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Albert Espinosa:
Sárga világ
Ha hiszel az álmaidban, valóra válnak
35 kiadás Spanyolországban, milliós
példányszám világszerte!
Albert kivételes humorérzékkel szemléli
az élet nehézségeit, már elsõ pillantásra
meglep bámulatos optimizmusával. Úgy
beszél betegségérõl, a rákkal folytatott
küzdelmérõl és gyógyulásáról, mint ami
segített neki felnõni és jobb emberré vál-
ni. Szemléletmódját elsajátítva ezernyi
út nyílik meg elõttünk, hogy mi is tanul-
junk a jó és rossz pillanatokból.Az egye-
di hangvételû írás egészségesek és be-
tegséggel küzdõk számára egyaránt
példaértékû lehet.

208 oldal, 2990  

Marshall Goldsmith - 
Mark Reiter
Ami eddig mûködött,
az nem visz tovább
Hogyan lehetsz még sikeresebb,
ha sikeres vagy?
Goldsmith olyan alapvetõ maga-
tartási problémákkal foglalkozik,
amelyek a siker velejárói. Meg-
oldást nyújt arra a húsz rossz
szokásra, ami a vezetõk közül
sokakat érint és megnehezíti,
hogy karrierjük töretlenül fejlõd-
jön.

Marshall Goldsmith több mint 150 nagyvállalat vezér-
igazgatójának volt a személyi trénere. A Forbes a világ öt
legismertebb vezetõi trénere közé sorolta. Könyve el-
nyerte az Év legjobb üzleti könyvének díját.

280 oldal, 2990 

Robin Sharma:
Tanítások vezetõknek a szerzetestõl,
aki eladta a Ferrariját

A világhírû üzleti guru és tanácsadó, A
szerzetes, aki eladta a Ferrariját best-
seller szerzõje 8 egyszerû és gyakorlatias
leckében osztja meg velünk azokat a taní-
tásokat, melyek visszahozzák a bizalom,
elkötelezettség és lelkesedés légkörét a
munkánkba és az életünkbe egyaránt.
„Bölcsességek kincsestára, mely mind-
annyiunk életét gazdagítja.” (Brian Tracy)
A szerzõ kiadónknál kapható további kö-
tetei: A siker kézikönyve, A rang nélküli
vezetõ, Teljesítsd be küldetésed!

240 oldal, 2990 Ft

Dominic O'Brien
A sikeres vizsgázás
titkai
A 8-szoros memória világ-
bajnok módszerével
A Memóriafejlesztés c. si-
kerkönyv szerzõjétõl, a 8-
szoros memória világbaj-
noktól!
Ajánljuk azoknak, akik sze-
retnének hatékony memó-
riafejlesztõ technikákat el-
sajátítani; tanulási készsé-
geikben fejlõdni és jobb

vizsgateljesítményt nyújtani; a gyorsolvasásban,
jegyzetelésben és tanulásban hatékonnyá válni; kü-
lönleges ötleteket kapni az egyes tantárgyak és az
idegen nyelvek tanulásához.

216 oldal, 2990 

Arthur Golden
Egy gésa 
emlékiratai
18. kiadás – új
borítóval!
Elbûvölõ, lélegzet-
elállító történet
egy titokzatos vilá-
gról, amely egy
letûnt kultúra rej-
tel-meibe, egy ja-
pán gésa életébe
enged be-pillan-
tani. Steven Spiel-

berg produkciójában készült filmváltozata
3 Oscar-díj, 3 BAFTA díj és 1 Golden
Globe díj nyertese. A világon több tízmil-
lió példányban eladott bestseller!

456 oldal, 3990 
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XXXXII..  SSZZÁÁZZAADD  KKIIAADDÓÓ
1137 Budapest, Szent István krt. 18. I. emelet.

FENÁKEL JUDIT
KK--vvoonnaall

Fenákel Judit új kötete kímé-
letlen szembenézés a múlt-
tal és a jelennel, és baljós
kép a jövõrõl. Korábbi és új
írásai mégis egy történetet
alkotnak, az elmúlt évtizedek
szomorú krónikáját. 

304 oldal, 3490 Ft

AABBAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1114 Budapest, Bartók Béla út 55. 

Tel./Fax: 212-2443
E-mail: info@atlanticpress.hu

www.atlanticpress.hu

FERENCZIK ADRIENNE
IInnccooggnniittoo  

A regény hiteles, mégis fan-
tasy szerzõket megszégyen-
itõen bizarr. „Ettõl a könyvtõl
házasságok fognak felbom-
lani, de lehet, hogy ez jobb,
mintha megmaradnának. A
modern család válságának
ábrázolásában Ferenczik
Adrienne utolérhetetlen.”
(Endrei Judit)

125x200 mm, 384 oldal, fûzött, 2990 Ft

PERGEL ZSOLT
HHaalláállggyyáárr
Szerk.: Ivan Katalin

Thriller. Orvosregény. Sze-
relmi história. Lélektani drá-
ma. A regény írója, ebben a
könyvében éppúgy, mint a
nemrég megjelent Apáca-
bordélyban, valóságos té-
nyekbõl indul ki. Az élet által
produkált események azon-
ban mindig sokkal izgalma-
sabbak...

158 oldal, kötött, 2990 Ft

VIVIEN HOLLOWAY
(SASVÁRI VIVIEN)

PPookkoollii  sszzoollggáállaatt

Lilian élete legveszélye-
sebb küldetésére indul,
mely egyben az utolsó
esély a szabadulásra. Po-
koli játszma ez, ahol a sza-
badság nagyobb kincs,
mint maga az élet. A Pokol-
háború trilógia elsõ kötete. 

135x200 mm, 320 oldal, fûzött, 3490 Ft

AAKKAADDÉÉMMIIAAII  KKIIAADDÓÓ
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/D.

Tel.: 464-8200 • Fax: 464-8201
E-mail: ak@akkrt.hu • www.akademiaikiado.hu

GÉVAI CSILLA–RONTÓ LILI-
SÜTÕ RÓBERT
–KÁCSOR LÓRÁNT
PPaaddllóókköönnyyvveekk
Jancsi és Juliska, A három 
kismalac, Piroska és a farkas

Három mese, három grafikus,
két nyelv – magyar és angol –,
és egy igazán nagy könyv
(30x42cm, A3). Terítsd a pad-
lóra a könyved, üld körül a ba-

rátaiddal és a családtagjaiddal, ugorj fejest a mesék-
be, és indulj el az úton!

