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7000 FT FELETTI MEGRENDELŐINKNEK 
AJÁNDÉKKÖNYVET KÜLDÜNK. 
(Az ajánlat a postai és helyi munkatársain kon keresztüli megrende-
lésekre vonatko zik, és a készlet erejéig ér vé nyes! Ha a meg hirdetett 
könyv elfogyna, akkor ugyanilyen értékű könyvet küldünk helyette.)

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:

A NASA az élet nyomait keresi a Naprendszerben: a legújabb kül-
detésben egy űrszondát készülnek lebocsátani a Titánon található 
Kraken-tengerre. A Szaturnusz legnagyobb holdján azonban ki-
számíthatatlan, zord körülmények uralkodnak, ezért a szondát irá-
nyító programnak képesnek kell lennie önállóan, emberi beavat-
kozás nélkül működnie. Melissa Shepherd, a zse niá lis informatikus 
kifejleszti Dorothyt, az emberi gondolkodáshoz legközelebb álló 
mesterséges intelligenciát. A tesztelés alatt azonban egy végzetes 
hiba történik, és a szoftver elszabadul, majd kikerül az internetre.

Dougles Preston

A Kraken- 
küldetés
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Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CK001  

Bolti ár: 5999 Ft 
Klubár: 5580 Ft
Rendelési kód: CK031

Sarah Crossan
Darázsfészek
Ana és Connor feleség és férj, anya és apa – három 
éve szeretők. Szűk hotelszobákban, zsúfolt kávé-
zókban, rövid üzenetekben és lopott hétvégéken 
egy olyan világot építenek maguknak, amelyben 
kettejükön kívül nincsen másnak hely, és amelyből 
esténként más-más családhoz térnek haza.

Krasznahorkai  
László
Herscht 07769
Herscht 07769 – ennyit ír a borítékra feladóként az 
Angela Merkel kancellári hivatalába küldött levelekre 
a türingiai kisvárosban élő falmosó. Krasznahorkai új 
nagyszabású műve napjaink Németországában ját-
szódik, annak is a mélabús keleti felében, amely egy-
szerre Johann Sebastian Bach műveinek forrásvidéke 
és a neo náci mozgalmak egyre kevésbé titkos bázisa. 

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CK033

James Powell
2084 – Az eltűnt jég nyomában
Képzelt riport a klímaváltozásról
2084-et írunk. Idős kutatók, tudósok, szakértők, po-
litikai vezetők és humanitárius követek emlékeznek 
vissza a globális felmelegedés több évtizeddel ko-
rábbi kezdeteire, fordulópontjaira és következmé-
nyeire. A velük készült fiktív interjúk révén bejárjuk 
az egész világot, hogy megtudjuk, mi történt az 
emberiséggel és az élővilággal a 21. században. 
A  könyv szerzője, James Powell bemutatja, milyen 
sors vár Földünkre és az emberiségre – ha nem te-
szünk ellene sürgősen.

Főszerkesztő: Király Levente Olvasószerkesztő: Palczer-Aschenbrenner Eti Tervezőszerkesztő: 
Szabó Rózsa A szerkesztőség címe: 1086 Budapest, Dankó utca 4–8. E-mail: konyvklub@lira.hu 
Website: www.lira.hu A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához, másodközléséhez a Kiadó enge délye 
szükséges. Az esetleges nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Kiadja: Líra Könyv Zrt. 1086 

Budapest, Dankó u. 4–8. Felelős kiadó: A Zrt. elnöke. Marketingigazgató: Simon Ákos 
Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft.

Website: www.olahnyomda.hu Vezérigazgató: Oláh Miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333IS
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Magazin kéthavonta 
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2021. február 16.

Király Levente

Kedves Olvasók!

Ez az utolsó alkalom, hogy én 
írom ezt a kis bevezetőt a Líra 
Könyvklubban, ugyanis a Cor-
vina Kiadó igazgatójaként foly-
tatom munkámat. Átadom a 
stafétabotot volt kollegámnak, 
a magvetős Szegő Jánosnak, 
aki máris egy remek interjú-
val jelentkezik: az idén 75 éves 
Bereményi Gézát kérdezi leg-
újabb könyvéről, az eddig írt el-
beszéléseit egybegyűjtő Azóta 
is élekről. Bevallom, otthon több 
sercegős-pattogósra hallgatott 
lemezem is van a Cseh–Bere-
ményi párostól, ezeket még kis-
gyerekként hallottam először, 
és persze imádom Bereményi 
filmjeit és könyveit – nagyon 
várom már, hogy elkészüljön a 
Magyar Copperfield folytatásával!

Még két interjút ajánlok 
Önöknek, az egyik a Lee Child–
Andrew Child szerzőpárossal 
készült, akik Jack Reacher leg-
újabb történetéről osztanak 
meg érdekességeket, illetve Ma-
ros Edittel, aki a nagysikerű Hű
vösvölgyi suli után jelentkezik a 
Bonyolult egy bandával. 

Jó olvasást!



2020 SIKERKÖNYVEI

Bolti ár: 4999 Ft 
Klubár: 4650 Ft
Rendelési kód: CK003

Bolti ár: 5499 Ft 
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CK004

Bolti ár: 2699 Ft 
Klubár: 2510 Ft
Rendelési kód: CK005

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CK008

Dragomán György
Főzőskönyv
Dragomán szenvedélyes író és 
szakács, régi és új ételek őrző-
je és megalkotója, receptek 
lelkes egyszerűsítője. A Főzős
könyv praktikus és roppant 
élvezetes társ a konyhában a 
reggelitől az ebéden át a va-
csorákig.

Bereményi Géza
Magyar Copperfield
Bereményi Géza önéletrajzi re -
génye elsősorban a gyermek- és 
ifjúkorral foglalkozik. 1956-ban 
tízévesen éli át a forradalom 
fordulatait, hogy kamaszkori 
lázadása és ifjúkori indulása 
egybeessen a Kádár-rendszer 
megszilárdulásával. 

Ljudmila Ulickaja
Csak egy pestis
Fordította: Morcsányi Géza
A Csak egy pestis arról szól, 
mekkora tragédiát okozhat 
egy rosszul viselt maszk, ho-
gyan kezeli egy autoriter állam 
a járványveszélyt, és hogyan 
ismétli a történelem folyama-
tosan önmagát.

Király Levente (szerk.)
Karinthy megmondja
Karinthy Frigyes a magyar iro-
dalom állócsillaga, fenegye-
reke és Charlie Chapline egy-
ben. Az abszurd helyzetekbe 
keveredő kisembert benső-
séges szeretettel figurázza ki, 
a hatalmaskodókat pedig a rá 
jellemző nyelvi bravúrral csip-
kedi.

Bolti ár: 4699 Ft 
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CK007

Vámos Miklós
Dunapest
Dunapest – Linda, az Angliá-
ban élő francia nő (negyvenes) 
értette így félre egyszer főváro-
sunk nevét. Magyar származá-
sú férje halála után vaktában 
fölszáll az első repülőgépre, 
ami történetesen Budapestre 
indul. Itt hamarosan új ismerő-
sökre tesz szert. . .

Bolti ár: 3900 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CK801

Bolti ár: 4299 Ft 
Klubár: 3999 Ft
Rendelési kód: CK009

Jonas Jonasson
Édes a Bosszú  
Részvénytársaság
Fordította: Kúnos László
Jonas Jonasson új, fergeteges 
humorú regényében egy krea-
tív svéd reklámszakember cége, 
az Édes a Bosszú Rt. vállalja kü-
lönféle sérelmektől szen vedő 
ügyfelei részére a bosszúállás 
lebo nyo lítását...

Grecsó Krisztián
Vera
Szeged, 1980. Vera negyedik 
osztályába jár, jó tanuló, jó 
sportoló. A papa a honvéd-
ségen dolgozik. De Vera biz-
tonságosnak hitt élete pár hét 
leforgása alatt megváltozik. 
Grecsó Krisztián regénye arról 
szól, hogy a családi titkokat fel-
fedni jórészt bátorság kérdése. 

Bolti ár: 3699 Ft 
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CK800

Rendeljen könyvet április 12-ig!
 www.lira.hu         (1) 33 77 3334

Lucinda Riley
Pillangószoba
Posy Montague a hetvenedik 
születésnapjához közeledve 
még mindig a gyönyörű, suf-
fol ki házban él. Váratlanul fel-
bukkan a múltból Freddie, Posy 
első szerelme, s az asszony 
előtt hamar nyilvánvalóvá lesz, 
hogy otthona és volt szerelme 
pusztító titkot őriz.



Bolti ár: 5990 Ft 
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CK901

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CK902

Bolti ár: 6999 Ft 
Klubár: 6510 Ft
Rendelési kód: CK903

Ken Follett
Egy új korszak hajnala
A Katedrális előzménye.
A regény négy főszereplőjének 
életén keresztül megismerjük 
az 1000 körüli Anglia kegyet-
len és vad társadalmát, ahol a 
király megpróbál érvényt sze-
rezni a jognak és a törvényes-
ségnek.

Kepes András
A boldog hülye  
és az okos depressziós
Kepes András önironikus köny-
vében azt kutatja, lehetünk-e 
boldogok egy átalakuló és el-
lentmondásos világban. Csak 
a leegyszerűsítő magyaráza-
tokban hiszünk, vagy képesek 
vagyunk kritikusan szemlélni 
önmagunkat és a jövőnket?

