
A Nap és az élővilág, és

különösen a Nap és az

emberek közötti kapcsola-

tot már régen felismerték az

emberek, ezért tisztelettel,

érdeklődéssel és félelemmel

fordultak a Nap felé. Ennek

a kapcsolatnak a hatására

születtek meg a különböző

napkultuszok, amelyek em-

lékei elhalványulva, de a

modern társadalmakban is tovább élnek.

Az elmúlt néhány évtizedben az éghajlatváltozás és az ózon-

réteg elvékonyodása megváltoztatta a Nap és az emberek kapcso-

latát, hiszen a Napból származó energia megoldást kínálhat a

légkörszennyezés csökkentésére, az erős ultraibolya sugárzás

pedig egy új kockázatot jelent a társadalmak életében. A Nap

energiája a Napról kialakított kedvező képet erősítette, az erős

ultraibolya sugárzás kockázatainak csökkentéséről szóló tájékoz-

tatók többségében azonban a napsugárzás káros hatásai kerültek

előtérbe. Ezekben az ismertetésekben azonban háttérbe szorult az

az üzenet, hogy a Nap milyen különleges szerepet tölt be az

élővilág és különösen az emberek életében. Ez az egyoldalú

tájékoztatás késztette a Napsugárzásvédelmi Tudományos

Testület vezetőit arra, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálattal

közösen megszervezzenek egy a Nap és az élővilág kapcsolatáról

szóló konferenciát. A konferencián különböző tudományágak

képviselői egymástól eltérő megközelítésekben tartottak előadá-

sokat a Napról. Ebben a kötetben elsősorban ennek a konferenciá-

nak az előadásai jelentek meg, amelyeket kiegészít néhány más, a

Napról szóló fontos és értékes tanulmány. A kötet A Nap hatása a

földi életre című részében a természettudományos kutatások

néhány új eredményét mutatjuk be. A Nap hatása a kulturális életre

című fejezetben a napkultuszról, máig élő hatásairól, a Nap

tükréről, a Holdról szóló tanulmányok olvashatók. A Nap hatása a

modern társadalmak életére című részben pedig két tanulmány

foglalkozik azzal, hogy az elmúlt évtizedekben, a természetben és

a társadalmak életében bekövetkezett változások hatására a Nap

miért tölt be újból egyre jelentősebb szerepet a modern társadal-

mak életében.
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A Nap



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 File 3E Beginner Student's Book With Itutor – 6500 Ft 
English File 3E Upper-Int Student's Book With Itutor – 6800 Ft
Az egyik legnépszerűbb középiskolai és nyelviskolai sorozat. Könnyed, humoros hangvétel, változatos fela-
dattípusok, szórakoztató és sokszínű leckék, rugalmas tananyag jellemzi. A nyelvtan, a szókincs, a kiejtés és
a készségek fejlesztésének tökéletes egyensúlya biztosít kiváló alapot a magabiztos szóbeli
nyelvhasználathoz. A könyv fiatal felnőttek számára készült, így a nyelviskolás és középiskolás korosztály
figyelmét is lekötik az érdekes témák. Az új kiadásban még hangsúlyosabb a tanultak rendszeres ismétlése:  
minden lecke végén találunk egy kétoldalas Revise & Check(ismétlő és ellenőrző) részt, amelyből kiderül,
hogy mi az, amit esetleg még egyszer át kell nézni az adott leckéből. A könyv végén nyelvtani összefoglaló ,
szógyűjtemény található. Rendkívül motiválóak lehetnek az English File Student's Site által felkínált, a
sorozat különböző szintjeihez kapcsolódó gyakorlatok. Minden egyes nyelvi gyakorlatot játéknak álcáztak a
szerzők, így aztán, ha a diákok csak kipróbálni szeretnék az összes létező játékot, akkor is órákat tölthetnek
észrevétlenül nyelvgyakorlással.

Project 4Th Ed. 1 Student Book – 3620 Ft
Project 4Th Ed. 5 Student Book – 3620 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 tanulók-
nak. 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.



Norse Mythology – Neil Gaiman – 6230 Ft
Neil Gaiman ebben a könyvében a mostanában oly divatos skandináv mitológia világából merít témát.
Gaiman keze alatt a poros, régi mítoszok újra élettel telnek meg kezdve a kilenc világ legendás
megteremtésével, majd sorra veszi a félistenek, törpék és óriások tetteit. Például Thor pörölyének
ellopását, aki ezután kénytelen nőnek öltözni – ez az ő szakállával és étvágyával nem kis feladat – és
álcázva visszalopni. A regény elmeséli a régmúlt legérzelmesebb történetét is, amikor Kvasir, a legböl-
csebb isten véréből megfőzik azt a sört, amely aztán megteremti a költészetet. A számtalan kaland
Ragnarökkel, az istenek alkonyával, új idők és emberek születésével zárul. Kiemeli az istenek versengő
énjét, megmutatja hajlamukat arra, hogy átverjenek másokat, és őket is átverjék, valamint megismerteti
az olvasót azzal a nagyon is emberi tulajdonsággal, hogy az érzelmeik felülkerekednek
józan eszükön.

