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

Sarah Rose

Legendás lányok

Kémnők titkos története a II. világháborúból
Izgalmas kémtörténetek tele romantikával, küzdelemmel, kódnevekkel, felrobbantott vonatokkal, bátorsággal és sok-sok árulással –
a Legendás lányok igaz történeteiből kiderül, mire képesek a nők, ha
nemes ügyért kell harcba szállni.
A kötet szerzője, Sarah Rose a brit titkosszolgálat különleges egységének hosszú időre titkosított dokumentumait dolgozta fel. Az egyedülálló iratok, naplók, személyes beszámolók olyan hadműveletekről
szólnak, amelyek során fiatal nőket képeztek ki arra, hogy a front
vonal mögé átdobva a megszállt Franciaország területén segítsék
az ellenállás tevékenységét.
Fordította: Striker Judit

RENDELÉSI LEHETŐSÉGEK:
Telefonon: (06 1) 337-7333 (hétköznapokon 7–15 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: (06 1) 337-7333
Bármely boltunkban
Boltlista: www.lira.hu
A MAGAZIN KÍNÁLATÁBÓL
A MINIMUM RENDELÉSI ÉRTÉK 1000 FT!
A katalógusban szereplő árak és megjelenési időpontok tájékoztató jellegűek,
a fogyasztói ár és a megjelenési időpont változtatásának jogát fenntartjuk.
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Paulo Coelho

Üdvözlet az Olvasónak!

Ú

Erő

j címlapunkon egy régi isme
rőst köszönthetünk, a szati
rikus könyveiről híres Jonas

Naptár 2023
Ebben a gyönyörűen illusztrált naptárban
az évet Paulo Coelho műveiből válogatott
idézetek kísérik végig. Paulo Coelho, akit
emberek milliói a szavak alkimistájaként tartanak számon, napjaink egyik legbefolyásosabb szerzője.

Jonassont, aki új regényében visszauta
zik az időben, 2011-ig. Igen, 2011 már
igencsak a múlt; és csak remélni tudjuk,

Fordította:
Nagy Viktória–Piros Ákos–Simkó György

hogy 2033 pedig a jövőnk, merthogy
a Jonasson-regény eseményeit egy kö

Bolti ár: 5299 Ft
Klubár: 4925 Ft
Rendelési kód: CT002

zelgő világvége irányítja. A poént ter
mészetesen nem lőjük le és ne tegyük
ezt a bolygónkkal se, ha egy mód van
rá, inkább az első és ne az utolsó kap
csolja le azt a bizonyos villanyt. De most
még szeptemberben, amolyan völgyben
nyíló, nyárfa zöldellő időnk van, így
világosban olvashatunk bele Fehér Béla
történelmi pikareszkjébe és tudhatjuk
meg, miért írt magyarázó jegyzeteket
Nádasdy Ádám Vörösmarty sejtelmes
remekművéhez, a Csongor és Tündéhez. Sok más mellett beleolvashatunk
egy friss Volodimir Zelenszkij-életrajz
ba és megismerhetjük Farkasházi Réka
új mesekönyvének is a hátterét. Az olvas
nivalók mellé ajánljuk Paul Hollywood
lapunkban is közölt francia almatorta
receptjét. Ebből egy vagy akár két szelet

Szegő János (szerk.)

A napok iszkolása 2023
Magvető könyvnotesz

Ottlik Géza idézeteivel találkozhatunk 2023as noteszünkben, Szeredyvel, Bébével és
Medve Gáborral, a katonai alreáliskolával,
az örök Budával és az egykori Kálvin térrel,
azokkal az álmokkal és emlékekkel, amelyeket Ottlik után szabadon mi is viszünk tovább
magunkkal.
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CT001

sem a világvége!

Kövessen minket Facebookon, Instagramon,
Tiktokon, valamint weboldalunkon, ahol bő
vebb tartalmakat talál!
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Kolosi Beáta vezérigazgató Nyomdai előállítás: Oláh Nyomdaipari Kft.
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Jade Beer

Az utolsó ruha Párizsból
Lucille-t a nagymamája arra kéri,
hozza haza felbecsülhetetlen érté
kű Dior ruháját Párizsból. A különleges darab felkutatása közben, egy
pici párizsi lakásban azonban Lucille
olyasvalamit talál, ami egészen más
megvilágításba helyezi a családi kapcsolatait.
Fordította: Pejkov Boján
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CT004

Kaszás György

A mi kutyánk zseni
A nagy sikert aratott A mi kutyánk hülye –
Az én gazdáim hülyék című könyv régen
várt folytatása Zazi kutya és gazdái mostanra lángelmei magasságokban szárnyaló szellemi képességeiről. Mert időközben persze
hogy kiderült, hogy a nevezetteknek mégiscsak van sütnivalójuk. Hovatovább agyasok.
Sőt: géniuszok. Figyelem: a könyv olvasásához
tömérdek hahaha és hihihi szükségeltetik!
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CT003

Katherine Webb

A látogatók

Julien Sandrel

A nap felé
Nagybácsinak lenni a világ egyik leghálásabb szerepe – ezt Sacha, az amatőr színész
pontosan tudja, hiszen ezért fizetik. De vállalná ingyen is? A genovai autópályahíd
váratlan tragédiája után olyan döntést kell
hoznia, ami az egész életét megváltoztatja.
Fordította: Kaló Krisztina
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT007
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Liv minden bizonnyal élete legnehezebb időszakát éli. Miután
elvesztette a kisbabáját, szeretett
apja eltűnésével is szembe kell
néznie. Hogy kérdéseire választ
kapjon, beköltözik a férfi lakásába. Az érkezése után azonban
megmagyarázhatatlan furcsaságokat tapasztal – vajon a gyász
miatt képzelődik, vagy tényleg
nincs egyedül?
Fordította: Ács Eleonóra
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CT005
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SZÓRAKOZTATÓ IRODALOM

Sabrina Jeffries

Az agglegény
Lady Gwyn Drake évek óta igyekszik múltját titokban tartani, ám
mikor megzsarolják, Gwyn bátyja
úgy dönt, a birtok vadőrét, Joshuát
adja a lány mellé, hogy megvédje
őt a zaklatótól. A megrögzött agglegény kötelességtudatból elvállalja a feladatot, pedig igazi kínzással
ér fel számára egy ilyen szépség mellett lenni, akit hosszú idő óta hiába
próbál semmibe venni.
Fordította: Bakos Katinka
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CT006

Tracy Rees

A rózsakert
Ottilie Finch családja nemrégiben érkezett
Londonba, egy olyan botrány elől menekülve, amelyről a lány nem is tud. A napjait
egyedül az árnyékolja be, hogy az édes
anyját egy rejtélyes betegség hosszú időre
a szobájába száműzi. Az asszony segítségére kerül a házba Mabs szolgálólányként, ám
nem is sejti, hogy az új állása sem olyan kifogástalan, mint amilyennek látszik.
Fordította: Frei-Kovács Judit
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT010

Lucinda Riley

Helena titka

Kristan Higgins

Érted bármit megtennék
Connor tíz éve vár arra, hogy Jessica Dunnnal végre hivatalossá tegyék a kapcsolatukat.
Ám amikor felteszi a nagy kérdést, Jessica
nemmel válaszol. Így hát Connor az érzelmei
ellenére nekilát egy olyan lányt keresni, aki
hajlandó hozzámenni.
Fordította: Ács Eleonóra
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT009

KÖNYVKLUB

Helena több mint két évtized
után visszatér Ciprusra a családjával, hogy birtokba vegye örökségét, a Pandora-házat. A hely
az asszony megannyi titkát őrzi,
amelyeket ez idáig oly gondosan
rejtegetett a családja elől. Amikor
Helena a szigeten összefut élete
első szerelmével, Alexisszel, a találkozás olyan események sorozatát indítja el, amely alapjaiban
rengeti meg a nő múltját és jelenét is.
Fordította: Szigeti Judit
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT008
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INTERJÚ JONAS JONASSONNAL

A főszereplőim véletlenül
találkoztak – interjú Jonas Jonassonnal
Fotó: CarolineAndersson Renaud

A próféta és a hülye címmel jelenik meg a szatirikus humoráról ismert Jonas Jonasson új
regénye. Ebből az alkalomból készített vele interjút magyarországi kiadója, az Athenaeum.
A regény 2011-ben játszódik, miért?
Azzal, hogy visszautazunk az időben, egy
kicsit okosabbá teszem magamat és az ol
vasót is. A szereplőimmel ellentétben mi
már tudjuk, mi fog történni a világgal
a közeljövőben. Nagyon jó okunk van
arra, hogy ne higgyünk Petrának, a világ
vége-prófétának, amikor azt állítja, hogy
tizenkét nap múlva vége lesz a világnak.
Mégis, a visszaszámlálás során egy kicsit
idegesek leszünk, nem igaz?
A történetei, különösen a szatirikus
világuk, eléggé ismerősek számunkra, tipikus közép-európaiak. Volt valaki, aki inspirálta önt?

Hogyan foglalná össze a regényt kéthárom mondatban? Mit jelent az ön számára a történet?
Három nagyon különböző karakter ta
lálkozik egy Európát és a világot átszelő
út során. Egyikük egy próféta, aki a vi
lágvégéről prédikál, és nagyon siet, mi
vel a légkör, számításai szerint, tizenkét
nap múlva összeomlik. Petra, a próféta
eközben összetalálkozik az élet dolgai
ban tudatlan, de mesterien főző Johan
nal, illetve Agnesszel, aki a lila haja mel
lett mással is kitűnik a tömegből. Aztán
megkezdődik a visszaszámlálás. Vissza
számlálás tele örömmel, meglepetések
kel, romlással, szerelemmel és nevetéssel.
Hogy mit jelent számomra ez a törté
net? Minden regényem tisztelgés az élet
előtt. Egy reménysugár a reménytelen
nek tűnő világunkban. Szeretek mosoly
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ra fakasztani, miközben arra bátorítom
az olvasót, hogy gondolkozzon el azon,
ami körülöttünk zajlik. Minden napot
ragadjunk meg a mosolyra!
Honnan merített ihletet ezekhez
a különös karakterekhez? Miért találtak
egymásra?
A furcsa, de valósághű karaktereimet
úgy alkotom meg, hogy egy kicsit in
nen, egy kicsit onnan lopok. Olyan em
berekről írok, akikkel az évek során ta
lálkoztam, vagy akikről olvastam. Úgy
is mondhatnám, hogy gyűjtöm az érde
kes embereket. Amikor egy érdekes em
ber találkozik egy másik érdekes ember
rel, a dolgok hajlamosak szikrázni. Miért
találtak egymásra? Ahogy az gyakran
előfordul, a főszereplőim véletlenül ta
lálkoztak.

RENDELJEN KÖNYVET NOVEMBER 14-IG!

Nem akarok túlságosan egyértelmű lenni
a történetmesélésben, inkább arra pró
bálom inspirálni az olvasóimat, hogy
saját maguk gondolkodjanak. Tisztában
vagyok vele, hogy bizonyos környezet
ben talán könnyebb ezt megtenni, mint
máshol. Hogy őszinte legyek, ki lehet száz
százalékig biztos abban, hogy ellen tud
állni a propagandagépezetnek vagy a vi
lágunkban jelen levő álhíreknek? Én ne
hezebben látom magam befolyásolható
nak, és fontos számomra az alternatív
hang. A szatíra is egy alternatív hang.
Mit gondol, mikor lesz vége a világnak?
A világ túl fog élni minket, az biztos.
Hiszed vagy sem, de én reménykedem
benne, hogy az út, amin a civilizációnk
jár, mégiscsak jó út. Az emberiség min
den hiányosságával együtt hajlamos
arra, hogy folyvást talpra álljon. Miköz
ben ezt várom, reménykedem abban,
hogy az olyan dolgok, mint a tudomány,
az értelem és az együttérzés újra fontos
sá válnak számunkra.
Kardos László

KÖNYVKLUB

a próféta
és a

hülye

Részlet a könyvből
21. FEJEZET

2011. szeptember 2., péntek.
Már csak öt nap
A sofőr a volánnál arra gondolt, hogy
minden rosszban van valami jó. Petra
az egész létezést egy hatvannégy lépés
ben megoldható egyenlethez igazítja,
amelyen egyetlen épeszű ember sem ké
pes kiigazodni. És Johan… hát igen, va
jon hogy lehet valaki egyszerre ennyire
tehetségtelen és tehetséges?
Ezek ketten együttesen mégis beara
nyozzák Agnes napjait. Olyan élettel aján
dékozzák meg, ami neki, ahogy a fiata
lok mondják, „nagyon bejön”.
Amikor még másfél órányi út volt hát
ra Rómáig, a lila hajú öreglány kicsit meg
akarta mozgatni elgémberedett tagjait.
Benzint is kellett tankolniuk.
Orvieto magasságában lehajtott egy
benzinkúthoz, tankolt, és beállt a parko
lóba. Megéhezett, szívesen elrágcsált vol
na valamit.
– Tudsz adni egy szendvicset, Johan?
Vagy bármit?
– Jó lesz a fenyőtűzön füstölt és egész
ben grillezett zeller kacsamájjal és al
mával? Värmlandi specialitás. Hol van
Värmland?
Erről van szó, gondolta Agnes. Te
hetség és tehetségtelenség egyszerre.
– Värmland nincs messze Dalslandtól,
ami nincs messze Bohusläntől, az pedig
nincs messze Göteborgtól. Elég lett vol
na egy egyszerű szendvics is.
Petra közben kinn állt az autó mellett,
és tornagyakorlatokat végzett a baseball
ütővel a kezében. A sok üléstől könnyen
elgémberednek az ember tagjai.
Egy olasz férfi egy Porschéban rádu
dált, mert úgy érezte, hogy Petra elállja
az útját. Utána elkövette azt a hibát is,
hogy letekerte az ablakát, és mondott
neki valami csúnyát. A próféta ugyan
nem értette, mit mond, de a hangsúly
félreérthetetlen volt.
Petrát magával ragadta a régi-új érzés,
hogy igazságot kell tennie. Odament
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INTERJÚ JONAS JONASSONNAL
a Porsche vezetőjéhez, bocsánatot kért
tőle, ha akadályozta volna a haladását,
és megkérdezte, van-e még valami, amit
el szeretne neki mondani. Beszél egyéb
ként angolul? Ha nem, tekintse tárgyta
lannak a kérdését.
A Porsche vezetője nem sokat tudott
idegen nyelveken, de a semminél azért
többet. Fogászati kellékekkel kereske
dett, többek között Nagy-Britanniában
is. A teljes protézis, a részleges protézis és
az implantációs konzultáció kifejezéseket
például angolul is tudta. Ezzel nagyjá
ból ki is merült a szókincse. A kedve vi
szont momentán pocsék volt. Nemrég
összeveszett a feleségével. Pontosabban,
a felesége veszett össze vele. Századszor.
Legszívesebben átharapta volna a felesége
nyakát, ha lett volna hozzá mersze, és ha
nem tudta volna, milyen sok foga bánná.
– Pont itt kell tornáznod? – mondta
dühösen. – Sietek.
Petra a vastagabb végével a vállára
fektette a baseballütőt, és mosolygott.
– Elnézést kérek a meggondolatlan
ságomért – mondta. – Természetesen
a lakókocsi másik oldalára kellett volna
állnom. És te? Miért vagy ilyen agres�
szív? Mit tennél ugyanebben a helyzet
ben, ha tudnád, hogy már csak néhány
napig élsz?
A próféta az autó első ablakánál állt,
a Porsche dühös vezetője viszont jóval
alacsonyabban ült a kormánynál. Alá
rendeltnek érezte a helyzetét, és ez
zavarta. Nem beszélve arról, hogy a ba
seballütőt szorongató nő halálosan meg
fenyegette. Mintha azt kérdezte volna,
hogy meddig akar még élni.

