
AAKKAA  DDÉÉ  MMII  AAII  KKII  AADDÓÓ
1117 Bu da pest, Prielle Kor né lia u. 21–35.

Tel.: 464-8200 • Fax: 464-8221
E-mail: ak@akkrt.hu

www.akademiaikiado.hu

BA SA BA LÁZS 
– NÁZER ÁDÁM
IItttt  ffoorr  ggootttt
FFõõ  sszzee  rreepp  bbeenn  BBuu  ddaa  ppeesstt
Nem zet kö zi fil mek

Jár ja vé gig ve lünk Bu da pes -
tet több mint száz nem zet kö zi
film és több mint két száz vi -
lág sztár nyo má ban. A fil mes
hely szí ne ken tett uta zás me -
rõ ben új és szo kat lan né zõ -
pont ból mu tat ja be a vá rost,
le lep lez tit ko kat, és fel fed év -
ti ze des trük kö ket.

A/5, 248 ol dal, fû zött, 3500 Ft

LAMAR WALDRON
AA  KKeenn  nneeddyy--ggyyiill  kkooss  ssáágg  

eell  hhaallll  ggaa  ttootttt  ttöörr  ttéé  nnee  ttee
A 20. szá zad bûn té nye 
az új ada tok fé nyé ben

John Fitzgerald Ken nedy
meg gyil ko lá sa a 20. szá zad
leg in kább vi ta tott bûn té nye.
Ren ge teg cik ket és köny vet
ír tak ró la, több film is ké szült,
de egy ér tel mû vá la szok nem
szü let tek. Lamar Waldron iz -
gal mas köny ve me rész, de
egy ér tel mû vá laszt kí nál.

Egye di mé ret, 528 ol dal, kö tött, 4800 Ft

DAVID SUCHET
PPooiirroott  ééss  éénn

Poirot-t, Agatha Christie te -
remt mé nyét va ló szí nû leg
min den ki is me ri. Az õt meg -
for má ló David Suchet ne ve
már ke vés bé is mert, a kül se -
je vi szont an nál in kább. A
könyv ben szám ta lan ked ves
tör té net ol vas ha tó a for ga tá -
sok ról és még sok min den
más ról.

Egye di mé ret
360 ol dal, kö tött, 4200 Ft 

USAIN BOLT
AA  sszzééll  nnééll  iiss  ssee  bbee  sseebb  bbeenn

Ön élet rajz

Õ a vi lág leg gyor sabb em be -
re. Olyan gyors, mint még so -
ha sen ki nem volt a Föl dön.
Usain Bolt el sõ át fo gó ön élet -
raj zá ban le bi lin cse lõ en be -
szél az éle té rõl. Tör té ne te ta -
nul sá gos azok szá má ra is,
akik nem kö ve tik szo ro san az
at lé ti ka fej le mé nye it.

Egye di mé ret, 316 ol dal, kö tött, 3990 Ft

AANNIIMMUUSS  KKII  AADDÓÓ  KKFFTT..
1021 Bu da pest, Szerb An tal u. 22/A

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

JO NESBØ
AA  ffiiúú

Sonny heroinista és 11 éve
bör tön ben ül, mert be is mert
két gyil kos sá got, ame lye ket
nem õ kö ve tett el. Egy na pon
olyas mi rõl sze rez tu do mást,
ami alap ja i ban ren ge ti meg a
vi lá gát, s ami ar ra in dít ja,
hogy meg szök jön a szi go rú -
an õr zött börtönbõl…

SKAN DI NÁV KRI MIK

432 ol dal, fû zött, 3980 Ft

KRISTINA OHLSSON
AAzz  üüvveegg  ggyyee  rree  kkeekk

Billie na gyon nem ked ve li a
há zat, aho vá nem rég köl töz -
tek. Sok itt a fur csa ság.
Ijesz tõ han gok, szél csend -
ben is hin tá zó csillár…
Olyan, mint ha a há zat kí sér -
te tek lak nák! A kis lány és ba -
rá tai el ha tá roz zák, hogy ki -
de rí tik, mi fo lyik itt va ló já ban.

