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AJÁNDÉK
7000 FT FELETTI MEGRENDELŐINKNEK
AJÁNDÉKKÖNYVET KÜLDÜNK.
(Az ajánlat a postai és helyi munkatársainkon keresztüli megrendelésekre vonatkozik, és a készlet erejéig érvényes! Ha a meghirdetett
könyv elfogyna, akkor ugyanilyen értékű könyvet küldünk helyette.)

Frank Schätzing

Breaking News
A Saron-merénylet
nyomában
Tom Hagen, a harctéri tudósítók ünnepelt csillaga nem finnyáskodik, ha egy jó sztoriról van szó. Specialitása a Közel-Kelet országai,
riportjai tudósítások a pokolból. De Afganisztánban elhagyja a szerencséje. Hírneve romokban, ő maga pedig kétségbeesetten küzd
a visszatérésért. Három évvel később új esély kínálkozik Tel-Avivban, amikor az izraeli titkosszolgálat adatokat játszik át neki. Hagen megragadja a lehetőséget, ám ezzel akaratlanul is halálos
láncreakciót indít el.
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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
A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!
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PODCAST
https://24.hu/24-podcast/podcast-bukso_24hu/

Kedves Olvasók!

E

z a nyári duplaszám talán feltorlódott életünknek is a metaforája. Hosszú idő után tudunk
szabadon kirándulni, önfeledten ta
lálkozni és maszk nélkül egymásra
mosolyogni. Ez a nyár a terveké és
a lehetőségeké. A kezdéseké és a
folytatásoké. Lapunk is ezt tükrözi.
Kezdőknek itt van Esterházy Miklós
és Kovács Dóra könyve Az új kutyád,
ami örökbefogadott kutyák gazdáinak kötelező elem a jutalomfalatok
mellé, nálunk beleolvashatnak a
könyvbe. Ha pedig valaki az elmúlt
évben már megtanult kenyeret süt
ni, annak Paul Hollywood új könyve újabb sütési praktikáival remek
konyhai segédanyag lesz, stílsze
rűen forrón ajánlom hozzá Stahl Judit írását is, aki ezzel az ajánlóval debütál a magazinban. Nincsen nyár
krimi és Balaton nélkül, Zajácz D.
Zoltán Véres Balaton című detektívtörténete e két hozzávalót egyben
adja, megfűszerezve némi retróval,
ugyanis a hetvenes évek végén játszódik a rejtélyes história. A szerzővel interjút olvashatnak lapunkban,
és beszélgettünk a legújabb skandináv sztáríróval Alex Schulmannal, valamint az idén 75 éves Spiró
Györggyel, aki legújabb esszéiben
is gondolkodásra ösztönöz minket.
Mivel idén minden más, találkozunk
a szeptemberi Könyvhéten!
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PODCAST KÖNYVEKRŐL,
NYÁRY KRISZTIÁNNAL
A Buksó a Líra könyv és a 24.hu
podcast sorozata könyvekről,
írókról, olvasókról és olvasásról,
Nyáry Krisztián vezetésével.

„Minden részben fogok ajánlani 10-10
könyvet. Ezek a listák teljesen szubjektívek
lesznek. Olykor komolyak, máskor csak
félkomolyak. Például ajánlani fogom
a 10 szerintem legjobb történelmi könyvet, vagy 10 megfilmesítésre váró, kortárs
magyar regényt, esetleg 10 könyvet esős
napokra. Szóval Lectori salutem, azaz
Üdvözlet az olvasónak!" – Nyáry Krisztián

A LÍRA KÖNYV és
a FIDELIO magazin
kéthetente szerdán
este fél 8-kor
jelentkező irodalmi
podcastja változatos
könyvajánlókkal és
elmélyült beszélgetésekkel.
A műsor házigazdája:
Szabó T. Anna.
Segítünk eligazodni
a könyvesboltok
újdonságai között.
https://fidelio.hu/lirastudok
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Catherine Anderson

Áfonyás-part
Erin De Laney mindig is
rendőr akart lenni. A nagyvárost hátrahagyva azzal a
reménnyel érkezik Mystic
Creekbe, hogy a csendes
vidéken ismét beleszeret
a választott szakmájába.
A tervei azonban kudarcot vallanak, és kisvártatva a nagybátyja marha
tenyésztő birtokán találja
magát. Wyatt Fitzgerald,
a siket birtokvezető talán
segítségére lehet, hogy
a lány újra önmagára találjon.
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3990 Ft
Rendelési kód: CM002

Marianne Cronin

Paulo Coelho

Elragadóan szellemes, megható,
de mindenekelőtt felemelő történet a tizenhét éves, gyógyíthatatlan betegségben szenvedő
Lenni és a nyolcvanhárom éves,
szívműtétre váró Margot között
szövődő barátságról. A regény
az élet egyedülálló ajándékát
ünnepli, hitet vetve a szeretet és
a barátság erejébe.

Naptár 2022

Lenni és Margot száz éve

Ebben a gyönyörűen illusztrált
naptárban az évet Paulo Coelho
műveiből válogatott idézetek
kísérik végig. Coelho könyvei
nemcsak a bestsellerlistákat vezetik, de társadalmi és kulturális
párbeszédet is gerjesztenek.

Bolti ár:

3690 Ft

Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

3430 Ft

Klubár:

4185 Ft

Rendelési kód: CM004

Rendelési kód: CM057

Jeffrey Archer

Mary Alice Monroe

Elizabeth Hoyt

Julia London

Florentynát már egészen kis kora
óta egyetlen álom hajtja: ő szeretne lenni az Amerikai Egyesült
Államok elnöke. A célja elérésében számíthat az apja támogatására is, egészen addig, amíg bele
nem szeret a férfi ősellenségének
a fiába, Richard Kane-be. A Párbaj
folytatása lebilincselő szerelmi és
politikai történet.

Toy Sooner sok bajt vészelt át a
viharos múltja során, mire biztos
otthont teremtett a gyermekének. Amikor azonban új kihívásokkal kell szembenéznie a
munkahelyén, a múlt démonai
ismét kinyújtják felé a kezüket,
és Toynak meg kell tanulnia, hogyan nézzen szembe velük.

Hugh Fitzroy a király titkos fegyvere, akit a Káosz Urainak legyőzésére küldtek, azonban egy
londoni sikátorban mégis ő
szorul védelemre. Egy rejtélyes
alak, aki egy férfi bátorságával
és egy nő kecsességével száll
szembe az orgyilkosával, megmenti őt.

A frissen megözvegyült Lady
Chatwicknek három éven belül
újra meg kell házasodnia, ha
nem akarja elveszíteni a családi
örökséget. Daisy a skót-felföldi
birtokukra menekül a londoni
kérők hada elől. Útközben találkozik a hírhedt csempésszel,
a szomszédos birtok vonzó urával.

A tékozló lány

Úszóleckék

A gyönyör hercege

A tüzes skót

Bolti ár:

4490 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3690 Ft

Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

4175 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3430 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CM003
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Egyszerűség

Rendelési kód: CM001

Rendelési kód: CM007

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Rendelési kód: CM005

Dinah Jefferies

Anne Tyler

Vanessa Carnevale

A II. világháború idején játszódó történet
egy olajfaligetek között megbúvó toszkán
faluba viszi el az olvasót. Sofia de’ Corsi grófnő nyugodt hétköznapjait fenekestül felforgatja, amikor 1943-ban a háborús front eléri
toszkán villáját. Nemsokára megjelenik egy
amerikai újságíró is, aki az ellenállás oldalán
harcol. A két nő barátságot köt és hamarosan a nácik elleni veszélyes játszmában
találják magukat.

Maggie és Ira huszonnyolc éve házasok, és
egy reggel temetésre indulnak. Az utazás
hamarosan a fiuk házasságának megmentésére irányuló expedícióvá válik, amelyet
Maggie nem mindennapi megoldásai
tesznek szórakoztatóvá és különlegessé.
A Pulitzer-díjas regény egyetlen nap krónikája, egyszerre megható, ironikus, vicces és
szomorú.

Mia, a fiatal ausztrál festőművész kilenc
hónapja gyógyult ki a rákból, ám lelkileg
még nem áll készen az egészséges életre.
Hogy magára találjon, elutazik Firenzébe, és
újrakezdi az életét. Csak egyre nem számít:
hogy ott rátalál az igaz szerelem. A szívet
melengető romantikus regény csodás tájakra repíti az olvasót, s közben bemutatja
Itália halhatatlan művészetét.

A toszkán grófnő

Légzőgyakorlatok

Egy nyár Firenzében

Bolti ár:

3970 Ft

Bolti ár:

3970 Ft

Bolti ár:

3570 Ft

Klubár:

3690 Ft

Klubár:

3690 Ft

Klubár:

3320 Ft

Rendelési kód: CM201

Rendelési kód: CM202

Rendelési kód: CM203

Rodney Garland

A számkivetett szív

Mérő László

A dörzsölt szélkakas
Facebook, gazdaság, politika
Mérő László új esszékötete egy izgalmas válogatás a neves matematikus-pszichológus
azon gondolataiból és cikkeiből, amelyek
az utóbbi évek gazdasági és politikai történései hatására születtek, és amelyeket ezúttal is a megszokott következetesség, humor
és humánum jellemez.
Bolti ár:

3570 Ft

Klubár:

3320 Ft

Rendelési kód: CM205

Két dolgot kínál ez a könyv:
egyfelől egy Sherlock Holmesés Poirot-típusú, gondolkodós
krimit, a nyomozás izgalmával, talányokkal és fordulatokkal. Másfelől végigpásztázza
az 1950-es évek Londonját, az
angol társadalom különböző
rétegeit, és felhasználja az akkor még újdonságnak számító pszichoanalízis elemeit is.
Ki ölte meg Juliant, és főleg:
miért? Azért, mert meleg volt?
Van egyáltalán köze ennek a
tragédiához? Az elbeszélő, aki
pszichiáter, maga is meleg, és
egyre kínosabban érinti, hogy
belekeveredik a dologba, de
nem tud kiugrani belőle, végig
kell járnia az utat.
Bolti ár: 3970 Ft
Klubár: 3690 Ft
Rendelési kód: CM204

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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INTERJÚ SPIRÓ GYÖRGGYEL

„Minden mű
mást követel”

Fotó: Szilágyi Lenke

Spiró György nemrég ünnepelte
hetvenötödik születésnapját,
és júniusban jelent meg új esszékötete, a Mikor szabad ölni?
Ennek apropóján beszélgettünk
vele klasszikusokról, színházról
és történelemről.
 Legújabb könyved címe az egyik
benne szereplő esszé címével azonos:
Mikor szabad ölni? A lengyel drámaíró
Stanisław Wyspiański Hamlet-esszéjében merül fel ez a kérdés.
Több írásban foglalkozom a gyilkolással. Ölnek a Boldogtalanokban,
Füst Milán remekművében és Csehov
drámáiban; 1944–45-ben hatalmas öldöklés közepette írta fenomenális naplóját Heltai Jenő, ugyanakkor írt naplót Radnóti Miklósné és Fenyő Miksa;
gyilkolnak a Bánk bánban, és Đura
Jakšić remekmívű szerb változatának,
a Jelisavetának a végén két szereplő
kivételével senki sem marad életben.
„Előre megfontolt gondatlan tömeg
gyilkosságnak” nevezhetném jogászi
nyelven, amit a járvány kezdete óta sok
országban tapasztalunk. Morális kérdésként a gyilkolást a hatalmasok soha
nem vetik fel, csak a gondolkodók.

 Esszédben ezt írod: „Shakespeare
nem jog- vagy morálfilozófusként gon-
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dolkozott, ahogyan Wyspiański láttatni szeretné, hanem rémdráma-szerzőként.” Számodra mi a legizgalmasabb
a Hamletban?
A dráma szélsőséges műfaj: akár komikusan hat, akár tragikusan, mindenképpen vagy a gyilkolásról szól,
vagy a szerelemről, de inkább mind
a kettőről egyszerre. „Már az ókori görögök is”, „már Shakespeare is”,
és folytathatnám. A finom lelkűnek
tartott Csehov vagy Füst Milán is ezt
művelte, ha éppen darabot írt. Wyspiański, a született drámaíró is a horrort
és a szerelmet működteti a drámáiban, és csak a Hamlet színre állításáról tűnődő rendező és értelmező szerepében, kivételesen moralizál.

 Shakespeare mellett Csehov is
fontos az új könyvben. Előbbinél a
filo
zofikus réteget, utóbbinál a tragikus felhangot tartod tévedésnek.
Tetten érhető a fordításokban, a játékmódon és aztán önbeteljesítő jós-

latként a nézői elvárásokban is. Mitől
tolódhatnak el ekkora életművek fals
irányokba?
A színház nem illendőségből vesz elő
egy-egy régi darabot, hanem hogy sikert arasson vele, és tudatosan vagy
öntudatlanul azt érti rá, amit a változékony érzékenységű közönség éppen
áhít. A jó művek egymásnak ellentmondó értelmezéseket is elviselnek.
Olyan nagy művekről is tudunk, amelyek évszázadokig lappanganak, mert
a befogadók érzéketlenné válnak a
formájukra és a szemléletükre, ez még
Shakespeare drámáival is megtörtént
másfél száz éven át.

 Több esszéd is visszaemlékezés:
fontos olvasmányokra, nagy művekre,
színházi pillanatokra. Melyeket tartod
életed legemlékezetesebb színházi élményeinek?
Ebben a kötetben csak egy nagy színházi élményem szerepel, a kaposvári

Marat, de volt még néhány. Andrzej
Wajda krakkói Novemberi éj rendezése irányította a figyelmemet a lengyel
drámára. Nagy élményem volt Peter
Brook Szentivánéji álom rendezése,
Peter Steintől a Homburg hercege,
Ljubimov rendezésében a Tagankán
a Mester és Margarita. A Marat-hoz
személyes viszony is fűz, erről írtam
ebben a könyvben.

 A tavaly publikált Kádár-drámák
után ebben a könyvben is szerepel egy
olyan esszé, amelynek az alapját politikai dokumentumok adják: Kádár János
megszólalásai a Központi Bizottság ülésein. A dokumentumok miképpen hatnak a drámaíróra?
A 2020-ban megjelent két Kádár-dráma, a Főtitkárok és a Sajnálatos események forrásainak kutatása
során bukkantam a neten az 1958.
októberi Központi Bizottsági ülés
jegyzőkönyvére, amelyet eddig senki sem publikált nyomtatásban. A
drámákba még az említése sem fért
volna bele, pedig különleges ülés
volt, ezen kellett volna Nagy Imréék
kivégzéséről Kádárnak beszámolnia,
de végig mellébeszélt, viszont nem
nagyon burkoltan a megtorlás folytatására is utasítást adott. Amúgy
persze akár drámát, akár prózát ír az
ember, érdemes minél több forrást
elolvasni, gyöngyszemekre bukkanhatunk. Változó, hogy mit és hogyan használunk fel belőlük, hogy a
feltétlenül szükséges húzáson kívül
meghagyunk-e eredeti szövegeket,
szófordulatokat, vagy teljesen átfogalmazzuk. Nincs egységesen alkalmazható módszer, minden mű mást
követel. Az adott KB-ülésen elhangzottakat kommentálom is, jegyzete
lem is; remélem, hogy ezzel a korszakot a valódi sötétségében tudtam
megfesteni.

 Aki olvasta a Tavaszi Tárlatot az
tudhatja, hogy a regény alaphelyzete
önéletrajzi: édesapádat vádolták meg

alaptalanul 1956 után. A mostani
könyvedben felfeded a konkrét ügy
személyes részleteit.
A regényben csak alapötletként használtam, ami apámmal történt, hogy
ugyanis ’57 tavaszán ellenforradalmi
tevékenységgel vádolták, holott október közepétől november 7-ig végig
kórházban feküdt. Még október 23.
előtt operálták, már lábadozott, de
kitört a harc, a Rókus körül nagyon
lőttek, segített a pincébe cipelni a
sebesülteket, közben tüdőgyulladást
kapott, és ott kellett maradnia a kórházban. A regény főszereplője, a felesége és a gyereke teljesen fiktív, a mi
családunkhoz semmi közük. Természetesen vannak figurák, akiket személyesen ismertem, többségük nem
a saját nevén szerepel, bár így is felismerhető, a képzőművészeknek és a
politikusoknak azonban az igazi nevét használtam. A gyárat ismertem,
ott voltam hét évvel később ipari tanuló, azóta lebontották.

