyik 
este, amikor én már nemigen 
mászkálhattam a városban, 
egyszer csak csöngött a telefo
nom, és legnagyobb meglepe
tésemre Márai szólt bele.

– Szervusz, kérlek, itt Márai 
Sándor. Nem zavarlak? 

Meghatódtam, hogy valaki 
egyáltalán rám telefonál, és 
hogy éppen Márai, aki ugye az 
egyik legnépszerűbb író volt 
akkor, és készségesen mond
tam, hogy dehogyis zavar. 

– Azért kérdezem – mondta 
a telefonba –, mert most egy
két napra bejöttem Leányfa
luról, elmennék valami jobb 
szórakozóhelyre, de én már 
nem nagyon ismerem ezeket, 
gondoltam, elkalauzolhatnál. 

– Boldogan mennék veled, 
kedves Sándor – mondtam 
zavartan –, de tudod, én ilyen
kor már nem mutatkozhatom 
az utcán… 

– Ugyan, kérlek! – vágott 
közbe indulatosan –, velem le
szel. Érted megyek egy taxival. 
Mondd a címedet!

Végigjártunk néhány lokált, 
és éjfél után még benéztünk a 
Savoyba. Rendeltünk egy üveg 
pezsgőt, amikor is két elég csi
nos nő jött az asztalunkhoz, 
hogy leülhetnéneke hozzánk. 

– Természetesen, szép höl
gyek – mondta Márai, és intett 
a pincérnek –, akkor kérjünk 
még egy pezsgőt, de azt javas

lom, hogy azt már ne itt igyuk 
meg, hanem nálam, ahol sok
kal kellemesebben beszélget
hetünk. 

Négyen beültünk egy taxi
ba, átmentünk Budára a Mikó 
utcába, és ott bontottuk ki a 
másik üveget. Kicsit belekor
tyoltunk, közben mi finom 
szemjátékkal megegyeztünk, 
hogy ki melyik hölggyel men
jen, majd párosával távoztunk 
egyegy szobába. 

Egy jó félóra múlva megyek 
ki a fürdőszobába, és látom, 
hogy Márai ott ül a kád szélén, 
brokát háziköntösben, és szo
morúan cigarettázik. 

– Valami baj van, Sándor? – 
kérdeztem. 

– Nem tudom. Nem tudom, 
mi van velem, öregem. Nem 
sikerült. Nem megy. Nem ér
tem. Negyvennégy éves va

gyok, de ilyen még nem tör
tént velem. Neked sikerült? 

– Igen. Minden rendben volt. 
Márai egy mély sóhajjal szí

vott bele az arany végű Simon 
Arztba. 

– Ne cseréljük? 
– Hát, cserélhetünk – mond

tam. 
Megvártuk, amíg a hölgyek 

is végeznek a fürdőszobával, 
aztán cseréltünk. 

Amikor másodszor mentem 
ki, Márai megint ugyanúgy, ci
garettázva ült a kád szélén. 

– Na? Milyen volt? – kér
deztem. 

– Áh! Semmilyen! Ezzel se 
ment. Nem tudom, valami baj 
lehet velem. Nem is értem. Hát 
nem vagyok még olyan öreg! 
Nem is ittunk annyit. Neked? 

– Nekem nagyon jó volt. 
Rosszkedvűen újabb cigaret

tát vett elő a pirosfezes karton
dobozból, s merengve fújta ki 
a füstöt. Aztán rám nézett, de 
akkor már bujkált a szemében 
valami cinkos félmosoly. 

– Könnyű nektek! – mond
ta. – Nem nyomja a lelketeket 
a haza sorsa.

A HAZA SORSA
Részlet Sumonyi Zoltán Tessék mondani, milyen 
vallású? – irodalmi anekdoták című könyvéből, amely 
a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.

RENDELJEN OKTÓBER 31-IG



Szálinger Balázs 
Al-dunai álom
„A valósággal való egyezés nem 
a véletlen műve. Hanem a költői 
képzeleté”, szól a figyelmeztetés 
a könyv elején – és valóban: 
Szálinger Balázs első prózai kö
tetében a költői fantázia találko
zik a realizmussal. Friss és üdítő 
olvasmány.