256 ol dal, kö tött, 2590 Ft

VVaa  llaa  mmii  aa  ttee  kkiinn  ttee  ttéé  bbeenn
Svéd kriminovellák

Åsa Larsson, Stieg Larsson,
Håkan Nesser, Henning
Mankell és má sok írá sai. Ez
a kü lön le ges kö tet húsz svéd
szer zõ ti zen hét kriminovel-
láját tar tal maz za. A vá lo ga -
tás hû en tük rö zi a je len le gi
svéd kri mi írás sok fé le ség ét,
ere jét és té ma gaz dag sá gát. 

SKAN DI NÁV KRI MIK

320 ol dal, fü les, fû zött, 3590 Ft

FREDRIK BACKMAN
AAzz  eemm  bbeerr,,  
aakkiitt  OOvvéénnaakk  hhíívv  nnaakk

Tüs kés a szom szé dod? Ide -
ge id re megy a kol lé gád?
Hidd el, Ove mel lett lab dá ba
sem rúg hat nak. Õt még is
imád ni fo god! Ezt a hol ne -
vet te tõ, hol to rok szo rí tó tör té -
ne tet egy aránt ajánl juk ezer -
mes te rek nek és két bal ke ze -
sek nek, mor co sak nak és
élet vi dá mak nak.

336 ol dal, kö tött, 
vé dõ bo rí tó val, 3690 Ft

HÅKAN NESSER
AA  vviiss    sszzaa  ttéé  rrééss

Van Veeteren fõ fel ügye lõ ez -
út tal olyan gyil kos ság ügyé -
ben nyo moz, amely ben az
ál do zat ma ga is el kö ve tõ.
Vagy leg alább is min den ki
úgy tud ja. Hi szen az il le tõ 24
évet ült gyil kos sá gért. Ám az
eset ki vizs gá lá sa so rán fel -
me rül a gya nú: ta lán ár tat la -
nul.

SKAN DI NÁV KRI MIK
288 ol dal, fü les, 

fû zött, 3390 Ft

MITCH ALBOM
HHíí  vváá  ssookk  aa  mmeennnnyy  bbõõll

Egy kis vá ros la kói ál lí tó lag
te le fon hí vá so kat kap nak el -
hunyt sze ret te ik tõl. Bár úgy
tû nik, min den ezt a va ló szí -
nût len ál lí tást tá maszt ja alá,
Harding, a va dász pi ló ta meg
van ró la gyõ zõd ve, hogy
csa lás ról van szó, és a vé gé -
re akar jár ni a do log nak.

320 ol dal, kö tött, 
vé dõ bo rí tó val, 3290 Ft
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BBOOOOKKAARRTT  KKII  AADDÓÓ
RO 530211, Már ton Áron u. 49, Csík sze re da

Tel.: 00-40-744-778-407
Fax: 00-40-266-371-837

E-mail: office@bookart.ro • www.bookart.ro

JUAN RULFO
PPeeddrroo  PPáárraammoo

Rulfo re gé nye nem csak a 20.
szá za di vi lág iro da lom egyik re -
mek mû ve, de a szá zad egyik
leg na gyobb ha tá sú mû ve is;
ne héz len ne túl be csül ni az
utób bi negy ven év spa nyol
nyel vû iro dal má ra tett ha tá sát.
A Pedro Páramo a szó leg szo -
ro sabb ér tel mé ben klas  szi kus -
sá vált.
Juan Rulfo élet mû so ro zat

120x202 mm, 180 ol dal, 
vá szon kö tés vé dõ bo rí tó val, 2690 Ft

BÁN ZOL TÁN AND RÁS
KKee  ssee  rrûû

A sza bad ság hi á nya, a ki szol -
gál ta tott ság foszt meg em be ri
tar tá sunk tól. Ha fél nünk kell at -
tól, hogy vál lal juk ön ma gun kat,
né ze te in ket, kap cso la ta in kat,
akár szen ve dé lye in ket, ma gun -
kat ve szít jük el, akár hogy ne ve -
zik is a po li ti kai rend szert,
amely kö rül vesz ben nün ket.

120x212 mm, 176 ol dal, 
kö tött, 2890 Ft

RÉ SZEG BO TOND 
– DRA GO MÁN GYÖRGY
EErrõõ  ttáánncc

For dí tott könyv ez. Ben ne
nem a kép zõ mû vész il luszt -
rál ja a szö ve get, ha nem
Részegh Bo tond, az orosz
oli gar cha, Mi ha il Hodor-
kovszki ese té bõl ih le tõ dött
Erõ tánc so ro za ta kész te ti
Dra go mán Györ gyöt öt szö -
veg meg írá sá ra.

