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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 Rock & Roll Áruház divatkönyv, de nem szabásmintákkal foglalko-
zik, hanem mindazzal, amit a ruhák, a kiegészítők kiváltottak a vise-
lőik környezetében. Poós Zoltán szerint nemcsak a jó dumák öltöz-
tettek, de egy jó ritmusban megnövesztett barkó vagy az egyetlen 
tökéletes helyre felhelyezett jelvény is. A Rock & Roll Áruház azokat 
az éveket idézi meg, amikor a divat még nem a komfortot szol-
gálta, amikor a zene és az öltözködés még veszélyforrást jelentett, 
amikor nemcsak az igazi szerelemben illett kételkedni, de az igazi 
Levi's farmerben, vagy az igazi Lacoste pólóban is.

Poós Zoltán

Rock & Roll 
Áruház
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Bolti ár: 8990 Ft 
Klubár: 8360 Ft
Rendelési kód: CL002

Bolti ár: 4699 Ft 
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CL001

John Garth
Tolkien világai
Középfölde helyszíneinek ihletői
John Garth, a neves Tolkien-szakértő feltérké-
pezi a földrajzi helyeket, amelyek megihlették 
A Gyűrűk Ura íróját, s tükröződnek Középföldé-
ben. A kötetet gazdagító száznál több illuszt-
ráció között megtaláljuk Tolkien saját rajzait és 
festményeit, de más művészek munkáit, ar chív 
anyagokat, térképeket és festői szépségű, nap-
jainkban készült fényképeket is.

Michel Houellebecq
Intervenciók 2020
Fordította: Tótfalusi Ágnes
Houellebecq esszékötete kényelmetlen, szóki-
mondó olvasmány egy képmutató világról, amely-
ben elmosódtak az erkölcsi határok. A gondol-
kodást nem hagyja ugyan abba, de azt ígéri, ez a 
könyv az utolsó alkalom, hogy a nyilvánossággal is 
közli a véleményét, hacsak nem jön közbe valami-
lyen morális vészhelyzet.

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL003

Jeffrey Archer
Szem előtt
William Warwick újra nyomoz
William Warwick – az Aki mer… főhőse – immár 
őrmesteri rangban nyomozhat, ám ez azt is jelenti, 
hogy a csapata tagjaival egyetemben átirányítot-
ták a Scotland Yard kábítószer-ellenes ügyosztá-
lyára. Elsőként azt a feladatot kapják, hogy fogják 
el Ahmed Rashedit, a hírhedt drogkereskedőt, aki 
Dél-Londonból egy óriási hálózatot működtet.

Főszerkesztő: Szegő János Munkatárs: Bartók-Nagy Tamás Olvasószerkesztő: Palczer-Aschen bren ner 
Eti Tervezőszerkesztő: Szabó Rózsa A szerkesztőség címe: 1086 Budapest, Dankó utca 4–8. e-mail: 
konyvklub@lira.hu Honlap: www.lira.hu A Líra Könyvklub cikkeinek felhasználásához, másodközlésé-
hez 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. Marketingvezető: 
Szikszai-Bérczes Anna Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft. Honlap: www.olahnyomda.hu 

Vezérigazgató: Oláh Miklós Klubtagság infovonal: (1) 33 77 333IS
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Magazin kéthavonta 
XV. évfolyam 2. szám 
2021. április 13.

Szegő János
főszerkesztő

Kedves Olvasók!

E  lső alkalommal írhatom a 
szerkesztői bevezetőt a Líra 
Könyvklub ban, megtisztelő és 

izgalmas át venni a stafétatollat 
Király Leventétől. Kollegáimmal 
azon leszünk, hogy ez a magazin 
továbbra is iránytű legyen az olvas-
ni szerető emberek számára. Mos-
tani élethelyzetünkben amúgy is 
nagy szükség van a biztos pontok-
ra és a jó könyvekre egyaránt. 

Több mint egy éve mást jelent 
az otthon és mást jelent a szabad-
ság. És ha olvasunk, akkor otthon is 
úton lehetünk, szabadok lehetünk, 
lehetnek találkozásaink; mert egy 
jó könyv az utazás és találkozás, és 
persze édes-titkos papírillat. 

Friss számunkban például megis-
merkedhetnek napjaink egyik leg-
eredetibb és legsikeresebb krimi-
írójával a német Volker Kutscherrel, 
aki exkluzív interjúban mesélt 
ellentmondásos hőséről Gereon  
Rathról és a Babilon Berlin című 
sorozatot megihlető regényeiről, 
mellette megkérdeztük állandó 
fordítóját is néhány műhelyfo-
gásról. 

Jó utat és jó olvasást!
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INTERJÚ

 Hogyan talált rá Gereon Rath 
karakterére?

Gereon Rath egy katolikus szentről 
kapta a keresztnevét, akit elsősorban 
Köln környékén övez nagy tisztelet, 
és akiről arrafelé több templomot is 
elneveztek. Azért választottam ezt 
a nevet, mert a berliniek számára 
és tulajdonképpen minden olyan 
német számára, aki nem a Rajna- 
vidékről származik, meglehetősen 
idegenül hangzik. Gereon Rath egy 
Rajna-vidéki katolikus, akit a sors 
a protestáns Berlinbe vetett, és már a 
nevével is egyértelműen jelezni akar-
tam ezt a kívülállást.     

 A weimari korszak, a berlini 
helyszín vagy maga a figura volt meg 
először?

Ez a három dolog természetesen ösz-
szefügg egymással, de azért van egy 
bizonyos sorrendiség közöttük: Ber-
lin volt a kiindulópont, a weimari 
köztársaságból a náci diktatúrába 
történő átmenet időszakában. Arról 
a mítoszról akartam mesélni, amely 
mind a mai napig lenyűgözi az embe-
reket, és arról, hogyan ért véget ez a 
mítosz, vagyis a harmadik birodalom 
megszületéséről. Ber li  nen minden-
ki rajta tartotta a szemét, és ebben a 
kommunisták és a szociáldemokra-

ták által formált városban kellett a 
náciknak megragadniuk a hatalmat. 
Ezután szükségem volt egy olyan 
hősre, akinek a segítségével a lehető 
legjobban elmesélhetem az adott kö-
rülmények között játszódó történe-
teket. Ezért aztán Gereon Rathnak 
nincs egyértelmű politikai kötődése, 
se nem demokrata, se nem náci, 
kommunistának meg aztán végképp 
nem nevezhető. Megvetéssel tekint a 
politikára, és ki akar maradni belőle, 
idővel azonban megtanulja, hogy ez 
lehetetlen. A politika mindig hatással 
van ránk, nem tudjuk kirekeszteni az 
életünkből, végül mindig állást kell 
foglalnunk a politikai kérdésekben.

„Minden  
elbeszélő 
egyben 
nyomozó is”
Napjaink egyik legizgalmasabb 
krimisorozatát írja Volker Kutscher. 
Hőse, Gereon Rath a weimari korszak 
kaotikus Berlinjében nyomoz. 
A negyedik magyar nyelvű kötet 
(Halál a mulatóban) megjelenése 
apropójából beszélgettünk a szerzővel 
és fordítójával. 
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 Történelmi kriminél a regényíró 
is nyomozó lesz? 

A kutatás, a nyomozás minden re-
gény esetében fontos, nem csak a 
bűnügyi vagy a történelmi regé-
nyeknél, vagyis bizonyos tekintet-
ben minden elbeszélő egyben nyo-
mozó is. Szerzőként az embernek 
uralnia kell az anyagot, amellyel 
dolgozik, és biztosan kell mozognia 
az adott világban (hiszen olyan fik-
tív történeteket talál ki, amelyek ab-
ban a formában sohasem történtek 
meg). Mivel az írásom egyik fontos 
motivációját az a kérdés jelenti, ho-
gyan születhetett meg egy remény-
teljes demokráciából a 20.  század 
legszörnyűbb diktatúrája, ezért 
nagyon fontos ennek a történelmi 
kontextusnak az ismerete, hogy a 
fikció eszközeivel egyáltalán köze-
lebb tudjak kerülni e kérdés megvá-
laszolásához.   

 Lehet rutinról vagy rituálékról 
beszélni egy regényfolyam írásakor? 