Szaniszló Judit
Leli élete
„Az ember nem ott kezdődik, 
ahol az anyja véget ér.” Szaniszló 
Judit regényében semmi sem 
az, aminek látszik. A szerző saját 
maga helyett Leliről, Leli élete 
helyett családja életéről beszél, 
családregény helyett pedig sze
mélyes vallomást ír. 

Bolti ár: 3299 Ft 
Klubár: 3070 Ft
Rendelési kód: CH123

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CH125

Bakos Gyöngyi
Nyolcszáz utca gyalog
Bakos Gyöngyi első kötete szó 
szerint is erős irodalmi indulás. 
Városrészletek és epizódok a 
fiatal felnőttkor jelenétől a gye
rekkor mélyéig – ami összeköti 
ezeket a tereket és emlékeket, 
az a kisregény fiatal főszereplő
jének tudata és nézőpontja. 

Bolti ár: 2999 Ft 
Klubár: 2790 Ft
Rendelési kód: CH127

Annie Ernaux
Lánytörténet
Fordította: Lőrinszky Ildikó
1958, Franciaország. A vidé
ki kispolgári családból frissen 
szabadult tizenhét éves Annie 
először tölt el egy éjszakát egy 
fiúval. A fiú számára teljesen je
lentéktelen esemény felforgat
ja a lány életét. 

Bolti ár: 3299 Ft 
Klubár: 3070 Ft
Rendelési kód: CH126

Einar Kárason
Viharmadarak
Fordította: Patat Bence
Egy izlandi halászhajó hatalmas, 
jeges viharba keveredik. A hajón 
egyre több a jég, hiába törik és 
zúzzák rendületlenül. A fedél
zeten tartózkodó harminckét 
férfi számára hamar világos lesz, 
hogy már az életük a tét. 

Bolti ár: 2699 Ft 
Klubár: 2510 Ft
Rendelési kód: CH128

Tolnainé Kassai Margit
Óvoda az óvóhelyen
Sztehlo Gábor evangélikus lel
késznek egy eddig ismeretlen 
munkatársa kap nevet, arcot és 
hangot ebben a memoárnap
lóban: Tolnainé Kassai Margit  
fotográfus, az 1944–45ben a Jó 
Pásztor Bizottság gyermekott
honaiban bujkáló gondozónő.

Bolti ár: 4999 Ft 
Klubár: 4650 Ft
Rendelési kód: CH124

LIRA KÖNYVKLUBRENDELJEN OKTÓBER 31-IG
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Marnie berakta a tányérokat a 
mosogatógépbe, egyegy he
lyet hagyott közöttük.

– Így jobban elmossa – ma
gyarázta.

– Tudom – feleltem. Ezt min
den héten elmondta, mert én 
minden alkalommal felmor
dultam, szerintem ugyanis ez 
vízpazarlás.

– Jól alakulnak a dolgok 
Charlesszal.

Végigfutott a hátamon a hi
deg, kiegyenesedtem, és mély 
levegőt vettem.

Azelőtt csak egyszer került 
szóba kettejük kapcsolata, de 
a beszélgetés nem sült el jól a 
kettőnk különleges és hosszú 
évek óta tar tó barátsága miatt. 
Azóta csak felületes témákról 
beszélgettünk: mit terveznek 
a hétvégén, milyen házba köl
töznek majd egyszer messze 
Londontól, Charles anyjáról, 
aki rákban szenved, és Skóciá
ban várja a lassú, fájdalmas és 
magányos halált.

Sohasem került szóba, hogy 
már három éve együtt vannak, 
és pár hónappal azelőtt vélet
lenül – tudom, nem lett volna 
szabad ku takodnom  – talál
tam egy gyémánt eljegyzési 
gyűrűt Charles éjjeliszekré
nyének a mélyén. Persze a 
gyűrűt nyilván nem említ
hettem, de azt sem beszéltük 
meg, hogy közeleg már a nap, 
amikor végleg összekötik az 
életüket, és akkortól a mi húsz 

évünk ellenére sokkal erősebb 
kapocs lesz kettejük között, 
mint köztünk.