A műfogkereskedő az élet legtöbb hely
zetében – kivéve a feleségével szemben –
azt vallotta, hogy a legjobb védekezés
a támadás. Ennek szellemében azt mond
ta „Cazzo!”, és olyan erővel nyitotta ki a ko
csija ajtaját, hogy az előtte álló nő a ba
seballütőjével együtt hanyatt esett. Azután
egy szempillantás alatt kiugrott a kocsi
ból, és az életét fenyegető veszély fölé ha
jolt. A biztonság kedvéért magához vet
te a nő fegyverét.
Miközben azon gondolkodott, mi
lyen angol szavakat vágjon a földön fek
vő veszélyes, de lefegyverzett nő fejéhez,
az ő fején csattant nagyot egy serpenyő.
Johan éppen az enyhén füstölt zeller gril
lezésével foglalatoskodott, amikor arra lett
figyelmes, hogy egy idegen férfi áll a lakó
kocsi konyhájának ablaka előtt. A férfi,
a baseballütővel a kezében épp az ő földön
fekvő barátja és életvezetője fölé hajolt.
Pár pillanat múlva a férfi feküdt a földön,
Petra pedig már állt.
– Köszönöm – mondta a próféta. –
Príma serpenyőd van.
– Öntöttvas – mondta Johan. – Ron
neby Bruk. Ezen nem érdemes spórolni.
Agnes kiszállt a kocsiból, és megpillan
totta a csatateret. Úgy érezte, ennyi
aranyhoz nincs szüksége az élete beara
nyozásához. A jogosítvány nélkül veze
tett, lopott rendszámmal közlekedő la
kókocsival a háta mögött nem az izgatta
elsősorban, hogy melyik tökkelütött mit
csinált, hanem az, hogy minél gyorsab
ban eltűnjenek onnan.
– Beszállás! Azonnal! – mondta. – Tíz
másodperc múlva indulunk.

Jonas Jonasson

A próféta és a hülye
Svédország, 2011. Petra kiszámolja, hogy a Föld még
abban az évben, szeptember 21-én összeomlik.
A végítélet prófétája most egy lakókocsiban utazik a tudatlan Johannal és a lila hajú öreglánnyal,
Agnesszel. Sietniük kell, hogy a Föld pusztulása előtt
még felelősségre vonják azokat, akik az életüket megkeserítették. Összefutnak a világpolitika alakítóival, és
jól felforgatják a nemzetközi diplomáciai életet. Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogy eltervezik…
Fordítótta: Kúnos László
Megjelenés: szeptember 22.
Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CT012
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Chris Carter

A holtak csarnoka
„Harminchét éve vagyok rendőr, és
ez alatt nagyon sok borzalmat láttam,
de ha a halálom előtt választhatnék,
mit töröljek az emlékezetemből, akkor az ez lenne.” A rendőrhadnagy
ezekkel a szavakkal fogadta Robert
Huntert és Carlos Garciát, amikor
a pályafutásuk eddigi talán legsokkolóbb helyszínére értek. És ez még
csak a kezdet…
Fordította: Szabó István
Megjelenés: szeptember 26.
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CT019

Jeffrey Archer

Megmondjuk az elnöknek?
Hat nap, tizenhárom óra és harminchét perc
a merényletig! Florentyna Kane mindent
feláldozva küzdött azért, hogy ő lehessen
az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Ám
az ellenségei már a beiktatási beszéde alatt
a halálát tervezgetik. Jeffrey Archer a Párbajban és A tékozló lányban megismert
Florentyna Kane életének alakulását követi
nyomon a tőle megszokott feszes iramú, izgalmas történetben.
Fordította: Józsa T. Emmy
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT013

Martta Kaukonen

Kövesd a pillangót!

Gina LaManna

Szingli feleségek
Egy könyvklub ritkán végződik gyilkossággal, igaz? És mégis pontosan ez történik,
amikor három nő, Anne, Eliza és Penny
az esti programjukra érkeznek, az este végére pedig egy férfi holtan fekszik. A nők
közül mindnek lett volna indítéka a gyil
kosságra. Mindegyikük takargat valamit.
És mindegyikük hazudik.

A húszéves Ira sorozatgyilkos. Tetteinek gyökerei a múltjába nyúlnak
vissza – a gyermekkorába, amelytől megfosztották.
Clarissa középkorú pszichoterapeuta, a neve Finnországban a szakma csúcsát jelenti.
Amikor Ira Clarissa kliense lesz, kezdetét veszi a macska-egér játék.
Fordította: Divinyi Anna
Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CT021

Fordította: Pejkov Boján
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT014
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SHELBY VAN PELT

A boldogságnak nyolc karja van
Részlet a könyvből

Valami van az asztal alatt.
Egy barnás-narancssárga kupac, a sa
rokban meghúzódva. Egy pulóver lenne?
Mackenzie, a kedves fiatal lány, aki a jegy
pénztárban dolgozik, sokszor itt felejt
egyet egy szék háttámlájára terítve. Tova
letérdel, arra gondol, felveszi, és beteszi
majd Mackenzie fachjába. De a kupac hir
telen megmozdul.
Egy csáp.
– Te jóságos ég!
A kocsonyás masszából előtűnik egy
polip szeme. Az üveggolyószerű pupilla
kitágul, aztán a szem rosszallóan ös�
szeszűkül.
Tova pislog, nincs meggyőződve róla,
hogy jól lát. Hogyan juthatott ki az ak
váriumból az óriáspolip?
A csáp ismét megmozdul. Az állat be
legabalyodott egy csomó vezetékbe. Hány
szor átkozta ő is azokat a kábeleket? Nem
lehet tőlük rendesen összesöpörni.
– Beleakadtál? – suttogja, mire a polip
felemeli a hatalmas, busa fejét az egyik
karjára támaszkodva, amelyre többszö
rösen rátekeredett egy mobiltöltő vékony
zsinórja. Az állat erősebben küzd, de a ve
zeték csak még szorosabban fonódik rá,
a húsa kidagad a hurkok között. Erik
nek volt egyszer régen egy vicces játéka,
egy kis henger alakú valami, amibe a két
végén bele kell dugni a mutatóujjadat,
és úgy széthúzni, de minél inkább próbál
kozol, annál jobban rászorul a kezedre.
Tova óvatosan közelebb araszolgat.
A polip válaszul rácsap az egyik karjával
a linóleumra, mintha azt mondaná: Hátrébb, hölgyem!
– Jól van, jól van – mormolja Tova,
és kibújik az asztal alól.
Feláll, és felkattintja a mennyezeti
világítást, a helyiség neonfénybe borul.
Aztán megint négykézlábra ereszkedik,
most lassabban, de a háta szokás szerint
így is roppan egyet.
A hangra a polip megint odacsap
a karjával, és szinte ijesztő erővel meg
löki az egyik széket. A szék odébb csú
szik a padlón, és nekiütközik a falnak.

KÖNYVKLUB

Az asztal alól csillog az állat hihetet
lenül tiszta szeme.
Tova elszántan közelebb kúszik, és
próbálja megszilárdítani remegő kezét.
Hányszor sétált el a polip akváriuma
mellett lévő tábla előtt? Nem emlékezett
rá, hogy arról is írtak volna valamit, hogy
veszélyesek lennének az emberre.
Már csak harminc centire van tőle. Úgy
tűnik, mintha az állat összehúzná magát,
és a színe halványabbra változott. Vajon
van a polipoknak foga?
– Kis barátom… – mondja halkan.
– Most megfoglak, és letekerem rólad
a zsinórt. – Kicsit keresgél, és megnézi,
pontosan melyik vezeték is okozta a bajt.
Könnyen el is éri.
A polip szeme minden mozdulatát kö
veti.
– Nem bántalak, drágám.
A polip az egyik szabad csápjával kop
pant a padlón, mint amikor egy macska
csapkod a farkával.

Ahogy kihúzza a vezetéket a konnek
torból, a polip hátrébb csúszik. Tova is
összerezzen. Arra számít, hogy az állat
a fal mentén az ajtó felé fog kúszni, abba
az irányba, amerre menekülni próbált.
Ám ehelyett a polip közelebb araszol
hozzá.
Az egyik csápját Tova felé csúsztatja,
olyan, mint egy sárgásbarna kígyó. Egy
pillanat múlva a karjára tekeredik, aztán
a könyökére, majd a felkarjára, mint egy
szalag a májusfán. Az asszony minden
egyes tapadókorongot külön érez a bő
rén. Ösztönösen megpróbálja elrántani
a karját, de a polip szorítása még erősebb
lesz, szinte már kellemetlen. De a különös
szem játékosan csillog, mint egy pajkos
gyermeké.
Az üres ételesdobozok. A helyéről el
tolt szemetes. Most már minden érthető.

Shelby Van Pelt

A boldogságnak nyolc
karja van
A hetvenéves Tova Sullivan, amikor
a férje meghal, takarítói állást vállal
a Sowell Bay-i Akváriumban. Az egyik
esti műszak alkalmával megmenti
a tartályából rendszeresen kiszökdöső óriáspolipot, Marcellust. A polip és az asszony barátságot köt, és
Marcellus elhatározza, hogy fényt
derít Tova múltjának legnagyobb rejtélyére: a fia eltűnésére.
Fordította: Gieler Gyöngyi
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CT011
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David Baldacci

Lee Child

Anders de la Motte és Måns Nilsson

Végállomás

Nincs visszaút

A halál színre lép

Atlee Pine FBI-ügynök egész életében a még
gyerekként elrabolt ikertestvérét kereste. Egy
majdnem végzetes nyomozás után megtudja, mi állt a hátterében, illetve hogy a nővére él. Amikor végre fény derül az igazságra,
Atleenek szembe kell néznie azzal, mindent
elveszíthet...

Jack Reacher kíváncsiságát felkelti a különleges egység új parancsnoka, Susan Turner.
Úgy dönt, személyesen is meg akarja ismerni, ezért Északnyugat-Virginiába megy.
A bázisra érve azonban Turner hűlt helyét
találja. Nyomozásba kezd, hogy megtalálja,
ám közben kísértik a múlt árnyai, és az igazságszolgáltatás kelepcéjében vergődve találja magát.

Österlen kisvárosában gyilkos garázdálkodik.
A nyomozást Peter Vinston, a kissé bogaras
felügyelő veszi kézbe a zöldfülű, de ambiciózus Tove Esping rendőrgyakornok segítségével. E sajátos kettősnek még azelőtt
kell rájönnie, kinek a képében lépett színre
a halál, mielőtt túl késő lenne.

Fordította: Fügedi Tímea
Megjelenés: szeptember 21.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CT017

Fordította: Gieler Gyöngyi
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT015

Fordította: Dobosi Beáta
Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CT016

Zajácz D. Zoltán

Dermesztő Balaton
A Balaton-trilógia befejező kötetében a korábbi részekből megismert
Adorján Máté és Lendvay Laura egy
észt légiutaskísérő gyilkosa után
nyomoz.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT022

Linwood Barclay

Hajsza
Aki bújt, aki nem… Miles Cooksonnak mindene megvan, amiről csak ember álmodhat –
kivéve az időt. A halálos betegség, amivel
diagnosztizálták, öröklődő. Kilenc gyerekét
kell most megtalálnia, ami nem lesz egyszerű, hiszen semmit sem tud róluk – egykor
spermadonorként élt. A keresés során egyvalami gyorsan kiderül: nem csak ő kutatja
a leszármazottait.
Fordította: Beke Cz. Zsolt
Megjelenés: szeptember 30.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT020
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Vámos Miklós

Palackposta

Ivan Szergejevics Turgenyev

Tavaszi vizek
A regény az első szerelem és az első megcsalás romantikus története. A német földön
utazgató fiatal orosz nemes, a bájos olasz
cukrászlány és a legádázabb Jókai-hősnőkkel vetekedő démoni orosz asszony fájdalmas, szép szerelmi háromszöge.

„Kordokumentumok. Üzenetek abból a múltból, amelyből az a jelen sarjadt, ami a holnapi múlt lesz. Itt-ott
megrázó, ám valamelyest röhejes.
Hátha sokan vannak, akiket érdekel, hogyan is éltünk mi akkoriban,
a nyolcvanas években.” – Vámos
Miklós
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CT035

Fordította: Áprily Lajos
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CT023

Iszaak Babel

Rubin Szilárd

William Shakespeare

Odesszai történetek

Mulatság a farkasveremben

II. Richárd

Iszaak Babel szülővárosának jellegzetes figuráit idézi fel az Odesszai történetekben.
A kötetben található többi elbeszélés Babel
gyerekkorát, a forradalmat, az első pogromokat írja le megrázó erővel.

A regény egy nagy író helyenként önéletrajzi motívumokkal átszőtt szocialista krimije,
amely közel ötven év távlatából egyszerre
lesz a hatvanas éveknek, a Mecsek vidékének
és egy zsánerműfajnak a sajátos szellem
idézése.

A II. Richárd a mindenkori hatalom érzékeny és szatirikus gúnyrajza, amely megmutatja, hogy nemcsak az alattvalók, de
maguk az uralkodók is a hatalmi gépezet
áldozatai.

Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CT025

Bolti ár: 1699 Ft
Klubár: 1580 Ft
Rendelési kód: CT028

és más elbeszélések

Fordította: Elbert János és Wessely László
Bolti ár: 2499 Ft
Klubár: 2320 Ft
Rendelési kód: CT024

KÖNYVKLUB

Fordította: Spiró György
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Anton Pavlovics Csehov

Anton Pavlovics Csehov

Anton Pavlovics Csehov

Ványa bácsi

Sirály

A szerelemről

A Ványa bácsi a nosztalgia színdarabja, de
nem a cukros, jóleső visszaemlékezéseké,
hanem a jelent megbénító nosztalgiáé.
Ez a bénultság mégsem válik tragikussá, fenségessé: Csehov színpadán nagyon is mindennapi, inkább nevetséges, eleven ez a tehetetlenség.

A Szorin-birtokon színházi bemutató készül:
ám ezúttal nem Arkagyina, az ünnepelt színésznő lép színpadra, hanem a fia mutatja
be újszerűnek remélt előadását. A bemutatóra megérkezik Arkagyina szerelme, a híres
író is, aki itt ismerkedik meg az előadás fő
szereplőjével, Nyinával.