 Mit gondolsz, hogyan alakíthatja
a járvány vagy a járvány utáni közeg a
kulturális szokásainkat? A színházat
vagy a saját belső képzeleteinket megteremtő olvasást?

A színház sok ezer éve létezik, tehát lesz is. Lehet, hogy megszakad a
polgári hagyomány, másként és mást
fognak játszani, talán primitívebben
törnek hatásra, az elvetemült ripacskodásnak már évek óta erősödnek a
jelei, de a színészek mindig ott fognak
ágálni valamilyen emelvényen, hogy
lássák őket, és a nézők bámulni fognak. Akár közbekiabálnak, akár nem,
de ha úgymond be akarják is vonni
őket a játékba, alapvetően passzív
befogadók maradnak. Divat „posztdramatikus” színházról beszélni, ami
contradictio in adiecto. Azt nevezik
posztdramatikusnak, amiben se jellem, se cselekmény, csak valami számon kérhetetlenül zavaros hepening
zajlik. Kurta átmeneti időszak, hogy
a fordulatos mesét és az érdekes jellemet mellőzhetőnek vélik, a műfaj tökéletes félreértése. Az olvasás az állami iskolarendszer függvénye. Eötvös
József és társai hatalmas vívmánya
volt a kötelező és általános oktatás,
amit több mint másfél száz év múltán
szégyenletes módon visszavonnak.
Mélységesen sajnálom azokat a tömegeket, amelyeket a sok tízezer éven
át fejlesztett legcsodálatosabb emberi
találmánytól, az írás-olvasás élvezetétől elzárnak.
Szegő János

Spiró György

Mikor szabad ölni?
Spiró esszéi sokarcúak. Olvashatunk gyerekkorának fontos olvasmányélményeiről,
meghatározó szellemi találkozásairól, színházi műhelytitkokról, egyszeri művészeti
csodákról és visszatérő politikai trükkökről,
a járványok általános társadalmi-történelmi következményeiről.
Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 3065 Ft
Rendelési kód: CM008
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KRIMI
Lee Child

Lángoló sivatag
Jack Reacher szokása
szerint céltalanul csavarog a világban, amikor
felveszi a kocsijába egy
Carmen Greer nevű nő.
Reacher vele tart a ranchra,
ahol Carmen a család
jával él. Pár nappal később a nő férjét holtan
találják, őt magát pedig
letartóztatják gyilkosság vádjával. Reacher
meg van győződve
Carmen ártatlanságáról,
és magánnyomozásba
kezd. Az ügy azonban
egyáltalán nem olyan
egyszerű, mint első
ránézésre látszik…
Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CM014

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: CM019

Michael Robotham

Samantha M. Bailey

T. M. Logan

A Fulladásban megismert Cyrus Haven
igazságügyi pszichológus és gyámoltja,
Evie Cormac visszatér Michael Robotham új
thrillerében. Ki Evie, a rejtélyes, múlt nélküli
lány, és mi elől menekül? Evie azóta is kétségbeesetten titkolja a valódi személyazonosságát, hogy az állítólagos elrablóját rejtélyes körülmények között meggyilkolták.

Morgan Kincaid épp hazafelé tart a munkából, amikor egy anya a segítségéért könyörögve a kezébe nyomja a kisbabáját, majd
a beérkező metrószerelvény elé veti magát.
Morgan vallomását egyetlen szemtanú sem
erősíti meg, így a nőt immár gyilkossággal
vádolják. A Nő a peronon egy feszes tempójú, izgalmas thriller arról, mi mindent hajlandó egy anya feláldozni a gyermekéért.

Hét nap. Három család. Egy gyilkos...
Kate azt hiszi, élete legjobb családi nyaralása várja egy provence-i luxusvillában.
A vakáció során azonban felébred benne
a gyanú, hogy a férje megcsalja. De vajon
kivel? Ahogy Kate egyre közelebb kerül az
igazsághoz, rá kell döbbennie, hogy egy
ember élete forog veszélyben.

Angyalarc

Nő a peronon

A nyaralás

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3490 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3245 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CM015
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David Baldacci

Rendelési kód: CM016

Rendelési kód: CM017

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

INTERJÚ ZAJÁCZ D. ZOLTÁNNAL

„Azt hitték, nyomozó voltam”
Az idei nyár slágerolvasmánya lehet Zajácz D. Zoltán krimije,
amely a hetvenes évek legvégének Balatonján játszódik,
de a szálak egészen Párizsig vezetnek. Az írót a könyv megírásának
műhelytitkai mellett a lehetséges folytatásról is kérdeztük.
 Mint oly sok mindennek, így nálunk a Balatonnak is két oldala van.
Önnek melyik az otthonosabb: az északi vagy a déli a part? Gyerekként hol
nyaralt?

 A könyv a felesleges nosztalgiafilterek nélkül is érzékletesen idézi meg a
kor atmoszféráját; mennyire kellett utánanézni az akkori életvilágnak, mindennapoknak? Akár a saját emlékeinek?

Abszolút az északi. Gyermekként szinte minden évben Zánkán nyaraltam
annak a szocialista nagyvállalatnak az
üdülőjében, ahol a szüleim dolgoztak.
Aztán 1979 nyarán a szomszédos úttörővárosban is eltölthettem két hetet.
Mindkét helyszín bekerült a regénybe,
és annak idején valóban egyetlen kerítés választotta el őket egymástól. Persze
a könyvben egy fiktív nagyvállalatról
írok…

A Kádár-korszak utolsó évtizedéről
sok személyes emlékem van, akkor
voltam középiskolás, majd egyetemista. Ha a ’20-as évekbe helyeztem volna
a történetet, értelemszerűen több kutatómunkára lett volna szükségem. De

 A mostani technikai lehetőségekkel
egészen másképpen lehet már nyomozni,
mint a Véres Balaton idejében. Ebben a
világban még az is fontos, hogy melyik
szereplőnek van egyáltalán vonalas telefonja, és melyiknek nincs. Íróként külön
detektívmunka lehetett megnézni, hogyan zajlott akkor egy nyomozás.
Pedagógus kollégám megmutatta a kéz
iratot a szomszédjának, aki rendőr
őrnagy. Annyira hitelesnek találta
a nyomozást, hogy megkérdezte tőlem,
mielőtt tanár lettem, ugye nyomozó
voltam? Mondtam, hogy soha életemben nem voltam rendőr, ellenben rengeteg krimit olvastam és néztem. Ezekből nagyon sokat lehet tanulni.

 A lényegi cselekmény egy fél szezonra sűrűsödik; mennyi ideig tartott
a könyv megírása?

 A regény dinamikáját nagyban a
helyszínek jó ritmusú váltakozása adja
Zánkától Párizsig. Már írás előtt volt
egy speciális térképe, helyekkel és cselekményszálakkal? Esetleg vannak olyan
részek, amiket azokon a helyeken is írt?
Valóban volt egy ilyen térkép. Ráadásul a történet miatt mindenképpen
szükségem volt legalább két nyugat-európai helyszínre. Gondoltam,
akkor legyen két olyan város, amelyet jól ismerek. Így esett a választás
Párizsra és Brüsszelre. A regényben
sok rejtett irodalmi utalás található,
így például a főhős egykori szerelme
Párizsban a Richard-Lenoir körúton
lakik. (Itt él feleségével a krimiirodalom egyik leghíresebb detektívfigurája,
Maigret főfelügyelő…) Boldogan írtam volna a Véres Balaton valamelyik
részét a Montmartre-on, de sajnos ez
most nem adatott meg. Sebaj, talán
legközelebb…

azért így is sok dolognak utána kellett
néznem. Arra például már egyáltalán nem emlékeztem, hogy 1979-ben
mennyibe került három lövés a céllövöldében…

Hat hónap alatt írtam meg, méghozzá
igen kényelmes tempóban. Ha az ember fejében ott vannak a legfontosabb
karakterek és cselekményszálak, akkor
meglepően gyorsan halad az írással.

 Kriminél az a jó, ha minél kevesebb
dolgot lövünk le (megteszik azt helyettünk a regényekben), mégis valamit
áruljon el kérem a folytatásról! Úgy tudom, a könyv egy trilógia nyitánya.

Zajácz D. Zoltán

Véres Balaton
A zánkai úttörőtáborból titokzatos körülmények között eltűnik a Francia Kommunista Párt párizsi titkárának egyetlen
gyermeke. Néhány nappal később pedig
az úttörőváros strandján holtan találják a
gyermekek egyik kísérőjét. A mindvégig
izgalmas, fordulatos történetben megele
venedik a Kádár-korszak Magyarországa.
Boldi át: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CM019

A Véres Balaton valóban egy trilógia első
darabja. A folytatás Haragos Balaton
munkacímmel készül: két NDK-s lány
autóstoppal a Balatonra utazik 1980
nyarán, majd a nyaralás végén Pestre
indulnak, de soha nem érkeznek meg…
Ha a tervezett trilógia sikeres lesz, akkor még az is elképzelhető, hogy meg
írom az ún. előzményregényt, amelyből
a főhős, Adorján Máté első nyomozását
ismerhetik meg az olvasók.
Sz. J.
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KRIMI

Richard Ford

Bolti ár:

4999 Ft

Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

4650 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CM009

Rendelési kód: CM013

Emma Stonex

Kanada

A torony őre

Dell Parsons szüleit bankrablás miatt lecsukják, ikertestvére, Berner pedig elszökik otthonról. A család egyik barátja nyújt segítséget a magára maradt fiúnak, amikor átcsempészi őt az USA-ból
Kanadába, Saskatchewan tartományba. Egy isten háta mögötti,
lerobbant kisvárosban Arthur Remlinger várja; egy megnyerő
modorú, titokzatos alak, akinek múltja sötétségbe vész.

1972 szilveszter éjjelén a Maiden Rock-i világítótorony őrei megmagyarázhatatlan körülmények között eltűnnek. Két évtizeddel
később a toronyőrök házastársait egy újságíró látogatja meg,
hogy kiderítse, mi állhat az eltűnés hátterében. Rég eltemetett
titkok kerülnek felszínre, és a valós eseményeken alapuló történet egy fordulatos, feszültséggel teli regényben ölt testet.

Jennifer Weiner

Cserháti Éva

Fayer Sándor

Mikor Daphne és Drue összevesztek, évekig szóba se álltak egymással. Ám Drue
újra színre lép, és arra kéri régi barátnőjét,
hogy legyen a koszorúslánya. A meghívás
egy CapeCod-i tengerparti luxus hétvégére
szól. A Jókora nyár ragyogó és szellemes
detektívregény – a bonyolult női barátságok és a közösségi oldalakra kipakolt
kirakatéletek buktatóinak tablója.

A K. É. Z. második esete
Magyar Vanda magánnyomozói karrierjének első megbízása összetett ügy. Bár
látszólag a véletlen szeszélye rendezi a
történéseket, a nyomozás során évtizedes
hallgatások törnek meg. Mindennek a
mozgatórugója a család és a szeretet, de
nem mindegy, mekkora árat kell fizetni érte.

Metamorfózis – Az első háború
Az Afganisztánban szolgáló magyar őrnagy,
Márk és öt fős, harcedzett csapata egy látszólag egyszerű megbízatást kap: át kell
adniuk a magyarok felelősségi területét Kabulban az amerikai erőknek. De Afganisztánban nincs rutinfeladat…

Jókora nyár

Szabadulószoba

A Mars pokla

Bolti ár:

3999 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Klubár:

3720 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CM035
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Rendelési kód: CM011

Rendelési kód: CM010

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

INTERJÚ ALEX SCHULMANNAL

„A fájdalmat használtam fel
az íráshoz”
Az Athenaeum Kiadó gondozásában jelent meg Alex Schulman
A túlélők című családregénye, amely újabb színt ad a skandináv irodalom
magyar nyelvű kínálatához, bebizonyítva, hogy nemcsak a bűnügyi
regényekhez értenek az északiak. Schulman a nemzetközi könyvpiacon
ezzel a könyvével debütált, nem is akármilyen sikerrel: több mint
harminc országban adták ki a könyvét, ráadásul egy év alatt.
 Mit szól ahhoz, hogy A túlélők című

 A túlélőkben három fiútestvér tör-

Még most is felfoghatatlan érzés. Eddig
vagy öt-hat könyvet írtam, mindegyik
valamelyik családtagomról, régebbi emlékemről szólt. Ez az első fiktív regényem, amihez bár felhasználtam a saját
élményeimet, többnyire kitalált történet.
Svédországban is nagy siker lett, jól fogy,
hatalmas örömöm, hogy Magyarországon is kapható.

Egyszer, amikor együtt ebédeltünk, megkérdeztem az idősebb bátyám, hogy vannak a barátnőjével. Azt válaszolta, hogy
szakítottak. Mondtam neki, hogy nagyon sajnálom, mire közölte, hogy ne törődjek vele, már fél éve nincsenek együtt.
Meglepődtem, mennyire eltávolodunk
egymástól, pedig gyerekkorunkban nagyon szoros kapcsolatban álltunk. Hogy
lehet, hogy ennyire keveset tudunk a
másikról? Mi történt velünk? Fájdalmat
éreztem, ezt a fájdalmat használtam fel
az íráshoz is.

könyve igazi világsiker lett, már több mint
harminc országban jelent meg?

 Különbséget tesz a fiktív és nonfiktív regényei között? Melyik írása okozza
a nagyobb kihívást?
A kettő teljesen más, a fiktív könyveknél sokkal kevesebb a kockázat. A korábbi könyveimnél mindig volt olyan
rokonom, aki ellenezte a munkám, azt
akarta, bele se kezdjek, utána pedig
nem akart szóba állni velem. Nagy árat
fizettem azért, hogy azok a könyvek elkészülhessenek. A túlélőknél nem forgott
kockán, hogy megbántok valakit, sokkal
szabadabban dolgozhattam, ami óriási
megkönnyebbülést okozott.

 Azt mondta, felhasználta a saját élményeit is A túlélők írásakor. Mire gondolt pontosan?
Amikor anyám meghalt, egy nappal a
temetése előtt a két fiútestvéremmel elmentünk a lakásába, hogy megnézzük,
van-e valami, amit emlékként elvihetünk
onnan. Találtunk egy borítékot, benne
egy nekünk címzett levéllel. Az ágyán
ülve olvastuk el, nagyon furcsa érzés
volt, lényegében egy túlvilágról érkező
üzenetet tartottam a kezemben. Még egy
évvel később is gyakran eszembe jutott
az a pillanat, gondoltam, jó kerete lehetne a következő regényemnek.

ténetét ismerhetjük meg, önök is hárman
vannak. A fivérei is inspirálták?

 Ön szerint mi az oka annak, hogy
egyre több családban figyelhető meg a családtagok elhidegülése?
Csak arról tudok beszélni, hogy a mi
családunkban mi vezetett ehhez. Anya
alkoholista volt, apa pedig nagyon idős,

ötvennyolc éves volt, amikor megszülettem. Öreg és gyenge férfiként emlékszem
rá. Sok őrültség történt a családunkban.
A testvéreimmel egyfajta páncélt öltöttünk fel, hogy védjük magunkat. Amikor
felnőttünk, és a szüleink meghaltak, már
nem volt szükségünk a páncélra, de an�nyira megszoktuk, hogy viseljük, hogy
egyszerűen képtelenek voltunk levenni.

 A könyv írása hogyan hatott a testvéreivel való kapcsolatára?

A túlélők írásakor dühös voltam a bátyámra. Egy nagy testvértől azt várjuk el,
hogy vigyáz a kistestvérére, megvédi, de
az én bátyám nem viselkedett így. Sosem
beszéltem neki ezekről az érzéseimről.
Miután elolvasta a könyvet, felhívott,
és mindketten sírni kezdtünk. Nagyon
nehéz volt neki az érzéseimről beszélni,
a könyv tette meg helyettem. Elmondta,
ő hogyan élte meg a gyerekkorunkat,
megismerhettem az ő verzióját is. Még
most sem vagyunk olyan közel egymáshoz, mint szeretném, de az biztos, hogy a
könyv megjelenése után az első lépéseket
már megtettük, és ez a fontos.