Presser Gábor
Presser könyve
Presser Gábor elérkezettnek 
látta az időt, hogy elmondja, 
ő hogyan élte meg a „Presser- 
sztorit”. A személyes hangú 
életrajzi könyvből most új 
megvilágításba kerülnek egy 
legendás korszak ismert (és is-
meretlen) történetei.

Bolti ár: 3799 Ft 
Klubár: 3535 Ft
Rendelési kód: CK904

Leiner Laura
Bízz bennem
Egy év telt el az Iskolák Orszá-
gos Versenye óta. A Szirtes 
tavalyi győzelme után a gimi 
összes diákja beadta a jelent-
kezését a következő évi meg-
mérettetésre. Kocsis igazgatón 
hatalmas a nyomás: vajon me-
lyik négy diákja lehet képes a 
címvédésre.

Orvos-Tóth Noémi
Örökölt sors
Családi sebek  
és a gyógyulás útjai
Ez a könyv végigvezeti az olva-
sót egy transzgenerációs ön- 
  is me reti úton, hogy saját életé-
ben tetten érhesse és helyre-
hozhassa a múltból megörökölt 
negatív érzelmi viszonyulásokat 
és viselkedési mintákat.

Bolti ár: 3360 Ft 
Klubár: 3125 Ft
Rendelési kód: CK900

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CK905

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CK906

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CK907

Dr. Csernus Imre
Főnix
Csernus Imre úgy véli, a mosta-
ni, járványtól sújtott, válságos 
időszak eddig soha nem látott 
lehetőséget kínál a megúju-
lásra. A főnix legendájából ki-
indulva egész rendszert épít 
fel, amelyben végigveszi sorra 
a buktatókat és bemutatja az 
újjászületés feltételeit.

Dezső András
Magyar kóla
A kokain útja Magyarországon
A szerző – aki az olvasóval 
megismerteti az első magyar 
kokainkirály történetét is – ku-
tatómunkája során ismét el-
merült az alvilágban és a felvi-
lágban, megtörtént eseteknek 
járt utána, hogy bemutassa, 
milyen is a „magyar kóla”.

Edith Eva Eger
Az ajándék
12 életmentő lecke
A döntés című sikerkönyv szer-
zőjének új, inspiráló és gya-
korlati tanácsokat tartalmazó 
kalauza segít, hogy megszaba-
duljunk a romboló mintáinktól 
és bénító gondolatainktól, s 
ezáltal szabadon élvezhessük 
az életet.

Rendeljen könyvet április 12-ig!
 www.lira.hu         (1) 33 77 333

Rendeljen könyvet április 12-ig!
 www.lira.hu         (1) 33 77 333 5
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INTERJÚ

 Azóta is élek címmel összegyűj-
tött elbeszéléseket tartalmazó köte-
ted különleges helyzetben jelenik meg 
mintegy beékelődve a 2020-ban meg-
jelent önéletrajzi regényed, a Magyar 
Copperfield és annak a most is írt 
folytatása közé. Milyen érzés volt új-
raolvasni a kisepikai korpuszt?

Az derült ki, és ez valamelyest engem 
is meglepett, hogy az elmúlt évtize-
dekben folyamatosan írtam a novel-
lákat, akkor is, amikor valami egé-
szen mást csináltam. Mégiscsak az 
irodalommal jegyeztem el magam, 

az maradt a szakmám, pedig sokszor 
el akartam térni az irodalomtól. De 
ha egy kis szünet volt valamiben, jött 
a kísértés, hogy írjak, írjak valamit. 
Ezért is jött nekem kapóra a novella 
mint rövidebb műfaj.

 Az 1970-es pályakezdésed mint-
ha a néhány évvel későbbi prózafor-
dulatnak lenne az egyik első moz-
zanata: a hagyomány át- és beépí-
tése, a kísérletezések evidenciája, az 
őszinteség és annak imitációja akár 
Esterházy Péter írásművészetét is kö-
zel hozza, csak később valahogy ezt 

nálad elfeledtette az a sok minden 
más, amit alkottál.

Közös volt a humorunk, azt építet-
tük be az írásainkba. Kalauzhal-féle 
voltam, elsőként jelentem meg ezzel 
a humorral. Hasonló volt a humo-
runk mellett a távolságtartás is, ez 
természetes volt, távolságtartás a 
szü leinktől, a felnőttektől, a világtól. 
Szinte az összes fiatal ember abban 
az időben ugyanabba a helyzetbe 
volt szorítva.

 Te magad válogattál a korábbi 
három elbeszéléskötetből. Mi alapján 
tudtál tallózni?

Két vagy három érdemtelen novel-
lát hagytam ki: azokat találtam most 
érdemtelennek, amelyek a kordivat-
nak voltak a termékei.

 A mostani kötet összeállítása-
kor néhány írásnak új címet adtál és 
megváltoztattad a korábbi kötetek 
sorrendjeit, így más lett az egész dra-
maturgiája.

Elsősorban időrendbe tettem őket, 
egy olyan olvasót feltételezve, aki 
kronologikus sorrendben fogja ol-
vasni a történeteket, de néhány he-
lyen felülírtam ezt az általam kita-
lált szabályt.

„Forgatom 
magamban 
a korszakot”

Bereményi Géza 2021 januárjában ünnepelte  
75. születésnapját. A Magvető Kiadó erre 
az alkalomra jelentette meg összegyűjtött 
elbeszéléseit. A nagy sikerű Magyar Copperfield 
szerzője jelenleg az életregény folytatásán  
dolgozik. A pályakezdés körülményeiről,  
a fontos találkozá sokról és a memoár következő 
kötetéről is beszélgettünk vele.
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 Már a 2016-os Versek esetében 
is nagyon izgalmas volt figyelni, ho-
gyan rendezed újra a szövegeket, 
milyen ciklusokban gondolkodsz. Az 
egyik egységnek Kassák Lajos után 
szabadon az Egy ember élete címet 
adtad, ezzel már-már a Magyar 
Copperfield memoár-közeli műfaját 
is megelőlegezted.

Igen, akkortájt kezdtem hozzá az 
önéletírásom legelső változatához, 
és akkoriban ezért is olvastam a 
műfaj klasszikusait. De ez a ren-
dezgetés korábban is az egyik ked-
venc foglalatosságom volt; például a 
Cseh Tamásnak írott számtalan dal-
szövegemet témák szerint csopor-
tosítottam, és aztán így is jelentek 
meg a lemezeken. Nagyon szeretem 
a dramaturgiát. 

 Ha az új könyvedet olvassuk, fel-
tűnik, hogy több filmed (Eldorádó, 
Hóesés a Vízivárosban) előzménye 
is eredetileg novella volt. Mint a ma-
gok a hó alatt, olyanok ezek az epikai 
ős-szövegek. Van olyan írásod, ami-
ből csak egy név, egy motívum, egy 
jellegzetes duma került át valame-
lyik általad írt filmbe, máshol pedig 
mélyebb-komplexebb összefüggések 
vannak.

Az általad említett mag eredendően 
és minden esetben életem egy-egy 
korszaka volt. Ezekből jöttek aztán 
létre a különböző műalkotások. 
Maguknak az írásoknak az átalakí-
tásait és tovább-formálásait nagyon 
élveztem. És látod, nem is tudok az 
írásaimról beszélni anélkül, hogy az 
élet-tényeimet hozzá ne illesszem az 
adott pillanathoz. Hogy mikor me-
lyik albérletben laktam például. 

 Vannak kifejezetten hosszabb 
elbeszélések is a kötetben, már-már 
kisregények.

Ezek a bizonyos hosszabb írások 
maguk követelték meg ezt a for-
mátumot. Idővel rájöttem, hogy a 
rövidebb szövegeket össze is lehet 
fűzni. Amúgy minden írásom a 
semmiből indul. Minden mondat 
és minden kijelentés a semmiből 
születik. Aztán jön a múzsa, és súg. 
Nem az író tehet róla. Innen nézve 
az epika is költészet, de mivel nem 
tudok elmenni a végéig, addig a fo-
kozatig, ahová az igazi költőknek 
kell, ezért maradtam a prózában. 
Abban utazom. Albérletről albér-
letre.

 A könyv szerkezete keretes lett. 
És ez épp nem lezárt, hanem nyitott 
szerkezet. Az 1970-es első köteted, 
a mára már kultikus A svéd király 
anyaga van az elején, a végén pedig 
olyan nemrég keletkezett visszaem-
lékező elbeszélés is helyet kapott, 
amelyben már a megjelent könyv la-
pul a zsebedben…

…Igen, és ezzel „igazolom magam” 
a gyanakvó fiatal rajztanárnak, akit 
úgy hívtak, Cseh Tamás. Igen, ez így 
is történt. Ezt a történetet is szeret-
ném még hosszabban megírni majd.

 Így kezdtem című novelládban 
ezeket a figurákat „referenciaszemé-
lyeknek” nevezed. Ilyen volt Cseh 
Tamás mellett Ajtony Árpád és Bódy 
Gábor, vagy a legendás Dixi, azaz 
Gémes János is. Sajátos ábécé.

Nagyjából ebben a sorrendben is 
ismertem meg őket, bár a B-vel kez-
dődik ez az oldal, Bódyt ismertem 
meg először. 

