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A J Á N D É K
7000 FT FELETTI MEGRENDELŐINKNEK 
AJÁNDÉKKÖNYVET KÜLDÜNK. 

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

A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL  
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!

Telefonon: (1) 33 77 333 (hétköznapokon 8–16 óráig)

E-mailen: konyvklub@lira.hu
(A termékek pontos adatainak megjelölésével.)

Postán: Líra Könyvklub, 1105 Budapest,
Kelemen utca 13. (A megrendelőlap elküldésével)

Helyi munkatársainkon keresztül
Keresse helyi munkatársainkat: rendeléséért házhoz 
mennek, a kiválasztott könyveket pedig otthonába 
szállítják. További információ: (1) 33 77 333

Bármely boltunkban
Boltlista: www.lira.hu

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK:

Rejtvényeső 1–3. kötet
Igazi különlegesség a Partvonal Kiadó Rejtvényeső című új 
sorozata. A kötetenként kétszáz rejtvényt, feladványt, logikai 
fejtörőt tartalmazó kiadványok a család minden tagjának ér-
dekes, játékos időtöltést biztosítanak. A sokféle és különböző 
nehézségi szintű rejtvények között mindenki megtalálhatja 
a számára legtesthezállóbb feladatokat. A skandináv kereszt-
rejtvény, a sudoku különböző változatai, kódrejtvény, labirin-
tus, szókereső és még számtalan feladványtípus szolgálja az 
olvasók kellemes, aktív kikapcsolódását. A kutatások kimutat-
ták, hogy az elmetornáztatás nemcsak remek szórakozás, de 
hasznos is. Így hát rejtvényfejtésre fel!



Szegő János
főszerkesztő

Kedves Olvasók!

OO  tthonok – ez a szó jutott eszem
be, ahogy átolvastam legújabb 
lapszámunkat. Az otthon nem 

csak egy általános fogalom, sokkal in
kább egy érzet és egy hely, ami vagy 
van vagy nincs. Egy kor volt és leendő 
otthonok között keresik a helyüket 
Grecsó Krisz tián új novelláskönyvének 
a hősei, a  szerzőt a Valami népi meg
jelenése kapcsán kérdeztük, többek kö
zött az elbeszélés otthonosságáról.

Egy amszterdami ház rejtekhelye 
–  és maga az írás – lett Anne Frank 
utolsó menedéke. A tizenhat évesen 
meggyilkolt lány naplójával írta be ma
gát közös történelmünkbe. Most két 
Anne Frankról szóló új könyv is gyara
pítja eddigi ismereteinket, az egyik az 
elfogásának körülményeire összponto
sít, a másik nyomozás pedig azt kutatja, 
mi történt a Napló utolsó bejegyzése, 
azaz Anne elhurcolása után.

Az ausztrál írónő, Charlotte Wood 
Hétvége című regényében három het
venes nő kezd hozzá nemrég elhunyt 
barátnőjük tengerparti házának kita
karításához, most beleolvashatnak a re
mek könyvbe.

És akkor még nem is beszéltünk 
Szabó Tibor Benjámin kultikus, most 
folytatódó EPICsorozatáról, Foxwood 
összes meséjéről és arról, hogy nemso
kára itt a tavasz. Január végén írom e 
sorokat, elmúlt már délután fél öt is, és 
még minden világos van. Jó olvasást!

Vámos Miklós
Ötvenhét lépés
Karcsú könyvek

Az Ötvenhét lépés Vámos Miklós 
legújabb kisregénye. Egy kastély 
és négy asszony életének végle-
tes összegubancolódása, három 
nemzedéken át.
„Tudott mondani okosakat, ami-
ből tanultam, nékem ugye szinte 
semmi iskolám nincs, szóval rám 
fért, és Gitta méltósága mondta 
azt is, hogy Iluska, kedves, sose 
feledje, hogy habár sokan fordít-
va hiszik, a  férfiak fákká válnak 
lassankint, a nők viszont kövekké, 
és a fák néha ledőlnek vagy elkor-
hadnak, de nékünk nőknek min-
dent ki kell bírnunk.”

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CP001

Az Ötvenhét lépés Vámos Miklós 2022-ben induló 
sorozatának első darabja. Olyan művei jelennek 
meg Karcsú Könyvek összegzőcímmel, amelyek 
elég tömörek ahhoz, hogy beleférnek az erre a 
célra tervezett szilfid kötetekbe. Belecsúsztathatók 
retikülbe, zsebbe, autóstáskába, és erőfeszítés nél-
kül tarthatja őket a legkisebb női kéz is, nemcsak 
otthon, hanem vonaton, autóbuszon, villamoson, 
strandon, repülőn, de akár sorban állás idején is. 

A rövidebb terjedelem fokozott pontossággal páro-
sul, ezekből a szövegekből a szerző mindent kihú-
zott, amit emberileg és művészileg lehetségesnek 
ítélt, s kifejezik mindazt az értéket és örömöt, ami-
vel a korszerű próza kedveskedhet a befogadóinak.

A Karcsú Könyvek sorozatban évente két kötet jele-
nik meg, a tervek szerint februárban és októberben. 

Kövessen minket a Facebookon,  
az Instagramon, a Tiktokon,  
valamint weboldalunkon,  
ahol bővebb tartalmakat talál! 
www.facebook.com/lirakonyv
instagram.com/lirakonyv
tiktok/lira.books 
www.lira.hu
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Új sorozat indul Vámos Miklós könyveiből.

KARCSÚ KÖNYVEK –  
PONTOS TÖRTÉNETEK
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SIKERLISTA – 2021

Dragomán György
Főzőskönyv
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CP901

Beatrix Potter 
Nyúl Péter és barátai
Bolti ár: 9900 Ft
Klubár: 9205 Ft
Rendelési kód: CP902

Vámos Miklós
Igen (élni, olvasni, írni)
Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CP903

Jill Barklem
Szederberek összes meséje
Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 6965 Ft
Rendelési kód: CP904

Bereményi Géza
Magyar Copperfield
Bolti ár: 5699 Ft
Klubár: 5300 Ft
Rendelési kód: CP905

Lucinda Riley
A hetedik nővér története
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CP906

Paulo Coelho
Az íjász
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CP907

Csapody K. – Gelencsér M. – Jávor B.
Na még mit nem?!
Halott Pénz – Történetünk, hajtól szívig
Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CP908

Albert Barillé
Egyszer volt...
Az emberi test titkainak enciklopédiája
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CP909
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Jodi Picoult
Bár itt lennél
Diana O'Toole eltervezte az életét. Mire 
betölti a harmincat, kimondja a boldogító 
igent, harmincöt évesen a férjével és két 
gyerekkel New York külvárosában él. Diana 
biztos benne, hogy sebész rezidens szerel-
me, Finn, a közelgő romantikus utazásukon 
megkéri a kezét. Ám New Yorkban várat-
lanul felüti a fejét egy vírus, és Finn-nek 
maradnia kell. A férfi rábeszéli Dianát, hogy 
utazzon el egyedül az egzotikus szigetre.

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CP003

Cecelia Ahern
Szeplők
A szeplős Allegra Bird maga mögött 
hagyja imádott apját, barátait és gye-
rekkora helyszínét, a mesés, írországi 
Valentia-szigetet. Dublinba tart, hogy 
felkutassa sosem látott anyját, a családi 
elbeszélésekből felelőtlennek és szívte-
lennek ismert Carmencita Casanovát. 
Minden a terv szerint halad egészen 
addig, amíg Allegra bele nem botlik 

Melinda Metz
Egy macska titkos élete
MacGyver, az eszes, ám kleptomániás cirmos 
cica méltó a nevére: minden szorult helyzet-
ből és minden bezárt házból ki tud szaba-
dulni. Ennek a képességének köszönhetően 
boronálta össze félénk, ám kedves gazdá-
ját élete szerelmével. Most, hogy a gazdija 
nászútra indul, új feladatot tűz ki maga elé: 
megpróbálja megoldani a macskavigyázó 
Briony magánéleti gondjait. A lány ugyanis 
faképnél hagyta a vőlegényét.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CP007

Joanna Courtney
Vaskirályné
Joanna Courtney fantasztikus időutazásra 
csábítja az olvasóit, az úti cél ezúttal Lear 
király udvara Kr. e. 500 táján. Három her-
cegnő szövetsége biztosítja a koritánok 
vérvonalának továbbélését. A legidősebb 
nővér lázadása azonban veszélybe sodorja 
az egész kelta törzs jövőjét. A legifjabb her-
cegnő, Cordelia vállalja magára a feladatot, 
hogy visszanyerje apja bizalmát, és békét 
hozzon a törzse életébe.

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CP008

Julie Klassen
A cornwalli hajótörött
A szülei eltűnése után Laura a nagybátyjához 
kerül a messzi Cornwallba, ahol bármennyire 
is szeretne beilleszkedni, mind végig kívülálló 
marad. Magányát enyhítendő, mindennap a 
szélfútta sziklákat járja. Egy alkalommal egy 
eszméletlen férfit talál az ádáz szirteken, és 
elhatározza: ápolni fogja, amíg fel nem épül. 
A jóképű idegennek furcsa sérülései van-
nak, különös kiejtéssel beszél, és mindent 
megtesz azért, hogy eltitkolja a múltját.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CP006

egy idegenbe, akinek különös elmélete 
magával ragadja: mindenki arra az öt 
emberre hasonlít a leginkább, akikkel a 
legtöbb időt tölti. De mi van akkor, ha 
valakinek nincs öt állandó személy az 
életében? Kik csatlakoznak az út során 
Szeplőshöz, és kiktől kell elbúcsúznia? 
Képes lesz-e Carmencitával mindent 
elölről kezdeni?

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CP005
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INTERJÚ GRECSÓ KRISZTIÁNNAL

 Új köteted egyik legfontosabb motí-
vuma az otthon, annak emléke, lehető-
sége és szükségessége. A hősök költöznek, 
hazatérnek, helyeket keresnek, melyek 
aztán újabb helyekhez és titkokhoz ve-
zetnek. Van esetleg a Valami népinek egy 
belső nullpontja, ahonnan számodra el-
indult ez a könyv?

A Valami népiben érdemi szerepe van 
a ciklusoknak. Nem utólag igyekeztem 
egymás mellé illeszteni az írásokat, ha
nem így születtek. Sorozatokként. Így 
aztán legalább négy nulla pontja van a 
kötetnek, ahonnan elindult. De a leg
fontosabb zéró helyzet talán azt volt, 
amikor Turi Tímea, a kötet szerkesz
tője meggyőzött róla, hogy vegyem ki 
a tervezett anyagból a tárcanovellákat. 
Mert akkor kiderült, hogy a Valami 

népi kötet ként is homogén anyag, egy
ségében is állít valamit a világról. Arról, 
hogyan másoljuk a harmincas vagy az 
ötvenes éveket, kopírozzuk anyánk 
vagy apánk életét, járunk be idegen 
sorsokat, keressük az elképzelt tényle
ges otthont. Amikor a kötet, hogy úgy 
mondjam, irányba állt, még írtam vagy 
három novellát, annyira felszabadított 
és motivált, hogy van ennek a novel
láskötetnek, ha szabad ilyen banálisan 
mondani, „világ képe”. 

 Mintha az elbeszélésnek mint mű-
fajnak az otthonossága is kiemelten fog-
lalkoztatna ebben a könyvben. Többféle 
novellaformával, elbeszéléstechnikával 
játszol. A kisregény-sűrűségű hosszabb 
történetektől a rövidebb, egy-egy jelene-
tet feltérképező írásokig. Mintha egy régi 

családi házat újítanál fel: újabb tereket, 
újabb lehetőségeket próbálhatsz ki. Mi-
lyen volt hazatérned a novellához?

Kíméletlenül nehéz és önismereti él
mény volt. Egy bő évtized alatt „eldu
gult” a novellakereső szenzorom, nem 
láttam mindenben témát, hiszen a re
gény másképpen működik, és az elmúlt 
évtizedben döntően regényeket írtam. 
Sokat kísérleteztem, karaktereket ke
restem, nézőpontot váltottam, és figyel
tem. Aztán egyszer, amikor láttam egy 
asszonyt a játszótér közepén percekig 
nézni egy öreg ház ablakát, már indul
tak is bennem a sorok. Akkor tudtam, 
hogy visszatért, megvan bennem a no
vellista. Akkor már elég volt látnom egy 
halom építőanyagot (és most nem a ház 
metaforádra utalok, hanem konkrétan), 
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Beszélgetés
Grecsó Krisztiánnal 
Valami népi 
című új könyvéről



és már alig vártam, hogy a géphez üljek. 
Ennek az áradásnak lett az eredménye 
a kísérletező kedv. Hogy bár az imént 
gondolati egységet emlegettem, for mai
lag és nyelvileg, technikailag ennyire 
különböző szövegek születtek. Hogy el 
mertem rugaszkodni, és született egy 
írás az afféle boldog helyzetekről, ami
kor nem történik semmi. Képzeld, egy
szer egy szegedi esten felolvastam azt a 
szöveget. Nyári este volt, irdatlan telt
ház, én meg negyed óráig olvastam egy 
novellát, melyben nem történik semmi. 
Csak azt a felismerést járja körül, hogy 
a boldogság gyakran nem elmesélhető. 
Meglepetésemre, hatalmas siker volt.   