 A túlélők szerkezete különleges. A két
szálon futó esemény egyik ága időben előre,
a másik időben hátrafelé halad. Nagy kihívást jelentett ez a könyv megírásában?

Nem, hanem az, hogy érzelmileg újra átéljem azt, amit gyerekkoromban éreztem.
Rengeteg jegyzetet készítettem, kitűztem
őket magam köré, úgy nézhettem ki, mint
egy őrült tudós. Máshonnan nézve azonban még romantikus is lehetett az az átszellemülés, amivel dolgoztam. A regény
struktúrája csak lassan engedi láttatni, mi
is történt a múltban valójában. A túlélők
kicsit olyan, mint egy talány, egy rejtély,
az olvasónak meg kell fejtenie, fel kell tárnia egy régi, sötét titkot.
Tegdes Péter

Alex Schulman

A túlélők
Három fivér visszatér gyermekkora helyszínére, egy erdővel határolt kies, tóparti tanyára.
A látogatás nem kellemes, de szükséges, hiszen anyjuk utolsó kívánsága, hogy hamvait
a tónál szórják szét. A tanyán, ahol sok évvel
azelőtt egy mindent felforgató baleset történt.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CM020
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KRIMI
Ivan Tapia – Montse Linde

A nagy pénzrablás
Menekülő könyv
A professzor naplója

Sergio Marquina, vagy ismertebb nevén
„a Professzor", Spanyolország legnagyobb
rablásának vezetője egy kórházban kötött
barátságot Jero Lamarcával. Sergio fejtörőket talált ki a fiú számára, hogy elterelje a
figyelmét a betegségről, Jero pedig megtanította Sergiót papírmadarakat hajtogatni.
Kis idő eltelt már az Állami Pénzverde kirablása óta. Jero éppen a kevéske holmiját
szedegeti össze a motorjavító műhelyében,
melyet bezárni kényszerül, amikor csomagot kap. Egy aláírás nélküli levél, egy füzet,
egy lakattal lezárt kis doboz, egy fénykép,
egy Dali maszk és egy piros papírmadár van
benne. Jeronak kétsége sem lehet. Valahol
odakint Sergio elrejtette számára a zsákmány egy részét, hogy új életet kezdhessen. Csak követnie kell a nyomokat, hogy
megtalálja.
Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

4175 Ft

Rendelési kód: CM301

És te? Végig tudod játszani?
A professzor naplója izgalmas új részletekkel szolgál, miközben szórakoztató fejtörők elé állítja olvasóit, és mindezeket
a sorozat kedvenc karaktereinek a fotóival színesíti.

Bodo Schafer

A győztesek törvényei –
a siker és a teljes élet titka
Bodo Schafer Európa No. 1. pénzügyi,- és
életvezetési coach-a. Professzionális karrier
jének a tapasztalatai alapján összeállított
egy 30 törvényből álló rendszert. Ha követed, drasztikusan feljavíthatod az életminőséged. Csatlakozz te is a győztesekhez!
Bolti ár:

3590 Ft

Klubár:

3335 Ft

Rendelési kód: CM303

E. K. Blair

Fiona Cummins

Tana French

A nagysikerű Fekete Lótusz-sorozat utolsó kötete, egy különleges, sötét pszicho
szexuális krimi. „Megtanultam, hogy a múltunk elől nincs menekvés, mert bármit is
teszünk, követ minket, mint egy szellem.”
A könyv sötét és szexuálisan szabados jellege miatt kizárólag a felnőtt olvasóközönségnek ajánlott.

Jakey elmenekült a Gyűjtő elől, de csak hajszálon múlt az élete. Csoda volt, hogy kiszabadították, és a szülei tudják, hogy a Gyűjtő
ott lapul valahol, figyel és a kínálkozó alkalmat várja. A Gyűjtő talált egy tanítványt, aki
átveszi a családi örökségét, de nem felejti el
azt, aki kicsúszott a markából, sem a nyomozót, aki összetörte az álmait...

Antoinette Conway nyomozó legújabb
ügye tragikus fordulatot vett szerelmi civódásnak tűnik, de minél többet tudnak meg
az áldozatról, annál kevésbé bizonyul annak az egyszerű nőnek, akinek gondolták.
Antoinette útjának végén homályos alak
settenkedik.

Hush

A gyűjtő

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

3850 Ft

Bolti ár:

4490 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

3580 Ft

Klubár:

4175 Ft

Rendelési kód: CM310
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A vétkes

Rendelési kód: CM302

Rendelési kód: CM306

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM
Romy Hausmann

Drága gyermek

Phaedra Patrick

Kövesd a vágyaid, bárhová
vezetnek is, ne add fel soha
Az elsőkönyves írónő csodálatos regényében egy páratlanul szerethető
özvegyember a magányból kitörve és
önmagát legyőzve a szerelem és az önmegismerés kalandjába vág bele, és ezzel gyökeresen megváltoztatja az életét.
Bolti ár:

3690 Ft

Klubár:

3430 Ft

Rendelési kód: CM308

Aurora Rose Reynolds

Ez a thriller ott kezdődik, ahol a többi általában végződik.
Ablaktalan viskó áll az erdőben. Lenának és
két gyermekének szigorúan szabályozott
élete van, percnyi pontossággal elő van
írva számukra, hogy mikor étkezhetnek,
tanulhatnak vagy mehetnek a WC-re. Oxigénhez csak légkeringetést biztosító gép
segítségével jutnak. Az apa látja el a családot élelmiszerrel, megvédi őket a külvilág
veszélyeitől, és gondoskodik arról, hogy a
gyerekek ne anya nélkül nőjenek fel. De egy
nap sikerül megszökniük – az igazi rém
álom azonban csak ekkor kezdődik. Mert
sok jel utal arra, hogy az emberrabló vissza
akarja szerezni, ami az övé.
Romy Hausmann ebben az érzelmileg sokkoló és egyúttal mélyen megrázó thrillerében a minden képzeletet felülmúló borzalom teljes skáláját szólaltatja meg.
A Drága gyermek viharként söpört keresztül
Németországon, több mint hat hónapja
a bestseller listák élvonalában, a sikerét az
őrületes eladási adatokon túl az is mutatja,
hogy mind az olvasók, mind a kritikusok
oda vannak érte, és már a megfilmesitési
jogai is elkeltek.

Nico Mayson abban a pillanatban tudta,
hogy Sophie Grates az igazi, amikor először meglátta. Világéletében a külső szerint
ítélték meg, így amikor megismerkedik egy
gyönyörű nővel, aki az igazi énjét látja, az
érzései még erősebbé válnak.

3850 Ft

Klubár:

3580 Ft

Rendelési kód: CM304

Mame

Blanka Lipinska

Tűzforró szerelmünk története

A nagysikerű film alapjául szolgáló szexi
és mélyen romantikus bestseller. Laura és
barátja vakációjukat töltik Szicílián, ahol a
lányt elrabolják. Az emberrabló nem más,
mint a szicíliai maffiacsalád feje, az ellenállhatatlanul jóképű don Massimo Toricelli,
aki tűzön-vízen át harcol azért, hogy Laurát
megszerezze.

TharnType Story 1.

Nico előtt

Bolti ár:

Type sötét bőrű, gyengéd, de mélységesen
homofób. Tharn világos bőrű, egzotikus
arcvonású srác, és nyíltan meleg. Egy őrülten szexi meleg srácnak és egy heterónak,
aki mindennél jobban utálja a meleg pasikat, egy kis helyen kell osztozniuk az év
hátralévő részében.

365 nap

Bolti ár:

3790 Ft

Bolti ár:

3850 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3525 Ft

Klubár:

3580 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CM307

Rendelési kód: CM309

Rendelési kód: CM305

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
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SZÉPIRODALOM
Szvoren Edina

Mondatok
a csodálkozásról
Szvoren Edina legújabb írásaiban senki
sem csodálkozik,
az írások mégis csodálkozásra késztetnek.
A kötet két részből
áll: az egyperceseket
idéző Ohrwurm-
jegyzetekből és hét
hosszabb novellából.
Mennyi minden
adhat okot egy
lónak a pánikra?
Miért utaznak a vakok
a libegőn? Milyen
következményekkel
jár, ha alacsonyabb
házakba költözünk?
A Mondatok a csodálkozásról meglepő
és lélegzetelállító
olvasmány, mint egy
sötét tűzijáték.

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CM030

Toroczkay András

Csabai László

Toroczkay András első regényének hőse a harmincas bölcsész,
aki kora hajnaltól délutánig
gyűjti a papírhulladékot, közben
hallgatja kollégáit, akik egész
nap beszélnek és beszélnek.
A Boldog emberek egy igazán
groteszk és szívszorítóan szép
regény téves kapcsolásokról és
tétova kapcsolatokról.

Szindbád, a sokak által szeretett
nyomozó az ’56-os forradalom
után emigrál, és a Német Szövetségi Köztársaságban folytatja
munkáját. 1961-et írunk, a német
gazdasági csoda egyre több polgár számára érezhető, de a terjeszkedő jólét nem jelenti, hogy
a bűn eltűnne az életből…

Boldog emberek

Inspektor Szindbád

Bolti ár:

3499 Ft

Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

3255 Ft

Klubár:

4185 Ft

Rendelési kód: CM028

Rendelési kód: CM025

Puskás Panni

Pál Sándor Attila

Pilinszky János

Michel Houellebecq

A rezervátum védelmet ad, de
börtön is, határait nem a benne
élők húzzák meg, hanem a rájuk
veszélyes gyarmatosítók. Ezért
baj, ha a rezervátumért kell harcolnunk – annak visszafoglalása
önmagunk visszafoglalását jelenti. Puskás Panni első novellás
kötete a szabadságról szól.

A kötet novellái különcökről
szólnak. Egy több száz éves
öregúrról, aki nem tud meghalni, amíg végig nem olvassa
gazdag könyvtárát, vagy a falusi bácsiról, aki beleköltözik egy
antropológus fejébe. Csodabogarak ők, akikhez mégis van közünk: mint a rokonainkhoz, akikkel csak húsvétkor találkozunk.

A könyv az Önéletrajzaim elkészült részletei mellett közreadja
a kapcsolódó töredékeket is.
A kézirat lezárása után került
elő Pilinszky egy eddig ismeretlen jegyzetfüzete az Önéletrajzaimhoz kapcsolódó fogalmazványokkal. E szövegeket
most egyszerre ismerheti meg
a nagyközönség és a kutatók.

Fordította: Tótfalusi Ágnes
Az Intervenciók 2020 a magyar
olvasó számára eddig regényíróként ismert Michel Houellebecq
esszéinek, publicisztikai írásainak és interjúinak a gyűjteménye. Kényelmetlen, szókimondó
olvasmány egy képmutató világról, amelyben elmosódtak az
erkölcsi határok.

A rezervátum
visszafoglalása

Rokonok

Önéletrajzaim

Intervenciók 2020

Bolti ár:

2999 Ft

Bolti ár:

2499 Ft

Bolti ár:

2999 Ft

Bolti ár:

4699 Ft

Klubár:

2790 Ft

Klubár:

2325 Ft

Klubár:

2790 Ft

Klubár:

4370 Ft

Rendelési kód: CM026
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Rendelési kód: CM027

Rendelési kód: CM029
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Rendelési kód: CM025

AJÁNLÓ

A bálna énekét
senki se fejti meg

Tóth Krisztina

BÁLNADAL
A bálna vándorol
sötét vizekbe tart
magában énekel
ha távol már a part
Grönlandon énekel
és kétszáz évig él
bőrén szigonynyomok
nem tudják mit beszél
miről is énekel
egyáltalán kinek
viszik a bálnadalt
a mélyhideg vizek

Fotó: Falus Kriszta

A Bálnadal Tóth Krisztina 2017 és 2020 között írt verseit gyűjti
kötetbe. A három nagyszerű ciklus a Völgyúttól a Kínai utazáson
át hétköznapi életünk helyszíneire, a Terekbe vezeti az olvasót.
A múlt és a múltbéli emberek felbukkanása, az emlékezés furcsa
működése jelenik meg a versekben hol haikukba sűrűsödve, hol
a szonettek ünnepélyességével, máskor szabadabb formákban,
hogy a legalapvetőbb kérdéseket tegye fel a mának: miért, hová,
mi végre. A Bálnadal Tóth Krisztina talán legmegrendítőbb kötete.
bonyolult dallamok
úsznak a jég alatt
ámbrás hullámokat
fodroz a bálnaagy
a bálna álmodik
síkos teste forog
horzsolják álmait
nagy sziklás zátonyok
a bálna szomorú
tömör mint önmaga
testével egy anyag
a bálna bánata
hajóról nézik őt
halbőrén mennyi heg
a bálna énekét
senki se fejti meg

Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2325 Ft
Rendelési kód: CM032
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IRODALOM

Árulás és lázadás –
regény a rendszerváltás idejéből
Haász János

Keresztury Tibor

Egri Mónika rajzaival
A Mire felnövünk versek füzére,
amelyek főszereplője egy kis
iskolás fiú, akinek boldog, kiegyensúlyozott családjában egy
betegség hirtelen mindent megváltoztat, a fiú pedig szívfájdító
kérdések és bizonytalanságok
sorával kénytelen szembesülni.

A könyv letaglózó önéletrajzi
visszatekintés. A testi-lelki meg
próbáltatásokon keresztül jutunk el a születés pillanatáig,
a gyerekkor, valamint az ifjúkor
időszakán át a keserű jelenig.
Az elbeszélő kíméletlen őszinteséggel vall függőségeiről, betegségeiről, gyógyulásairól és
mostani állapotáról.

Mire felnövünk
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CM022

Finy Petra

Kerti szonáta
A fiktív szereplőkkel dolgozó kötet olyan, mint egy szövegből szőtt
szonáta a lelkierőről és a bátorságról. A regény nem egy kortárs vis�szaemlékezése a késő szocializmusról, inkább a következő generáció
tisztelgése az örökségként kapott mítosz előtt, egyfajta emberi, lelki
rekonstrukciója a nyolcvanas évek végének.

Hűlt helyem

Bolti ár:

2699 Ft

Bolti ár:

4499 Ft

Klubár:

2510 Ft

Klubár:

4185 Ft

Rendelési kód: CM021

Rendelési kód: CM013

Regény a párkapcso
latok törékenységéről,
az elengedés nehéz
ségéről, valamint
a testvéri szeretet
kontinenseken átívelő
erejéről
Sári László

Szerb Antal

Nyugat és Kelet
A pesti rokonnak korábban csak
hébe-hóba jutott eszébe a 9. századi rosszhírű apát. Utánanézett,
hogy kiféle-miféle, és megtudta,
hogy hittársai, a kínai buddhisták
leginkább csak a botrányait emlegetik. Se füle, se farka történetek keringtek róla.

Az először 1941-ben megjelent
művet nem kímélte a politikai
cenzúra. A napjainkban is friss
és izgalmas világirodalmi kalauz
új kiadása az eredeti, még Szerb
Antal életében megjelent szövegváltozat alapján készült.

Lin-csi apát pesti rokona
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CM023

Zelei Bori

Csörög

Zsuzsa és Márta egy buliban találkozik először, aztán a sors úgy hozza, hogy a Tabánnál is egymásba botlanak. Megbeszélik, hogy másnap megisznak valamit. A két fiatal centinként araszolgat egymás
felé egyre közelebb. Aztán egy szempillantás alatt közös albérlet, lassú reggelek, hosszú éjszakák, duplarandik – te az enyém, én a tied.
Vagy mégsem?
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Bolti ár:

3490 Ft

Bolti ár:

6999 Ft

Klubár:

3245 Ft

Klubár:

6510 Ft

Rendelési kód: CM024

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

A világirodalom
története

(1) 33 77 333

Rendelési kód: CM039

Benkő László

Jane Austen – Julia Barrett

Emily Bronte

Első kötet – Árulók diadala
A nagy uralkodó egyetlen, törvénytelen
fiára, Corvin Jánosra apja halála után kemény idők várnak, politikai cselszövés,
ármánykodás, intrika és besúgás kíséri életét. Ezért az ifjú hercegnek villámgyorsan
fel kell nőnie, hogy érdekeit eredményesen képviselhesse.