 Bódy nagyon fontos figura, írsz 
róla a novellákban, és most készülő 
regényedben is szerepel majd.

Igen, hosszabban is írok róla. Bódy 
volt az első, aki a szemembe nézett, 
és azt mondta, író vagyok.

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CK015

Bereményi Géza

Azóta is élek
Összegyűjtött novellák

A korábban megjelent novellás-
köte  tei ből maga a szerző válogatta 
az új könyv anyagát. Az olvasó ere-
dendő mozgásában érzékelheti a 
Bereményi-mitológia alakulástör-
ténetét, bizonyos motívumok és 
figurák megszületését és tovább- 
formálódását, az otthonvesztés és 
a hazatalálás következményeit. 

7
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Az Eötvös-klubban ismerked-
tem meg vele, hosszú beszélgetés-
be bonyolódtunk, két és fél napig 
tartott. Járkáltunk ide-oda, néha 
aludtunk és beszélgettünk. Azt hit-
tem, ez egy nagy barátság kezdete. 
Végül nem lett az, de ő volt az első 
mesterem.

Később eltávolodtatok egymás-
tól. Elítéltem őt azért, mert úgy 
éreztem, feladta az irodalmat a film 
kedvéért. Ezt akkor nehezményez-
tem.

Bódy nagyon furcsa ember volt, 
az élete és a halála is. Utóbbit töb-
ben is kutatják. Ezekről hosszab-
ban írok majd az új regényben. De 
Bódy vezetett el Ajtony Árpád- 
hoz.

 Ajtony Árpádról mintáztad Aj-
vázt a Vadnai Bébiben. Ígéretes pá-
lyakezdés után 1973-ban Franciaor-
szágba disszidált.

Ajtonyt úgy hívtam magamban: 
a nagy bujkáló. Kint egy új életet 
kezdett, az írást pedig abbahagyta. 
Amikor hazajött, akkor feszengve 
találkoztunk. Évtizedekkel később, 
már a rendszerváltás után jelent 
meg az első kötete, és kihagyta be-
lőle a két legjobb írását. Mind Bódy, 
mind Ajtony ködlovag volt, a maga 
korának a ködlovagja, akárcsak a 
régebbi klasszikus időkben Gozsdu 
Elek vagy Petelei István, a legna-
gyobb ködlovag pedig alighanem 
maga Krúdy Gyula volt.

 Ezek a könyv végén található, 
mostanság írt történetek – filmes ha-
sonlattal élve – talán az újabb önélet-
rajzi regény előzetesei?

A Magyar Copperfieldet több mint 
három évig írtam. Most, 2021 legele-
jén elképzelhető, hogy az életregény 
folytatása gyorsabban elkészül majd.

 Min múlik?

Elsősorban azon, hogy mennyire 
tudok az emlékeimben rendet tenni. 
A Magyar Copperfield írása közben 
valósággal szárnyakat kaptam. Va-
lahogy megtaláltam a saját műfajo-
mat a memoárírásban.

 Most hol tartasz, megvan már ez 
az utazósebesség?

Most még csak a bejáratnál topor-
gok, akárcsak a múltkor. Akkor is 
így kezdődött. A dekkolással. Nem 
merem átlépni a küszöböt. Gyűj-
töm a részleteket. Ugyanúgy talán 
megered a nyelvem majd a topor-
gás végeztével. Mindennap, amikor 
felébredek, erre gondolok és ezen 
gondolkodva alszom is el. Forgatom 
magamban a korszakot.

Szegő János
(Az interjú egy Bereményi Gézával  

készített portréfilm szerkesztett átirata.)
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Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CK017

Bolti ár: 4490 Ft 
Klubár: 4170 Ft
Rendelési kód: CK018

Jennie Fields
Sorshasadás
Az egykor atomfizikusként dolgozó Ro-
salindot felkeresi az FBI, és arra kéri, hogy 
kémkedjen a volt szerelme után, mert azt 
gyanítják, hogy nukleáris titkokat ad át a 
Szovjetuniónak. De vajon képes elárulni 
a férfit, akit egykor szeretett, és talán még 
most is szeret?

Nele Neuhaus
Gonosz farkas
Egy forró júniusi napon egy nagyjából 
tizen hat éves lány holttestét halásszák ki a 
Majnából. Az ismeretlen áldozat nem szere-
pel az eltűnt személyek listáján. A nyomok 
egy televíziós műsorvezetőhöz vezetnek, 
aki az egyik műsorához végzett kutatás 
közben veszélyes emberekkel került össze-
tűzésbe.

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CK019

Chris Carter
A keresztes gyilkos
Los Angeles egyik elhagyatott házában egy 
kegyetlenül meggyilkolt fiatal nő holttes-
tére bukkannak. A két fakaróhoz kötözött 
meztelen áldozat arcáról lenyúzták a bőrt – 
miközben még élt. Tarkójába különös ket-
tős keresztet véstek – ez a keresztes gyilkos-
ként ismertté vált pszichopata jele.

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CK020

Bolti ár: 3790 Ft 
Klubár: 3520 Ft
Rendelési kód: CK021

Linwood Barclay
Liftakna
Egy szokványos hétfő reggel egy manhat-
tani irodaház liftje négy utasával a mélybe 
zuhan. A tragikus balesetnek tűnő ese-
mény kedden megismétlődik. A szerdai 
hasonló katasztrófa után pedig végképp 
eluralkodik a félelem és a káosz a felhőkar-
colók városában.

Vince Flynn
Vörös háború
Amikor az orosz elnök, Makszim Krupin 
megtudja, hogy agydaganata van, úgy 
dönt, nem engedi ki a kezéből a hatalmat. 
Épp ellenkezőleg: elrendeli, hogy az összes 
politikai ellenfelét zárják börtönbe vagy 
öljék meg. Nemsokára a betegsége olyan 
súlyos lesz, hogy sokkal drámaibb lépésre 
van szüksége ahhoz, hogy elterelje róla a fi-
gyelmet: háborút indít a Nyugat ellen.

9

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CK024

Morgan Larsson
Az utolsó szög
Koporsókészítés svéd módra
A svéd Samuel kéthetes nyári kurzust szer-
vez Készítsd el a saját koporsódat! címmel. 
Ahogy a koporsók kezdenek formát ölteni, 
egyre nehezebb elfojtani a belső feszültsé-
get. Titkok, rejtett indítékok törnek elő, és 
már semmi nem lehet olyan, mint azelőtt… 
Halálosan vicces könyv a skandináv humor 
kedvelőinek.
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Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CK023

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CK026

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CK022

Emily Gray Tedrowe
A tehetséges Miss Farwell
Miss Rebecca Farwell bombaüzletet csinál 
a Christie’s aukciósháznál: 900 százalékos 
haszonnal adja el rendkívüli gyűjteményét. 
A visszahúzódó, egyedülálló Becky egy illi-
nois-i kisvárosban gürcöl könyvelőként. 
Amíg Reba Farwell egyre komolyabb ügy-
leteket bonyolít le, Becky Farwell nyakig 
eladósodik…

Joanna Courtney
Tűzkirályné
A harcos Ophelia története
„A világ Opheliát úgy ismeri, mint Hamlet 
zavart elméjű szerelmét, de Shakespeare 
drámája mögött egy igazi harcos nő áll: ez 
az ő története… Joanna Courtney új triló-
giájában a bárd leghíresebb királynőinek 
valódi életpályáját tárja az olvasók elé.”

Angela Petch
Toszkán emlék
Hogyan alakul A toszkán titokban megis-
mert Anna gyermekeinek sorsa, és milyen 
elfeledettnek hitt titkok nyomára bukkan 
Davide, a kisfia? Angela Petch legújabb 
könyve A toszkán titok című regényének a 
folytatása, amely az előzmények ismerete 
nélkül is élvezetes olvasmány.

Bolti ár: 4490 Ft 
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CK025

Bergsveinn Birgisson 
Elevenélet-patak
Fordította: Egyed Veronika
1784-et írunk, Izlandon már egy éve ször-
nyű természeti katasztrófák dúlnak. Kop-
penhágában a dán király tanácsosai össze-
gyűlnek, hogy megvitassák, mit kezdjenek 
távoli gyarmatukkal, ami eddig sem hajtott 
nekik sok hasznot. Mielőtt azonban meg-
hoznák a végső döntést, elhatározzák, hogy 
követeket küldenek a szigetre.

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CK041

Elma van Vliet
Apa, kérlek…
Mindenkinek vannak az életében nagyon 
fontos emberek. Van, akit azért szeretünk, 
amilyen, mások jelenléte pedig különös 
jelentőséggel bír. Az Apa, kérlek egy külön-
leges emlékkönyv, tele nagyszerű, kreatív, 
olykor egészen megható kérdésekkel. Ki-
váló ajándék minden édesapának, és egyút-
tal minden gyermeknek.

Megjelenés: 
február 25.

