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Clarice Lispector

Minden történet
Clarice Lispector összes novelláját tartja kezében az olvasó:
azt a sok történetből összeálló nagy történetet, amely szerzőjüket igazi legendává tették. Lispector sokáig az ínyenc olvasók titkos világtippje volt, napjainkban megkerülhetetlen alkotóként fedezték fel újra. Kritikusai joggal hasonlítják az életmű jelentőségét
Franz Kafka és Jorge Louis Borges munkáihoz. A hol szürrealista, hol
patetikus, gyakran szarkasztikus humorú írások varázslatos módon
beszélnek el nem mindennapi történeteket. Az írások főszereplői
saját szexuális és művészi erejükre ráébredő kamaszok, unatkozó
háziasszonyok, akik számára minden történet önmagát túlmutató
eseménnyé válik, a mindennapokat végzetes választási lehetőségekként megélő emberek. A hol teljesen hétköznapi, hol természetfölötti látomásokat megjelenítő írásokban mégis megmutatkozik valami közös: az emberi lélek feltárulkozása.

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK:
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
A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!
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Kiss Ottó

Kedves Olvasók!

A Kék Oroszlán bezár

Ü

nnepre készülünk: két év
után újra azzal kezdődik
a nyár, hogy Könyvhét lesz
Budapesttől Kolozsvárig több helyszínen is. Kánikula várható? Igen.
Esni fog? Bizonyára. Bánjuk ezt?
Aligha. A különleges eseményhez
rendhagyó borító is dukál: egyszerre
jelenik meg Tóth Krisztina új regénye
(A majom szeme) és az ötvenedik születésnapját június elején ünneplő Szabó T. Anna gyűjteményes verseskötete
(Vagyok), mi pedig a kortárs irodalmunk mindkét fontos szerzőjével
beszélgettünk inspirációkról és hagyományokról. Számunkban a tradíciónak amúgy is fontos szerep jut, külön
összeállításban olvashatnak érdekességeket a Líra Csoport elődjének tekinthető reformkori könyvesről, Emich
Gusztávról, aki 180 éve kezdett könyvekkel kereskedni, olvashatnak az általa alapított Athenaeum múltjáról
és a cégcsoport többi fontos kiadójáról is. 180 év nagy idő; ha valaki
netán 2202-ben olvassa vissza ezeket a sorokat, kérem írja meg: esett
az idei Könyvhéten. Amúgy meg –
Nagy László után szabadon – csókoljuk őket!

Válogatott és új novellák
A Kék Oroszlán bezár – és bezárul vele
az évezred, elenyészik mindaz, ami a rendszerváltást követő években idejétmúlttá
vált. A korszak vidéki kisvárosaiban fiatalok
és öregek, nők és férfiak, tanárok és munkások szembesülnek álmaik szétfoszlásával, a családi és a baráti kapcsolatok fellazulásával.
Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CR001

4+
Egressy Zoltán

Piszke papa tengeres meséi
Utazzunk képzeletben a tengerhez Egressy
Zoltánnal, Piszke papával, hogy megismerkedhessünk egy tucat különleges állattal, miközben a la fontaine-i hagyományokat követő meséket olvassuk! Ránk vár
egy holdhalról, tintahalról, kőhalról, rájáról
és megannyi tengeri állatról szóló kedves,
okosan tanító, elgondolkodtató történet
és sok-sok meséléssel töltött közös perc.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CR002

Kövessen minket Facebookon, Instagramon,
Tiktokon, valamint weboldalunkon, ahol bő
vebb tartalmakat talál!
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Bíró Szabolcs

Ragnarök
Valamikor a 9. században egy csapat svéd viking útnak indul, hogy
tűzön és vízen átkelve megbosszulja otthona elpusztítását. A szomszéd jarltól kérnek segítséget, aki
bolondnak nézi és hazugnak nevezi őket, hiszen azt állítják, hogy egy
sárkány égette porig a falujukat,
Nídhögg, a fekete dög, az ősi regék
réme. Kilencujjú Gudleif és csapata
felkutatja a szörnyet, hogy a saját
fészkében végezzen vele.
Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CR004

David Herbert Lawrence

Lady Chatterley szeretője
Az 1928-ban Firenzében megjelent mű
óriási botrányt kavart. Pornográfia vádjával elkobozták, s csak külföldön nyomtatott kalózkiadások alapján válhatott
ismertté. Addig ismeretlen nyíltsággal és
trágár szavakkal ábrázolta a nemi aktust,
s emiatt sokáig csak a cenzúrázott változat jelenhetett meg.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CR003
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Elizabeth Hoyt

Ronald H. Balson

Debbie Macomber

A vágy hercege

Sophie megmentése

Tengerparti menedék

A kifinomult, kedves és intelligens Lady
Iris Jordan a rettegett bűnszervezet,
a Káosz Urainak fogságába esik. A szabadulásához a segítség pedig onnan érkezik, ahonnan a legkevésbé sem várná.
Dyemore hercegének legfontosabb célja, hogy beépüljön a Káosz Urai közé, és
belülről pusztítsa el a szervezetet. Nincs
ínyére, hogy az értékes idejét hölgyek
megmentésével töltse…

Jack Sommers a chicagóiak átlagos életét
éli – egészen addig, amíg el nem veszíti
a feleségét, és a lányát, Sophie-t el nem rabolja az anyai nagyapja. Jack bármire hajlandó lenne azért, hogy újra magához
ölelhesse a gyermekét. Még arra is, hogy
a karrierjét és az életét kockára tegye.
Amikor egy nyolcvannyolcmillió dolláros
sikkasztás legfőbb gyanúsítottjává válik, me
nekülni kényszerül.

Annie élete darabokra hullott, és a fájdalmaiból csak gyermekkorának idilli helyszínén, az óceánparton tud felépülni. Választott közösségében, talán új célok is várják.

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CR005

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CR007
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Megjelenés: június 6.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR006
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KRIMI

Douglas Preston – Lincoln Child

Chris Carter

Chris Carter

Vérszomj

A halál szobrásza

Vadász

1971. november 24-én este D. B. Cooper
eltérítette a Portland és Seattle között közlekedő 305-ös járatot, kétszázezer dollár
váltságdíjat zsákmányolt, majd kiugrott
a gépből, és eltűnt az éjszakában... Ötven
évvel később Pendergast ügynök hátborzongató nyomozásba kezd: a georgiai
Savannah kísértetjárta városában egymás
után tűnnek fel az olyan holttestek, amelyek ereiből rejtélyes módon eltűnt a vér.

Gyilkosság történt Los Angeles egyik előkelő negyedében. Az áldozat a köztiszteletben álló ügyész, akivel a saját ágyában
végeztek. A bűncselekménynek látszólag
semmi értelme, a férfi ugyanis halálos betegségben szenvedett. Mégsem ez a legfurcsább az esetben, hanem a helyszínen
talált vérfagyasztó alkotás: egy bizarr szobor, amelyhez hasonlót korábban még
a tapasztalt Hunter és Garcia nyomozók
sem láttak.

Los Angeles egyik használaton kívüli hentesboltjában ismeretlen nő holttestére bukkannak. A helyszínen nem tudják megállapítani a halál okát. Nincs sem vérfolt, sem
lövedék vagy kés okozta seb, a fején és a felsőtestén sem éktelenkedik dudor vagy horzsolás, sem fojtogatásra utaló vérömleny
a nyakán. A testén egyetlen sérülés sem
látszik, a száját leszámítva: azt ugyanis
a gyilkos összevarrta...

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CR011

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CR010

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CR009

Volker Kutscher

Elestek márciusban

Tove Alsterdal

Elnyelte a föld
Az északi sarkkör közelében fekvő településen a bányamunkálatok miatt instabillá
vált talajra épített házakat elnyelheti a föld.
Az egyik költöztetésre váró ház pincéjében
egy rémült férfit találnak. Eközben mintegy
700 kilométerre egy elhagyatott ház pincéje egy csontsovány férfi holttestét rejti.
A Gyökerestül kitépve nyomozója, Eira
Sjödin rejtélyes eltűnések nyomába ered…

Berlin, 1933. A Reichstag lángokban áll. A rendőrség azonnali mozgósítást rendel el. Rath
felügyelőnek is meg kell szakítania a szabadságát, a legnagyobb meglepetésére azonban
nem a tűzeset kivizsgálását kapja feladatul. Egy hajléktalan veterán meggyilkolásának az ügyével
bízzák meg, akit egy első világháborús tőrrel szúrtak le – megdöbbentő brutalitással…
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CR008

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CR012
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Minden könyv
egy létrafok

Fotó: Valuska Gábor

INTERJÚ SZABÓ T. ANNÁVAL

– beszélgetés Szabó T. Annával az összegyűjtött és
új verseit tartalmazó Vagyok című kötetről
Egy összegyűjtött verseskötet megjelenése magával hozza az újraolvasás lehetőségét. Milyen volt találkozni az eddig
megírt verseiddel?
Életem legelső könyve, amit írtam,
az még egy kézírásos könyv volt, ennyire nagyon komolyan vettem a versírást.
Kamaszkoromban kezdtem beleírni
ebbe a nagyalakú zöld füzetbe, aminek
címe is volt: Vieraskirja. Ez finnül van
és azt jelenti vendégkönyv. A nagybátyámtól kaptam az ajándékot és a metaforát is: minden, amit írtam, az egy vendégszöveg olyan szempontból, hogy
az irodalomnak vagyok a vendége.
Nagyon erősen hatottak rám költők,

Szabó T. Anna

Vagyok.

Összegyűjtött versek
Nyolc önálló verseskötet után
a Vagyok a szerző összegyűjtött
és új verseit tartalmazza. A könyvet olvasva kirajzolódnak a kötetek és ciklusok belső irányai,
alakzatváltozásai, hangsúlyeltolódásai. Fénytörések és formálódások, regiszterek és metaforák,
mozgások és választások. Szabó
T. Anna sok hangszeren szeret
játszani, és ebben a könyvben
éppen az összhangzat lesz a legérdekesebb.
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CR013
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kezdetektől fogva az irodalomban élek
és a legnagyobb örömöm az volt végig
olvasva a saját munkáimat, hogy lett
saját hangom. Minden könyv egy létrafok valahova, és mindig a legnagyobbat
próbálja az ember megírni, amire akkor
képes. Sokra vágyás vagy mohóság fogott el, mikor olvastam. Nem jó érzés
az embernek saját magát olvasni. Jobb
szeretek másokat olvasni.
A saját hang megtalálásához men�nyire kellett leválnod mások hatásairól?
Volt, akiről nagyon. Nemes Nagy Ágnes
valóságos mérgezés volt, mint amikor

az ember túl sokat vesz be valamiből,
amit nagyon szeret, ettől képtelenné
váltam az írásra. Majdnem az egész
életművet fejből tudtam. Aztán meg
kellett várni, hogy beépüljön és szerves
legyen az anyag. De hosszan beszélhetnék Szabó Lőrinc, Szilágyi Domokos,
Babits Mihály, Arany János intenzív
hatásairól.
És mi a helyzet azokkal a „vendéglátókkal”, akikkel találkoztál is?
Ilyen téren értek meglepetések is. Például mesterem, Géher István hatása,
nem is annyira poétikai, mint inkább
személyében vagy témáiban. A másik
fontos inspiráció Lator László volt, aki
tanított is az Eötvös Collegiumban.
Maga a felvételi is emlékezetes volt: egy
szonettet kellett írnom. Géher és Lator
komolyan vett, ahogyan a szüleim is.
Első kötetem írásakor (A madárlépte hó,
1995) nagyon inspirált Tandori Dezső
is, ez talán kevésbé látszik.
A Vagyok címet te adtad a kötetnek.
Igazi telitalálatnak érzem: egyszerre van
benne a személyesség, a közvetlenség, de
ugyanakkor a lírádnak az a próteuszi vonása is, hogy nagyon sokszor maszkok
vagy szerepek mögé bújsz, figurákat hozol létre, és ez a Vagyok, számomra mind
a kettőt jelenti egyszerre, hogy te vagy
Szabó T. Anna, és közben pedig az lehetsz, akié a hangod.
Megtisztelő olvasat, erre tudatosan nem
is gondoltam, hogy a Vagyokban benne
lehet az is, hogy más vagyok, ha akarok.
A vagyok-vágyok vetület megfordult
a fejemben, amiképpen a vagyok-ga-
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INTERJÚ TÓTH KRISZTINÁVAL