 Életműved visszatérő kérdése az ön-
életrajzisághoz való viszonyod. Korábban 
is voltak alteregóid, de itt többismeretle-
nes lesz az egyenlet, hisz egyszerre van 
jelen G. K., a mindent tudó elbeszélő és 
Grusz, a szerkesztő. Ez egy tükörjáték?

Az Istennek nehéz ciklus szereplői ők. 
Mindegyik ciklusnak van egy alcíme is, 
ami elárul valamit a széria szervezőelvé
ről. Az Istennek nehéz az egykori Inde
xen indult és a Telexen fejeződött be. Ez 
az egyetlen „sorozat” a kötetben, mely
ben a szövegek egymással is kapcsolat

ba lépnek. Az empátia vékonyságát, és 
a létezés magányosságát akartam elme
sélni. Sorsokat, melyek egymás mellett 
futnak, érintik egymást, sőt, elsorodják, 
mégsem értenek a figurák igazán egy
másból semmit. És ez még önmagunk
kal is így lehet. És nem azért, mert rossz 
emberek, vagy rosszabbak lennénk, mint 
az átlag. Itt lesz különben fontos szere
pe a Ferdinánd hídnak, ahonnan a kö
tet megint csak zseniális borítója nézi a 
Nyugati pályaudvar fenekét. Baranyai 
(b) András időtlenre rajzolta a képet, 
nem tudjuk, mikor áll a néző azon a 
hídon. Mikor nézi a Pestre érkező vo
natokat, mikor figyeli a fátumok eleve 
elrendelt vagy sodródó voltát.

 Külön ciklusba rendezted azokat a 
novellákat, amelyekben a párhuzamos-
ságok, az események egyidejű zajlása 
szervezi a történeteket. Másutt viszont 
évtizedeket ölel fel egy-egy história. Elbe-
szélőként most mit jelent számodra a tér 
és az idő?

Nádasdy Ádám barátom a Fehérben- 
fehér című szövegre azt mondta, egy bő 
regény van benne, olyan tömör. Ő ezt 
azért mondta, mert azt kérte, fejtsem 
ki, bontsam ki belőle, de én dicséret

nek vettem. A mai lakásviszonyok és a 
harmincas évek cselédvilágának párhu
zamos meséje ilyen tömören működik, 
akkor építik egymást, ha nincs jobban 
kifejtve, sőt csak éppen egymás mellé 
vannak rakva. Akkor a cselédszoba szűk 
tere, és az ott elillanó száz év gyö nyö
rűen kiegészítik egymást. De ha másfe
lől indulok, igazad van, van olyan, hogy 
egy trágyadomb ürügyén elmesélek egy 
életet, keményen, szinte igazságtalanul, 
és mégsem gondolom, hogy valami ki
marad volna belőle. 

 Hatalmas ívet ír le a kötet az első 
és az utolsó mondat között: egy apa sír-
emlé kétől egy gyermek mosolyáig. Látod 
már, merre mehetünk a következő köny-
vekben utánad?

Persze, két kötet is készül párhuzamo
san. A Lányos apa egy családi tárca
novellákat tartalmazó kötet lesz, mely
ben nemcsak a Nők Lapjában futó 
sorozat részei olvashatók majd össze
gyűjtve, hanem más, pőrén őszinte 
szövegek is a családról. És készül egy 
regény is, Másik élet munkacímmel, de 
olyan gyöngén haladok vele, hogy arról 
többet még nem mernék elárulni.  

Szegő János

Grecsó Krisztián
Valami népi
Akár a rég- és a közelmúlt falusi 
históriáit, akár egymás mellett elsu-
hanó életutakat vagy éppen a saját 
életének történeteit követi, Grecsó 
novelláiban ott kísért a kíméletlen 
együttérzés, történeteiben a párhu-
zamosok a végtelenben sem mindig 
találkoznak, de a találkozások mégis 
elmesélhetők.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CP011
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KRIMIK

Donato Carrisi
A gonosz természete
A nagy sikerű Démoni suttogásban megis-
mert Mila Vasquez rendőrnőt eltűnt embe-
rek árnyai kísértik, akik hirtelen és pusztító 
felbukkanásukkal csak kérdéseket hagy-
nak maguk után. De ki állhat a rejtélyes 
eltűnésük mögött? Hol voltak ez idáig? És 
vajon miért jönnek vissza? Mila számára 
hamar világossá válik: önmagát is át kell 
adnia  a  sötétségnek, hogy magyarázatot 
találjon a gonosz természetére.

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CP013

Tom Clancy
A becsület törvénye
Jack Ryan-thriller

Az Amerikai Egyesült Államok elnökeként 
Jack Ryannek nap mint nap komoly kihívá-
sokkal kell szembenéznie, ám egy nemzet-
közi incidens személyes ügyévé válik: gye-
rekkori barátja, Pat West atya Indonéziában 
nyújt lelki szolgálatot a szegényeknek, ám 
iszlámellenes tevékenység vádjával letartóz-
tatják. Az elnök a Campus műveleti tisztek-
ből álló csapatára bízza az ügy felderítését.

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CP072

Stacy Willingham
Villanás a sötétben
Hat kamasz lány tűnt el nyomtalanul 
a louisianai kisvárosból, amikor Chloe 
Davis még csupán tizenkét éves volt. 
A nyár végére az eltűnésükért felelős 
férfi kilétére is fény derült: Chloe édes-
apja az, aki bevallotta a gyilkosságo-
kat. A férfit életfogytiglani börtönbün-
tetésre ítélték, miközben a családja 
megpróbálta túlélni a megdöbbentő 
bűntény traumáját. 

Húsz év elteltével az immár felnőtt 
Chloe pszichológusként praktizál, és 
az esküvőjére készül. Rengeteget dol-
gozott azon, hogy a napjai nyugalom-
ban és boldogságban teljenek. Ám 
ez az állapot törékenynek bizonyul: 
amikor egy tinédzser lány eltűnik, 
majd nemsokára még egy – aki ráadá-
sul Chloe páciense –, a múltbeli nyár 
emlékei romba döntik Chloe életét. 
Vajon csak ő látja a hasonlóságokat a 
két bűnténysorozat között, vagy sú-
lyosabb indítékok rejlenek az újabb 
gyilkosságok mögött?

Megjelenés: február 21.

Lee Child és Andrew Child

INKÁBB 
A HALÁL

– Jack Reacher-krimi –

Egy reggel Jack Reacher épp nyugat 
felé gyalogol egy kihalt autóúton, 
amikor egy különös jelenet tárul a 
szeme elé. Egy régi katonai dzsip üt-
között egy fának. Az egyetlen fának, 
amerre a szem ellát. A kormánykerék-
re dőlve egy nő fekszik. 

Kisvártatva kiderül, hogy a nő az 
ikertestvérét keresi, akit feltételezhe-
tően veszélyes emberek hálóztak be. 
A  vezetőjük a rejtélyes Dendoncker, 
akinek komoly befolyása van a köze-
li, határ menti kisvárosban. A férfi a 
háttérbe húzódva irányítja a szerve-
zetet, és a leghűségesebb emberein 
kívül senki sem tudja, hogy néz ki, 
és miként lehet megtalálni. Reacher 
azonban igen nagy gyakorlattal ren-
delkezik abban, hogy megtalálja azo-
kat, akik ezt a legkevésbé sem szeret-
nék…

Okos stílus, érzékletes akciójelene-
tek és drámai fordulatok jellemzik ezt 
a hibátlan művet.  (Publishers Weekly)

Megjelenés: február 23.

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CP014

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CP016
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Chris Carter

A HÍVÁS
– Robert Hunter-krimi –

Egy fárasztó hét után Tanya alig várja, 
hogy átadhassa magát a pihenésnek, 
de a telefon csörgése megzavarja a 
készülődésben. A késői órán a leg-
jobb barátnője, Karen szeretne vele 
beszélni. Tanya fogadja a videóhívást, 
és ezzel búcsút is mondhat a nyu-
godt estéről szőtt terveinek, hiszen 
ami a vonal túlsó végén várja őt, az 
maga a rémálom.

Karent valaki megtámadta, és egy 
székhez kötözte a saját nappalijában. 
Ha Tanya megszakítja a hívást, vagy 
csak elfordítja a tekintetét a kijelző-
ről, a barátnője meghal, a következő 
pedig ő maga lesz – ígéri neki a mély, 
resze lős, démoni hang. A szabadulá-
sért pedig csak egyetlen pontos vá-
laszt vár a merénylő: mi Karen telefon-
száma?

A Los Angeles-i rendőrség külön-
leges egységének nyomozói, Hunter 
és Garcia ezúttal egy olyan ragadozó 
nyomába erednek, aki az utcákon és 
a közösségi médiában figyeli és gyűjti 
az áldozatait, névtelen üzenetekkel 
zaklatja őket, és a rettegésükre szom-
jazik.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CP010

Zajácz D. Zoltán
Haragos Balaton
Retró krimi

1980 nyarán két keletnémet lány a 
Balatonra utazik. Füreden megismer-
kednek egy magyar egyetemistákból 
álló társasággal, akik meghívják őket 
a fővárosba. Nemsokára el is indulnak 
Budapestre autóstoppal, ám sohasem 
érkeznek meg…

Három évvel korábban egy csepeli 
gimnazista lány Zuglóba indul a ba-
rátnőjéhez. A Boráros téri HÉV-meg-
állóban látják utoljára, ahol beszáll egy 
autóba, és nyoma vész.

Vajon ugyanaz az ember rabolta 
el őket? És ha igen, miért? Mi történ-
hetett velük? Életben vannak még 
egyál talán? A nyomozást vezető 
Adorján Máténak ezekre a kérdésekre 
kell megtalálnia a választ. Ebben most 
is segíti pszichiáter kedvese, Lendvay 
Laura, aki igyekszik megrajzolni az el-
követő – vagy elkövetők – bűnügyi 
profilját. A végkifejlet azonban mind-
annyiukat meglepi…

William Lindsay Gresham
Rémálmok sikátora
A történet egy cirkuszi látványosság, egy 
vadember leírásával kezdődik. Az illető 
valójában visszataszító alkoholista. A fiatal 
Stan Car lisle is a karneválban dolgozik, és 
ahogy elnézi a szerencsétlent, azon tűnő-
dik, vajon miként képes valaki ilyen mélyre 
süllyedni. Megfogadja, hogy bármi történ-
jék is vele, nem fogja hagyni, hogy hasonló 
sorsra jusson. A regény alapján nagyszabá-
sú film készült.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CP004

Peter James
Halál első látásra
Johnny a londoni repülőtéren várja, hogy 
megérkezzen Németországból élete szerel-
me, Ingrid, akivel az interneten ismerkedett 
meg, de még sohasem látta élőben. Ám ha-
talmasat csalódik: Ingridnek ugyanis nyoma 
vész – ahogy annak a több százezer fontnak 
is, amit kölcsönadott a nőnek. Ugyanezen 
a héten egy asszonyt találnak felakaszt-
va a brightoni luxusvillájában. Mindkét eset 
Roy Grace főfelügyelőhöz kerül. . .

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CP009

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CP012



SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Urbánszki László
A megérkezés
A Honfoglalás-sorozat  
4. kötete

893-at írnak a keresztény 
naptárak. A magyar törzsek 
úton vannak régi-új hazájuk 
felé. Pásztorok viaskodnak 
egymással a legelőkért, 
a gázlókért, ráadásul az 
áttelepülés minden közeli 
és távoli törzset megvadít. 
A besenyők betódulnak a 
hátrahagyott területre, és 
új ellenség is megjelenik: 
a bolgárok. Eleink harcoltak, 
szenvedtek, végül győztek. 
Árpád népe megérkezett, és 
elfoglalta a hazáját…

Lucy Maud Montgomery
Anne  
az élet iskolájában
A regénysorozat második 
részében az egykori bájos és 
cserfes, vörös hajú kislány, 
Anne (e-vel a végén), immár 
tizenhat éves ifjú hölgy, aki 
tanítónőként helyezkedik 
el Avonlea iskolájában, ahol 
– még nem is olyan régen – 
maga is a padokat koptatta.
Szeretetre méltó egyénisége 
mellett megőrizte azt a szo-
kását is, hogy bármikor képes 
új kalamajkába keveredni, 
így bonyodalmakban ezúttal 
sem lesz hiány.

Donald A. MacKenzie – Charles J. Tibbitts
Skót tündérmesék
A 47 történet káprázatos változatosságban tárja elénk Skócia, a skót 
felföld és a szigetvilág természeti szépségeit. Ezt a vad és lenyűgö-
ző világot megannyi mesebeli lény népesíti be. És ezek a lények 
lépten-nyomon az emberekbe ütköznek, az emberek pedig érzéke-
lik jelenlétüket. Konfliktusaik, harcaik és egymás mellett létezésük 
számtalan csodálatos történet forrása.