Arról sem beszéltünk, hogy 
gyűlölöm Charlest.

– Jó – feleltem röviden, 
mert attól tartottam, hogy egy 
teljes mondat, vagy akár egy 
két szótagú szó veszélybe so
dorhatja a barátságunkat.

– Szerinted nem? Szerin
ted nem alakulnak jól a dol
gaink?  – kérdezte Marnie. 
Csak bólintottam, és közben 
visszatöltöttem a maradék 
tejszínt a műanyag flakon
ba. – Ugye szerinted is illünk 
egymáshoz? – tette hozzá. 
Kinyitottam a hűtőszekrény 
ajtaját, és elbújtam mögé, 
közben lassan, nagyon lassan 
a felső polcra tettem a tej
színt. – Jane?

– Igen. Összeilletek – felel
tem.

Ez volt az első hazugság, 
ami elhagyta a számat.

Néha, bár inkább szinte 
mindennap, azon tűnődöm, 
ha nem hazudtam volna ak
kor, talán soha többé nem 
kellett volna. Mindig azt mon
dom magamnak, hogy az első 
hazugság volt a legártatlanabb 
az összes közül. Ez azonban 
szintén hazugság. Ha azon a 
pénteken őszinte lettem volna, 
talán, sőt, biztos minden más
ként történt volna.

Ezt feltétlenül tudnod kell. 
Azt hittem, jót teszek. Egy 
régi barátság olyan, mint egy 
összecsomózott kötél. Né
hány helyen elnyűtt, néhol 
erős és szilárd. Attól féltem, 
hogy a kettőnk között lévő 
szeretet túl gyenge, túl töré
keny ahhoz, hogy kibírja az 
őszinte véleményemet. Biz
tos voltam benne, hogy az 
igazság – azaz hogy senkit 
sem gyűlölök annyira, mint 
Charlest – tönkretette volna 
a barátságunkat.

Ha őszinte lettem volna, 
és feláldoztam volna a mi 
kapcsolatunkat az övékért, 
Charles valószínűleg még ma 
is élne.

Elizabeth Kay
Hét hazugság 
Az egész egyetlen aprócska 
hazugsággal kezdődött… 

Jane és Marnie tizen egy 
éves koruktól mindent meg
osztottak egymással. Tudták a 
másik legféltettebb titkait is. 
De amikor Marnie szerelmes 
lesz, minden megváltozik. Ek
kortól Jane már egy csúnya 
titkot rejteget.

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CH100

HÉT HAZUGSÁG
Részlet Elizabeth Kay azonos című regényéből, amely 
a General Press Könyvkiadó gondozásában jelent meg. 
Fordította Pejkov Boján.



Alexander Loyd
Emlékkód
Hogyan formáljuk újra  
az emlékeinket a boldogabb 
élet reményében?
A Gyógyító kód és a Szeretetkód 
nemzetközileg elismert szerzője 
legújabb könyvében radikálisan 
új megközelítést kínál énünk 
megújításához.

Dean Burnett
A boldog agy
A boldogság eredetének és 
értelmének tudománya
Az idióta agy szerzőjének má
sodik könyve a boldogságról és 
annak agyi eredetéről szól. Dean 
Burnett írásának nem az önsegí
tés az elsődleges célja, hanem  
az emberi elme bemutatása.

Koreeda Hirokazu
Bolti tolvajok
Sibata Oszamu és a fia, Sóta bol
ti lopásból él. Egy nap hazafelé 
menet figyelmük megakad egy 
ötéves kislányon, akit a szülei 
kizártak a lakásból. Oszamu ha
zaviszi a fagyoskodó gyermeket. 
A  könyvből készült film 2018
ban Arany Pálma díjat kapott.

Anneleen Bru
Így neveld a macskádat
Anneleen Bru macskaterapeuta 
kézikönyve mindent megcáfol, 
amit eddig a macskák termé
szetéről tudni véltünk. A köny
nyen elsajátítható trükkök és 
hasznos tippek segítenek a gaz
diknak, hogy megértsék a kis 
kedvencük testbeszédét.