230X300 mm, 80 ol dal, 
vá szon kö tés vé dõ bo rí tó val, 5000 Ft

DDEE  KKAA  MMEE  RROONN  KKÖÖNNYYVV  KKII  AADDÓÓ
1036 Bu da pest, Pa csir ta me zõ ut ca 22/B

Tel./fax: 368-7803
E-mail: dekameron@dekameron.hu • www.dekameron.hu

SZÕNYI AT TI LA
AA  RRoo  mmáánn  RRii  vvii  éé  rraa  ééss  BBuu  kkaa  rreesstt

Ke le ti szom szé dunk 
cso dás ten ger part ja és fõ vá ro sa

Be mu tat ja a Ri vi é ra hos  szú, ho -
mo kos strand dal ren del ke zõ üdü -
lõ he lye it Mamaiat, Neptunt, Man-
galiat és Konstancát, va la mint a
Du na-del tát. Bu ka rest ér de kes
lát ni va ló it is rész le te sen elénk tár -
ja. Bõ sé ges kép anyag és tér ké -
pek te szik még ér té ke seb bé!

De ka me ron Úti köny vek

225x115 mm, 148 ol dal, fû zött, 4950 Ft

MUSKOVITS ESZ TER
ÉÉvv  sszzáá  zzaadd  ookk  vváámm  ppíírr  jjaaii

Egy ki tû nõ, iz gal mas kö tet,
mely ben „ta lál koz ha tunk” a
leg hí re sebb vám pí rok tör té -
ne te i vel, li dér cek kel, óko ri,
kö zép ko ri, sõt ké sõb bi kü lö -
nös ese mé nyek kel. Ol vas má -
nyos, fe let tébb iz gal mas és
ér dek fe szí tõ, il luszt rált  kö tet.
Na gyon jó könyv!

196 ol dal, fû zött, 2990 Ft

FFAABBYYEENN  KKÖÖNNYYVV  KKII  AADDÓÓ
8976 Márokföld, 010/3. Hrsz.

Tel.:(30) 950-8799
E-mail: maggiebell1@gmail.com • www.fabyen.hu

VAVYAN FABLE
HHoolltt  vvoolltt,,  hhoolltt  nneemm  vvoolltt..  
Ba nya me se

Antidepresszáns, im mun erõ sí tõ.
Ada go lás: igény sze rint. Mel lék -
ha tá sok: gya ko ri röhögõgörcs,
szív tá ji fel me le ge dés, né ha pi -
tyer gés. Vi gyá zat! Ez egy ba nya -
me se! Hu mort, va rázs la tot, ha mi -
sí tat lan Fable-t, nyo mok ban vas -
re sze lé ket tar tal maz.

120x200 mm, 512 ol dal, fû zve, 2899 Ft, kö tve 3699 Ft

VAVYAN FABLE
NNáásszz  jjee  lleenn  ttééss

I–II. kö tet. 2. ki adás

A ke se ré des, fri vol, mu lat ta tó,
pro vo ka tív, õszin te és a leg ke -
vés bé sem barbis hang vé te lû
tör té net az örök fér fi-nõ kap cso -
lat ról, ezen be lül a há zas ság ról,
an nak ku dar cá ról és a bol do gí tó
vá lás ról szól.

120x200 mm, 432 ol dal
kö tött, 4999 Ft

FFRRÍÍGG  KKII  AADDÓÓ
2084 Pilisszentiván, Pf.: 28.

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

HA RAN GO ZÓ IM RE
EEll  mmuu  llaasszz  ttootttt  uuttaakk,,  
mmeegg  ttaa  lláálltt  ööss  vvéé  nnyyeekk
Be szél ge tés Ha ran go zó Im re
nép rajz ku ta tó val

Ka rá csony ra ajánl juk Ha ran go zó
Im re nép rajz ku ta tó köny vét, amely-
 ben be szél ge tés for má já ban tár -
ja elénk gon do la ta it több év ti ze -
des Kár pát-me den cei ku ta tá sa i -
nak sze mé lyes él mé nye i rõl, a né pi
mû velt ség rej tett, ám a mai vi lá got
is meg újí ta ni ké pes ér té ke i rõl.