Fordította: Morcsányi Géza

Fordította: Morcsányi Géza

Bolti ár: 1499 Ft
Klubár: 1390 Ft
Rendelési kód: CT026

Bolti ár: 1499 Ft
Klubár: 1390 Ft
Rendelési kód: CT027

és más történetek
Az emberi kapcsolatok a maguk végtelen gazdagságában tárulnak elénk, a csehovi empá
tia humorból és lírából összeszőtt hangja
pedig valamennyi történetet áthatja, így
a bánat sohasem egészen keserű, s a nosztalgia sohasem teljesen reménytelen. A kötet
novelláit a fordító, Morcsányi Géza válogatta.
Fordította: Morcsányi Géza
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CT029

Virginie Despentes

Vernon Subutex 1-3.
Virginie Despentes megírta a nagy
francia rock’n’roll-regényt, és izgalmas tablót mutat a komplett
francia társadalomról. Szex, drogok
és rock’n’roll egy olyan Párizsban,
amely a turisták elől általában rejtve
marad.
Fordította: Tótfalusi Ágnes
Bolti ár: 7999 Ft
Klubár: 7435 Ft
Rendelési kód: CT031
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„Vörösmarty szerintem animációs filmre gondolt”
– interjú Nádasdy Ádámmal a Csongor és Tünde új kiadásáról
A Bánk bán fordítása után Nádasdy Ádám ezúttal egy másik klasszikus darabot hoz közel a mai olvasókhoz, Vörösmarty
Mihály titokzatos remekét, a Csongor és Tündét. A magyarázó jegyzetek és verstani szemelvények mellett a nehezebben
érthető monológok prózai átiratai segítik az olvasót, hogy ne tévedjen el a Vörösmarty-mű rengetegében.
Milyen a viszonyod a Csongor és
Tündéhez? Inkább olvasmányélmény vagy
kapcsolódik hozzá erős előadásemlék is?

Mi vitt Téged a hármas útra? Miben
láttad a legnagyobb szakmai kihívást és
pedagógiai feladatot?

Mind a kettő. Olvasmányélmény, mert
mindig szerettem a zenéjét, a lendületét,
az ördögfiókák verbális őrületét. De több
ször láttam színházban is, először az ötve
nes években, gyerekkoromban: Mirígyet
Gobbi Hilda játszotta (ki más?), Csongort
Kállai Ferenc, és az egyik ördögfióka
Sinkovits Imre volt! Emlékezetes a Nem
zetiben Tengely Gábor rendezése 2012-ből,
amikor bábokat is használtak, és Molnár
Piroska volt Mirígy. A bábok alighanem
jobban illenek ehhez a darabhoz, mint
a valós emberek, hiszen sok benne az ab
szurd és meseszerű elem. Vörösmarty
szerintem animációs filmre gondolt.

Nagyon szeretem Vörösmartyt. Az első
jelentős magyar nyelvű költő, ő alkotta
meg a magyar költői nyelvet. Azóta is be
lőle élünk. A Csongor és Tündével ráadá
sul nagyot ugrott: pár évvel korábban
a Zalán futását még hexameterben írta,
de a Csongort már népdalszerű hang
súlyos formában, amit aztán Arany és
Petőfi vitt tovább. Viszont a „felnőtt”
szereplők (az Utazók és az Éj) drámai
jambusban beszélnek, mint Schiller vagy
Shakespeare darabjaiban; ezzel Katona
kísérletezett tíz évvel korábban a Bánk
bánban, még ügyetlenül és darabosan.
Vörösmartynál ez a versforma is termé
szetes magyarsággal működik – na ja, ha
valaki igazi költő…

Vörösmarty Mihály

Csongor és Tünde

Nádasdy Ádám magyarázó
jegyzeteivel
Nádasdy Ádám a Csongor és Tündét kívánja megérteni és megértetni a mai
olvasókkal. Rámutat, hogy egy-egy kifejezés egészen mást jelentett régen és
most. A mostani szövegkiadás így értelmező és magyarázó jegyzetekkel munkálkodik azon, hogy a mai olvasókhoz is
közelebb kerülhessen Vörösmarty műve.
Bolti ár: 1999 Ft
Klubár: 1855 Ft
Rendelési kód: CT038

KÖNYVKLUB

Mennyiben lett más ez a munka, mint
a Bánk bán interpretálása?
Nagyon más lett. A Bánk bán szövege an�
nyira nehéz (és nehézkes), hogy ott egy
párhuzamos fordítást adtam végig, mai
magyar prózában. A Csongornál erre
nincs szükség, mert könnyebb a szöveg
– persze bőséges jegyzetanyag van hozzá.
És van a darabban tizenhárom mono
lóg, amelyek nehezen érthetők mai szem
mel: ezeknek a prózai fordítását a Füg
gelékben adom.
A munka során fedeztél-e fel új szempontot, jelentésréteget, rejtélyes részletet
a műben?
Igen, bőségesen. Csak most, a munka so
rán vált világossá, hogy Tünde és Balga –
akik nem ismerik egymást – csak a da
rab végén találkoznak szemtől szemben,
s ez vicces félreértésekre ad okot: Balga
udvarol Ledérnek, a prostituáltnak, mert
azt hiszi: ez Tünde, aki szebbnek találja
őt, mint Csongort. Tünde viszont Ilmá
nak (Balga feleségének!) mondja ártatla
nul, hogy Balga olyan, mint egy majom.
Csongor és Balga párbeszédei is sokszor
mulatságosak; több a humor a műben,
mint képzeltem.
Ha úgy vesszük, a Lear fordítójaként
kollégák vagytok Vörösmartyval. Egy ilyen
munka során mennyire fejthető fel, tapintható ki egy költészet belső rendszere, poétikai természete?
Én főleg a nyelvi és formális dolgokhoz
értek: szótagszám, rímelés, Vörösmarty
a szóalkotásokhoz (pl. „sér” = sérelem).
Ezek a szöveg tüzetes vizsgálata, hatod
szori elolvasása során megmutatkoznak.
Szegő János
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Claire-Louise Bennett

Ali Smith

Nicola Lagioia

Tó

Tavasz

Az élők városa

Az utóbbi évek egyik legerősebb brit debütálásában Claire-Louise Bennett húsz összefüggő történetben keres nyelvet a magánytapasztalatnak. A Tó a magányos élet váratlan
örömeiről, kikerülhetetlen buktatóiról és hétköznapi csodáiról szól egy nyugatír tengerparti városkában élő nő perspektívájából.

Évszakok-kvartettjének harmadik részében
Ali Smith ezúttal megosztottságról, bevándorlásról és a határokról mesél a tőle megszokott mély emberismerettel és empatikus
humorral. A Tavasz azokban az időkben is ajtót nyit a világra, amikor a legtöbben bezárkóznak és falakat építenek.

Fordította: Lázár Júlia

Fordította: Mesterházi Mónika

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CT030

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CT032

„Mindannyian félünk attól, hogy felvesszük
az áldozat cipőjét. Szorongunk, hogy kirabolnak, becsapnak, megtámadnak, eltaposnak
bennünket. Imádkozunk, hogy ne találkozzunk utunk során gyilkossal. De minek kell
történnie ahhoz, hogy egy napon átvegyük
a hóhér szerepét?” Nicola Lagioia szavai elvezetnek bennünket az elmúlt évek legborzalmasabb bűnügyéhez.
Fordította: Lukácsi Margit
Megjelenés: október
Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CT037
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Guy de Maupassant

Viola Ardone

Sarra Manning

Szépfiú

Oliva Denaro

Londonból szeretettel

Duroy, a törtető szépfiú a Vie Française című
politikai napilaphoz kerül. Munkája révén kiismeri magát a társasági életben és a politikaiban is. Az ambiciózus fiatalember rájön,
hogy a nők segítségével nagy hatalomra tehet szert, vagyont szerezhet, karriert csinálhat – ennek érdekében a szélhámosságtól
sem riad vissza.

Viola Ardone regénye igaz történeten alapul. 1960-ban egy szicíliai faluban megerőszakolnak egy tizenöt éves lányt. A faluban
az a szokás, hogy a lánynak férjhez kell
mennie az erőszaktevőhöz. Oliva azonban
fellázad, ám döntéséért súlyos árat kell fizetnie, és nemcsak neki, hanem az egész
családjának.

London. Kilencmillió ember, kétszázhetven
metróállomás. Naponta több ezer véletlen találkozás, első randi, búcsúzás és boldog viszontlátás. Egy város, ahol egy férfi és egy nő
húsz éven át képtelen jól időzíteni a dolgokat.
A könyv a barátságról, a szerelemről, a kamaszkori vívódásokról és a felnőtté válás nehézségeiről, vagyis magáról az életről szól.

Fordította: Bognár Róbert

Fordította: Todero Anna

Fordította: Sárossy-Beck Anita

Bolti ár: 4699 Ft
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CT033

Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CT036

Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CT034
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Részlet a könyvből
Tíz nappal azután, hogy krónikámat kör
mölni kezdtem, a heti vásárban összetalál
koztam régi ismerősömmel, a nagy mű
veltségű Kézai Simon pappal. Új ivókutat
fúrtak a Péter-templom mellett, azt jött
megáldani. Láttam, hogy arca fonnyado
zó, lépte rogyadozó, de azért teste egész
séges, szelleme delelőn. Amint észrevett,
keserű vonásai ellágyultak. Felidézte em
lékeit a Kozma-kvintettről. A zajos si
kert hozó jenői előadáson hallotta először
az ördögtől való muzsikát, mert akkor
úgy gondolta, hogy zenénket, ritmusa
inkat a pokolban eszelték ki az emberek
megrontására. Csak később értette meg,
hogy Isten küldött minket, hogy meg
mutassuk a szavakon túl létező világot.
Akiket elrepítettünk oda, halálukig ki
tartó szebb lelket nyertek, de meglehet,
a feltámadás után is emlékezni fognak
egy-egy tetszetős futamra, vagy a fluoto
traverso szívfacsaró szólójára. Megvallot
tam neki, éppen a zenekar történetét fog
lalom krónikába. Mint a Kozma-kvintett
egyetlen élő tagjának, ez a mindenható
által kiszabott kötelességem. Keserves
a dolgom, hiszen megvisel a sok messze
tűnő emlék, nehéz kiválogatni, mi fon
tos és mi hanyagolható, hogy krónikám
ne legyen szószátyár és burjánzó.
– Kínlódom a betűvetéssel, nádtollam
szüntelen eltörik, vagy ruhámra borul
a tinta. Se péknek, se vízbecsüsnek, se
zenésznek nem való a betűvetés – panasz
kodtam, de Simon mester elnézően mo
solygott, vigasztalt, tudja, nehéz munka,
kitartás kell hozzá. Ő is magára maradt,
mert segédét, ki a színes iniciálékat raj
zolta, tömlöcbe vetették. Kiderült, hogy
pecséthamisító. Vízpróbának is alávetet
ték, de akkor sem árulta el, mely nagy
uraknak metszett hamis pecséteket, és
mivégre. Körülnézett, a fejemhez hajolt,
úgy súgta a fülembe, hogy szerinte pusz
tulásba rohan az ország, mélybe húzza
a mindennapossá vált sandaság. Sandaság
alatt minden rossz együttesét értette.
– Nem félek – legyintettem. – Az is
tenadta nép majd elhárítja a bajt. Rájuk
mindig lehet számítani.
Erre sajnálkozott, hogy elment a jó
zan eszem.

KÖNYVKLUB

– Jusson eszedbe honszerző Árpád!
Az istenadta nép követelte, vonuljon ve
lük tovább napnyugat felé, amerre állí
tólag nagy vizek kéklenek, és irdatlan
hegyek törnek az ég felé, de nem volt rá
hajlandó. Ő maradni akart. Maga mellé
állította a vezéreket, elhallgattatták a né
pet. A kolostorok mélyén dugdosott régi
krónikák tele vannak szemrehányással.
Most más a helyzet. Most a kamasz ki
rályért kell imádkoznunk. Az átkozott
Erzsébet nem készít fel a fiát az uralko
dásra. László nevelője, az átkozott Joakim
is alkalmatlan a feladatra. Veszélyes, mint
a lecsapó ménkő, és sunyi, mint a hiúz.
Korbáccsal kéne kiverni, miként Jézus
cselekedte a kufárokkal.
– Amúgy hogy megy a sorod? Sok ku
tat kell megáldanod? – kérdeztem, hogy
másra tereljem a szót, de meg se hallotta.
– Megmondom neked, mi követke
zik. László király hamarosan merénylet
áldozata lesz. Mire szegény gyermek fel
nőne, és ésszel felfogná, mi folyik körü

lötte, már rég a sírjában fog enyészni.
Életében és halálában is hemzsegő ku
kacok lakmározzák a húsát. – Tekintete
megmerevedett, mint aki éppen meglátja
a vérbe fagyott uralkodót.
Kézai barátom is hosszabb krónikán
dolgozik, a közepénél tart, éppen Aba ki
rályunk történetét beszéli el. A káptalani
levéltárban számos régi iratokat tanulmá
nyozott, és borzadva látta, mennyi gyer
mekkirályt kellett szükségből trónra ül
tetni, mert atyjukat orvul lemészárolták.
Aba király is így járt. A saját emberei verték
agyon valami veremben. Ámen. Mielőtt
az áldásra váró ivókúthoz sietett, felaján
lotta a régi íróállványát. Neki kényel
metlen, túl alacsony, de nekem éppen jó
lesz. Mesteri asztalos munka IV. Béla
királyunk idejéből. Ő újat csináltatott, an
nak lapja ferdébb, jobban kézre áll rajta
az írás. Jól van, legyen, amit adnak, fo
gadd el! Estére szamaras szekéren meg is
hozta két szerzetes. Valóban míves da
rab, ámbár kopott, fényesre könyökölt,
tintafoltos. A hátulján cikornyás véset lát
szik: „P magister”. Ki lehetett, nem tudom.
Most, hogy pulpitussal gazdagodtam,
akár tudós nótáriusnak is érezhetem ma
gam. Mártom hát nádtollamat, rovom
tovább a krónikát. Fogy az idő, bizony.

Fehér Béla

Miriam Rosenblum
és a Kozma-kvintett
A regény mozgalmas és melankolikus történelmi tabló. Elbeszélője
a Kozma-kvintett egyetlen életben
maradt tagjaként emlékezik vissza
eseménydús életükre, melynek hátterében felsejlenek a kaotikus és vad
hatalmi játszmák, az intrikus és kiszolgáltatott karakterek változatos sorsmintázatai.
Megjelenés: szeptembet 26.
Bolti ár: 4499 Ft
Klubár: 4180 Ft
Rendelési kód: CT039
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TÉNYIRODALOM
HANGOSKÖNYVEK
Závada Pál

Hajó a ködben

Fölolvassa Fodor Tamás

Székely Gábor

A regény hősei az ország legnagyobb vállalatbirodalmának, a Weiss Manfréd Műveknek
az örökösei. Többségük zsidó származású, és
1944 életveszélyes tavaszán vagyunk. Történetük egyszeri és különleges lesz, 20. századi
történelmünk egyik közismert esetévé válik.
A regényt Fodor Tamás olvassa fel.