Fonyódi Tibor
Fekete Horka I.
A háború művészete

A sorozatot útjára indító 
regény azokban az időkben 
játszódik, amikor Atilla halála 
után összeomlott a Hun 
Birodalom, és keleten egy 
új nép csillaga emelkedett 
az égre: az avaroké. A szerző 
a hun-magyar mitológiából, 
meséinkből és a szakrális 
őshagyományból merítve 
teremt olyan „új mitológiát”, 
amelynek igazi főszereplője 
az a fegyver, amelyet másfél 
ezer esztendő óta Isten kard-
jaként említ a hagyomány.
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André Aciman
Kivonulás Egyiptomból
Aciman elegáns és szellemes, fikciós elemekkel elegyített memoár-
ja azoknak a bámulatos különcöknek is emléket állít, akik hatással 
voltak az elbeszélő életére. A minden hájjal megkent Vili bácsi, aki 
egyszerre katona, kalmár és kém; a hat nyelven pletykálkodó nagy-
mamák, a Németországból menekült Flora néni, aki szerint törvény-
szerű, hogy a zsidók „életük folyamán legalább kétszer” elveszítsenek 
mindent – egy mozgalmas tabló izgalmas karakterei.

Bolti ár: 3799 Ft
Klubár: 3530 Ft
Rendelési kód: CP801

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CP803

Bolti ár: 3200 Ft
Klubár: 2975 Ft
Rendelési kód: CP802

LAZI

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CP002

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CP804

André Aciman, a Szólíts 
neveden, a Találj rám!  
és a Harvard tér  
világhírű szerzőjének 
legújabb kötete 

47 varázslatos  
skót népmese 
minden korosztály 
számára
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Juan Pablo Escobar
Mr. Escobar
Apám titkai

„Ez a könyv nagyon személyes, mély és 
őszinte kísérlet. Csak egy történetet akarok 
elmesélni apámról, hogy senki se kövesse 
el újból azt, amit ő. Meg akarom osztani 
apám, Pablo Escobar mellett töltött életem 
tapasztalatait, valamint azokat a mély sebe-
ket, melyek miatt elhatároztam, hogy nem 
leszek olyan, mint ő.” (Juan Pablo Escobar)

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CP104

Ivan Tapia
A nagy pénzrablás
Az Akadémia

Spanyolország vezető lapjaiban megjelent 
egy különleges hirdetés. A közösségi háló-
kon milliónyi üzenet terjed. Mindenki erről 
beszél. Sergio Marquina, a Professzor meg-
nyitotta az Akadémiája kapuit, és új rabló-
kat keres. Csak egy módon lehet részt venni 
a felvételi eljárásban: a sajtóban közzétett 
feladatok megoldásával.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CP101

Mo Xiang Tong Xiu
Az égi hivatalnok áldása 2.
Nyolc évszázaddal ezelőtt az ifjú Xie Liant, 
a Xianle királyság koronahercegét rajongá-
sig szerették az alattvalói, senki sem vetél-
kedhetett a népszerűségével. A herceg már 
fiatalon az égbe emelkedett, ám szeren-
csétlen körülményeknek köszönhetően ha-
marosan visszakerült a halandók világába. 
Varázslatos történet a halandók és az égiek 
világáról, hűségről és árulásról, barátságról 
és szeretetről.

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CP102

Vanessa Fewings
Elragad – Elbűvöl 2.

Ha tetszett a 365 nap, tetszeni fog az Elra
gad is! Mia túl tüzes, hogy betanítsák, túl 
makacs, hogy domina váljon belőle. A lány 
új szintre lép a tiltott világában. Richard 
Booth-nak, a gazdájának és mesterének 
meg kell hoznia a legfontosabb döntést: 
mondjon le Miáról vagy adja át az egyetlen 
embernek, Cameron Cole-nak, aki valóban 
be tudja törni a lányt. De lehet, hogy Miát 
ez a sors túl messze repíti.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CP106

Dirk Rossmann
A polip kilencedik karja
A klímaváltozás soha nem látott mértékű 
katasztrófával fenyegeti a világot. A Klíma-
szövetség szigorú szabályai azonban drasz-
tikus beavatkozást jelentenek az emberi 
élet minden területén. A Föld jövője hirte-
len egy félénk szakács és egy jelentéktelen 
kis titkosügynök kezébe kerül.
Dirk Rossman első regénye nemcsak egy 
letehetetlenül izgalmas thriller, de egyben 
elgondolkodtató olvasmány is.

Bolti ár: 3980 Ft
Klubár: 3700 Ft
Rendelési kód: CP103

Alison Weir
Klevei Anna
A frissen megözvegyült VIII. Henrik, aki egy 
csecsemőkorú kisfiúval marad magára, 
rádöbben, hogy ismét meg kell nősülnie, 
hogy biztosítsa a trónutódlást. A király 
negyvenhat éves, túlsúlyos és köszvényben 
szenved. Európa legpartiképesebb herceg-
női kereken visszautasítják. Henrik egy fest-
mény alapján választja ki új hitvesét, Klevei 
Annát, de a személyes találkozás keserű 
meglepetést tartogat számára.

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CP105
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Bognár Péter
Hajózni kell, élni nem kell
Előbb a polgármester talál holttestet autója 
csomagtartójában, majd az önkormányzat-
nál dolgozó Tomanek hullája kerül elő. Mi áll 
a rejtélyes esetek hátterében? A regényből 
megtudjuk azt is, hogyan bolygatja fel egy 
falu életét egy névtelen szatirikus színda-
rab. A költőként elismert Bognár Péter első 
regénye bravúros nyelven megírt történet, 
amelynek elementáris humorában mesteri 
módon keveredik életöröm és melankólia.

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CP019

Karl Ove Knausgård
Tél. Évszakok
Fordította: A. Dobos Éva

Folytatódik Karl Ove Knausgård Év
szakok-sorozata, amelyben meg-
mutatja a világ szépségeit és nehéz-
ségeit lányának, Annénak.

A Télben olyan hétköznapi cso-
dák kerülnek fókuszba, mint a 
születésnap vagy az első hó, olyan 
minden háztartásban fellelhető 
tárgyak, mint a fültisztító pálcika 
vagy egy szék, és még a Harcom
ban megismert szereplők is felbuk-
kannak.

Knausgård egy gyermek kíván-
csiságával és egy felnőtt bölcses-
ségével fordul a környezete felé, 
ismét megmutatja, milyen remek 
megfigyelő, és nem riad vissza az 
olyan meghökkentő témáktól sem, 
mint hogy mi köze a szexnek a kan-
nibalizmushoz, és miért nincsenek 
a koporsóknak ablakai.

A könyvet Lars Lerin illusztrá-
ciói teszik teljessé.
Megjelenés: február 24.

Oravecz Imre
Halászóember
„Szajla esztendők múltán egyetlen valósá-
gos és pontosan feltérképezett pontja éle-
temnek, ahol álmomban is kiismerem ma-
gam. A hely, amelyet halálunk órájáig újra 
meg újra felkeres a képzelet, ahol együtt 
van minden, amire az életben csak szüksé-
günk lehet.” (Oravecz Imre) 
A Halászóember újabb kiadásával az élet-
műsorozat egyik legfontosabb darabja lesz 
olvasható.

Bolti ár: 5699 Ft
Klubár: 5300 Ft
Rendelési kód: CP021

Marilynne Robinson
Jack
Fordította: Mesterházi Mónika

Marilynne Robinson a kortárs ameri-
kai próza egyik élő klasszikusa. Leg-
újabb regénye, a Jack egy rendhagyó 
szerelem történetét meséli el az öt-
venes évek szegregált Amerikájában. 

Jack Boughton, a társadalmon kí-
vül tengődő fehér csavargó és Della 
Miles, a jó családból származó színes 
bőrű irodalomtanár rendkívüli ro-
máncában mégsem a társadalmi és 
törvényi akadályok a legerősebbek, 
hanem azok a gátak, amelyek az em-
berek lelkében vannak.

Robinson ebben a könyvében is 
érzékenyen és bölcsen mutatja meg, 
micsoda munka és ugyanakkor várat-
lan ajándék az emberek között kiala-
kuló bizalom. A magyarul is olvasha-
tó Gilead, Itthon és Lila regényekből 
is ismerős Jack Boughton karakter-
rajzán keresztül pedig felsejlik, ho-
gyan lehet megbékélni a szégyennel, 
és hogy miféle súlyos teher lehet az 
embert meglepő kegyelem.

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CP022

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CP023
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KRIMIK

Wendy csípője sajgott, de Finn már 
nyugodtabb volt, most, hogy a puha, 
száraz homokban ültek, távol a hul
lámok ijesztő csattogásától. Levette a 
sapkáját, és felemelte a haját a tarkójá
ról. A hőség ellenére jó volt kinn lenni 
a friss, sós levegőn, előttük a kristályo
san csillogó óceánnal. Finn már feküdt, 
csendesen lélegzett, fejét a mancsára 
hajtotta. A homok megkeményedett 
hullámai gyógyítóan nyomták Wendy 
hátsóját, megnyugtatták a fájós oldalát. 
Lesöpörte a homokszemeket a lábán 
lévő tapaszról.

Van valami a tágas, kék óceánban, 
ami át tudja formálni az embert, csak át 
kell adnia magát neki.

De most itt volt mellette a két ba
rátnője, régi, megszokott kellemetlen 
tulajdonságaikkal. Adele a hiúságával, 
Jude a megvetésével. Az egész vezetéses 
ügy hidegen hagyta már (Jude ott kimu
tatta a foga fehérjét, láthatták, milyen 
az az igazán különleges parancsolgatós 
hisztéria, amire csak ő képes). Wendy 
úgyis jobb szerette a függetlenséget. De 
megint csak elgondolkodott rajta, aho
gyan ott ültek az óceánparton: miért 
jártak még mindig össze ők hárman?

A sirályok rikoltozva köröztek fö
löttük. Finn halkan horkolt. Az állatok 
egyszerűen önmaguk voltak, engedel
meskedtek az ösztöneiknek. Csakis 
Wendy tudta, hogy ők is állatok, ő és 
Jude és Adele.

A kötelesség hozta ide őket. Sylvie 
miatt, hogy segítsenek Gailnek. Mert 
mindig így tennének. Hiszen mi más 
volna a barátság negyven év után? Mi 
volna ötven vagy hatvan év után? Rej
tély. Állandó volt, egy olyan mély és 
elkerülhetetlen erő, mint az óceán rez
gése, amit a homokon keresztül érzett.

Hát nem az volt? Wendy nem tudta.
A nap kezdett leszállni mögöttük, 

és hamarosan lebukik majd a parttal 
szemben lévő földnyelv mögött. Pom
pás aranyszínűre festette a homokot. Az 
óceán túloldalán, a messzi látóhatárhoz 
közel zivatarfelhők gyülekeztek. A nap 

utolsó sugarai az előttük húzódó tiszta, 
mély kékséget csak még értékesebbé, 
még hívogatóbbá tették.

Finn álmában elfordította a fejét, 
de a pofája megrándult. Wendy figyel
te a csukott szemét. Vajon álmodik 
még? Képes még felismerni az illato
kat? Ki tudja. Gyöngéden végigsimított 
Finn kidudorodó hasán, ami emelke
dettsüllyedt a homokban.

– Bemegyek. – Adele felkelt, húz
kodta, igazgatta a feneke alatt piros 
úszódresszét, míg masírozott be a víz
be. A fürdőruha drágának látszott, itt 
feltűzve, ott kipárnázva, elfogadható 
formájúra szívta be és emelte meg Adele 
húsát. Adele elkötelezettsége a saját tes
te iránt örökké lenyűgözte Wendyt. 
Ilyenkor már kit érdekelt? De valóban 
csodálatosan festett, ahogy magabiz
tosan lépdelt a homokban, feszes piros 
dresszében, szőke haja a feje tetejére 
tornyozva, olyan fesztelenül mozgott, 
mintha bizony harminc, húsz, tizenhat 
éves volna. Mintha a teste még olyan 

erős lenne, mint rég, és birtokolhatná 
vele a vizet, mint minden kortalan lány.

Jude is figyelte. Wendy érezte, ahogy 
hullámokban áradt belőle az irigység. 
Egy pillanatra őt is meg lehetett saj
nálni.

– Te mész úszni? – kérdezte Wendy 
halkan. Várta, hogy Jude békejobbot 
nyújtson.

Jude a víz felé emelte az állát, átölel
te a térdét. – Még nem. – Nem nézett 
Wendyre, de kinyújtotta a kezét a kutya 
pórázáért. Ez volt a bocsánatkéréshez 
legközelebb álló dolog, amit ajánlani tu
dott. Wendy hálásan a tenyerébe ejtette 
a pórázt, és elkezdte lehámozni a ruháit.