Olyan igazi rituálém nincs, mint 
amilyen például Friedrich Schil-
lernek volt, aki állítólag csak úgy 
tudott írni, ha rothadó alma szaga 
lengte körül. Az én esetemben a 
múzsát nem lehet erővel kényszerí-
teni, és általában csak akkor bukkan 
fel, már ha egyáltalán felbukkan, ha 
előtte néhány órán át már jól meg-
gyötörtem magam az íróasztalnál. 
Szóval neki kell látnom a munká-
nak, az ihlet nem jön magától; az 
nem elég, ha ölbe tett kézzel várom. 
Van azonban valami, ami a Gereon 
Rath-sorozat írása közben meg-
változott: most már jobban nyitva 
hagyom a történetet, mielőtt írni 
kezdek; nem dolgozom ki előre a 
teljes cselekményt, hanem hagyom, 
hogy a történet az írás folyamatában 
fejlődjön ki. Ez összességében több 
munkát jelent a szöveggel, mivel így 
gyakran zsákutcába jutok, és egész 

fejezeteket írok meg, amelyek az-
után a szemétkosárban kötnek ki, 
cserébe viszont gyakran még saját 
magamat is meglepem a történettel. 
És ami a legfontosabb: az elkészült 
regény valamivel szervesebb lesz, és 
szinte magától fejlődik ki. Korábban 
már előre és sokkal részletesebben 
kidolgoztam az egész cselekményt – 
bár a történetek már akkoriban is 
mindig másként alakultak, mint 
ahogy én azt eredetileg elképzeltem.

 Mennyire törekszik arra, hogy a 
könyvek önállóan is befogadhatóak 
legyenek? 

Ezt tényleg nagyon fontosnak gon-
dolom; az a jó, ha egy olvasó bár-
melyik kötettel be tud kapcsolódni 
a történetbe, ezért aztán minden 
nyomozás lezárul az adott kötetben. 
A  Rath-projekt ugyanakkor akkor 
fejti ki a teljes hatását, ha időrend-
ben olvassuk a regényeket. Akkor 
egyrészt a szereplők jellemfejlődését 
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Bolti ár: 4990 Ft 
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CL004

Volker Kutscher

Halál a mulatóban
1932 júliusa. A berlini rendőrség za-
varba ejtő rejtéllyel szembesül: egy 
halott férfit találnak egy mulató teher-
liftjében, aki minden valószínűség sze-
rint vízbe fulladt. 
Az ügyet Gereon Rath felügyelő kapja 
meg, aki nemsokára arra a következ-
tetésre jut, hogy a férfi egy sorozat-
gyilkos áldozata lett, és a nyomok a 
lengyel határ környékére vezetnek. 
A helyiek eleve gyanakodva fogadják 
a fővárosból érkező nyomozót, aki 
mindenbe beleüti az orrát. Amikor 
pedig Rath egy több évtizede eltus-
solt gyilkosságra bukkan, mindenki 
ellene fordul. Azt azonban még ő sem 
sejti, hogy az egyre erősebb náci párt-
tal is szembe kell szállnia, és ez akár az 
életébe is kerülhet… 

A szerző korábbi kötetei:
Tisztázatlan 
bűnügy
Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár:  3710 Ft
Rendelési kód: CL071

Csendes halál
Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár:  3710 Ft
Rendelési kód: CL070

Goldstein
Bolti ár: 4990 Ft 
Klubár:  4640 Ft
Rendelési kód: CL069
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KRIMIINTERJÚ

is jobban megérthetjük, és közben a 
Németországban zajló politikai és 
társadalmi változásokat is nyomon 
követhetjük, és ez utóbbi is nagyon 
fontos számomra.

 A Tisztázatlan bűnügy megírá-
sakor 2008-ban mennyire látta előre 
a további könyveket? 

Egyáltalán nem. Egyszerűen csak 
fogom a szereplőimet, abban az álla-
potukban, ahogy a legutoljára meg-
jelent regény végén voltak, és neki-
vágok velük a következő regénynek. 
Ez számomra is egyfajta kísérlet: vé-
gignézni, hogy milyen hatással van 
a különböző jellemekre egy olyan 
rendkívüli időszak, mint az 1929 és 
1939 közötti német helyzet.

 A negyedik kötet Hitler hata-
lomátvétele és a berlini rendőrség 
„lefejezése” előtt játszódik. Kell-e ag-
gódnia a magyar olvasóközönségnek 
Gereon miatt?

Nem is csak Gereon miatt kell ag-
gódniuk. A helyzet sajnos nem lesz 
jobb, és még csak most jön a náci 
hatalomátvétel. Gereon és Charly 
egy olyan nemzedékhez tartoznak, 
amelynek tagjai nagyon nehéz dön-
téseket voltak kénytelenek meghoz-
ni, és akiknek, a döntéseiktől füg-
getlenül, nem volt könnyű életük. 
Az a nagy hallgatás is erről tanúsko-
dik, amely ezt a nemzedéket a má-
sodik világháború után jellemezte: 
sem a tettesek, sem az áldozatok 
nem akartak beszélni az átéltekről.

 Szokott álmodni Gereonnal?

Nem, ott szerencsére azért még 
nem tartunk, nem szoktam álmod-
ni vele. De a képzeletemben az el-
múlt években természetesen egy-
re jobban kirajzolódott az alakja. 
Ahogy Charlotte Ritteré is. És en-
nek azért is örülök, mert így a most 
futó film sorozat, a  Babi lon Berlin 
karakterei nem tudják elhomályo-
sítani az alakjukat.

(Volker Kutscher könyvei magyarul 
a Goethe Intézet támogatásával je-
lennek meg.)

Szegő János
(Köszönet a fordításért  

Csősz Róbertnek.)

„Egy letűnt világról olvasni 
mindig nagyon izgalmas”

 Először németül épp a most 
megjelenő negyedik könyvet olvasta. 
Mi fogta meg benne először?

Igen, a negyedik kötet, a hama-
rosan magyarul is olvasható Die 
Akte Vaterland 2012-ben jelent 
meg. Akkoriban én Potsdamban 
éltem, és elég sok időt töltöttem 
Berlinben. A könyv is úgy került 
a kezembe, hogy egy focimeccsről 
hazafelé tartva betévedtem egy pá-
lyaudvari könyvesboltba. Engem 
először nem is annyira a bűnügyi 
történet, mint inkább a szereplők 
életszerűsége és a könyvben ábrá-
zolt világ fogott meg. Az a Berlin, 
amely a könyvben megjelenik, ma 
már csak nyomokban fedezhető fel, 
és egy egykor volt, letűnt világról 
olvasni mindig nagyon izgalmas 
kaland. 

– Interjú Csősz Róbert fordítóval –

 Voltak-e olyan fordítói mesterfo-
gások, amiket már a széria elején el 
kellett döntenie? 

Gereon Rath Berlinje egy nagyon 
aprólékosan és precízen megrajzolt 
világ. Fordítóként is nagyon sok dön-
tést kellett hozni. Kezdve azzal, hogy 
az S-Bahnt lefordítsam-e, addig, hogy 
a rendőr szó melyik szinonimáját me-
lyik szituációban hogyan használja a 
magyar szöveg. De többek között ép-
pen ettől olyan érdekes a műfordítói 
munka.

 Mennyire határozzák meg az ere-
deti műveket a korabeli Berlin gazdag 
nyelvi regiszterei?

Nagyon erősen. A német nyelv a 20. 
század elején még egy erősen több 
központú nyelv volt, így a Kölnből 

Berlinbe érkező főszereplő nyelvi-
leg is idegen közegbe kerül, emel-
lett a nagyváros egymás mellett élő 
különféle társadalmi csoportjai is 
sajátosan beszélik a német nyelvet. 
A  berlini utcagyerekek, a  gengsz-
tervilág vagy a náci szubkultúra 
sajátos nyelvhasználatáról már 
nem is beszélve. A  berlini dia lek-
tus hangzását és jellemző szókin-
csét magyarul nem mindig lehet 
egyértelműen visszaadni, de azért a 
szerkesztővel törekedtünk rá, hogy 
a lehető legtöbb helyen megjelenje-
nek a különféle nyelvi regiszterek. 
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KRIMI

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL009

Lee Child és Andrew Child
Az Őrszem
Jack Reacher leszáll a buszról egy jelenték-
telen, álmos kisvárosban. A terve az, hogy 
iszik egy kávét, és azonnal tovább is áll. De 
semmi sem úgy alakul, ahogy eltervezte. 
A várost ugyanis megbénította egy kiber-
támadás, amelynek a középpontjában egy 
átlagos informatikus áll, aki jóval többet 
tud, mint azt gondolná…

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CL010

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CL011

Ellery Lloyd
Képkockák
Emmy Jackson mindig őszinte az instagra-
mos követőivel. És a követők közül egyvala-
ki megszállottan figyeli minden új posztját 
– mert szerinte Emmy egy olyan nő, akinek 
mindene megvan, ám semmit sem érde-
mel. Egy izgalmas, megdöbbentően erede-
ti könyv egy influenszer anyukáról, akinek a 
sikere nemcsak a házasságát és a lelki béké-
jét fenyegeti, hanem az életét is…

David Schalko
Nehéz csontok
Bécs, 1938. Miközben az Anschlusst és a 
Führert ünneplik a Heldenplatzon, piti bű-
nözők kipakolják egy hírhedt náci lakását. 
Amikor lebuknak, hét évre koncentrációs 
táborba kerülnek. A háború után Ferdinand 
Krutzler és bandája visszatér, és addig nem 
látott brutalitással uralkodik a bécsi alvilág 
fölött – egymás után téve el láb alól náci 
ellenfeleiket (is).