A/3, fûzött, 1950 Ft

JOHN KEEGAN
AA  ccssaattaa  aarrccaa

A közkatonák háborúja, 
1415-1976

Keegan szakít a gyõztesek
ügyét igazoló történetírás év-
ezredes hagyományával, és
azzal is, amelyik az íróasztal
biztonságos fedezékébõl vala-
miféle gigászi sakkjátszmá-
nak, „a politika folytatásának
más eszközökkel” szereti lát-
tatni a háborút. 

Hadiakadémia sorozat · B/5, 420 oldal, 3990 Ft

NAOMI KLEIN
SSookkkkddookkttrríínnaa
A katasztrófakapitalizmus
felemelkedése

E lebilincselõ és revelatív mun-
ka rávilágít korunk titkos törté-
netére. Mikor sokat látott újság-
íróként Naomi Klein a nyere-
ségvágy globális lovagjainak
nyomába eredt, olyan informá-
ciókra és kapcsolatokra buk-

kant, melyek még õt is megdöbbentették.
Jelenlét sorozat · A/5, 684 oldal, füzött, 4900 Ft

AALLIINNEEAA  KKIIAADDÓÓ
1013 Budapest, Pauler u. 2.

Tel.: 789-3247 • Fax: 999-7983
E-mail: alinea@alinea.hu • www.alinea.hu

ILJA ILF – JEVGENYIJ PETROV
1122  sszzéékk

Ippolit Matvejevics elhunyt
anyósa ülõgarnitúráját üldözi,
pontosabban az egyik székbe
rejtett kincset. Önjelölt segítõje,
Osztap Bender, a „nagy kombi-
nátor”. Elkezdõdik a hajsza a ré-
gi és az új rendszer különös fi-
guráival.

130×198 mm, 400 oldal, fûzött, 2950 Ft

KÁROLYI LÁSZLÓ
ÜÜzzlleettii  éévvsszzaakkookk
keménytábla

„Gondolatébresztõ történetek,
amelyek nem csak az üzleti,
de a magánéletben is jól
használhatók a tikkasztó nyári
hõségben, a fagyos télen
vagy az õszi és a tavaszi vi-
harban.” Komócsin Laura
senior executive coach, ügyv.
ig., Business Coach Kft.

130×198 mm, 360 oldal, keménytáblás, 3950 Ft

KRÚDY GYULA
PPeesstt--BBuuddaaii  hhaanngguullaattookk

A Pest-budai hangulatokban
Krúdy Gyula mesél a város-
ról, mely olyan, mint „egy
érett korú Carmen, aki nem
élhet szenvedély, szerelem
és udvarlás nélkül”. A
Gasztrohangulatok folytatá-
saként megjelenõ kötetben
negyvenkét elbeszélés ol-
vasható.

130×198 mm, 224 oldal, fûzött, 2950 Ft

AANNIIMMUUSS  KKIIAADDÓÓ
1021 Budapest, Szerb Antal u. 22/A.

Tel./fax: 200-8481
E-mail: info@animus.hu • www.animus.hu

HISHAM MATAR
FFéérrffiiaakk  ffööllddjjéénn

23 nyelvre lefordított, díjnyer-
tes regény Kadhafi Líbiájáról,
egy család drámájáról. Döb-
benetes erejû rajz arról, hogy
a tettetések és elhallgatások,
a megmagyarázhatatlan törté-
nések hogyan fenyegetik az
egykor békésnek tûnõ családi
otthont.

288 oldal, fûzött, 2980 Ft

CAMILLA LÄCKBERG
VVéésszzmmaaddáárr

Ittasan vezetett a fának roha-
nó autó sofõrje, vagy meggyil-
kolták? A nyomozók alig kez-
denek bele a vizsgálódásba,
amikor halva találják egy
valóságshow egyik szereplõ-
jét. Persze, a sajtó inkább az
utóbbi esetre kíváncsi. A szer-
zõ 4. kötete magyarul.

Skandináv krimik
336 oldal, fûzött, 3290 Ft

LOIS LOWRY
AA  ffiiúú

Az emlékek õre címû könyv
számos iskolában ajánlott ol-
vasmány. A fiú címû regény-
bõl kiderül, mi történt az em-
lékek õrévé kinevezett
Jonas-szal, miután meg-
szöktette a még csecsemõ
Gabrielt egy országból, ahol
látszólag mindenki boldog.

352 oldal, fûzött, 2890 Ft

KASZÁS GYÖRGY
ELEK LÍVIA
AAmmiitt  aa  llaajjhháárrookkrróóll  
ffeellttééttlleennüüll  ttuuddnnii  kkeellll

Ez így nem mehet tovább!
Tudja meg végre mindazt,
amit a lajhárokról tudni kell!
Például, hogy milyenek az
erkölcseik, hogy mit csinál-
nak a postán, vagy, hogy mi-
ért nem lehet pulóvert kötni
belõlük. Keresse a sorozat

9 kötetét a könyvesboltokban.

32 oldal, kötött, 1290 Ft 
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KASZÁS GYÖRGY
– ELEK LÍVIA
AAmmiitt  aa  ddiisszznnóókkrróóll  ffeellttééttlleennüüll
ttuuddnnii  kkeellll

Tudja meg végre, amit a
disznókról tudni kell! Példá-
ul, hogy milyen a sertés és a
Fermat-sejtés viszonya,
hogy van-e gondolkodó
disznó, vagy hogy miért le-
hetetlen összetéveszteni a
disznót a zsiráffal! Keresse a

sorozat 9 kötetét a könyvesboltokban.

32 oldal, kötött, 1290 Ft 

MISCHA-SARIM VÉROLLET
MMiiéérrtt  fféélleekk  aa  nnõõkkttõõll??

Szórakoztató, kíméletlenül
õszinte regény a német
nyelvterületen rendkívül nép-
szerû szerzõ 20 évvel ezelõt-
ti kamaszéveirõl, amelyek –
dacára a fogszabályzónak
és a nem éppen kamaszba-
rát szülõknek –, pokolian jól
teltek.

208 oldal, fûzött, 2790 Ft

CCZZSSIIMMOONN  KKÖÖNNYYVVEEKK
1038 Budapest, Templom u. 38.

Tel./fax: 243-4842

CZAKÓ GÁBOR
7777  hhaannggooss  
rréémmmmeessee
Hangoskönyv

Válogatás a szer-
zõ nagysikerû és
immár öt kötetet
kitevõ magyar
anekdotagyûjté-
sébõl. A szelle-
mes, szatirikus

összeállítást az író hat gyermeke adja elõ két koron-
gon.

DDEEKKAAMMEERROONN  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
E-mail: dekameron@dekameron.hu

Honlap: www.dekameron.hu

ILLÉS GYÖRGY
AAddjjaakk  eeggyy  kkéézziiggrráánnááttoott??