Morcsányi Júlia fordítása

HÉTVÉGE
Részlet Charlotte Wood azonos című regényéből, 

amely a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg.

Fo
tó

: C
hr

is 
C

he
n

Charlotte Wood
Hétvége
Fordította: Morcsányi Júlia

Három nő összegyűlik, hogy karácsonykor 
kitakarítsák elhunyt barátnőjük tengerparti 
házát. Mindannyian a hetvenes éveikben 
járnak, de nem is lehetnének különbö-
zőbbek. Az együtt töltött hétvége felszín-
re hozza az évtizedes konfliktusokat, és a 
három nő elkezd gondolkodni azon, hogy 
egyáltalán miért is barátok. A lelki és fizikai 
nagytakarítást váratlan vendégek bonyolít-
ják, és még egy hatalmas vihar is közbeszól. 

Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CP026
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VERSEK ◆ ZENETÖRTÉNET

Jákfalvi Magdolna–
Kékesi Kun Árpád (szerk.)
SzocOper
Az operett újjáépítése  
1949–1956 között

Kötetünk a Fővárosi Operettszínház 1949–
1956 közötti repertoárját mutatja be, ele-
mezve a hét évad 29 bemutatóját, az ezres 
szériát futó nagyoperetteket, a vasárnapi 
gyerekmatinékat és táncesteket. Az előadás 
esztétikai felülete felől tesszük láthatóvá a 
kulturális kontextust és a hatástörténetet.

Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6500 Ft
Rendelési kód: CP024

Berlász Melinda– 
Ozsvárt Viktória (szerk.)
Lajtha László írásai I–II.
Jelen kötetben Lajtha László (1892–1963) 
zeneszerző, népzenekutató és zenepeda-
gógus írásainak magyar nyelvű kritikai össz-
kiadását kapja kézhez az Olvasó. A  Lajtha- 
írások legjelentősebb zenetörténeti értékét 
elsősorban azok a népzenekutatásunk 
„hőskorában” (1925–1962) készült tanulmá-
nyok, cikkek, előadások képviselik, amelye-
ket a szerző az országos gyűjtőmozgalom 
kérdéseiről és saját gyűjtőmunkájának 
eredményeiről hazai és külföldi fórumokon 
közreadott.

Írásaiban jól körvonalazódik önálló szem-
léletű gyűjtőprogramja, amely arra en-
ged következtetni, hogy Bartók és Kodály 
mellett ő volt az a kutatószemélyiség, aki 
a népzene „homályban”  maradt területeit 
a  hagyományos népkultúra egyéb ágaival 
való szoros összefüggésben (hangszeres 
népzenei együttesek, néptánc-, illetve a ké-
sőbbiekben az egyházi népének kutatása) 
elsőként feltárta.

A közzétett mintegy száz művet a Lajtha- 
centenáriumra megjelent első, válogatott 
Lajtha-írásgyűjteményünk tematikus fel-
osztása szerint csoportosítottuk.

Petőfi Sándor
Szerelem gyöngyei
Ki tudna többet a visszautasíthatatlan bó-
kokról és a szerelmes lélek rejtelmeiről, mint 
Petőfi Sándor? Minek nevezzelek? – kérdi, és 
szerelmes tekintetével bebarangolja csodá-
lata tárgyát. A ciklus legismertebb, s talán 
legszebb darabja, a Fa leszek, ha. . . ,  amely-
nek erotikus utalása Petőfi korában me-
résznek számított. A kötetből a mai olvasó 
számára is átélhető, hogy a szerelem szabad 
és kortalan.

Petőfi Sándor a magyar irodalom megke-
rülhetetlen alakja, aki modern hangjával és 
szatirikusságával már életében is ünnepelt 
költőnek számított. Első megjelent kötete 
A  helység kalapácsa volt, amelyet később 
–  már az Athenaeum Kiadónál napvilágot 
látott – Szerelem gyöngyei követett. 

Ezután a költő és Emich Gusztáv, a könyv-
kereskedő, kiadó és nyomdász sorsa el-
választhatatlan kötelékbe fonódott. Az 
Athenaeum jelentette meg Petőfi költemé-
nyeinek gyűjteményes kiadását hosszú év-
tizedeken át.

Az Athenaeum Kiadó, amely ma a Líra 
csoport tagja, alapításának 180. évforduló-
jára díszkiadással emlékezik meg azokról 
a  szerzőkről, akiknek életművét gondozta.

Erdős Virág
könnyei
Mi a kapcsolat a költészet és a biciklis fu-
tárkodás között? Hogyan változtatta meg 
a mindennapjainkat a vírustól való félelem? 
Erdős Virág az első karanténidőszakban 
biciklis futárként dolgozott, verseskötete 
ennek a tapasztalatnak a megdöbbentően 
eleven lenyomata. Erdős Virág kiapadha-
tatlan könnyein keresztül mindennél éle-
sebben mutatkozik meg az egymásra utalt 
társadalmi rétegek elzárkózása.

Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CP020

Bolti ár: 3299 Ft
Klubár: 3065 Ft
Rendelési kód: CP017

Bolti ár: 8990  Ft
Klubár: 8360  Ft
Rendelési kód: CP025

A 180. ÉVFORDULÓJÁT  
ÜNNEPLŐ  
ATHENAEUM KIADÓ  
DÍSZKIADÁSA
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BELEOLVASÓ

Tiltott irodalom

Az európai irodalom egy fiúszeretője 
halála miatt bosszút álló hős történe
tével és egy saját neméhez vonzódó 
költőnő szerelmes verseivel kezdődik. 
Homérosz Iliásza és Szapphó versei 
nélkül másként alakult volna nemcsak 
az egyetemes kultúra, hanem a ma
gyar irodalom is. Nem véletlen, hogy 
az elmúlt száz évben minden Magyar
országon kiadott középiskolai iroda
lomtankönyvben hangsúlyos helyen 
szerepeltek. Egy 2021ben elfogadott 
törvény értelmében azonban már nem 
lenne szabad fiatalkorúak kezébe adni 
ezeket a műveket, mivel a „homo
szexualitást jelenítik meg”. Amikor e 
sorokat írom, az a konszenzus alakult 
ki az irodalomtanárok, a  könyvke
reskedők és a kulturális élet szereplői 
között, hogy a törvényt – annak teljes 
szigorával – egyelőre nem veszik figye
lembe: Homérosz, Szapphó és társaik 
maradhatnak az iskolákban, a  köny
vesboltokban és a könyvtárakban is. 
Sőt, úgy tűnik, hogy a jogalkotó és a 
törvény végrehajtásáért felelős szer
vek sem kívánják szó szerint betartani 
a korlátozó jogszabályokat. Ez jó hír. 
Ám a törvény és a hozzájuk kapcsoló
dó rendeletek mégiscsak léteznek, és 
nem tudható, hogy a jövőben miként 
alkalmazzák őket. 

Ebben a szöveggyűjteményben kö zel 
háromezer év magyar és világirodalmi 
terméséből válogattam ki az azonos ne
műek szerelméről szóló legfontosabb 
verseket, próza és drámarészleteket. 
Mint minden válogatás, ez is önkényes: 
igyekeztem művészileg értékes szöve

gekből válogatni, s közben tekintet
be vettem a művek hatástörténetét is. 
Az  irodalmi alkotások témája alapján 
válogattam, nem pedig az alkotók vélt 
vagy valós nemi orientációja szerint. 

A kötetünkben szereplő írók és 
költők élete nagyon különböző volt  – 
miképpen azok a társadalmak is, ame
lyekben éltek. Egy művész életpályája 
szempontjából egyáltalán nem mind
egy, hogy szűkebb vagy tágabb környe
zete bűnösnek, deviánsnak vagy a tár
sadalom normális tagjának tekintie. 
Általános tanulságként elmondható, 
hogy azokban a korokban, amelyek
ben a homoszexualitás bűnnek vagy 
titkolandó dolognak számított, e gyűj
temény szerzői közül sokan lelki egész
ségükkel vagy akár életükkel fizettek 
vonzalmaikért. Még a 20. századi alko
tók között is igen magas az öngyilko
sok száma, de vannak olyanok is köz
tük, akik gyilkosság áldozatai lettek. 
A depresszió, a bűntudat, a folyamatos 
szorongás pedig úgyszólván kötelező 
kísérőjelenségei a rejtőzködésre ítélt 
életnek. Ezt leszámítva azonban – bár 
merőben teoretikus dolog ilyesmit „le
számítani” – műveik többnyire nem 
a homoszexuális szerelemről, hanem 
egyszerűen a szerelemről szólnak. Ar
ról az örök vonzalomról, ami évezredek 
óta legfontosabb és legtermészetesebb 
témája az irodalomnak.

Éppen ezért tartom súlyos hibának, 
hogy ezek a művek ma tör
vényesen nem adhatók 

magyar fiatalok kezébe. Az a középis
kolás diák, akit érdekel a téma – akár 
azért, mert érintett, akár azért, mert 
egyszerűen kíváncsi – a  legjobb vála
szokat ez esetben is műalkotásoktól 
kaphatná kérdéseire. S ha ebben egy 
felkészült pedagógus is a segítségére 
lehetne, sokkal jobb, pontosabb vála
szokat találna, mint amikor az internet 
feneketlen zsákjában egymaga lel fel 
bizonytalan értékű és igazságtartalmú 
információkat. A kötetünkben szerep
lő művek 14 év feletti fiatalok számára 
is fogódzót adhatnának egy, az emberi 
civilizáció kezdetei óta velünk élő ér
zelmi alaphelyzet, az azonos neműek 
közti szerelem megértéséhez. Most 
azonban törvénytisztelő antológiaszer
kesztőként csak 18 éven felüli olvasók 
számára ajánlom a könyvet. Ők majd 
eldöntik, kinek adják tovább.

Nyáry Krisztián

Részlet a kötet előszavából

NEM KÖTELEZŐ 2.
Tiltott irodalom
Klasszikus irodalmi művek 
az azonos neműek közti 
szerelemről – Nyári Krisztián 
válogatásában

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CP018



Rosemary Sullivan
Nyomozás  
Anne Frank ügyében
Fordította: V. Csatáry Tünde

Ki és miért árulta be Anne Frankot, vala-
mint a családját? A teljes titoktartás mellett 
megírt és a világon egy időben megjelenő 
könyv lapjain végre fény derül a jól őrzött 
titokra. Egy nemzetközi kutatócsapatnak, 
frissen felfedezett dokumentumok segítsé-
gével végre sikerült megoldania a rejtélyt.

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CP028

AJÁNLÓ

Anne a füzetet születésnapi ajándék
ként kapta, az első bejegyzés 1942. jú
nius 14i. 1942. július 9én pedig már 
a Prinsengracht 263 alatt található 
raktárépület titkos felosztását kény
telen lerajzolni, mert, ahogy képzelt 
barátnőjének, Kittynek magyarázza, 
fontos tudatnia, hogy hova jutott. 
Pár nap múlva arról számol be, hogy 
szüleivel és nővérével ellentétben, 

ő mennyire szereti a közelben találha
tó Westerkerk templom negyedórán
ként megkonduló harangjának hang
ját, amely megnyugtatja. Így keresett 
biztos pontokat a bizonytalanságban, 
otthonosságot a bujkálásban, és ek
képpen talált menedéket az írásban a 
tizenhárom éves Anne Frank. 

1944. augusztus 1jén írhatta utol
só jegyzeteit a Naplóba. Az apa, Otto 
Frank visszaemlékezéséből kiderül, 
három nappal később ütött rajtuk a 
Gestapo. Fél 11kor az angol helyes
írást gyakorolta a velük együtt lakó 
gyerekkel. Peter van Helsnek épp 
azt magyarázta, hogy a double szót 

ugyan hosszabban ejtjük, mégis egy 
bvel írjuk, amikor valaki felrohant a 
lépcsőn. Karl Silberbauer SStiszt állt 
előtte civilruhában, kezében pisztoly
lyal. Anne szerette volna a füzetet ma
gával vinni. Silberbauer nem engedte. 
Barbársága miatt nem semmisítették 
meg a Naplót a Biztonsági Szolgálat 
főhadiszállásán. Anne írása ezen a 
ponton véget ér, életéből pedig körül
belül hat hónap maradt hátra.