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CL008

Chris Carter
A nevem: Halál
Hét nappal az elrablása után holtan talál-
nak egy huszonkét éves nőt a Los Angeles-i 
Nemzetközi Repülőtér melletti elhagyatott 
területen. A lány testét úgy helyezték el, 
hogy a kinyújtott végtagjaival egy ötágú 
csillagot formázzon. Halála előtt kegyet-
lenül megkínozták, ráadásul a gyilkos egy 
bizarr meglepetést is elrejtett a testben a 
rendőrség számára…
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David Baldacci
Megváltás
Amos Decker újra nyomoz

Amos Deckert felkeresi egy férfi, az első  
gyilkos, akit ő juttatott rács mögé. Azt állítja, ártatlan.  
És amikor az illető egy golyóval a fejében kerül elő, Decker 
kezdi azt hinni, évekkel korábban talán tényleg tévedett.

Bolti ár: 4290 Ft 
Klubár: 3990 Ft
Rendelési kód: CL007
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Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL013

Joanna Courtney
Tűzkirályné
Shakespeare királynéi
A világ Ofeliát úgy ismeri, mint Hamlet za-
vart elméjű szerelmét, de Shakespeare drá-
mája mögött egy igazi harcos nő áll: ez az ő
története… 
Joanna Courtney új trilógiájában a bárd 
leghíresebb királynőinek valódi életpályáját 
tárja az olvasók elé.

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CL014

Mattias Edvardsson
Jó szomszédok
Az Andersson házaspár vidékre költözik, 
hogy a gyerekeik idilli környezetben nőhes-
senek fel. Ám idővel furcsa érzés kezd el-
uralkodni a szülőkön. Amikor a nőt tragikus 
baleset éri, senki nem gondol szándékos-
ságra. Miközben a feleség az életéért küzd 
a kórházban, a férj rádöbben: lehet, hogy 
az igazság csak erőszak árán győzedelmes-
kedhet.

Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CL015

Mary Jo Putney
Becstelen szerelem
A királyi haditengerészet tisztjeként Lord 
Fexton számtalan veszéllyel nézett szem-
be, és hosszú éveket raboskodott, azon az 
estén mégis inkább egy lángoló gálya fe-
délzetén lenne, mint a bálteremben. A sö-
tét hajú szépség, Kendra Douglas mögött 
összesúgnak az egybegyűltek. A nő felbuk-
kanása az estélyen felér egy botránnyal, 
pontosan ezért kéri táncra Lucas…

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL016

Bolti ár: 1690 Ft 
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CL024

Brigitte Riebe
A remény napjai
Berlin nővérei 3.
Berlin, 1958. Florit gyermekkora óta csak 
egyvalami érdekli: a rajzolás. A legfiatalabb 
Thalheim lány mindig is lázadó szellem volt. 
Dacolva az apja terveivel a családi divatá-
ruház helyett a berlini művészeti főiskolát 
választja. Ezzel azonban nem éri el a hőn 
áhított boldogságot, ugyanis nagy csaló-
dás éri…

Marjorie Sarnat
Kiscicák
Színezőkönyv felnőtteknek
A Kreatív Kikötő Kiscicák című színező-
könyvének szerzője harmincegy port-
réban mutatja be a kismacskák játékos 
szellemiségét. Nehéz ellenállni a huncut, 
imádnivaló és vicces cicáknak, akiket gyö-
nyörűen illusztrált, egyedi motívumok 
ölelnek körbe.

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CL012

Paulo Coelho
Az íjász
Tetsuya, az íjász visszavonultan él. A nyi-
lak és az íj hajdani nagy mesterét felkeresi 
egy fiatalember, aki nemcsak azt tanulja 
meg, hogyan kell bánni az íjjal, de azt is, 
hogy lélektelenül nem lehet jót létrehozni. 
Az alkimista világhírű szerzőjének gyönyö-
rűen illusztrált új kötete.
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Hajdú Balázs

Meztelen  
masszázs  
Ottóval
„Oly sokan viselkednek 
Kína módra, míg Balu 
maga a Hunniába 
szakadt Tibet. Nem 
akarja; az. Buddhista 
pár percesek korunk 
egyik leg eredetibb 
gondolkodójától.” 
(Bödőcs Tibor)

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár:  2780 Ft
Rendelési kód: CL005 

– Kedves díszeim! Tudom, hogy 
a legtöbbünk nagyon várta már ezt a 
napot. Mi, akik az év nagy részében 
teljesen el vagyunk feledve, meredten 
pihenünk egy cipős dobozban, rosz-
szabb esetben két penészes szendvics 
között Mi, akik egy évben csak né-
hány napig, esetleg hétig érezhetjük 
hasznosnak magunknak. Mi… akik… 
Mi ez a kacarászás ott, a gömb díszek 
között?

– Kedves csúcsdísz, csak azon ne-
vetgélünk, hogy észrevettük, hogy az 
akasztható hóemberfejen még mindig 
rajta van az árcédula, de persze ő ezt 
nem tudja, mert pont mögé esik. 

– Ez tényleg nagyon vicces!
– Ezt most csak ironikusan mond-

ja vagy komolyan?
– Komolyan! Ránéztem, és megta-

láltam én is a kis cetlit, a sáljára lett 
ráragasztva. 

– Akkor szabad most ezen hehe-
rész ni, vihorászni?

– Igen! Sőt, még nyeríthettek is! 
De csakis a szituáción, nem pedig a 
díszen. 

– Tisztelt hölgyeim és díszeim! 
Akkor folytatnám a beszédemet, köz-
ben persze valaki vágja le, legyen szí-
ves a bilétát róla. Köszönöm! Mi, akik 
alig várjuk a karácsonyt, hogy megta-
láljanak, elővegyenek, leporoljanak, 
majd a méltó, megérdemelt helyünk-
re helyezzenek minket, elmondanám 
nektek, önöknek, hogy december 
23-a van. Ami a keresztényeknek a 
karácsony, zsidóknak a hanuka, az 
nekünk nem más, mint a BÚJÓCSKA, 
csak egy nappal korábban tartjuk. 
Megkérek minden jelenlevőt, hogy 
ma este 8 óra és reggel 5 óra között 
legyen szíves elbújni egy olyan hely-
re, ahova még nem bújt. Érezzétek jól 

magatokat, ne féljetek, mint minden 
évben, idén is mindenkit meg fognak 
találni. Vigyázzatok magatokra, és 
akkor holnap találkozunk a fenyőfán, 
a karácsonyi fényjátékot már biztosan 
együtt fogjuk élvezni. Halleluja!

– Éjjen!
– Éjjen!
– Éjjen!

– Hova bújjunk szerinted?
– Tavaly a bugyiknál voltunk, most 

legyünk a gatyáknál.

– Nem tudod, lesz ciráda a fény-
kapun holnap?

– Bocs, de fingom sincs.
– Hogy beszélsz?
– Bazmeg, bocs.
– Azért.

– Mi merre?
– Én, mint gyöngysor, lecsúszom 

az ajtófélfán, és bekúszom a modem 
és a router közé.

– Szuper ötlet, mehetek veled?
– Persze!

– Jaj, a kis méretű gömbök már 
megint a hosszúkás díszekkel bújnak.

– Mire gondolsz? Bukkake parti?
– Valami olyasmi.

– Szóljatok légyszi a tavalyról még 
életben maradt szaloncukroknak, 
hogy az összetekert jógaszőnyegben 
leszek a könyvespolc alatt. Ne keres-
setek semmi hülyeséggel! Meditálni 
fogok.