Bolti ár: 3699 Ft 
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CH130

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CH129

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CH132

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CH131

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CH133

David Baldacci
Egy perccel éjfél előtt
Atlee Pine FBI-ügynök és asszisztense, Carol Blum az ügynök 
szülővárosában nyomoznak azzal a végzetes éjszakával kap-
csolatban, amikor Mercy, az ügynök ikertestvére eltűnt, Atlee-t 
pedig majdnem megölték. Kisvártatva egy nőt holtan találnak... 

12 A J Á N L ÓISMERETTERJESZTÉS
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Medgyes Péter
Milyen a jó előadó?
A kötet a sikeres előadók mű
helytitkaiba kalauzolja el az 
olvasót, akik magvas gondo
lataikat képesek közérthető és 
szórakoztató formában köz
vetíteni. Hogy hogyan? Ehhez 
ad hasznos ötleteket a szerző, 
Medgyes Péter.

Cangjang Gjaco
Lelked szélfútta  
madártoll
Fordította: Rab Zsuzsa, Sári László
A szerelmi élményeiről profán 
őszinteséggel valló ifjú költő 
maga a hatodik dalai láma. Az 
ő  verseit olvashatjuk ebben a 
kötetben, amely az ázsiai iroda
lom alapművének számít.

Bede Béla
Budapest építészete
Könyvünkben részletesen is
mertetünk 200 épületet, meg
adjuk a címét, GPSkoordinátáit, 
és hogy mikor látogatható. Az 
építészeti stílusokat időrendben 
bemutató könyvet több száz 
színes fotó teszi szemléletessé.

Csóka Judit
Mesék a szabadulásról
Csóka Judit klinikai szakpszicho
lógusmeseterapeuta negyedik 
meseválogatásában talán a le
hető legnehezebb témát bon
colgatja: miként válunk valaki, 
valami foglyává, s hogyan sza
badulhat lelkünk a szorításból. 
Lélekemelő olvasmány!

Banka Roland
A szamaras zarándok
Utazik a szamár a vonaton... – 
A  róla készült kép pillanatok 
alatt bejárta az internetet. De 
ki a szamár gazdája? Banka Ro
land mesél arról, miért s miként 
érkezett meg Fisterrába, hogy 
szamárháton járja végig az El 
Caminót.

Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CH138

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CH134

Bolti ár: 4990 Ft 
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CH139

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CH135

Bolti ár: 3500 Ft 
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CH136

Géva Csilla
Nagyon kék könyv
A most megjelenő könyv egy 
gyerekeknek szóló, környezet
tudatos gondolkodást fejlesztő 
sorozat második kötete. A víz té
máját járja körbe. A szerző vallja, 
hogy egyetlen ember sem von
hatja ki magát a felelősség alól, 
ha a vizek jövőjéről van szó.

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CH137
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Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CH303

David Lough

Nincs több pezsgő
Churchill és a pénz
Churchill életének szinte minden elképzelhető vonatkozását 
feltárták az életrajzírók, azonban eddig egyikük sem vizs
gálta a pénzügyeit. David Lough, aki befektetési és adóügyi 
tanácsadóként jól ismeri a pénzpiacok világát, nagyszabású 
művében részletesen elemzi Churchill viszonyát a pénzhez, 
és végigköveti pénzügyi tevékenységének hatását a politi
kájára. Hosszú évek kutatómunkájának eredménye e könyv, 
amely új megvilágításba helyezi a XX. századi ikonról alko
tott képünket.

Bolti ár: 5999 Ft 
Klubár: 5580 Ft
Rendelési kód: CH300
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Dániel András
A kuflik és az elveszett folt
Világszenzáció! A kuflitörténelemben először: 
egyetlen izgalmas egybefüggő történet két rész
ben! Továbbá soha nem látott lények megismétel
hetetlen vendégszereplése az elhagyatott réten!

Zalka Csenge Virág
A kalóz királylány
A kötet a világ minden 
tájáról gyűjt össze és 
mesél újra története
ket merész lányokról, 
megértő fiúkról és más, 
a közhelyeken túlmuta
tó, izgalmas figurákról.