Anne Frank Naplójából sokat tu
dunk meg a rejtőzés mindennapjai
ról, az odúlét kafkai természetéről, 
a  bujkálók belső viszonyairól, Anne 
álmai ról és félelmeiről. Minél több 
mindent ismerünk meg a Naplóból 
és a Naplóról, annál több lesz a Nap-
lón kívüli és a Naplón túli kérdésünk. 
A két legnagyobb kérdés az, hogy mi 
vezetett az elhurcolásukhoz, és az, 
hogy mi történt velük a letartóztatás 
után. Kitakart részletek, helyükre ke
rülő titokdarabkák. Rosemary Sulli
van Nyomozás Anne Frank ügyében 
című könyve, az alcím erős megfo
galmazásával az árulás igaz történe
tére fókuszál. A  másik könyv – Bas 
von BendaBeckmann munkája –, 
már címében is kijelöli mely idő
tartománnyal foglalkozik: A Napló 
után – Anne Frank és társai sorsa a lá-
gerekben. A két könyv nem csupán jól 

Anne örök
Anne Frank beírta magát az emberiség történeté
be. Naplójában 1942 júliusa és 1944 júliusa között 
dokumentálta a rejtőzködés mindennapjait és 
megörökítette egy éppen saját nőiségére ébredő, 
kíváncsi, írói terveket szövögető lány belső sza
badságát. Könyvét százmilliók olvasták, egykori 
kényszerlakhelye, Amszterdam belvárosában ma 
múzeum, Anne Frank és családjának története 
azonban ma is tele van titkokkal – most tavasszal 
két könyv is a rejtélyek nyomába ered.
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Bas von Benda-Beckmann
A Napló után
Anne Frank és társai sorsa  
a lágerekben
Fordította: Bérczes Tibor

A szerző a fennmaradt történelmi bizo-
nyítékok, és vallomások alapján a lehető 
legtöbbet derít ki a bujkálók letartózta-
tás utáni sorsáról. Részletes és megrázó 
feltárásával nemcsak Anne Frank élettör-
ténetének fehér foltjait pótolja, hanem a 
holokauszt történetéhez is jelentős mér-
tékben hozzájárul.
Megjelenés: február 21.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CP027

Majtényi László (szerk.)
Bibó István és a 21. század
Bibó István a 20. század egyik legjelen-
tősebb magyar gondolkodója volt. És az 
egyik legkülönösebb is. Az emberiség és 
a nemzetek történetének értelmét keres-
ve tanulmányaiban igyekezett eszméiért 
bármilyen minőségben (hivatalnokként, 
po litikusként, forradalmárként) is fellépni. 
Ennek a kötetnek a szerzői – neves jogá-
szok, szociológusok, szociálpszichológu-
sok, eszmetörténészek – Bibó pályájáról, 
valamint műveinek 21. századi hatásáról és 
aktualitásáról szólnak.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CP029

Jamie Susskind
Politika a jövőben
Életünk a technológia uralta világban

Jamie Susskind arra biztatja az olvasót, 
gondolja újra, mit jelent szabadnak, illetve 
egyenlőnek lenni. Mit jelent hatalommal 
bírni, tulajdonnal rendelkezni? És mit jelent 
az, hogy egy politikai rendszer igazságos 
vagy demokratikus? Továbbá: hogyan tud-
juk a gyors és megállíthatatlan változások 
korában visszavenni az irányítást?

Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CP030

TÉNYIRODALOM
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kiegészíti egymást, hanem együtte
sen ad teljesebb képet. A fő téma azo
nos: Anne Frank sorsa, a mellékzön
gék azonban eltérnek. Ez összefügg a 
szerzők helyzetével is. Bas von Benda 
Beckmann fiatal holland történész, 
aki az amszterdami Anne Frank Ház
ban dolgozik: belülről ismeri a törté
néseket, történészként rekonstruálja 
millió forrásból és adatból, hogy kivel 
mi történhetett augusztus 4e után a 
westerborki fogolytábortól a ber  
genbelseni barakkokig. A kanadai 
Rosemary Sullivan költő, esszéista, 
egyetemi oktató, életrajzitörténelmi 
könyvek szerzője. Könyvet írt például 
Sztálin lányáról is. Sullivan a nyomo
zás elején érkezik meg Amszterdam
ba, a kívülálló elemi kíváncsiságával 
pillant a város térképére és szólítja 
meg annak néma múltját. Könyve egy 
igazi nyomozás krónikája: a Kihűlt 
Ügy Csapata módszeresen igyeke
zett leszűkíteni a gyanúsítottak körét 
és megnevezni a vélelmezett árulót. 
A detektívmunka feltárja a kora  
beli Amszterdam belső viszonyait, az 
ellenállás, a konspiráció és a kolla
boráció közegeit. BendaBeckmann 

könyvét olvasva mintha az egyedüli 
túlélő, Otto Frank kétségbeesett kí
sérletét élhetnénk újra: kideríteni mi 
történt a többiekkel és szembesülni a 
tehetetlenséggel. Árulás és pusztítás. 
A nyomozások az emberi természet 
kérdésének elevenjébe vágnak: ho
gyan lehet élni, túlélni, mit is jelent az 
árulás és mit jelent a tagadás vagy a 
szembenézés.

SzJ
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ÉLETMÓD

Elma van Vliet
Családi élménynapló
Őrizd meg a legszebb  
szünidős emlékeidet!

Elma van Vliet könyvei felismerhetők a gyönyörű di-
zájnról és az inspiráló kérdésekről, amelyek azonnal 
beszélgetésre késztetik az embereket.
A Családi élménynaplót a szünidő előtt és alatt a 
családtagokkal közösen lehet kitölteni, és érdemes 
később is megőrizni. Az egész családnak szóló sze-
mélyes könyv telis-tele van praktikus csomagolási 
listákkal, kitöltendő naplóoldalakkal és a kreatív 
megoldásokra váró helyekkel, ahová a nyaraláson 
készült fényképeket és egyéb szórakoztató emlé-
keket ragaszthatjuk.
Megjelenés: február 16.

Kismamanapló
Ez a kiadvány lehetővé teszi a várakozással teli kilenc 
hónap eseményeinek megörökítését, naplóban való 
feljegyzését. Az összegyűjtött emlékeket így könnyen 
feleleveníthetjük, felidézhetjük a szép érzéseket vagy a 
leírt tapasztalatainkat összehasonlíthatjuk korábbi és 
későbbi várandóságainkkal. A Kismamanapló hasznos 
információkat ad például a magzati kommunikációról, 
a kerülendő fűszerekről és adalék anyagokról, illetve a 
homeopátiás gyógymódokról is.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CP033

Házi receptjeim
Aki szeret főzni, és még gyűjti is az emléke-
zetes recepteket, annak tökéletes választás 
ez a könyv. A nagymama töltött káposztá-
ját, a tévében vagy a neten látott egzotikus 
finomságot, a szomszéd sütijét, a barátok új 
grillváltozatát, vagyis az innen-onnan való 
recepteket mind gyorsan bele lehet jegy-
zetelni.

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CP036

Babanaplók
A Babanapló arra vár, hogy a szülők vagy nagy-
szülők kitöltsék olyan adatokkal, eseményekkel, 
képekkel, melyeket fontosnak tartanak megörö-
kíteni gyermekük, unokájuk életéből, születésétől 
egészen hat éves koráig. A kitöltést kérdések, adat-
lapok, hasznos táblázatok segítik.

Kék – fiúknak
Rendelési kód: CP034

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

Gombos Edina
Babanapló
A kisfiúknak és kislányoknak egyaránt 
való emlékkönyvben fotókkal és be-
jegyzésekkel örökíthetjük meg a vá-
rakozás, a születés és gyermekünk 
életének legszebb pillanatait.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CP073

Rácz Laura Rebecca
Tudatosan gyermektelenek
Életutak, döntések – könyv a tabuk ellen

Melyek a tudatosan vállalt gyermektelen 
életforma valós okai? Milyen út vezet az 
életre szóló döntéshez? Milyen bántások 
érik – akár családon belül is – a tudatosan 
gyermekteleneket? Közel 900 visszajelzés-
ből, 23 mélyinterjúból és szakértői meg-
szólalásokból áll össze a kötet, amelyben az 
érintettek életük legfontosabb döntéséről 
vallanak. Átfogó és nagyon őszinte képet 
kapunk a tudatosan vállalt gyermektelen-
ség okairól, hátteréről, a döntés következ-
ményeiről és a nehézségekről.
Megjelenés: február 23.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CP031

NAPLÓK

Bolti ár: 3499 Ft

Klubár: 3250 Ft

Rendelési kód: CP032

Rózsaszín – lányoknak
Rendelési kód: CP035
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KOSSUTH KÖNYVKIADÓ

Agnès Gabriel
Köszönöm, monsieur Dior
A fiatal Célestine egy vidéki feleség határok 
közé szorított élete elől Párizsba menekül. 
Ott találkozik a divattervező Christian Dior-
ral, aki éppen mély alkotói válságban van. 
Célestine, akinek természetes nőies kisu-
gárzása inspirálóan hat a férfira, a személyi 
titkárnője és múzsája lesz. Dior dekoratív 
New Look stílusa nem sokkal később talál-
kozik a kor igényével, és a ruhái világszerte 
sikert aratnak.

Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CP301

Jean Grainger
Csillag és lóhere
Berlin, 1939. Ariella férje egy nap nem tér 
haza, a nő ráébred, hogy csak úgy tudja 
garantálni zsidó gyermekei biztonságát, ha 
kimenekíti őket a náci Németországból. Eh-
hez igénybe kell vennie a Kindertransport 
nevű szervezett mentőakciót, és legféltet-
tebb kincseit, Lieslt és Eriket fel kell ültetnie 
a vonatra.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CP302

Nagy birodalmak
A történelem leghatalmasabb  
államainak felemelkedése és bukása

A könyv a világtörténelem nagy birodal-
mai nak felemelkedését, virágzását és bu-
kását mutatja be a csaknem 4500 évvel 
ezelőtt alapított Akkád Birodalomtól kezd-
ve egészen 1947-ig, a Brit Birodalom alko-
nyáig. Öt kontinens és öt évezred legna-
gyobb birodalmai csak arra várnak, hogy 
felfedezzük, milyen örökséget hagytak 
hátra korunk emberének.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CP303

Mario Escobar
Saint-Malo könyvtárosa
Jocelyn és Antoine a háború kitörésekor 
kötnek házasságot, azonban a férfit ha-
marosan besorozzák. A magára maradt 
Jocelyn a könyvekkel igyekszik vigasztalni 
és bátorítani közösségét és önmagát. Elke-
seredett harcot vív a nácik által halálra ítélt 
könyvek megmentéséért. Mario Escobar el-
söprő erejű romantikus prózában kelti élet-
re azok történetét, akik mindent feláldoztak 
azért, hogy gondoskodjanak szeretteikről.

Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CP304

Nógrádi György
Talleyrand
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord a 
világtörténelem egyik lesikeresebb, ugyan-
akkor legellentmondásosabb politikusa. 
Hatalomra juttatta, majd elárulta a Bour-
bonokat, a forradalmat, Napóleont és újra 
a Bourbonokat. Kiemelkedő intelligenciájú, 
hazájáért küzdő politikus, vagy mindenre 
kapható korrupt vezető? Lehet-e valaki a 
kettő egyszerre? Ezekre a kérdésekre keres 
választ a könyv.

Bolti ár: 3800 Ft
Klubár: 3530 Ft
Rendelési kód: CP305

Shana Abé
A második Mrs. Astor
Nászút a Titanicon

A lebilincselő regény John Jacob Astor és 
Madeleine Force, a korszak leghíresebb 
szerelmespárja megismerkedésének botrá-
nyos történetét és a Titanic katasztrófájába 
torkolló nászútját tárja elénk. A részletgaz-
dag, érzékletesen megírt, lendületes törté-
nelmi regény jóval azután is foglalkoztatni 
fogja az olvasó fantáziáját, hogy becsukta 
a kötetet.

Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CP306



PEKO KIADÓ

Prit Buttar
A penge élén
Sztálingrádtól Harkovig,  
1942. november – 1943. március

Paulus tábornagy sztálingrádi kapitulációja 
után a teljes összeomlást Erich von Man-
stein, a második világháború egyik legte-
hetségesebb tábornokának ellenoffenzívá-
ja akadályozta meg. A könyv részletesen és 
izgalmasan mutatja be a szovjet és a német 
hadműveleteket és stratégiai elképzelése-
ket a háború eme sorsdöntő időszakában.

Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6500 Ft
Rendelési kód: CP201

Andrew Uffindell
Napóleon 1814
Franciaország védelme

A könyv az egyik legnagyobb katonai és 
politikai bukás történetét meséli el. A ko-
rábban sikert sikerre halmozó Napóleon 
1814-ben már a végső katasztrófával volt 
kénytelen szembenézni. Az 1814-es had-
járatot – sikertelensége ellenére – Fran-
ciaország területén belül gyakran szokták 
Napóleon egyik legnagyobb hadvezéri tel-
jesítményeként emlegetni.

Bolti ár: 6990 Ft
Klubár: 6500 Ft
Rendelési kód: CP202

Számvéber Norbert
Ragadozók
A „Bäke” nehézpáncélos-ezred  
története, 1944. január–február

1943 végére a szovjeteknek az addig el-
vesztett területek felét sikerült visszasze-
rezniük. Az újabb nagy támadásuk 1943 
decemberében indult meg. Ekkor vetettek 
be a németek egy különleges nehézpán-
célos-alakulatot, amely csak Tigerekből 
és Pantherekből állt, és amely több mint 
500  szovjet páncélos kilövését jelentette.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CP203

Guy de la Bédoyère
Praetorianusok
A római császári testőrség  
felemelkedése és bukása

Róma elit testőrségét, a Praetorianus Gár-
dát még Augustus hozta létre Kr. e. 27 körül. 
A praetorianusok egyszerű védelmezőkből 
komoly politikai tényezővé nőtték ki magu-
kat: császárokat emeltek trónra, vagy éppen 
taszítottak le onnan. A könyv főszereplői a 
római császárok is, akik egyszerre voltak pa-
rancsolói és túszai is a praetorianusoknak.