Az összegyűjtött kötet végén egy új
verseskönyv anyaga is megtalálható, ennek az Eső napja a címe. Mintha expreszszionistább korszakod lenne. Töredezett
és rímtelen strófák, szaggatottabb gondolatritmusok, atonálisabb nyelv jellemezné
a friss verseidet. Kísérletezőbb vagy?
Talán magamhoz képest, de inkább úgy
mondanám, hogy másképpen kísérletezek. Korábban inkább a zenei kísérlet
volt a lényeg vagy a matematikai struktúrák és a számmisztika játékba hozása.
Például a szavakban bujkáló többletjelentés izgatott, a szavak prizmatikus
összejátszása, a verszárlatok és verskezdetek belső párbeszéde, a kötetkompozíciók és a sort még folytathatnám.
Az általad kérdezett legújabb versek tulajdonképpen jambikus lejtésű prózaversek, időnként megugratott ritmusokkal. Most az lett a fontos, ami
tulajdonképpen az elbeszélhetetlen
a történésekben, de épp a líra eszközeivel a vers univerzumában. A zeneiséget
jól végigjátszottam az előző kötetben,
amelynek a címe is épp ezért volt Ár, ott
hagytam, hogy áradjon, hogy sodorjon,
hogy vigyen a nyelv. Most végre meg
tudtam egy kicsit vetni a lábam és elengedni ezeket a zajlásokat és visszapillantani egy rögzített pontról az eddigi
mozgásokra.
Szegő János
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Az arcodra fagy a mosoly
– interjú Tóth Krisztinával új regényéről
Regényedben visszatérő motívum
egy kísérleti csimpánzról készített fénykép. Volt-e A majom szemének olyan
ősképe, eredetpontja, amely elindított
a regényírásban?
Gyerekkoromban volt otthon egy könyvünk, az volt a címe, hogy A tudomány
áldozatai. Kísérleti állatokról írtak benne. Mivel azokban az években állatorvos
akartam lenni, nagyon megrendítettek
ezek a fotók. Nyilván ez is közrejátszott
abban, hogy a regény egyik vezérmotívuma egy kísérleti állatot ábrázoló kép.
Később elfelejtkeztem erről a könyvről,
csak a legutóbbi költözésnél akadt a kezembe. Egy idős barátunknál viszont
rácsodálkoztam egy bekeretezett majomportréra. Kiderült, hogy ifjúkora óta
viszi mindenhová magával, most a bécsi
otthonában van a dolgozószobájában.
Egy emberi tekintetű rhesus majom néz
ránk a képről. Amikor annak idején
szobrász szakra jártam, az egyik vizsgafeladatunk az volt, hogy készítsünk
portrét egy hozzánk közel álló személyről. Én egy csimpánz portréját készítettem el, akihez gyakran kijártam az Állatkertbe, és akivel mondhatom, hogy
baráti viszonyt ápoltam.
A könyvben egyszerre van egy én-elbeszélő és egy narrátor. Ez a spirálos szerkezet állandó mozgásban tartja az elbeszélést; mást tud az olvasó és mást tudnak
a szereplők. Értek meglepetések írás közben? Olyan fordulatok, amiket az elbeszélés logikája, szelleme hoz magával?
Vagy végig megvolt a narratíva rajza?
Volt előzetes rajzom a szerkezetről,
bár az események lineáris időrendjét
munka közben alaposan megbontottam. Az alapvető struktúrát, a vázszerkezetet előre kigondoltam, de nyilván te
is tudod, hogy akkor kezd izgalmassá
válni a játék, amikor maga a készülő szöveg alakítja át az előzetesen lefektetett

Fotó: Valuska Gábor

gyog-ragyog József Attila-i ríme is visszhangzott, kiegészülve a vagyok-dadog
összecsengésével. Nagyapám miatt
a nyelvészet különösen fontos az életemben, a gondolkodásomban és a lírámban is: a csend és a hallgatás, a beszéd és a gondolatot soha utol nem érő
dadogás dimenziói nagyon izgatnak.
Arra, amit kérdeztél, hogy maszkok
mögé bújva, más bőrében lehessek, nagyon vágytam, és végül is a prózában
találtam meg. Nagyon vágytam más
lenni gyerekkoromban, leginkább állatorvos vagy színésznő. Ehhez jött még,
hogy minden nyilvános megjelenést
póznak éreztem és miután áttelepültünk Erdélyből Szombathelyre, hosszú
ideig kívülállónak éreztem magam.
Ekkoriban a versírásba kapaszkodtam.

szabályokat. Szerettem volna, ha a női
főszereplő gondolatait belülről érzékeljük, és az ő szűrőjén át szerzett tapasztalatok ütköznek a narrátor által rögzített
eseményekkel. A szex az anorexiás takarítónő és a főhős között például nem
volt betervezve, azt a helyzet szülte. Kettesben hagytam a két szereplőt, és hát…
ez történt.
A narráció további következménye,
hogy a szereplők élettörténete és jelleme
fokozatosan lesz egyre teljesebb, akárha
egy sötétkamrában hívnád elő a negatívokat. Mintha ez is lenne a regény egyik
nagy tétje: mennyire ismerhetjük meg
a másikat, mennyire ismerjük magunkat?
Igen, törekedtem rá, hogy apránként ismerjük meg a szereplőket, és arra is,
hogy a kezdeti kép fokozatosan alakuljon át. Valójában egyik szereplő sem kínál azonosulási lehetőséget az olvasónak, ami meglehetősen elidegenítő
lehet, de ez nem a véletlen műve. Hanem a szerzőé. Idegenek ők ebben
a részben általuk teremtett, részben
kétségbeesett igyekezettel belakni akart
világban, és ha valamivel mégiscsak, akkor ezzel az idegenség-érzéssel azono
sulhat a befogadó.
A könyv a – vésztjóslóan – közeli jövőben játszódik, szinte inkább a távoli
jelenünkben: polgárháború után kiépült
RENDELJEN KÖNYVET JÚLIUS 4-IG!
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INTERJÚ TÓTH KRISZTINÁVAL

Tóth Krisztina

A majom szeme
Tóth Krisztina szövevényes regényében egymást épp csak súroló életek
tárulnak fel: nők és férfiak, feleségek
és férjek, anyák és apák történetei, miközben a hatalom és gépezete a múlt
eltemetésén munkálkodik szakadatlanul. A majom szeme egy krimi izgalmával, tűpontos megfigyelésekkel, részvéttel és humorral keresi és örökíti
meg az eszmélés pillanatát.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CR014
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totális állam, szegregátumok, nukleáris
katasztrófák. A főváros nincs megnevezve, de helyenként Budapest topográfiája rémlik fel: Gizella út, Hermina út.
Íróként milyen a mozgástered, amikor
a jövőről írsz?

valaha, nosztalgikus távolokba sodródik, és ebben a kapaszkodók nélküli új
világban sorra megzavarodnak a szereplők belső iránytűi is, mert a félelem, érdek és a szimpla túlélési ösztön mágnesezi őket.

Nem szerettem volna beazonosítható
helyszínt, mert ez a regény nem Magyarországról, nem egy konkrét helyről
akar beszélni, hanem valami általános
érvényűt mondani arról, hogy merre
tart a világ, hogyan haladunk a szétesés
és pusztulás felé. Természesen egy-egy
mozaikkocka erejéig felvillannak képek,
amelyek Budapestre emlékeztethetnek,
de a topográfia már más, és sok apró
részlettel igyekeztem eltávolítani az olvasókat a konkrét helyszíntől. Ha ide
helyeznénk a könyvet, az nagyon leszűkítené az értelmezési lehetőségeket, márpedig nem ez a cél. A közeli és távoli
jövő képei egész Európában hasonlóak.
Populizmus, a szegények leszakadása,
társadalmi megosztottság, idegengyűlölet, háborús fenyegetettség, morális értékválság, és valami homályos vágyakozás az elveszett rend iránt, amely
diktatórikus tendenciáknak enged utat.
Mindaz, amit kiegyensúlyozottnak,
normálisnak és átláthatónak tartottunk

Fehér farkas, Bálnadal, A majom
szeme – közelmúltban megjelent műveidet rokonítja, hogy az animális, a bestiális vagy éppen az antropomorf eleme
meghatározó. Itt a csimpánz tekintete
számomra egy nietzschei pillantás
a létezésre.

RENDELJEN KÖNYVET JÚLIUS 4-IG!

Az ártatlanságot nem romantikus értelemben emlegetem, az állat a játszmákon kívüli áldozat, aki csak létezni szeretne. Talán meglepődsz, de a könyvben
a transzcendentális rendet, a Törvényt
az állati ártatlansághoz legközelebb álló
figura, az ápolónő képviseli. Természetesen ő is áldozattá válik, de ő önként,
és közben mindvégig tudatosan törekszik a minden lényt megillető méltóság
megőrzésére. A könyv a méltóságról is
beszél: ez engem nagyon foglalkoztat
mostanában. A jelenlegi világ, a hely,
ahol élünk, élek, dolgozom, nem kedvez
a méltóságnak.
Egyidőben jelenik meg a regényeddel
Malac és Liba című gyerekkönyv-sorozatod újabb darabja (Nyomozzunk!):
mennyire tudsz könnyen átlépni egyik
munkádból a másikba?
A gyerekkönyv nekem mindig jutalomjáték, bizonyos értelemben pihenés.
Évek óta a regény világában élek, és jól
esik átsétálni fejben egy másik szobába.
A Nyomozzunk!-ban sok a humor,
Hajba László rajzai erre nagyszerűen ráerősítenek. Humor különben a regényben is van, csak aztán az arcodra fagy
a mosoly – legalábbis remélem! Aki valaha rakott össze IKEA-bútort, az nyilván velem fog röhögni, és innen szép
nyerni. Ebből az IKEA-fotelből elvezetni
az olvasót arra a szomorú, vizes síkra,
ahol aztán okos fejével biccenthet...
Szegő János

Ez utóbbi nagyon pontos, köszönöm neked. Az állati nézőpont mindig a kiszolgáltatottságot és az ártatlanságot jelenti.

Tóth Krisztina

Malac és Liba 6
Nyomozzunk!

Tartsatok Malaccal és Libával, és eredjetek az elveszett csont nyomába! Vajon
sikerül megtalálnotok? Malac és Liba a nyomkeresés után sem fárad, és beleveti
magát az írás-olvasás világába is.
Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CR015

KÖNYVKLUB

SZÉPIRODALOM

Vámos Miklós

A csillagok világa

Pataki Éva

Tűzföld
Egy régi baráti társaság, a pesti gimnáziumban összeállt Emelők utolsó két, dis�szidens tagja találkozik napjaink Kanadájá
ban, és három nap alatt felelevenítik
ifjúkori emlékeiket, a bandázást, a csajozást,
a Balatont… és egy tragikus balesetet,
amely mindkettejükben mély nyomot
hagyott.

Vámos Miklós otthonosan mozog a családregény műfajában,
de ezúttal eltér annak szokásos
formáitól. A szöveg trialógus,
hárman beszélnek. Később négyen, végül hatan. A csillagok
világa 2010-ben jelent meg először. A szerző az új kiadást valamelyest átírta és megrövidítette.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CR017

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CR016

Szemethy Orsi

Rodrigo García

Karl Ove Knausgård

A sikoltó. Rémnovellák

Búcsú Gabótól és Mercedestől

Tavasz. Évszakok

Az öreg grófnő kirepül az ablakon, egy fiatal férfi kutyává változik, különös lidércfények jelennek meg és rémisztő sikoltás hallatszik éjszaka a rakétasiló mellett. Sellők
születnek, életre kel egy bábu. Szemethy
Orsi szeretettel és humorral megírt meghökkentő meséiben bolygó lelkek nyernek
nyugalomra, miközben és miután az élet
megy tovább.