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CH302

Bolti ár: 2250 Ft 
Klubár: 2090 Ft
Rendelési kód: CH304

Bartos Felicián
Andris és  
a fehér démon
Egy nap Andris egy másik, 
különleges világba kerül, 
ahol körbe rajongják, és 
azt szeretnék, ha legyőzné 
minden veszély forrását: 
a fehér démont. 

Agócs Írisz
Rajzolj egy 
krumplit!
Lesz belőle medve, 
lajhár, elefánt 
Egy könyvet, amiben 
efféle mondatok van
nak, csak szeretni lehet. 
Ez pedig pont egy ilyen 
könyv! Ráadásul krump
lit rajzolni mindenki 
tud – ellentétben a

Rendes Körrel, amit 
csak viszonylag 
kevesen.

Bolti ár: 2699 Ft 
Klubár: 2510 Ft
Rendelési kód: CH301
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Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CH140

Nyáry Krisztián
Általad nyert szép hazát
A Himnusz és a himnuszok 
kalandos élete

Nyáry Krisztián legújabb köny-
vében ezúttal nem emberek 
életét, hanem a Himnusz és a 
himnuszok kalandos történe-
tét meséli el.

Noha a magyar himnusz va
lóban sok mindenben más, 
mint a legtöbb nemzeti him
nusz, egy dologban bizonyo
san hasonlít rájuk: abban, 
hogy hazájában úgy tartják 
számon, hogy nagyon kü
lönbözik a többi himnusztól. 
KözépEurópában a himnu
szok eredetlegendája minde
nütt kéz a kézben jár kivételes 
egyediségük hangsúlyozásával. 
Himnuszunk esetében például 
gyakran előkerül, hogy ez a 
világ egyetlen szomorú him
nusza. Ezt azonban pontosan 
így tartják számon a csehek is, 
akiknek Kde domov můj? (Hol 
van hazám?) című himnuszá
nak fájdalmas hangnemét ta
nulmányok tucatjai elemzik. 
A középeurópai himnuszok 
többsége nem a diadalról vagy 
a megdicsőülésről szól, hanem 
az erre való várakozásról. Kö
zel sem egyedül Kölcsey versé
nek jellemzője a nemzeti múlt 
megidézése: a lengyel kivételé
vel minden térségbeli ország 
himnusza a letűnt korokon 
elmélkedik. A szövegekben 
rendre megjelennek a dicső
séges középkori uralkodók és 
az elődként azonosított, egy
kor volt ősi népek is: a dákok, 
az illírek vagy éppen „Ben
degúznak vére”, azaz a hunok. 
Nem egyedi az olyan jelképes 
hadi vereségek megidézése 

sem, mint a magyar mohácsi, 
a szerb koszovói vagy a cseh 
fehérhegyi csatáé, és termé
szetesen felvillan az esetleges 
nemzethalál réme is.

Mindez összefügg azzal, hogy 
a himnuszkeresés a nemzet
államá alakulás speciá lis sza
kaszában érte a közép európai 
népeket. Himnuszaik akkor 
születtek, amikor még nem 
jött létre önálló, független ál
lamuk, csak harcoltak érte, 
vagy vágyakoztak rá. Bonta
kozó nemzeti mozgalmaik 
többnyire a Habsburg Monar
chia, esetleg az Orosz vagy az 
Oszmán Birodalom ellenében 
jöttek létre, így himnuszaik 
nemcsak a nemzet, hanem 
a politikai függetlenség jel
képei is lettek. Mivel önálló 
államiságról legfeljebb álmo