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CK016

Julie Klassen
Híd a Temzén
Benjamin Booker elhatározza, hogy soha 
többé nem bízik egyetlen gyönyörű nőben 
sem. Amikor azonban a munkaadója meg-
kéri, hogy hagyja el Londont, és egy régi 
barátjának a meggyilkolása ügyében nyo-
mozzon a Temze egyik szigetén, Benjamin 
még nem sejti, milyen nehéz lesz betartani 
a fogadalmát.
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Milyennek találták a közös munkát 
Az Őrszem írása közben?
L. C.: Amikor leültünk együtt, hogy 
megírjuk a könyvet, olyan érzés volt, 
mintha ez egy huszonöt éve zajló fo-
lyamat utolsó szakasza lenne. Amikor 
befejeztem a legelső Reacher-könyvet, 
az Elvarázsolt dollárokat, megmutat-
tam a feleségemnek és a lányomnak, 
akik nagyon lojálisan és lelkesen fogad-
ták, de egyikük sem szokott igazából 
krimiket olvasni, ezért aztán megmu-
tattam Andrew-nak is, mivel úgy érez-
tem, ő szakértő véleménnyel tud szol-
gálni. Tudtam, hogy nehezére esne, ha 
kritizálnia kellene a bátyja munkáját, 
ugyanakkor azzal is tisztában voltam, 
hogy ha szükséges, megteszi. Ő  már 
csak ilyen. De szerencsére tetszett neki, 
és attól fogva Reacher amolyan közös 
családi tulajdonunkká vált…, szinte 
mintha a fivérünk lett volna. Úgyhogy 
végül meglehetősen könnyen ment az 
együttműködés.

A. C.: Én nehéznek találtam az írást 
– Lee nagyon magasra teszi a lécet! –, 
de maga az együttműködés sokkal ter-
mészetesebben ment, mint amire szá-
mítottam. Évek, sőt évtizedek óta nem 
írtam semmit másokkal közösen, mert 
régebben, amikor megpróbálkoztam 
ezzel, olyan érzésem volt, mintha az ár-
ral szemben úsznék. Sohasem voltam 
egy ritmusban a partneremmel, és az 
ötleteim nem olvadtak egybe az övéi-
vel. De Lee-vel az első perctől kezdve 
minden teljes szinkronban volt, és vé-
gig így is maradt.

Milyen volt regényt írni a Covid-19 
járvány miatti karantén időszakában?
L. C.: A történet nagy részét már felvá-
zoltuk és meg is írtuk a karantén előtt, 
de ezek a hónapok, amikor a kényszerű 
bezártság miatt nem volt semmi más 
tennivalónk, igazából nagyon haszno-
sak voltak, segítettek az összpontosí-
tásban.

A. C.: A karantén miatt kevesebbet 
tudtunk személyesen találkozni, mint 
amire eredetileg számítottam, vagyis 
többet kellett Zoomon és sms-en ke-
resztül érintkeznünk, de egyetértek 
abban, hogy nagyon hasznos volt ez a 
lehetőség, hogy teljesen elmerülhes-
sünk a kreatív alkotófolyamatban.

Ugyanazok a Reacher-könyvek a ked-
venceik?
L. C.: Én némi szerény büszkeséggel 
tekintek egyik-másik könyvemre, de 
igazából mindig a legújabb a kedven-
cem, amin épp dolgozom, mert elmé-
letileg ott van lehetőség, hogy ez töké-
letes lesz… bár az is aggaszt, hogy ha 
egy szerző teljesen meg van elégedve a 
könyvével, akkor mi lenne a motiváció 
arra, hogy folytassa az írást? 

A. C.: Nekem két fő kedvencem van, 
az Elvarázsolt dollárok, mert az volt a 
legelső, és sohasem fogom elfelejteni, 

mit éreztem, miután elolvastam a kéz-
iratot. Óriás örömöt, amiért egy ilyen 
csodálatos könyvön vagyok túl. Meg-
könnyebbülést, amikor láttam,  hogy 
milyen remek lett, mert tudtam, 
hogy mennyire fontos ez a bátyámnak. 
Ráadásul ott volt az az érzés, hogy tu-
dok kapcsolódni a könyvhöz. Az el-
beszélés első szám egyes személyben 
íródott, és elég sokáig Reacher nevét 
sem tudjuk meg, de már előtte is azt 
éreztem, hogy én ismerem ezt a fickót, 
valami egészen mély, alapvető szinten. 
A másik könyv, amely számomra kü-
lönleges, a Néma város. Megvan benne 
minden összetevő, ami miatt kedveljük 
a Reacher-történeteket – a megragadó 
helyszín, a mindent átható rejtélyes-
ség, a fantasztikus karakterek, az iz-
galmas (és részben felkavaró) cselek-
mény, az erőteljes próza, az akciójele-
netek, az az érzés, hogy itt igazságot 
szolgáltattak – ráadásul úgy érzem, hogy 
ennek a könyvnek a nyelvezete líraiabb 
volt, és esztétikailag is kielégítőbb.

Mit fognak érezni az emberek, ha el-
olvassák ezt a legújabb könyvet?
L. C.: Megkönnyebbülést és megelé-
gedést, hogy igazságtétel történt, és 
a  rosszfiúk nemcsak egy kis szóbeli 
megrovásban részesültek.

A. C.: Igen, ezt mind – és még többet 
fognak majd akarni!

Interjú Lee Childdal 
és Andrew Childdal
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Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CK002

Lee Child és Andrew Child
Az Őrszem
Jack Reacher leszáll a buszról egy jelen-
téktelen, álmos kisvárosban. A terve az, 
hogy iszik egy kávét, és azonnal tovább 
is áll. De semmi sem úgy alakul, ahogy 
eltervezte. A várost ugyanis megbénítot-
ta egy kibertámadás, amelynek a közép-
pontjában egy átlagos informatikus áll, 
aki jóval többet tud, mint azt gondolná... 
Megjelenés: február 23.
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Bolti ár: 3299 Ft 
Klubár: 3070 Ft
Rendelési kód: CK751

Bolti ár: 3699 Ft 
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CK030  

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CK032

Schein Gábor
Ó, rinocérosz
Schein Gábor új könyve igazi fantasztikus 
olvasmány. A verses regény azzal a kápráza-
tos ötlettel játszik el, hogy miképpen írható 
meg Európa és a nyugati civilizáció histó-
riája, ha annak mitikus és valóságos törté-
neteiben a rinocérosz mint hús-vér figura 
szerepel. A könyv groteszk szatírjáték, iro-
nikus enciklopédia, Ovidius, Rabelais és Karl 
Kraus találkozása a karneváli állatkertben.

Oravecz Imre
Kedves John
Levelek Kaliforniába
Az 1987 és 1995 között született irodalmi 
levelek voltaképpen bővített naplójegyze-
tek. Bepillantást engednek a költő magán-
életébe: közelről látjuk az Amerika után 
idehaza nehezen boldoguló alkotót és 
apát. Írásaiban visszatér Kaliforniába, közben 
pe dig rezignáltan rögzíti a rendszerváltozás 
ellentmondásait. 

Lydia Davis
Elég jól vagyok, de lehetnék 
egy kicsit még jobban is
Fordította: Orzóy Ágnes
Lydia Davis kötetében a banális keveredik 
az abszurddal, félreértések, szorongások és 
mániák szervezik a szereplők életét. Olya-
nok ezek a novellák, mint a csoki a Kis tör
ténet egy kis doboz csokoládéról című törté-
netben: keserűek, édesek és furcsák. . .

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CK028

Doron  Rabinovici
A földönkívüliek
Fordította: Nádori Lídia
A rádióban bemondják a hírt: idegenek 
érkeztek a Földre. Egyetlen kérésük van: 
az önkéntes emberáldozat. A világ televíziói 
elkezdik sugározni a viadalokat: a bajnokokra 
sosem látott gazdagság, a vesztesekre pedig 
a vágóhíd vár. A regény sötét szatíra árulás-
ról, megalkuvásról és a média felelősségéről.

Bolti ár: 3299 Ft 
Klubár: 3060 Ft
Rendelési kód: CK029

Kollár-Klemencz László
Miért távolodnak a dolgok?
„Talán ilyen szelíd és töprengő ember lett 
volna Szindbád, ha érett férfikorba ér. Ilyen, 
mint ennek a szinte regénnyé összeálló no-
vellaciklusnak a hőse, Toszka. Aki csak figyel, 
él, szeret, próbál egyenes és tisztességes 
lenni, hagyja, hogy megtörténjenek a dol-
gok, mégis ellenállhatatlan derű és pimasz-
ság árad belőle.” – Grecsó Krisztián

Megjelenés: 
február 25.
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Bolti ár: 1690 Ft 
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CK038

Marty Noble
Jane Austen színezőkönyv
Szellemes és bölcs idézetek
A Jane Austen műveiből válogatott szel-
lemes és bölcs idézeteket Marty Noble 
elragadóan bájos illusztrációi teszik iga-
zán különlegessé.
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A nagysikerű Hűvösvölgyi suli sike
rei utáni hallgatást a Bonyolult egy 
csaj című regénnyel törted meg. Míg 
általában a szülők a fejüket fogják 
ettől az életszakasztól, téged mégis 
ez inspirál. Mi foglalkoztat a ka
masz lélekben?

Amikor majd szülőként leszek érin-
tett, valószínűleg én is kevésbé fo-
gom élvezni ezeket az éveket… de 
addig kalandozom benne. Az elsőd-
leges célom az, hogy bevonjam ezt 
a korosztályt az olvasás élményébe. 
Meggyőződésem, hogy olyan törté-
netekkel lehet őket mégis „bevonza-
ni” a könyvek világába, amikkel 
azonosulni tudnak, amik akár velük 
vagy körülöttük is játszódhatnának. 
Mindezen túl pedig a kamasz lélek-
nek a bizonytalanságai érdekelnek: 
ahogyan rádöbbennek, semmi sem 
olyan egyértelmű, amilyennek ko-
rábban tűnt. Mindezt nem könnyű 
feldolgozni, ám ha iróniával közelí-
tünk bizonyos óriásinak tűnő prob-
lémákhoz, az talán segíthet. A köny-
veim egyik alappillére éppen ezért az 
önirónia.