2014 tavaszán Gabriel García Márquezt
ágynak döntötte egy megfázás. Felesége,
Mercedes Barcha érezte, hogy ez nem egy
szokványos nátha, a nagyobbik fiú, Rodrigo
pedig dokumentálni kezdte édesapja utolsó napjait. A Búcsú Gabótól és Mercedestől
egy végtelenül személyes memoár halálról, veszteségről, apai örökségről: közelebb
hozza az olvasóhoz a világ egyik legnagyszerűbb íróját.
Fordította: Totth Benedek

Az Évszakok-sorozat harmadik részében
Knausgård egyetlen nap történetét meséli
el újszülött lányának. Miközben felesége,
Linda a kórházban lábadozik, ő otthon
zsonglőrködik a házimunkával, a négy különböző korú gyerek napi rutinjával és régiúj szorongásaival. Mesél Linda depressziójáról, nehéz terhességéről, saját egészségi
állapotáról, és arról, hogy meg kellett jelennie a gyermekvédelem előtt.
Fordította: A. Dobos Éva

Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CR020

Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CR019

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CR021

KÖNYVKLUB
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SZÉPIRODALOM

Natalie Haynes

Ezer hajó
Mindenki hallott már a trójai háborúról. Azt azonban jóval kevesebben tudják, mi lett a sorsuk azoknak a lányoknak, nőknek
és asszonyoknak, akikre általában az események mellékszereplőiként gondolunk. Mi várt
rájuk a háború után? Miért küzdött meg az amazon hercegnő
Akhilleusszal? Hogyan cselezte ki
Pénelopeia a férje trónjára áhítozó
kérőit? Az Ezer hajó az ő szemszögükből meséli el a nyugati világ
egyik legnagyszerűbb és legmeghatóbb történetét.
Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CR018

Szőcs Petra

A gonosz falu legszebb lakói
Babonák és rémálmok keverednek családi emlékekkel és mindennapi megfigyelésekkel Szőcs Petra verseskötetének lapjain. Intimitás és idegenség, honvágy és
otthontalanság egyszerre témája a verseknek. Naplójellegű feljegyzések, megrendítő
gyászversek, szürreális balladák, abszurd rövidversek mellett az elmúlt éveinket meghatározó járványkorszakot bemutató művekkel is találkozhatunk az új kötetben.
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CR022

Fehér Boldizsár

Nem nagy ügy

Mán-Várhegyi Réka

Vázlat valami máshoz
Magdinak dührohamai vannak, Áginak
tízezer követője, Györgyi férjének politikai karrierje, Anikónak alig-alig íródó regénye. A négy történet egyfajta panorámát
nyújt arról, hogyan határoz meg bennünket a hozzánk közelállók sorsa, saját szorongásaink és a világjárvány tapasztalata.
A könyv fanyar iróniával és mély együttérzéssel jeleníti meg szereplői csak töredékekben megismerhető életét.

Hogyan lehet megúszni, hogy
az utcán beszélgetni kelljen valakivel, akit alig ismerünk? Hogyan kell viselkedni, ha nem
örülünk egy ajándéknak? Talán
Szókratésznak volt igaza, és nem
érdemes olyan életet élni, amelyet nem vetünk alá vizsgálatnak. De amíg Szókratész az élet
nagy kérdéseit kutatta, Fehér
Boldizsárt inkább az élet kis kérdései foglalkoztatják.
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CR026

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CR023
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SZÉPIRODALOM

Sólyom Anna

Macskabár

Kun Árpád

Takarító férfi
Medárdus, a takarító férfi a boldog Északon él feleségével és három gyerekével,
a negyediket várva. A hétköznapok akkor
billennek ki a helyükből, amikor Medárdus
két kislányával együtt karambolozik: bár
senki sem sérül meg, az események mégis láncreakcióként indítanak el változásokat a külvilágban éppúgy, mint a szereplők
lelkében. A regény öntörvényű szépséggel
ötvözi a valóságot és a fantáziát.

Nagore élete viszontagságosan
alakul: szakított a barátjával, otthagyta a munkahelyét, és visszaköltözött Barcelonába. Mivel nem
tudja fizetni a lakását, kis híján utcára kerül. Ekkor egy különleges
munkahelyet ajánlanak neki: felszolgálót keresnek a Macskabárba. A káosznak tűnő szituáció
meghatározó élménnyé alakul:
a hely hét macskamestere a lány
kezébe adja a boldogság művészetének kulcsait.
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CR029

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CR024

Szép versek 2022

Körkép 2022

A nagy múltú antológia az elmúlt egy év
folyóiratterméséből válogatja ki a legszebb
verseket. A Szép verseket Szegő János szerkesztette.

A nagy múltú antológia az elmúlt egy év
folyóiratterméséből válogatja ki a legszebb
novellákat. A Körképet Turi Tímea szerkesztette.

Megjelenés: június 7.

Megjelenés: június 7.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CR027

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CR028

Kováts Judit

A Tátra gyermekei
A háború után elűzött késmárki lány, Lilli
Amerikába tart egy óceánjáró hajó fedélzetén férjével, nevelt fiával és egy Tátralegendákat tartalmazó füzettel. Miközben egyre távolabb kerül az egykor volt
Késmárktól és az örök-Tátráktól, a múlt
újra és újra felbukkan emlékek, álmok és
mesék formájában is. New York partjainál
aztán Lillinek újabb döntést kell hoznia
addigi életével kapcsolatban.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CR025
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LÍRA 180

A 180 éves hagyomány
a legnagyobb értékünk
Fotó: Szalmás Krisztina

Interjú Nyáry Krisztiánnal, a Líra Könyv Zrt. kreatív igazgatójával
kezdve ő volt Petőfi Sándor kiadója, később pedig Jókai, Arany és Madách
művei is az ő gondozásában jelentek
meg. De nemcsak a szépirodalom területén végzett nagyon fontos munkát, hiszen ő adta ki a Magyar Tudományos
Akadémia könyveit is. A kiadóvállalat
1868-ban vette fel az Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Részvénytársulat nevet, az igazgatóság tagja volt Jókai Mór
is. Emich egy évvel ezután halt meg, és
mind kulturális, mind gazdasági értelemben megkerülhetetlen súlyú vállalatot
hagyott a fiára, aki folytatta a munkáját.
A későbbiekben, hogyan alakult
az Athenaeum sorsa?

Mit ünnepel idén a Líra Kiadói
Csoport?
Idén 180 éve történt, hogy Emich
Gusztáv megnyitotta könyvkereskedését és kiadóvállalatát a pesti Kígyó téren. Az általa alapított kiadó ma is
működik a Líra Csoport részeként. A cso
porthoz az elmúlt évtizedekben más
nagynevű, patinás kiadók is csatlakoztak, köztük az 1850-ben alapított
Rózsavölgyi, vagy az 1955-ben létrehozott Magvető és Corvina kiadók. De
Emich Gusztáv tette meg az első lépést,
ezért lehet most a jelmondatunk, hogy
„1842 óta nyomjuk”.
Kiket karolt fel Emich Gusztáv? Mik
azok a klasszikus művek, amelyek nála
jelentek meg?
A kor legfontosabb szerzőit adta ki,
minden irodalmi képzettség nélkül ösztönösen ismerte fel a tehetséget és
az olvasóközönség igényeit. 1845-től
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A társaság korszerű székháza és nyomdája a Ferenciek terén épült meg, nemrégiben szépen felújították. Itt indult
a Benedek Elek által gondozott
Athenaeum Mesekönyvtár-sorozat, ami
lényegében az első magyar gyerekkönyvkiadónak számít. Az előző századforduló után itt jelentek meg a legfontosabb külföldi kortársak – Ibsen,
Csehov, Thomas Mann – kötetei.
A magyarok közül főleg a nyugatosok
voltak az Athenaeum szerzői: például
Kosztolányi, Csáth, Karinthy, Babits,
Krúdy vagy Móricz, de később Ady
hagyatéka is ide került. A második világháború után a céget államosították.
Az Athenaeum elsősorban nyomdai
vállalat lett, a kiadói tevékenység takaréklángon működött. Az Athenaeum
és a Nyugat szellemi örökségét a 20.
század második felében a Magvető
Kiadó vette át. A két vállalat a rendszerváltás után a mai Líra Csoporthoz
került, és hat másik kiadóval együtt
folytatják, amit Emich Gusztáv 180 éve
megkezdett.

A számok nyelvén mit jelent
ez a 180 év?
Egészen pontos példányszámokat csak
az elmúlt 30-40 évből tudunk, de szerencsére az Országos Széchenyi Könyvtár adatbázisa alapján jó becsléseket
adhatunk. 1842 óta nagyjából 33 ezer
önálló címet adtak ki a cégcsoporthoz tartozó kiadók, összesen mintegy
100 millió darab könyvet. Úgy tervezzük, hogy a jelképes százmilliomodik
példányt A szerelem gyöngyei újrakiadásával ünnepeljük: ez volt Petőfi
első könyve, ami Emich Gusztávnál
jelent meg.
A jogfolytonosság révén ma egy
egész kiadói csoport kapcsolódik Emich
Gusztáv egykori vállalkozásához: miben
látod egy sokszínű, több profilú kiadói
csoport előnyeit?
Leginkább abban, hogy az egyes kiadók önálló szellemi műhelyként dolgoznak, de a kereskedelem, a marketing vagy a pénzügyek terén egyesíteni
tudják erőforrásaikat. A világon általában úgy jönnek létre a nagy kiadói csoportok, hogy az erősebb piaci szereplő
bekebelezi a kisebbeket – megszüntetve azok önállóságát. Nálunk az egyes
kiadói márkák olyan nagy hagyományokkal rendelkeznek, hogy fel sem
merül a beolvasztásuk. Az olvasók
a több generáció könyves szakemberei
által végzett munkának köszönhetően
pontosan tudják, mit várhatnak egy
Magvető, egy Corvina vagy éppen egy
Athenaeum gondozásában megjelent
könyvtől. Ez a 180 éves hagyomány
a legnagyobb értékünk.
SZJ
KÖNYVKLUB

LÍRA 180

Petőfi és az írószendvics –
szemelvények 180 év történetéből

„1971. szeptember 1-jén léptem be
a Corvina Kiadóba. Ez a kilencedik
emeleten volt a nevezetes, azóta elbontott Vörösmarty téri Elizélt-palotában.
Számomra ez azért volt fontos időszak, mert el tudtam bújni, és semmi
közöm nem volt a magyar könyvkiadáshoz. Szláv könyveket szer
kesztettem a Corvinában: szakácskönyveket, útikönyveket,
mindenféle kiadványokat. Kiestünk a fősodorból, ezért is szerettem ott lenni. Egy épületben volt a Corvina és a Magvető
szerkesztősége. Jókat dumáltunk egymással a folyosón.”
(Spiró György a Corvina Kiadóról)

KÖNYVKLUB

Fotó: Dragomán György
Fotó: Szilágyi Lenke

„Amikor először ide beléptem, akkor
Hungáriának hívták, nem New Yorknak. Volt külön írószendvics, meglehetősen olcsón adták. Minden áldott nap itt voltam, mert a jogi karra
nem nagyon jártam, csak vizsgázni;
a pincérek pedig mind elmondták,
hogyan kellene írnom. Már akkor is
gyanítottam, hogy ezek jó tanácsok, de nekem inkább úgy
kéne írnom, mint a Vámos Miklósnak. A New Yorkban volt
a Szépirodalmi Kiadó szerkesztősége. Ennél a kiadónál voltak az idősebb, megbízható bölények, ha szabad így mondanom; a Magvető pedig a fiatalabb, avantgárdabb, kicsit
rendszerellenesebb szerzőknek lett a gyűjtőhelye.”
(Vámos Miklós az egykori New York kávéházról)

Fotó: Falus Kriszta

Fotó: Emmer László

„Emich Gusztáv a sötétbe ugrott egy
fejest, azzal, hogy a Lipcséből hozott
német nyelvű könyvek után elkezdett
magyar nyelvű könyveket is árulni.
Pest ekkor még német többségű volt.
Annál pedig nincs nagyobb csoda,
hogy elkezdett magyar nyelvű könyveket is kiadni. Emich kiváló gazdasági szakember is volt, mert ráérzett arra, hogy a Petőfi Sándor
személyét övező botrányokból jó üzletet lehet csinálni. Előbb
kiadja a Honderűt, ahol támadják Petőfit, utána pedig megvásárolja Petőfi összes művei anyagát, méghozzá jelentős
summáért: 1500 forint, az nagyon sok pénz volt akkoriban.”
(Milbacher Róbert Emich Gusztávról)