Elszakadás és visszafordulás
Székely Gábor memoárjában bemutatja életszakaszait: a maradék vidéki zsidóság háború
utáni életének tükrét adó családtörténetét
és a vallási hagyománytól elforduló közgazdász pályáját, aki a városi közigazgatásban,
majd az üzleti világban alakítja karrierjét,
s utóbb visszatér a zsidósághoz.
Bolti ár: 5499 Ft
Klubár: 5110 Ft
Rendelési kód: CT040

Bereményi Géza

Azóta is élek

Fölolvassa Máté Gábor
A korábban megjelent könyvekből a szerző
válogatta a kötet anyagát. A hallgató eredendő mozgásában, eleven hullámzásában
érzékelheti és láthatja a Bereményi-mitológia alakulástörténetét, bizonyos motívumok
és figurák megszületését. Az összegyűjtött
novellákat Máté Gábor olvassa fel.

Christina Ezrahi

Sztálin balerinája

Igaz történet a bátorságról
és a túlélésről
Akár egy balerinát is „társadalmilag veszélyes”
elemnek nyilváníthattak a sztálini Szovjetunióban, s ha ez bekövetkezett, útja a Gulag
ig vezetett. Nyina Anyiszimova karaktertáncossal ez történt. Az ő történetét írta meg
Christina Ezrahi, körképet adva a munkatáborok és a szovjet balett világáról.

Esterházy Péter

Egyszerű történet
vessző száz oldal –
a Márk-változat

Fölolvassa Mácsai Pál
Az Egyszerű történet vessző száz oldal – a Márkváltozat az istentelen 20. század közepének
regénye, szereplői mind a saját útjukat járják, bár egyetlen szobában élnek. A könyvet
Mácsai Pál olvassa fel.

Fordította: Holka László
Megjelenés: szeptember 22.
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CT041
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GALLAGHER FENWICK

Részlet a könyvből
„Amikor beléptünk az elnökség épüle
tébe, teljes sötétség fogadott bennünket.
Meglehetősen szürreális élmény volt. Min
denfelé fegyveresek nyüzsögtek, mintha
csatára készültek volna az épület belsejé
ben. Elkísértek bennünket egy teremhez,
a sajtóértekezlet színhelyére… Jó húsz
percet várakoztunk, aztán hirtelen felbuk
kant a kis ember. Khakiszínű trikó volt
rajta, és egy összehajtható széket hozott
a kezében… Az arca borostás volt, ő maga
pedig fáradtnak látszott. Leült velünk
szemben. Oldalt volt egy szónoki pult, de
ő inkább velünk egy szinten helyezkedett
el, ami bensőséges benyomást keltett,
mintha csak egy kávézóban ültünk volna

le beszélgetni. A díszlet tehát készen állt.
Azzal kezdte: köszöni, hogy eljöttünk.
Nem azt, hogy ide az elnöki palotába, ha
nem Kijivbe, Ukrajnába, pedig itt háború
van. Aztán elkezdődött a »show«. Egy óra
hosszat beszélt megszakítás nélkül.
Rájöttem, hogy bizonyára »hadvezér
nek« van öltözve, de azt is látni lehetett
rajta, hogy nem ilyen a természete. A hom
lokzat mögött érzékelhetően ott volt a sze
mélyisége. Az üzenete sem katonai, hanem
inkább politikai jellegű volt. A nagyvilág
hoz fordul segítségért, ilyenkor minden
jól jöhet. Háborús időkben így lehet érint
kezni. Nem fogalmaz pontosan az, aki
azt állítja róla, hogy átváltozott hadvezér
ré. Tényleg hadvezérként kell működnie,
de úgy, hogy közben ne vesszen el a po
litikai üzenet. Nem tölti el sem gyűlölet,

Gallagher Fenwick

Zelenszkij
és a vérző Ukrajna
Az orosz megszállás első napján Zelenszkij belépett a nagybetűs Történelembe,
hogy eljátssza élete legnagyobb szerepét: Charlie Chaplin egycsapásra átváltozott, Churchill lett belőle. Ha felmérjük
a távolságot aközött, ami volt, és aközött,
amivé vált, akkor tudjuk csak érzékelni,
milyen hatalmas utat tett meg.
Fordította: Fáber András
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT043
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sem harag. Továbbra is észszerűen gon
dolkodik, ezt bizonyítja az is, hogy folya
matosan kezet nyújt Putyin felé. Remekül
kommunikál, de kommunikációja nem
akadálya az őszinte beszédnek, mert ez
a lehető legjobb módja a kommunikáció
nak. Tudja is magáról, milyen hatást,
milyen benyomást kelt, és erre bizonyára
tudatosan rá is játszik, ugyanakkor nem
gondolom, hogy olyan ember volna, aki
megjátssza magát. Tehetségesen, őszintén
alakítja a saját figuráját. És ez hat. Attól lesz
karizmatikus, hogy azt a benyomást kelti
benned, hogy teljesen veled érez. Nem
beszél mellé.
Két kérdést tettem fel neki. Mindkét
alkalommal úgy válaszolt, egyenesen a sze
membe nézve, minta csak mi ketten let
tünk volna ott. Az a benyomásom róla,
hogy olyan ember, aki egyszerűen beszip
pantja azt, aki ott áll előtte. Aztán ebben
a helyzetben már bekapcsol a robotpiló
ta... Rájössz, hogy a földkerekség legveszé
lyeztetettebb embere áll veled szemben.
Ez működik, és ő ezt pontosan tudja...”
Marc de Chalvron azt is megkérdezte
tőle, személyesen mennyire változtatta
meg őt a háború. Azt mondta, főleg az sze
rez neki örömet, hogy másoknak hasz
nál azzal, amit csinál. Meg aztán érzi is
az elvárásokat maga körül, és hogy ez iga
zán kedvére van.
Mindazok, akik példaadónak tartják
a magatartását, meghatottan figyelik ezt
az embert, aki saját halálának lehető
ségével néz szembe, hiszen a megszálló
hatalomtól „első számú ellenségének” te
kinti, mégis azt választotta, hogy nem
menekül el sehova. Nem is oly rég mások,
Ukrajnában és más országokban is, ami
kor hasonló fenyegetéssel kellett szembe
nézniük, elmenekültek.
Ő marad.
Fáber András fordítása
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Radnai Péter

A magyar televíziózás
legendái

Interjú az első influenszerekkel
Radnai Péter televíziós újságíró húsz
meghatározó tévéssel, háttér- és
frontemberrel készített interjút. A beszélgetések felelevenítik a „királyi”
tévé hőskorát, azt az időszakot, amikor az esti műsorok adták a másnapi
társalgások fő témáit.
Bolti ár: 5699 Ft
Klubár: 5300 Ft
Rendelési kód: CT045

John Hirst

Európa legrövidebb története
John Hirst az európai civilizáció történetét
tekinti át. Hirst értelmezésében Európa
a görög-római klasszikus műveltség, a kereszténység és a germán törzsi kultúra három, eltérő és felettébb szokatlan elegyéből
jött létre. E keverék számos furcsaságot adott
a világnak: jámbor lovagokat és harcias pápákat, hogy aztán a 20. századra mindaz,
amit európai értéknek véltünk, alapjaiban
rendüljön meg.
Fordította: Bartók Imre
Bolti ár: 4299 Ft
Klubár: 3995 Ft
Rendelési kód: CT044

Mikkel Borch-Jacobsen

Freud páciensei

Mítosz és valóság

Mongol invázió Európa ellen

Ez az elképesztő emberi sorsokat feltáró
könyv új nézőpontból világítja meg a híreshírhedt pszichiáter működését. Most megtudhatjuk, kik rejtőztek az álnevek mögött,
milyen démonokkal küzdöttek, és hogyan
kezelte őket a „csodadoktor”, akinek rejtélyes
magánélete máig foglalkoztatja a kutatókat.

A kötet átfogó képet ad az előre törő Mongol Birodalomról, Európa politikai viszonyairól, katonai erejéről és szokásairól is a 13.
század derekán. A magyarországi mellett
részletesen áttekinti a többi hadszíntér történéseit is.

Fordította: N. Kiss Zsuzsa
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT046
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B. Szabó János – Uhrin Dorottya
(szerk.)
(1236–1242)

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CT047
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Camille Cellier

Őszintén az anorexiáról
Egyetlen anorexiás sincs arra ítélve, hogy élete
végéig evészavaros maradjon. Ezt a könyvet
is egy anorexiából gyógyult nő írta, aki bebizonyítja: igenis meg lehet gyógyulni, és
létezik betegség nélküli élet.
Fordította: Kiss Kornélia
Megjelenés: szeptember 26.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT048
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ÉLETMÓD

FRANCIA ALMATORTA
6 SZEMÉLYRE

Az édes omlós tésztához
• 200 g finomliszt
• 2 ek. porcukor
• 100 g hideg vaj, kb. 1 cm-es kockákra
vágva
• 1 közepes tojás, enyhén felverve
• 1 tk. citromlé
• 2 ek. nagyon hideg víz
A frangipán krémhez
• 100 g puha vaj
• 100 g finom kristálycukor
• 2 közepes tojás
• 50 g finomliszt
• 75 g őrölt mandula
• 2-3 csepp mandulakivonat
Az almához
• 3 közepes étkezési alma
• 15 g hideg vaj, kis darabokra vágva
• 1 ½ ek. finom kristálycukor
• 4 ek. szitán áttört sárgabaracklekvár
Eszközök
25 cm átmérőjű, 3 cm mély, kivehető aljú,
hullámos peremű, fém gyümölcstortasütőforma
Ezt a receptet a csodálatos normandiai
tarte aux pommes ihlette, és remek módja
annak, hogy hencegjünk a saját termésű
ízletes almánkkal. A puha, karamellizált
almaszeleteket lágy, mandulás frangipán
krémre fektetjük, és baracklekvárral kenjük meg befejezésül.
A tésztához egy tálban keverjük össze
a lisztet és a porcukrot, majd morzsoljuk
el benne a kockákra vágott vajat. Finom
kenyérmorzsaállagot kell kapnunk. Robot
géppel is készíthetjük, ez esetben a mor
zsaállagú tésztát borítsuk majd egy tálba.
Keverjük össze a tojást a citromlével
és a vízzel. Formáljunk mélyedést a lisztes
keverék közepébe, és öntsük bele a cit
romlével, vízzel elkevert tojást. Fél kézzel
gyúrjuk össze. Ha túl száraz a keverék,
adjunk hozzá még egy kis vizet. Amikor
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a tészta kezd összeállni, gyúrjunk go
lyót belőle, csomagoljuk műanyag fóliá
ba, és tegyük a hűtőszekrénybe legalább
15 percre.
Melegítsük elő a sütőt 200 Celsiusfokra (gázsütő 6-os fokozat), és helyez
zünk bele egy sütőlemezt. Készítsünk elő
egy 25 centiméter átmérőjű, 3 centiméter
mély, kivehető aljú fém gyümölcstortasütőformát.
Enyhén lisztezett felületen nyújtsuk
a tésztát körülbelül 3 milliméter vastag
ra, és béleljük ki vele a sütőformát. Vág
juk le a peremén túllógó felesleget, és
villával szurkáljuk meg a tésztát.
A frangipán krémhez keverjük ha
bosra a vajat a cukorral. Egyenként ad
juk hozzá a tojásokat, majd szórjuk bele
a lisztet, az őrölt mandulát, és mehet bele
a mandulakivonat is. Egyenletesen terít
sük el a tésztán, és simítsuk el a tetejét.

Az almákat hámozzuk meg, távolít
suk el a magházukat, majd vágjuk őket
vékony szeletekre. Kivülről befelé halad
va fektessük az almaszeleteket a frangi
pán krémre úgy, hogy kicsit fedjék egy
mást. Szórjuk rá a vajdarabokat, majd
helyezzük a sütőbe, az előmelegített sütő
lemezre, és süssük 15 percig, amíg a te
teje pirulni nem kezd.
Az almatorta tetejét hintsük meg kris
tálycukorral, majd csúsztassuk vissza
a sütőbe 10-15 percre, hogy a cukor rá
olvadjon és karamellizálódjon a tetején.
Keverjük el a sárgabaracklekvárt egy
kevés vízzel, óvatosan melegítsük fel, majd
kenjük meg vele a még meleg tortánkat.
Hidegen, crème fraîche-sel, tejszínhabbal
vagy clotted creammel, azaz sűrű tej
színkrémmel tálaljuk.

Háttérkép: ©Peter Cassidy 2013

Részlet Paul Hollywood Piték és felfújtak című könyvéből.

Paul Hollywood

Piték és felfújtak
A népszerű brit pék, a Kenyér és
a Süssünk együtt! szerzőjének új könyve egyszerűen kihagyhatatlan. Akár
az édes, akár a sós ízeket kedveljük,
legyünk kezdők vagy profik a konyhában: itt az ideje bekapcsolni a sütőt, és elkápráztatni a családot vagy
a barátokat egy finom pitével vagy
felfújttal.
Fordította: Bosnyák Gabriella
Megjelenés: szeptember 23.
Bolti ár: 6999 Ft
Klubár: 6505 Ft
Rendelési kód: CT053
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ISMERETTERJESZTŐ

Tenczer Gábor

Budapest Outdoor
A könyv azoknak szól, akik belevágnának, de nem tudják, hova érdemes menni; azoknak, akik elvesznek
a turistautak labirintus-szövevényében; és azoknak is akik már több
helyen voltak, de szeretnének még
új, érdekes helyeket felfedezni, át
akarják élni milyen kincseket rejteget a magyar főváros és környéke.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT049

Marian Rojas Estapé

A jó dolgok kezdete

Gondolataink és érzelmeink
egyensúlya a teljesebb életért
Marian Rojas Estapé azt mondja: ha boldogok akarunk lenni, előbb dolgozzuk fel
a múltbéli sérüléseinket, utána viszont éljünk
egészen a jelenben, és forduljunk reményteljesen a jövő felé. Mert a boldogság nem
az, ami történik velünk, hanem az, ahogyan
értelmezzük a velünk történteket.
Fordította: Nemes Krisztina
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT050

Bede Béla

Gulyás Martin

Görög Ibolya

Emlékhelyek Magyarországon

„Szocializmust akarunk,
de magyar úton”

Tanácsoskönyv

Bede Béla ebben a kötetben íróink, költőink,
képzőművészeink, zeneszerzőink, tudósaink emlékhelyeit mutatja be Adytól Zsóry
Lajosig. A könyv elején a hírességek névsora
alapján tájékozódhat az olvasó, a könyv végén települések szerint soroljuk fel, hogy
kinek hol van emlékhelye.
Megjelenés: szeptember 27.
Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CT052
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Munkástanácsok 1956–1957-ben
Legutolsó forradalmunk mára, mondhatni,
az emlékezetpolitikai csatározások áldozata
lett. Ez a könyv segít megérteni, mi történt
’56-ban, mindezt úgy, hogy nem a fegyveres
harcokra koncentrál, hanem a munkásság au-
tonómiatörekvéseit vizsgálja a forradalom ki
törésétől az annak leveréséig tartó időszakban.
Megjelenés: október vége

A Tanácsoskönyv utat mutat magánéleti
és hivatalos szituációkban: eligazít minket
az ajándékozástól (legyen az privát vagy céges) a zenészeknek szóló tanácsokig. Az átdolgozást kihasználva új fejezettel is bővült
a könyv, hasznos tanácsokat talál az olvasó
az online világban való kommunikáláshoz is.
Bolti ár: 4999 Ft
Klubár: 4645 Ft
Rendelési kód: CT104

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CT051

RENDELJEN KÖNYVET NOVEMBER 14-IG!