dozni lehetett, a himnuszok 
által megszólított közösséget 
elsősorban nyelvi és kulturá
lis azonosságtudata határozta 
meg. Elfogadott nemzeti him
nuszok többnyire ott születtek, 
ahol a közösség már túl volt a 
közös nyelvi normák létreho
zásán (például nyelvújításon), 
ahol kiépültek a nemzeti kul
túra fontos intézményei (így 
léteztek már színházak, ahol 
előadhatták a dalokat), és vol
tak politikai reformmozgal
mak is, amelyek felkarolhatták 
a himnusz ügyét. A magyar 
himnusz abban sem a kivételt, 
inkább a szabályt erősíti, hogy 
egy már meglévő hazafias ver
set zenésítettek meg, vagy egy 
már ismert dalt kezdtek him
nuszként énekelni – keletke
zése után akár hosszú évtize
dekkel. Nem véletlen, hogy a 
legtöbb középeurópai nép egy 
időben tett szert nemzeti him
nuszra: döntően az 1830– 40es 
években. Tendencia, hogy a 
himnuszok nyugatról keletre, 
illetve északról délre terjed
tek: először az 1797es lengyel 
himnusz született meg, utoljá
ra az 1907es albán.

A KÖZÉP-EURÓPAI  
HIMNUSZOK
Részlet Nyáry Krisztián Általad nyert szép hazát –
A Himnusz és a himnuszok kalandos élete című köny-
véből, amely a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.

RENDELJEN OKTÓBER 31-IG
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Tiffany Schmidt
Könyvemben már láttalak
Randi Darcyval
Merrilee Campbell szerint a való 
életben már nem létezik lova
giasság, és hogy mi sem lehet
ne romantikusabb annál, mint 
hogy talál végre egy olyan fiút, 
aki pont úgy imádja őt, mint a 
szerelmi történetek hősei.

Mucha Dorka
Nincs idő
A gimnazista Lili szívét meghó
dítja Áron, de ahogy telik az idő, 
mintha álmai lovagja inkább 
börtönőrnek tűnne, és Lili lassan 
már azt sem tudja eldönteni, 
hogy meddig tart a szerető fél
tés, és hol kezdődik az, ami már 
nem normális...

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CH144

Bolti ár: 2690 Ft 
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CH141

12+

14+

Maros Edit
Bonyolult egy csaj
Adél nem elég jó semmiből 
(matekból pláne), az anyukájá
nak nem elég csajos, az apuká
jának nem elég sportos. Maros 
Edit a Hűvösvölgyi sulisorozat 
után ezzel a sodró humorú re
génnyel igyekszik könnyíteni a 
#bonyolult kamaszéveken.

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CH142

12+

Marie Pavlenko
Én vagyok a napod
Déborah az érettségi évét kezdi. 
Az édesanyja dühödten vag dos
sa szét a magazinokat, az apja 
pedig egy hosszú, göndör hajú 
nővel enyeleg. Déborahnak sok 
barátra és humorra van szüksé
ge, hogy átvilágíthasson a tor
nyosuló felhőkön, mint a nap.

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CH143

14+

Jane Austen
Büszkeség és balítélet
Az öt hajadon leánygyermekkel büszkélkedő Bennet család még 
nem sejti, hogy a szomszéd birtokot megvásárló ifjú, vagyo nos 
nemes ember és legjobb barátja akaratlanul is alaposan felfor
gatják majd a családtagok hétköz
napjait. Jane Austen leg is mertebb 
és legtöbbször filmre vitt romanti
kus regénye.

16 NAGYOBBAKNAK A J Á N L Ó

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CH145

EXKLUZÍV 

KIADÁS
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G Y E R E K K Ö N Y V E K

Louisa May Alcott
Jó feleségek
Vidám sürgésforgással kezdő
dik Louisa May Alcott lebilin
cselő regényének a folytatása: 
esküvőre készül a család. A  Kis-
asszonyok óta eltelt három év, 
a  March lányok felnőttek, és 
nagy várakozásokkal tekintenek 
a jövőbe.

J. F. Cooper
Nagy indiánkönyv
Vadölő, Sólyomszem, Bőrharis
nya – ki ne hallotta volna eze
ket a neveket? James Fenimore 
Cooper híres, öt regényből álló 
sorozata egy kötetben jelenik 
meg, felidézve az északameri
kai indiánok és az angol–francia 
fehér telepesek viszályait.

Balázsy Panna
Szandra és a csajok
Csokiszuflé
„Az elmúlt hónapokban csoda 
dolgok történtek velem: elalud
tam óra alatt a saját ágyamban, 
egyelőre csak online ismerem 
az új osztálytársamat, és a szom
széd néni világsztár lett, mert 
gázálarcban jár vásárolni.” 