Amikor a fiatalok kilépnek
a felnõtt életbe mintha egy
más világba érkeznének,
mint amire számítottak. S
ezután még következnek a
felnõttévek, majd az öreg-
kor gondjai.

264 oldal, fûzött, 2950 Ft

DR. KOPA JÁNOS
ÉÉlleett  aa  ttöörrttéénneelleemm  vviihhaarráábbaann

Tartalom: A szerzõ bemu-
tatja hogy volt lehetséges a
magyar nemzet számára túl-
élni a XX. század történelmi
viharait, a II. világháború
borzalmait, a szellemi és fi-
zikai terrort, az 56-os, hõsies
forradalomat, megõrizve a
tisztességes emberi maga-
tartást.

232 oldal, keménytáblás, cérnafûzött, 2950 Ft

EENNCCIIKKLLOOPPÉÉDDIIAA  KKIIAADDÓÓ
1024 Budapest, Keleti Károly u. 38.
E-mail: info@enciklopediakiado.hu

www.enciklopediakiado.hu

GYENES ZSOLT
FFoottóómmûûvvéésszzeettii  ssttíílluussookk..
Kreatív gyakorlatokkal

A kötet a mûvészeti okta-
táshoz szánt gyakorlati és
elméleti útmutató a fotó-
mûvészet iránt érdeklõdõk
számára. A szerzõ, Dr..

habil Gyenes Zsolt DLA fotó- és intermédia mûvész.
Szakíróként eddig közel félszáz megjelent tanulmány
és öt könyv szerzõje.

210x190 mm (fekvõ), 128 oldal, fûzött, 5000 Ft

FFIIAATTAALL  ÍÍRRÓÓKK  SSZZÖÖVVEETTSSÉÉGGEE
1062 Budapest, Bajza u. 18. I. emelet

Tel.: (20) 991-3898 (Nemeh Diána)
E-mail: fiatalirok@gmail.com • www.fiatalirok.blog.hu

CSAPODY KINGA
EExx

Csapody Kinga lényegre törõ
prózanyelven megfogalma-
zott, klasszikus formában írott
novellái a 21. századi nõi sze-
replehetõségek aspektusait
vizsgálják. Könnyed irónia és
áradó elbeszélõ kedv, karcos
pontosság és könyörtelen ön-
vizsgálat jellemzi a kötet szö-
vegvilágát. 

Fisz Könyvek 59. ·  76 oldal, 1600 Ft

KÁNTÁS BALÁZS
NNyyeellvv//RRááccss//TTöörrééss.. Közelítések
Paul Celan költészetéhez

Celan költészetének egyik
alapvetõ törekvése a szavak
új kontextusba helyezése, a
korábbinál magasabb szintû,
más szabályok szerint mûkö-
dõ költõi nyelv megalkotása.
E kötet felveszi az értelmezõi
hagyomány fonalát, miközben

új szempontokkal gazdagítja a szakirodalmat.

Minerva Könyvek 4. · 280 oldal, 2200 Ft

KORPA TAMÁS
EEggyy  hhíídd  ttéérrffooggaattáárróóll

„Nemcsak bravúros, de tetsze-
tõs is az a mód, ahogyan Korpa
Tamás váltogatja a figurákat,
helyszíneket, történeti rétegeket
úgy, hogy közben versbeszéde
végletes emberi feszültségeket
testesít meg.” (Oláh Szabolcs)

76 oldal, 1600 forint

KOVÁCS FLÓRA
AA  kköözzöösssséégg  aa  kkoorrttáárrss  eerrddééllyyii
ddrráámmáábbaann  ééss  sszzíínnhháázzbbaann

A kötet a komparatisztika
módszereivel vizsgálja, van-
e politikai tétje mûvész és
közönség együttmûködésé-
nek, hogyan kapcsolódnak
össze színház, irodalom, vita
identitásalakító folyamatá-
ban élményterületek és vi-
selkedésminták, milyen a

nyilvánosság mozgó képe Erdélyben.

Minerva Könyvek 3. · 248 oldal, 2500 Ft

MOLNÁR ILLÉS
HHüüllllõõkk  ééss  iizzzzóókk

„Molnár Illés létköltészete
egyetlen pillanatra sem enge-
di el az olvasó kezét, nem
mintha vezetni akarná õt, ha-
nem mert a versekben fölve-
tett kérdések olyannyira erõ-
sek, hogy nem akar magára
maradni velük. És, meggyõ-
zõdésünk, ez lesz az olvasó
élménye is.” (Visky András)

Fisz Könyvek 58. · 68 oldal, 1600 forint

PÁL DÁNIEL LEVENTE
HHooggyy  ééllttüünnkk,,  nneemm  hhiiáábbaa

„A romlás költészetének
mifelénk illik lehangoltnak
lennie – de az itteni sorok
közül olyan tavaszi szél sü-
vít, olyan ösztönös, meg-
szolgált, kitanult és kiérde-
melt életszeretet és kedély
árad, ami minden korábbi
rossznak értelmet ad.” (Szálinger Balázs)

Hortus Conclusus 28. · 62 oldal, 1500 Ft

RHÉDEY GÁBOR
SSaajjáátt  nnéézzõõ

„Hajnalban kéne kelni, állítja
Rhédey, aki keskeny és éles,
olykor szilánkos költeményei-
ben a böllérek pontosságára
törekszik, akik leválasztják a
húst a csontról.” (Térey János)

Fisz Könyvek 57.
72 oldal, 1600 Ft

FFRRÍÍGG  KKIIAADDÓÓ
2084. Pilisszentiván, Pf.: 28.

Tel.: (20) 314-7651
E-mail: kbaranyi@freemail.hu • www.varga.hu

VARGA CSABA
SSZZÓÓéérrtteelleemmzzõõ  SSZZÓÓttöörrttéénneettii

SSZZÓÓttáárr

A tavaly elhunyt Varga Csa-
ba posztumusz mûve, mely-
ben nyelvünk õs-alapgyökeit
és azok szóbokrait össze-
gyûjtve, részletes gyök sze-
rinti szófejtésekkel elemezte
és elgondolkodtató szóma-
gyarázatokkal színesítette.

B5, 392 oldal, fûzött, 3200 Ft

JJAAFFFFAA  KKIIAADDÓÓ
1066, Budapest, Nyugati tér 1. 4. emelet

Tel.: (36-1) 301-0894
E-mail: info@jaffa.hu • www.jaffa.hu

SÁNDOR ANIKÓ
ZZuuhhaannóó  rreeppüüllééss
Összetörve Indiában

Az El Camino szerzõje Indiá-
ba, a világ egyik leghíresebb
spirituális helyére kalauzol,
ahol „egy ismeretlen erõ
mindenkit porrá morzsol,
hogy aztán a masszából
gyúrjon valami újat, erõseb-
bet”.