KÖNYVKLUB

ÉLETMÓD

Aurélie Godefroy

Élj úgy, mint Coco Chanel
Coco Chanel. Ha meghalljuk ezt
a négy szótagot, azonnal a női divat
és Párizs jut eszünkbe. Coco több
volt mint zseniális divattervező: ő
volt a világtörténelem első influenszere. A szerző végigkalauzolja az olvasót a „Mademoiselle” életén,
hogy mindenki megtalálja azt, ami
leginkább inspirálja őt.
Fordította: Novák Petra
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT056

Marco Polo: Szardínia
Szardínia elbűvöli a strandolni vágyókat;
ugyanakkor az érintetlen természet miatt
egyszersmind a túrázók paradicsoma is. Erre
a vonzó szigetre kalauzol bennünket a Marco
Polo-sorozat – naprakész információkat tartalmazó és színes képekkel, illetve térképekkel illusztrált – új kötete.
Fordította: Farkas Sylvia
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT054

Carla Schiappa-Burdet

Élj úgy, mint Harry Potter

Satchin Panda PhD

A cirkadián diabéteszkód
Kerüld el, tartsd karban, fordítsd vissza a cukorbetegséget és a prediabéteszt, egyszerűen azzal, hogy mikor – nem pedig mit –
eszel. Egy új tudományos módszerrel a napi
életmódodat hozzáigazíthatod szervezeted
belső cirkadián ritmusához, és hatékonyan
javíthatod az egészségedet.
Fordította: Dr. Molnár Csaba
Bolti ár: 4699 Ft
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CT055

KÖNYVKLUB

Valószínűleg senkinek nem kell
bemutatni a roxforti diákot, akinek a homlokán különleges forradás húzódik, de most először
lép elénk mint életmód-tanácsadó. Harry Potter, a popkultúra
kultikus alakja most része lehet
a mindennapjainknak: segít, hogy
legyőzzünk minden akadályt, és
elérjük a céljainkat.
Fordította: Novák Petra
Megjelenés: szeptember 21.
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CT057
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PUBLIO KIADÓ

Remeczki Imre

Karó, Nyíl, Én és
a többiek…
Egy alföldi kis iskola 7. osztályában
véget ért a tanév. Haraszti Gábor
osztályfőnöke, akit a diákok Karónak becéznek, és testnevelés tanára,
Nyilas tanár úr nyári túratábort szerveznek. A gyerekek nagy izgalommal várják a tábor kezdetét, mely
számos különleges kalandot rejt.
Aggtelektől Szilvásváradig kísérhetjük végig őket útjukon. A bükki táj
különleges szépségei, állat- és növényvilága mellett, a főszereplő kis
fiú serdülőkorba lépésével kibontakozó érzéseinek nyiladozását is
nyomon követhetjük.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CT201

Kayra B King

Chaos
Egy történet, ahol vámpírok helyett jarlok
népesítik be az éjszakát, és a vérfarkasok
thrallként üvöltenek teliholdkor. Egy világ,
ahol a boszorkányok nem seprűn repdesnek, de nem is rendelkeznek halhatatlansággal, csupán különleges képességű nők,
akik egy ősi egyezséget követően bérszolgálatot végeznek a kiválasztott jarlnak.
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CT202

Kris Over

Kezdetek

Pokk Brigitta

Ködös igazság
A történet egy kaliforniai lányról, Alison
Morganről szól, aki előző életében egészen
másvalaki volt. Egy tragédia folytán, amit
hosszú ideig úgy hisz, hogy fivére tett, megbélyegzés veszélyezteti őt, ám nevelőapja –
látszólag pozitív szándékkal – elsimítja a dolgot és új életet biztosít neki.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT203
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A bolygók között utazó Topsail turistahajón rejtélyes gyilkosság történik, amit a legjobban képzett szakemberek sem tudnak megoldani.
A cselekmény tovább bonyolódik,
amikor Swan, a központi számítógép, látszólag teljesen értelmetlen
útirányt vesz fel. Izgalmas macskaegér játszma veszi kezdetét.
Lehetséges, hogy a hajó a végzetébe rohan? Vajon a fedélzeten lévő turistákkal mi történik? A legénységnek sikerül a sok titokzatos esemény
következményeit átlátni és megóvni
az utasok és a saját életüket?
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CT204
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KÁLVIN KIADÓ

A Könyvek:

1. Kezdetben
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód:
CT303

A Könyvek:
2. Erőm és
énekem

Bolti ár: 7990 Ft
Klubár: 7430 Ft
Rendelési kód:
CT304

A Könyvek:

3. Így szól az Úr

Alec Ryrie (szerk.)

Zaicz Gábor

A kereszténység történeti
atlasza

Magyar szavak és toldalékok eredete

Etimológiai szótár.

Atlaszunk az ókortól napjainkig több mint
száz színes térkép és grafikon, valamint rövid összefoglalók segítségével követi végig
a kereszténység dinamikus valóságát. Történelmi, kulturális, vallási és földrajzi szempontok mutatják be, ahogy a kereszténység
életével és üzenetével nemcsak a világ művészeti alkotásai számára jelent mindig megújuló inspirációt, hanem a politikai, történeti folyamataiban is fontos szerepet játszik.

Szavaink eredetükkel és művelődéstörténeti
érdekességekkel vallanak a magyarság históriájáról. A TINTA Könyvkiadó Etimológiai
szótára 8750 szó és 250 toldalék eredetét
adja meg. A nagyközönség számára készített
kézikönyvet ajánljuk azoknak, akiket érdekel
szavaink izgalmas és rejtélyes eredete.
Bolti ár: 9990 Ft
Klubár: 9290 Ft
Rendelési kód: CT604

Bolti ár: 8000 Ft
Klubár: 7440 Ft
Rendelési kód: CT301

Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 6965 Ft
Rendelési kód:
CT305

A Könyvek:

4. Meghalt és
feltámadott
Bolti ár: 7490 Ft
Klubár: 6965 Ft
Rendelési kód:
CT306
Különleges formában vehetjük kezünkbe
a Biblia szövegét. A hagyományos kiadások
vers- és fejezetszámozása, valamint rövidebb
szakaszai helyett nagyobb fejezetekben olvashatók a Szentírás könyvei, hogy a magunk
tempójában, beosztásában, illetve nagyobb
szövegösszefüggésekben olvashassuk az új
fordítású Biblia (RÚF 2014) érthető, szabatos
és mai magyar nyelven megszólaló szövegét.
A négyrészes sorozat mindegyik kötete olyan,
mint egy-egy „nagyregény”, amely együtt rajzolja meg Isten „nagy történetét”.

KÖNYVKLUB

Fábri Anna

Szabó-Nyulász Melinda

Gondold újra, alkoss másképp!

Arany idők

Ötlettárunkban művészeti, vizuális neveléshez kapcsolódó mintafoglalkozásokat találnak: az egyszerűen kivitelezhetőektől a rajzolásra és festésre épülő kétdimenziós majd
háromdimenziós, és a filmes feladatokon át
az igazán összetett, komplex előkészítést és
megvalósítást igénylő tanulási alkalmakig.

Miért nevezte arany időknek gyermekéveit
gróf Teleki László (1811–1861), kora egyik legismertebb közéleti szereplője? Fábri Anna
új könyve a választ a tragikus sorsú politikus
gyermekkori naplója és kiadatlan levelek, emlékezések alapján keresi, melyek nyomán kirajzolódnak a református grófi család mindennapjai és nevelési elvei.

Bolti ár: 3500 Ft
Klubár: 3255 Ft
Rendelési kód: CT302

Bolti ár: 6000 Ft
Klubár: 5580 Ft
Rendelési kód: CT605

Tananyagba építhető kreatív ötlettár
a vizuális neveléshez pedagógusok,
oktatók, szakemberek számára

Eszmék és emberek
gróf Teleki László neveltetésében

RENDELJEN KÖNYVET NOVEMBER 14-IG!
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MŰVELT NÉP KIADÓ

Andrej Kurkov

Mame

Mame

A halál és a pingvin

TharnType 4.

TharnType 5.

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 játsz
ma fontos eszközei, amiben neki hálátlan
szerepet szántak.

Voltál már szerelmes olyan pasiba, aki gyűlöl téged? És laktál már vele egy szobában?
Ha nem, itt az ideje megtudnod, milyen is
lehet. Tharn és Type története.
Szerelem és gyűlölet története. Féltékenységek és ármányok története. Tharn és Type
elsőéves egyetemisták, és egy kollégiumi szobába kerülnek. Type sötét bőrű, magas és
helyes srác, gyengéd, de mélységesen homofób. Tharn nagyon helyes, világos bőrű és
egzotikus arcvonású srác, és nyíltan meleg.

Minden történet véget ér egyszer! De néhány 7 évvel később folytatódik majd...
A TharnType napjaink legnépszerűbb BL regénye és TV sorozata.
Nemcsak Tharn és Type különlegesen alakuló kapcsolatát mutatja be, de az egyetemi
diákélet hol drámai, hol szomorú, de legtöbbször felejthetetlenül szép pillanatait is.

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT501

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CT504

Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CT505

Jodi Ellen Malpas

A brit
Rose Cassidy nem igazán él, inkább csak vegetál. Érzéketlenné teszi magát a félelemmel és a fájdalommal szemben, mert csak így
maradhat életben ebben a kegyetlen világban. Így amikor a hírhedt
Danny Black egy halálos hatalmi
játszmában biztosítéknak magával
viszi, leteríti a lelke mélyéről feltörő
iszonyatos félelem. És ami annál is
rosszabb, az elsöprő vágy.
Hallott már történeteket a britről.
Kőszívű. Hidegvérű. De még soha
senki nem említette, hogy hihetetlenül szép és vészjóslóan elragadó. Átlát az álarcán, és kegyetlen remény
érzetet ébreszt benne. De Rose-nak
küzdenie kell a torz vonzerő ellen
vagy azt kockáztatja, hogy elveszti
az egyetlent, amiért élnie érdemes.
Bolti ár: 4690 Ft
Klubár: 4360 Ft
Rendelési kód: CT506
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Mo Xiang Tong Xiu

Az égi hivatalnok áldása 3.
Nyolc évszázaddal ezelőtt Xie Liant, a Xianle
királyság koronahercegét rajongásig szerették az alattvalói, senki sem vetélkedhetett
a népszerűségével. A herceg már fiatalon
az égbe emelkedett, ám szerencsétlen körülményeknek köszönhetően hamarosan vis�szakerült a halandók világába. Néhány évvel
később újra felemelkedett, de ezúttal csak
néhány percet tölthetett odafent, és megint
a mélybe zuhant.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT502

KÖNYVKLUB

MŰVELT NÉP KIADÓ

Ariana Godoy

Az ablakomon át

Geneva Lee

Igázz le
Clarának összetörték a szívét és magányos.
Próbál az Alexanderrel töltött utolsó éjszaka
után továbblépni. De Alexander nem olyan
férfi, aki könnyen feladja a harcot, és amikor
végre kimutatja az iránta táplált érzéseit, Clara
szeretné elhinni, hogy működhet a kapcsolatuk.
Megjelenés: november 15.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT509

A Netflixen vetített nagysikerű film
után most könyvben is olvashatjuk ezt a nemzetközi szenzációt
keltő erotikus szerelmi regényt.
Raquel Alvarez keményen dolgozik és komolyan veszi a jövőjét.
Az élete mindig csak róla és
az anyjáról szólt, és ez tartotta
meg Raquelt az egyenes úton. Kizárólag arra vágyik, hogy pszichológus legyen. Erre és persze arra,
hogy Ares Hidalgo felfigyeljen rá.
Egy véletlen találkozás ráébreszti
Raquelt, hogy a fellobbanása
minden, csak nem viszonzatlan.
Szexuális vonzalmuk hamarosan
olyasmivé mélyül el, amit egyszerűen csak túlfűtöttként lehet leírni.
Fülig egymásba szeretnek.
Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CT507

Mo Xiang Tong Xiu

Marian Keyes

Az égi hivatalnok áldása 4.

Felnőttek

Cornwall asszonyai

Nyolcszáz év elteltével Xie Lian harmadszorra is az égbe emelkedik, hogy az ég császárától kapott első megbízatása során egy
a szellemeknek parancsoló titokzatos démonnal hozza össze a sors. A koronaherceg nem
is sejti, hogy a démon már milyen régóta
szemmel tartja őt.

Cara agyrázkódást szenved, és ezért nem
tudja magában tartani a gondolatait. Elég
egy meggondolatlan megjegyzés Johnny
születésnapján, ahol jelen van az egész
család, és Cara megszellőzteti az összes
családi titkot.
Az ezt követő tisztázás során minden felnőtt azon töpreng, nincs-e itt az ideje, hogy
– végre – felnőjenek?
A Felnőttek egy új, szenzációsan szórakoztató, megható és hangos nevetésre fakasztó
regény.

Évtizedeket felölelő, csodálatos regény anyákról és lányokról, titkokról és hazugságokról
és egy szerelemről, ami egy életen át tart...
Santa Montefiore, Erica James, Katie Fforde
és Rosamunde Pilcher rajongóknak különösen ajánlott.

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CT503

Fern Britton

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT511

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CT508

KÖNYVKLUB
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LAZI KIADÓ

Fonyódi Tibor

Lucy Maud Montgomery

Julia Barrett

Fekete Horka II.

Anne új vizekre evez

A harmadik nővér

Levente visszatér ősei földjére, hogy átvegye a hatalmat, és felkészítse népét az avarok elleni harcra. Ármány áskálódásai miatt
azonban számtalan nehézség várja. Segítséget csak egy titokzatos égi lovastól kap,
akiről még a táltosok sem tudnak semmit,
vagy talán csak elhallgatják az igazat…

Anne gyűrűs menyasszony és egyúttal
a summerside-i iskola igazgatónője. Ám
ezt az állást egy helyi befolyásos család
másnak szánta, tagjai ezért valóságos
harcot indítanak Anne ellen. Ő azonban
mindent megtesz azért, hogy megnyerje a város összes lakóját, köztük ellenfeleit is…

Jane Austen népszerű regényét folytatva Julia
Barrett Elinor és Marianne húgát, az immár
tizenhét éves Margaretet mutatja be, aki
nővéreihez hasonlóan irányító atyai kéz és
örökség nélkül ismerkedik a vidék társasági
életével, valamint az értelem és érzelem
gyakran ellentmondásos kapcsolatával.

Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CT601

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CT602

Ármány éneke

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CT603

L. Ron Hubbard

Dianetika

A szellemi egészség
modern tudománya
Túl sokat gondolkodunk és túl keveset élünk?
Miért szalasztunk el annyi mindent az életben? A Dianetika válaszokat ad, melyeket már
valószínűleg Ön régóta keresett.
A saját elménkben lévő aggodalmak, kétségek és fenntartások sokszor a legnagyobb
akadály, hogy életünket beteljesítsük, amire
annyira vágyunk.
A Dianetika az az áttörés, amely lehetővé tette számunkra, hogy most először megértsük
az elmét. Olyan gyakorlati megközelítést
nyújt, ami módot ad arra, hogy eltávolítsuk
ezeket a buktatókat és megtapasztaljuk
az életenergia és a pozitivitás újjáéledését.
Egy nemzetközi bestseller, amelyből 53 nyelven 22 millió példányt adtak el.
Bolti ár: 9700 Ft
Klubár: 9020 Ft
Rendelési kód: CT606
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Kerek Brigitta

Otthon, piték, napSütés
Kerek Brigi pités könyve izgalmas, a szerző
tippjeivel fűszerezett recepteket ajánl a friss
tavaszi változatoktól a könnyű nyári ínyenc
ségeken keresztül a melengető őszi és egyszerűen összeállítható téli finomságokig.
A gazdagon illusztrált könyv tálcán kínálja
nekünk az alap pitetészták elkészítésének
fortélyait, figyelemmel a nemzetközi gaszt
ronómiai palettára, de praktikus tanácsokat
kapunk ahhoz is, hogy milyen konyhai eszközöket célszerű választani egy pite sikeres
elkészítéséhez..
Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CT608

KÖNYVKLUB

HVG KÖNYVEK

Stanley Tucci

Király Ágnes – Horváth Judit

Czecz Fruzsina

Életem az ételeken át

Fermentált konyha

Terítéken a lélek

Stanley Tucci magával ragadó memoárjában minden történet a konyhából indul,
vagy ott ér véget. Kedvenc receptjeivel fűszerezett, humoros vagy olykor épp megható visszaemlékezésében képet kapunk
élete gazdag érzelem- és ízvilágáról.
Bolti ár: 4900 Ft
Klubár: 4555 Ft
Rendelési kód: CT901

Több mint 100 recept
erjesztett alapanyagokból
a reggelitől a vacsoráig

Önismeret az ételeken keresztül

Az erjesztett ételeket a legtöbben savanyúságként fogyasztjuk, pedig egészséges, finom fogások, sőt desszertek is készülhetnek
belőlük. A szerzők a fermentálás alapjai mellett több mint 100, erjesztett alapanyagok
felhasználásával készült receptet mutatnak be.
Bolti ár: 7500 Ft
Klubár: 6975 Ft
Rendelési kód: CT902

Anne Sverdrup-Thygeson

Az élet szövete

Hogyan járul hozzá tízmillió faj
a fennmaradásunkhoz?

Bolti ár: 3900 Ft
Klubár: 3625 Ft
Rendelési kód: CT903

Victor Escandell

Trogmayer Éva – Egervölgyi Lilla

Rejtélyes történetek

Frida és Gubanc Budapesten

25 tudományos fejtörő

Az élet szövete elgondolkodtató és magával
ragadó történetein keresztül a fajok sokfé
leségét és a kényes egyensúlyon alapuló
együttélést ünnepli. Ám arra is figyelmeztet:
ha mindezt a csodát meg akarjuk őrizni, vigyáznunk kell rá, és változtatnunk kell az életmódunkon, amíg nem késő.

Légy kíváncsi, tegyél fel kérdéseket, kutass és ellenőrizd az eredményeket –
gondolkodj úgy, mint egy igazi tudós!
A fizika, a biológia, a csillagászat és más
tudományágak világába elkalauzoló 25
fejtörő szórakoztató agytorna. A világ
tele van megoldásra váró tudományos
kérdésekkel!

Bolti ár: 4200 Ft
Klubár: 3905 Ft
Rendelési kód: CT904

Bolti ár: 4500 Ft
Klubár: 4185 Ft
Rendelési kód: CT906

KÖNYVKLUB

A tanácsadó szakpszichológus szerző tu
dományos eredményekkel, esetleírásokkal és
gyakorlatokkal illusztrálva mutatja be a gaszt
ronómia és a mentális egészségünk közötti
kapcsolatot. A szellemes és úttörő kötetet
olvasva részesei lehetünk egy önismereti
utazásnak is.

Vajon milyen lehet Budapest madárszemmel? Semmiképpen sem unalmas!
Böngészd át Frida, a szökevény kanári és
Gubanc, a csibész veréb csavargásainak
helyszíneit, ismerd meg a főváros ikonikus épületeit, tereit, szobrait, feledkezz
bele a látványos illusztrációk részleteibe.
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CT905
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JANE AUSTEN

Jane Austen

Értelem és érzelem
Jane Austen hősnőinek története szerelemről, csalódásról, becsületről, álnokságról s
természetesen reményről és boldogságról
mesél. Miközben lenyűgöző és gyakran kaján
képet fest a korabeli Angliáról, arról a világról, amelyben a hölgyek legfőbb foglalatossága a férjvadászat.
Ennek a regényének középpontjában a két
Dashwood nővér, Elinor és Marianne áll, a regény címe is kettejük ellentétes természetére utal.
Fordította: Sillár Emőke
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT061
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Colleen Mullaney

Gin Austen

50 koktélrecept
Jane Austen hat örökérvényű regényében
megragadta a 19. századi Anglia szeszélyeit
és gyöngéit, ez a könyv pedig az Austen világában bemutatott piknikeket, ebédeket,
vacsoravendégségeket és fényes bálokat
ünnepli. Tudd meg, mit ihatott ő és a szereplői, és hogy milyen eszközökre, poharakra,
hozzávalókra és technikákra van mindenképp szükséged!
Fordította: Vallasek Júlia
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT059

Jane Austen

Meggyőző érvek
A történet Sir Walter Elliotról és három lányáról szól, akik közül csak Mary, a legkisebbik
ment férjhez. A legidősebb, Elisabeth hiába
vár somersetshire-i kastélyukban rangos
házasságra, a regény főhősét, Anne-t pedig
lebeszélték arról, hogy házasságot kössön
szerelmével, a fiatal, vagyontalan Wentworth
tengerésztiszttel. Az egykori szerelmesek
nyolc év után véletlenül újra találkoznak...
Fordította: Tomori Gábor
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT063

Jane Austen

Jane Austen

Katleen A. Flynn

Büszkeség és balítélet

A mansfieldi kastély

A Jane Austen-küldetés

A szomszéd birtokot megvásárló ifjú, vagyonos nemesember és legjobb barátja akaratlanul is alaposan felforgatják majd a Bennett
család hétköznapjait. Jane Austen utánozhatatlan ironikus humora és a XIX. századi
Anglia színes korrajza teszi páratlanul szórakoztatóvá az írónő legismertebb, és legtöbbször filmre vitt romantikus regényét.

Íme egy újabb éles eszű Austen-hősnő, akit
nem felejtünk el egykönnyen. Jane Austen
lenyűgöző regényei szerelemről, csalódásról,
becsületről, álnokságról, s természetesen reményről és boldogságról mesélnek, miközben
gyakran ironikus képet festenek a világról,
amelyben a hölgyek legfőbb foglalatossága
a férjvadászat.

A távoli jövőből azzal a megbízással küldenek két kutatót a múltba, hogy férkőzzenek
Jane Austen közelébe, és szerezzék meg tőle
A Watson család története című kéziratát.
Amikor szembesülnek a korabeli viszonyokkal és Jane betegségével: felvetődik a kérdés: van-e joguk megváltoztatni a múltat.

Fordította: Loósz Vera

Fordította: Simonyi Ágnes

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT060

Bolti ár: 4990 Ft
Klubár: 4640 Ft
Rendelési kód: CT062

RENDELJEN KÖNYVET NOVEMBER 14-IG!

Fordította: Hojcsi Zsuzsa
Bolti ár: 4699 Ft
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CT058
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JÓK ÉS ROSSZAK ISKOLÁJA
Soman Chainani

Hercegnő és boszorkány
Itt nincsenek hercegek
Jótett helyébe
Az én váram

12+

Végre magyarul is megjelenik a teljes sorozat! Gavaldon legszebb lánya, Sophie egész
eddigi életében titkon arról ábrándozott,
hogy elrabolják, és elviszik egy elvarázsolt
világba.
Rózsaszín ruhákban, fess topánkákban jár.
Rajong a jó cselekedetekért, ezért egészen
biztos abban, hogy nagyon jó jegyeket kapna
a Jók Tagozatán, és dicséretes mesekönyvhercegnő bizonyítványa lehetne. Agatha viszont mindig formátlan, fekete hacukákban
jár, gonosz macskája van, és szinte mindenkit
utál, ezért természetesnek látszik, hogy ő
a Rosszak Tagozatára kerül.
Amikor azonban a két lány a Végtelen Erdőbe kerül, azt tapasztalják, hogy sorsuk a remélttel éppen ellentétesen alakul, és hamar
rájönnek, hogy egy tündérmeséből a leg
gyorsabb kivezető út az, ha... túlélik.
Fordította: Bozai Ágota

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CT064

Soman Chainani

A király esztelen

„A múlt jelen, a jelen jövő. A történet körbejár újra és újra.” Egy király láncon... Egy királynő menekül... Egy áruló a trónon... Egy hamis
király foglalta el Camelot trónját, és halálra ítélte Tedrost, az igazi királyt. Amíg Agatha alig tudja elkerülni a sorsát, Sophie Rhian király
csapdájába esik. Rhian esküvője közeledtével veszélyes játékra kényszerül, miközben barátai élete függőben van. Mindeközben Rhian
király Camelottal kapcsolatos sötét tervei formálódnak. A Jó és Rossz
Iskolája diákjainak most meg kell találniuk a módját, hogy Tedrost
visszaállítsák a trónra, mielőtt történeteiket – és a Végtelen erdők jövőjét – újraírnák... örökké.
Fordította: Bozai Ágota

KÖNYVKLUB

Bolti ár: 5490 Ft
Klubár: 5105 Ft
Rendelési kód: CT065

12+

Soman Chainani

Egy igaz király

12+

Soman Chainani New York Times bestseller fantasy-mesesorozatának hatodik, befejező részében Camelot koronája és a Végtelen erdő
sorsa a tét. Jón és Rosszon, a boldogan-élnek örökkévalóságon is túl
Sophie és Agatha története drámai fordulóponthoz érkezik. Készüljetek fel a Végek végére!
Fordította: Bozai Ágota
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Lőrincz Andrea–Nagy Ádám

Serena Valentino

Király Anikó

Égi megbízás

Anyád a tét

Jó a vége!

Rosszul döntöttél, így el kell hagynod
az Édenkertet… De ne keseredj el, kapsz
még egy lehetőséget! Kalandozz a történelmen át Luciferrel, ízlelj meg eszméket,
dönts helyesen, hogy boldog véget érjen
az égi küldetés!
Az ember tragédiája kalandkönyv-változatban.

Mi a helyzet a vén Gothellel? Honnan jött?
És hogy bukkant rá a varázserejű virágra?
Íme, egy változat az ő történetéről, mely évszázadokig a homályban maradt... egészen
mostanáig. Az Aranyhajból ismert Banya
története.

Az egész egy tehénnel kezdődött és egy
vaddisznóval ér véget... Diósvámhatár balszerencsés babái mindig hittek abban, hogy
tényleg balszerencsések. Aztán felbukkant
a farmerdzsekis Kókusz, és ahogy az a különös idegenekkel már csak lenni szokott, fenekestül felforgatta az életüket. Nagy tervei
vannak: mindenáron balszerencsétleníteni
akarja a négy fiatalt. Vajon jó vége lesz?

Bolti ár: 4699 Ft
Klubár: 4370 Ft
Rendelési kód: CT066

Fordította: Halmai Gergő
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CT067

10+

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT071

7+

6+

Amelia Mellor

Pippa Funnell

Sarah Bosse

A világ legnagyobb könyvesháza

Fergeteg

Fel a fejjel, Anna!

Pearl és Vally Cole egy könyvesboltban él, méghozzá a a Cole Könyvesházban, ahol minden
nap új csodákat kínál: bűbájjal töltött cukorkák, beszélő papagájok, télikertté varázsolt
dzsungel, saját zenekar, teázó, maguktól mozgó polclétrák és persze temérdek könyv...
Amikor Pearl és Vally megtudják, hogy édesapjuk egy ördögi csere miatt kockára teszi
a Könyvesházat és a saját életét, azonnal cselekszenek, s hamarosan veszélyes-varázslatos
kalandok közepén találják magukat.

Tilly nagyon izgul, hiszen nemsokára elkezdődik az egyik legrangosabb lovastusa Kentucky
ban, ahol Angela is indul a lovával, Dicsővel, és
a kislányt bízta meg azzal, hogy legyen a lovásza. Tilly bátyja, Brook is velük tart, hogy tapasztalatokat gyűjtsön a háromnapos verseny
során. Kiderül, hogy Négy Mancs törzsfőnök
is éppen ott van, csak ő egy másik lovas bajnokságra érkezett Fergeteggel, a csodás musztánggal. Amikor Tilly belenéz a fekete ezüstderes ló kék szemébe, rögtön megérzi, hogy
különösen szoros kapcsolat van közöttük.

Egy autóbaleset után Anna kis unokatestvére, Nóra a malomvölgyi pónifarmra érkezik.
Mivel szülei megsérültek, és a kórházban lábadoznak, Anna családja gondoskodik a kislányról. Nóra eleinte egy szót sem szól, és visszahúzódóvá válik, míg végül felfedezi a pónik
iránti szeretetét, és fokozatosan felenged.
De Annának sincs könnyű dolga. Nem elég,
hogy nem tud elmenni a lovasbemutatóra,
még szeretett póniját, Tündért is meg kell
osztania az unokatestvérével...

