
Költözéskor egy párizsi ház pincéjében egy ócska láda fenekéről többtucatnyi, üres

befőttesüvegek és régi újságpapírok közé rejtett levél kerül elő, ugyanazzal a

kézírással és aláírással. A levelek megtalálója, a Brunei Szultanátus francia

nagykövete többéves aprólékos munkával kötetet állít össze, amelyből egy nem

mindennapi románc története bontakozik ki.

1929-ben egy „jó házból való” egyedülálló fiatal nő megismerkedik egy nős férfival. 

Kezdetét veszi egy két évig tartó szerelmi kaland, Simone életének legnagyobb,

elemi ösztönök diktálta szenvedélye. A levelekben az ő hangját halljuk, ahogyan a

kapcsolat különböző stációit kommentálja, az első szadomazo együttlétektől

kezdve az egyre fontosabbá váló kommunikációs játékokig. Izgató-borzongató

hitelességgel bontakozik ki az olvasó előtt az a testi-lelki folyamat, amelynek során

valósággal felcserélődnek a nemi szerepek, az eleinte alávetett, kiszolgáltatott nő

lassan dominánssá válik a kapcsolatban. Simone a kor mércéjével mérve szégyen-

telen őszinteséggel, szókimondó bátorsággal vall arról, ahogyan a szeretője, az ő

„kis istene” után vágyakozik, és bármi áron, minden módon megpróbálja a férfit

magához láncolni, érzékien leírva akár megtörtént, akár elképzelt és vágyott,

egyre szenvedélyesebb, egyre perverzebb szeretkezéseiket. Voltaképpen a testiség

közös megélésének leírása és állandó tervezgetése e kordokumentumként is

olvasható levélregény legfőbb témája. 

Lenyűgöző erő van ezekben a megállíthatatlanul hömpölygő kitárulkozásokban,

amelyek megmutatják, hogy a két világháború közötti, sokak által prűdnek gondolt

korszakban milyen mély titkai lehettek egy párkapcsolatnak s milyen módon tudott

róluk számot adni a bensőséges levelezés örök titkában bízva egy szerelmes nő.
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Young Explorers 1 Class Book – 4375 Ft
Young Explorers 2 Class Book – 4375 Ft
Az általános iskola 3. és 4. osztálya számára íródott legújabb tankönyvsorozatunk izgalmas utazásra invitál-
ja a tanulókat, akik a gyerekszereplők segítségével fedezik fel, illetve tanulják meg különböző élethely-
zetekben használni az angol nyelvet. A tankönyvben megjelennek játékos elemek, pl. a titkos üzenetet a
munkafüzet végén a tanulók csak akkor tudják megfejteni, ha az egyes leckékben megtalálják az elrejtett
betűket. A DVD történetein keresztül az angol nyelv mellett az angol kultúrát, hagyományokat is megis-
mertetik a diákokkal. Nagy hangsúlyt kap a tantárgyközi integráció – minden fejezetben található egy a tan-
terv más területeihez kapcsolódó lecke. A tanulók alapvető emberi értékeket és a hatékony tanuláshoz
nélkülözhetetlen stratégiákat is elsajátítanak az angol nyelv tanulása közben. Rugalmas felépítésének
köszönhetően jól használható vegyes képességű csoportokban is. A két kötet A1 szinten alapozza meg a tanu-
lók angoltudását.

English Plus 1 Student Book – 5450 Ft 
English Plus 4 Student Book – 5450 Ft

Elsősorban az általános iskola felső tagozatán vagy hatosztályos gimnáziumban, az angolt magasabb
óraszámban tanuló osztályok számára készült tankönyvcsalád. Rugalmas felépítésének köszönhetően siker-
rel használhatják a normál tantervű és a kéttannyelvű osztályok is. A négykötetes sorozat A1-től B2 szintre
juttatja el a tanulókat. A sorozat egyik kiemelkedő vonása a tantárgyköziség. A feldolgozásra kerülő szöve-
gek merítenek a tanterv különböző területeiről érdekessé téve a nyelvtanulást. Tantárgyközi tartalmak nagy
választékban megfelelőek a diákok életkori sajátosságának és érdeklődésének. A tanulók szintje szerint, a
meglévő készségekre és ismeretekre építve szintezett feladatok találhatóak a munkafüzetben. Differenciálási
lehetőséget biztosít az anyagot gyorsabban elsajátító tanulók számára, igény szerint bővíthető a törzsanyag
PLUS oldalakkal.