Jane Austen Sanditon című utolsó, befejezetlen regényét kiegészítette Julia Barrett.
A Duna Tv-én játszott Sanditon című sorozatnak az alapját is ez a regénytöredék
képezi. A fiatal Charlotte vidékről érkezik a tengerparti városba, Sanditonba,
ahol szembe találja magát a pezsgő városi
élet kifinomultságával és közönyösségével.

A 19. század egyik reprezentatív nagyregényének címe a történet központi helyszínéül szolgáló Szelesdomb udvarházra utal,
amely körül a vadromantikus, drámai események zajlanak. A mű középpontjában
Heathcliff és Catherine Earnshaw különös,
szerelem és gyűlölet együtthatását mutató kapcsolata áll.

Mátyás fia, Corvin János

Charlotte

Üvöltő szelek

Bolti ár:

3799 Ft

Bolti ár:

3290 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

3530 Ft

Klubár:

3060 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CM106

Rendelési kód: CM105

Rendelési kód: CM107

Inger-Maria Mahlke

Jana Kyclova –
Tadeusz Michrowski –
Vancsó Éva –
Sieglinde Wöhrer –
Eva Zahradníková

A szigetek

Suttogások
a fák között –
Misztikus kalandregény

A regény főhőse
Laura, akit ártatlanul vádolnak,
ezért nyomozásba
kezd. A szálak zűrös
ikertestvéréhez,
Sárához vezetnek,
akinek lakásában egy
különös, befejezetlen naplóra bukkan.
Laura, hogy tisztázza
magát a vádak alól,
elindul kalandos útján, ahol senki sem az, akinek látszik. Utazása alatt mindössze öt, egy-egy homályos feladatot rejtő
titokzatos boríték segíti. A regényt együtt írta öt fiatal író.
Érdekes kísérlet arra, hogy beBolti ár: 4770 Ft
bizonyítsuk: együtt többre vaKlubár:
4435 Ft
gyunk képesek! Talán ez a köRendelési kód: CM109
zösségi alkotási forma jelenti
a regényírás megújítását?

A szerző ebben
a nagy család
regényében privát
történelmet mesél el.
A helyszín a Kanári-
szigetek Európa
peremén. Történelem
rükvercben, hiszen
a regény zárójelenetében a tenerifei úri
társaság Theobaldo
Moore banán- és
paradicsomkereskedő
villájában iszik a jövőre, amelyet az első
fejezetben ismerünk
meg 2015-ből,
és közben eltelik csaknem egy évszázad. A cselekmény filmje
visszafelé pereg, kacskaringósan vezet bennünket a spanyol történelem olykor csak felsejlő, de a hús-vér szereplők egész életét meghatározó fordulópontjai,
Bolti ár: 4190 Ft
a polgárháború, a hosszúra nyúlt
Klubár:
3895 Ft
Franco- diktatúra, majd a demokrácia végre beköszöntő korszakáRendelési kód: CM104
nak kulisszái között.

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
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TÉNYIRODALOM
Ungváry Krisztián

Budapest ostroma
A nagysikerű könyv mostani
kiadása húsz új képpel bővült
az előzőhöz képest. Külön alfejezetet kapott Budapest hidjainak sorsa. A szerző feldolgozta
legújabb kutatásainak eredményeit, az ismeretek mai állásához igazította a tizennégy
szövegközti táblázat adatait.
A műben szerencsésen ötvöződik a mikrotörténetírás célkitűzése és a háború nagyobb
összefüggéseinek mélyebb be
mutatása. Plasztikus képet kap
az olvasó a hadműveletek napi
változásairól, a lakosság életéről,
szenvedéseiről, a kegyetlenkedésekről és az élet újraindulásáról. Az olvasó utcáról utcára,
sőt olykor házról házra követheti végig a főváros ostromának
menetét.
Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CM038

Hargittai István

Jeremiás nyomában
Beszélgetések
Komoróczy Gézával
Az életútinterjúban képet kapunk a tudós
felvidéki gyerekkoráról, a háború után az
anyaországba visszatoloncolt családja keserves éveiről, keleti és nyugati utazásairól, szerteágazó érdeklődéséről és kapcsolatairól.
Bolti ár:

5999 Ft

Klubár:

5580 Ft

Rendelési kód: CM063

Selma van de Perre

Nevem Selma

Bánó Atilla

Emlékpergető
„E visszaemlékezésben több mint hatvan év
emlékképeit rögzítettem. Ezekből kirajzolódik, hogy osztályidegenként számontartott,
ötgyermekes családból származó fiatalként
mihez tudtam kezdeni a Kádár-rendszer viszonyai között, és milyen vargabetűket kellett tennem ahhoz, hogy grafikusként kereshessem a kenyerem.” (Bánó Attila)
Bolti ár:

4699 Ft

Klubár:

4370 Ft

Rendelési kód: CM062
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Selma tizenhét éves volt, amikor
kitört a második világháború. Zsidósága mindaddig nem játszott
szerepet az életében, akkor azonban hirtelen élet-halál kérdése lett.
1942-ben megkapta a felszólítást,
hogy jelentkezzen munkatáborba,
de sikerült megmenekülnie. Csatlakozott az ellenálláshoz: Margareta van der Kuit – Marga – néven
iratokat hamisított, és országszerte
futárszolgálatot teljesített. Többször megmenekült a nácik elől, de
1944 júliusában elárulták, és előbb
a vughti táborba, onnan pedig Ravensbrückbe deportálták. Húgától,
Clarától és a szüleitől eltérően ő
túlélte a tábor borzalmait. Az ott
töltött idő alatt senki nem tudta,
hogy zsidó, és az igazi nevét sem
ismerte senki. Csak a háború után
merte újra kimondani: Selma.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3720 Ft
Rendelési kód: CM060
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INTERJÚ CSIFFÁRY GABRIELLÁVAL

Rákóczi Ferenc ábécéskönyvétől
Rákosi Mátyás bizonyítványáig
Interjú Csiffáry Gabriellával legújabb,
Magyar politikusok az iskolapadban című könyvéről.
 Miért érdekes a mai olvasó számára,
hogy a hajdani politikusok hol, mikor és
milyen eredménnyel végezték tanulmányaikat?
Mai politikai kultúránkat nagymértékben
a múltunk határozza meg, az egymást
követő korok kultúrái egymásba rétegződnek. Ez a „politikai fosszília” alakítja
a mai identitásunkat. A politika minőségét nagyban befolyásolja az ország életében vezető szerepet betöltő államférfiak
műveltsége, felkészültsége és rátermettsége. A több évszázadot átölelő kötetből
megtudhatjuk, hogy az egymást követő
rendszereknek milyen végzettségű és felkészültségű politikusra volt szüksége, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz célt szolgáltak. Akad közöttük ilyen is, olyan is.
 Miért van szükség az ehhez hasonló
tényfeltáró könyvekre?
A politika Magyarországon évszázadokon keresztül elérhetetlen volt a közember számára. A politikai elit – mely sokáig túlnyomórészt az arisztokrácia tagjai
közül került ki –belső ügyévé vált a politika. A lakosság túlnyomó többségének
semmiféle hatása, de még rálátása sem
volt a politikára. Nemcsak a politika, hanem a politikai szféra szereplőinek élete
is ismeretlen volt a közemberek előtt.
Kötetemben több száz év politikusai:
kormányfők, miniszterek és államfér
fiak engednek bepillantást a gyermek- és
diákkorukba. Megtudhatjuk, hogy milyen iskolába jártak, milyen tantárgyakat
szerettek, kik voltak a kedvenc tanáraik
és házitanítóik, kik voltak jelentős befolyással a gondolkodásukra. Olyan, az
ország életében jelentős politikai szerepet betöltő politikusok vallanak magukról, mint II. Rákóczi Ferenc, Széchenyi
István, Deák Ferenc, id. és ifj. Andrássy
Gyula, Tisza István, Horthy Miklós,
Károlyi Mihály, Kun Béla, Imrédy Béla,
Slachta Margit, Lukács György, Rákosi
Mátyás, Kádár János és Horn Gyula.

 A kötet jelentős részét dokumentumok alkotják.
A források, vallomások és levelek mindennél többet mondanak nekünk a politikusok mindennapi életéről, családi és
személyes kapcsolatairól. Megtudhatjuk,
hogy a gyermek Rákóczi Ferenc milyen
ábécéskönyvecskéből gyakorolta a betűvetést, vagy hogy a kilencéves Wesselényi Miklós első politikai köszöntőjében
milyen gondolatokat tartott fontosnak
megörökíteni. Beleolvashatunk abba a
páratlanul szép levélbe is, melyet a tizenéves Széchenyi István írt apjának,
Széchényi Ferencnek tanulmányi előmeneteléről. Egyedülálló kortörténeti dokumentumnak számít az a magántanítói
szerződés is, melyet 1803-ban id. Wesse-

lényi Miklós báró kötött fia nevelőjével,
Tőkés Jánossal, Batthyány Lajos anyjához írt levele pedig rávilágít a rokonok
közötti ellenséges viszonyokra. Martinovics Ignác nemcsak tanulmányairól,
hanem a titkos társaságokban betöltött
szerepéről is vall. S hogy hogyan értékelték két olyan országos jelentőségű
politikusnak, mint ifj. Andrássy Gyula és
Tisza István az érettségi vizsgáját, azt is
megtudhatjuk a könyvből.
 Vannak a kötetben olyan dokumentumok, amelyek eddig teljesen ismeretlenek voltak az olvasók számára?
Több ilyen dokumentummal is találkozhat az olvasó: Károlyi Mihály, Kun Béla
és Bajcsy-Zsilinszky Endre joghallgatói
egyetemi lapjával, Szakasits Árpád kőfaragó tanonckartonjával, Péter Gábor
férfi- és fiúruhaszabó segédkartonjával,
valamint Kádár János írógépműszerész
tanoncszerződésével. Rákosi Mátyás kereskedelmi akadémiai bizonyítványa arról árulkodik, hogy az iskolában mindvégig példásan tanuló politikus szorgalma a felnőtt kor kezdetére ugyancsak
megcsappant. Aczél György gimnáziumi
magánvizsgálati jegyzőkönyvét és Horn
Gyula szovjetösztöndíjas iskolai minősítését ebben a könyvben
lehet először megtalálni.
GV

Csiffáry Gabriella

Magyar politikusok
az iskolapadban
Kormányfők, miniszterek,
vezető szerepet betöltő
államférfiak mesélik el,
milyen iskolákba jártak,
melyek voltak a kedvenc
tantárgyaik, hogyan élték
meg diákkorukat. A kötet
több száz év magyar
politikusainak iskolai tanulmányait mutatja be – rengeteg képpel, dokumentummal illusztrálva.

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód:
CM033
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ISMERETTERJESZTÉS
Dale Pinnock

A táplálkozás bibliája
Ez a jól érthető és megbízható táplálkozási útmutató minden háztartás
nélkülözhetetlen kézikönyve. A szakácsdoktor praktikus tanácsait követve
mindenki gyógyírt találhat a család
hétköznapi betegségeire, ritkábban jár
majd orvoshoz és kevesebbet költ drága gyógyszerekre.
• Hétköznapi betegségek A-tól Z-ig: mitől alakulnak ki, hogyan előzhetjük meg
és kezelhetjük őket táplálkozással?
• Gyógyító élelmiszerek A-tól Z-ig: milyen közönséges, hétköznapi élelmiszerek tesznek jót és miért?
• Életkornak megfelelő táplálkozás: hogyan változnak életünk során a táplálkozási szükségleteink?
• Gyakori étrend-kiegészítők, vitaminok: mikor és hogyan szedjük őket?

Emily Oster

Tudatos babavárás

A felkészült és nyugodt
várandóságért
A könyv a hiedelmekkel és a téves elképzelésekkel leszámolva, érthetően magyarázza
el a koffein hatásait, a kertészkedés meglepő veszélyeit és még sok más kérdést. Mindenkinek ajánljuk, aki szeretné felkészülten
megélni a várandósság hónapjait.

Bolti ár:

4990 Ft

Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

4640 Ft

Klubár:

3720 Ft

Rendelési kód: CM051

Rendelési kód: CM058

E. Foley – B. Coates

Dominik Spenst

Kamenyiczki Nóra

Kivételes nők,
akik nem ismertek akadályt
Az elmúlt száz évben sok dolog megváltozott: nőjogok kiterjesztése, egyenlőségre
törekvő szemlélet népszerűsítése. Családi
konfliktus, önérvényesítés vagy prezentációs
skillek – a történelem híres vagy kevésbé híres nőalakjai példákkal szolgálnak.

A pozitív pszichológia kipróbált és bevált
elvei révén az álmok és elképzelések konkrét formát ölthetnek. Több összpontosítás,
kevesebb stressz és mindössze napi hat
perc ráfordításával megvalósítható mindaz, amit a személyes és szakmai siker alatt
értünk.

A Karriertervező célja, hogy sorvezetőt adjon
azokhoz az önismereti kérdésekhez, amiket
időről időre érdemes végiggondolnunk
a karrierünkkel kapcsolatban. A naplóforma
megengedi, hogy az olvasó íróvá is váljon:
a válaszaival kézzel foghatóvá válik számára,
hogy miben fejlődött, és milyen további irányokban érdemes gondolkodnia a jövőben.

Mit tenne Frida Kahlo?

Hatperces sikernapló

Karriertervező

Bolti ár:

4299 Ft

Bolti ár:

3799 Ft

Bolti ár:

3799 Ft

Klubár:

3995 Ft

Klubár:

3530 Ft

Klubár:

3530 Ft

Rendelési kód: CM034
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Rendelési kód: CM052

Rendelési kód: CM054

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Jimmy Burns

MARADONA

A legenda mennybe
menetele és pokoljárása

A TELJES ÉLETRAJZ

Claudia Hochbrunn –
Andrea Bottlinger

Pszichiáter látott már?

Zűrös hősök analízisben
A szórakoztató ismeretterjesztő mű szerzőpárosa elképzelte, mi lett volna, ha a mitológiai történetekből, a fantasy világából és
korunk emblematikus regényeiből előlépő
hősök pszichiáterhez fordultak volna analízisért.
Bolti ár:

3999 Ft

Klubár:

3720 Ft

Minden idők legismertebb labdarúgóját hazájában szinte
vallásos tisztelet övezte.
Az isteni Diego azonban nemcsak a sportsikereiről volt híres,
mozgalmas életében
a labdarúgás mellett
sajnos meghatározó
szerepet játszott a drog
és más káros szenvedélyek is. A szerző a kulisszák mögé tekintve
tárja elénk az argentin
legenda hullámvölgyekben gazdag életét.
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4650 Ft
Rendelési kód: CM040

Rendelési kód: CM048

Rachel Hollis

Gera Pál

Ferencz Gergő

Hogyan építsd újra az életed,
ha összecsaptak a fejed fölött a hullámok?

Hazai kisragadozók
megmentése
Izgalmas állatmentésekről olvashatunk ebben a könyvben. A szeretnivaló történetek nem csupán az óvni kívánt állatokról,
hanem rólunk, emberekről is szólnak: elkötelezettségünkről, emberségünkről, erőssé
geinkről és gyengeségeinkről.

Városban lakik? Zajban, koszban, bűzben?
Eljátszott már a gondolattal, hogy szívesen
falura költözne? Vagy már meg is tette?
Örömmel művelne kertet, gondozna gyümölcsfákat vagy tartana állatokat, csak nem
tudja, hogyan kezdjen hozzá? Akkor ez
a kézikönyv hasznos segítsége lehet.

Széttört álmok

Rachel Hollis, The New York Times sikerkönyvlistás szerzője jellegzetes humorával
és őszinteségével személyes élményeit
osztja meg legújabb könyvében, így segítve az olvasókat, hogyan birkózzanak meg
a nehéz időszakokkal.