Tinédzserként minden olyan bonyo
lultnak tűnik – a szüleink, a  taná
raink, a saját érzéseink, a társas viszo
nyaink. A te főhősöd mitől bonyolult?  

Attól, hogy mindent túlagyal. Van-
nak azok a típusú emberek, akik 
vállrándítással elintéznek mindent, 
és vannak azok, akik erre képtelenek. 
Adél csak úgy csinál, mintha nem-
törődöm lenne, előszeretettel vono-
gatja a vállát, mint a többi kortár-
sa, de belül állandó harcok dúlnak, 
nagyjából mindennel kapcsolatban. 
A látszat tehát néha csal. Lehet, hogy 
a spontánnak tűnők is valójában bo-
nyolultak?

A könyveidben sokan magukra is
merhetnek, támogató érzés lehet, 
hogy mások is átesnek hasonló ér
zelmi viharokon, konfliktusokon, 
esetleg bénázásokon. Milyen vissza
jelzéseket szoktál kapni az olvasók
tól? Inspirálnak ezek abban, merre 
alakítsd a történetet?

Sokszor kapok olyan visszajelzést, 
hogy hú, ez akár rólam is szólhatna, 
és valóban, úgy tűnik, hálásak érte, 
hogy ezek szerint „nem csak ők de-
fektesek”. Előfordult már, hogy egy 
író–olvasó találkozón sztorizgatás 
alakult ki a könyveimben leírt „bé-
názásokhoz” hasonló szituációkról,
és ezekből bele-
c s e mp é s z te m 
párat a követke-
ző történetekbe. 
Úgyhogy igen, 
ezek szerint köl- 
csönö sen hatunk 
egy másra az ol-
vasókkal.

A most megjelent  Bonyolult egy 
banda  című regényben az életta
ni általános dolgok mellett korunk 
minden jellegzetessége is felbukkan: 
az internet és a közösségi felületek 
kevésbé áldásos hatásai is. Neked 
kelle tájékozódnod, hogy lépést tarts 
a fiatalokkal, és mit gondolsz, a vir
tuális világban nehezebb a mai fiata
loknak vagy a valósban?  

A mai fiataloknak az internet és az 
okos eszközök világában rengeteg 
olyan hatással kell megküzdenie, 
amik a „mi időnkben” még egyálta-
lán nem léteztek. Ezek közül jó né-
hány veszélyeket is rejteget magában, 
óriá si kihívás lehet szülőként min-
denre felkészíteni a tizenéveseket – 
mindezt úgy, hogy ne piszkálásként 
fogják fel. Egy nekik szóló könyv 
talán segíthet abban, hogy elgondol-
kodjanak a határok szükségességé-
ről. Természetesen próbálok lépést 
tartani a fiatalokat érdeklő újdonsá-

gokkal, de olyan gyorsan vál-
toznak a trendek, hogy szinte 
képtelenség naprakésznek 
maradni, ezért a hangsúly 
a történetekben inkább az 
általánosabb érvényű kérdé-
seken van, a  többi csak hát-
térdíszlet.

Mennyire bonyolult
 egy kamasz?

Maros Edittel kamaszkorról, bénázásokról és iróniáról beszélgettünk.

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CK048

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CK752

Maros Edit
Bonyolult egy banda
Minden olyan #BONYOLULT. Adél körül minden ösz-
szekuszálódik. Egy szörnyű sítábor, egy borzalmas 
Valentin- nap és egy katasztrofális iskolai bál után mi 
jöhet még? De hogy is lehetne könnyű az élet, ha 
az ember szerelme felszívódik, a legjobb barátjával 
összeveszett, a csajok továbbra sem rajonganak érte, 
és begyűjt egy szobafogságot is.

12+

12+

Maros Edit
Bonyolult egy csaj
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Bolti ár: 3699 Ft 
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CK037

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CK035

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CK034

Bolti ár: 2999 Ft 
Klubár: 2790 Ft
Rendelési kód: CK040

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CK036

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CK039

dr. Esche-Belke – dr. Kirschner-Brouns
Nők a változókor küszöbén
A hormonális egyensúly titkai
Kimerülés, depresszió, súlygyarapodás – 
a negyven feletti nőknél gyakran hormoná-
lis eredetűek a tünetek. A Partvonal Kiadó 
Egészségünkre!-sorozatában megjelenő kö-
tet szerzői megmutatják, hogyan élhetnek 
egészségesebb, boldogabb és energiku-
sabb életet a tudomány és a gyakorlat leg-
újabb eredményeinek köszönhetően.

Krekó Péter
Tömegparanoia 2.0
Összeesküvés-elméletek,  
álhírek és dezinformáció
Hazánkban először Krekó Péter összegezte 
az összeesküvés-elméleteket és álhíreket 
tudományos mélységgel és igényességgel. 
A  2018-as kiadás új, javított, olvasmányo-
sabb változata az elmúlt évek történéseire 
is reagál és két új témával (koronavírus-dez-
információ és a „törzsi” mítoszok) egészült ki.

Limpár Ildikó (szerk.)
Rémesen népszerű
Szörnyek a populáris kultúrában
Ma már egész tudományág alapul a ször-
nyek feltérképezésén. Ebből ad ízelőt ez a 
népszerű regényeket és filmeket elemző 
tanulmánykötet – hogy minél jobban el-
igazodjunk saját világunk szörnyekkel teli 
térképén, vagyis jobban értsük félelmein-
ket és önmagunkat: a szörnyek által meg-
határozott embert.

Hedvig Montgomery
Szülői varázslat 3.
Az óvodáskor kihívásai
A Szülői varázslat 3. – Az óvodáskor kihívá
sai című könyvében Hedvig Montgomery 
választ ad azokra a kérdésekre, amiket 
minden óvodás korú gyerekkel rendelkező 
szülő feltesz magának. Mennyire fontos a 
barátság ebben a korban? Tényleg annyira 
rossz dolog a testvérek közötti harc?

Illés Klára
Megtartó erő
Egy parasztcsalád vége
A Megtartó erő megrázó olvasmány. Illés 
Klára idős szüleivel készült izgalmas élet-
útinterjúit dokumentumok, levelek, napló-
bejegyzések és visszaemlékezések egészítik 
ki. Kibontakozik egy jellegzetesen XX. szá-
zadi történet: a mindennapi küzdelem a 
szegénységgel, a kitelepítés, a jogfosztott-
ság hétköznapjai.

Patrick Smith
Üdv a fedélzeten!
Tények és tévhitek a repülésről
Patrick Smith, a sokat látott pilóta, segít 
szétválasztani a tényeket a tévhitektől, és 
mindent elárul, amit csak tudni szeretnénk 
a légi utazásról. Gondosan összeállított, szó-
rakoztató könyv, ami az ideges turistáktól a 
gyakran repülő törzsutasokig mindenki szá-
mára tartogat érdekességeket.

Megjelenés: 
február 26.
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Bolti ár: 2500 Ft 
Klubár: 2325 Ft
Rendelési kód: CK301

Bolti ár: 3900 Ft 
Klubár: 3630 Ft
Rendelési kód: CK303

Bolti ár: 5900 Ft 
Klubár: 5490 Ft
Rendelési kód: CK300

Bolti ár: 3900 Ft 
Klubár: 3630 Ft
Rendelési kód: CK302

Bolti ár: 7490 Ft 
Klubár: 6965 Ft
Rendelési kód: CK305

Bolti ár: 4200 Ft 
Klubár: 3910 Ft
Rendelési kód: CK304

Feldmár András
Szabadság és szabad akarat
Idézetek könyve
„A szeretet az, ami megengedi két ember-
nek, hogy együtt legyenek, és szabadok 
legyenek. Mert ahol az egyik nem szabad, 
vagy egyik sem szabad, ott nincs szeretet.” 
A gyönyörű könyv válogatás a nagy művelt-
ségű, szókimondó pszichoterapeuta eddig 
megjelent 15 kötetéből.

Kornai János
Töprengések
A Töprengésekben összegyűjtött gondolat-
ébresztő előadásokban és véleménycikkek-
ben a nemzetközileg elismert közgazdász, 
akadémikus, professor emeritus kíméletlen 
és őszinte (ön)kritikával tekint vissza sors-
fordító időszakokra, a saját és kortársai dön-
téseire és szerepvállalására, és arra, hogy mi 
volt a szerepe a világ alakításában.

Aaron Knoll
Gin
300 gin a világ legjobbjaiból
A lepárlás művészete, kóstolás,  
koktélkészítés
Ismerjük meg a gin történetét a 17. század-
tól kezdődően! Nyerjünk betekintést a világ 
leghíresebb lepárlóinak kulisszatitkaiba, 
a  ginkészítés rejtelmeibe, és fedezzük fel 
napjaink 300 legfontosabb márkáját.