230 oldal, fûzött, 2940 Ft

www.ujkonyvpiac.huÚJ KÖNYVPIAC6

FFoo
llyy

ttaa
ttáá

ss  
aa  

99..
  oo

lldd
aall

oonn







SOMA MAMAGÉSA
MMiitt  tteeggyyüünnkk  aazz
eellssáárrkkáánnyyoossooddááss  eelllleenn??

Hogy laposodik el egy há-
zasság? Hogyan kerülhetjük
el az elsárkányo-sodást?
Hogyan hat a mágia min-
dennapi életünkben? Ezekre
a kérdésekre keresi a vá-
laszt a kötet, amely Soma
Mamagésa legjobb elõadá-
saiból válogat.

230 oldal, 3150 Ft

MEZEI ELMIRA
PPaalleeoolliitt  ffiinnoommssáággookk  

ggyyeerrmmeekkeekknneekk

Mezei Elmira új szakácsköny-
ve változatos és ötletes re-
ceptekkel segít a paleolit élet-
mód iránt elkötelezett szülõk-
nek, hogy összeállíthassák az
ideális étrendet gyermekük
számára.

230 oldal, fûzött, 3990 Ft

KKAASSSSÁÁKK  KKÖÖNNYYVV--  ÉÉSS  LLAAPPKKIIAADDÓÓ
Tel.: (28) 503-450

E-mail: kassak@vnet.hu •  www.kassakkiado.hu

AAzz  ÉÉlleett  KKiisskköönnyyvvee
Jókívánságok az Életre
Antológia
Szerk.: Vágó Gy. Zsuzsanna.
Ford.: Tõzsér Richárd és Vágó
Gy. Zsuzsanna

„Add meg minden napnak az
esélyt, hogy életed legszebb
napja legyen.” Egy életen át
foglalkoztat bennünket a kér-
dés: hogyan éljünk békében a
világgal és önmagunkkal? Erre

ad választ Az ÉLET KISKÖNYVE – nagy írók, tudósok,
tanítók vallomásai által.

„Bölcsességek Kincsestára” 35. kötet
B/6, 120 oldal, kötött, 1490 Ft

LLeeggyyeenn  VVeelleedd  aa  NNeevveettééss
Derûs Bölcsek Könyve

Szerk, ford.: György Edit

„A Föld Neked forog. Az óceá-
nok Neked áradnak és apad-
nak. A madarak Neked énekel-
nek.” A Hit, a Szeretet, a Derûs
Mosoly könyve. Kedves, mu-
latságos és bölcs, mint olykor
maga az ember.

„Bölcsességek Kincsestára” 31. kötet
B/6, 136 oldal, kötött, 1490 Ft

LL’’HHAARRMMAATTTTAANN  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1088 Budapest, Múzeum u. 7. 

Telefon: 411-0175
E-mail: szerkesztoseg@harmattan.hu • www.harmattan.hu

AA  HHEELLYY  ––  1133  rriippoorrtt..  
Riportmûsor a Kossuth
Rádióban

A kötet, a Kossuth Rádió
egyik legkedveltebb ri-
portmûsorában elhang-
zott interjúkból nyújt válo-
gatást. Farkas Erika és
stábja szokatlan, érdekes
és fontos helyekre viszi el

hallgatóit, az Állatorvosi Egyetemtõl kezdve, a kecske-
méti anya–gyermek börtönön át, Szent Márton Hegyéig. 

192 oldal, 2990 Ft

KIRÁLY LEVENTE
ÉÉggrree  íírrtt  kköönnyyvv

Mi a szabadság és hogyan
nyerhetjük el? Milyen utak ve-
zetnek hozzá, és mi történik,
ha elveszítjük? Többek között
ez a regény legfontosabb té-
mája. A történet a Római Biro-
dalom egy periferikus provin-
ciájában, egy képzeletbeli,
Cælum nevû városban játszó-
dik, a Krisztus utáni elsõ-má-
sodik évszázadban.

240 oldal, 2900 Ft

TEMESI FERENC
AAppáámm

Több száz oldalas besúgói
jelentésekre alapozva írtam
meg apám sorsát, akivel
1957-tõl 1971-ig úgy bántak
a titkos tartótisztek ügynöke-
iken, besúgóikon keresztül,
ahogy rendes regényíró nem
bánik a figuráival. Apám
ugyanis visszautasította azt,
hogy spicli legyen…

200 oldal, 2500 Ft

MMÓÓRRAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1134 Budapest, Váci út 19.

Tel.: 320-4740 • Fax: 320-5382
E-mail: mora@mora.hu • www.mora.hu

LACKFI JÁNOS 
– J. KOVÁCS JUDIT
SSzzáázzéérriinnttõõ
Ölbeli játékok 
és mondókák

Az élet elsõ évei érintgeté-
sekbõl, ölelésekbõl állnak.
Lackfi János mondókáiban
a mobiltelefontól a repülõig

sok mai tárgy kap helyet, és alkalmat ad az önfeledt já-
tékra, cirógatásra, böködésre, dögönyözésre.

Ill.: Agócs Írisz, 48 oldal, 1890 Ft

MENYHÉRT  ANNA
AA  kkiiss  llóó  ééss  aa  kkaaccssuukkaahhaall

A kis ló tengeri kalandjai

Anya és Tomi a Velencei-tónál
nyaralnak. A parton együtt ta-
lálják ki a kis ló legújabb me-
séjét a szörnyvízrõl, a kac-
sukahalról és a fekete fejûek
gonosz mesterkedéseirõl.

Ill.: Balogh Andrea, 48 oldal, 2290 Ft

SZABÓ LÕRINC
LLóóccii  óórriiááss  lleesszz
Gyerekversek

„Veszekedtem a
kisfiammal, mint
törpével egy óriás:
– Lóci, ne kalapáld
a bútort! Lóci, hová
mégy, mit csinálsz?
Jössz le rögtön a
gázresóról? Ide az
ollót! Nem szabad!
Rettenetes, megint
ledobtad az erkély-
rõl a mozsarat!”

Ill.: Szalma Edit, 40 oldal, 2490 Ft

KISS OTTÓ
SSzzuussii  aappóó  eerrddõõtt  jjáárr

Kiss Ottó mesehõse,
Szusi apó erdei re-
meteségébõl éppen
Budapestre látogat.
Ami ott történik vele,
megtörténhet bárki-
vel bármikor, ám az õ
szemüvegén keresz-
tül ezek az aprósá-
gok idõtlenné válnak.   