Füttyöstől Duzzogóig

Falura költözők kézikönyve

Bolti ár:

3699 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

3440 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CM053

Rendelési kód: CM037

Rendelési kód: CM049

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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BELEOLVASÓ
Esterházy Miklós – Kovács Dóra

Az új kutyád

Útikalauz az örökbefogadáshoz
és a kutyás mindennapokhoz
Nagyon sok kutya várja, hogy egy gondoskodó, szerető és elkötelezett család
tagja lehessen. Ez a könyv abban segít téged, hogy mögé nézhess ezeknek
a fogalmaknak, és megismerd a kutyák valós igényeit. Végigvezet majd az
örökbefogadás folyamatán, az elhatározástól egészen az első találkozásokig,
és azon túl. A tudatos kutyatartás felé vezető úton szembesülni fogsz annak
realitásaival és lehetőségeivel is. Mindeközben sok-sok gyakorlati, a magyarországi kutyás világra szabott tanács kísér majd, hogy fizikailag és lelkileg
egyaránt felkészült lehess, amikor megérkezik hozzád az új kutyád.
Kovács Dóra és Esterházy Miklós ideiglenes befogadókként csöppentek
a kutyamentés világába. Az évek során rengeteg kutyát emeltek ki a rácsok
közül, és nemcsak a modern, városi kutyázásban segítik oldaluk követőit, hanem az örökbefogadással járó örömök és kihívások megélésében is.
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CM056

MILYEN KUTYÁT
VÁLASSZUNK?
Ha fellapozol egy könyvet, amiben
megtalálható az összes kutyafajta, akkor
látni fogod, hogy egyes fajtákat milyen
mozgásra szántak, ki miben jó igazán.
A keverék kutyáknál is fellelhetők ezek
a tulajdonságok. De ami ezeknél sokkal
meghatározóbb: milyen energiaszintű
egy kutya?
Minden kutya más és más energiaszinttel születik. Az energiaszint mutatja, hogy az adott kutya mennyi mozgást
igényel, és mennyire passzol hozzád és
az életstílusodhoz.
Alacsony mozgásigényű
Jobban szeret pihenni és heverészni,
mint mozogni. Ez általában az idős kutyákra jellemző. A mindennapi rendszeres séta kielégíti a teljes mozgásigényét.
Viszont ne várd tőle, hogy majd együtt
fogtok frizbizni, futni vagy focizni.
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Közepes mozgásigényű
Az aktívabb és nyugodtabb pillanatok váltják egymást. Kiszámítható napirenddel rengeteget segíthetsz neki,
hogy a foglalkozásokkal és pihenéssel
töltött szakaszok kiegyensúlyozottak
legyenek nála.
Magas mozgásigényű
Folyamatosan izeg-mozog, igényli az
intenzív feladatokat és a testmozgást.
Többórás futkározás után is marad
benne energia. Aktív és sportos gazdi fogja igazán értékelni. Mert ezzel
a kutyával másnap kezdődik minden
elölről, és ugyanolyan energiával ébred
majd, mint az előző játszós napon.
Ezek a kategóriák nincsenek kőbe
vésve. Arról nem is beszélve, hogy a
kutyához a gyomrán keresztül is vezet
út. Aki jól motiválható, azt be lehet
vonni egy játékba, de meg lehet taníta-

ni neki azt is, mikor kell nyugodtabban
viselkednie.
Ophelia története
Ophelia az első kutyánk, egy most hat
éves, aranyszínű cocker spániel. A kiválasztásánál még mi sem voltunk tisztában avval, mire is kell figyelni. Így többek
között törzskönyv nélkül került hozzánk,
semmit sem tudtunk arról, hogy milyen
genetikai betegségre hajlamos, vagy
hogy mennyire stabil az idegrendszere.
Hat kiskutya közül lehetett választani.
Mind apró, nyöszörgő szőrpamacsok.
Álmos tekintettel, kontrollálatlanul buk
dácsoltak fel egymáson. Egy közülük
minden erejét összeszedve elindult felénk. Lassan és ügyetlenül, de töretlen
kitartással mászott át a testvérein, és lépegetett oda a lábunkhoz. Ettől teljesen
elolvadtunk. Minket választott! – mondtuk. Ő választott ki minket.

UTAZÁS

Clive Gifford

Túlélők könyve
Mit tegyünk veszélyes
helyzetekben?
Ez a kalandvágyó fiataloknak szóló zsebkönyv alapvető
túlélési stratégiákat mutat be
szélsőséges, extrém helyzetekben: elveszve a sivatagban, magas hegységben,
a tengeren hányódva vagy
épp a sarkvidéken – nevezetes túlélőket is bemutatva.
Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CM050

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

Amszterdam

Skócia

Dublin

Finnország

Thaiföld

Amszterdamban a látnivalók színes skálája
fogadja az idelátogatót. A legfőbb vonzerőt
a múzeumok jelentik,
de a történelmi jelentőségű épületek, a csatornák, a bájos kávézók
és éttermek, valamint a
nevezetes rendezvények
sok turista számára teszik
vonzóvá ezt a helyet.

Skócia igazi kultuszhely:
a whisky, a skót duda, a legendás várak és a mítoszok sokakat csábítanak
erre a vad, romantikus,
északi vidékre. Ebbe a különleges országba kalau
zol bennünket a Marco
Polo-sorozat – naprakész
információkat tartalmazó
és színes képekkel illusztrált – új kötete.

Az ír főváros egy világra
nyitott, modern metropolisz. Dublin olyan kis
területen helyezkedik el,
hogy szinte mindent felkereshetünk gyalogosan
is. Az idelátogatók jól
fogják érezni magukat –
nem utolsósorban éppen a helyiek miatt, akik
mindig barátságosak és
segítőkészek.

Finnország izgalmas és
különleges. Sehol a világon nem nőnek a fák
olyan egyenesen az égig,
nem olyan fényes nyáron a nap, és nem olyan
csendesek esténként a
tavak, mint itt. Ez az
ország mindig és mindenhol lehetőséget ad
a fellélegzésre és a feltöltődésre.

Thaiföld sokszínű világa
tele van titkokkal, lélegzetelállító természeti látványosságokkal. Egykori királyi városokon áthaladva felutazhatunk
északra, miközben látványos hegyvidéki tájakban gyönyörködhetünk, és szebbnél szebb
templomokba látogathatunk el.

Rendelési kód: CM043

Rendelési kód: CM047

Rendelési kód: CM046

Rendelési kód: CM045

Rendelési kód: CM044

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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MŰVÉSZET – ZENE

Bozó Péter

David Hockney–Martin Gayford

Marina Abramović

A barlangtól a monitorig
Legalább annyit gondolkodunk képekben,
mint szavakkal, ám a képeket eddig ritkán
tekintették önálló kategóriának, történetüket nem írta meg még senki. David Hockney festő és Martin Gayford műkritikus beszélgetéséből kiderül, hogy a barlangrajztól
a szelfiig miért készítenek több ezer éve
képeket az emberek.

A Belgrádban született előadóművész
önéletrajza kordokumentuma is a hetvenes-nyolcvanas évek performansz világának, de története bepillantást enged az
egykori jugoszláv szocialista rendszer működésébe is. Abramović világhírét művészetfelfogása, valamint spirituális élményei
és kalandjai alapozták meg.

A képek története

Aki átment a falon

Fejezetek Jacques Offenbach
budapesti fogadtatásának
történetéből
Offenbach a közönség számára az operettek termékeny szerzője maradt. De
vajon hogyan lett ebből a muzsikusból,
akinek egyes operettjeit a 19. században még „a zenei pornográfia” alkotásainak tekintették, a 20. század elejére
klasszikus szerző?

Bolti ár:

7975 Ft

Bolti ár:

5699 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

7415 Ft

Klubár:

5300 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CM102

Rendelési kód: CM061

Rendelési kód: CM041

Lackfi János

#Jóéjt puszi
„Elemien őszinte, teljes valónkat
felforgató, izgalmasan sokféle,
csípősen friss korképet, semmitől vissza nem riadó rákérdezést
és szembesítést tart a kezében
a jóra bátor olvasó. Kíméletlen
és kedves, lényeglátó és vicces,
provokatív és játékos, fájdalmas
és gyönyörű könyv ez – csak
egyvalami nincs benne: kétségbeesés.” – Szabó T. Anna
Lackfi János „jóéjt puszijai” tűzzel, szenvedéllyel szólnak a hitről, és szédítő száguldásra in
vitálnak Isten kalandparkjában.

„Hát újra itt...”

Operettkánon és -műfaj
A kötet kérdésfelvetései hatá
ro
zott
szakmai párbeszédet kezdeményeznek
az újraírásról, a librettó-fordításról, az
operett muzsikájáról, nemzeti identitásáról, az operettjátszás színészi technikáiról.

Bolti ár:

3500 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

3255 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CM103
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Jákfalvi Magdolna–
Kékesi Kun Árpád (szerk.)

Rendelési kód: CM042

Rendeljen
Rendeljen
könyvet
könyvet
augusztus
július 12-ig!
31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

HVG KÖNY VEK

Tim Harford

Adatdetektív

10 egyszerű szabály, hogy ne tudjanak
manipulálni
Az oknyomozó közgazdász új kötetében a
félretájékoztatás, az összezavarás, a tényeket elferdítő kutatás és a téves motiváció
labirintusába kalauzol. Megtudjuk azt is,
hogyan ássa alá a demokráciák működését
a független statisztikák hiánya, és megtanít
jól értelmezni az adatokat.

Dr. Balogh Klára – Dr. Bárdos Katalin –
Békési Tímea – Dr. Hardy Júlia – Dr. Koltai Mária –
Korbuly Ágnes – Tóth Borbála

Transzgenerációs történetek

Örökül kapott traumák és feldolgozásuk
A transzgenerációs szemléletű szakemberek terápiás esetei bemutatják, hogyan
befolyásolja életünket felmenőink sorsa,
és a traumákból való gyógyulás folyamatába is betekintést engednek, hogy aztán
kezünkbe vehessük életünk alakítását.

Singer Magdolna

Gyászkísérés

Együtt a bánat és a feldolgozás útján
A gyászkísérők támaszt, erőt és bátorítást adnak. Nem sürgetik a gyászfolyamatot, hanem
segítenek elviselhetővé tenni, és reményt
nyújtanak, hogy lehetséges a megbékélés.
A szerző évtizedek során felgyűlt tapasztalatai, esetei és irodalmi idézetek segítségével
hozza közelebb ezt a nehéz témát.

Bolti ár:

3900 Ft

Bolti ár:

3500 Ft

Bolti ár:

3900 Ft

Klubár:

3625 Ft

Klubár:

3255 Ft

Klubár:

3625 Ft

Rendelési kód: CM603

Rendelési kód: CM602

Emberi test

Tanith Carey – Dr. Angharad Rudkin

Mi jár a kamasz fejében?

Gyakorlati gyermekpszichológia
mai szülőknek
Mi lehet a lelki és a fizikai magyarázata
gyerekem viselkedésének? Hogyan reagáljak az adott pillanatban és hosszú távon?
Miként tudom támogatni őt? A könyv
több mint 100 mindennapi helyzetre javasol bevált, életkorra szabott módszereket.

Rendelési kód: CM601

Mindent tudni akarok a sportról!

Tudásra szomjas sportrajongók enciklopédiája
Ez az izgalmas könyv összefoglalja mindazt, amit az egyes sportágak szabályairól,
népszerű rendezvényeiről és legendás
alakjairól megjegyezni érdemes. Kerülj
képbe izgalmas, humoros sporttörténeti
tényekkel és sok egyéb érdekességgel!

A lenyűgöző emberi test,
ahogy még sosem láttad
Valósághű képek lélegzetelállító részletességgel nagyítják fel az emberi testrészeket, hogy megismerd a felépítését
és a működését. Fedezd fel a bőrünk
alatt zajló, elképesztő folyamatokat, az
életmentő reflexektől kezdve, az agyunk
működésén át a sejtek felépítéséig!

Bolti ár:

5200 Ft

Bolti ár:

6200 Ft

Bolti ár:

4500 Ft

Klubár:

4835 Ft

Klubár:

5765 Ft

Klubár:

4185 Ft

Rendelési kód: CM606

Rendelési kód: CM605

Rendelési kód: CM604

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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SZENTENDREI KÖNY VKLUB

MILOSEVITS
PÉTER
életműkiadás

Fotó: Reviczky Zsolt

A szakmai program megvalósítását
a 2021. évben a Magyar
Művészeti Akadémia támogatta

Milosevits Péter

Milosevits Péter

Milosevits Péter

Milosevits Péter

Internetregény, papíron
A mű egy fantasztikus honlap
készítéséről szól, miközben maga
is a weboldalak logikáját és szerkezetét valósítja meg, nyomtatott könyv formájában. A főhős
kamerája látja az egész világot,
a múltat, a jelent és a jövőt.
A történeten végighúzódik egy
szerelmi szál, a földi és az égi ellentétének dimenziójában.

Önmegvalósító mű
A szerző az általa trükkregénynek nevezett művek modorában bemutatja és egyben
parodizálja a műfaj jellemző
vonásait. A főhős egyetemen tanítja a fogalmat, s közben maga
is belebonyolódik egy talált
kéziratból kiinduló kalandos történetbe, könnyedén elegyítve
az izgalom, a rejtelmesség és a
humor elemeit.

Háborús-fantasztikus
regény
Az alföldi kéjzsarnok és a dunántúli szexdiktátor függetlenségi és területi követelésekkel
lépett fel, mert a buja tartományok határai nem estek egybe
a politikai erogén zónákkal.
Nem beszélve az olajmezők
határairól. A béketárgyalások
a hadban álló felek bordélyaiban folytak...

Szabad- és énekelhető
versek
Abszurd világélmény és ifjúkori
szerelem, szakrális beszéd és játékos humor, Szentendre múltja
és a semmivé foszló hagyományok. Kötetlen szabadversek és
ismert dallamokra írt „dalok”,
melyek között van francia san
zon, szerb és magyar népdal,
Cseh Tamás és Bereményi Géza
művei, a Hair című musical zenéje...

Honlap-sztori

Trükkregény

A szulejmanováci csata

Szentendrei regula

Bolti ár:

2490 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

2490 Ft

Bolti ár:

2490 Ft

Klubár:

2315 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

2315 Ft

Klubár:

2315 Ft

Rendelési kód: CM407
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Rendelési kód: CM409

Rendelési kód: CM408

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Rendelési kód: CM410

AD LIBRUM

Ayn Rand

Csizmadia Ervin

Glied Viktor

Ayn Rand, a neves libertariánus regényíró
és filozófus az önzés és altruizmus definíciói
között tesz rendet ebben az esszékötetben.
Következetes individualizmussal nevezi erkölcstelennek a jobb- és baloldali kollektivizmust, és veti el azokat a filozófiákat, amelyek az egyén önelnyomását hirdetik.

Politikai és kulturális elmélkedések
Csizmadia Ervin, az ismert politológus 13. kö
tete 135 elmélkedést tartalmaz politikáról,
történelemről, társadalomtudományról, iro
dalomról, zenéről, filmekről és a mindennapi életünkről. Az angol dicsőséges forradalomtól a hétköznapi unalomig terjed
a skála. Dalos György utószavával.

Európa legfontosabb 21. századi dilemmáiról szól a könyv, mint a kontinensen élők
identitásának kérdésköre, a migráció megítélése, a bevándorlókkal való együttélés
új alapokra fektetése, a multikulturalizmus
ideológiájának válsága, a terrorizmus és
biztonság vagy az európai lakosság fogyásának ügye.

Az önzés erénye

A hiányzó másik fél

Az európai migráció két arca

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

3710 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CM401

Rendelési kód: CM402

Rendelési kód: CM403

Julia Boyd

Balázs Dezső

Bánszegi Katalin

Korabeli utazók a nácik Németországáról
A nácik felemelkedésének és uralmának
rendkívüli összefoglalása, amely nagy munkával gyűjtött beszámolókra támaszkodva
veti fel azt a – korabeli emberek számára
egyáltalán nem egyértelmű – kérdést, hogy
a harmadik birodalom berendezkedése
vajon követendő vagy elrettentő példa-e.