– Nyugi, nem zavarunk. Én, mint 
boa dísz, belemászok Zsuzsi néni 
kabátjába. Már hallom is a hangját, 
ahogy ordít, mikor megtalál. 

– Sziasztok, én még teljesen új va-
gyok. Bemutatkozom. A nevem Fény-
füzér Led. Szólítsatok nyugodtan csak 
Ledinek. Körülbelül egy hete vásárolt 
meg az a szőrös kezű bácsi, aki dél-
előttönként a kis szobában a titkárnő-
jével magánakciózik!

– Pszt! Te erről nem tudhatsz. Ne 
beszélj ilyenekről hangosan. Elront-
hatod vele az ünnepeket.

– Bocsánat. Nem tudtam, hogy titok.
– Persze hogy az. Szőrös Kéznek 

felesége van, ő terít ki a fára majd hol-
nap.

Karácsonyi bújócska
Részlet Hajdú Balázs Meztelen masszázs Ottóval című könyvéből, 
amely a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg.
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Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CL026

Lydia Davis
Elég jól vagyok, de lehetnék 
egy kicsit még jobban is
Fordította: Orzóy Ágnes
Lydia Davis kötetében a banális kevere-
dik az abszurddal, félreértések, szorongá-
sok és mániák alakítják a szereplők életét. 
Olyanok ezek a novellák, mint egy doboz 
csokoládé: gazdag ízvilágúak, keserűek, 
édesek és furcsák egyszerre…

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CL027

Fehér Béla
Ördögcérna
A vastavai Sárga Pipacs vendégfogadó 
környékén a Zöldvendéglő című filmet for-
gatják. Ugyanez a fogadó nemzedékekkel 
ezelőtt a Nyugat íróinak biztosított kikap-
csolódást. Mi az, ami összeköti a múltat és a 
jelent? Fehér Béla fergeteges regényében 
a  jelen és a múlt, a valóságos és a termé-
szetfeletti gabalyodik össze.

Bolti ár: 3299 Ft 
Klubár: 3065 Ft
Rendelési kód: CL034

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CL035

Schein Gábor
Ó, rinocérosz
A verses regény azzal az ötlettel játszik el, 
miképpen írható meg Európa és a nyuga-
ti civilizáció históriája, ha annak mitikus és 
valóságos történeteiben a rinocérosz mint 
hús-vér figura szerepel. A könyv műfajok 
és műnemek határterületeit átlépő verses 
regény, groteszk szatírjáték, ironikus encik-
lopédia.

Irene Solà
Énekelek, s táncot jár a hegy
Fordította: Nemes Krisztina
A fiatal katalán szerző gyönyörű, de nagyon 
zárt világot mutat be első magyarul megje-
lenő regényében: a Pireneusok világát, ahol 
az emberek elszórt hegyi tanyákon élik fel-
oldhatatlanul magányos életüket. A hegyek 
között minden pillanatban jelen van a halál 
és az erőszak.

The New York Times-válogatás 
Illusztrált kiadás

Dekameron-projekt
29 új novella a járvány idejéből

Giovanni Boccaccio az 1348-as feke-
te pestisből merített ihletet: főmű-
vében, a Dekameronban egy csapat 
fiatal férfi és nő Firenze mellett, egy 
villában mesékkel szórakoztatja egy-
mást, amíg arra várnak, hogy a jár-
vány elvonuljon.
2020 márciusában a The New York 
Times Magazine elindította A Deka-
meron-projektet – egy novellagyűjte-
ményt, amelynek történeteit egytől 
egyig a közelmúlt meghatározó ese-
ménye, a Covid–19 vírusjárvány ih-
leti. A történetmesélés kordokumen-
tum és gyógyír a korszakos sokkra, 
amelyet a járvány világszerte több 
millió embernek okozott.

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár:  4180 Ft
Rendelési kód: CL039
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Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CL028

Federico Fellini
Akarsz velem álmodni?
Jelenetek, hangjátékok
Fordította: Papp Gábor Zsigmond
A fiatal Fellini a ’40-es években az Olasz 
Rádió számára több hangjátékot is írt. 
Ezekben az egyszerre abszurd, humoros és 
mégis érzelmes történetekben már egyér-
telműen megmutatkozik a későbbi világhí-
rű rendező zsenialitása, egyedi látásmódja.  

Bolti ár: 3699 Ft 
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CL033

Yasmina Reza
Babilon
Fordította: Kiss Kornélia
Elisabeth Párizs egyik külvárosában él a fér-
jével. Egy nap vacsorapartit adnak, az este 
azonban véres katasztrófába torkollik… 
Yasmina Reza regénye arról szól, mi törté-
nik, ha valaki a következményekkel nem 
számolva ki meri mondani a véleményét, 
és mi visz rá egy átlagembert az erőszakra.

Bolti ár: 4499 Ft 
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CL025

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CL032

J. M. Coetzee
Jézus halála
Fordította: Szieberth Ádám
A Nobel-díjas J. M. Coetzee Jézus-triló giá-
já nak (Jézus gyermekkora és Jézus iskolái) 
befejező része. David tízéves fiúvá csepe-
redett, és imád focizni. Egy nap a közeli 
árvaház igazgatója meghívja őt és barátait, 
hogy alakítsanak focicsapatot. Ám a fiút rö-
videsen különös kór támadja meg…

Molnár Ferenc
A nagy háború
Haditudósítások I.  
(1914. november–1915. június)
Utazások, hadi események, elmélkedések 
és tanúvallomások. Megrázó közelképek 
a katonák hétköznapjairól, panorámakép a 
frontvonalból, a frontvonalról… A haditu-
dósítások Az Est felkérésére készültek a bal-
káni, majd a galíciai frontról.

Krasznahorkai László

Herscht 07769
Herscht 07769 – ennyit ír a borítékra 
feladóként az Angela Merkel kancellári 
hiva talába küldött levelekre a türingiai 
kisvárosban élő falmosó. Krasznahorkai új 
nagyszabású műve napjaink Németorszá-
gában játszódik, annak is a mélabús keleti 
felében, amely egyszerre Johann Sebastian 
Bach műveinek forrásvidéke és a neonáci 
mozgalmak egyre kevésbé titkos bázisa.

Bolti ár: 5999 Ft 
Klubár:  5580 Ft
Rendelési kód: CL030
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Bolti ár: 1999 Ft 
Klubár: 1860 Ft
Rendelési kód: CL038

Vida Kamilla
Konstruktív  
bizalmatlansági 
indítvány
A fiatal költők nemzedéké-
nek egyik legizgalmasabb 
hangja a személyes és a 
közösségi megszólalások 
lehetőségeit keresi vitriolos 
öniróniával. 

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CL036

Bolti ár: 4299 Ft 
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CL043

Székely Szabolcs
A beszélgetés története
Székely Szabolcs verseskötete 
az érett férfikorról szól pátosz 
nélkül. Mindennapi élethely-
zetek kerülnek új fénytörésbe 
a kötet verseiben, amelyek 
olyan közvetlenül szólnak 
olvasóihoz, mint egy baráti 
beszélgetés.

E. Foley – B. Coates
Mit tenne Frida Kahlo?
Kivételes nők, akik nem ismertek akadályt
Az elmúlt száz évben sok dolog megválto-
zott: nőjogok kiterjesztése, egyenlőségre 
törekvő szemlélet népszerűsítése – hosszú 
út vezetett idáig, és van még hova fejlőd-
nünk. Családi konfliktus, önérvényesítés 
vagy prezentációs skillek – a történelem hí-
res vagy kevésbé híres nőalakjai példákkal 
szolgálnak.

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CL031

Mesterházi Mónika
Nem félek
Mesterházi Mónika közel 
másfél évtized után jelent-
kezik újra verseskötettel. 
A szociofotókra emlékez-
tető közérzetverseiből és 
az utazások, megfigyelések 
személyes gyűjteményéből 
építkezik a kötet.

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1860 Ft
Rendelési kód: CL029

G. István László
úgy felejti nyitva
G. István László versei  
olyan örök toposzokról 
képesek újszerűen szólni, 
mint a hazaszeretet, s olyan 
új témákra tekintenek, mint 
a koronavírus okozta elszi-
geteltség vagy a közösségi 
média.