Fordította: Cséplő Noémi
Bolti ár: 3690 Ft
Klubár: 3430 Ft
Rendelési kód: CT068
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Fordította: Cséplő Noémi
Bolti ár: 1290 Ft
Klubár: 1195 Ft
Rendelési kód: CT070
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Fordította: Szalai Zsuzsanna
Bolti ár: 2290 Ft
Klubár: 2125 Ft
Rendelési kód: CT069
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Kell, hogy létezzen egy finom egyensúly
Horányi Hanna Zelma első kötetét az Egy év, tíz hibát még gimnazistaként írta.
Felnőtté válásról, új regényről, hibákról és elsőkről beszélgettünk.
2018-ban jelent meg első regényed, mi
minden történt veled az elmúlt négy évben,
mikkel foglalkozol most?
A gimnázium vége nekem a szabadság
kezdetét jelentette (úgyhogy csak ennyit
mondanék minden gimnazista olvasóm
nak: hidd el, jobb lesz): vonaton beutaz
tam Európát, önkénteskedtem Francia
országban, voltam pincérnő az osztrák
hegyekben (kétszer), és laktam Hágában,
a koronavírus kezdetét a nyaralónkban
töltöttem, a Balaton északi partján. Írói
idill. Közben felvettek a University Col
lege Rooseveltbe, ami egy kis liberal arts
and sciences kollégium Dél-Hollandiá
ban; mire útnak indultam augusztus vé
gén, két fejezetet leszámítva kész volt
a könyv. A következő két évben egye
temre jártam és dolgoztam.
Mi más? Négy évbe belefért elég ro
mantika és elég összetört szív. És persze
elég kaland – ahogy ezt írom, egy kisbusz
ban robogok át a Yucatán-félszigeten, egy
egyetemi kurzus keretében.
Érzed a nyomasztó súlyát annak,
hogy ennek az érzékeny korosztálynak írsz?
A Most először esetében őszintén szólva
nem befolyásolta az írásomat a közön
ség féltése, inkább a hitelesség érdekelt.
(Az első olvasóm a húgom volt, akihez
újra és újra visszatértem: Mit gondolsz,
ez túl sok? Vagy túl kevés?)
A könyv – a főszereplője és a fókusza
miatt – nem érint igazán nehéz témákat.
Talán az egyetlen, amit ki tudnék emelni
itt, az az, hogy ahányszor Zsófi valami új
jal kísérletezik, mindig van mellette vala
ki, aki figyel rá, akivel figyelnek egymásra.
Azt hiszem, létezik – vagy inkább kell,
hogy létezzen – egy finom egyensúly: mit
mutatsz meg és hogyan, miről hallgatsz
és miért.
KÖNYVKLUB

Most először című, új regényedben
sem szakadsz el a kamaszkortól, miközben
a valós életben felnőtt élethelyzetekkel kell
megküzdened. Jó átélni az első félelmeiket,
örömeiket újra?
Na az, hogy mennyire felnőtt az én éle
tem, jó kérdés – még nem döntöttem el,
hogy a szüleim házából kicsenni a fog
krémet, vagy három hónapot élni egy ki
égett lámpakörtével felnőtt leleményesség,
vagy csak rémes gyerekesség-e.
A viccet félretéve, a főszereplők élet
kora volt az egyik ok, ami miatt majdnem
félbehagytam a könyvet. Zsófi tizennégy
éves, mert annyi idős voltam, amikor
elkezdtem róla írni – aztán közbejött
az Egy év, tíz hiba megjelenése, meg
mondjuk úgy, az élet, és én minden nap
pal távolabb kerültem az ő életkorától,

életszakaszától. Ebből nyilván adódtak
nehézségek; megtalálni egy autentikusan
kamasz szemszöget, anélkül, hogy az le
kezelően, bugyután, vagy stílustalanul
hasson, kihívás. Ráadásul Zsófi egy ko
moly lány, ezért néhány gondolata talán
túl felnőttesnek tűnhet – ilyenkor hogyan
győződik meg az író arról, hogy nem csak
a saját, az egyetemista életből fakadó kér
déseit erőlteti rá egy tizennégy éves lányra?
Ugyanakkor azt gondolom, a könyv
központi kérdései – Hogyan tudunk kapcsolatot találni másokkal? Mit jelent
a család, a vallás, a nőiesség, a szexualitás
egy lány életében? – nem korlátozódnak
egyetlen korosztályra. Engem ugyano
lyan komolyan foglalkoztatnak most is,
mint tizennégy éves koromban – talán
csak más szemszögből, más megfogal
mazásban.

Horányi Hanna Zelma

Most először
Az első szerelem megismételhetetlen.
Az első szerelemhez semmi sem érhet
fel. Az első szerelem sosem múlik el. Mindenki tudja, hogy el fog jönni; mindenki
tudja, hogy egetrengető lesz; mindenki
tudja, hogy ott kezdődik az élet. Ilyen elvárások mellett nem csoda, hogy az első
szerelemre beavatási szertartásként nézünk – de olykor nehéz különbséget tenni ábrándok és valóság között. Horányi
Hanna a tizennégy éves Zsófi szemszögéből mesél első szerelemről, randikról, isko
laváltásról, csalódásokról és új kezdetről.
Megjelenés: szeptembet 22.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT074
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Balázsy Panna

A Térképészek

Nagy levegőt!

Amióta Kordélia felfedezte a titkos térképet,
esténként London utcáit járja, hogy kiderítse, vajon melyik városrészt ábrázolja. Biztos
benne, hogy az apja nem tűnt el, amikor
a hajója odaveszett, és tudja, hogy a térkép
elvezeti hozzá, csak rá kell jönnie a titkára.

Újra itt az ÖkoBanda! A négyrészes környezetvédelmi sorozat főhősei, Polli, a szeplős
vadóc, Manyi, a rakottszoknyás manga imádó, Döme, a deszkás és Benedek, az elegáns úr kalandjai a levegőben folytatódnak.

Fordította: Todero Anna

Megjelenés: szeptember 22.

Kőszeghy Csilla illusztrációival.

Hófehérke királysága szeretett édesanyja halálát követően a nép által csak „a Gonosz
Királynőként” emlegetett mostohaanyjához
kerül. A fiatal hercegnő igyekszik észrevétlen maradni a kastélyban, hogy ne okozzon
kellemetlenséget az új királynőnek. Amikor
azonban a megöletésére kiötlött terv félresikerül, Hófehérke élete gyökeresen megváltozik...
Fordította: Herman Alexandra

Bolti ár: 2490 Ft
Klubár: 2315 Ft
Rendelési kód: CT075

8+

Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT084

8+

8+

Lindsay Galvin

Emma Carroll

Silke Schellhammer

Barátom, az oktopusz

Deresvölgy legendája

Tehetségek Tanodája

A tizenkét éves Vinnie Fyfe miközben Párizsban dolgozó kalapkészítő anyja visszatérését
várja, a brightoni akvárium mellett dolgozik
egy teázóban. Egy óriási polip érkezése örökre megváltoztatja az életét. Vinne rajzolni kezdi a hatalmas állatot. Hamarosan rájön, hogy
színek segítségével képes kommunikálni
a lábasfejűvel, és felfedezi, hogy mi az igazi
bátorság...

Tilly izgatott lesz, mikor Will korcsolyázni hívja Deresvölgy kastély tavához. Az a hír járja,
hogy kísértetek járják a vidéket… Tíz évvel
ezelőtt a tóban halt meg Kit Barrington, az ifjú
vikomt. Csakhogy a kaland rosszul végződik.
A jég betörik a lány alatt, és ő a vízbe zuhan.
A halál előtti pillanatban gyönyörű angyal tűnik fel a vízben, és megmenti őt – nem más,
mint Kit Barrington szelleme, aki szeretné, ha
Tilly megoldaná a halála rejtélyét, és végre
békében nyugodhatna.
Fordította: Rindó Klára, Szabados Tamás
Megjelenés: október 4.

Fordította: Dr. Skaliczki József
Megjelenés: szeptember 22.
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT076
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Tükröm, tükröm...

Tamzin Merchant

Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT073

10+

Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT077
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Első óra: Állati hangos!

Alva ért az állatok nyelvén. De új bentlakásos
iskolájában, a Tehetségek Tanodájában senki
nem lepődik meg ezen. Hiszen ott minden
gyereknek van valamilyen különleges képessége. Mit jelenthet az információs panelen
időnként felbukkanó titokzatos vers? Lehet,
hogy tényleg kincset rejt a sziget? Olvasd el
az izgalmas sorozat első részét!
Fordította: Fülöp Mónika
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT072

KÖNYVKLUB
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Tóth Krisztina

Világpuszi

Szalma Edit rajzaival

Tóth Krisztina

Malac és Liba 7.
Ezt jól kifőztük!

Tartsatok Malaccal és Libával, akik ezúttal
bunkert építenek, és nekilátnak, hogy életükben először egyedül készítsenek el valami finomságot. Persze ezt is a tőlük megszokott kedves és mókás módon teszik, de
némi kalamajka és megannyi vicces jelenet
után minden a helyére kerül.
Tóth Krisztina gyerekeknek és szüleiknek
egyaránt kedves történetei bővelkednek
a humorban, melyekkel igazi közös, családi
élmény lesz a mesehallgatás.
Hajba László illusztrációival.
Megjelenés: szeptember 23.

Tóth Krisztina óvodás és kisiskolás
korosztálynak szóló legújabb meséi
olyan jelenségeket mutatnak meg,
amelyekre a gyerekek nehezen tudnak rákérdezni, illetve a felnőttek nehezen tudnak mit mondani róluk.
A kötethez Szalma Edit készített illusztrációkat.
Megjelenés: szeptember 26.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CT078

Bolti ár: 2690 Ft
Klubár: 2500 Ft
Rendelési kód: CT079

5+

5+

4+

Daisy Meadows

Daisy Meadows

Polli rendet tesz

Mirci csodás képe

Grizelda megint rosszban sántikál. Megszerezte a keleti térképet, és a Barátság-erdőt
kezdi elborítani a sártenger. Lili és Luca útra
kelnek, hogy megtalálják az elrejtett térképet. A sár azonban egyre nagyobb, és Vihar,
a széllidérc is csak nehezíti a dolgukat.
Szerencsére velük tart Polli, a kis kenguru is,
aki – erős hátsó lábainak hála– soha nem ragad bele a sárba!

Mirci, a cica születésnapi bulit rendez. Már
majdnem elkezdődik az ünneplés, amikor
betoppan Grizelda, és szabadjára engedi
a negyedik széllidércet, Szellőt. A lányoknak
nincs sok idejük, hogy megmentsék a Barátság-erdőt, ráadásul, ha a Barátság-fa is eltűnik, soha többé nem térhetnek haza! A nyomok Grizelda tornyához vezetnek...

Fordította: Boczán Bea
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CT080
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Fordította: Boczán Bea
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CT081

Anna Taube–Barbara Rose–
Betina Gitzen-Beek

A kis álomkapitány

Összebújós esti mesék
Tarts velünk az álmok birodalmába! A kis
Álomkapitány a Felhőtengeren repül a vitorlásán, a legszebb álmok felett, amelyek
állatokról, varázslatos lényekről és kalandokról szólnak. A bájos meséket hangulatos rajzok kísérik, álomba ringatva a kicsiket.
Fordította: Müller Brúnó, Müller Péter Sziámi,
Rózsa Melinda
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT082
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Kontrasztok
Játékok

0+

Fejleszd babádat a könyvben található kontrasztos képekkel, melyek nagyon jó hatással
vannak a látás korai fejlődésére, hiszen segítik a szem fókuszálását és az éleslátás kialakulását. Már a pár hetes babákkal is nézegethetitek a kedves képeket.
Bolti ár: 1490 Ft
Klubár: 1385 Ft
Rendelési kód: CT083

Andreas H. Schmachtl

Mókus és Medve

Bolti ár: 4290 Ft
Klubár: 3985 Ft
Rendelési kód: CT087

Kiesett a fogam

3+

Kicsi Judy és barátai vidáman kóstolgatják
a répás finomságokat a tavaszi fesztiválon.
Ám amint a kis nyuszi beleharap az egyik
nyalánkságba, kiesik a foga. Mi legyen vele?
Ahány ház, annyi szokás. Judy végül a párnája alá dugja, hogy a fogtündér mindenképpen megtalálja.
Bolti ár: 1190 Ft
Klubár: 1105 Ft
Rendelési kód: CT085

5+

Nahát, ki brummoghat? Ki más, mint Medve!
A tó felé igyekszik a horgászfelszerelésével.
Mókus is csatlakozik hozzá, legalább Medve
nem lesz egyedül. Együtt fellebbentik a fátylat az erdei szellemek titkáról, és a rosszkedvűen induló napot feldobják egy vidám
lubickolással a folyóban. Húsz történet, tele
vidámsággal, izgalommal és megnyugtató
befejezéssel.
Fordította: Nádori Lídia

Kicsi Judy

Rosalba Troiano

5+

20 rendkívüli lány,
aki megváltoztatta a világot

Ebben a könyvben húsz olyan lányról olvashatsz, akik kezdetben egyáltalán nem tűntek
rendkívülinek – később aztán, mikor felnőttek,
azzá váltak, bár volt, hogy ők észre sem vették.
Mi volt a titkuk? Megtanultak hallgatni a szívükre, és követni a titkos vágyaikat. Rengeteg időt áldoztak arra, hogy elérjék a célt,
amit kitűztek maguk elé, még akkor is, ha
senki sem hitte, hogy sikerülhet nekik.
A könyvből megismerheted többek között
Frida Kahlo, Jane Goodall, Coco Chanel és
Jane Austen életét is!

Kicsi Judy

3+

Vár az ágy

Eljött az este, itt az ideje, hogy minden gyerek ágyba bújjon. Igen ám, de Kicsi judynak
még van néhány feladata. Például, kekszet
kell sütnie másnapra az ovis vásárra. Szerencsére a mamája segít neki, így gyorsan elkészül, és végül mindenki álomba szenderül.
Bolti ár: 1190 Ft
Klubár: 1105 Ft
Rendelési kód: CT086

101 mese
az elvarázsolt erdőből

3+

Varázslatos mesék egy kötetbe összegyűjtve:
jól ismert szerzők klasszikus meséi, népmesék, legendák és mítoszok a világ minden
tájáról, amelyek bájos rajzokon kelnek életre.
A kötetben sok más mese mellett olyan
klasszikusok kaptak helyet, mint a Hüvelyk
Panna, A három kismalac, a Szamárbőr királykisasszony, Jancsi és Juliska.
Fordította: Balássy Fanny
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT090

Fordította: Kertész Edina
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT088
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MANÓ KÖNYVEK

Inspirációért nem kell messzire menni
Színpadon és tévében gyakran, de szerencsére saját meséit olvasva,
könyv formában is újra lehet találkozni Farkasházi Rékával – szeptember végén
jelenik meg Társasjáték címû mesekönyve.
Finoman érzékeny szövegeket rejt
a Szimonidész Hajnalka illusztrálta könyv,
amolyan igazi családi mesegyűjtemény lett.

gyerekeimről van szó, akár a közönsé
günkről, szeretettel és figyelemmel for
dulok feléjük – ennyi a titkom.

Folytatva az Életmesék szereplőinek törté
neteit olyan élethelyzeteket igyekeztem
megjeleníteni, amiben az élet mint tár
sasjáték jelenik meg. Ahogyan egy játék
szabályait megtanuljuk, az élet nevű játé
kot is szabályok mentén és jórészt nem
egyedül játsszuk. A családban létezés, egy
közösséghez való tartozás is örömteli tár
sas játék. Amiben van, aki éppen ügyeseb
ben vesz részt, és van, aki kevésbé sze
rencsés az adott pillanatban, de bármikor
fordulhat a kocka. Sok saját élményt ír
tam bele ezekbe a történetekbe, a kórhá
zas például egészen friss, de igyekeztem
jól összekutyulni a szálakat, és egy-egy
történet sok régi/új élmény keveréke lett.

Nem csupán mesék, de dalok is születtek, azonos címmel CD is készült párhuzamosan. Ezt is megkapják azok, akik
megvásárolják a könyvet. A rajongók milyen dalokkal fognak találkozni?