Ill.: Baranyai András, 48 oldal, 2290 Ft

DÓKA PÉTER
AA  kkéékk  hhaajjúú  lláánnyy

Olivér egy bal-
eset következ-
tében kórház-
ba kerül, ahol
megismerkedik
egy kékre fes-
tett hajú lány-
nyal. Mira kerekes székben éli az életét, és különös
vámpírromantikája nagy hatással van a fiúra.

Ill.: Lakatos István, 88 oldal, 2490 Ft

AArraannyyssiittyyaakk
Friss gyerekversek 
Válogatta: Lackfi János

Lackfi Janos felkért negyven
versköltõ bácsit meg nénit,
hogy csapjak a fejükbe
aranysityaknak a napot, hi-
szen akkor bármit megtehet-
nek. Õk aztán kötélnek áll-
tak, és nagy bátran, negy-
venféleképpen szét- es
össze- és át- és teleírták a
világot..

Ill.: Molnár Jacqueline, 160 oldal, 3990 Ft

NÓGRÁDI GÁBOR
AA  hhóó  ffooggssáággáábbaann
Nézz rám, mami!

Nagyi egy kis tanyán él.
Kriszti nem szeret ott lenni.
De karácsonykor kötelezõ.
Éjszaka hóvihar kerekedik,
és a nagymama váratlanul
rosszul lesz. Vajon a szere-
tet egy elkényeztetett váro-
si lányból is hõst csinál-
hat?

144 oldal, 2190 Ft

LACKFI JÁNOS
KKaappjjááttookk  eell  
TTüüddõõ  GGyyuusszziitt!!  

Versek 
felnõttes 
gyerekeknek 
és gyerekes 
felnõtteknek 

Figyelem! Csak zsiványoknak! Túl jól nevelt szülõk és
túl jól nevelt gyerekek ezt a könyvet legfeljebb titokban
olvashatják. Tüdõ Gyuszi nem fogja be a szemét, és
nem fogja be a száját, olyat is lát és olyanról is beszél,
amit a jól neveltek szerint nem szép dolog látni…

Ill.: Molnár Jacqueline, 88 oldal, 2490 Ft
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PACSKOVSZKY ZSOLT
SSzzaabbaaddeessééss
Nem vagy többé ártatlan

Egy álmos kisvárosba új ma-
gyartanárnõ érkezik, akire a ti-
zenhét éves, magának való
Bence rögtön felfigyel. Titkos
viszony alakul ki közöttük, a fiú
azonban nem azt kapja, amit
vár: boldogság helyett csak
kételyt és bûntudatot érez, s

egy napon végleg kicsúszik lába alól a talaj.

Tabu könyvek · 160 oldal, 2190 Ft

NNAAPP  KKIIAADDÓÓ
E-mail: napkiado@napkiado.hu

www.napkiado.hu

ÁGH ISTVÁN
SSzzaavvaakk  hhoonnvváággyyaa

Esszék

Az idén 75 éves Ágh István
eddig kötetben meg nem je-
lent rádiójegyzeteivel, bátyjára
és a barátokra való emléke-
zéssel, esszékkel nyújt mara-
dandó olvasmányélményt mí-
ves költõi prózában.

Magyar esszék
A/5, 300 oldal, 3300 Ft

NNAAPPVVIILLÁÁGG  KKIIAADDÓÓ
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

Tel./fax: 301-0577, 311-4866
E-mail: kiado@napvilagkiado.hu

www.napvilagkiado.eu

EÖRSI LÁSZLÓ
„Megbombáztuk Kaposvárt”

Eörsi László tanulmánya két
részbõl áll. Az elsõ rész a ka-
posvári Csiky Gergely Színház
küzdelmérõl szól a kádári-
aczéli kultúrpolitika idején, a
második rész a kaposvári
színház rendszerváltás utáni
sorsát mutatja be.

2900 Ft

TTaarrkkaa  eelllleennáállllááss
Kézikönyv rebelliseknek 

és békéseknek
Szerkesztõ: Jon van Til,

Krasztev Péter

A kötet célja aktuális és objek-
tív tájékoztatást adni a nagy-
közönségnek a Magyarorszá-
gon nemrég szervezõdött tár-
sadalmi mozgalmakról és civil
háttérbõl induló politikai szer-
vezetekrõl, és elhelyezni eze-
ket az ezredforduló „tarka forradalmai” között.

3600 Ft

CZÓBEL MINKA
AA  kkéétt  aarraannyy  hhaajjsszzááll

Czóbel Minka 1855-ben szüle-
tett, gazdag arisztokrata csa-
ládban. A Két arany hajszál
meglepõen friss hangú szö-
veg. A gótikus regény mûfajá-
ba sorolható, és bõvelkedik
romantikus, véres és kéjes
elemekben, a mai horrormûfaj
egyfajta elõképe.

MENYHÉRT ANNA
NNõõii  iirrooddaallmmii  hhaaggyyoommáánnyy

A kötet abból az alapvetésbõl
indul ki, hogy búvópatakként
ugyan, de létezik a magyar iro-
dalomban nõi irodalmi hagyo-
mány. Ezért nem a már jól is-
mert irodalomtörténeti vonalak
mentén tanulmányozza a nõi
irodalmat, hanem saját hagyo-
mányvonalat épít ki.

PPAARRKK  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1538 Budapest, Pf.: 539

Tel.: 346-0567 • Fax: 346-0561
E-mail: info@parkkiado.hu • www.parkkiado.hu

JO FROST
AA  kkiissggyyeerreekkkkoorr  
nnaaggyy  kkéérrddéésseeii

Jo Frost a népszerû Szuper-
dada 1-2. után most kizáró-
lag a kisgyerekkorra (14
hónap – 5 év) koncentrál.
„Tanácsai és javaslatai már-
már receptszerûek – ponto-
san adagolt utasításokkal
operálnak. És mûködnek.” Dr. Nemes János

180x220 mm, 376 oldal, kötött, 4500 Ft

BRYAN MAGEE
WWaaggnneerr  vviilláággkkééppee
A nagy operák 
filozófiai háttere

Wagner úgy él a köztudatban,
mint egy egocentrikus, para-
noid, antiszemita egyén. Ez a
lebilincselõ portré azonban
egészen új megvilágításba he-
lyezi Wagner személyét, élet-
mûvét, és bemutatja a mûvei
mögött felsejlõ legfontosabb

szellemi áramlatokat.
135x205 mm, 524 oldal, kötött, 4900 Ft

CHRISTOPHE ANDRÉ
– FRANCOIS LELORD

ÖÖnnbbeeccssüüllééss
Szeressük önmagunkat, hogy

jobban élhessünk másokkal

Becsüli Ön saját magát? Hogy
viseli a kritikát? Mi mindenre ké-
pes? Meg akar változni? A fran-
cia szerzõpáros frenetikus sike-
rû könyve egy milliókat érintõ,
húsba vágó kérdés alapos, sok
szemszögû, példákkal bõven illusztrált, jó hangulatú
elemzése.