VE RS EK

Jessikka Aro

Putyin trolljai
Igaz történetek az orosz infoháború frontvonalából
Jessikka Aro, finn újságíró darázsfészekbe nyúlt 2014-ben, amikor 
az orosz információs hadviselés után kezdett el nyomozni. Szent-
péterváron igazi trollokkal készített interjúkat, leleplezve az egyik 
„trollfarm” működését. Azonnal rászállt az orosz titkosszolgálat, a fize-
tett aktivisták pedig minden fronton támadni kezdték, elképesztő 

hazugságokat terjesztve róla. 
Ebben a könyvben a saját tör-
ténete mellett még nyolc má-
sik, a Kreml által ellenségnek 
tekintett ember viszontagsá-
gait írja meg. Van köztük volt 
magyarországi litván nagykö-
vet, rejtőzködő ukrajnai ön-
kéntes, aki a donyecki orosz 
hadműveletekről tudósított, 
vagy az az oknyomozó blog-
ger, aki leleplezte, mi okozta az 
Ukrajna fölött lezuhant maláj 
utasszállító gép katasztrófáját.

Bolti ár:    4490 Ft
Klubár:     4175 Ft
Rendelési kód: CL040
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Jimmy Burns

MARADONA
A legenda mennybe-
menetele és pokoljárása

A TELJES ÉLETRAJZ
Minden idők legis-
mertebb labdarúgó-
ját hazájában szinte 
vallásos tisztelet övezte. 
Az isteni Diego azon-
ban nemcsak a sport-
sikereiről volt híres, 
mozgalmas életében 
a labdarúgás mellett 
sajnos meghatározó 
szerepet játszott a drog 
és más káros szenvedé-
lyek is. A szerző a ku-
lisszák mögé tekintve 
tárja elénk az argentin 
legenda hullámvölgyek-
ben gazdag életét.

Bolti ár: 4699 Ft 
Klubár:  4370 Ft
Rendelési kód: CL041

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL042

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CL046

Declan Donnellan
Színész és célpont
Az író tizenöt nyelvre lefordított köny-
vének megjelenésével régi adósságát 
törleszti a magyar színházi könyvkiadás. 
Közérthető formában tárgyalja a színé-
szi munka különféle fázisait és kihívásait: 
a szerep identitását és döntéseit, a szöve-
get és a reakciót, a mozgást és a légzést, 
a kontroll és a spontaneitás viszonyát.

Krekó Péter
Tömegparanoia 2.0
Összeesküvés-elméletek,  
álhírek és dezinformáció
Hazánkban először Krekó Péter összegezte 
az összeesküvés-elméleteket és álhíreket 
tudományos igényességgel. A 2018-as ki-
adás új, bővített, olvasmányosabb változa-
ta két új témával (koronavírus-dezinformá-
ció és a „törzsi” mítoszok) egészült ki.

Ronald D. Gerste

Történelmet író 
betegségek
Birodalmak, országok, nemzetek  – 
az irányítóikat megtámadó beteg-
ségek újra és újra beleszóltak a 
történelem alakulásába, olykor drá-
mai módon megváltoztatva a világ 
sorsát. Sőt, a  betegségek a népek 
életét, kultúráját és gondolkodását 
is nagy mértékben befolyásolták, és 
befolyásolják ma is. Egész korokra 
nyomta rá bélyegét a pestis, a ko-
lera, a szifilisz vagy az AIDS. 
A szakavatott szerző hosszú utazás-
ra viszi olvasóját, és egészen más 
pers pektívából: az orvostudomány 
nézőpontjából mutatja meg törté-
nelmünk fordulópontjait.
Ronald D. Gerste orvos, történész, 
szakíró; újságíróként a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, a  Neue Zürcher 
Zeitung és a Die Zeit washingtoni 
tudósítója.

Bolti ár: 4490 Ft 
Klubár:  4175 Ft
Rendelési kód: CL044
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Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CL048

Charles Ferdinand Ramuz
Emlékeim Igor Sztravinszkijról 
A katona története
Ramuz, mint a francia nyelvű svájci iroda-
lom egyik kiválósága, három Sztravinszkij- 
mű – a Menyegző, a Róka és A katona tör-
ténete – librettóját írta meg. Talán emiatt is 
gondolt vissza oly szívesen a zeneszerzőre, 
és vidám hangulatú memoárban örökítette 
meg a vele való találkozásait.

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CL700

Charlotte Brontë
Jane Eyre
Jane Eyre, a koldusszegény árvalány, sanya-
rú gyermekkor és keserves nevelőintézeti 
évek után tanítói oklevelet szerez, és egy 
gazdag birtokos, Mr. Rochester házában 
lesz nevelőnő. Itt nyugalomra és elfogadás-
ra lel, sőt szerelemre is… ám egy felfede-
zésre váró titok árnyékot vet minderre…

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CL600

Milosevits Péter
Kaláz parazsa
X anyón, az utolsó kalázi boszorkányon 
és Rózsa Román, a török háremhölggyé 
vált cigánylányon kívül sok különös alakot 
megismerhetünk a regényből. Olyanokat is, 
akiknek az emlékét már csak a szerb teme-
tő fejfái őrzik. A cselekményt lírai epizódok 
tarkítják, így Héla, az artistanő és Mitkeres, 
a bonviván szerelmének története.

Bolti ár: 3200 Ft 
Klubár: 2975 Ft
Rendelési kód: CL701

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CL702

George Orwell
1984
A disztópia nyomasztó képet fest le egy 
olyan végletekig diktatórikus államhata-
lomról, amely polgárainak minden egyes 
lépését ellenőrizni tudja, sőt a gon dola tai-
kon is uralkodik. A polgároktól tökéletes 
alkalmazkodást követel hazugságokkal, fé-
lelemkeltéssel és kegyetlen büntetésekkel 
zsarolva őket.

Csíksomlyói legenda
Erdélyi magyar írók novellái
A kisebbségbe szakadt létsors megannyi 
árnyalatát mutatja be ez a válogatáskötet, 
mely erdélyi születésű vagy erdélyivé lett 
írók elbeszéléseit tartalmazza. Huszonöt 
történet a megmaradásról, a hűségről, 
a hitről és a reményről, többek közt Makkai 
Sándor, Kacsó Sándor, Tamási Áron, Kiss 
Menyhért tollából.

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL047

Christopher Hogwood
Händel
Händel-kutatóként Christopher Hogwood 
ugyanúgy jár el, mint historikus karmester-
ként tette: az eredeti forrásokat használja, 
és azokat történeti kontextusban értelmezi. 
A zeneszerzőről szóló életrajza éppen ettől 
válik lebilincselő olvasmánnyá, szellemi-ze-
nei időutazássá.
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Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CL020

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

Bolti ár: 3999 Ft 
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CL018

Lara Parker
Vaginabajok
Endometriózis, fájdalmas szex  
és egyéb tabutémák
Sötét humorú, ugyanakkor reményteli köny-
vé ben a szerző rendíthetetlen őszin te ség  gel 
beszél azokról a kihívásokról, amelyekkel ti-
zennégy éves kora óta a „vagi na bajai” miatt 
kell megküzdenie a mindennapi életében. 
Lara ezúttal minden taburól lerántja a lep-
let – bátran, humorosan és szeretettel.

Bolti ár: 2200 Ft 
Klubár: 2045 Ft
Rendelési kód: CL019

Candace Rose Rardon
Teaivók zsebkönyve
Ez a zsebkönyv méretű kalauz sok érde-
kességet és alapvető ismeretet kínál a 
tea kedvelőinek. A kötet illusztrált útmu-
tató, amely megismertet a teázás művé-
szetével, ötleteket ad a teakóstoláshoz, 
a teazsúrok rendezéséhez – csupa hasznos 
és érdekes infóval van tele!

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CL017

Ferencz Gergő
Falura költözők kézikönyve
Városban lakik? Zajban, koszban, bűzben? 
Eljátszott már a gondolattal, hogy szívesen 
maga mögött hagyná az egészet, és falu-
ra költözne? Vagy már meg is tette, csak 
még nem tudja, mit hogyan kell csinálni? 
Ferencz Gergő praktikus tanácsokkal teli 
kézikönyve segít, hogy a házkörüli gazdál-
kodás minél több örömet okozzon. 

Az érettségire való felkészülést segítő, 
számos általános összefoglaló munkával 
szemben ezek a könyvek nem az eddig 
tanultak globális áttekintését kívánják 
nyújtani, hanem az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által 2020 decemberében 
nyilvánosságra hozott, 2021-es emelt szin-
tű magyar nyelv és irodalom, történelem, 
illetve matematika érettségi vizsga szóbeli 
témakö rei nek kidolgozását adják, a Részle-
tes Érett ségi Vizsgakövetelmények alapján.
Az irodalom és a történelem kötetek szer-
zői az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara 
Felvét eli Előkészítő Bizottságának tagjai.
A matematika könyv szerzőjének, dr. Siposs 
Andrásnak több évtizedes oktatási tapasz-
talata van számos is kola ípusban és oktatási 
szinten, több sikeres középiskolai tankönyv 
és feladatgyűjtemény írója. Mesterpeda-
gógus, kutatótanár, tan tárgy gondozó, szak  -
tanácsadó, vezetőtanár.