11x19 cm, 120 ol dal, ter ve zett ár: 2000 Ft

GGEENNIIUUSS  KKII  AADDÓÓ
1026 Bu da pest, Ri a dó u. 2.

Tel.: 336-0426
E-mail: konyv@geniuskiado.hu • www.antropozofia.hu

RU DOLF STEINER
AAzz  ÖÖttöö  ddiikk  eevvaann  ggéé  llii  uumm

Pé ter tu da tá ban az egy mást fel -
vál tó ké pek kö zül ki emel ke dett a
Gol go tán ál ló ke reszt, a sö tét ség
és a ren gés. Most már tu dott va -
la mit, amit elõ zõ leg az ál ta lá nos
tu da tá val nem tu dott: azt, hogy a
gol go tai ese mény meg tör tént, és
hogy a ke reszt re fe szí tett test
ugyan az a test volt, mint aki vel éle -
té ben gyak ran együtt ván do rolt.

125x200 mm, 362 ol dal, fû zött, 3000 Ft

GGUU  TTEENN  BBEERRGG  KKII  AADDÓÓ
530123 Csík sze re da, Zsögöd u. 49.

Tel.: 00-40-266-310-960
E-mail: kiado@gutenbergkiado.ro • www.gutenbergkiado.ro

BURUS JÁ NOS BO TOND
CCssiihháánn  kkiirráállyyúúrrffii
Szé kely nép me sék

A hat ere de ti szé kely nép me -
sét be mu ta tó kö tet olyan me -
sé ket kí nál, ame lyek té má juk -
ban és tör té net fû zé sük ben
meg fe lel nek a mai gyer me kek
el vá rá sa i nak, mon da ni va ló juk
ér tel mez he tõ, le ké pez he tõ hét -
köz nap ja ik ra, ugyan ak kor tük -

rö zik a mû faj sa já tos sá ga it.
235x255 mm, 48 ol dal, fû zött, 2900 Ft

JJAAFFFFAA  KKII  AADDÓÓ
1066, Bu da pest, Nyu ga ti tér 1. 4.emelet

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

RAD NÓ TI MIKLÓSNÉ 
GYAR MA TI FAN NI
NNaapp  llóó  ((11993355––11994466))

Gyar ma ti Fan ni 1935 ja nu ár já -
ban, né hány hó nap pal Rad nó ti -
val kö tött há zas sá ga elott kez -
dett nap lót ír ni. A ti zen két éven
át, sok szor na pi rend sze res -
ség gel ve ze tett nap ló egy szer -
re kor rajz és sze mé lyes sors tra -
gé dia, mely két kö tet ben je le nik
meg.

165x235 mm, 1200 ol dal, kö tött, vé dõ bo rí tós, 9900 Ft

DR. GYAR MA TI AND REA
GGyyee  rree  vvee  lleemm  ggyyóó  ggyyíí  ttaa  nnii!!

Ami kor kez dõ anyu ka vol tam,
Dr. Spock köny ve volt a bib li -
ánk. Én is ar ról áb rán doz tam,
hogy a gya kor lat ban jól hasz -
nál ha tó ta nács adó köny vet ír -
jak, ami min dig kéz nél van –
se gít, míg az or vos meg nem
ér ke zik, vagy épp meg nyug tat,
ha ké te lyed tá mad.

140x200 mm, 280 ol dal, kö tött, 3490 Ft

SZENDI GÁ BOR
AAzz  öönn  éérr  ttéé  kkee  llééss  ccssaapp  ddáá  jjáá  bbaann

Pszi chés funk ci ó ink a tör zsi lét -
hez al kal maz kod va fej lõd tek ki,
de má ra hí re-ham va en nek a vi -
lág nak. A ne ga tív ön ér té ke lés
ab ból fa kad, hogy ros  szul gon -
dol ko dunk ön ma gunk ról és a
vi lág ról – az ön ér té ke lés csap -
dá ja ma ga az ön ér té ke lés
kény sze re.

140x200 mm, 290 ol dal,
fû zött, 3490 Ft

DR. BEL SÕ NÓ RA
VVee  lleedd  mmaa  rraa  ddookk!!

Mi a hos  szú tá vú pár kap cso la -
tok tit ka? Ho gyan le het meg tar -
ta ni a part ne rün ket? Ho gyan
lesz az öröm és a kö zös él -
mény a fõ ös  sze tar tó erõ?