Hétköznapi Pszichológia
135x197 mm, 344 oldal, fûzött, 2900 Ft

PPRREESSSSKKOONNTTAAKKTT  KKIIAADDÓÓ
2131 Göd, Pf.: 82.

Tel.: 270-3269 • Fax: (27) 336-315
E-mail: presskontakt@chello.hu • www.nogradi.hu

NÓGRÁDI GÁBOR 
– NÓGRÁDI GERGELY
AA  bbööllccss  ggyyeerreekk  kköönnyyvvee
Életrevaló mondások 
igaz történetekkel

Az élet vándorút. Te is elindulsz
lassan. Könyvünkkel tarisznyád-
ba tehetsz néhány „hamuba
sült” bölcsességet, a hozzájuk
tartozó történetekkel együtt.
Ezek életed során sikeresebbé,

de mindenekelõtt boldogabbá tehetnek! Füveskönyv
gyerekeknek.

168x240 mm, 128 oldal, kötött, 1990 Ft

PPÜÜSSKKII  KKIIAADDÓÓ
1013 Budapest, Krisztina krt. 26.

SERDIÁN MIKLÓS GYÖRGY
33iinn11

Három kisregény egy kötet-
ben. Lipót-Alsó: a rendszer-
váltás és a vadkapitalizmus
uszályában játszódik. Szi-
varklub: Lukács György po-
roszlói tizedelése kapcsán
futurisztikus elemekkel. Kép-
mutató lett a világ: egy sike-
res cigány / roma ember sor-
sán keresztül nézve a mai
Magyarországot. A könyvek

külön-külön számos kiadásban megjelentek.  „Nincs
mihez hasonlítani.” (P .I., Magyar Hírlap)

135x195x0,8 mm, 292 oldal, fûzött, 2000 Ft

SSAAXXUUMM  KKIIAADDÓÓ  
1134 Budapest, Szabolcs u. 4.

Tel./fax: 237-0659
E-mail: saxumkiado@freemail.hu • www.saxumkiado.hu

VEKERDY TAMÁS
– BÁCSKAI JÚLIA

et. al.
SSzzüüllõõkk  iisskkoolláájjaa

A Waldorf Intézet elõadás
sorozatában a nevelés kü-
lönbözõ helyzetei kapnak
helyet a gyermekek egész-
ségének megõrzésétõl az
agresszió és együttmûkö-
dés, a teljes értékû kisgye-
rekkor, a kamaszkori elvá-
lás, a gyermeknevelés és szexualitás témaköréig.

200 oldal, fûzve, 1800 Ft

STEFANIE GLASCHKE
PPaattcchhwwoorrkk  ccssaalláádd
Segítség 
a békés együttéléshez

Ez a könyv abban nyújt se-
gítséget, hogyan jöhet létre
a nagyon különbözõ életraj-
zú emberekbõl is egy olyan
család, amelyben mindenki
megtalálja a helyét és ame-
lyet mindenki összetartónak
érez.

160 oldal, fûzve, 1800 Ft

JOACHIM ARMBRUST
TTeessttvvéérrvviisszzáállyy

Konfliktuskezelõ 
stratégiák szülõknek

A testvérek közötti folyto-
nos veszekedés hallatla-
nul megviseli a szülõk
idegeit. A szerzõ bemu-
tatja a testvérek helyze-
tét a családban, egy-
máshoz való viszonyukat
és ezáltal segít a szülõk-
nek, hogy megértsék,
miért is robbannak ki is-
mét és ismét az ellentétek.

160 oldal, fûzve, 1800 Ft
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SSCCOOLLAARR  KKIIAADDÓÓ
1016 Budapest, Naphegy tér 8.

Tel./fax: 466-7635 
E-mail: scolar@scolar.hu •  www.scolar.hu

GERLÓCZY MÁRTON
LLééttrraa

Gerlóczy Márton legújabb re-
génye egy pesti bérházról
szól. Névtelen hõsünk fel akar
szerelni egy függönyt, ám nin-
csen létrája, így elindul, hogy
kölcsönkérjen egyet… Társa-
dalmunk egy szeletének rajza
az Igazolt hiányzás írójától.

112 oldal, 2450 Ft

BÁNÓ ANDRÁS
ÉÉsszzbboonnttóó  éélleett
Kövesdy Pál 

regényes története

A mûkereskedelem „doyen”-
jének élettörténete lebilincse-
lõen izgalmas: a harmincas
évek megpróbáltatásaitól
kezdve az ukrajnai szörnyûsé-
geken át a New York-i galériá-
ig ível. Kövesdy Pálnak, a ma-
gyar mûvészvilág legendás
alakjának életrajza.

160+16 oldal, 2990 Ft

ARTHUR MADSEN
FFIIVVEE  ––  AAzz  úújj  ggeenneerráácciióó

Az emberiség nem tudta,
hogy létezik egy másik világ,
egy ismeretlen birodalom,
amelynek királynõje magának
akarja a medált, s ezáltal a
legnagyobb hatalmat. Öt gye-
rek élete örökre megváltozik: a
világ sorsa az õ kezükben
van.

240 oldal, 2950 Ft

HUBERT GÉZA WELLS
AAzz  áállllaattiiddoommáárr  iiss  eemmbbeerr

Az Oscar-díjas hollywoodi filmek
állatszelídítõjének nem minden-
napi élete, nem mindennapi ka-
landjai. „A tanárom mondta: az
oroszlánidomításhoz csak
egyetlen dologra van szükség –
bátorságra, hogy belépj az aré-
nába. Ezt a mondatot tartottam
szem elõtt egész életemben.”

272+16 oldal, 3450 Ft

SSZZÉÉPPHHAALLOOMM  KKÖÖNNYYVVMMÛÛHHEELLYY
1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Tel.: (20) 533-3939 • Fax: 351-0593

E-mail: iroszak@t-online.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu

JÓKAI ANNA
AAzz  eeggyyüüttttlléétt
3. kiadás

Jókai Anna Kossuth- és Prí-
ma Primissima-díjas író Az
együttlét címû regényének
elsõ része, Az unokaöcs uta-
zása mozgalmas belsõ mo-
nológ, amit átjár a fõhõsnek
legjobb barátja elvesztésén
érzett fájdalma. A második
részben, A nagynéni levelei-
ben, szeretettel és humorral

rajzolja meg az író a fõhõs karakterét, sajátos sorsának
fordulatait. 