Fotó: Szalmás Krisztina

Fotó: Gál Csaba

Alapítónk, Emich Gusztáv 1842-ben hozta létre a Líra Csoport elődjét.
Születésnapunkon cégcsoportunk és a magyar könyvkiadás múltjára emlékezünk.
Az évfordulóra készített kisfilmekben szerzőinket kérdeztük történetünk egy-egy fejezetéről:
„A gyerekkönyv az örök nosztalgia
és az örök öröm. Azért választottam
a gyerekkönyvírást, hogy a felnőtt
könyvek írásának a szomorúságából
kikerüljek, bár a felnőtt verseimben
is sok öröm van, de a gyerekkönyvekbe nem engedek be semmilyen
szomorúságot. A gyerekverseknél
pedig a megértési előtti szintre apellálok, a nyelv zenéjére.
A legkedvesebb munkám a gyerekkönyvek között Beatrix
Potter Nyúl Péter könyvének a fordítása volt, ami családi
vállalkozás lett a végére.”
(Szabó T. Anna a gyerekkönyvekről)

„A rendszerváltásig nem volt Magyarországon tényleges könyvkereskedelem, hanem inkább csak a könyvelosztásnak voltak különböző formái.
Az 1969-ben megnyílt Fókusz Könyv
áruház volt az első jele volt annak,
hogy a könyvvel kereskedni is lehet.
A kultúra és így a könyv is maga is áru.
A kétezres évek elején a nagy bevásárlóközpontok kezdtek
rábeszélni arra, hogy könyvesboltokat nyissunk a plázákban,
ahol 6-700 négyzetméteres nyugati stílusú könyváruházak is
elférnek, akkor mondtam nekik, hogy nézzék meg a Fókuszt,
ahol közel 2000 négyzetméteren árusítunk könyveket.”
(Kolosi Tamás a Fókusz Könyváruházról)

„Morcsányi Géza sokunknak egy apa
figura. Amikor én 2005-ben a Mag
vető
be érkeztem, addigra Gézáék
már megmentették a kiadót. Velem
akkor madarat lehetett fogatni. Ez volt
a felnőtté válásomnak és az íróvá
avatásomnak a rítusa. A Magvetőben
megismerhettem azokat a nagyszerű
munkatársakat, akik akkor már évtizedek óta dolgoztak
ugyanott és rengeteg mindent átéltek együtt: Balázs Juditot,
János Rozáliát és Bezúr Györgyit, a legendás műszaki szerkesztőt. Ők mindent tudtak erről a szakmáról: a szerzőkről,
az olvasókról, a nyomdákról; egyszerűen a könyvkészítésről.”
(Grecsó Krisztián a Magvetőről)
RENDELJEN KÖNYVET JÚLIUS 4-IG!
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ÉLETMÓD

Újra kapha
tó
a sorozatb
an:
SZLOVÉNIA
THAIFÖLD
AMSZTERD
AM
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CR030

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CR031

Fordította: Balázs István

Fordította: Csák Lilla

Marco Polo: Kréta

Marco Polo: Norvégia

Kréta Görögország legnagyobb, egyben Európa egyik legősibb eredetű, legsokrétűbb szigete is. Nem véletlen, hogy évről évre turisták
tömege zarándokol el a Nagy Szigetre – ahogy a helybeliek becézik
Krétát. Kréta egyaránt kínál mozgalmasságot és nyugalmat. Erre
a vonzó szigetre kalauzol bennünket a Marco Polo-sorozat naprakész információkat tartalmazó és színes képekkel, illetve térképekkel
illusztrált új kötete.

Norvégia a fjordok, az egyedülálló középkori fatemplomok és a hygge-életérzés országa. Utazzunk bár postahajón a vadregényes partvidék mentén, expresszhajón a Sognefjordban meredek hegyoldalak között, vagy fenn északon a sarki fény nyomában – elbűvöl
a tiszta természet. Ebbe a vadregényes országba kalauzol bennünket a Marco Polo-sorozat új kötete – naprakész információval, térképekkel és színes fotókkal.

Maczó Balázs

Bart Dániel

Terézvárosi barangolás

Az arany folyam

A Sétakönyvek-sorozat második része nemcsak építészeti leírást ad Budapest legszebb századfordulós épületeiről, de azt is
megtudhatjuk, hogy kiknek köszönhetjük
mindezt. Az építészek bemutatása mellett
az építtető családok izgalmas történetei is
napvilágra kerülnek.
Bolti ár: 3699 Ft
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CR041
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A sör életrajza

Alexandra Jones

Sajtimádók zsebkönyve

Bart Dániel sörtörténeti alapvetése izgalmas, mint egy történelmi krimi, alapos,
mint egy gasztronómiai szakkönyv, finom
humorral operál, mint egy elegáns angol
nagyregény. Mégsem mondhatjuk, hogy
letehetetlen: muszáj néha megszakítani az olvasását – pont annyi ideig, amíg
az ember kiönti a sört a pohárba.

Ez a könyvecske mindenkinek szól, az alkalmi sajtfogyasztónak és az ínyencnek egyaránt, mert választ kaphat belőle
az összes fontos kérdésre, mint például:
Hogyan készül a sajt? Mitől olvadnak különbözően a sajtok? Milyen a tökéletes
sajtkóstoló menüsor? Hogyan válasszunk
bort vagy sört a sajtokhoz? Hogyan csináljunk otthon sajtot?

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CR032

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CR033

KÖNYVKLUB

ÉLETMÓD

Csóka Judit

Goodwill Barbara

Imolya Patricia

Meseterápiás utak és kalandok

Te is lehetsz időmilliomos
anyuka

Esetlapok

A Meseterápiás utak és kalandok legalább
annyira ajánlott a szakembereknek (pszichológusoknak, terapeutáknak és pedagógusoknak), mint amennyire mindenki
másnak is, hiszen a mese szinte mindenre
képes: szórakoztat, elgondolkodtat, gyógyít
és vigaszt nyújt.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CR034

„A másokkal való kapcsolatod az önmagaddal való kapcsolatoddal kezdődik. Ha
magadnak nem adsz, nem lesz miből továbbadnod azoknak, akik fontosak neked.
Az, hogy felelősséget vállalsz a jóllétedért
és megtanulsz az erőforrásaiddal bánni,
hozzásegít ahhoz, hogy egyensúlyba kerülj
magaddal.” Az édesanya és coach könyvéből elsajátíthatjuk az öngondoskodás
képességét – hogy legyen miből adnunk.

Az Esetlapok novellái egy orvostanhallgató
hideg fejjel írt, mégis lírai beszámolói arról
az öt évről, amelyet önkéntes szekundánsként és segédápolóként töltött el az egyetemi évei alatt.
Megjelenés: június 7.
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CR039

Megjelenés: június 7.
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CR037

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CR035

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CR036

Joy Langley

Dr. Rita Santos

Stressz

Pánik

A stressz a szervezet természetes válaszreakciója a külső ingerekre.
Beépített mechanizmus, amely arra hivatott, hogy óvjon bennünket
– ám megbetegíthet, ha nem tudjuk kezelni. Szerencsére a stresszt
képesek vagyunk kontrollálni, s a megfelelő tudással a javunkra is
fordíthatjuk. Ha megérted a stresszt ahelyett, hogy megpróbálnád
kiiktatni, egészségesebb gondolkodásmódot alakíthatsz ki.

A pánikrohamok ijesztőnek tűnnek, különösen, ha nem érted, mi
történik veled. Ám ha megtanulod felismerni, megérteni és kezelni
a jelenséget, akkor máris nyertél: egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet. Dr. Rita Santos praktikus módszereket ajánl a kiváltó
okok felismeréséhez és érzelmeink jobb megértéséhez, melyekkel
újszerű módon viszonyulhatunk a szorongásainkhoz.

KÖNYVKLUB
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ISMERETTERJESZTŐ

Julianna Margulies

Napsugárlány

Egy rendkívüli élet
A férjem védelmében és a Vészhelyzet című sorozatokban emlékezetes alakításokat nyújtó színésznő, Julianna Margulies biztos
kézzel jegyzi le élete és munkája
történetét ebben a felkavaró memoárban. A Napsugárlány című
könyv kendőzetlenül őszinte és
magával ragadó önéletrajz egy
olyan nő tollából, aki a nehézségek közepette sem hátrál meg,
és ezzel erőt ad embertársainak.
Megjelenés: június 7.
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CR038

Zarifa Adiba

Zenével a szabadságért
,,Egyre gyakrabban zaklattak az utcán. Természetesen nem minden férfi ismerte fel
bennem Zarifát, a karmesternőt, de a megjelenésem irritálta őket: a ruhám, a nadrágom, a tornacipőm, a lazán a hajamra vetett kendőm. A fővárosban voltunk ugyan,
de a háború, meg a falujukból elüldözött
vidékiek beözönlése Kabulba azzal járt
együtt, hogy beszabadult ide egyre több
maradi felfogás is.”
Fordította: Árokszállásy Zoltán
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CR040

Rachel Trethewey

Sztehlo Gábor

Roman Sandgruber

A Churchill lányok

Háromszázhatvanöt nap

Hitler apja

Nagy-Britannia legjelentősebb politikusának lányai akkor is igényt tarthatnának
az olvasó figyelmére, ha nem lennének
önmagukban is rendkívüli személyiségek.
Diana, a politikusfeleség, Sarah, a híres film
színésznő és Mary, az aktív közszereplő nagyon különböztek egymástól, és az életük
is másként alakult, de mindvégig erős testvéri szeretet kötötte őket össze.
Fordította: Mesterházi Mónika
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CR042
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Emlékek a magyarországi
zsidómentésről 1944-ben

Sztehlo Gábor evangélikus lelkész, a Világ
Igaza visszatekint 1944-es embermentő tevékenységére. A nyilas uralom és Budapest
ostroma idején csaknem 2000 üldözött
gyereket és felnőttet mentett meg. A háború után az árván maradt gyerekek számára demokratikus alapon működő árvaházat hozott létre. Sztehlo munkásságának
legfontosabb dokumentuma most először
olvasható csonkítatlan, teljes formában.
Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CR044

Szenzációs lelet változtatta meg radikálisan a képet, amelyet eddig Adolf Hitler
apjáról, Alois Hitlerről és a Hitler családról
alkothattunk: az apa kötegnyi, megsárgult
levele egy padláson vészelte át a ,,Führer”
személyes dokumentumait eltüntető náci
időket, s került a történész szerző, Roman
Sandgruber kezébe a közelmúltban.
Fordította: Győri László
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CR043

KÖNYVKLUB
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SZTÁLIN
A PÉLDAKÉP:

Részlet Stefan Aust és Adrian Geiges Hszi Csin-ping – a világ legnagyobb hatalmú embere című
könyvből, mely a Corvina Kiadó gondozásában jelent meg. Fordította: Balázs István.
Miután 2012 novemberében Hszi Csinpinget a Kínai Kommunista Párt 18.
kongresszusán főtitkárrá választották,
egyértelmű bejelentést tett: „A Szovjetunió és a Szovjetunió Kommunista
Pártja történetének elutasítása, Lenin
és Sztálin megtagadása, azt jelenti,
hogy történelmi nihilizmusba süllyedünk, ami összezavarja gondolkodásunkat, és minden szinten aláássa
a párt szervezeteit.”
Sztálin iránti elkötelezettségével
Hszi Csin-ping egyfajta anti-Gorbacsovként határozza meg a helyét. Gorbacsov

az októberi forradalom 70. évfordulóján mondott felszólalásában ezt mondta: „Néha azt állítják, hogy Sztálin nem
tudott az önkény sok tényéről. A rendelkezésünkre álló dokumentumokból kiderül, hogy ez nem így van.
Sztálinnak és legközelebbi bizalmasainak a bűne, akik felelősek a párttal
és a néppel szembeni megtorló intézkedésekért és az önkényért, nagy
és jóvátehetetlen.”
Mi nyűgözi le Hszi Csin-pinget egy
olyan zsarnokban, mint Sztálin? Sztálinnak is olyan politikus versenytársakkal