Seth Godin
Az alkotás rutinja
A kreatív hatásgyakorlás titkai
Nem a végeredmény számít igazán, hanem 
a napi rendszerességű alkotás, az alko- 
tói rutin elsajátítása és követése – a megis-
mételhető, produktív és kreatív tevékeny-
ség. Ehhez nyújt inspirációt Seth Godin, 
a  világ egyik legsikeresebb marketing-
szakértője.

LEGO® Harry Potter
Építs magadnak kalandot!
Keltsd életre a LEGO® Harry Potter™ 
világát több mint 50 építési ötlet segít-
ségével! A doboz tartalma: könyv, Harry 
Potter minifigura, exkluzív kettő az egy-
ben modell, két könyvjelző, egy poszter.

Victor Escandell
Rejtélyes történetek
25 furfangos fejtörő
Jó detektív vagy? Nyomozz és deríts 
fényt minden titokra! A fejtörők megol-
dása izgalmas, remek időtöltés. Egyedül 
vagy többen is játszható.
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Az érettségire való felkészülést segítő, számos általá-
nos összefoglaló munkával szemben ezek a könyvek 
nem az eddig tanultak globális áttekintését kívánják 
nyújtani, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által 2020 decemberében nyilvánosságra hozott, 
2021-es emelt szintű magyar nyelv és irodalom, tör-
ténelem, illetve matematika érettségi vizsga szóbeli 
témakö rei nek kidolgozását adják, a Részletes Érett-
ségi Vizsgakövetelmények alapján.
Az irodalom és a történelem kötetek szerzői az ELTE 
Állam- és Jogtudományi Kara Felvét eli Előkészítő 
Bizottságának tagjai.
A matematika könyv szerzőjének, dr. Siposs And-
rásnak több évtizedes oktatási tapasztalata van szá-
mos is kola ípusban és oktatási szinten, több sikeres 
középiskolai tankönyv és feladatgyűjtemény írója. 
Mesterpeda gógus, kutatótanár, tantárgygondozó, 
szak  tanácsadó, vezetőtanár.

TANULÁST SEGÍTŐ KIADVÁNYOK

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CK980

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CK981

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CK982

Birgit Nilsson
La Nilsson
Opera az életem
Birgit Nilsson minden idők egyik legjelen-
tősebb énekesnője volt, olyan művész, 
amilyen nem sok születik egy évszázadban. 
Önéletrajzában – mely díjat nyert a humo-
ráért – jókedvűen, elragadó stílusban mesél 
gyerekkoráról, tanulmányairól, pályakezdő 
éveiről, nagy sikereiről és első számú rajon-
gójáról: a férjéről.

Nádasdy Ádám
Milyen nyelv a magyar
„Igyekeztem érdekes dolgokat elmesélni 
erről a gyönyörű nyelvről (ezt mint magán-
ember mondom; a nyelvészet nem ismeri 
a ,,gyönyörű” fogalmát!), de célom nem a 
kimerítő leírás volt. Se nem tankönyv ez, se 
nem kézikönyv – viszont remélem, sokak 
érdeklődését fel tudja kelteni, és előveszik a 
könyv végén felsorolt további olvasmányok 
valamelyikét.” – Nádasdy Ádám 

Király Levente (szerk.)
Nem kötelező
Kortársak és kimaradók – magyar próza
Az új középiskolai tanterv szinte teljes egé-
szében kihagyja a kortás magyar irodalmat. 
Ez a szöveggyűjtemény több mint kilenc-
ven novellát tartalmaz, rövid ismertető 
szövegekkel, hogy az irodalom iránt fogé-
kony tanulók megismerhessék belőle a 20. 
és a 21. század legfontosabb alkotóit – így 
remekül kiegészíti a „hivatalos” tankönyvet.

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI – 2021

Magyar nyelv 
és irodalom
Rendelési kód: 
CK042

Történelem
Rendelési kód: CK043

Matematika
Rendelési kód: CK044

Bolti ár: 1990 Ft/kötet 
Klubár: 1850 Ft/kötet

FIATALOKNAK
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Bolti ár: 4490 Ft 
Klubár: 4170 Ft
Rendelési kód: CK049

Beth Reekles

The Kissing Booth
A csókfülke 
        + egy extra kisregény: 
A parti ház
♥ Elle és Lee egy napon születtek, és egész 
életükben elválaszthatatlan jóbarátok vol-
tak. Nem tudnak olyan okot elképzelni, ami 
ezt megingathatná. Egészen addig, amíg az 
iskolai fesztiválon egy Csókfülkét nem nyit-
nak, és Elle azon nem kapja magát, hogy 
Lee bátyjával, Noah-val csókolózik... Való-
ban választani kell a barátság és a szerelem 
közül? 
A mindenki szívét rabul ejtő mókás páros 
és a kibontakozó szerelem a Netflix alkotó-
gárdáját is megihlette. A regény inspirálta 
nagysikerű filmek milliók kedvencei lettek.
De arról egyik sem szól, hogy mi történt a 
Tavaszi fesztivált követő nyáron...
♥  Napsütés, tenger, rengeteg ökörködés 
Lee-ék tengerparti házánál – ez a tökéle-
tes nyár receptje Elle számára, mióta világ 
a világ. Az idei még tökéletesebbnek ígér-
kezik, hiszen a számára legkedvesebb két 
srác társaságában töltheti, de vajon akkor 
is olyan szuper lesz, ha a legjobb barátja 
barátnője is felbukkan?

Bolti ár: 3290 Ft 
Klubár: 3060 Ft
Rendelési kód: CK045

Erdős Zsuzsanna
Légből kapott szerelem
Dóri felhőtlen gondtalanságban éli a tinik 
mindennapi életét, suliba jár, találkozik a 
barátnőivel,  titokban harcművészetet tanul, 
és mindeközben sejtelme sincs róla, hogy 
rendezett kis élete hamarosan fenekestül 
felfordul. Dóri osztálytársaival együtt Ang-
liá ból repül hazafelé egy háromhetes nyelv-
tanfolyamról. És ettől a naptól kezdve szó 
szerint elszabadul körülötte a pokol.

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CK050

Bolti ár: 2690 Ft 
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CK047

Louisa May Alcott
Fiatalurak
A Kisasszonyok azzal zárult, hogy Jo meg-
örökölte a Plumfield birtokot a házsártos, 
de aranyszívű March nénitől, ahol most már 
férjével, Bhaer professzorral vállvetve, a ma-
guk elvei szerint, és rengeteg szeretettel 
nevelgetik a gondjaikba vett rakoncátlan 
csemetéket. Ahogy Jo maga mondja, „nem 
is tudom, mit szeretek jobban: az írást vagy 
a kölykeimet”. 

Frances Hodgson Burnett
A kis lord
A hétéves, amerikai Cedric Errol szegény, 
fiatal özvegy édesanyja szeme fénye. Egy 
szép napon élete nem várt fordulatot vesz: 
sosem látott, angliai nagyapja, Dorincourt 
grófja magához veszi kastélyába. Francis 
Hodgson Burnett, a világszerte népszerű 
A titkos kert és A padlásszoba kis hercegnője 
szerzője ebben a klasszikussá vált történet-
ben újra a tőle megszokott bájjal mesél.

17

Megjelenés: 
február 24.

Megjelenés: 
február 25.

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CK057

Lucy Strange
A kastély szelleme
Az angol tóvidéken járunk 1899-ben. A ti-
zenkét éves Agatha, a grófi Asquith csa-
lád leszármazottja egy nap nemcsak az 
édesapját, hanem minden mást is elveszít: 
az  otthonát, a vagyonát, a személyiségét. 
El kell hagynia a kastélyt, Gosswater Hallt, 
hogy egy kis, tóparti házban lakjon egy 
idegennel, akit apjának mondanak. Aggie 
elhatározza, hogy kideríti, ki is ő valójában.
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FIATALOKNAK
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Bolti ár: 1190 Ft 
Klubár: 1100 Ft
Rendelési kód: CK069

Disney Nyuszik
Játsszunk Toppanccsal!
Játékos feladatok és színezők
matricákkal 

Mennyi játékos feladat, és meny-
nyi színező! Játsszunk és törjük 
a fejünket Toppanccsal és bará-
taival! Koncentrációfejlesztő és 
krea tív foglalkoztató matricák-
kal a kis ovisoknak.

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CK061

Pippa Funnell
Rozsdás
Amikor Rozsdás megjelenik az Ezüstpatkó 
tanyán, Tilly ösztönösen megérzi, hogy a 
lónak különleges képességei vannak. Rövid 
időn belül szoros kapcsolat alakul ki a ked-
ves póni és egy autista kisfiú között, aki ra-
jong a lovakért, és mindent tud róluk – bár 
soha nem ült még nyeregben. 

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CK046

Ki a legszebb?
A Gonosz Mostoha története
A fiatal királylány Hófehérke, és gonosz 
mostohája, a Királynő történetét minden-
ki ismeri. A Királynő féltékeny lesz a lány-
ka szépségére, és ez odáig vezet, hogy 
megpróbálja eltenni láb alól az édes, naiv 
kislányt. Arról már sokkal ritkábban szól a 
történet, hogy a Királynő mitől is lett ilyen 
gonosz. Ez a Gonosz Mostoha könyve.

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CK068

Bolti ár: 1690 Ft 
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CK062

Disney baby
Állatkölykök
Mennyi kedves állatkölyök 
mosolyog itt! Gyertek, 
nézegessétek meg, hogy 
melyik merre él! Egy bájos 
lapozó a legkisebbeknek.