Bolti ár: 6500 Ft
Klubár: 6045 Ft
Rendelési kód: CP205

David Cornell
Bannockburn 1314
Robert Bruce és a skótok diadala 
Anglia felett

Most, hogy napirenden van Skócia kiválá-
sa Nagy-Britanniából, még érdekesebbek a 
sok évszázados skót–angol viszony korábbi 
eseményei, amelyek közül kiemelkedik az 
1314-es bannockburni csata, ahol a skótok 
váratlanul hatalmas győzelmet arattak az an-
golok felett, sőt ez a győzelem volt az egyik leg-
nagyobb diadaluk az egész történelmük során.

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CP206

Alexander Watson
Az erőd
Przemyśl ostroma, 1914–1915

Przemyśl 1914–1915-ös ostroma Sztálin-
grád 1942–1943-as ostromához fogható. 
Przemyślnél a cári Oroszország hadereje 
támadta az Osztrák–Magyar Monarchia erői 
által védett erődrendszert. Nagyon sok ma-
gyar alakulat is harcolt itt, így Przemyśl vé-
delme a magyar történelem szerves része – 
ez a könyv a téma első ilyen részletességű 
feldolgozása.

Bolti ár: 6500 Ft
Klubár: 6045 Ft
Rendelési kód: CP204
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HVG KÖNYVEK

Colin Rushton
Auschwitzi szabotőrök
A brit hadifoglyok igaz története

Kevés beszámoló született arról, hogy 
Auschwitzban hogyan éltek túl – és haltak 
meg hadifoglyok. Colin Rushton hiánypót-
ló írásában elfeledett brit katonák törté-
netét meséli el, akik közül sokan közel két 
évet töltöttek a minden képzeletet felül-
múló borzalmas életkörülmények között. 
A kötet méltó emléket állít a hősies hadi-
foglyoknak.

Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3625 Ft
Rendelési kód: CP402

A TUDÁS ENCIKLOPÉDIÁJA

Világűr 
A világegyetem,  
ahogy még sosem láttad
Fedezd fel a Naprendszer bámulatos 
bolygóit és holdjait, valamint az éjszakai 
égbolt látványos csillagképeit! Ismerd 
meg a különböző űreszközöket, az űr-
állomások működését és az űrruhák 
funkcióit! Lenyűgöző képek, fantaszti-
kus tények a világegyetemről, az ősrob-
banástól a fekete lyukon át az űrutazásig.

Bolti ár: 6200 Ft
Klubár: 5765 Ft
Rendelési kód: CP406

Sally Helgesen – Marshall Goldsmith
Hogyan érvényesüljünk nőként?
Változtassuk meg a sikerünk  
útjában álló 12 szokást!

A szerzők feltárták, hogy a nők karrierjének 
útjában alapvetően 12 kifejezetten rájuk 
jellemző akadály áll. Esettanulmányok-
ban bővelkedő, gyakorlatias és hiánypótló 
könyvükben sorra veszik, mely erőssé-
geink re építsünk, és mely szokásainkkal 
kell leszámolnunk ahhoz, hogy eredmé-
nyesebbek lehessünk.

Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CP404

J. A. Doudna – S. H. Sternberg
Meghekkelt teremtés
Hogyan irányíthatjuk  
a génszerkesztéssel az evolúciót?
Vajon gyógyíthatóvá válik számos genetikai 
betegség, és leküzdhető lesz az éhínség is? 
2020-ban Jennifer A. Doudna és Emma-
nuelle Charpentier közös kémiai Nobel- 
díjat kapott a CRISPR/Cas-9 technológia 
megalkotásáért, amellyel a DNS felépítése 
megváltoztathatóvá vált a sejteken belül. 
De milyen veszélyeket rejt magában ez 
a korszakalkotó felfedezés?

Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CP405

Tanács Eszter
Férfiak gyermek nélkül
Történetek felelősségről,  
veszteségről és választásról

A gyermektelenség több férfit érint, mint 
nőt, mégis gyakran megfeledkezünk róluk, 
vágyaikról, veszteségeikről és elbagatelli-
záljuk az érzéseiket. A Nők gyermek nélkül 
című kötet szerzője új könyvében tizenhat 
gyermektelen és gyermekmentes férfival, 
valamint a téma szakértőivel készített in-
terjút. 

Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3625 Ft
Rendelési kód: CP403

Daniel Kahneman –  
Olivier Sibony – Cass R. Sunstein
Zaj
Az emberi döntéshozatalt zavaró tényezők

Miért térhetnek el egymástól azok a dön-
tések, amelyeknek egyformáknak kellene 
lenniük? A válasz a zaj jelenségében kere-
sendő. A közgazdasági Nobel-emlékdíjas 
Kahneman és világhírű szerzőtársai meg-
mutatják, milyen stratégiákkal küszöböl-
hetjük ki ezeket a zavaró tényezőket, hogy 
jobb döntéseket hozhassunk.

Bolti ár: 5500 Ft
Klubár: 5115 Ft
Rendelési kód: CP401
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Minden gonoszok úrnője
A sötét tündér története

Mi a helyzet a Sötét Tündérrel, Demónával? 
Miért átkozza meg az ártatlan hercegnőt? 
Egy mese szerelemről és árulásról, mágiáról 
és reményről. Ez Minden gonoszok úrnőjé-
nek története.
Megjelenés: február 25.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CP048

Az érettségire való felkészülést segítő, számos általá-
nos összefoglaló mun kával szemben ez a kiadvány 
nem az eddig tanultak globális áttekinté sét kívánja 
nyújtani, hanem az Em beri Erőforrások Miniszté-
riuma által 2021 decemberében nyilvánosságra 
hozott, 2022-es emelt szintű magyar, történe lem és 
matematika érettségi vizsga szóbeli témakö reinek 
sematikus kidolgozását adja, a Részletes Érettségi 
Vizsgakövetel mények alapján.

Megjelenés: február 22.

Magyar nyelv és irodalom
Rendelési kód: CP037

Történelem
Rendelési kód: CP038

Matematika
Rendelési kód: CP039

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

Lucy Strange
A nővérek átka
Küzdelmes az élet Willa, Grace, Freya és 
három húguk számára. A hat, anya nélkül 
maradt lány egy tanyán él és dolgozik ret-
tegett apjuk és egy átok árnyékában. Mi-
kor megérkezik a titokzatos Telihold Vásár, 
a legidősebb lánynak nyoma vész.

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CP047

Király Anikó
Ne nézz vissza!
Régi és új barátságok, szerelmek, Red Bull 
és medvecukor ízű első csókok, féltve őr-
zött titkok, álmok. A Semmi pánik!-ból meg-
ismert öt tizenéves életének balszerencsés 
és boldog pillanatairól Király Anikó a szo-
kott humorral és melegszívűen ír.

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CP042
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INTERJÚ
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 Az EPIC egy tehetséggondozó is-
kolába összegyűjtött csapat tagjainak 
kalandgyűjteménye – ha egyszerűsíteni 
akarunk. Talán az az egyik legnagyobb 
erénye, hogy olvasóként elhisszük, hogy 
ezek velünk is megtörténhetnének. Mitől 
kalandregény ez a mégis nagyon mai tör-
ténet?

Saját gyerekkori olvasmányélményei
met próbáltam megtalálni ebben a vi
lágban, leginkább a Szíriusz kapitányt. 
Valaminek a kinyomozása, valami kincs
nek a megkeresése biztos, hogy része a 
kalandosságnak. De közben a szerep
lőim jól tanulnak, és használják is a fel
készültségüket. A történet akaratlanul 
is azt üzeni, hogy érdemes megszerezni 
az ismereteket, mert sose tudhatod, mi
kor jön jól például az, ha érted a mate
matikai megállási problémát.

 Az első részben is van minden: egy 
nemzetközi összeesküvést próbálnak le-
leplezni, ősmagyar misztériumok, mű-
kincsrablás – mindez ismerős budapesti 
és környéki környezetben. Merre kanya-
rodik a fiatalok sorsa? 

Az EPIC tényleg olyan, mint egy ka
landfilm a ’80as évekből. Emlékszel 
A Nílus gyöngyére? Ott keresték az 
Al Dzsohara nevű kincset, amiről az
tán kiderült, hogy igazából nem drá
gakő, hanem egy ember. A szereplőim, 
miközben egy ezoterikus mozgalom 
után nyomoznak, valami hasonlóval 
szembesülnek. És több szereplő a saját 
démonaival is küzd végig. Keresik a he
lyüket, az identitásukat.

 A kamaszok a legkegyetlenebb bí-
rák, ha nem hiteles, a sarokba vágják 

a  könyvet. Miket tanultál te, miközben 
építetted a regényvilágot?  

A Z generációnak semmilyen kapcsoló
dása nincs már a szülők világához. Ez 
nem csak nyelvi kérdés. Leginkább azt 
tanultam vagy tapasztalom, hogy telje
sen irrelevánsak vagyunk a gyerekeink 
nemzedéke számára.

 Nagyon különbözőek a karaktereid, 
mindegyikük nagyon más környezetből 
érkezett, ez nyelvileg is erősen megmu-

tatkozik. Vannak előképei ezeknek az 
alakoknak? És melyikbe írtad bele legin-
kább magad?

Sádit ismertem személyesen. Röfit is. 
A valóságban talán nem voltak ennyire 
kivételesek, de őket hallottam beszélni. 
Mindig Zuzu szerettem volna lenni. 
Mármint, nem lány, hanem ösztönpszi
chológus. De másképp alakult. Nem 
írtam bele magam a regénybe. De nem 
rossz ötlet, talán a sorozat záró részében 
lesz majd egy mellékkarakter, egy amo
lyan könyves bölcsészféle. Tuti meg 
fogják ölni.

– KV –

Irrelevánsak vagyunk  
a gyerekeink generációjának

Az EPIC debütáló részét, Az első küldetést nagyon pozitív figyelem 
övezte, szerették a modern köntösbe, díszletekbe helyezett  

klasszikus kalandregények/filmek eszköztárával és üzeneteivel  
játszó regényt mind a kamaszok, mind pedig a felnőtt olvasók.  

Hét évet kellett várni a folytatásra, de végre elkészült. 

– INTERJÚ SZABÓ TIBOR BENJÁMINNAL –

Szabó Tibor Benjámin 
EPIC 2 
Elmék labirintusában

A balatonvilágosi magas-
parton szilveszterre készül 
a különleges tehetségek-
ből álló B Team. Váratlanul 

azonban támadás éri őket, és Alma Peti el-
tűnik. Az idő vészesen telik, és a csapatnak 
arról kell döntenie, hogy bíznak-e a szüleik 
generációjában, vagy inkább egy belső pa-
rancsnak engedelmeskednek.
Megjelenés: február 17.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CP050

Szabó Tibor Benjámin
EPIC 1
Az első küldetés

Hat diák közös tanulócsoportba kerül a Ru-
diban, azaz a Különleges Tehetségek Ernest 
Rutherford Intézetében. A tanulócsoport a 
tanév indulása után nem sokkal óriási ka-
lamajkába keveredik. A slamasztikából csak 
összefogva tudnak kimászni.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CP049
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február 17.
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Daisy Meadows
Dorka táncra perdül
Varázslatos Állatbirodalom-sorozat

Zenés műsor lesz a Harmónia Színházban, 
minden kis állat izgatottan készül az ese-
ményre a Barátság-erdőben. Ám megjele-
nik Grizelda, és tönkreteszi a műsort. Erős 
szél támad, szúrós indák és szemétkupacok 
jelennek meg az erdőben, egyre lakhatat-
lanabbá válik a varázslatos állatbirodalom. 
A  barátnők Dorkával útra kelnek, hogy 
megállítsák a boszorkát.

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CP044

Jessica Martinello –
Grégoire Mabire
Rémes rendrakás
Bármilyen rémes feladat is, még a ször-
nyeknek is rendet kell tenniük a szobá-
jukban! Nem hiszel nekem? Akkor olvasd 
el, mi történt Kupikával, a rendetlen szőr-
mók szörnyecskével, és egészen biztosan 
soha többé nem hagyod szanaszét a játé-
kaidat!

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CP054

GYERMEKKÖNYVEK
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Farkas Nóra
Nem félek!
Öt mese a bátorságról

Zozinak fáj a füle, de fél az orvosi vizsgálattól. 
Mindannyiunknak vannak kisebb- nagyobb 
félelmei, az egészen hétköznapiaktól kezd-
ve az olyanokig, mint egy szerettünk el-
vesztése. Farkas Nóra kedves meséi és a 
történetek végén található játékos felada-
tok segítenek oldani a kicsiknek ezeket a 
félelmeket. A kötetet Szepessy Zsófia rajzai 
teszik teljessé.
Megjelenés: február 24.