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CH146

Bolti ár: 6990 Ft 
Klubár: 6500 Ft
Rendelési kód: CH148

Tóth Krisztina
Kígyóuborka
Ünnepnapok és hétköznapok, 
tipikus és különleges élethely
zetek tekerednek végig ezen 
a köteten – pont, mint egy kí
gyóuborka. Tóth Krisztina valódi 
gyerekhangon szólaltat meg 
valódi gyermeki gondolatokat 
soksok bájjal, humorral.

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CH147

Tony Wolf
Mítoszok és legendák
Hogyan lett Zeusz az istenek 
királya? Milyen hőstetteket haj
tott végre Héraklész? Hogy tu
dott kijutni Thészeusz királyfi a 
labirintusból? A legismertebb 
görög mondák és mítoszok egy 
kötetben, Tony Wolf nagyszerű 
illusztrációival!

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CH149

Bolti ár: 2290 Ft 
Klubár: 2130 Ft
Rendelési kód: CH150

Catherine Gilbert Murdock
Fiú könyve
Egy csodákkal teli utazás története
A rejtélyes múltú, púpos, sokat 
gyúnyolt Fiú ért az állatok nyel
vén, és ügyesen mászik fára. Ta
lán ezért is viszi magával Secun
dus, a különös zarándok, hogy 
együtt gyűjtsék össze Szent Pé
ter hét értékes ereklyéjét.

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CH151

12+ 8+ 8+

8+8+ 6+



18

LIRA KÖNYVKLUBRENDELJEN OKTÓBER 31-IG

G Y E R E K K Ö N Y V E K

Pippa Funnell
Vadóc
Nyereg és istráng
Új vendég érkezik az Ezüstpat
kó tanyára, Vadóc, a kezelhetet
len almásderes. A gazdájának 
fogalma sincs, hogy mihez 
kezdjen vele. Vadóc ugyanis 
senkinek nem engedi, hogy a 
közelébe menjen.

Farkas Nóra
Összeköt a barátság
Kobak nem szeret elbúcsúzni 
az anyukájától reggel az óvodá
ban. Ilyenkor durcás, még Pan
nival sem akar együtt játszani. 
Hátat fordítanak egymásnak, 
és külön építenek. Csakhogy 
végül mégis kiderül, milyen jó 
móka a közös játék.

Kertész Edina
Lajhár, a sztár
Lona szeretné, ha az osztály 
menő lányai, Menta, Málna és 
Napsugár bevennék maguk 
közé a csapatba. Igyekszik fel
hívni magára a figyelmet, de 
mindenki kineveti. Még szeren
cse, hogy új barátra talál Drazsé, 
a környezetvédő személyében.

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CH152

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CH155

Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CH153

Finy Petra
Bodzaszörp
Vannak bizonyos színek, illatok, 
hangok, melyeket a nagyszü
leink hez kapcsolunk. A cseresz
nye pirosa, a bodza illata vagy 
a lágy dúdolás, amivel a mama 
álomba ringat. Ebben a könyv
ben minden mese a nagyszü
lőknek tiszteleg.

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CH157

8+

4+ 4+

7+

Andreas H. Schmachtl
Alma Magdi – Barátok  
a Vadrózsa utcából
Alma Magdinak és barátainak 
minden nap új meglepetést tar
togat. Hőlégballonnal utaznak, 
kalandba keverednek egy világí
tótoronnyal, megmentik Mollyt, 
és megfejtik a szellem rejtélyét, 
aki a falu boltjában kísért.

Bolti ár: 3290 Ft 
Klubár: 3060 Ft
Rendelési kód: CH154

6+

Piotr Socha
Fák
Látogass el a fák különleges 
világába! Nézd meg, melyik a 
legmagasabb, a legöregebb és 
legvastagabb közöttük! Talál
kozz az entekkel, Ádámmal és 
Évával, Robin Hooddal és Budd
hával! Lenyűgöző képes album 
a fák csodálatos világáról. 

Bolti ár: 4990 Ft 
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CH156

8+