Berit Bach
Emma első versenye
Már csak pár nap, és kezdődik a nagy lovas 
torna a Sólyomfészek major diákjai ellen. 
A cseresznyevölgyi diákoknak egy céljuk 
van: hogy ebben az évben az ő iskolájuk 
szerezze meg a Cseresznyevölgy Kupát. 
Emma mindenkinek szeretné bebizonyíta-
ni, hogy ő is igazi cseresznyevölgyi diák. De 
a kényelmes póniján, Betyáron egyáltalán 
semmi nem sikerül neki a díjugrató pályán. 

Megjelenés: 
február 23.

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CK065

Disney Nyuszik
Ennyire szeretlek!

Toppancs és testvérei 
ezúttal nem ugrándo-

zással töltik a napot, ha-
nem kitalálnak valamit, 
hogyan is mutathatnák 
meg az anyukájuknak, 

hogy mennyire szeretik.
Szerinted mit szól 

majd a meglepetéshez 
Nyuszi mama?

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CK058

Julia Boehme – Herdis Albrecht
Háziállatok Bori osztályában
Bori osztálya háziállatokat kap, aminek min-
denki nagyon örül. Szuper! Bori és barátai 
nagyon izgatottak. De Éva néni hernyókkal 
érkezik. Hernyók? Azok nem is igazi házi-
állatok! – gondolják a gyerekek. Bori és az 
osztálytársai hamarosan rájönnek, milyen 
érdekesek is a hernyók!

Megjelenés: 
február 24.
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Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CK051

Daisy Meadows
Szandi, az iskola hőse
Szandi, a kutyakölyök nagyon izgatott, most 
kezdi az iskolát a Barátság-erdőben! Ám mi-
előtt beléphetne az épületbe, megjelenik 
Grizelda, hogy az iskola csodás könyvtárá-
ból megszerezze és magával vigye az ösz-
szes könyvet. Lili és Luca elhatározza, hogy 
ezúttal is megakadályozzák a boszorkányt 
terve megvalósításában. 

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CK052

Bolti ár: 2690 Ft 
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CK053

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CK983

Daisy Meadows
Lara, a szemfüles
Lili és Luca újra meghívást kap a Barát-
ság-erdő iskolájába, mert modellt kell 
állniuk az egyik osztály rajzóráján. De alig 
kezdenek el festeni a nebulók, amikor Gri-
zelda szolgája, az egyik csibész flamingó 
hatalmas felfordulást okoz. A barátnők a 
kis szurikáta, Lara segítségével útra kelnek, 
hogy megtalálják a titokzatos festőt, aki ta-
lán vissza tudja varázsolni a színeket.

Sophie Schoenwald
Álmodik az állatkert
Az állatkertre leszáll az este, itt az ideje, 
hogy mindenki lefeküdjön. Menta Márton, 
a sündisznó is kényelmesen bevackolja ma-
gát az ágyába. De ekkor valami különös zajt 
hall. Mi lehet az? Ásítozva kibotorkál a szo-
bából – és hirtelen rengeteg munka várja.

Tóth Krisztina
Malac és Liba – Fogjunk verebet!
Tóth Krisztina gyerekeknek és szüleiknek 
egyaránt kedves, kacagtató történeteivel 
igazi közös, családi élmény lesz a mese-
olvasás. Hajba László részletgazdag, bűbájos 
rajzain elevenedik meg Malac és Liba, akik 
ezúttal a húsvéti tojás problémáját igyekez-
nek megoldani, majd azon izgulhatunk, vi-
szonzásra talál-e Liba veréb iránti szerelme.
A két jóbarát további kalandjai: Legyünk 
barátok!, Csavarogjunk együtt!, Gatyát fel!

Megjelenés: 
február 25.
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Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CK063

Rosie Banks 
Tüneményes tudósok
Lotti és Mia Bűbájos hercegnő tanoncok, 
akik valóra váltják mások kívánságait! Csak-
hogy Julcsi kívánságát nehezebb teljesíte-
ni, mint eddig bármelyiket. Vajon tud-e a 
két lány segíteni neki, hogy teljesítse a fel-
adatot az iskolájában rendezett Kis Tudósok 
Napján, vagy Méreg hercegnő ér el kirob-
banó sikert a kísérletek elrontásával.

7+

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CK064

Rosie Banks
Sulis pizsamaparti
Lotti és Mia legjobb barátnők, akik titokban 
varázserejű hercegnők! Ancsi bent lakásos 
iskolába kerül, ahol rettentő honvágy 
gyötri. Vajon a két barátnő tud segíteni 
rajta a kívánságok teljesítésére kapott va-
rázserejével? Vagy a megátalkodott Méreg 
hercegnőnek sikerül tönkretenni a kollé-
giumot?
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Bolti ár: 1490 Ft 
Klubár: 1380 Ft
Rendelési kód: CK059

Bella Swift
A kiskutya,  
aki nyuszi akart lenni
Milli, a kis mopsz gazdája, Anna befogad 
egy nyuszit, amitől a kutyus úgy érzi, hogy 
háttérbe szorul. Hogy is szállhatna verseny-
be az édes kis Kakaóval? Elhatározza, hogy 
ő is nyúlként fog viselkedni. De közeleg 
a húsvét... Millinek sietnie kell!

Bolti ár: 1290 Ft 
Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CK055

Lucy Daniels
Nyuszi szökésben
Új kaland várja Annit és barátját, Samut. 
Egyik osztálytársuk nyuszija megszökött 
és ráadásul a rikácsolós Garabonciás néni 
kertjébe vezetnek a nyomok... Muszáj meg-
menteniük a kis Tulipánt, mielőtt a néni 
észreveszi, hogy valaki megdézsmálta a ve-
teményesét. Bolti ár: 2490 Ft 

Klubár: 2310 Ft
Rendelési kód: CK056

Megjelenés: 
február 23.

Bolti ár: 890 Ft/kötet 
Klubár: 830 Ft/kötet

Megjelenés: február vége

Monika
Wittmann
Szirénázó járművek
Nénó-nénó – a szirénázó járművek világa 
mindig izgalmas és érdekes! Ebből a füzet-
ből a testvérpár, Soma és Juli segítségével a 
gyerekek mindent megtudhatnak a villogó, 
szirénázó járművekről és használatukról.
Rendelési kód: CK067

Cordula Thörner
Autók
Fedezd fel Somával és Julival a különféle 
gépjárműveket, és tudd meg, mik a legfon-
tosabb jellemzőik.
Rendelési kód: CK066 Bolti ár: 1290 Ft 

Klubár: 1200 Ft
Rendelési kód: CK054

Lucy Daniels
Cicamentés
Anni nemrég költözött a nagymamájához, 
egy kisvárosba. Szomorú, mert hiányzik a 
megszokott szobája, a barátai... Ám minden 
megváltozik, amikor megismerkedik Min-
kával, akinek a szülei a Noé Állatkórházban 
dolgoznak. Anni rajong az állatokért, és 
nagyon szívesen segítene a rendelőben is. 
De előbb még segítenie kell négy újszülött 
kiscicának, akik éhesen nyávognak.
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Beatrix Potter nyomán
Nyúl Péter
Első lapozóim
Négy kis lapozó egy dobozban a 
Nyúl Péter és barátaiból jól ismert 
illusztrációkkal a  legkisebbeknek: 
Színek, Számok, Állatok és Ellentétek.
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Azt mesélik, aki valaha megfordult Hullám-
váron, mind visszavágyik, vagyis majdnem 
mindenki, aki nem idegenkedik a tengeri 
levegőtől, a sziklás partoktól, a napsütés-
től, a nyüzsgéstől és a hajókürtök hangjától. 
A  tengerparti várost egy végeláthatatlan, 
kifli alakú sétálóutca szelte át, amely mel-
lett tűzvörös juharfák és nagyvirágú liliom-
fák bókoltak az arra sétálóknak. Hófehérre 
meszelt házait mintha valaki a legnagyobb 
gonddal igazította volna egymás mellé. 
A  kőépületek között meghúzódó tereken 
lilaakácok árnyékában lehetett múlatni az 
időt. Itt élt Bojta családja is a Pöpec téri 
doboztoronyként ismert épületben, hat-
utcányira a színháztól, ötutcányira a vasút-

állomástól, négyutcányira a tengerparttól, háromutcányira 
Mici nyúlmama és Alfonz nyúlpapa házától, kétutcányira 
a könyvtártól és egyutcányira az iskolától. A nyúlcsalád más-
fél éve költözött a színes doboztoronyba. A különös lakóház 
fentről úgy nézett ki, mintha tető helyett csíkos hálósipkát 
húzott volna. A kúp alakú tetőt csak viharos éjszakákon 
emelték az épület fölé, legtöbbször nyitva volt, hogy fény érje 
a tetőtérben ide-oda kanyargó sövénylabirintust. Az épület 
külső falán megannyi le- és felugró terasz futott körbe, ame-
lyekről színes csúszdák vezettek a doboztornyot övező park 
illatos fái közé. Bojta, a család legkisebb nyúlgyereke első 
osztályos volt.

A kisnyúl szeretett iskolába járni, de a korán kelés nem volt 
az erőssége. Panka és Janka olyan gyorsan elfoglalta a fürdő-
szobát, hogy csak nagy ritkán sikerült megelőznie őket. 