Jókai Anna életmûsorozat
B/5, 256 oldal, kötött, 2900 Ft

Báger Gusztáv
MMoonnddttaamm--ee??

Báger Gusztáv József Attila-
díjas költõ új verseskötetét a
személyes vallomásosság és
az irónikus, nemegyszer ab-
szurd látásmód teszi változa-
tossá. Mûveltségélmények és
álomszerû víziók színesítik a lí-
rai én hátterében megjelenõ
sajátos korrajzot.

A/5, 88 oldal, kötött, 2100 Ft

TTAARRAANNDDUUSS  KKIIAADDÓÓ
9024 Gyõr, Baross Gábor út 73.

Tel./fax: (96) 410-957
E-mail: info@tarandus.hu • www.tarandus.hu

RÉTI ATILLA
BBaaggoollyyvváárr

Bõ tucat novellát takar a Ba-
golyvár, ez a szellemi „ud-
var”, melyben egyszerre van
jelen a hagyománytisztelet, a
múltidézés, a magántörténe-
lem és az írói elõdök meg- és
felidézése.

125x190 mm, 144 oldal, 
kötött, 1750 Ft

GÁRDONYI GÉZA
AAmmiikkeett  aazz  úúttlleeíírróó  eellhhaallllggaatt

Gárdonyi kevésbé ismert, ám
annál izgalmasabb kötete elõ-
ször 1927-ben jelent meg. Az
erdélyi utazásokat is tartalma-
zó útinapló olyan bédekker,
amelyet sem korábban, sem
azóta nem írt meg más magyar
író.

142x190 mm, 156 oldal, 
kötött, 2200 Ft

FÁBIÁN GYÖRGY
MMáárriiaa--ffeeggyyvveerr

Fábián György sodró lendüle-
tû regényében Gyõr történelmi
titkaira derül fény. A cselek-
mény térben a barokk város-
ban játszódik, idõben nem ke-
vesebb, mint ötszáz rejtélyes
évet ölel fel.

142x190 mm, 628 oldal, fûzött, 3490 Ft

KAZANLÁR ÁMINOLLAH EMIL
HHEELLVVÉÉTTIIUUSS  
éélleettee  ééss  mmuunnkkáássssáággaa

Helvétius nézetei nem csupán a
katolikus és egyéb vallási tanítá-
sokkal, dogmákkal és az egyház
politikai hatalmával álltak szem-
ben, hanem mindenkit meggyõz-
tek arról, hogy a monarchikus
rendet meg kell változtatni.És ez
tudjuk, mit jelentett.

125x190 mm, 120 oldal, fûzött, 1490 Ft

TTEERRIICCUUMM  KKIIAADDÓÓ
1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 9.
Tel.: 453-0927 • Fax: 240-5673

E-mail: tericum@tericum.hu • www.tericum.hu

MATT REES
MMoozzaarrtt  uuttoollssóó  áárriiáájjaa  

Vajon sejt-e valamit Nannerl
Mozart, amikor öccse halálhí-
rére Bécsbe utazik? Betegség
gyötörte-e Wolfgangot vagy
gyilkosság áldozata lett? Mi-
lyen titkokat rejt Mozart utolsó
operája,  „A varázsfuvola”? Az
olvasó a zseniális zeneszerzõ
életének utolsó éveibe és rej-
télyes halálának körülményeibe nyer betekintést.

142x197 mm, 312 oldal, kötött, 3570 Ft
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C. W. GORTNER
AA  kkiirráállyynnõõ  eesskküüjjee

„Senki sem gondolta volna,
hogy nagy tettekre születtem.”
Így kezdõdik C. W. Gortner,
„Az utolsó királynõ” és a „Me-
dici Katalin vallomásai” nép-
szerû szerzõjének legújabb
regénye. Ezúttal Kasztíliai Iza-
bella, a középkor egyik legbe-
folyásosabb királynõjének tör-
ténetét beszéli el.

142x197 mm, 492 oldal, kötött, 3970 Ft

PARINOUSH SANIEE
AA  ssoorrss  kköönnyyvvee

Az írónõ elsõ regényét kétszer
is betiltották Iránban, mégis
bestseller lett és nem csak ha-
zájában. Az Iszlám Forrada-
lom elõtti Teheránban egy ka-
maszlány más életre vágyik,
mint amit a családja szán neki:
tanulni akar és ahhoz a férfi-
hoz kötni az életét, akit a szí-
vébõl szeret.

142x197 mm, 516 oldal, kötött, 3970 Ft

VICTORIA COSFORD
SSzzeerreelleemmrrõõll  
ééss  eeggyyéébb  ffiinnoommssáággookkrróóll

Vicky Toszkánába utazik,
hogy elsajátítsa az olasz
nyelvet és megmerítkezzen
az olasz kultúrában. Ám nem
sokat idõzik a nyelviskolá-
ban, inkább szerelmével,
Gianfrancóval tölti az idejét,
aki mellett megtanulja az
olasz élet derûs és árnyas

oldalait. Szórakoztató, nyári olvasmány.

142x197 mm, 288 oldal, kötött, 3570 Ft

IRINA MURAVJOVA
AAzz  aannggyyaall  nnaappjjaa

A kortárs írónõ regénye a
nagy orosz klasszikusok és
Ulickaja egyedi prózájának
hagyományait követi. Három
fõszereplõn keresztül az
orosz emigránsok sorsát mu-
tatja be különbözõ korokban:
a 30-as évek sztálini Oros-
zországában, az 50-es évek
Párizsában és napjainkban.

142x197 mm, 432 oldal, kötött, 3970 Ft

TTIINNTTAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Tel.: 371-0501 • Fax: 371-0502

E-mail: tviola@tintakiado.hu · www.tintakiado.hu

GRÉTSY LÁSZLÓ
NNyyeellvvii  jjááttéékkaaiinnkk

nnaaggyykköönnyyvvee

A kézikönyv bemutatja a nyel-
vünkben rejlõ játéklehetõsége-
ket; a nyelvi vonatkozású fel-
adványok, rébuszok, fejtörõk
gyûjteménye. Alkalmas egyéni
és társas szórakozásra, az
anyanyelv megszerettetésére,
a nyelvérzék fejlesztésére, csi-
szolására.