Project 4Th Ed. 1 Student Book – 5050 Ft
Project 4Th Ed. 5 Student Book – 5050 Ft
Az új generáció tankönyve! A jól ismert Projectmódszertan és szerkezet a 21. század nyelvtanulóira szabva
jelenik meg, még több inspiráló tartalommal! A sorozat 5 kötete A1-B1 szintre juttatja el tanulókat. A
képregények megtalálhatóak rajzfilmváltozatban a DVD-n és iTools-on is. Animált nyelvtani magyarázatok
az iTools-on. Igény szerint bővíthető törzsanyag – PLUS oldalakkal. Az interaktív táblás anyag tartalmazza
többek között a tankönyv és a munkafüzet oldalait, így segíti a frontális osztálymunkát és erősíti a motivá-
ciót. Project pages új ötletekkel és tartalmakkal kiemelt figyelmet fordít a projektmunkával kapcsolatos
készségek fejlesztésére. Interaktív feladatok, játékok, tesztek, valamint a tankönyv hanganyaga a tanulói
weboldalon. A reading bank feladatokat tartalmaz a klasszikus könnyített olvasmányokból vett részletekhez.
A megújult munkafüzetben találhatunk gyakorlófeladatokat a nyelvi méréshez, új hallás utáni szövegértési
feladatokat és hozzáférési kódot az online practice rendszeréhez.

Solutions 2Nd Ed, Elementary Student Book – 6990 Ft
Solutions 2Nd Ed, Inter Student Book – 6990 Ft

A Solutions 2Nd Edition sorozat legfőbb erénye az áttekinthető szerkezet, a beszédkészség szisztematikus
fejlesztése, a bőséges gyakorlás, a célirányos érettségi vizsgafelkészítés már Elementary szinttől. A1-C1 szint-
re fejleszt az 5 kötet. Sok hallott szövegértési feladatot tartalmaz, valamint intenzív szókincsfejlesztés
jellemzi. A Solutions legfontosabb érdeme az, hogy minden lecke elvégzése sikerélményt nyújt a tanulóknak.
Motivációjukat érdekes témákkal és olvasmányokkal tartja fenn, miközben kommunikációs lehetőségek
sokaságát kínálja fel, ahol a diákok a frissen megszerzett szókincset és ismereteket felhasználva fejezhetik ki
gondolataikat, akár szóban, akár írásban. Olyan témákat vonultat fel, melyek kifejezetten a középiskolás
korosztály érdeklődésének felelnek meg, ezért szívesen beszélnek róluk. Ehhez a könyv támogatást nyújt
nyelvtani szerkezetekkel és szókinccsel.
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New Headway Elementary 4Th Ed. SB iTutor +Dvd-Rom – 6500 Ft 
New Headway Intermediate 4Th Ed. SB  iTutor + Dvd-Rom – 6590 Ft
A világ legnépszerűbb, jól bevált és megbízható angol nyelvkönyv sorozata, mely mindig kész a megújulás-
ra. A negyedik kiadás digitális kiegészítőkben gazdag, melyből könnyedén tanulhatnak a magyar
középiskolások is. Bizonyított, kipróbált módszertanával az egyik legmegbízhatóbb nyelvkönyv. Az erős
nyelvtani fókusz, az átlátható és jól átgondolt szókészlet, valamint az integrált készségfejlesztés garantálják,
hogy a tanórákon, a gyakorlatban is jól működnek a leckék. Az iTutor DVD-ROM bőséges tanagyag mind a
négy készség fejlesztéséhez a tanórán kívül, letölthető audio és video anyag a halláskészség további
fejlesztésére, a kultúra tanítására. Az iChecker CD-ROM tartalmazza a munkafüzet hanganyagát, a saját tudás
ellenőrzésére találhatók tesztek, online teszt linkek, valamint interaktív gyakorlást biztosít. A sorozat 6 kötes
A1-C1 szinten.