Stefan Aust – Adrian Geiges

Hszi Csin-ping

A világ legnagyobb
hatalmú embere
Nincs még egy olyan téma,
amely annyira kényesnek számítana Kínában, mint a pekingi elithez tartozó politikusokról írni, sőt,
ez akár veszélyes is lehet: 2015ben Hongkongban öt könyvkereskedő tűnt el, feltételezhetően
a kínai biztonsági erők hurcolták
el őket. Egyetlen bűnük, hogy
könyveket adtak ki vagy árusítottak Peking titokzatosságba burkolózó, vezető politikai kasztjáról.
És aligha akad még valaki, akinek az esetében az információhiány olyan nyilvánvaló lenne, mint
épp a pártfőtitkár és államelnök,
Hszi Csin-ping esetében.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CR045

KÖNYVKLUB

szemben kellett felülkerekednie, mint
Trockij és Buharin, akárcsak Hszi
Csin-pingnek most Po Hszi-lajjal és
másokkal szemben. 2012 szeptemberében valami rendkívüli történik: Hszi
nyomtalanul eltűnik. Nem megy el
a Hillary Clintonnal, az Egyesült Államok akkori külügyminiszterével megbeszélt találkozóra, és nem utazik el
a Pekingtől délkeletre fekvő, fontos kikötővárosban, Tiencsinben rendezett
Világgazdasági Fórumra sem. Feltételezik, hogy Hszi ellenfelei belső körökben
elhíresztelték: nem ő lesz Kína új vezetője, hanem Li Ko-csiang, aki Hszihez
hasonlóan a Politikai Bizottság állandó
tagja, ráadásul két évvel fiatalabb nála.
Hszitől eltérően Li nem a vörös arisztokráciából származik, hanem egy paraszt gyermeke. Hszihez hasonlóan ő is
vidéken jutott feljebb, 43 évesen lett
a legfiatalabb kínai kormányzó Honanban, később pedig párttitkár Liaoning
tartományban. Li Ko-csiang szóba kerülése 2012 elején a párt és az állam lehetséges vezetőjeként egy utolsó kísérlet
volt Hszi megállítására. „Egy átlagos kínai funkcionárius vélhetően azt mondta volna: »Nos, rendben, ha erre gondolsz, osszuk el a feladatokat másképp«
– állítja Jörg Wuttke. – Hszinek ellenben azt a látszatot kellett keltenie, hogy
távozik, és azt érzékeltetnie: akkor inkább nem csinálok semmit. Magyarázzátok meg a világnak, hogy leendő elnökként felépítettetek engem, most meg
mégis valaki más lesz az. Eltűnt tehát
arra az ominózus két hétre, mire találgatások merültek fel egy merényletkísérletről vagy betegségről – mígnem a párt
végre rájött: ezt nem lehet megfelelően
elmagyarázni a lakosságnak és a világnak. Így aztán beadták a derekukat, és
úgy tűnik, megkérték, jöjjön vissza.”
RENDELJEN KÖNYVET JÚLIUS 4-IG!
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ULPIUS BARÁTI KÖR

Andrej Kurkov

Napoleon Hill

Geneva Lee

A halál és a pingvin

Gondolkozz és gazdagodj

Uralkodj rajtam

Viktor önjelölt íróként egy királypingvin
társaságában tengeti napjait Kijevben, mikor szokatlan állásajánlatot kap a helyi lap
főszerkesztőjétől: írja meg még élő kijevi hírességek nekrológját. Mikor azonban egy
nap nyomtatásban látja egyik remekművét, melynek alanya gyanús baleset áldozata lett, ráeszmél, hogy írásai egy alvilági
játszma fontos eszközei, amiben neki hálátlan szerepet szántak.
Megjelenés: júnis 6.

„...a siker nem szorul magyarázatra, a kudarcot nem igazolja semmilyen alibi” Minden
idők legsikeresebb üzleti motivációs könyve. Több mint 30 millió példányban kelt el
világszerte. Napoleon Hill klasszikus nemzetközi bestselleréből megtanulhatod, hogyan lehetsz saját erődből gazdag, sikeres
és boldog.

Egy férfi, akinek a lába előtt hever a világ,
mégis tőlem lopott csókot. Fel kellett volna ismernem. Alexander volt, Cambridge
hercege. A királyi család rosszfiúja. A száműzetésben lévő trónörökös. Egy irányításmániás, követelődző, veszélyes férfi.
Figyelmeztetett, hogy tartsam távol magam, hogy a sajtó és a családja tönkre fognak tenni.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR607

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR603

Blanka Lipińska

Blanka Lipińska

Blanka Lipińska

365 nap

365 nap 2.

365 nap 3.

Laura Biel szicíliai élete mesébe illő. Káprázatos, nagyszabású esküvő, egy férj, aki
mindent megtesz érte és megad neki.
Minden tökéletes lenne, ha nincs az a kis
szépséghiba, hogy mindenütt gengszterek vannak, egy közelebbről meg nem határozott bűntény lóg a levegőben, valaki
folyton megpróbálja Laurát elrabolni és
megölni.

A terhes Laurát lövés éri. A legjobb orvosok küzdenek életéért. Férjének, a szíciliai
maffiavezérnek meg kell hoznia élete legnehezebb döntését – kit mentsen meg:
szerelmét vagy gyermeküket... Hogy dönt
Massimo? Laura nélkül lehet még értelme
az életének? Képes lesz egyedül felnevelni
a fiukat? Gondolatok milliói cikáznak a fejében, de egy sem hoz megnyugvást. Nem
tudja, hogyan alakul családja sorsa.

A Laura Biel és a barátja álomvakációjukat töltik a gyönyörű Szicílián. Útjuk második napján, Laura huszonkilencedik
születésnapján a lányt elrabolják. Az emberrabló nem más, mint egy jelentős szicíliai maffiacsalád feje, az ellenállhatatlanul jóképű don, Massimo Toricelli, aki
tűzön-vízen át harcol azért, hogy Laurát
megszerezze.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR604
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Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CR602
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Az a nap

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR605

Még 365 nap

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR606
KÖNYVKLUB

MMA KIADÓ

Ablonczy László

Karen Sztyepanjan

Sümegi György

Béres Ilona

Shakespeare, Bahtyin és
Dosztojevszkij: hősök és szerzők
a kitágított valóságban

Tehát ez a háború?

Temérdek színpadi szerep, megannyi játékfilm, tévéfilm és szinkron, seregnyi
legendás színész- és pályatárs. Az MMA
Kiadó impozáns albuma Ablonczy László
teljes pályát végigkísérő tanulmányával
és rengeteg fotóval tiszteleg az idén nyolcvanesztendős Béres Ilona előtt.
Megjelenés: június
Bolti ár: 5400 Ft
Klubár: 5020 Ft
Rendelési kód: CR801

Világirodalmi szinten is páratlan vállalkozás az angol dráma és az orosz regény két
gigászának egymás mellé állítása. Az életművek egészére kiterjedő, izgalmas kultúrtörténeti barangolást Bahtyin maszkés karneválelméletének felülvizsgálata
teszi teljessé.
Megjelenés: június
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CR803

A gazdagon illusztrált, eredeti fotókat,
festményeket, grafikákat és dokumentumokat felvonultató kötet hét olyan képzőművésznek (köztük a később világhírűvé
váló Szalay Lajosnak) állít emléket, akik
a II. világháború során haditudósítóként
járták meg a Dont és a keleti frontot.
Megjelenés: június
Bolti ár: 4800 Ft
Klubár: 4460 Ft
Rendelési kód: CR805

Cs. Szabó László

Sturcz János

Szilágyi István

Doveri átkelés / Magyar néző /
Fegyveres Európa

Dante Pokla ma

Agancsbozót

Az impozáns album egy esszébe ágyazott
képzőművészeti túlvilágjárás, ahol Baksai
József, Gaál József és Szurcsik József a pokol
modern képeivel, Lovas Ilona a felemelkedés alkotásaival válik kalauzunkká.

Szilágyi István 1990-ben publikált regényének újbóli megjelentetése fontos lépés a kiváló erdélyi író életműkiadásában.
A parabolaként, ellenutópiaként és fantasztikus-mitologikus regényként is olvasható mű a rendszerváltás kori kisebbségi
lét allegóriája is egyben.

Helyzetkép, útirajz, útinapló – egyre megy:
Cs. Szabó László a háborgó történelem és
a ’30-as évek végi, forrongó Európa bebarangolásakor is az egyetemes szellem nevében és védelmében ír. Nem is akar, nem is
tud másképp.
Megjelenés: június
Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CR802

KÖNYVKLUB

Megjelenés: június
Bolti ár: 8400 Ft
Klubár: 7810 Ft
Rendelési kód: CR804

Megjelenés: június
Bolti ár: 5200 Ft
Klubár: 4835 Ft
Rendelési kód: CR806

RENDELJEN KÖNYVET JÚLIUS 4-IG!
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PARNASSZUS KIADÓ
Turczi István –
Vásárhelyi Antal

Kettős látás
Rendkívül izgalmas és egyedinek mondható vállalkozás e két
alkotóművész közös munkája,
a Kettős látás. Vásárhelyi Antal
(1950), a szatmárnémeti születésű, és 1979 óta Magyarországon élő festő- és grafikusművész, a Magyar Rézkarcoló és
Litográfus Művész Egyesület elnöke ma már nemzetközileg elismert, külföldön gyakran kiállító alkotónk. Turczi István (1957)
József Attila- és Babérkoszorú és
Prima Primissima-díjas költő-műfordító és lapalapító, akinek verseit 15 nyelvre fordították, és számos önálló kötete jelent meg.
Kiadja a Magyar PEN Club
Megjelenés: június 9.
Bolti ár: 2940 Ft
Klubár: 2730 Ft
Rendelési kód: CR101

Onagy Zoltán

Kákonyi Lucia

Az ember mindig azt gondolta, fogadott
volna rá, hogy ekkora decemberi csendhez
csendrendelet, tételes felsorolás, aláíratott
okmány és pecsétes igazolás szükséges.
Nehezen fogadja el a nem-et, hiszen a nem
ellentmond az életszerű, élethez közeli formációknak, mert az élet nehezen tűrhető
zajjal, szaggal és zűrzavarral jár.

Olvasod a novellákat, és aha élményed
van. Veled is megtörténhetett volna, esetleg meg is történt, magadra ismertél a sorok között. Netalántán azt hiszed a történetek a szerzőről szólnak. Szaggattál már
nokedlit? Veszel néhány tojást, valamennyi
lisztet, hozzáadsz egy-két csipetnyi sót, ös�szedolgozod az alapanyagokat, egy fazékban vizet forralsz, a szaggatón áttuszkolod
a tésztamasszát; bele a lobogó vízbe. A végeredmény a gőzölgő, friss nokedli.
Megjelenés: június 9.
Bolti ár: 2100 Ft
Klubár: 1950 Ft
Rendelési kód: CR103

Forgácsok a gép alól

Megjelenés: június 9.
Bolti ár: 2100 Ft
Klubár: 1950 Ft
Rendelési kód: CR104
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Nokedliszaggató

Gömöri György

Alkonyi séta

Az Alkonyi séta az 1934-ben született
Gömöri György tizenötödik magyar verseskötete, ami főleg az elmúlt öt év versterméséből válogat. Bár Gömöri Londonban él, inkább a modern magyar, mint az
angol vershagyomány folytatója, bár egyes
verseit a kortárs lengyel lírára jellemző irónia is színezi. Ezekben a versekben egyszerre
van jelen a magyar és az európai történelem, a természet vissza-visszatérő élménye
és a közéleti problémák iránti fogékonyság.
Megjelnés: június 9.
Bolti ár: 2520 Ft
Klubár: 2340 Ft
Rendelési kód: CR102

Parnasszus

Költészeti folyóirat XXVIII. évfolyam
2022-ben jelentős előrelépést tett a folyóirat és évi 6 lapszám megjelentetésére vállalkozott a szerkesztőség, ami azt jelenti,
hogy a 4 hagyományos Parnasszus lapszám
megjelentetésén túl 2 számot világirodalmi/világköltészeti magazin formájában, eltérő borítóval és önálló szerkesztőkkel jelentet meg a korábbi népszerű, Lyra Mundi
számaink hagyományaira alapozva.
Megjelenés: június 9.
Bolti ár: 630 Ft
Klubár: 585 Ft
Rendelési kód: CR105

KÖNYVKLUB

HVG KÖNYVEK

Gálvölgyi János – Kövesdi Péter

Békési Tímea – Dr. Kassai Szilvia

Hivatásos rajongó

Újraépített életek

Gálvölgyi János már gyerekként megszállottan lelkesedett a színházért: szenvedélyes autogramgyűjtőként ünnepelt
színészekkel elegyedett szóba a művészbejáróknál. Rajongása a mai napig megmaradt. A könyvben színházi és tévés élményeiről, nagy pályatársakról és méltatlanul
elfeledett epizódszereplőkről mesél.