Generation Next – Oli White – 2740 Ft
Jack élete éppen úgy alakult az utóbbi időben, ahogy szerette volna. A tinédzserélet bizony
egyszer fent, egyszer lent. Amikor viszont új barátokra talál, akik szorgalmasak, tehetsége-
sek, kreatívak, úgy tűnik a szerencse melléje szegődik. Együtt létre hoznak egy hihetetlenül
újfajta, közösségi médiafelületet, a Next Generationt.  Akkor válik világossá számukra, hogy
valami nagyon különlegeset találtak ki, amikor az Instagram követőinek száma egyetlen
éjszaka százezrekkel nő és neves cégek tülekednek egy kizárólagos képes riportért velük. A
Next Generation úgy terjed mint egy vírus, Jack és Barátai azon kapják magukat, hogy a
hírnév őrült, ugyanakkor félelmetes világába kerültek.

The Hanging Club – Tony Parsons – 2545 Ft
Önkéntes bosszúállók bandája terrorizálja Londont a meleg nyári éjszakában. Elkapják a gonoszokat, és
fellógatják a nyakuknál fogva. Ez a halál várt arra a bandatagra, aki kislányok tucatjait becstelenítette
meg, a gazdag autóvezetőre, aki részegen halálra gázolt egy gyereket, és a gyűlöletet prédikáló vallási
vezetőre is, aki az angol katonák legyilkolására buzdított. Ahogy a halottak szaporodnak, lázongások
ütik fel fejüket városszerte, Max Wolfe detektív felügyelő legveszélyesebb nyomozásába kezd: egy
olyan gyilkos bandát kell levadásznia, akit sokan hősnek tartanak. Sok fájdalommal tanítja meg, milyen
keskeny a határ a jó és rossz között, az ártatlanság és bűnösség között, az igazságszolgáltatás és a
bosszú között. Max Wolfe sorozat legújabb könyve, a harmadik jelent meg.

Carve The Mark – Veronica Roth – 6230 Ft
A Csillagok háborúja vagy a Beavatott sorozatok kedvelőinek nem fog csalódást okozni.
Egy rejtélyes energia által átjárt galaxisban mindenki egy különleges adománnyal születik,
kivéve Akos és Cyra, akiket ez az adomány kiszolgáltat mások akaratának. Cyra a Shotet
nép fölött uralkodó kegyetlen zsarnok húga, akit adománya fájdalommal és hatalommal
ruház fel. A bátyja a képességeit kihasználva az ellenségei kínzására kényszeríti a lányt, ám
Cyra nem csupán fegyver a testvére kezében: szívós, fürge és eszesebb, mint ahogy azt a
zsarnok sejtené. Akos egy földműves és egy orákulum nagylelkű fia Thuvhe fagyott
bolygójáról, akinek hűsége a családja iránt nem ismer határokat, és akit különleges adománya
védelmez is. Miután Akost és fivérét ellenséges Shotet katonák ejtik foglyul, kétségbeesetten
küzd azért, hogy a testvérét kimenekítse - kerüljön bármibe.

Conspiracy – S. J Parris – 3325 Ft
C. J. Sansom, illetve a történelmi thrillerek rajongóinak kihagyhatatlan! Az ötödik regény, melynek hőse
az eretnek, a filozófus és nem mellesleg az angoloknak kémkedő Giordano Bruno, aki ahogy tudjuk a
történelemből, majd máglyán végzi a római Campo de’ Fiorin (Virágok mezeje). Most 1585-ben járunk,
mikor a francia király, III. Henrik, örökös híján a trónutódlás politikai csatározásaival foglalkozik. Párizs
a káosz szélén, a 13 éve történt Szent Bertalan éji, valamint az azt követő mészárlás és a csaknem pol-
gárháború réme újra fenyeget. Gyilkosság történik a királyi palotában. Giordano Bruno egy
összeesküvés és a tettes nyomára lel, aki egy szörnyű titok hordozója, ami az angol és francia királyi
házakat alapjaiban rengetheti meg, vagy örökre el kell hallgattatni.
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