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CP058

Sophie Schoenwald – 
Günther Jakobs
Sokasodik az állatkert
Itt a tavasz, és az állatkertben rengeteg kö-
lyök és fióka született. Sajnos pont a kamé-
leonbébinek nyoma veszett. A sünre, Men-
ta Mártonra vár a feladat, hogy megtalálja, 
ami nem is olyan egyszerű, hiszen a kicsi 
mindenkinél jobban el tud rejtőzni. A töb-
bi állatkölyöknek is nagy szüksége van süni 
segítségére, de Márton szerencsére min-
den problémára talál megoldást.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CP056

Daisy Meadows
Jázmin, a megmentő
Varázslatos Állatbirodalom-sorozat

A Barátság-erdőben szélvihar tombol, Gri-
zelda új alattvalói, a zabolátlan széllidércek 
mindent felforgatnak. A gonosz boszorkány 
meg akarja kaparintani a Mestertérképet, 
mert annak segítségével megszerezhetné 
magának az egész erdőt. Lili és Luca elhatá-
rozzák, hogy megállítják a tornádót és meg-
hiúsítják a boszorka tervét. Ehhez azonban 
szükségük van Jázminra, a  kis spánielre is.

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CP043

Tóth Krisztina
Fogjunk verebet!
Malac és Liba-sorozat

„Szerinted szerethet egy liba egy vere-
bet?”   – teszi fel a kérdést Liba, miután 
sikerült olyan frappánsan megoldaniuk 
a húsvétitojás-problémát Malaccal, hogy 
egy nyúl sem csinálhatta volna jobban. 
Az, hogy Liba szerelme viszonzásra talál-e, 
kiderül a mese végére.
Egy biztos: szem nem marad szárazon, 
a nevetőizmok pedig nyugalmi állapotban 
Malac és Liba két legújabb történetét ol-
vasva.

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód: CP062

3+



– Félre az útból! – kiabálta Nyuszi 
Robi a szánkón, és kis híján elsodorta 
barátait, Süni Vilit és Egér Henriket. 
Nagyot fékezett, csak úgy porzott a hó.

– Hú, ez jó volt – mondta vidáman. 
– Eddig a legjobb!

– Én jövök! – Süni Vili elindult fel
felé a domboldalon.

– Utolsó csúszás! – jelentette be Hen
rik. – Esteledik, és hosszú az út hazáig.

Mire a régi iskolához értek, megint 
hullni kezdett a hó. Nemsokára már az 
elhagyott állomásnál jártak.

– Bár működne még a helyi vasút 
– sóhajtotta Vili. – Vajon mi történt a 
vonattal?

– Biztos a vandálok tették tönkre – 
vont vállat Henrik. Nekiiramodott, és 
azt kiáltotta vissza a többieknek: – Az a 
vandál, aki utolsónak ér haza! 

 
Amikor Vili beviharzott a faluba, Borz 
úr, a postás megállította.

– Egy pillanat, fiatalember – kiáltott 
utána. – A barátodat keresem, Robit. 
Levelet hoztam neki.

– Nekem jött? – lihegte Robi, ahogy 
utolérte a barátját. – De hát ki írhat ne
kem levelet?

– Mondd már, ki küldte! – kíváncsis
kodott Vili.

Robi feltépte a borítékot.

– Henci bácsikám írta, a feltaláló! – 
jelentette be. – Azt mondja, hogy lá
togassam meg, de azonnal. Olyasmit 
fedezett fel, ami egész Foxwoodnak a 
hasznára lesz!

– Jó, jó, de mit? – sürgette Henrik 
izgatottan. 

– Azt nem írja – felelte Robi.
– Ugye nem akarsz egyedül men

ni...? – kérdezte sóvárogva Vili.
– Hát persze hogy nem! – nevetett 

Robi. – Jöhettek ti is! 

Másnap reggel felpakolták a szánt az 
útra.

– Csak mértékkel, Vili – figyelmez
tette a barátját Henrik. – Végig mi fog
juk húzni!

– Jó, jó – mondta Vili, de azért, ami
kor Henrik elfordult, a biztonság ked
véért a csomagok közé csempészett egy 
messzelátót.

A legrövidebb út Henci bácsihoz 
az   erdőn át vezetett. A gyerekek ne
kivágtak a rengetegnek. Átkeltek egy 
mély árkon, és elindultak a sötét fák 
között.

– Nem tetszik nekem ez az erdő – 
suttogta Vili. – Olyan kísérteties…

Valahol előttük megroppant egy ág.
– Mi volt ez? – kapta fel a fejét Henrik.
Hirtelen öt óriási, alattomos pofájú 

patkány toppant eléjük a sűrűből. Fe
nyegetően tornyosultak a gyerekek fölé:

– Mit kerestek a mi erdőnkben? – 
dörrent rájuk a vezér.

– Csak lerövidítjük az utat Henci 
bácsikám szélmalma felé – magyarázta 
Robi. – Most nincs időnk beszélgetni. 
Sietünk.

– Ő feltaláló – mondta Robi. – Iszo
nyú okos!

– Persze! – kotyogott közbe Vili. – 
Felfedezett valamit, ami gazdaggá tehet 
mindnyájunkat! 

– Ó, valóban? – horkant fel a pat
kányvezér. – Ez aztán a hír! – azzal 
intett a barátainak, és a patkányok go
noszul vigyorogva eltűntek a bokrok 
között. 

– Sajnálom – mondta Vili szinte sír
va. – Nem akartam elárulni a titkainkat. 
Csak azért mondtam el az igazságot, 
hogy ne bántsanak minket.

– Nem baj, már úgyis mindegy – 
mondta Robi. – Mindenesetre most te 
fogod húzni a szánkót. – Azzal Henrik
kel együtt előreszaladt.

Szabó T. Anna fordítása

A fogolyA fogoly
Részlet a Foxwood összes meséje  

című kötetből.

Cynthia és Brian Paterson
Foxwood összes meséje
Fordította: Szabó T. Anna

Cynthia Paterson elbűvölő történetei 
Brian Patterson bájos képein eleve-
nednek meg. Foxwood meséi közel 
negyven éve varázsolnak el kicsiket és 
nagyokat egyaránt. Magyarul Szabó T. 
Anna fordításában most jelenik meg 
először mind a nyolc történet egy kö-
tetben.
Megjelenés: február 22.

Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 6965 Ft
Rendelési kód: CP057

RÉSZLET
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Christian Tielmann – Sabrine Kraushaar
Berci és a tavasz
Tavasszal annyi a felfedeznivaló. A kertben 
már nyílnak a virágok, pedig még mindent 
hó borít. A természet szép lassan életre kel - 
és vele együtt Berci is. Barátnőjével, Rozival 
felfedezik a kertet és a természetet.

Bolti ár: 990 Ft
Klubár: 920 Ft
Rendelési kód: CP066

3+

Liane Schneider – Annette Steinhauer
Bori és a húsvéti nyúl
Bori tulajdonképpen már nem hisz a hús-
véti nyúlban. Mégis furcsa, hogy éppen 
húsvét előtt ugrál át egy nyuszi a kertjükön. 
De Bori hamar megfelejtkezik róla, mert 
nagyon lefoglalja a tojásfestés. Végül eljön 
a húsvét – és Borinak meg kell mentenie a 
húsvéti nyuszit.

Bolti ár: 890 Ft
Klubár: 825 Ft
Rendelési kód: CP064

2+

Sandra Grimm
Jakab és a húsvéti nyuszi
Már csak hármat kell aludni, és itt a Húsvét! 
Jakab már izgatottan várja. De ugye bizto-
san jön a nyuszi?

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CP063

Disney Nyuszik
Toppancs barátja
A nyuszi testvérek egy szép, nyári na-
pon az erdőben játszanak, ahol Top-
pancs egy félénk sünibe botlik. Na-
gyon szeretne a barátja lenni, így a nap 
folyamán mindent megpróbál, hogy 
elnyerje az ismeretlen tüskés bizalmát. 
De vajon sikerül neki? Ha elolvasod 
ezt a bájos illusztrációkkal teli, szívme-
lengető történetet a barátságról, te is 
megtudod.

Bolti ár: 2290 Ft
Klubár: 2125 Ft
Rendelési kód: CP060

Disney Nyuszik
Színezzünk Toppanccsal!
Játékos feladatok és színezők 
matricákkal

Mennyi színeznivaló! Kövessük a kedves 
nyuszi család napját, játsszunk és törjük 
a  fejünket Toppanccsal és barátaival! 
Koncentrációfejlesztő és kreatív foglal-
koztató a legkisebbeknek.

Bolti ár: 1190 Ft
Klubár: 1105 Ft
Rendelési kód: CP059

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CP055

Beatrix Potter
Beatrix Potter színezője
Nyúl Péter világa

Üdvözlünk Beatrix Potter vilá-
gában, ahol Nyúl Péter, Nyu-
szi Benjámin és Kacsa Jolán 
mellett még számtalan ked-
vencünk várja, hogy életre 
keltsd őket. 45 bájos, színe-
zésre váró kép, és idézetek az 
eredeti mesékből.
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Disney baby
Hurrá, húsvét!
Színező és foglalkoztató

Hurrá itt a húsvét és a tavasz is! Készüljünk 
együtt, színezzük ki a kedves képeket és 
oldjuk meg a játékos feladványokat! Tojás-
vadászatra felkészülni!

Bolti ár: 790 Ft
Klubár: 730 Ft
Rendelési kód: CP069

Disney Junior
Tavaszi teaparti
Foglalkoztató és színező

Szófia hercegnő és kedves barátai vidám, 
tavaszi hangulatú feladatokkal és színezés-
re váró rajzokkal várják a gyerekeket! Tartsa-
tok ti is velük!

Bolti ár: 790 Ft
Klubár: 730 Ft
Rendelési kód: CP068

Korsós Szabina
Vidám húsvéti fejtörők
4–7 éveseknek

Ez a kötet nektek készült, telis tele húsvé-
ti fejtörőkkel, labirintusokkal, színezőkkel 
vidám feladatokkal. Vihetitek az óvodába 
vagy az iskola napközijébe, hogy gyorsab-
ban teljen az idő.

Bolti ár: 790 Ft
Klubár: 730 Ft
Rendelési kód: CP067
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Bella Swift
A kiskutya,  
aki nyuszi akart lenni
Új kedvenc érkezik a családba, és Milli egyál-
talán nem örül neki. A kis mopsz gazdája, 
Anna befogad egy nyuszit, amitől a kutyus 
úgy érzi, hogy háttérbe szorul. Hogy is száll-
hatna versenybe az édes kis Kakaóval? Attól 
tart, hogy a nyuszi szép lassan átveszi majd 
a helyét, ezért elhatározza, hogy ő is nyúl-
ként fog viselkedni. De közeleg a húsvét. . . 
Millinek sietnie kell!

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CP070

A nagy tojásvadászat
Nyúl Péter világa

Itt a húsvét! A nyuszik piknikezni készülnek. 
Mindenki tojást kap ajándékba. Péter azon-
ban véletlenül felborítja a kosarat. Vajon 
megtalálja-e az összes tojást, mielőtt el-
kezdődik a lakoma? Segíts Péternek a ke-
resésben. Less be a papírfülecskék alá!
Megjelenés: március 1.

Bolti ár: 3490  Ft
Klubár: 3245  Ft
Rendelési kód: CP061
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Disney Baby – Kontrasztok
Fejleszd babádat a könyvben talál-
ható kontrasztos képekkel, amelyek 
nagyon jó hatással vannak a látás 
korai fejlődésére.

Állatok
Rendelési kód: CP052
Hangok
Rendelési kód: CP053

Bolti ár: 1290 Ft/kötet
Klubár: 1195 Ft/kötet

Pippa Funnell
Szepi, a zebracsikó
Tilly lovas történetei

Tilly egy nyereménynek köszönhetően a 
fagyos Nagy-Britanniából a forró és távo-
li Dél-Afrikába utazhat, hogy Brookkal és 
az édesanyjával egy lovas szafarin vegyen 
részt. A kis csapat már az első napon olyan 
kalandba keveredik egy zebracsikónak kö-
szönhetően, amilyenről még csak nem is 
álmodtak.

Bolti ár: 1290 Ft
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CP046

Disney Fairies
Kiki Thorpe
A Sohalányok
Vágta a ködben
Repülj Csingilinggel a varázslat szárnyán 
Sohaországba! Sűrű köd ereszkedett Tün-
dér völgyre. A köddel megérkeznek a köd-
lovak is, és a ködlovakkal érkeznek a kalan-
dok. Kate lóhátra pattan, és elvágtat, de a 
tündéreket aggasztják egy ősi legenda sza-
vai. Ha végre kitisztul a köd, vajon Kate-et is 
elviszi magával?