Milliókat érint, mégis kevés szó esik arról,
hogy a függő szülők gyermekei felnőttként milyen pszichés problémákkal küzdenek. A szakértő szerzők és az érintettek
történetei segítenek feldolgozni a szenvedélybeteg felmenők okozta traumát, és
megakasztani a generációról generációra
továbbadott mintákat.

Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4555 Ft
Rendelési kód: CR201

Bolti ár: 3700 Ft
Klubár: 3440 Ft
Rendelési kód: CR202

Történetek színházról,
pályatársakról

Történetek szenvedélybeteg
szülők felnőtt gyermekeiről

Shamil Thakrar – Kavi Thakrar –
Naved Nasir

Egy falat India

A legendás Dishoom étterem
legjobb receptjei
Az étterem alapítói nemcsak a legfinomabb receptjeiket osztják meg, hanem utazásra is invitálnak. Miközben megtanuljuk
elkészíteni az autentikus indiai fogásokat –
a csatnikat és szamószákat, a maszálákat és
a nánkenyeret –, bebarangoljuk a nyüzsgő,
kozmopolita Bombayt is.
Bolti ár: 8500 Ft
Klubár: 7905 Ft
Rendelési kód: CR203

Silke Rose West – Joseph Sarosy

Hogyan meséljünk
gyerekeknek?
A mesélés számos előnnyel jár: a gyerekek
élvezik a történeteket, amelyek fejlesztik
a képességeiket, miközben bensőséges
kapcsolatot építenek a mesemondóval –
aki pedig átéli ennek az ősi, kreatív kifejezésmódnak az örömét. A színes, praktikus
kötet szakértő szerzői segítenek, hogy
bárkiből mesemondó válhasson.
Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CR204

KÖNYVKLUB

Lovak és pónik

Minden, amit tudnod kell
a lófajtákról, a gondozásról, a felszerszámozásról és a lovaglásról!
Miért patkolják a lovakat? Tényleg tudnak állva is aludni? Vajon megfejthetjük, mi jár a ló fejében?
Ha szeretnéd megismerni ezeket a gyönyörű állatokat, ebben az enciklopédiában választ találsz a kérdéseidre!
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4555 Ft
Rendelési kód: CR205

Találd meg!

Kedvenc dolgaim
Böngészd át a vidám és mozgalmas
jeleneteket, hogy rátalálj kedvenc játékaidra, csemegéidre és sok más elrejtett apróságra! Kövesd a szereplőket,
és meséld el, mi történik velük! Cirmi
minden képen ott van – észreveszed,
hol bujkál?
Bolti ár: 3600 Ft
Klubár: 3345 Ft
Rendelési kód: CR206
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LAZI KIADÓ

INSPIRÁLÓ
INTERJÚK ÉS
TÖRTÉNETEK

HITELES ÍRÁSOK
AZ ÉLETRŐL

A LÍRA KÖNYVKLUB
OLVASÓINAK
40 % KEDVEZMÉNYT
AJÁNLUNK FEL*

LÉLEKTAN A
HÉTKÖZNAPOKBAN

A megrendelés
a kepmas.hu/kuponos-elofizetes
oldalon a LÍRA2022 kuponkóddal
érvényesíthető

KULTURÁLIS
TARTALMAK
SZAKÉRTŐI
TANÁCSOK

*Az ajánlat a 2022. július 4-ig bankszámlánkra beérkezett vagy készpénzben
kiegyenlített belföldi, nyomtatott Képmás magazin előfizetésekre érvényes.
A kedvezmény szintje a magazin 895 Ft-os árához képest értendő.

Gál Vilmos

Nagy Lajos király I.

Latrok ideje

Károly Róbert király ötvennégy évesen
meghalt, és Lajos még gyermekként került
trónra. Az ő életét bemutató sorozat első
kötete ezt a kezdeti időszakot vázolja. Kiderül, hogy a korabeli politikai színjátékok milyen módszerekkel érvényesültek, s tettek
tönkre uralkodók közötti egyezségeket...

1848. március 19., Nagyenyed. Három kollégiumi diák aznap este tudja meg, hogy
Pesten győzött a forradalom. A jó barátok
addigi nyugodt élete fenekestül felfordul.
Történelmi időket élnek meg, pillanatok
alatt felnőtté válnak: politizálnak, dolgoznak, harcolnak, szeretnek, ölnek és ölelnek.

Noha a kávé története nem nyúlik olyan
messzire vissza az időben, mint például
a boré, ám ez a történet – ideértve a kávéházak történetét is – így is páratlanul gazdag, akárcsak ennek a méltán népszerű italnak az aromája. Ezt bizonyítja kötetünk is,
amely a kávéhoz kapcsolódó irodalomból
szemezget.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CR301

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CR302

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CR303

Aranysarkantyús lovagok
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Csészénkben a világ

Benkő László
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Erdély 1848–1849

A kávé füveskönyve
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ATLANTIC PRESS

Kerék-Bárczy Szabolcs

Kulcsár István

Michael Cody Uris

Csatasorban

Privát panoptikum

Az Uris-háromszög

Kíméletlen őszinteséggel teregeti ki a hazai politikai elit szennyesét könyvében
Kerék-Bárczy Szabolcs, akinél jobban
kevesen ismerik belülről a rendszerváltás utáni magyar pártok és vezetőik
ügyes-bajos dolgait és akinek a mai magyar közélet szinte valamennyi jelentős
szereplőjéről közlendője van.

A Privát panoptikum olvasói elmerülhetnek a saját múltjukban, betekintést nyerhetnek az „antivilágokba”, melyekben
nem volt internet, wikipédia, okostelefon és villany-roller, ám ahol a keserves
napokban is bőven áradt a humor, buzgott a szellem, a minden hatalommal
dacoló tehetség és élni akarás.

Leon Uris fiának sokkoló memoárjában
a híres író empatikus, ugyanakkor önimádó személyisége bontakozik ki. Apja iránti rajongásán túl, borzadva és csodálva
olvashatunk a híres író életéről, fiának,
Mike-nak a megpróbáltatásairól, és apjának második felesége iránt érzett, tragédiába torkolló vonzalmáról.

Bolti ár: 5800 Ft
Klubár: 5390 Ft
Rendelési kód: CR304

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CR305

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CR306

WHITE GOLDEN BOOK
Sigrid Sohlmann –
Christian Dadak

A nők és a rák

Segítség az érintetteknek és
hozzátartozóiknak

E mese főhőse Lili, a bájos, ám kíváncsi
kiskacsa, akit a megáradt patak elsodor
a baromfiudvarból a családjától, és magára marad. Megmentője az Öreg Molnár, aki istápolja, míg fel nem nő. Pár hónap múltán szomorúan búcsúzik tőle,
amikor Nádi a gyönyörű vadkacsa magával viszi Lilit az új otthonába.

A rák diagnózisának elhangzása hirtelen megváltoztat mindent. A kezdeti sokk normális reakció, majd
számtalan kérdés merül fel. A beteget beszippantja egy számára
ismeretlen rendszer. Minél többet
tud ezekről, annál könnyebben érti,
mi miért történik, s csökken a kiszolgáltatottság érzése is.
A könyv leírja az egyes nőgyógyászati rákos kórképeket, kezelésük módjait, hatásait, olyat is
felvet, amiket gyakran nincs kivel megbeszélni (pl. önértékelés, párkapcsolat, szexualitás). Így
az érintettek és segítőik is jobban
megérthetik, a betegségnek milyen testi-lelki hatásai vannak,
miben segíthetnek.

Bolti ár: 4980 Ft
Klubár: 4630 Ft
Rendelési kód: CR308

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CR307

Hegyi Gabriella

Fehér vadkacsák

KÖNYVKLUB
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EQUIBRILYUM
Jakabovics Tibor

Mókusugrás
Ültess fát!

Emelkedő tengerszint, melegedő telek és perzselő nyarak, világvége. A klímaváltozásról szóló kommunikáció a legtöbb esetben nem csak félelemkeltő, hanem sokunk számára egyenesen bénító. Mit is tehetne a „kisember” egy ilyen
elsöprő folyamat ellen? A válasz egyszerű: ültessünk fát! Erre buzdít Jakabovics
Tibor Mókusugrás című könyvében, mellyel megnevetteti, elgondolkodtatja,
és bizony meg is hatja az Olvasót.
Scherer Péter színművész szavai a könyvről:
„Elvarázsolt, hogy valaki egyszer csak megváltoztatja az egész életét azért, hogy fákat ültessen, mert úgy érzi, fizetnie kell
azért, hogy a Föld nevű luxusszálloda eltart minket.”
A Mókusugrás új kiadását Sebők Zsófi manuális technikával készült, a természet szeretetét sugárzó illusztrációi díszítik.

5+

Jakabovics Tibor

Szerintemezazegész

Bolti ár: 4790 Ft
Klubár: 4450 Ft
Rendelési kód: CR312

BANDER BOOK
Bander Anita

Végzetes vallomások
Shannon Kohl, fiatal egyetemista
lány, ígéretes jövővel. Tökéletes
családi idill veszi körül. A huszonnégy éves lány rejtélyes eltűnése
megrendíti szüleit és lánytestvérét,
Chloét. A hosszan tartó nyomozás
során többen gyanúba keverednek, miközben egy másik szálon
végigkövethető egy széthullani
készülő család képe.

Ez korhatáros meselemez, „rendes, 18-as
karikával, mert van benne vércsiga, meg
sminkelt vadkoca, és rémpók is… 5–10
éveseknek finoman szólva is ajánlott, alatta/felette szülői felügyelettel az előirat
szerint, étkezések alatt, vagy között, esetleg helyett.”
A Jakabovics Tibor azonos című családi mesekönyvéből készült, Scherer Péter
színművész tolmácsolásában most meg
is szólaló hangoskönyvben „számtalan
ötletet találhatunk arra, hogy gyerekeknek milyen módon segíthetünk elviselni
az ismeretlen, kiszámíthatatlan helyzeteket: a számukra legtermészetesebb eszközökkel, a játékkal, fantáziával, a természettel való találkozás minden formájával,
a felnőttekkel való intim kapcsolat elérhetőségével és erejével, mozgással, sok-sok
humorral, és mesével. Akár a Szerintemezazegész közös hallgatásával.” Köhler Kata
pszichológus
Könyv:
Bolti ár: 4970 Ft
Klubár: 4620 Ft
Rendelési kód: CR310
Hangoskönyv:
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR311

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR309
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MANÓ KÖNYVEK

TITKOKAT, REJTÉLYEKET, KALANDOKAT REJTENEK

A „MAI CSÍKOS KÖNYVEK”
Az Új Kedvencek-sorozat első három részének szerzőit kérdeztük,
hogy miért választotta az adott korszakot, és mit tanult a főhősétől?