Egy budapesti zsidó család története
az 1944-es esztendőben
Balázs Péter meggyilkolásának történetéről sokan hallhattak a Zentai-ügy kapcsán.
Az édesapa emlékezése a keresésről szól, és
a kegyetlen döntésekről: keresse-e tovább
reménytelenül elveszettnek látszó fiát, vagy
a családja többi tagját védje.

Látnivalók, történelem, kultúra
Libanon ma olyan, mint egy élő múzeum.
Ez a kötet személyes élményekkel és jó tanácsokkal tarkított szubjektív beszámoló
napjaink Libanonjáról, látnivalóiról, lakóiról.
Történelmi és bibliai ismeretekkel, regékkel
és mesékkel, valamint irodalmi-művészeti
utalásokkal színesített libanoni körutazás.

Szörnyeteg vagy példakép?

Halló! Itt Péter! Péter beszél!

Libanon

Bolti ár:

5490 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

5105 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CM404

Rendelési kód: CM405

Rendelési kód: CM406

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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Fotó: Tombor Zoltán

GASZTRO
PAUL HOLLYWOOD

SÜSSÜNK EGYÜTT!
– avagy a kékcsíkos ing talánya –

Elég sok szakácskönyv, receptmagazin,
tévéműsor van mögöttem. Amelyekben nem csak producer voltam, hanem
szereplő is. Emiatt kialakult egyféle kettőslátásom. Ezzel vettem a kezembe ezt
a könyvet.
Az első lappergetés:
Okés! Van köszönetnyilvánítás és bevezetés az elején, a kötetben nagyon jó
receptek és ínycsiklandó képek, a végén
extra információk. Komplett.
A második pergetés, a másik szempontból:
Nehogymár! Mi a manó kell ahhoz,
hogy valaki egyetlen ingben tolja végig
a fotózást?
Mert tapasztalatból állítom: közben
szerteszét szóródik a liszt. A már százszor
használt élesztő 101. csomagja kitalálhatatlan okokból mégsem jó. Az órákon át

kelesztett tészta a feltekeréskor elszakad.
Aztán leesik a muffin, besüllyed a málna,
kezdhetjük újra. Kérek egy új inget!
Szakácskönyvet publikálni hatalmas
felelősség. Egy rossz krimit, vacak verseskönyvet be lehet csapni a sarokba,
kicsit bosszankodni, aztán elfelejteni.
Senkinek sem fáj igazán. De a szakácskönyv más.
Mert kimondatlanul is szerződés rejlik mögötte. Vedd meg a könyvet, vedd
meg az alapanyagokat – én cserébe köszönettel kézenfoglak, és elviszlek a célig. Fougasse legyen (70. oldal)? Vagy
tejeskalács (61. oldal)? Figyelj, mutatom!
És itt válnak el a jó könyvek a rosszaktól. Egy recept alapjait leírni két perc.
Egy mindenki számára működő receptet
közzétenni? Évek tapasztalatát kívánja.

Hollywood ebben zseniális. Mindent
tud, mindent már százszor, ezerszer
megcsinált, a receptjei kifogástalanok.
De mint egy perzsa szőnyegszövő, tudja
azt is, hogy igazi tökéletesség nincsen.
Az csak egy idea, amelyre törekszünk.
Ezért hívja fel a figyelmet arra, hogy
a kicsit rosszabb liszt kevesebb vizet vesz
fel. Meg arra, hogy egy kevés olaj lágyít
a tésztán, ehhez viszont igazodnia kell a
sütési időnek. Hogy melyik a jó szoba-
hőmérséklet, és hogy van-e érdemi különbség a friss és a száraz élesztő között.
És még ezernyi tipp, fogás, tapasztalat
várja azokat, akik szerződést kötnek vele,
megveszik ezt a könyvet.
Makulátlanul maradó kékcsíkos inget nem ígér, ahhoz az ő rutinja kell. De
bármi más, ami megosztható, ott van
a könyvben.
Akik Paul Hollywoodot a népszerű
brit sütős tévéműsorból ismerik, tudják,
mekkora elismerés egy kézrázás tőle.
E könyv magyar kiadásával megnyílik
a lehetőség, hogy virtuálisan mi csapjunk bele az enyhén lisztes tenyerébe, és
mondjuk: szép munka volt!
Boldog, sikeres sütést kívánok!
Stahl Judit

Paul Hollywood

Süssünk együtt!
Paul Hollywood beleszületett a pékmesterségbe. Gyerekként
apja pékségében sajátította el a tökéletes kenyér és piskóta sütésének titkát, felnőve pedig neves szállodákban kamatoztatta
tudását szerte a világban. Ebben a könyvében Paul kipróbált és
jól bevált mesterfogásokat ad át az olvasóknak.
Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5115 Ft
Rendelési kód: CM055
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RECEPT

MÁLNÁS SZÉLFORGÓ
A málna frissen nagyon klassz,
ám ha tésztára halmozva megsütjük,
még intenzívebb ízélményben lehet
részünk. Egy kevés citromos mázzal
megbolondítva ez az egyik kedvenc
kelt leveles tésztám, ráadásul más
gyümölcsökkel is működik.
Hozzávalók (28 darabhoz):
1 adag kelt leveles tészta
(lásd a 173. oldalon),
lehűtött liszt a szóráshoz,
1 adag cukrászkém
(lásd a 174. oldalon),
250 g málna, plusz a díszítéshez,
2 közepes tojás egy kevés tejjel
összekeverve,
150 g sárgabaracklekvár a kenéshez
A citromos mázhoz:
200 g porcukor,
2 evőkanál víz,
1 citrom finomra reszelt héja

Copyright © Paul Hollywood, 2012

Paul Hollywood receptje a Süssünk együtt! című kötetből
1. Béleljünk ki (szilikonos) sütőpapírral négy vagy öt sütőlemezt.
2. Enyhén lisztezett felületen nyújtsuk
a tésztát körülbelül 7 mm vastag,
53×30 cm-es téglalappá. Metsszük
egyenesre a széleit, majd vágjuk
7,5 cm-es négyzetekre. A sarkokból
indulva nagyjából 2,5 cm hosszan
vágjuk be átlósan a tésztanégy
zeteket majdnem a közepükig (lásd
a fotót a 163. oldalon). Így négy háromszöget kell kapnunk. A háromszögek egy-egy oldalát hajtsuk középre, mintha szélforgót készítenénk
(lásd a 163. oldalon).
3. Helyezzük a szélforgókat az előkészített sütőlemezekre, elegendő helyet
hagyva közöttük – tálcánként hat
sütemény bőven elég –, majd tegyük
lemezestül egy-egy tiszta műanyag
zacskóba, és szobahőmérsékleten

(18–24 °C) kelesszük 2 óra hosszat,
vagy amíg a sütemények a duplájukra nem nőnek.
4. M
 elegítsük elő a sütőt 200 °C-ra.
5. 
Adagoljunk mindegyik sütemény
közepére 1 evőkanál cukrászkrémet
és 3-4 szem málnát. A kimaradt
tésztát kenjük meg tojással. Süssük
15-20 percig, vagy amíg aranybarnák nem lesznek a szélforgók.
6. 
Közben a sárgabaracklekvárt melegítsük fel egy kevés vízzel, szitán
törjük át, és még melegen kenjük
meg vele az elkészült süteményeket.
Rácsra téve hagyjuk őket pihenni.
Tetszés szerint díszíthetjük mindet
pár szem málnával.
7. A citromos máz hozzávalóit keverjük simára, majd csurgassuk a kihűlt
süteményekre.

ÁFONYÁS SZÉLFORGÓ
Málna helyett 500 gramm áfonyával
készítsük. Sütés előtt nyomjunk a süte
ményekre halmozott krémbe négynégy szem gyümölcsöt. A maradék
áfonyát frissen osszuk el a sütőből kivett szélforgókon. A fenti módon kenjük meg sárgabaracklekvárral, és csurgassuk rá a citromos mázat.
SÁRGABARACKOS SZÉLFORGÓ
A málnát egy nagy doboz (körülbelül 660 gramm) felezett sárgabarack
befőttel helyettesítsük. Jól csepegtessük le. A süteményekre halmozzunk
cukrászkrémet, majd tegyünk rájuk
egy felezett barackot, és így süssük
meg őket. Miután elkészültek, a fent
ismertetett módon, kenjük meg mindet sárgabaracklekvárral és citromos
mázzal.
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FIATALOKNAK

Laura Zimmermann
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CM067

Pierre Choderlos de Laclos

16+

Veszedelmes viszonyok
Ezt a regényt sokáig sem nyomtatni, sem árusítani nem lehetett. A múlt században tiltott gyümölccsé vált ez a nagyszerű,
őszinte könyv a kor hálószobáinak, titkos budoárjainak történéseiről, amelyben férfiak és nők cselszövései, praktikái állnak.
Laclos az arisztokrácia erkölcstelen életét vette célba. A francia
irodalom e világhírű alkotása Örkény István kitűnő fordításában jelenik meg.

14+

A szememet nézd!
Egy fájdalmasan őszinte, megkapó és humoros történet
kínos pillanatokról, kegyetlen
meccsekről, képzelt pillangókról és szétszakíthatatlan barátságokról Nyáry Luca lendületes fordításában. Egy mese
a nagy fekete pulóverekről, és
egy lányról, aki megtalálta belőlük a kiutat.

Catherine Rider

Csók Palm Springsben
Sasha tizennyolc éves, és igyekszik elfelejteni a róla készült, kínos videót, ami az egész világot
bejárta. Jay tizenkilenc éves, és
azt reméli, hogy ha sikerül megírnia egy ütős, leleplező cikket,
végre be tudja bizonyítani a családjának, hogy született újságíró.
Sasha és Jay a Palm Springsbe
tartó gépen botlik egymásba...

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CM075

12+

Rendelési kód: CM070

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CM072

Marie Pavlenko

Akár egy kismadár

14+

Abigail állatorvosnak készül, azonban egy autóbaleset kettétöri az álmait. Súlyos testi és lelki sérülésekkel kell szembenéznie. Hogy is határozhatná meg magát az ember, ha elveszítette a fogódzóit, ha már nem igazán tudja, ki is ő valójában,
és a testében robbanásra készen mindig ott lapul a fájdalom?
Családja és régi-új barátai szeretetének, a könyveknek, a természetnek és a nevetésnek köszönhetően Abi végül mégis
megtanulja, hogyan találja meg újra az örömöket az életben.

30

Johanna Basford

Csodavilág

Színezőkönyv kalandoroknak

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CM059

Ez a gyönyörű színezőkönyv varázslatos átjáró a csodák világába.
Oldalain fákra épült kastélyok, lebegő szigetek és tündérmesébe
illő tájak várnak rád. Kezdődjön hát a kaland, keresd meg az elvarázsolt tengeri teknősöket, különleges macskákat és énekesmadarakat, majd keltsd életre őket a színekkel!

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

Bolti ár:

(1) 33 77 333

GYERMEKKÖNY VEK

©

Kocsis Laura

ELLENPONTOK-

Cseréljünk!

Nina Chapman

10+

Az első igazi nyár
A tizenkét éves Myka hamarosan elkezdi a gimit, s minden vágya, hogy az első becsengetésig
csodálatos átalakuláson menjen
keresztül. Csakhogy miközben
a szerelmi zűrök és barátságok
útvesztőjében csetlik-botlik, ráébred, hogy egy igazi változásra
van szüksége: ezentúl másképp
kell önmagára tekintenie.

Emma a háta közepére sem kívánja a hozzájuk költöző thai cserediákot, és ezt nem is nagyon titkolja. Nittaya viszont meg van győződve róla, hogy a
magyar lány nagyon kedves, csak furcsa a humora.
Nem is sejti, mi az, ami Emmát nyomaszthatja, egészen addig, míg együtt nem találják magukat egy
lépcső alatti zugban, ahol Emma mindent bevall...
Kocsis Laura az érettségivel egyidőben fejezte be
regényét, amelyben két különböző világról ír, és
arról, hogyan érthetjük meg egymást.
A történetet a két főszereplő lány szempontjából
olvashatod egymás után, előbb az egyik szereplő, majd a könyvet megfordítva a másik szereplő
szemszögéből is, vagy úgy, hogy összefonod a két
szálat. Bármelyik történettel indulsz is neki, ha eljutsz az Ellenpontok felirathoz, akkor átlapozhatsz
a másik részbe, és megnézheted, hogy ugyanazt
a történést mennyire másként látják a szereplőink.
És hogy mi lesz a történet vége? Vágd fel a középső részt, és ez is kiderül!

Bolti ár:

2990 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CM065

Rendelési kód: CM074

12+

A NAGY SIKERŰ SOROZAT
FOLYTATÓDIK

Beth Reekles

The Kissing Booth

12+

A csókfülke + A parti ház

©

SOROZAT

♥ 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?

Beth Reekles

The Kissing Booth 2
Távlatok + A hozzád vezető út

12+

♥ Még szinte meg sem szokták, hogy nem
kell többé bujkálniuk, Elle és Noah egy újabb
kihívással találja szemben magát. Mivel a fiú
a 3000 mérföldre lévő Harvardon kezdi meg
tanul
mányait, hivatalosan is távkapcsolatra
váltanak – ami elég keménynek bizonyul még
akkor is, ha nem ért félre valaki egy posztot…
♥ A Netflixen nagy sikert aratott történet egy
igazán vagány autós túráról szóló extra kisregénnyel!

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CM095
Bolti ár:

3490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Rendelési kód: CM066

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333
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Disney
Mi lett volna,
ha Aladdin
nem találja meg
a lámpát?

Irene M. Adler

10+

Az álarc titka
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési
kód: CM068

10+

Liz Braswell
Sorsfordító történetek

Egy új élmény
Mi lett volna, ha nem Aladdin lesz a dzsinn gazdája? Aladdin
egy csavargó, Jázmin pedig egy hercegnő, aki épp házasságra készül lépni kijelölt vőlegényével. Amint azonban a Szultán legbizalmasabb tanácsadója, Jafar hirtelen hatalomra tör,
minden megváltozik. Ez nem az a történet, amit már oly jól
ismersz. Ez a történet a hatalomról, a forradalmárokról, és a
szerelemről szól. És arról, hogyan képes mindent megváltoztatni egyetlen pillanat.

Dagmar Hossfeld

10+

Bori és a nagy viszontlátás

A Torquay-ben nyaraló Milát elbűvöli Harold Grayling és menyasszonya, Lady Hagbury-Winch
fényűző életmódja. Hamarosan
Mila és Billy Gutsby szörnyű felfedezést tesz, és a zseniális Sherlock Holmes vezetésével egy
rendőrségi nyomozás részesei
lesznek, hozzájárulva egy ördögi
terv leleplezéséhez.

A 6.a-ban megint nagy a felfordulás. Az angliai hatodikosok
meghívták őket magukhoz. Bori
nagyon örül, hogy újra találkozhat Mandyvel, a cserediák lán�nyal. Vajon milyen lesz a szülei
nélkül külföldön? A londoni kirándulás is nagy kalandnak bizonyul. Hát még a záró buli, ahol
ott lesz Fülöp is...

Bolti ár:

3490 Ft

Bolti ár:

2490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Klubár:

2315 Ft

Rendelési kód: CM064

Rendelési kód: CM091

Disney
A Szépség
szerelmének
története

Chantal Schreiber
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési
kód: CM076

Herceg vagy Szörnyeteg?

10+

„A történeteket, legyenek bár olyan jól ismertek, mint a Szépség és a Szörnyeteg, sokféle módon mesélik. De bármelyik változatot is hallja az ember, egy kérdés mindig megválaszolatlan marad: mitől változott a büszke Herceg a világtól elvonult,
morózus Szörnyeteggé? Íme, egy lehetséges válasz a sok közül, melyeket világszerte mesélnek.”
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10+

Szerelem lólépésben
Rosa, Daisy és Iris a legjobb barátnők, s mindhárman a lovak
szerelmesei. Rosa sehogy sem
bír kiigazodni az érzésein Da
niellel kapcsolatban, akivel gyerekkoruk óta a legjobb barátok.
Ráadásul feltűnik a színen egy
új lány, aki rögtön mindenkit az
ujja köré csavar. Új sorozat a lovak szerelmeseinek!