Bojta számára 
ünnepnapnak számított, amikor mégis sikerült, és ilyenkor olyan lelkesen 
sietett az iskolába, mintha aznap pillangóúszásban nyert volna döntőt a 
világ bajnokságon.

Az osztályban Amália, a nyúlkislány volt a padtársa, a háta mögött Zizi, 
a kis fekete repülőkutya ült, vagyis leginkább csüngött. Zizi mellett pedig 
Pici, a rövidcsőrű hangyászsün, Bojta barátja foglalt helyet. A kisnyúlnak 
az olvasás és a környezetismeret volt a kedvenc tantárgya. 

A bizonyítványosztás előtti héten Lili néni arra kérte az 1/c tanulóit, 
hogy vigyék be a kedvenc könyvüket, és meséljék el, miért éppen arra 
esett a választásuk. Három napon át csak a könyveké volt a főszerep.

5+
Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2310 Ft
Rendelési kód: CK060

Simon Réka Zsuzsanna
Bojta színre lép
A Pöpec tér közepén egy különleges, sipkatornyú épület áll.
Teraszairól színes csúszdák kanyarognak a házat övező park 
fái közé. Ez a doboztorony, itt él Bojta, az első osztályos 
nyuszifiú, aki alig várja, hogy elkezdődjön a nyári szünidő.
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Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CK204

Laura Hennemann
Mi MICSODA
Elektromosság
Nagyfeszültség és szupravezetők
Elektromosság nélkül ma el sem tudjuk képzelni az életünket. Ter-
mészetes, hogy egyetlen érintésre világos lesz este a szobában, el-
indul a mosógép, bekapcsol a számítógép. De hogyan lehetséges 
ez? Mi köze a villámnak az elektromossághoz, és miért ráz néhány 
halfaj? Fény derül az izgalmas kérdésekre. Tudtad, hogy a földrajzi 
Északi-sark közelében valójában a déli mágneses pólus található? Mi 
az elektronok szerepe, és miért olyan mozgékonyak? Tudj meg min-
dent az elektromosságról!

Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CK201

Bianka Schulze
Ne ébreszd fel  
a sárkányt!
Sss! Most tényleg maradj csend-
ben! Ez a csibész sárkány most 
tényleg elaludt. De bármikor 
felébredhet! Vigyázz, nehogy 
hangosan lapozz! Interaktív 
mese, tökéletes alvás előtti 
rítus, és még sárkány is van 
benne – ki tudna mindennek 
ellenállni? 

Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CK200

Bianka Schulze
Ki szereti a sárkányt?
Sárkány alig várta a Puszina-
pot! Most mégis szomorú, 
mert mindenkinek más dolga 
akadt, és senki nem foglalkozik 
vele. Gyere, vidítsuk fel! Pislogj 
kettőt, ha készen állsz! Szívme-
lengető interaktív mese, hogy 
nevetéssel és öleléssel zárjuk 
a napot.
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Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CK202

Húzd és mondd! 

Ki játszik a kertben?
Játékos lapozgatók a legkiseb-
beknek. Told el! Húzd ki! Nézd 
csak, van még egy fülecske! 
A  népszerű sorozat új grafi-
kával folytatódik. Ki játszik a 
kertben? Mókus, süni, katica, 
méhek, béka, csiga. Mondd, 
hová bújtak?

Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CK203

Húzd és mondd! 

Ki kíván jó éjszakát?
Játékos lapozgatók a legkiseb-
beknek. Told el! Húzd ki! Nézd 
csak, van még egy fülecske! 
A  népszerű sorozat új grafiká-
val folytatódik. Ki kíván jó éjsza-
kát?  Nyuszi, süni, béka, bagoly, 
kisegér, denevér. Vajon mind 
aludni mennek este?

Bolti ár: 1995 Ft 
Klubár: 1855 Ft
Rendelési kód: CK205

Karin Bischoff
Mi MICSODA OLVASÓ
Dinoszauruszok 
Évmilliókkal ezelőtt dinoszauruszok népesítették be a Földet. A hosz-
szú nyakú növényevők lelegelték a fák levelét. A hegyes fogú, óriás 
húsevők a többi állatra vadásztak. Olvass önállóan az ősi óriásokról! 
Tarts velünk egy izgalmas felfedezőútra a földtörténeti középkorba, 
és ismerd meg a dinoszauruszok lenyűgöző világát! A Mi MICSODA 
Olvasó sorozat kezdő olvasóknak szól. A nagy méretű betűk, a rövid 
mondatok és bekezdések, a színes ábrák és a vidám kvízek segítik a 
szövegértést.
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Bolti ár: 2999 Ft 
Klubár: 2790 Ft
Rendelési kód: CK400

Bolti ár: 1999 Ft 
Klubár: 1860 Ft
Rendelési kód: CK402

Juno Dawson
Kifutó modell
Jana egy átlagos lány a dél-londoni lakóte-
lepről, aki néhány hónap alatt elképesztő 
magasra jut a modellek csillogó világában. 
Juno Dawson őszinte és nyers regénye 
a divat ipar árnyoldalát mutatja be, és a 
#TimesUp meg a MeToo korszakában idő-
szerűbb, mint valaha. A brit szerző eddigi 
legfontosabb könyve, melyből hamarosan 
filmet forgatnak.

Sophie Blitman
Irány az Északi-sark!
Hogy döntesz?
Milyen sarkkutató lenne belőled? Képes len-
nél megőrizni a hidegvéred ebben a fagyos, 
vad világban? Vajon ismered annyira a ter-
mészettudományokat, hogy extrém körül-
mények között is boldogulj? Éld túl a kalan-
dot, és vidd sikerre az expedíciót! A döntés 
minden fejezet végén a TE KEZEDBEN van…

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CK403

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2325 Ft
Rendelési kód: CK404

Catherine Ripley – Scott Ritchie
Miért? 
Érdekes kérdések, meglepő válaszok
A gyerekek állandóan kérdeznek, a legtöbb 
kérdésük pedig ugyanazzal a szóval kezdő-
dik: miért? Minden „miért?”-re létezik vá-
lasz – ez a könyv pedig meg is ad néhányat. 
Ez a díjnyertes, a világ számos nyelvére le-
fordított alkotás utat nyit a közös gondol-
kodás és a további kérdések felé.

Kálmán Jenő – Tankó Béla
Sicc az iskolában
A könyv rövid, kacagtató verses meséi mind 
Siccről, a nagy mókamesterről, valamint er-
dei barátairól szólnak. Többek között meg-
tudhatjuk, hogyan lesz Sicc sikeres és nép-
szerű tanár az erdei iskolában, mivel tréfálja 
meg Durmit, az öreg medvét, milyen cseles 
húzással védi meg a kacsákat a vadászoktól, 
és hogyan veszi rá Róka Rudit, hogy Miku-
lásnak öltözzön.

Irány az ágy, Mackó!
Mackónak ideje lefeküdnie. Bújtasd be őt 
minden jelenetnél a könyvben található 
zsebekbe! Ebben a bájos interaktív könyv-
ben egy kismackóval találkozhatsz, aki egy 
cseppet sem álmos. Vedd kézbe a történet 
főhősét, így minden szobában bújócskáz-
hatsz Mackóval.

Yujin Shin
Szökevény majmócák
A pajkos állatkerti majmócák kalandozni 
indulnak az őserdőbe. Tarts a szökevények-
kel, és mesehallgatás közben keresd meg 
a képeken a 25 apró részletet, így részese 
lehetsz az élménynek!

Jean-Claude Mourlevat
Zebulon, avagy bűntény  
a Borzoló Borzollóban
Zebulon, a sün fodrászhoz indul és hajme-
resztő kalandokba keveredik. Gyilkossággal 
vádolják, körözi a rendőrség. Vajon sikerül 
megtalálnia barátja, Berti malac segítségé-
vel a valódi tetteseket és tisztázni magát?

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2325 Ft
Rendelési kód: CK405

Bolti ár: 2999 Ft 
Klubár: 2790 Ft
Rendelési kód: CK406

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2325 Ft
Rendelési kód: CK401
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A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés 
kézhez vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy fu-
társzolgálattal megküldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel 
kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen feltételekkel csak magyarországi címre 
vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgá-
latunknál! A Líra Könyv Zrt. a katalógusban talál ható köny vekre minőségi 
garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmentesen kicseréli.

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

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

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

A jelen katalógusban foglalt termékekre 2021. április 12-ig ve szünk  
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munka- 
napon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban 
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem 
bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása ese-
tén 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.

Az ön helyi munkatársa:

ÁRA: 198 FT
KLUBTAGOKNAK INGYENES

A NYÍL ÚTJA 
A MINDENSÉG

ijaz konyvklub.indd   1 01/02/2021   17:21:53

Paulo Coelho
Az íjász
Tetsuya, az íjász visszavonultan él. A nyilak 
és az íj hajdani nagy mesterét felkeresi egy 
fiatalember, aki nemcsak azt tanulja meg, 
hogyan kell bánni az íjjal, de azt is, hogy lé-
lektelenül nem lehet jót létrehozni. – Az alki
mista világhírű szerzőjének gyönyörűen 
illusztrált kötete.
Megjelenés február 25.

Bolti ár: 3999 Ft  •  Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CK100