Baár Tünde: „Zebegényben, a Duna
parton álló kékre festett manzártetős házak és a házszámokra felfestett
napraforgók gróf Károlyi Lászlóné
Apponyi Franciska emlékét idézik.
Az 1920-as évek végén költözött ide
és megjelenésével felforgatta a település életét. Társadalmi rangja ellenére
nem a távolságtartás jellemezte, finoman fogalmazva; nem a helyzetéből
adódó elvárások szerint élte életét.
Mezítláb, cigány ruhában barangolta
be a vidéket, maga köré gyűjtötte a falu
gyermekeit. Megalakította Virágegyletét, minden tag egy virágról vagy
énekesmadárról kapta nevét. A grófnő, azaz Napraforgó, számtalan módon támogatta védenceit. Jelmondata,
szellemisége soha nem volt időt állóbb:
„Akinek érdemén felül van, adósa annak, akinek hibáján kívül nincs”.

Maros Edit: „Azért a XX. században keresgéltem, mert ezt a korszakot ismerem és szeretem a legjobban.
A színház- és filmművészet is mindig
vonzott, így jutottam el Karády Katalin
alakjához, akiről kislányként hallottam először: dédnagymamám fiatalon, mint cukrászkisasszony egyszer
kiszolgálta a művésznőt, ezt rendkívül
izgalmasnak találtam. Ellentmondásos megítéléséről és életéről azóta is
rengeteget cikkeznek, legendás dalait
pedig mai előadók is szívesen feldolgozzák – hatása tehát napjainkban is
kézzel fogható. Az életében való kutakodás sok meglepetést tartogatott,
most lett például világos számomra,
milyen mély igazságérzet munkálkodott benne, és milyen bátran vállalta
a kockázatot is, ha úgy érezte, segíthet
a rászorulókon. Nem csak díva volt, de
nagybetűs ember is.”

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód:
CR048

Baár Tünde

A mezítlábas grófnő

10+

Egy igazi grófnő költözik a vízparti kastélyba, és ezzel a helybéliek élete is megváltozik. Baár Tünde regénye a múlt század Zebegényébe repít vissza, ahol
Károlyi Lászlóné Apponyi Franciska maga
köré gyűjtötte a falubeli gyerekeket, és varázslatos világot teremtett, a természet kincseivel, sporttal és sok mesével.

KÖNYVKLUB

Ruff Orsolya: „A Volt egy házban
a múlt és a jelen találkozik, és miközben Emma nevű hősöm egy új életet
próbál belakni, a ház titkaival együtt
megismer egy történetet, amelynek
gyökere a második világháború idejére
nyúlik vissza. Íróként az érdekelt, milyen lehet gyerekként megélni, amikor
a feje tetejére áll a világ (és írás közben
akkor még csak nem is sejtettem, hogy
a szomszédunkban mindez hamarosan
valósággá válik), és milyen lenyomata
marad az emlékezetben. Kiélezett helyzetekben az emberi kiállások is felértékelődnek, ezért is került bele egy olyan
szereplő, akinek alakját Karig Sára inspirálta. Ő volt az, aki nem ismert lehetetlent, és mindennel szembement, ha
azzal emberéleteket menthetett. A titkok, rejtélyek, kalandok mellett neki és
a hozzá hasonló bátraknak is emléket
akar állítani ez a könyv.”

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód:
CR046

Maros Edit

A szívemben titokban

10+

Lotti száműzetésnek éli meg, hogy vidéki rokonainál kell töltenie a nyári szünetet. Ám a padláson rábukkan egy füzetre,
amelyből nem csak sosem látott édesanyja
gyerekkori alakja bontakozik ki, hanem egy
letűnt kor legendás színésznő, Karády Kataliné is, akit rejtélyes szálak fűznek a kislány dédnagymamájához.

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód:
CR047

Ruff Orsolya

Volt egy ház

10+

Beköltözésük után Emma egy titokzatos
tárgyra bukkan, valaki különös jelet kapar egy diófába, a házban leomlik egy fal,
a környéken pedig felbukkan egy idegen,
akinek megjelenése semmi jót nem ígér.
Kódok és rejtvények, elsárgult levelek és
régi naplóbejegyzések során feltárul az elfeledett ház története.
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MANÓ KÖNYVEK

Bolti ár: 1290 Ft
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód:
CR051

Disney Suli
Iskolába készülök

Bolti ár: 1290 Ft
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód:
CR052

5+

Mickey és barátai a segítségedre sietnek,
hogy ezeket a logikai vagy éppen elgondolkodtató feladatokat játszi könnyedséggel
meg tudd oldani. Színes ceruzára és ragasztóra szükséged lesz, na meg persze az éleslátásodra és megfigyelőképességedre is. Indulhat a közös kaland? Tarts velünk, jó móka lesz.

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód:
CR054

Disney Suli
Törd a fejed 5-6 éveseknek

5+

5+

Disney Suli
Törd a fejed 3-4 éveseknek

3+

Micimackó, Tigris, Füles és Malacka a fejükbe vették, hogy segítenek neked. Hogy miben? Rajzolni, színezni, sormintát folytatni.
Így szép lassan a betűk vonalait, görbületeit
is meg tudjátok majd tanulni, ha követitek a
dombok, orrok, répák, kerítések körvonalait.

Ebben a füzetben játékos feladatok várnak
rád: meg kell találnod a hasonló képek közti
különbséget, vagy épp kakukktojást kell keresned, esetleg nyakörveket, rózsákat, teáskannákat kell számolnod. Sok-sok érdekes,
készségfejlesztő feladat vár rád! Kezdődhet
a játék?

Bolti ár: 2190 Ft
Klubár: 2035 Ft
Rendelési kód:
CR049

Bolti ár: 2190 Ft
Klubár: 2035 Ft
Rendelési kód:
CR050

Disney baby járművek
Dömper

0+

Disney baby járművek
Tűzoltó

0+

Ebben a füzetben játékos feladatok várnak rád: meg kell találnod a hasonló képek közti különbséget, vagy épp kakukk
tojást kell keresned, esetleg masnikat,
almákat, sütiket kell számolnod. Sok-sok
érdekes, készségfejlesztő feladat vár rád!

A dömper ide-oda megy, földet, homokot,
kavicsot szállít... Ez kemény munka, de barátok közt kellemesen telik a nap!

Tűz van! Tűz! Szerencsére Mickey tűzoltó
nagyon éber. Egy pillanat alatt megjelenik
tűzoltóautójával ott, ahol forró a levegő.

Corinne Giampaglia

Beatrix Potter világa

Tony Wolf

Erik és a valóra vált álom

4+

Erik egy kis házban él a hegyek lábánál
a családjával. Közeleg a nyári napforduló
ünnepe, a Szent Iván-éj. A legenda szerint
ezen a varázslatos éjszakán minden kívánság teljesül, és a természet életre kel. Erik
egy barátságos róka társaságában el is indul egy ősöreg fához, hogy végre megkapja azt, amire régóta vágyik...
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CR055
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Disney Suli
Írás-előkészítő

Bolti ár: 1990 Ft
Klubár: 1850 Ft
Rendelési kód:
CR053
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Nyúl Péter világa

1+

Boldog születésnapot!

Utazd körbe a világot!

4+

Nyúl Péter szülinapos! A családjával szeretne ünnepelni, de hirtelen mindenkinek
dolga akadt. Vajon egész nap egyedül fog
szomorkodni?

Kalandozz a világ legizgalmasabb városaiban, fedezd fel a leghíresebb látnivalókat,
szívd magadba a különleges helyek hangulatát! Olvasás közben játékos feladatokat is
találsz a könyvben.

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CR056

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CR057

KÖNYVKLUB

MANÓ KÖNYVEK

Bella Swift

A kiskutya,
aki sellő akart lenni

5+

Nála talán csak kedvenc gazdája, Anna
izgatottabb, mert alig várja, hogy végre
lásson egy valódi sellőt. De hiába keresik,
kutatják a part mentén, egyetlen hableányt
sem találnak. Milli nem akarja, hogy Anna
csalódott legyen, ezért elhatározza, hogy
ő maga lesz sellő. De ez bizony azzal jár,
hogy le kell győznie a félelmét, és meg kell
tanulnia a kutyaúszást...
Bolti ár: 1790 Ft
Klubár: 1660 Ft
Rendelési kód: CR058

Julia Boehme

Bori és a táncoló póni

7+

Bori nagyon örül, amikor megtudja, hogy
megint elmehet a lovastanyára, ahol lovastorna tábort szerveznek. Annával már
alig várják, hogy újra ülhessenek Karinán,
a kedvenc pónijukon. De a tanyán hamarosan már nem a kisherceg ülés lesz a legnagyobb nehézség. Egy új póninak sürgősen
segítségre van szüksége. Vajon Bori tud
majd segíteni rajta?
Bolti ár: 1690 Ft
Klubár: 1570 Ft
Rendelési kód: CR061

KÖNYVKLUB

Andreas H. Schmachtl

Alma Magdi
Mesék a barátságról

6+

Alma Magdi csodálkozik: barátja, Süni olyan
furcsán viselkedik mostanában! Hogyhogy
újabban szereti a fánkot cukormázzal?
Miért vásárol turistatérképet az erdei kiránduláshoz, holott ismeri az erdőt, mint a tenyerét? Molly, Magdi barátnője is tanácstalan. Pedig egyszerű a magyarázat…
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CR059

Balázsy Panna

Ökobanda 1.
Földindulás

8+

A négyrészes sorozat első kötetében Polli,
a szeplős vadóc, Manyi, a rakottszoknyás
mangaimádó, Döme, a deszkás és Benedek,
az elegáns úr megalapítják az ÖkoBandát.
Elhatározzák, hogy közelebb akarnak kerülni a természethez, ezért két hétig egy kis
családi gazdaságban segítenek. Megtanulnak kertészkedni, ültetni, állatokat etetni,
lelassulni és harmóniában élni.
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CR062

Rosalba Troiano

Rendkívüli történetek
20 rendkívüli lány

8+

20 történet olyan lányokról, akik a szívükre
hallgattak, és az útjukba kerülő akadályokat legyőzve végül megvalósították az álmaikat.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR060

Chantal Schreiber

Vágtázó szívek

10+

Rosa gondolatai csak a szünidei lovasbemutató körül forognak. De van még valami, amit nem tud kiverni a fejéből: a legjobb barátja, Daniel összejött Ollie-val.
Ezzel a ténnyel azonban egyáltalán nem
tud megbarátkozni. Aztán egy nap találkozik Finnel, az utazóval. Egy igazi nyári tündérmese veszi kezdetét – bizsergő érzéssel
és csodálatos órákkal szeretett lovaival...
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CR063
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MENŐ KÖNYVEK

Robin Stevens

Úrilányok nem gyilkolnak
Hova tűnt Miss Bell?

Daisy Wells és Hazel Wong elhatározzák, hogy titkos nyomozóirodát alapítanak a Deepdean Leány
iskolában. Ám ó ideig nem akad
igazán izgalmas ügyük. Hazel egy
este a tornaterembe lépve holtan
találja a természettudományt tanító Miss Bellt.
Megjelenés: június 9.
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CR064

10+

Catherine Rider

Csók Míkonoszon

12+

Izzy nem így képzelte a vakációt. Ahelyett,
hogy színpadon szórakoztatná egy üdülőhajó közönségét, gyerekekre kell vigyáznia.
Zach Chicagóban nőtt fel, és csak ritkán
látja görög rokonait. Úgy tűnik, a család
már eldöntötte, hogy mi lesz a sorsa. Amikor a két fiatal útjai véletlenül keresztezik
egymást Míkonoszon, mindketten úgy érzik, valami fontos történt az életükben.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CR065

Adam Silvera

Mindketten meghalnak
a végén

Mészáros Dorka

Filter nélkül

18+

Hosszú, szőke haj, kék szem, babaarc: Írisz
egyszerűen tökéletes. Az Instagramján több
ezren követik, egy modellügynökség pedig
őt akarja egy új parfüm arcának. Ám a lány
a munkát csak eszköznek tekinti a célja eléréséhez. Amikor sikeresen pályázik egy
neves külföldi egyetemi ösztöndíjra, olyan
akadályok állják útját, amelyek egy részét
önmagában kell leküzdenie.
Megjelenés: június 6.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR067
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Szeptember 5-én, kicsivel éjfél
után a Halál-Hírek felhívja Mateo
Torrezt és Rufus Emeteriót. Rossz
hírei vannak számukra: még aznap meghalnak. Mateo és Rufus
nem ismerik egymást, de szeretnének egy új barátot találni
a Végnapjukon. A jó hír: erre is
létezik egy alkalmazás, a neve:
Végső Barát. Rufus és Mateo
egyetlen nap alatt akarnak leélni
egy egész életet.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR066

18+

KÖNYVKLUB

MÓRA KÖNYVKIADÓ

Nógrádi Gábor

Alattunk a kincs
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CR401
Az idén 75 éves Nógrádi Gábor 40. regénye nem csak egy kalandos
kincskeresés története, hanem komoly dilemmát is feszeget: kit illet
a megtalált kincs? A 4.b bátor kincskeresőit, akik az életüket kockáztatták érte? Vagy inkább a várost, amely valóban rászorulna a támogatásra? És mi történik, ha felbukkannak az értéktárgyak eredeti tulajdonosai?