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

EMELT SZINTŰ 
ÉRETTSÉGI – 2021

Magyar 
nyelv 

és irodalom
Rendelési kód:  

CL021

Történelem
Rendelési kód:  
CL022

Matematika
Rendelési kód:  

CL023
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Benkő László
Balassi Bálint
Az „istentelen” magyar
Balassi Bálint 1554-ben, az ország 
egyik leggazdagabb és legna-
gyobb hatalmú főrangú családjá-
ban akkor látja meg a napvilágot, 
amikor a Felvidéken mindenna-
posak a török beütések, de az 
apja sosem marad adós a méltó 
válasszal. Harcosnak, vitéznek ne-
veli fiát…
Ismerje meg Balassi Bálint igazi, 
kalandos életét, az első rene-
szánsz költőnk, vagyis az utolsó 
trubadúrunk féktelen és bősé-
gesen buja szerelmi életét, a vi-
lágirodalmi rangú költőt, harag-
jaiban határt nem ismerő nagyúr 
konfliktusait és kérlelhetetlen 
harcait, a legfinomabb ízlésű 
humanistát! Balassi Bálint máig 
példája a magyar szellemi élet 
világra való nyitottságának.

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL061

Beth Reekles
The Kissing Booth
A csókfülke + A parti ház
♥ Elle és Lee elválaszthatatlan jóbarátok, 
egészen addig, amíg az iskolai fesztiválon 
egy Csókfülkét nem nyitnak, és Elle azon 
nem kapja magát, hogy Lee bátyjával, 
Noah- val csókolózik…
♥ Napsütés, tenger, rengeteg ökörködés 
Lee-ék parti házában – ez a tökéletes nyár 
receptje, de vajon idén is ilyen szuper lesz?

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL200

Benkő László
A pozsonyi csata
Az első honvédő háború…
Az Árpád nagyfejedelem vezette 
törzsi szövetségnek gondoskod-
nia kellett a védelemről. A  nyu-
gati kereszténység a magyarok 
maradéktalan kiirtásában látta 
az egyedüli megoldást, így Ár-
pád nagyfejedelemnek egyetlen 
választása maradt: ha felveszi a 
kesztyűt…
A pozsonyi csata ízig-vérig olyan 
fordulatos, monumentális tör-
ténelmi kalandregény, amely 
plasztikusan tárja az Olvasó elé 
a  korabeli történéseket, bemu-
tatja a magyar pusztai harcmo-
dort, a  fegyverzetet és meg-
mutatja azt a maga nemében 
világviszonylatban is különleges 
taktikai érzékkel megvívott, hő-
sies csatát, amelynek következté-
ben a XI. század első harmadáig 
nem mert nyugati sereg a ma-
gyarok földjére támadni…

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CL050

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”. 

12+

12+

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL201
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Bolti ár: 2290 Ft 
Klubár: 2130 Ft
Rendelési kód: CL062

Megan Rix
Dixi és Vakkancs
Két barát kalandja tűzön, vészen át
Megan Rix legújabb története Londonban 
játszódik, 1666-ban. A regény két főhőse 
Dixi, II. Károly angol király legkedvesebb 
spánielje és Vakkancs, a palota konyhá-
jának egyik nyársforgató kutyája. Bár két 
különböző világból származnak, elválaszt-
hatatlan jó barátok lesznek…

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CL057

Maros Edit
Bonyolult egy banda
Minden olyan #BONYOLULT. Adél körül min-
den összekuszálódik. Egy szörnyű sítábor, 
egy borzalmas Valentin-nap és egy ka-
tasztrofális iskolai bál után mi jöhet még? 
De hogy is lehetne könnyű az élet, ha az 
ember szerelme felszívódik, a legjobb ba-
rátjával összeveszett, a csajok továbbra sem 
rajonganak érte, és begyűjt egy szobafog-
ságot is.

12+

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CL049

Irene M. Adler
Sherlock, Lupin és Én
Az álarc titka
Minden idők legnagyszerűbb nyomozó-
hármasa készen áll az újabb rejtélyek ki-
bogozására. Milát elbűvöli Harold Grayling 
és menyasszonya fényűző életmódja. Ám 
Mila és Billy Gutsby szörnyű felfedezést 
tesz a jegyespár nagyvilági életével kap-
csolatban. Ettől kezdve a halál baljós árnya 
vetül a tengerparti városkára.

10+

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CL058

Mészáros Dorka
Felelsz vagy mersz?
Bori újévkor megfogadta, hogy minden 
helyzetben önmaga lesz, és sokat moso-
lyog. Csakhogy megnehezíti a dolgát Misi, 
akivel negyedik óta folyik az érzelmi huza-
vona, ráadásul Bori közben a táncos Noel-
be is szerelmes, feltűnik a színen Adorján, 
és a lányok folyton bekavarnak…

12+ 9+
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Bolti ár: 2290 Ft 
Klubár: 2130 Ft
Rendelési kód: CL052

Balázsy Panna

Családfa
Helló, csajok, mindenki jól 
van? Képzeljétek, megtanul-
tam cicaszemet rajzolni és 
folyton a hajammal vagyok 
elfoglalva, meg elég sokat 
dumálok Snapchaten a bará-
taimmal a fiúkról is. Az elmúlt 
hónapokban annyit sétáltam 
a szabad levegőn (erdőben 
és városban), mint még soha, 
mert szinte csak így talizha-
tok a barátaimmal. Mondjuk 
ennél többet is megtennék, 
hogy ismét az Áfonya pan-
dákkal lóghassak korlátlanul. 
Akkor legalább lenne alkal-
mam élőben elmesélni, hogy 
mennyi izgalmas, régi titkot 
derítettem ki a családomról. 
Addig leírom itt, biztos, ami 
biztos. 
Virtuális ölelés: Szandra

10+
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Bolti ár: 3690 Ft 
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CL059

Állatok
Rendelési kód: CL056

Aludj el, Kicsim!
Rendelési kód: CL055

Sosem lehet elég korán kezdeni az esti me-
sélést! Legyen ez az esti rutin része már a 
legkisebbeknél is. A puha textilkönyveket 
a 0–2 éves korosztálynak ajánljuk.

Erwin Moser

Hold a háztetők felett
Egy különleges  
macska–egér harc története

Éjszakánként, amikor magasan 
áll a Hold a falusi háztetők fölött 
és az emberek már nyugovóra 
tértek, a házfalakban, a padlás zu-
gaiban és a föld alatt zajlik az élet. 
Az egerek és a pockok zsákmány-
szerző körútra indulnak az élés-
kamrába, a macskák titkos talál-
kákat bonyolítanak, a falu szélén 
pedig két patkánybanda titkos 
tervet sző: meg akarják dönteni 
vezéreik zsarnoki hatalmát...
Erwin Moser fordulatokban bő-
velkedő, bölcs humorral megírt 
története ismét a burgenlandi 
paraszti világba kalauzolja el az 
olvasókat: kicsiket és nagyobba-
kat egyaránt.

0–2

5+

Bolti ár: 3990 Ft 
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CL063

Liane Schneider
Bori a gyerekorvosnál
Mielőtt Bori vizsgálatra megy a gyerekor-
voshoz, nagyon izgatott. Ebben a könyv-
ben minden a gyerekorvosnál tett látoga-
tásról szól: Mi az az állapotfelmérés? Miért 
néz bele az orvos Bori fülébe? Mi történik, 
ha eltörik a karunk? És mi rejtőzik az orvosi 
táskában?

3+

Bolti ár: 1990 Ft 
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CL064

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!

4+
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Bolti ár: 1690 Ft 
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CL051

Berit Bach
Emma első versenye
Már csak pár nap, és kezdődik a nagy lo-
vas torna a Sólyomfészek major diákjai 
ellen. A cseresznyevölgyieknek 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.