Vita alig várja, hogy találkozzon
a nagypapájával New Yorkban.
Ám komoly feladat vár rá: vissza
kell szereznie nagypapa otthonát, a titokzatos Hudson kastélyt, amit egy hírhedt szélhámos, bizonyos Sorrotore elvett
tőle. Egy ügyes zsebtolvaj lány
és két különleges adottságokkal
rendelkező fiú segíti Vita tervét.

2490 Ft

Bolti ár:

2990 Ft

Klubár:

2315 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CM071

(1) 33 77 333

9+

A Hudson kastély kincse

Bolti ár:

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

Katherine Rundell

Rendelési kód: CM069

BELEOLVASÓ

Nyári történet

P

(rész let )

erzselően forró nyár volt. A nap
minden reggel felkúszott a kék ég
közepébe, a földek fölött pedig vibrált a levegő a hőségtől. A sövény mentén
csend honolt. Az egerek többsége inkább
otthon maradt, hogy árnyas házaikban
hűsöljenek.
A kimerészkedőknek a patakpart nyúj
totta a tökéletes helyet. Az egerek ott
gyűltek össze délutánonként, és a magas
part árnyékában lógatták a lábukat és a
farkukat a kristálytiszta vízbe.
A patak partján állt a molnár malma
és a tejgazdaság üzeme is. Kerekeiket a
patakvíz hajtotta, így őrölték a lisztet, és
köpülték a vajat Szederberek lakói számára. Szemfüles Kispipacs volt a Tejes
Tönk felelőse. Ő felügyelte a jókora dé
zsát, amelyben – hála néhány barátságos
tehénnek – a tejet tárolták. De hozzá
tartoztak a konyhák is, ahol a sajtokat
préselték, formázták, füstölték és végül
csomagolták.
Kispipacs nem szerette a kánikulát.
A vajtömbök minduntalan olvadozni
kezdtek, ha nem csomagolták őket hűvös lóromlevelekbe; a tejszínes kannákat
pedig a malomtó fölé kellett akasztani,
hogy a tartalmuk friss maradjon. Ami-

kor Kispipacs végzett a dolgával, kisétált
a malomkerék mellé, és élvezte a friss
vízpermetet. Az őrlőmalmot, amely egy
kicsit lejjebb állt a patak mellett, a pék,
Parlagi Porka üzemeltette. A Parlagi a
vezetékneve volt, de mindenki csak Porkának hívta, mert a feje búbjától a farka
végéig mindig fehér lisztpor borította.
Jókedélyű, barátságos egér volt, akárcsak az apja, a nagyapja, és az dédapja,
akik mind-mind a malom molnárjai
voltak előtte. Ő szerette ezt a jó időt, és
sokat sétált fel-alá a patakparton, és néha
elbeszélgetett az evezősökkel és a vadkacsákkal. Sokszor elsétált a tejgazdaság
malmáig is, ahol gyakran látta Kispipacsot, amint csinosan álldogált a patak
partján. Ahogy pedig teltek-múltak a
forró napok, Porka egyre többször sétált
fel a felső malomhoz, Kispipacs pedig
egyre gyakrabban jött elő a malom mohos kerekének árnyékából…
Június elején aztán Szemfüles Kis
pipacs kisasszony és Parlagi Porka úrfi
bejelentették az eljegyzésüket. Szederberekben mindenki örömmel fogadta a hírt.
Nyárközép napját választották az esküvő időpontjául, és csakhamar meg is
kezdődtek az előkészületek. Kispipacs

Jill Barklem

Szederberek összes meséje

5+

Szederberek egereinek történetei először
negyven évvel ezelőtt jelentek meg. Azóta
ezek a csodálatos mesék bejárták a világot és
most végre Magyarországra is megérkeztek.
Nyolc varázslatos történet a szerző előszavával végre magyarul is!
Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 6965 Ft
Rendelési
kód: CM077

olyannyira biztos volt benne, hogy a
jó idő egészen odáig kitart, hogy úgy
döntöttek, a patakon tartják meg a menyegzőt. Hisz nemcsak hogy itt volt a
leghűvösebb, de nagyon romantikusnak
is ígérkezett. Porka talált egy nagy, lapos
kéregdarabot az erdőben, amit egy csapat egér segítségével le is vittek a patak
partjára. Nagy nehézséggel sikerült a gát
alatt vízre bocsátani, majd fonott szit�tyóból és csalántőből készült kötelekkel
lehorgonyozni a patak közepén.
Kispipacs közben a menyasszonyi
ruháján szorgoskodott. Minden délután
letelepedett a magas gólyahírek árnyékába, és folytatta a hímzést, de gyorsan el is
rejtette, ha látta, hogy valaki közeleg az
ösvényen.
Végre felvirradt az esküvő napja. Az
ég kék színben ragyogott, és melegebb
volt, mint addig bármikor. Szederberek
konyháiban nagy volt a sürgés-forgás,
készültek a hűsítő nyári fogások.
Hideg vízitormaleves, friss pitypangsaláta, mézes krémek, borhabok és habcsók alkotta az ünnepi menüt.
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Tamzin Merchant

8+

8+

Julia Boehme

A Kalaposok

Kordélia a legifjabb Kalapos. Családjának tagjai nemzedékek óta
varázserejű fejfedők készítésével
foglalkoznak. Amikor Kordélia
meghallja, hogy apja, Proszperó
kapitány eltűnt a tengeren, elhatározza, hogy felkutatja őt.

Bori és az elátkozott
tizenhármas
Bori igazán nem babonás. Pedig
a színjátszó kör meghallgatása
éppen péntek tizenharmadikára
esik. Bori szerint minden rendben lesz, viszont ezután egymást érik a különös események.

6+

Julia Boehme

Bori és az erdei nyomozók
Boriék osztálya kirándulni megy
az erdőbe. Bori, Anna és Pali
elindulnak nyomokat keresni,
de sajnos közben eltévednek.
Szerencsére Bori és barátai igazi
erdei nyomozók, akik minden
helyzetben feltalálják magukat...

Kuckózz be Borival!
Odakint hűvös van, esik az eső,
és szomorú az idő? Akkor éppen
itt az alkalom egy jó kis színezésre, rejtvényfejtésre, szórakozásra!
Kifestők és mandalák, sokféle
fejtörő és gondolatébresztő, játékos feladatok várnak rád.

Bolti ár:

3490 Ft

Bolti ár:

1690 Ft

Bolti ár:

1990 Ft

Bolti ár:

1490 Ft

Klubár:

3245 Ft

Klubár:

1570 Ft

Klubár:

1850 Ft

Klubár:

1385 Ft

Rendelési kód: CM073

Rendelési kód: CM083

Rendelési kód: CM092

Christiane Tielmann

Rendelési kód: CM086

3+

Berci nyaralni megy

2+

Nagy vonatos böngésző

Bolti ár:

3990 Ft

Klubár:

3710 Ft

Rendelési kód: CM090

A kis piros vonat hosszú útra kel, távoli vidékekre indul, a tengerpart mentén halad, majd hegyeken, városokon zakatol keresztül.
És mennyi jármű keresztezi az útját – vízen, földön, levegőben!
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Berci Mamával és Papával egy
tanyára indul nyaralni. Csupa
fontos dolgot pakolt be az útra:
a plüssnyusziját, a gumicsizmáját,
a fürdőnadrágját és a zseblámpáját. Elmennek csónakázni, nagy
biciklitúrát tesznek, és sátorban
alszanak. Sajnos a nyaralás túl
gyorsan elrepül... Vidám nyári
mese – remek szünidei olvasmány gyerekeknek és szülőknek.

Liana Schneider

Bori a Nagyiéknál alszik! A nagyszülőknél minden olyan érdekes – és kicsit más, mint otthon.
Mások az illatok, az ételnek is más
íze van, és Apa régi szobájában is
más aludni. Borinak kicsit honvágya lesz, hiányoznak a szülei, de
Nagymama és Nagypapa mindig
ott vannak, ha szüksége van rájuk. Így aztán a hétvégéből igazi
kaland lesz.

890 Ft

Bolti ár:

890 Ft

Klubár:

830 Ft

Klubár:

830 Ft

Rendelési kód: CM082

(1) 33 77 333

3+

Bori a nagyszülőknél
alszik

Bolti ár:

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

4+

Hanna Sörensen

Rendelési kód: CM081

DISNEY-MESÉK
Disney Nyuszik
Toppancs pancsol
A vidám kiskacsák hívogatják
Toppancsot,szeretnék, hogy
velük hűsöljön és játsszon
a vízben. Vajon a nyuszik is
szeretnek pancsolni?

0–2

Bolti ár:

1990 Ft

Klubár:

1850 Ft

Rendelési kód: CM080

Disney
Tegyük el
a kütyüket!

Dumbó felöltözik

Rendelési kód: CM078

Rendelési kód: CM079
Ezek a kedves, egyszerű mesék a hétköznapok nagy eseményeire reflektálnak, tökéletes hosszúságúak és jól
követhetők a kisgyermekek számára.
Biztosak vagyunk benne, hogy új sorozatunk klasszikus Disney karakterei
és elbűvölő, színes illusztrációi újra és
újra meghódítják az olvasókat.

Rendelési kód: CM084
Nehéz elszakadni a kütyüktől?
Győzködni kell a gyerekeket,
hogy több időt töltsenek
a szabadban? A kedves mese
hősök segítségével ez a kis
mese remek lehetőséget nyújt
arra, hogyan beszéljük ezt át
gyerekeinkkel.

990 Ft
920 Ft

1490 Ft/kötet

Klubár:

1385 Ft/kötet

Rendelési kód: CM085
Minden kisgyerek életében fontos pillanat,
amikor megmozdul az első foga. Egyszerre
várt és ijesztő dolog. A kedves mesehősök
segítségével könnyebb átbeszélni, hogy
mi történik a fogorvosnál, hogyan esik ki
egy fog, és hogy miért várjuk a Fogtündért.
Egy igazi segítő könyv a családoknak!

3+

Bolti ár:

990 Ft/kötet

Klubár:

920 Ft/kötet

Disney SULI
Tanuljunk összeadni!
Rendelési kód: CM087

Olaf nem csak azt szereti, ha
megölelik, hanem a matematikát is. Az ő segítségével mindenki könnyedén elsajátíthatja
és unatkozás nélkül begyakorolhatja a szorzótáblát. Tartsatok
vele, és mire a könyv végére
értek, már nektek is könnyen
megy a szorzás!

Klubár:

Bolti ár:

Disney Mozog a fogam!

Disney SULI
Szorzótábla

Bolti ár:

2+

Micimackó
barátokra talál

Tanuljunk kivonni!
Rendelési kód: CM088
Gyakoroljunk Olaffal és a Jégvarázsból megismert kedves szereplőkkel!
Interaktív történetek és játékok,
megannyi matrica, számoló kártyák és mókás feladatok segítik
a gyerekeket, hogy játékosan
sajátíthassák el az összeadást,
illetve a kivonást. A feladatokat
szakemberek állították össze, és a
szöveges példák gyakorolása sem
marad el.

Rendelési kód: CM089

6+

Bolti ár:

2490 Ft/kötet

Klubár:

2315 Ft/kötet

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

6+
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VARÁZSTOLL

NAPRAFORGÓ
A Tölgyliget Általános Iskola igazgatója elhatározza,
hogy a sport segítségével szelídíti meg iskolája zűrös
tanulóit. Terve végrehajtására a fiatal iskolapszichológust szemeli ki.

Keltsd életre a képeket! Vedd ki a varázstollat! Távolítsd
el a fedelet, töltsd fel a tollat vízzel, majd óvatosan csavard vissza a fedelet. Most következik a színezés. Óvatosan tedd a varázstoll ecsetét egy pontra, és húzd végig
a képen az ecsetet. Ahogy dolgozol az ecsettel, a víz
hatására előbukkannak a színek.

1. Az első meccs

Rendelési kód: CM204

2. Egy hihetetlen nap

Egy napom

8+

Rendelési kód: CM201

Rendelési kód: CM205

Számok

Rendelési kód: CM206

Állatok

Rendelési kód: CM207

Évszakok

3. Para az edzőtáborban

Rendelési kód: CM203

4. Ez kell nekünk!

Rendelési kód: CM200

5. Kalandos Európa-bajnokság

Rendelési kód: CM202

Rendelési kód: CM208

Bolti ár:

3490 Ft/kötet

Klubár:

3245 Ft/kötet

6. A döntő összecsapás
Rendelési kód: CM209

Az Érzelmek erdejében minden
mese egy-egy csodás kaland.
A kedves történetek és karakterek
segítségével a gyerekek megtanulhatják
felismerni és kezelni a saját érzéseiket is.

1. É
 g veled, szomorúság!
Szia, öröm!
Rendelési kód: CM220

2490 Ft/kötet

Klubár:

2315 Ft/kötet

Rendelési kód: CM224

6. Ég veled, szorongás!
Szia, optimizmus!
Rendelési kód: CM225

1385 Ft/füzet

A sorozat köteteiben a gyerekekhez közelálló témákat válogattuk össze öt szinten, hogy hatékonyan segíthessük az angol nyelvi tanulmányaikat.
Level 1

The Little Cloud and the Sun
Rendelési kód: CM210
Level 1

The Three Little Pigs 8+
Rendelési kód: CM211
Level 2

Mighty Spicy

Ali Baba

Rendelési kód: CM222

Bolti ár:

Klubár:

Rendelési kód: CM213
Level 3

3. Ég veled, magány!
Szia, figyelmesség!

5. Ég veled, félelem!
Szia, bátorság!

1490 Ft/füzet

Squirt the Little Firedragon

Rendelési kód: CM221

Rendelési kód: CM223

Bolti ár:

Rendelési kód: CM212
Level 2

2. É
 g veled, irigység!
Szia, önbizalom!

4. Ég veled, harag!
Szia, önuralom!

EASY
READING

4+

Rendelési kód: CM208
Level 3

The Jungle Book

Rendelési kód: CM215
Level 4

Romeo and Juliet

Rendelési kód: CM216
Level 4

Alice in Wonderland
Rendelési kód: CM217
Level 5

Moby Dick or The Whale
Rendelési kód: CM218
Level 5

Robinson Crusoe

Rendelési kód: CM219

36

3+

Bolti ár:

1290 Ft/kötet

Klubár:

1200 Ft/kötet

BABILON
Margit Auer
Kinyomoztuk!

Levélrejtély
Ida furcsa, széttépett levelet talál a
postaládájában. Valaki meg akarja
ijeszteni? Talán az egyik osztálytársa?
Nem, az lehetetlen! A jegesmedve különös nyomokra bukkan…

Margit Auer
Kinyomoztuk!

Papucstolvajok
Eltűnt az igazgató papucsa, és a diákokat gyanúsítják! Murphy felháborodottan nyomozni kezd. Miss Cornfield
diákjai sosem tennének ilyet! A jegesmedve árulkodó nyomokat talál az iskolában…

7+

Margit Auer
Végre vakáció!

Benni és Henrietta
A kalandok a szünidőben is folytatódnak. Benni élvezi a lustálkodást, míg Joe
bácsikája meg nem érkezik. Rockfesztiválra akarja vinni Bennit – motorral!
Henrietta, Benni mágikus teknőse örül
a kiruccanásnak, ám a fesztivál hamarosan bátorságpróbává válik mind
kettőjük számára. Ráadásul furcsa fények jelennek meg az égen. Mintha
ufók szálltak volna le…

Bolti ár:

2450 Ft

Klubár:

2275 Ft

8+

Rendelési kód: CM701
Bolti ár:

2450 Ft

Klubár:

2275 Ft

Claire Shorock
Képes könyvecském

Állatok

2+

Cikcakk lapozó

Az oldalak lapozgatásával újabb és
újabb fantasztikus lényeket alkothatnak
a legkisebbek. Rókafej, pandatest, tigrisláb? Miért is ne? Variáld a fejeket, testeket és lábakat, ahogyan csak szeretnéd!