Egressy Zoltán

A virágot jelentő deszkák
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CR403
A deszkás fiúcsapat mindenkit őrületbe kerget a téren. A lakók és
a helyi lány banda bosszút forral. Szeretnivaló, hétköznapi történet
egy világból, ahol mindannyian élni szeretnénk. Hepiend? Miért ne!
A József Attila-díjas szerző első, mulatságos és pergő cselekményű
ifjúsági regénye Szabó-Nyulász Melinda rajzaival jelent meg.

Lóri és a kihalt állatok
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CR402
A 12 éves biológia rajongó Lóri álmában kihalt állatokkal beszélgetve próbálja értelmezni élete eseményeit. Anyja és az iskolaudvaron
élő kisegere, Edmondantesz halálát, betegségét, klímaszorongását,
teste zavarba ejtő változásait, a kezdődő kamaszszerelmet.
A finom érzékenységgel megírt regény – a Regényes természet irodalmi pályázat nyertes műve.

Bartos Erika

Balaton-felvidék

Brúnó a Balatonon 1.
Bolti ár: 5999 Ft
Klubár: 5575 Ft
Rendelési kód: CR404
A Bogyó és Babóca könyvekről is ismert Bartos Erika most a Balatont
mutatja be a legkisebbeknek. Az építészmérnök meseíró egy kedves történet és részletgazdag rajzok segítségével kalauzolja végig
óvodáskorú olvasóit a magyar tenger nevezetes helyszínein.
A háromkötetes Brúnó a Balatonon sorozat első kötetéből a Balatonfelvidéket ismerhetjük meg.

Mikola Péter

Zalka Csenge Virág

Világszépítés

A százegy ajtajú palota

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CR405

Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CR406

Sorozat: Zorka és Berci kalandjai

Az 5 éves Zorka tele van kérdésekkel: vajon mindenkinek vannak
titkai? Egy gyógyító puszi a legjobb gyógyír? Mi az a világszépítés?
A könnyed, kedves, humoros történetek kicsik és nagyok számára
egyaránt megnyugvást hozhatnak a nap végi esti mesénél.
Mikola Péter jól ismeri a gyerekek mindennapi világát, hiszen soksok éve tart zenés foglalkozásokat.

Holden Rose

A lapátos fickó

Sorozat: Lapozz, ha mersz!
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CR407
A föld felett lebeg, halvány, derengő fény veszi körül, lapátot tart
a kezében. Most olyan szívesen írnám, hogy ez a legijesztőbb dolog, amit valaha láttam, de sajnos nem lenne igaz. Ez csak a kezdet.
Timo Smith vagyok, kvízversenygyőztes, a farangói általános iskola tanulója, és van egy szellem a lakásunkban, akit csak úgy hívok:
a lapátos fickó.
KÖNYVKLUB

Regős Mátyás

Újraálmodott népmesék

Ebben a mesegyűjteményben az Év Gyerekkönyve-díjas szerző által tovább gondolt mesetöredékek és a hallgatóságával együtt alakított történetek olvashatók. Talán ezért is olyan könnyű magunkra
ismerni a római kori mutatványosokban, rémült istenekben és hűséges sárkányokban. Zalka Csenge mesepalotájában mindenki szívesen látott vendég.

Elisabetta Gnone

Talányka

Olga, a papírlány 3.
Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CR408
Miért kell felnőni? – kérdezi Olgát barátnője. A papírlány, hogy
megnyugtassa a kétségektől gyötrődő Mirinát, elmesél neki egy
történetet, amelynek főhőse folyton menekül a valóság és a változás elől. A mesebéli lány végül megtalálja helyét a világban úgy,
hogy közben rájön, felnőni azt jelenti, hogy megőrizzük magunkban a gyermeket.
RENDELJEN KÖNYVET JÚLIUS 4-IG!
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NAPRAFORGÓ KÖNYVKIADÓ

8+

Isabel Ortiz

Antoine de Saint-Exupéry

Napló a babavárás 9 hónapjáról

A kis herceg

Életed egyik legcsodálatosabb és legtöbb változást hozó szakaszába léptél. Nagyon örülünk, hogy Veled lehetünk ebben
az örömteli eseményben. Ez a napló segít abban, hogy nyomon kövesd a Veled
és a születendő kisbabáddal történő változásokat. Feljegyezheted az időpontokat,
várandós állapotod változásait, érzéseidet
és félelmeidet, az új korszak felejthetetlen
emlékeit.

Saint-Exupéry örökzöld története minden
korban és minden korosztály számára aktuális olvasmány. Már a kicsik szívét is rabul
ejti a magányos kis herceg története, míg
a nagyobbak megfejthetik az utazás mélyebb mondanivalóját is. A klasszikus olvasmány nem csak új fordításban, hanem
ezúttal új illusztrációkkal is jelentkezik.
Reméljük, így még közelebb kerülhet az ifjú
olvasók szívéhez.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CR501

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CR508

500 érdekesség
a dinoszauruszokról

6+

Rendelési kód: CR509

500 érdekesség az állatokról
Rendelési kód: CR510

A gyerekekben rengeteg kérdés merül
fel az állatvilággal kapcsolatban. Ezekben
a könyvekben 500 érdekességet olvashatnak a ma élő és a rég kihalt állatokról. Milyen a jegesmedve szőre? Melyik állat a legnagyobb álomszuszék? Hogyan dolgozik
egy régész? Ehhez hasonló ismeretek várják a gyerekeket az 500 érdekesség lapjain.
Bolti ár: 4990 Ft/kötet
Klubár: 4640 Ft/kötet

1+

Húzd ki és nézd meg!
Kiscica alszik

Rendelési kód: CR504

Isabel Ortiz

Napló a babám első évéről

30

Húzd ki és nézd meg!
Kispingvin fürdik

Rendelési kód: CR505

Fiús – Rendelési kód: CR502
Lányos – Rendelési kód: CR503

Húzd ki és nézd meg!

A gyermek születése hatalmas boldogságot hoz a családba.
A napló segítségével megőrizheted a csöppség fejlődésének
minden mozzanatát. A lapokon arról is olvashatsz, hogyan fejlődik a baba az első évben, sőt néhány hasznos csecsemőgondozási tanáccsal is igyekszünk segíteni Neked, hogy az első
időszakot a lehető legkevesebb zűrrel vészelje át a család.
Ez a személyes napló hasznos társad és segítőd lesz ebben
a csodálatos időszakban.

Rendelési kód: CR506

Bolti ár: 4990 Ft/kötet
Klubár: 4640 Ft/kötet

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

Húzd ki és nézd meg!
Kiskacsa táncol

Rendelési kód: CR507
Aludj, fürödj, nyaralj, táncolj ezekkel a vidám állatokkal. A kihúzogatható elemeknek köszönhetően még érdekesebbek a rövid
történetek, mosolyt csalnak a kicsik arcára.

KÖNYVKLUB

BABILON KÖNYVKIADÓ

2+

7+

8+

Rachel Piercey

Christina Braun

Andrea Weller-Essers

Kerek erdő, esztendő

Mi MICSODA Olvasó

Mi MICSODA Zseniális állatok

Ez a kezdő olvasóknak szóló ismeretterjesztő könyv csodás bolygónkról szól. Az olvasókat Maxi, a kis mosómedve kíséri végig. A
rövid mondatok és bekezdések, a látványos
fotók és ábrák, valamint a vidám tudáspróbák támogatják a szövegértést. Hogyan
keletkezett a Föld? Milyen ásványkincseket
rejt a mély? Miért fontos a klímavédelem, és
mi mit tehetünk érte?

Ez a 192 oldalas, látványos fotókkal illusztrált album ábécébe szedve mutatja be
az állatokat, és azt, hogy a sarkvidékektől
a tengereken át a sivatagokig miképpen
alkalmazkodnak az élőhelyük körülményei
hez. Mire jó az uborka formájú orr, a vakító
kék láb vagy a bűzös szag? Melyik állaté
a legerősebb áramütés? Merrefelé előnyös
a nagy fül, és merrefelé a kicsi? Melyik a világ legmérgezőbb állata?

Ebben a varázslatos erdőben iskolába járnak a kisállatok, nyusziéknál születésnapi
zsúrt rendeznek, az akadályversenyen pedig
az összes erdőlakó elindul, még a csigabiga
is! A nyuszik hajóra szállnak, az őzikék virágot
locsolnak, a szarvas és a mosómaci színpadra lép. És évszakról évszakra még mennyi
más történik! Minden oldalpáron keresgélős
feladatok és gyönyörű versek várnak.
Bolti ár: 4995 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CR702

A Föld

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2295 Ft
Rendelési kód: CR703

Álcák és trükkök

Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 7430 Ft
Rendelési kód: CR704

Fenyvesi Orsolya

Ősvarázserdő
Varázslatos mesekönyv az érzésekről. Vajon sikerül megszelídíteni a féktelenül tomboló bánatos Királynőt? Megtalálja-e Anna az igazi varázslatot? A komisz kis boszorkányból tényleg csak gonosz banya lehet? Teljesíti-e a Bús Lovag a küldetését? Mivel tudja
Grillázs megvigasztalni a legelkeseredettebb állatot is? A mesék, az akvarellel festett
illusztrációk és a borítóról levágható érzéskártyák segítenek megélni és megérteni
a gyerekeknek az érzéseiket.
Bolti ár: 4470 Ft
Klubár: 4155 Ft
Rendelési kód: CR701
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Dietrich Grönemeyer

A kis medikus 1–2.

A Titokzatos ház / Szupersav
Dr. Dietrich Grönemeyer orvosprofesszor
elképesztően izgalmas utazásra hívja a kis
olvasókat az emberi test belsejébe. Nano
kíváncsiságból megnyomja Dr. X klinikáján
a zsugorítógép távirányítóját, mire az as�szisztensnő, Micro Minitec rózsaszín nyulával együtt egy parányi kapszulában találja
magát. Végighaladnak az emésztőrendszeren, de vajon épségben túlélik az utazást?
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CR705
KÖNYVKLUB
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Ölelőskönyv

Mesélj nekem!
Ez a könyv az ölelés fontosságáról szól. Arról, hogy milyen jól
esik egy ölelés, ha szomorúak vagyunk, vagy ha épp nagyon örülünk. A mai magyar irodalom hét
remek írója és hét kiváló költője
arra vállalkozott, hogy elmondják
mesében, versben, hogy mi mindenre megoldás ez az egyetlen
mozdulat.
Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CR068

A Líra Könyvklub vállalja, hogy a megrendelt termékeket a megrendelés
kézhezvételét követő 15 napon belül az Ön részére postai úton, vagy futárszolgálattal megküldi, ilyenkor a megrendelés ellenértékét utánvéttel
kell kifizetni. A Líra Könyvklub jelen feltételekkel csak magyarországi címre
vállal kézbesítést, ha Ön egyéb címről rendelne, érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál! 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 birtokába jutott adatokat csak a Líra
Az ön helyi munkatársa:
Könyvklub használja, azokat másnak nem adja át.
Ajánlatunk a készlet erejéig
érvényes. Amennyiben valamely
termék a nagy érdeklődés miatt
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huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2022. július 4-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 esetén 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
e-mail: konyvklub@lira.hu