A magyar nyelv kézikönyvei
B/5, 170x240 mm, 520 oldal, kötött, 5990 Ft

BÁRDOSI VILMOS
LLaassssaann  aa  tteesstttteell!!  
Emberi testrészek 
a magyar szólásokban, 
közmondásokban

A gyûjtemény azokat a ma-
gyar állandósult szókapcso-
latokat tartalmazza, amelyek-
ben valamilyen emberi test-
rész vagy szerv található.
Például: Szemet szemért, fo-
gat fogért; A nyakamat te-
szem rá!

Az ékesszólás kiskönyvtára
A/5, 135x205 mm, 252 oldal, fûzött, 1490 Ft
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SZÉKELY ANIKÓ
ÉÉggii  llaajjttoorrjjáánn..  

A spontán vallásosságtól 
a megismerésig

A gyermek különbözõ életko-
rain vezet végig a könyv, meg-
mutatva a gyermek változó
viszonyát a vallásossághoz.
Haszonnal forgathatják a val-
lásosság iránt érdeklõdõk, a
pedagógusoknak és a szülõk-
nek pedig hasznos inspiráció
a nevelés kérdéseiben.

Aletheia-sorozat
125x200 mm, 298, kötött, 2700 Ft

A FELSÕMAGYARORSZÁG KIADÓ
idei könyvhétre megjelent kiadványai:

FECSKE CSABA ÁÁrrnnyyaass  kkeerrttbbeenn (versek)
LÕKÖS ISTVÁN LLiitttteerraattúúrraa  kkaajjkkaavviiaannaa  

(tanulmányok, Vízjel sorozat)
SAJTOS LAJOS EElleevveenn  fféénnyy (versek)

SARUSI MIHÁLY LLaajjttaabbáánnssáággii  áállllaattmmeesséékk
(elbeszélések)



BOGNÁR ZALÁN:
Hadifogoly-
táborok és 
hadifogolysors a
Vörös Hadsereg
által megszállt
Magyarországon
(1944-1945)
B/5, 512 oldal
kemény táblás
3800 Ft

Az egyetemi docens szerzõ több,
mint húsz éve foglalkozik a második
világháborús magyar hadifoglyok, a
malenkij robotosok és a GULAG-
lágereibe hurcoltak történeteivel. Az
olvasó a magyarországi hadifogolytá-
borok átfogó ismerete mellett, tudo-
mást szerezhet a hazai lágerekben
szenvedõk megrendítõ mindennap-
jairól is.

MIKÓ ESZTER:
Vakmerõ 
remények 
Rendhagyó 
regény
A/5, 272 oldal
kartonált, 2400 Ft

A kötet a magyar
társadalom hatal-
mas várakozással

remélt fordulatának hiteles lenyoma-
ta. A szerzõ kordokumentumokat,
valós interjúkat épít be mûvébe: a
lakiteleki sátorból kinövõ, kemény
harcokat felvállaló „kísérletezõk”, el-
lenzékiek erõfeszítéseit követhetjük
nyomon e kötetben, amelyet a szer-
zõ különösen ajánl az érettségizõ fia-
talok és a bölcsészhallgató egyete-
misták figyelmébe. 

SOMOS
ZSUZSANNA: 
Magyar szentek
és hõsök a
nagyvilágban
Történelmi 
útikönyv
A/5, 266 oldal 
illusztrált
kartonált, 3200 Ft

A Pécsett élõ és orvosként dolgozó
szerzõ úti céljainál mindig azt keres-
te, ami családi hagyományaiból kö-
vetkezik. A legtöbb magyar vonatko-
zású emléket, emlékhelyet Párizsban
és Franciaországban találta, emellett
foglalkozik Kõrösi Csoma Sándorral
is, akinek egyik szoboralakja Pécsett
található. A függelékben archaikus
magyar nyelvünkrõl és népdalainkról
találhat hiteles adatokat az olvasó.

SÜLE FERENC:
Egy új világ 
építése
A megújulás for-
rásai a családban
Fr/5, 144 oldal 
kartonált, 2200 Ft

A családi életrõl ír a
pszichoterapeuta
szerzõ, aki a felme-
rülõ problémák kö-

zött mindig a megoldásokat, a pozi-
tív lehetõségeket keresi. Bár a család-
nak éppen úgy megvan a maga élet-
tana, sõt patológiája, mint az emberi
testnek, a családi életnek sok válsá-
ga, nyomorúsága van, de szerzõnk
úgy tapasztalja, hogy számos olyan
értéke, pozitív lehetõsége is van,
amely nem kap elég figyelmet. 

A pap és a nõ
Kõrösiné Merkl
Hilda, Magyar 
Balázs és Varga
László beszélge-
téseibõl
A/5, 248 oldal 
kemény táblás
3200 Ft

Három bátor ember,
egy irodalomtörté-

nész nõ, egy pszichiáter és egy plé-
bános járja körül ezt a – valószínûleg
mindenkit érdeklõ – sokak által ké-
nyesnek tartott témát. Hármójuk ne-
gyedszázadon át folytatott csendes
beszélgetéseit tartalmazza a kötet, s
ily módon elemeznek számos izgató
kérdést.

IFJ. FEKETE
ISTVÁN: 
Emberek 
vagyunk
Elbeszélések
Fr/5, 258 oldal
kartonált, 2600 Ft

A Jókai mellett
minden idõk legol-
vasottabb magyar
írójának, Fekete Ist-

vánnak fia kacskaringós sorsot
mondhat magáénak, amelynek hát-
terében neveltetése, a család katoli-
kus elkötelezettsége és a híres kulcs-
évszám, 1956 húzódik meg, amely
oly sok magyart kilökött a nagyvi-
lágba. A jelen kötet a szerzõ memo-
árjából táplálkozik, a magyar közel-
múlt és az amerikai élet – amelynek
közemberként is kitüntetett tagja
lett – szeleteit villantja fel novellisz-
tikus formában.

Új sorozatunk
MAGYAR ÖRÖKSÉG – KAIROSZ
Fr/5, kartonált, 2200 Ft

A magyar múlt elfeledett, kitagadott
vagy alig ismert kiválóságainak máig
érvényes, hozzánk szóló tanításai a
magyarság láthatatlan szellemi mú-
zeumából: 

A nemzetépítõ
Teleki Pál
élete és

utó-
élete
– 1.

Modern nevelés  
Magyar nevelés 
Karácsony Sándor 
pedagógiája – 2.
Gróf Klebelsberg Kuno
A legnagyobb álmú magyar 
kultuszminiszter – 3.
Palackposta Erdélybõl – Hitel
(Kolozsvár, 1935 –1944) – 4.

A jó könyv – szolgálat

1134 Budapest
Apály u. 2/B.
T/F: 359-9825
www.kairosz.hu