In The Heart of The Sea – Philbrick Nathaniel – 3740 Ft
1819 nyarán az USA-beli Nantucket kikötőjéből kifutott az Essex bálnavadászhajó, amelyet tizenöt
hónap múlva az Egyenlítőtől nem messze a Csendes-óceán déli övezetében megtámadta, és elsüly-
lyesztette egy feldühödött bálna. A húszfőnyi legénység ezután három lélekvesztőben vágott neki az
elképzelhetetlenül nehéz tengeri útnak hazafele. Hogy a nyugatra eső, emberevő lakóiról elhíresült
szigeteket elkerülve biztonságos helyen érjenek partot, keleti irányba, a mintegy ötezer kilométerre
lévő Dél-Amerika felé indultak. 2015 filmsikere a regény alapján készült.

The 33 – Tobar Héctor – 3220 Ft
A chilei bányaomlás 33 bányászt temetett maga alá 69 napra, 700 méter mélyen.
Újsághírként is szinte elképzelhetetlen az emberi dráma, olvasva pedig lélegzet elál-
lítóan átélhető ez a megrendítő élmény. Nem mindennapi küzdelem árán sikerült a
bányászokra rátalálni, majd sértetlenül a felszínre hozni őket. A szerencsétlenül járt 33
bányász története a csodával határos. A föld alatt eltöltött 69 nap eseményei szív-
szorítóak. A hihetetlen szerencsével túlélt robbanás után, a menekülés lebegett a szemük
előtt, és tartotta bennük a reményt. 33 ember eltemetve a sötét mélyben, de egymást biz-
tatva és erőt adva nem adták fel egy percre sem! Példájuk az emberi kitartás örök pél-
datárába tartozik, nem véletlen, hogy a megfilmesítéshez többek között Antonio Banderas
és Juliette Binoche csatlakoztak..

Awful Auntie – Walliams David – 2910 Ft
A 11 éves Ben rettegve gondol a péntek estékre, amikor a nagymamájánál kell aludnia. Ő ugyanis
minden idők legunalmasabb nagymamájának látszik: állandóan szókirakóst játszik és káposz-
talevest főz. De van egy dolog, amit Ben nem tud róla… Ben nagyija pontosan olyan, amilyennek
az ember a nagyikat elképzeli: – ősz haja van és műfogsora, a használt zsepit mindig a kardigánja
ujjába gyűri, de nemzetközi hírű ékszer tolvaj. Kalandos és megindító történet egy nagymamáról
és az unokájáról, valamint a lopott koronaékszerekről.

The Lie Tree – Hardinge Frances – 3325 Ft
A The Lie Tree (jelentése: A hazugság fája) a szerző hetedik regénye. A könyv főhőse a
14 éves Faith Sunderly, akinek szülei elhagyják Angliát és egy távoli szigetre költöznek,
hogy elmeneküljenek egy botrány elől. Amikor apja titokzatos körülmények között
meghal, Faith elhatározza, hogy kideríti az igazságot. Rátalál egy különös fára, amely
elsuttogott hazugságokkal táplálkozik. A tekintélyes brit Costa Könyvdíj fődíját, ez a
gyerekeknek szóló regény kapta 2015-ben Londonban.

Fieber am Morgen – Gárdos Péter – 9400 Ft
1945 az európai háborúnak vége: koncentrációs táborokból szabadult embereket ápolnak
Svédországban is különféle egészségügyi intézményekben.. A 25 éves Miklóst újra halálra
ítélik: az orvos hat hónapot ad neki betegsége miatt. De Miklós hadat üzen a sorsnak: levelet ír 117
magyar lánynak, akik annak idején földijei voltak, s most itt vannak valamelyik rehabilitációs tábor-
ban. Feleséget keres, akivel odahaza újrakezdhetné az életét. És a válaszlevelek között hamarosan
rátalál az igazira: Lilire. A kezdetben még tapogatózó levélváltás egyre intimebbé válik. Hőseink
elhatározzák, megpróbálják elintézni, hogy láthassák egymást. Mindenáron élni és szeretni akarnak.
Egy magyar író könyve, mely nemzetközi sikereket arat, német nyelven már kapható, az angol
nyelvű kiadás 2016 áprilisában várható.
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