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CP041

Disney Fairies
Kiki Thorpe
A Sohalányok
Kívánj valamit!
Repülj Csingilinggel a varázslat szárnyán 
Sohaországba! Mia, Laney, Kata és Gabby 
különleges kislányok. Ha a Sohalányoknak 
kedve támad Tündérvölgybe látogatni, 
csak átbújnak a kerítés egy kilazult léce mö-
gött. De hogyan tovább, ha valaki megja-
vította a kerítést, Gabby pedig Sohaország-
ban ragadt?

Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CP040

Fodor Veronika
Talpra, magyar!
Forradalmi szabadulókönyv

Légy részese az 1848-as forradalom-
nak ebben a rendkívüli szabaduló-
könyvben! Tarts Petőfi Sándorral és 
a márciusi ifjakkal a Pilvaxba, a Nem-
zeti Múzeumba és szabadítsátok ki 
Táncsis Mihályt, majd vigyétek si-
kerre a forradalom ügyét! A feladat: 
ki kell játszani a birodalom titkos-
rendőrségét. Cselezd ki az ügynö-
köket, kézbesíts fontos üzeneteket! 
Szükséged lesz a kalandokhoz a kí-
váncsiságodra, és egy ceruzára vagy 
golyóstollra.

Ez a könyv történelmi alapokon 
nyug szik, valós személyekkel, té-
nyekkel, eseményekkel. De nem kell 
megijedni, ugyanis nem történelem-
könyv. Ennek a könyvnek te vagy a 
főszereplője!

A kötet rajzait Lanczinger Mátyás 
készítette.

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CP045

9+
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Margit Auer – Nina Dulleck
Mágikus állatok iskolája
Kókuszhajsza

Murphy, a jegesmedve újra akcióba lendül. 
A kezdő olvasóknak szóló sorozat harma-
dik kötetében Eddie szülei festményvásárt 
terveznek. Ám lába kel a legértékesebb 
képnek, A kókusznak. A jegesmedve és tár-
sai a kép keresésére indulnak. Szerencsére 
Murphy felfedez egy nyomot, amely az er-
dőbe vezet… Vajon ott rejtőznek a tolvajok?
Megjelenés: március 9.
Bolti ár: 2590 Ft
Klubár: 2405 Ft
Rendelési kód: CP706

Alexandra Werdes
A növények ereje
Megújuló energiával a jövőben

Mi lesz, ha kifogyunk a fosszilis energia-
hordozókból? A jövő már elkezdődött, 
elérkezett a megújuló nyersanyagok ide-
je, köztük a növényeké! A fűből papírt, 
a repcéből üzemanyagot, a burgonyából 
bioműanyagot lehet készíteni, a kukori-
cából biogázt erjesztve áram termelhető. 
De vajon minden megújuló nyersanyag 
környezetbarát? Megjelenés: március 8.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CP705

Christine Paxman
Kutyák
Négylábú hősök

A kutyák 15 ezer éve vannak velünk. Ez 
alatt az idő alatt rengeteg fajtát kitenyész-
tett az ember. Ma már többnyire csak 
házi kedvencként tartjuk őket, de régen 
elsődleges feladatuk volt a patkányfogás, 
a nyájterelés, a vadászat vagy az életmen-
tés. Ez a Mi MICSODA könyv bemutatja a 
kutyák történetét, a legismertebb fajtákat, 
és hasznos tanácsokat ad a tartásukhoz.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CP703

Christina Braun
Mi MICSODA Olvasó
Macskafélék

Oroszlán, tigris, gepárd és a többi macska-
féle mind kiváló vadászok, testfelépítésük-
nek köszönhetően gyorsak és mozgéko-
nyak. Megjelenésük és életmódjuk eltérő, 
attól függően, hogy a Föld melyik szegle-
tében élnek. Ha már önáll óan olvasol, ne 
hagyd ki ezt a szuper könyvet! Járd be Leá-
val, a leopárddal a Földet, és ismerd meg, 
hol milyen macskafélék élnek!

Bolti ár: 2470 Ft
Klubár: 2295 Ft
Rendelési kód: CP702

Mattia Crivellini – Rossella Trionfetti
Matek a köbön
Kalandozás a számok  
és formák birodalmában

A matematika varázslatos, és körbevesz 
minket. Ami látható, tapintható, vagy akár 
csak elképzelhető, abban valószínűleg ma-
tek is van. Ebben a könyvben összegyűj-
töttünk több száz meglepő és lenyűgöző 
matematikai tényt, amelyek segítenek 
megérteni egy sor hétköznapi jelenséget. 
Irány a számok és formák birodalma!

Bolti ár: 5690 Ft
Klubár: 5290 Ft
Rendelési kód: CP701

Anne Funj – Sabine Hojer
Az ókori Róma
Az antik nagyhatalom

Ez a Mi MICSODA könyv bemutatja a vá-
rosállamból világbirodalommá növekvő 
Róma lakóinak hétköznapjait az étkezé-
sektől az ünnepeken és az öltözködésen 
át az építészetig és a vallásig. Hogyan ün-
nepelték a katonai győzelmeket? Milyen 
viadalok színhelye volt a Colosseum? Vá-
sárlás az antik Rómában: Traianus császár 
építtette az első bevásárlóközpontot.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CP704
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Mi MICSODA-sorozat 



Jillian Williams
Séta az ásványok között
Kirándulni jó! Hiszen a friss levegő és a moz-
gás mellett olyan csodákra is akadhatunk a 
túrázás során, mint amilyenek a kőzetek, 
az ásványok, sőt, szerencsés esetben akár 
drágakövet is találhatunk. Ez a könyv abban 
segít, hogy az olvasó kiismerhesse magát 
az ásványok és drágakövek lenyűgöző bi-
rodalmában. 

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CP513

Óriási kifestő – 200 matricával
Nevetés hangja tölti meg a szobát, ha ez a 
színező kerül az asztalra! Nemcsak a füze-
tekben szereplő hercegnők vagy unikorni-
sok, de a színező gyerekek is vidáman dol-
goznak majd a lapokon, hiszen a színezés 
mellett matricákkal is díszíthetik a képeiket.

Vidám hercegnők
Rendelési kód: CP511
Vidám unikornisok
Rendelési kód: CP512

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

Eleven mesék
Elég csak felnyitni a könyv borítóját, és 
máris megelevenedik előttünk egy csodá-
latos mesevilág. A sorozat négy új kötete 
a tengeri lények világába kalauzol el, a  fa-
lánk cápa, a pimasz bálna, a hálás delfin és 
a  tekergő bohóchal kalandjait követhet-
jük a kedves meséket olvasva.

A falánk cápa
Rendelési kód: CP503 
A hálás delfin
Rendelési kód: CP504
A pimasz bálna
Rendelési kód: CP505

A tekergő bohóchal
Rendelési kód: CP506

Bolti ár: 1290 Ft/kötet
Klubár: 1195 Ft/kötet

1000 ló matricája 
Te is rajongsz a lovakért? Az 1000 Horses 
Stickers sorozatban matricákkal rendezhe-
ted be a különböző helyszíneket, majd ki is 
díszítheted a képeket. Jó szórakozást!

1. Virágos rét
Rendelési kód: CP501

2. Holdfény
Rendelési kód: CP502

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

4+

3+

6+

5+

5+
Kis felfedezők
A Kis felfedezők az ovis korosztály számára 
készültek. A változatos témakörök a 3–6 
éves korosztály számára befogadható isme-
reteket tartalmaz, és felnyitható fülek segít-
ségével  teszi szórakoztatóvá a lapozgatást.

Bogarak
Rendelési kód: CP507 
Minden, ami dinó
Rendelési kód: CP508
Minden, ami dzsungel
Rendelési kód: CP509

Minden, ami tenger
Rendelési kód: CP510

Bolti ár: 3490 Ft/kötet
Klubár: 3245 Ft/kötet
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A Pancsoló Pajtik-sorozat minden darabja egy-egy specifikus terü-
letre összpontosít, segítve a picik korai beszédfejlődését. Minden 
pan csolókönyvhöz 1 darab gumibálna vagy gumikacsa és 6 darab 
szivacs figura tartozik. 

Bolti ár: 2999 Ft/kötet
Klubár: 2785 Ft /kötet

MÓRA

Mi leszek, ha nagy leszek?
Űrhajós, rendőr…

Tudj meg érdekességeket az űrhajó-
sok, az állatorvosok, a mesterszakácsok, 
a  rendőrök, a mélytengeri búvárok, az 
énekesek, a tanítók hivatásáról, és öltöz-
tesd fel matricákkal a kötetben találha-
tó nyuszi- és kutyafigurát aszerint, hogy 
épp milyen foglalkozásról olvasol. A két 
figurát akárhányszor átöltöztetheted, 
mert a matricákat többször is felhasz-
nálhatod!
Bolti ár: 1999 Ft
Klubár: 1855  Ft
Rendelési kód: CP605

Mi leszek, ha nagy leszek?
Tűzoltó, orvos…

Tudj meg érdekességeket a tűzol-
tók, a  pilóták, az orvosok, az autó-
szerelők,  a  futballisták, a színészek, 
a régészek hivatásáról, és öltöztesd fel 
matricákkal a kötetben található nyuszi- 
és kutyafigurát aszerint, hogy épp mi-
lyen foglalkozásról olvasol. A két figurát 
akárhányszor átöltöztetheted, mert a 
matricákat többször is felhasználhatod!
Bolti ár: 1999 Ft
Klubár: 1855 Ft
Rendelési kód: CP604

Verónica Casas
Málna, a kíváncsi bálna
Ellentétpárok
Rendelési kód: CP609

Richard Scarry
Légy jól nevelt! 
Rendelési kód: CP602

Verónica Casas
Szia, Kiskacsa!
Állatok a tanyán
Rendelési kód: CP610

LEGO® City
Vigyázz! Építkezés!
Rendelési kód: CP608

LEGO® City
Tűzoltóállomás
Rendelési kód: CP607

Interaktív lapozók a legkisebbeknek.
Mennyi dolgunk van ma! Nyomd, húzd és csúsztasd el a képeket, így 
segítheted az építőmunkások, illetve a tűzoltók munkáját.

Bolti ár: 2999 Ft/kötet
Klubár: 2785 Ft/kötet

2+

2+

A TeszVesz-sorozat színes ábrákkal illusztrált könyveit vidám versek 
gazdagítják, amelyek még befogadhatóbbá teszik a város lakóinak 
fontos üzentét: sokkal könnyebb az élet, ha valaki jól nevelt, illetve 
hogy sok apró cselekedettel hatalmas változást érhetünk el. A kötetek 
végén látható feladatok még inkább elmélyítik a megszerzett tudást.

Bolti ár: 1999 Ft/kötet
Klubár: 1855 Ft/kötet

Richard Scarry
Mentsük meg a bolygót! 
Rendelési kód: CP603

3+

1+

3+

4+

4+

Damien és Lisa Barlow
Bili-buli!
Gyakorlás a bilin –  
meglepetésekkel!
Húzd, emeld, forgasd –  
és öblíts!

A mókás felemelhető fülek, 
a forgatható szivárványkerék 
és a rengeteg kedves 
állatfigura felkelti a kicsid 
figyelmét, és sok örömet 
szerez számára.

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CP601

Bing
Flop beteg
Olvass mesét Binggel!

A tévésorozat alapján készült 
mesekönyvsorozat
Flopot ápolni, amolyan Bing – 
szokás. Flop nem érzi jól magát, 
de szerencsére Bing szívesen 
ápolja őt. Betakargatja a kana-
pén, mesét olvas neki, és még 
mézes-citromos teát is készít. 
Ám ekkor… ajaj! Lesz egy kis baj. 
Semmi gond, Bing. Nem nagy 
ügy!

Bolti ár: 1699 Ft
Klubár: 1580 Ft
Rendelési kód: CP606
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A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés 
kézhez vételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy fu-
társzolgálattal megküldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel 
kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen feltételekkel csak magyarországi címre 
vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgá-
latunknál! A Líra Könyv Zrt. a katalógusban talál ható köny vekre minőségi 
garanciát vállal, tehát a nyomdahibás könyveket díjmentesen kicseréli.

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

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

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

A jelen katalógusban foglalt termékekre 2022. április 11-ig ve szünk  
fel megrendelést. Megrendelésétől az áru átvételét követő nyolc munka- 
napon belül indoklás nélkül elállhat. Elállási jogát azonban csak abban 
az esetben gyakorolhatja, ha a termék esetleges gyári csomagolását nem 
bontotta meg, és a terméket rendeltetés  sze rűen használta. Elállása ese-
tén az áru visszaszolgáltatásából adódó költségeket Ön viseli. Az áru vé- 

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

Az ön helyi munkatársa:

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

Emily Brontë

Örök kedvencek-sorozat

Harmincéves sem volt még Emily 
Brontë, amikor megírta a világ
irodalom talán legkülönösebb sze
relmi regényét. Valóság és látomás, 
természet és lélekelemzés, vadság 
és szelídség furcsa szövedéke ez a 
történet, egy romantikus írói lélek 
vallomása a szenvedélyes szere
lemről.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CP071