2990 Ft

Klubár:

2780 Ft

Rendelési kód: CM703

Rendelési kód: CM702

Michelle Carlslund

Bolti ár:

Berta Maluenda

1–3 Képes könyvecském 1–3
Az oviban

Milyen állatok élnek a tanyán,
az erdőben és a vízparton? Mit
csinálnak a háziállatok? Mutasd
meg, és nevezd meg az állatokat! Utána kukucskálj ki a bokor
mögül, és lesd meg őket a kihajtható, nagy képen!

Mi minden van az ebédlőben?
Milyen alvóállataik vannak az
ovisoknak? Mit lehet játszani
a csoportszobában és az udvaron? Megtalálod a tárgyakat
a képeken? Nevezd meg őket!
A kihajtható, nagy képen mindent megtalálsz!

Bolti ár:

2490 Ft

Bolti ár:

2290 Ft

Bolti ár:

2290 Ft

Klubár:

2315 Ft

Klubár:

2130 Ft

Klubár:

2130 Ft

Rendelési kód: CM704

Rendelési kód: CM705

Rendeljen könyvet augusztus 31-ig!
www.lira.hu

(1) 33 77 333

Rendelési kód: CM706
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SZÓKÁRTYÁS MESESOROZAT
AZ 5 ÉRZÉKRŐL

Joseph Jacobs

Kelta tündérmesék
Az Írország, Skócia, Wales és Cornwall mesekincsét összegyűjtő kötet minden korosztály számára élvezetes kikapcsolódást
nyújt. Átlengi a kelta kultúra: druidák, beszélő állatok, óriások bukkannak elő a csodás történetekből. A mesegyűjtemény
először jelenik meg magyarul. A könyvhöz Ronan Gargan, Írország magyarországi
nagykövete írt előszót.

Molnár Krisztina Rita
SzóKiMondóka – SZAGLÁS

A fák között
A testvérek, Móna és Marci családi kiránduláson vesznek
részt, közben felfedezik az erdőt a maga gazdag pompájában. A kötetben található versek, dalok és szókártyák
további játékokra és közös tevékenységekre kínálnak lehetőséget.
A SzóKiMondóka képes tördelése segít a gyerekeknek bekapcsolódni az olvasásba az olvasóvá nevelés jegyében.

Bolti ár:

4490 Ft

Bolti ár:

3290 Ft

Klubár:

4175 Ft

Klubár:

3060 Ft

Rendelési kód: CM101
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Rendelési kód: CM108

RAKTÁRVÁSÁR

RAKTÁRVÁSÁR
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VILÁGSIKEREK - KRIMIK

VÁLASSZ KÖNYVET A NYÁRRA

Douglas Preston
A Kraken-küldetés
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM538

John Hart
A megváltás útján
Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM539

Linda Castillo
Bűnösök között
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 1100 Ft
Rendelési kód: CM543

Luana Lewis
Ne felejts el
Eredeti ár: 2790 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM553

James Grippando
Szökésben
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM554

Douglas Preston –
Lincoln Child
Vérvörös part
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM555

Vince Flynn
Amerikai bérgyilkos
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CM542

Angela Marsons
Egy élet ára
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM545

Nele Neuhaus
Hófehérkének
meg kell halnia
Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1500 Ft
Rendelési kód: CM548

Joe Abercrombie
Half a War –
Az ütközet
Eredeti ár: 3999 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM591

Iain Reid
Azon agyalok, hogy
ennek véget vetek
Eredeti ár: 3499 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CM583

Benyák Zoltán
Az utolsó emberig
Eredeti ár: 3499 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM584

Steven Pressfield
Az utolsó amazon
Eredeti ár: 3290 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CM501

P. Howard (Rejtő Jenő)
Vanek úr Párizsban
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM598

Orosdy Dániel –
Merényi Dániel
Wakond
Eredeti ár: 3999 Ft
Szuperár: 1600 Ft
Rendelési kód: CM599
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Joanna Courtney
A hódító királyné
Eredeti ár: 3690 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CM536

Joanna Courtney
A kijevi hercegnő
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1300 Ft
Rendelési kód: CM537

Joanna Courtney
A walesi királyné
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM541

Madeline Hunter
Lady Cassnadra
meghódítása
Eredeti ár: 3290 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CM552

Donna Macmeans
Csiszolatlan
gyémánt
Eredeti ár: 3290 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CM544

Barbara Claypole
White
A tökéletes fiú
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM540

Elizabeth Berg
Hol volt,
hol nem volt…
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM549

Colleen Oakley
Karnyújtásnyira
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM551

Caroline Hulse
A felnőttek
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CM535

Elisabeth Gifford
Elhallgatott szavak
Eredeti ár: 3290 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM546

Corina Bomann
Holdfénykert
Eredeti ár: 3790 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM550

Kal Pintér Mihály
Atyavilág
Eredeti ár: 3499 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CM581

Lisa Taddeo
Három nő
Eredeti ár: 3999 Ft
Szuperár: 1600 Ft
Rendelési kód: CM592

Linda Polman
A halálsor angyalai
Eredeti ár: 3499 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM578

Csillag Lea
Cukorvilág
Eredeti ár: 3699 Ft
Szuperár: 1500 Ft
Rendelési kód: CM587

A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT • AZ AJÁNLAT A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES
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AKÁR 60%-70%-80%-90% KEDVEZMÉNNYEL!
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IRODALOM

VÁLASSZ KÖNYVET A NYÁRRA

Bodor Ádám
A barátkozás
lehetőségei
Eredeti ár: 4290 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM515

Győrffy Ákos
A hegyi füzet
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM516

Kertész Imre
A néző

Potozky László
Éles
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM520

Kováts Judit
Elszakítva
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CM521

Havasréti József
Nem csak egy kaland
Eredeti ár: 3299 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM526

Havasréti József
Űrérzékeny lelekek
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CM533
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Tótfalusi István
A nibelung-sztori
Eredeti ár: 2999 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM518

Csabai László
Szindbád,
a forradalmár
Eredeti ár: 5499 Ft
Szuperár: 1600 Ft
Rendelési kód: CM529

Szijj Ferenc
Igazi nevek
Eredeti ár: 2699 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CM522

Szijj Ferenc
Növényolimpia
Eredeti ár: 3699 Ft
Szuperár: 1100 Ft
Rendelési kód: CM527

Villa Negra – Horváth Viktor
Möbion

Orbán Ottó
Rejtett működés
Eredeti ár: 5999 Ft
Szuperár: 1800 Ft
Rendelési kód: CM528

Joanna Bator
Szinte éjsötét
Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM530

(Feljegyzések 1991–2001)

Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM517

Szobor, kép és regény

Eredeti ár: 4990 Ft
Szuperár: 1500 Ft
Rendelési kód: CM525

Parti Nagy Lajos
Szódalovaglás
Eredeti ár: 2690 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM531

A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT • AZ AJÁNLAT A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES
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Guillaume Métayer
Türelemüveg
Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM532

Beck Tamás
Isten szemtelenül
fiatal
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CM523

Kántor Péter
Valahol itt
Eredeti ár: 2699 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CM534

Rubin Eszter
Barhesz
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM586

JCDecaux
Álljon meg egy
novellára!
Eredeti ár: 3999 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM579

Móricz Zsigmond
Asszonyokkal
nem lehet vitázni
Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM580

Blaha Lujza
Életem naplója
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CM588

Jászai Mari
Emlékirat és napló
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CM589

Fried István
Márai Sándor –

Ne kérdezd,
ki voltam

Zsuzsanna Ozsváth
…vér folyt
a Dunán…
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM556

Sümeginé
Dr. Tóth Piroska
Virágirodalom
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM576

Óda a sörhöz
Írók, költők a sörről
Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 800 Ft
Rendelési kód: CM569

Hartay Csaba
Köszönöm
a befogadást!
Eredeti ár: 3699 Ft
Szuperár: 1500 Ft
Rendelési kód: CM593

A huszadik század
koronatanúja

Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM594

Egy díva emlékére

Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM595

Pataki Éva – Mészáros
Márta – Törőcsik Mari
Aurora Borealis
Északi fény
Eredeti ár: 4999 Ft
Szuperár: 1500 Ft
Rendelési kód: CM582
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Dave Itzkoff
Robin
Eredeti ár: 4999 Ft
Szuperár: 1500 Ft
Rendelési kód: CM511

Kálmán Olga
Szeretemország
Eredeti ár: 3999 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM596

Szilágyi Erzsébet –
Bod Péter
Barátom Kim Ir Szen
Eredeti ár: 4390 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM585

#Izrael70magyar

B. Weathers –
S. G. Michaud
Túléltem az Everestet
Eredeti ár: 3499 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CM597

Holch Gábor
Ez a város
egy távoli bolygó
Eredeti ár: 3699 Ft
Szuperár: 1500 Ft
Rendelési kód: CM590

Ivana Trump
Így éltünk mi –
A Trump család
Eredeti ár: 3790 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM506

Görgey Gábor
Az én asztalom
Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM559

Cserna-Szabó András
77 magyar pacal
Eredeti ár: 3999 Ft
Szuperár: 1500 Ft
Rendelési kód: CM514

Bellák–Jernyei–
Keserü–Mikó–Szakács
Magyar művészet
Eredeti ár: 10 000 Ft
Szuperár: 3000 Ft
Rendelési kód: CM564

Bede Béla
Magyar népi
építészet
Eredeti ár: 4490 Ft
Szuperár: 1300 Ft
Rendelési kód: CM565

Bede Béla
Magyar népi
kézművesség
Eredeti ár: 4990 Ft
Szuperár: 1500 Ft
Rendelési kód: CM566

Csáky Imre
Heraldika
Címerek
Eredeti ár: 9900 Ft
Szuperár: 3000 Ft
Rendelési kód: CM562

Sümegi György
1956 plakátjai
Eredeti ár: 4990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM557
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Hetven magyar képeslap
a hetvenéves Izraelnek

Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM563

Simon Róbert
Etűdök a halálról
Eredeti ár: 4200 Ft
Szuperár: 1300 Ft
Rendelési kód: CM560

A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT • AZ AJÁNLAT A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES

Marco Polo-sorozat
Tirol
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CM575

Marco Polo-sorozat
Frankfurt
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CM561

Bede Béla
Wine Regions of
Hungary
Eredeti ár: 4990 Ft
Szuperár: 3000 Ft
Rendelési kód: CM577

Magyarország
Duótérkép –
Domborzat, régiók
Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM567

Rachel Hollis
Szabadulj meg végre a hazugságoktól...
Eredeti ár: 3699 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM512

Rejtvényeső 2.
PIROS
Eredeti ár: 1999 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM509

Rejtvényeső 3.
ZÖLD
Eredeti ár: 1999 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM510

Farkas Wellmann Endre
Cukor.Baj
Kézikönyv
Eredeti ár: 3499 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM502

Y. Rougier – M. Borrel
Természetes
fájdalomcsillapítók
Eredeti ár: 2999 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM513

Magyar László András
Solenoid és Pelithe
Régi gyógyszerkentyűk
Eredeti ár: 4990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM571

R. és E. Skidelsky
Mennyi az elég?

Angus Deaton
A nagy szökés
Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM558

Felcsuti Péter
Szerintem...
Eredeti ár: 3990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM572

amie Kyle McGillian
Pénzguruk
kézikönyve
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CM508

Machar Reid – Bruce
Elliot – Miguel Crespo
Tenisz kézikönyv
Eredeti ár: 7990 Ft
Szuperár: 2400 Ft
Rendelési kód: CM574

A pénz imádata

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM568
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Gill Sims
Hát persze hogy
káromkodom!!!
Eredeti ár: 3699 Ft
Szuperár: 1100 Ft
Rendelési kód: CM504

Steve Biddulph
Lányos szülők
kézikönyve
Eredeti ár: 3690 Ft
Szuperár: 700 Ft
Rendelési kód: CM507

Giles Sparrow
Géniuszteszt
Eredeti ár: 3600 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM503

Színháznapló
Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM573

Színezőkönyv

GYEREKEKNEK

Gyere haza!

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM505

Magyarország
Puzzle-könyv
5 térkép
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CM913

Holly Bourne
Mennyire nehéz
a szerelem?
Eredeti ár: 3690 Ft
Szuperár: 1100 Ft
Rendelési kód: CM918

Anne-Marie Pol
Táncolj!
Nina álma
Eredeti ár: 1190 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM919

Anne-Marie Pol
Táncolj! 2.
Az én utam
Eredeti ár: 1190 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM920

Keresztesi József
Mit eszik a micsoda?
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM524

Mosonyi Aliz
Az öreg kisasszony
autósmeséi
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM519

Fekete Judit
Időkapszula

Adam Silvera
Inkább boldog
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM912

Holly Bourne
Normális vagyok?
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM917
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Olvasónapló
Eredeti ár: 1990 Ft
Szuperár: 600 Ft
Rendelési kód: CM570

Üzenet a jövőbe

Debbie Macomber
varázslatos világa

Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM547

A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT • AZ AJÁNLAT A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES

Bogáti Péter
Az ágasvári csata
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM901

Julija Kuznyecova
Micsoda nagyi!
Eredeti ár: 2690 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CM914

M. Bright – M. Carpentier

Sir Steve Stevenson

Sir Steve Stevenson

Sir Steve Stevenson

Bajnok a pácban
Eredeti ár: 1290 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM906

Vadkan kaland
Eredeti ár: 1290 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM907

Benji 1.

Rippl Renáta
Panka balerina lesz
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM904

Benji 2.

Rippl Renáta
Panka és
a hattyúk tánca
Eredeti ár: 2490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM905

Ute Krause
Muskétások
Kalandra fel!
Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM915

C. Seltmann – C. Kugler
A minizsiráf
megmentése
Eredeti ár: 2690 Ft
Szuperár: 1000 Ft
Rendelési kód: CM916

Varázslásból jeles
Eredeti ár: 1290 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM908

Sir Steve Stevenson
Benji 4. – Segítség,
sárkánybébi
Eredeti ár: 1290 Ft
Szuperár: 400 Ft
Rendelési kód: CM909

Disney – Fess vízzel!
Vampirina
Eredeti ár: 990 Ft
Szuperár: 300 Ft
Rendelési kód: CM911

Disney
Egy ifjú kacsa
ballépései
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 1200 Ft
Rendelési kód: CM910

Disney Junior
óráskönyv
Az első órám
Eredeti ár: 4590 Ft
Szuperár: 1400 Ft
Rendelési kód: CM902

Disney SULI
Zenélni jó
Eredeti ár: 2990 Ft
Szuperár: 900 Ft
Rendelési kód: CM921

Az élet fája

Charles Darwin elméletéről gyerekeknek

Eredeti ár: 3490 Ft
Szuperár: 1800 Ft
Rendelési kód: CM903

Benji 3.
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SZÓRAKOZTATÓ OLVASMÁNYOK

VÁLASSZ
KÖNYVET A NYÁRRA
LUCINDA RILEY

Az olasz lány

Rosanna Menici még csak
tizenegy éves, amikor megismerkedik Roberto Rossinivel,
a férfival, aki örökre megváltoztatja az életét. Hat évvel
később Rosanna és Roberto
újra találkoznak a milánói
operaházban, és a két művész közös útra indul, hogy
tehetségükkel meghódítsák
az egész világot. Egymás
iránti szenvedélyes szerelmük
megszállottsággá válik, nem
törődnek a múlt árnyaival
sem, ami a boldogságukat
fenyegeti.
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3990 Ft
Rendelési kód:
CM039

A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés
kézhezvételét 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 található könyvekre 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
Az ön helyi munkatársa:
Könyvklub használja, azokat más
nak nem adja át.
Ajánlatunk a készlet erejéig
érvényes. 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. augusztus 31-ig veszünk
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem
bontotta meg, és a terméket rendeltetésszerűen használta. Elállása ese
tén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru vételárát az eladó az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon
belül visszatéríti. Elállás esetén
kérjük az árut a Líra Könyv Zrt.,
1086 Budapest, Dankó u. 4–8.
címre küldeni.
www.lira.hu

A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT • AZ AJÁNLAT A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES
e-mail: konyvklub@lira.hu