6+
Bolti ár: 1990 Ft/kötet 
Klubár: 1850 Ft/kötet
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Mechler Anna

Nadin  
és a varázstégely
Nadinnak, a virágtündérnek semmi sem 
úgy sikerül, ahogy szeretné. Épp ezért 
nagyon meglepődik, amikor őt jelöli ki a 
virágvarázslat, hogy a fekete nadálytő se-
gítője legyen. A történet végére kiderül, 
hogy miért is ő a legmegfelelőbb tündér 
erre a feladatra. A kedves mesék sok-sok 
titokba beavatják a gyerekeket a gyógy-
növények csodálatos világából.

…A növény ingása alábbhagyott, 
Nadin felnézett. A feje fölött szerény, 
kedves virágzat csüngött; a bíborlila 
kelyhek furcsa alakzatban lógtak a 
száron. Az elágazáshoz közelebb eső 
virágok már teljes pompájukban virí-
tottak, ám ahogy a szár vége felé köze-
ledett, azt látta, hogy a virágok egyre 
zártabbak, a csúcson lévők még alig 
bimbóznak. A színük is különbözött: 
az épp csak kinyílt virágok bíborjához 
képest a régebben virágzóak kékesebb 
árnyalatot vettek fel. Pont úgy, mint 
a zúzódások a lábamon – gondolta a 
tündér –, bekékülnek! Nadin oldalra 
fordította a fejét, és arra lett figyelmes, 
hogy egy pár levél takarásában a túl-
oldalon ugyanilyen kunkorodó szárat 
lát, mintha csak a feje fölött lógó vi-
rágzat tükörképe lenne. 

A virágok öt szirma teljesen ösz-
szeforrt. Az egész olyan volt, mint 
egy hosszúkás, pici harang, ám a 
vége nem kiszélesedett, hanem kis-
sé összeszűkült. Nadin ránézett a 
saját ruhácskájára, és rögtön meg-
értette, miért ilyen hagymaszabású 
szoknyát kapott. A kelyhek végéről 
nem hiány zott a fehér szegély és az 
öt fodor sem. Nadin belepillantott a 
virágba, és meghökkent. Öt hegyes, 
háromszög alakú, az üreg közepén 
szinte összeérő nyúlványt látott. Ki-

csit töprengett, aztán az eszébe jutott: 
ezek a torokpikkelyek! A porzók et-
től az akadálytól alig látszottak, és 
Na din azonnal rájött: ebbe a virágba 
csak nagyon apró termetű rovarok 
férnek be. A tündérlány azt is egyből 
kitalálta, hogy az ő növényét bizony a 
hangyák porozzák; a nagyobb terme-
tű rovarok nem jutnak át a torokpik-
kelyekből álló védőpajzson.

Nadin messzebbről folytatta a szem-
lélődést. Megállapította, hogy a nö-
vény magassága úgy hatvan-hetven 
centiméter, és az összes levele kes-
keny, a sűrű serteszőröktől érdes 
tapintású. Nadint valamilyen meg-
magyarázhatatlan erő húzta a tő-
höz, a legszívesebben a gyökerét is 
szemügyre vette volna. Vajon mi az, 
ami miatt a gyökere érdekel? – tette 
fel magának a kérdést, de nem talált 
magyarázatot. Leszállt hát a földre, 
és körülnézett. Szerencséje volt: egy 
helyen valamilyen állat feltúrta a föl-
det – a nyomokból ítélve nem is túl 
régen  –, és így felszínre került egy 
gyökérdarab. Nadint úgy vonzotta 
magához a gyökér látványa, hogy alig 
bírta türtőztetni magát; lekuporo-
dott, és megérintette a földből kiálló 
részét. A barna, barázdált felszín alatt 
úgy látszott, a gyökér belseje egészen 
világos színű. Nadin megcirógatta 

a gyökeret, és álmélkodva kapta visz-
sza a kezét: ahol reggel beütötte a 
szék támlájába, már elkezdett egy 
lilás folt képződni, de a gyökér érin-
tésétől azonnal elmúlt!

A tündérlányt nagyon meglepte 
ez a tapasztalat. Hogy biztos legyen 
a dolgában, lecsatolta zöld cipellőjét, 
és a lábával is hozzáért a gyökérhez. 
Az előbb még lüktető lábfeje – amivel 
elég csúnyán belerúgott a rét szélén 
álló fa ágába – azonnal kevésbé fájt. 
Nadin felnevetett. Ez nem lehet más, 
csak varázslat! Hát tényleg ekkora 
szerencséje lenne? Neki, aki mindig 
megsérül, egy olyan növényt adott 
a virágvarázslat, ami segít eltüntet-
ni  a  kék-zöld foltokat, és meggyó-
gyítja a sérüléseket?

A tündérlány boldogan röppent fel 
a növény egyik felső levelére, és meg-
hatottan magához ölelte a karcsú, 
kissé szúrós szárat.

A Virágtündérek titkai 

Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CL006
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Bolti ár: 890 Ft/kötet 
Klubár: 830 Ft/kötet

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: CL066

Cordula Thörner
Autók
Fedezd fel Somával és Julival a különféle 
gépjárműveket, és tudd meg, mik a legfon-
tosabb jellemzőik.
Rendelési kód: CL065

Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2310 Ft
Rendelési kód: CL060D

O
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Z

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.

0–2

GYERMEKKÖNYVEK

3+

TONY WOLF  
csodálatos rajzaival

Bolti ár: 2490 Ft 
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CL068

Tony Wolf
A titokzatos léghajó
Történetek kalandokról, rejtélyekről Tony 
Wolf csodálatos világában!
Tom és Polli, a két elválaszthatatlan jóbarát 
messzire kerül az erdő mélyén megbúvó, 
nyugalmas falutól, és hihetetlen kalando-
kat él át…

4+

Bolti ár: 2990 Ft 
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CL067

Tony Wolf
Hercegnők
A mesék világának legszebb és legbá-
josabb hercegnői szerepelnek ebben a 
könyvben, az ő történeteik, kalandjaik, 
csodás álmaik tárulnak elénk Tony Wolf 
népszerű illusztrációival.

4+

Ralf 
Butschkow
Az állatgondozó
Kriszta állatgondozó az állatkertben, és 
elmeséli, mi mindent kell ott csinálni: ki 
mosdatja meg az elefántokat, ki főz az ál-
latoknak, és ki épít új mászófát a majmok-
nak.
Rendelési kód: CL053

Ralf Butschkow
Az űrhajós
Gergő elmagyarázza a gyereknek, mit kell 
tudnia egy űrhajósnak, és hogyan élnek, 
dolgoznak az emberek kint, a világűrben.
Rendelési kód: CL054

3+
Bolti ár: 890 Ft/kötet 
Klubár: 830 Ft/kötet
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Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CL404

Bolti ár: 1995 Ft 
Klubár: 1855 Ft
Rendelési kód: CL402

Bolti ár: 3490 Ft 
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CL403

Bolti ár: 2950 Ft 
Klubár: 2740 Ft
Rendelési kód: CL400

Nicole Röndigs
Lepkék
Libbenő csodalények 
A gyönyörű lepkék már a dinoszauruszok 
korában is jelen voltak, és ma is szinte min-
denütt előfordulnak a Földön. Valódi túlélő-
művészek – még a sivatagokat, az Északi-  
sarkvidéket és a magashegységeket is 
meghódították. Tudtad, hogy a lepkék a lá-
bukkal ízlelnek? Nézd meg, a falánk hernyó 
hogyan alakul varázslatos pillangóvá!

Mi MICSODA OLVASÓ

Az emberi test
Szívünk fáradhatatlanul pumpálja a vért 
az ereinkben, hogy a testünkben minden 
szerv oxigénhez és tápanyagokhoz jusson. 
A fejünkben szakadatlanul dolgozik egy 
szuperszámítógép – az agyunk. Ez irányítja 
testünk valamennyi folyamatát. Ismerkedj 
meg a csontok, az izmok és a szervek mű-
ködésével, és kerülj közelebb az emberi 
test csodájához!

Nicole Röndigs
Pókok
Nyolclábú vadászok
Sokan tartanak a pókoktól, pedig hasznos 
és csodálatos állatok, villámgyors vadászok, 
ügyes csapdaállítók. A 40 000 pókfajból 
mindössze 200-nak a mérge veszélyes az 
emberre. Hogyan oldja meg a pók, hogy 
nem ragad bele a saját hálójába? Tudtad, 
hogy a pókoknak nincs fülük, és a lábaikon 
lévő sörtékkel érzékelik a rezgéseket?