Rutinosabban veszed anyaként a harmadik gyermekkel a kihagyhatatlan, de
olykor kötelezően nehéz szakaszokat, szituációkat, vagy annyit változott a világ,
és annyira más mindegyik gyermek, hogy
nem lehet rutinból kezelni?
Azt hiszem, rutinosabb lettem és talán
könnyedebb. Bár mindig is nagyon erő
sen dolgoztak bennem az anyai ösztönök,
így mondhatom, hogy viszonylag jól ve
szem az anyasággal járó feladatokat. Há
rom gyerek mellett az ember már nem is
nagyon tehet mást. Biztosan sokat válto
zott a világ, de vele együtt mi is család
ként, és én magam is mint nő és mint
anya. Egy valami nem változik: a gyerek
nek szeretetre és figyelemre van szüksége.
Előbbiből szerencsére bármennyi van,
kifogyhatatlan, utóbbit pedig nem lehet
megúszni. Rengeteg tapasztalatot, élményt
gyűjtöttem a tanítványaim és a gyerekkö
zönség révén is, amik mind alátámaszt
ják az előző felvetésemet. Akár a saját
KÖNYVKLUB

Az elmúlt évek zűrzavarosságában szület
tek az új lemez dalai. A társasjáték téma
erős lenyomata annak az időszaknak, ami
kor hónapokon keresztül elszigetelve vol
tunk egymástól. Mi a zenekarral, a zene
kar a közönségtől, a közönség tőlünk.
Nehéz volt. Az emberi kapcsolatok is meg
sínylették. A nagyobb gyerekek lema
radtak egy csomó izgalmas élményről,
a kisebbek pedig hónapokon keresztül
csak maszkos, arctalan emberek között
cseperedtek. A közösségek nem működ
tek, azokat újra kell építeni. A dalaink
ezekből az élményekből, érzésekből szü

lettek. Őrizve a hagyományokat, első
sorban a gyerekhez szólunk, de igyek
szünk az egész családot szórakoztatni.
A társaim csodálatos dalokat írtak, ezek
ihlették a meséket. Erről az albumról sem
hiányozhat a költészet, kortárs versek
kel színesítettük az albumot.
Ha egy jótündér korlátlan erőt és
időt adna, szíved szerint miben alkotnál?
Rengeteg tervem és álmom van szeren
csére, bár épp most vált valóra egy hatal
mas adag: a Varázsnagymama című szín
házi előadásunk az Átriumban, az új
mesekönyv és az album, a duett-soro
zat, amiben például Kiss Tibivel, Puskás
Petivel, Mező Misivel dolgozzuk át a sa
ját dalainkat.
És persze íródnak újabb történetek is.
Szerencsére nagy a család, a gyerekek
mellett van két kutyánk, három cicánk,
egy teknősünk. Nem kell messzire men
ni egy kis inspirációért.

Farkasházi Réka

Társasjáték (könyv + CD)
Érzékeny, kis humorral és sok szeretettel átitatott mesék Szimonidész
Hajnalka illusztrációival olyan nehézségekről, mint a másik győzelme,
vagy a sok ember elé kiállás egy ünnepélyen, míg ezek másoknak olyan
egyszerűek lehetnek, mint egy társasjáték. A CD-n Farkasházi Réka és
a Tintanyúl zenekar legújabb dalai
csendülnek fel néhány vers társaságában.
Megjelenés: szeptember 26.
Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CT097

5+
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Nyúl Péter világa

Mesék minden évszakra
Nyúl Péter ámuló örömmel figyeli
az évszakokat: a tavaszi esőt, a nyári
verőfényt, az őszi szelet és a téli havazást. Annyi érdekes dolog történik
erdőn-mezőn: kisbárányok születnek, beérik a szeder, és korcsolyázni
is csoda jó mulatság! Ez a szívme
lengető könyv tele van nyulas kalandokkal, és minden mesét játékos
feladatok kísérnek.
Fordította: Szabó T. Anna
Bolti ár: 6490 Ft
Klubár: 6035 Ft
Rendelési kód: CT089

4+

5+

Simon Réka Zsuzsanna

Égből pottyant idegen
Folytatódnak Bojta és a Pöpec téri doboztorony lakóinak izgalmas kalandjai. Óriási
bogarak lepik el a kikötő raktárépületeinek
falát – de vajon hogyan kerültek oda? És ki
merte lecserélni a várost átszelő, kimondhatatlan nevű sétány utcanévtábláját? Egy új
lakó is felbukkan, nem is akárhogyan! Bojtát
és barátját, Piszét egy hőlégballon repíti
a magasba. Sikerül épségben földet érniük?
Bogdán Viki illusztrációival.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CT091

8+

Katherine Woodfine

Annette Moser

Oltári Austen

Csengettyű, a karácsonyi póni

Jane Austen klasszikusának friss, újszerű és korhű újramesélése illusztrált kiadásban. Elizabeth
Bennett az öt lánytestvér közül a második legidősebb, és bár édesanyjuk szeretné, ha jól
mennének férjhez, Elizabeth nem biztos benne, hogy valaha is férjhez akarna menni. Egy
bálon találkozik Mr. Darcyval, aki talán nem
is olyan kiállhatatlan, ahogy elsőre tűnt…

A jó barátok együtt mindenre képesek!
Csengettyű és a fiatal rénszarvasok izgatottan várják a Mikulást, hiszen itt az idő, hogy
az ajándékokkal teli szánnal elkezdődjön
a csodás utazás. Ám a Mikulás nem jön, és
Csengettyű végül elhatározza, hogy elindul
megkeresni őt. Izgalmas kaland veszi kezdetét… De vajon sikerrel jár a kis póni?

Fordította: Vallasek Júlia

Fordította: Szalay Zsuzsanna

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CT093

Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CT094

Büszkeség és balítélet
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A Sarkcsillag varázsa
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Piros orr mesék

Nevetésben a remény
A nevetés gyógyító erejéről olyan remek
szerzők írtak érzékeny meséket, mint Beck
Zoltán, Böszörményi Gyula, Farkasházi Réka,
Gimesi Dóra, Kádár Annamária, Kárász Eszter,
Kiss Ottó, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina és
Vadadi Adrienn.
Megjelenés: október 27.
Bolti ár: 3990 Ft
Klubár: 3710 Ft
Rendelési kód: CT098
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J. Kovács Judit

Holden Rose

Kemény Gabi

Kerekítő manó
adventi mondókatára

Azonosított repülő tárgy

A konkrét hiúz

Január 25-én egy űrhajó jelent meg Liverpool felett. Sem hangot, sem fényt, sem
rádiójeleket nem bocsátott ki magából, három óra múlva pedig eltűnt. Lester Hall vagyok, és én tudom, hogy hol vannak az idegenek. Köztünk vannak. Bennünk vannak.
Ez nem egy ártatlan látogatás volt. Hanem
egy invázió.
Megjelenés: szeptember 26.

A tizenkét éves Marci jó eszű fiú, de kissé szétszórt. Így aztán csak a póttag szerepe jut
neki iskolájuk természetismereti versenyre
készülő kis csapatában. A póttag pedig az,
akit a végén szépen otthon hagynak… Vagy
neki mégis be kell ugrania? De ugye még véletlenül sem egy erdőben kell éjszakázniuk,
ahol a fák között ott settenkedik a „konkrét
hiúz”?

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CT402

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CT403

A Kerekítő manó adventi mondókatárának
célja, hogy segítse a családokat ráhangolódni az ünnepre. A mondókázás és az ölbeli játékok kiváló lehetőséget nyújtanak
minden családnak a minőségi idő megélésére. A kötet december 24 napjához kapcsolódóan tartalmaz mondókákat és ölbeli
játékokat, valamint napi érdekességeket.
Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CT401

9+

9+

8+

Miért vagyok gyerek?

Turbuly Lilla

Kiss Attila

Pestre fel!

Altináj

Bogi élete teljesen felfordul, amikor szülei
válását követően Pestre kell költöznie. A hetedik osztályos lány hirtelen rengeteg kihívással kénytelen megküzdeni az új iskolában és otthon is. Mindemellett főszerepet
kap az iskolai színdarabban, ahol egész közel kerül a fiúkhoz… De vajon hogy bír el
egy kamaszlány ennyi dologgal?

A keszi törzs több mint ezer évvel ezelőtt
a Don-Donyec vidéki pusztában élt, szövetségben hat másik törzzsel. Közöttük nő fel
Csábán, a pásztorfiú. Apja egy kiscsikót ajándékoz neki, Altinájt, aki csodálatos paripává
cseperedve megnyeri a Nagy Vásáron rendezett lovasversenyt. Az apa eladja a lovat,
mire Csábán a keresésére indul.

Bolti ár: 2999 Ft
Klubár: 2785 Ft
Rendelési kód: CT404

Bolti ár: 3499 Ft
Klubár: 3250 Ft
Rendelési kód: CT405
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Vagány versek iskolásoknak
A nagysikerű Diridongó című verseskötet
után, elkészült az iskolásoknak szóló folytatás, a Miért vagyok gyerek? A kiadványban
a klasszikus szerzők – Weöres Sándor, Kányádi Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Szabó
Lőrinc és mások – művei mellett számos
kortárs alkotás akad, többek között Varró
Dániel, Lackfi János, Tóth Krisztina, Kiss Ottó
tollából.
Bolti ár: 3999 Ft
Klubár: 3715 Ft
Rendelési kód: CT406

RENDELJEN KÖNYVET NOVEMBER 14-IG!

37

BABILON KÖNYVKIADÓ

3+

4-6

8+

Joshua George

Gabby Dawnay

Margit Auer

Jó éjt, Maci!

5 perces kis csodák

Mágikus állatok iskolája 12.

Maci aludni készül, de előbb mindenkinek,
aki a szívének kedves, jó éjszakát kíván.
Csúsztasd a varázslámpát a lapok közé, és
keresd meg a maci barátait az éjszaka sötétjében! A „varázslámpás” láthatóvá teszi
a sötétben megbújó állatokat. Mókás altatós könyv bájos versikékkel, cuki állatfigurákkal.

Varázslatos verseskönyv az erdei élővilágról
4-6 éveseknek, természettudományos ismeretekkel, mesés illusztrációkkal. Hogyan működnek együtt a gombák és fák? Tényleg
beszélgetnek a fák? Hogyan lesz az ebihalból
béka? Miért fontos a fotoszintézis? Hogyan
zeng a dámszarvas dala? Hol szorgoskodnak a méhek? Meddig tart a szarvasbogár
lakomája? Hogyan lel párra az éjjeli lepke?
A bravúros verseket Fenyvesi Orsolya írta.

Mr. Morrison titokzatos levelet kap, és azonnal elutazik. Szerencsére vele tart Miss
Cornfield, Pintyőke – és potyautasként néhány gyerek is. Ám alighogy távoznak, a mágikus állatkereskedésben minden a feje tetejére áll! A gyerekek segítenek, ahol tudnak,
és közben rájönnek, hogy a mágikus állatok
világa sokkal nagyobb, mint hitték.

Bolti ár: 3290 Ft
Klubár: 3055 Ft
Rendelési kód: CT701

Bolti ár: 6200 Ft
Klubár: 5765 Ft
Rendelési kód: CT702

Tiszta káosz!

Bolti ár: 3790 Ft
Klubár: 3520 Ft
Rendelési kód: CT703

7+

Christina Braun

Rozgonyi Sarolta

Mi MICSODA Olvasó

Mi MICSODA Olvasó

A levegőben keringő ragadozó madarak fenséges látványt nyújtanak. Hol és hogyan élnek, milyen a fészkük, milyen módszerekkel
vadásznak, és miért veszélyeztetettek? Ebből a kezdő olvasóknak
szóló ismeretterjesztő könyvből minden kiderül az égbolt urairól.

Ezzel a könyvvel az Alföldtől az Alpokaljáig bejárhatod Magyarország tájait. Megtudhatod, hol jellemző a sok eső, mekkora a népsűrűség, hol termesztenek szőlőt és hol gabonát, hol vannak a világörökségi helyszíneink, és mik azok a hungarikumok. Az olvasást
még színesebb élménnyé teszi a gazdag fotóillusztráció és a szövegértést támogató vidám kvízek. Felfedezőutadon Cini, a széncinege kalauzol.

Ragadozó madarak

Megjelenés: október eleje
Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
Rendelési kód: CT705
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Magyarország

Megjelenés: október eleje
Bolti ár: 2790 Ft
Klubár: 2590 Ft
Rendelési kód: CT704

KÖNYVKLUB

NAPRAFORGÓ KÖNYVKIADÓ

6+

8+

5+

Hangos cimborák

Miguel A. Rodríguez Cerro

Varázslatos útmutató
a dinoszauruszokhoz
Vizsgáljuk meg együtt a varázslatos dinókat!
Hihetetlen, de igaz: a dinoszauruszok már 150
millió évvel ezelőtt benépesítették a bolygót,
míg mi, emberek, csupán 3-4 millió éve léte
zünk. Hogyan tűnhettek el? Ebben az útmutatóban rengeteg dinoszauruszt ismerhetsz meg,
a ma ismert legelsőktől a legkésőbb megjelentekig. Olvass a Herrerasaurus, Eoraptor vagy
a Tyrannosaurus rex megjelenéséről, szokásairól. A varázslatos illusztrációk segítenek neked
abban, hogy magad elé képzelhesd ezeket
a lenyűgöző teremtményeket.

Addy Rivera Sonda

A Szórakoztató tudomány lapjain rengeteg
ismeret és vicces illusztrációk várják az olvasókat. A népszerű témákat bemutató sorozat
olvasgatása nemcsak hasznos, hanem igazi
kikapcsolódást nyújtó élmény is.

Tengerek és óceánok
Rendelési kód: CT802

Találmányok és felfedezések
Rendelési kód: CT803

Mutasd az időt
Mennyi az idő? A kötetben megbújó óra és
a rengeteg, részletes magyarázat és gyakorló feladat segítségével a kicsik gyorsan elsajátíthatják az óra használatát. Óra Olivér és
Perc Piri mindent megtanítanak neked, amit
csak tudnod kell az időről. Ebben nagy segítségetekre lesz a mozgatható mutatójú óra és
a rengeteg feladat, amelyekkel játék a tanulás.
Bolti ár: 2990 Ft
Klubár: 2780 Ft
Rendelési kód: CT801

Bolti ár: 3490 Ft/kötet
Klubár: 3245 Ft/kötet

Bolti ár: 5990 Ft
Klubár: 5570 Ft
Rendelési kód: CT808

1+

Hannah George

Hallgasd meg a hangomat!
Állatkerti állatok

A hangok és a képek világa sokszor hosszú
időre leköti a kicsiket. Nekik készült ez a sorozat, amely megismerteti őket az állatkerti
állatok, a tanya lakói, az állatkölykök és a járművek hangjaival. A fotós illusztrációk mellett rövid információk segítik a gyerekek ismereteinek gyarapítását.
Bolti ár: 4490 Ft
Klubár: 4175 Ft
Rendelési kód: CT804

KÖNYVKLUB

1+

5+

Hangos cimborák

Laura Chamberlain

A Hangos cimborák állati társaság! Tarts
Malackával és Macival, ismerd meg a tanya
és az erdő lakóit, sőt, a hangmodul segítségével meg is hallgathatod őket!

Maci és barátai

Rendelési kód: CT805

Malacka és barátai
Rendelési kód: CT806
Bolti ár: 3990 Ft/kötet
Klubár: 3710 Ft/kötet

Kösd meg a cipőd!
Sok kicsinek nagy mumus a cipőfűző. Ebben a könyvben egy vicces, sárga-piros darab segíti őket abban, hogy megtanulják
megkötni a cipőjüket. A munkát a részletes
leírás és egy kis mese is segíti. Olvasd el, hogyan tanítja meg Bea Tomit bekötni a cipőfűzőjét. A könyvhöz mellékelt cipőfűzővel,
a leírt lépések alapján te is pikk-pakk be tudod kötni a cipőfűződet!
Bolti ár: 3490 Ft
Klubár: 3245 Ft
Rendelési kód: CT807
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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

huzamosabb ideig nem szállítható, akkor erről értesítjük, de egyéb kártérí
tési kötelezettséget nem vállalunk.
A jelen katalógusban foglalt termékekre 2022. november 14-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