9+ 7+9+

Bolti ár: 1890 Ft/kártyacsomag 
Klubár: 1755 Ft/kártyacsomag

LOGICO® PRIMO
Feladatkártyák
A LOGICO® az óvodás és kis-
iskolás gyerekek tanulási ké-
pes ségeinek fejlesztését segí-
tő játék. Egy toló korongokkal 
felszerelt keretből és választha-
tó feladatkártya-csomagokból 
áll. A feladatkártyák a  korosztá-
lyoknak megfelelő nehézségűek, 
sikerélményt adnak, önálló játék-
ra is alkalmasak, többször felhasz-
nálhatók.
A LOGICO® segítségével a gyerekek 
játék közben, élményeket szerezve fej-
lődnek és tanulnak. Egy csomag 16 fel-
adatkártyát tartalmaz, a kartonlapokra 
nem kell írni, újra felhasználhatóak. 
A korong tologatása a kötött pályán ki-
válóan alkalmas az írás előkészítéshez.

Keresd meg! Folytasd!
Rendelési kód: CL407

Képek, hangok, szavak
Rendelési kód: CL406

Vásárolni jó!
Rendelési kód: CL408

21
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Mi MICSODA 
OVISOKNAK

Dolgos  
járművek
Mi szippantja fel 
az útra hullott 
faleveleket? Mit 
szállítanak a ka-
mionok? Milyen 
járművek dolgoz-
nak a földeken?

Bolti ár: 4290 Ft 
Klubár: 3990 Ft
Rendelési kód: CL4015–7

Mi MICSODA 
JUNIOR

Iskolás  
leszek!
Mi történik az 
első tanítási 
napon? Milyen 
tantárgyakat 
fogsz tanulni? 
Hogyan jutsz el 
biztonságosan 
az iskolába?

A LOGICO® PRIMO keretet külön kell 
megvásárolni!

Ó V O D Á S O K N A K
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…hogyan működik
Rendelési kód: CL300
…a hajókról és a kikötőkről
Rendelési kód: CL301
…a kísérletekről és a tudományról
Rendelési kód: CL302
…a középkori várakról
Rendelési kód: CL303

Jules Verne
Utazás a Föld középpontja felé
Rendelési kód: CL320

Jules Verne
Némó kapitány
Rendelési kód: CL319

Herman Melville
Moby Dick
Rendelési kód: CL318
A nyelvtanulóknak szánt kötetekben az egyik ha-
sábban az angol, míg mellette a magyar szöveg 
olvasható lerövidítve. Remek módja a szókincs 
fejlesztésének és a nyelv gyakorlásának.

A sorozat egy-egy kötete 
101 rövid, lényegre törő információs blok-
kot tartalmaz, amelyek segítségével alapo-
san körbejárja az adott témakört.

10+ 5+
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Nagy fejtörő – fiúknak
Rendelési kód: CL321

Nagy fejtörő – lányoknak
Rendelési kód: CL322
Ezekben a foglalkoztatófüzetekben színez-
hetsz, rajzolhatsz, matricázhatsz. Minden 
lapon új, szórakoztató feladatok várnak!

Bolti ár: 2490 Ft/füzet 
Klubár: 2315 Ft/füzet

Bolti ár: 1290 Ft/kötet 
Klubár: 1200 Ft/kötet

Bolti ár: 1190 Ft/kötet 
Klubár: 1105 Ft/kötet

1. Varázsnyakék
Rendelési kód: CL312
2. Ven hercegnő naplója
Rendelési kód: CL313
3. Melody hercegnő naplója
Rendelési kód: CL314
4. Agalia hercegnő naplója
Rendelési kód: CL315
5. Zina hercegnő naplója
Rendelési kód: CL316
6. Killari hercegnő naplója
Rendelési kód: CL317

A világ egyik legjobb svájci iskolájába új 
tanulók érkeznek: a világ minden tájáról 
származó hercegnők népesítik be a Davos 
melletti palota termeit. A lányokra sok-sok 
kellemes és persze kellemetlen meglepetés 
is vár a tanév során…

Bolti ár: 2990 Ft/kötet 
Klubár: 2780 Ft/kötet

…a repülőkről
Rendelési kód: CL304
…a vízi élőhelyek állatairól
Rendelési kód: CL305
…az elektromosságról
Rendelési kód: CL306
…az energiáról
Rendelési kód: CL307

52 kártya játékokkal 1.
Rendelési kód: CL308
52 kártya játékokkal 2.
Rendelési kód: CL309
52 kártya játékokkal 3.
Rendelési kód: CL310
52 kártya játékokkal 4.
Rendelési kód: CL311
Szuper játékötletek gyerekeknek szülinapi 
bulihoz vagy a nyári szünet napjaira.

Bolti ár: 1590 Ft/kártyacsomag 
Klubár: 1475 Ft/kártyacsomag

101 DOLOG, 
amit jó, ha tudsz…

Angol–magyar nyelvű  
klasszikusok nyelvtanulóknak

8+
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Bolti ár: 2999 Ft 
Klubár: 2790 Ft
Rendelési kód: CL501

Bolti ár: 2999 Ft 
Klubár: 2790 Ft
Rendelési kód: CL504

Candace Bushnell – Katie Cotugno
Csajoknak kötelező
Carrie Bradshaw gimnazista hasonmása 
még nem tudja, milyen a jó szex. Azt azon-
ban igen, hogyan küzdjön a szexizmus el-
len a saját iskolájában. A  Szex és New York 
írójának új nemzetközi sikerkönyve! 
Candace Bushnell és a Pushcart-díjra jelölt 
Katie Cotugno közös regénye egyszerre 
szórakoztató és gondolatébresztő.

Jesper Juul
Falkavezérek
Szeretetteli nevelés a családban
Milyen elvek határozzák meg egy mai csa-
lád életét? Mit kezdjünk az individualizmus-
sal? Hogyan lehet szülőként a kontrollálás 
vágyát egészségesen feloldani magunk-
ban? A kötet a következetességet és fele-
lősségvállalást, valamint a személyes hatá-
rok (autoritás) megtartását hangsúlyozza.

15+

18+

Bartos Erika
Budapest környéke 
Brúnó Budapesten 6.
A Budapest környéke című kötetből a fővá-
rost körülvevő érdekességeket ismerhetjük 
meg: budakeszi vadaspark – vácrátóti ar-
borétum – gödöllői kastély – szentendrei 
Skanzen – veresegyházi medveotthon. . .

Kányádi Sándor
Világgá ment a nyár
Meddig ér a rigófütty? Miért némák a tuli-
pánok? Hová ballag a folyó? Miért hápog a 
réce? Kányádi Sándor meséi, versei gondos-
kodnak róla, hogy környezetünkre figyel-
ve felismerjük a válaszokat a kérdésekre.  
Válogató szerkesztő: Miklya Zsolt.

6+
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Bolti ár: 2999 Ft 
Klubár: 2790 Ft
Rendelési kód: CL505

Bolti ár: 1999 Ft 
Klubár: 1860 Ft
Rendelési kód: CL503

Bolti ár: 3499 Ft 
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CL502

Paula Harrison
Kitti és a Holdfény-mentőakció
Kitti nem hétköznapi kislány: ügyes és kí-
váncsi, mint egy cica. Különleges képessé-
gei vannak – és tudja, hogy egy nap olyan 
szuperhős lesz belőle is, mint az anyukája. 
A szuperhőssé válás ideje a vártnál hama-
rabb érkezik el, amikor Figaró, a kandúr 
megjelenik a kislány szobájának ablakában, 
hogy segítséget kérjen.

Anna Fiske
Hogyan lesz a kisbaba?
Az egyik legcsodálatosabb dolog az, ami-
kor új baba jön a világra. De hogyan lesz a 
kisbaba? Anna Fiske norvég illusztrátor-író 
sajátos rajzokkal, humoros és szókimondó 
stílusban ad választ a felmerülő kérdésekre. 
A könyv érinti az örökbefogadott és azonos 
nemű párok által nevelt gyerekek kérdését 
is, így számukra hiánypótló lehet ez a kötet.

6+
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Bolti ár: 4999 Ft 
Klubár: 4650 Ft
Rendelési kód: CL500

Miklya Luzsányi Mónika
Rozmaring és Tarack  
viselkedni tanul
Az Ovis okosító-sorozat célja, hogy didak-
tikus eszközök nélkül, példák és megélt 
érzések segítségével nevelje a legkisebbe-
ket. A szülők pedig megtudhatják, miként 
érdemes egy-egy meleg helyzetet kezelni.

Bolti ár: 2499 Ft 
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CL506
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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. május 31-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:

www.lira.hu
e-mail: konyvklub@lira.hu