140x200 mm, 200 ol dal, fû zött,
3150 Ft

KKLLÁÁ  RRIISS  KKII  AADDÓÓ
1137 Bu da pest, Carl Lutz park 29.

Tel.: 489-0030
Ema il: iroda@klaris.hu • www.klaris.hu

SZÉ KELY IST VÁN
AA  kkéétt  ttuu  ddááss
Evan gé li u mi 
és más me di tá ci ók

Az evan gé li u mi szö ve gek
men tén – me lyek nem tör té -
nel mi do ku men tu mok – ki raj -
zo ló dik az ol va só szá má ra a
tu dat mai szer ke ze te és mû -
kö dé se is, és ezért meg nyí lik
az út afe lé, hogy az em ber
tény le ge sen a sa ját ke zé be
ve gye sor sá nak, éle té nek irá -
nyí tá sát.

Aletheia-sorozat
125x200 mm, 119 ol dal, kö tött, 2300 Ft
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GEORG KÜHLEWIND
AA  LLooggoosszz  sszzooll  ggááii
Az em ber mint szó és be széd

A könyv olyan kér dé sek re adott
vá lasz ként szü le tett, me lyek az
em ber és a kö zös sé gek szel le -
mi éle té nek prob lé má i val, az
együtt mû kö dés ne héz sé ge i vel
és az zal a küz del münk kel fog -
lal koz nak, hogy az idõk je le it
meg ért sük – kö zös szel le mi
alap ja i kon. 

125x200 mm, 
140 ol dal, kö tött, 2500 Ft

KKOORR  TTÁÁRRSS  KKII  AADDÓÓ
1062 Bu da pest, Baj za u. 18. • Tel.: 343-6082

E-mail: korkiado@t-online.hu • www.kortarskiado.hu

SÁR KÖ ZI MÁ TYÁS
CCsséé

A le gen dás szépíró-esszéista-
rádiós alak já nak s élet mû vé nek
el sõ mo nog ra fi kus be mu ta tá sa.
Sár kö zi a lon do ni min den nap ok -
ból, a ba rát ság gá ne me se dõ,
év ti ze des BBC-s mun ka kap -
cso lat és sok éves ku ta tó mun ka
nyo mán al kot hat ta meg Csé hi -
te les port ré ját.

117X200 mm, 248 ol dal, 
fû zött, 2750 Ft

KARÁTSON GÁ BOR
AA  ccssoo  ddáá  llaa  ttooss  kkee  nnyyéérr  sszzaa  ppoo  rríí  ttááss

Nap ló sze rû idõ já té kok bib li ai
és lel ki tá jak ról, az ecset vo ná-
s ok esz té ti ká já ról, Jé zus ról, a
kí nai, ke le ti fi lo zó fi á ról, Gyimes-
rõl, Du ná ról, az el múlt év ti zed
ter mé szet vé dõ po li ti ká já ról,
tün te té sek rõl – és az öre ge dés -
rõl, be teg ség rõl, val lás ról.

B/5, 520 ol dal, kö tött, 4500 Ft

MMÓÓ  RRAA  KKÖÖNNYYVV  KKII  AADDÓÓ
1134 Bu da pest, Vá ci út 19.

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

MIKLYA-LUZSÁNYI 
MÓNIKA – MIKLYA ZSOLT

BBee  sszzééll  ggee  ttõõ  BBiibb  lliiaa
Tör té ne tek 

az Ó- és Új szö vet ség bõl

A ma gyar szer zõk ál tal írt és
ma gyar gra fi kus ál tal il luszt rált
gyer mek bib lia a 21. szá za di
gye re kek szá má ra kö zel hoz za
az ó- és új szö vet sé gi tör té ne te -
ket, és ez zel ele ven né, át él he -
tõ vé te szi a bib li ai pél dá kat. A
szö veg al kal mas “es ti me sé lés -
re”, önál ló ol va sás ra és gyer mek áhí ta tok tar tá sá ra,
akár a csa lád ban, akár az is ko lá ban, gyü le ke zet ben.

Ill. Kõszeghy Csil la, 256 ol dal, 3999 Ft

MARC BOUTAVANT
MMuu  kkii    aa  vvii  lláágg  kköö  rrüüll

A ne ves fran cia il luszt rá tor,
Marc Boutavant nagy ala kú
al bu ma já té kos bön gé szés -
re hív ja a kis ol va só kat. Mu -
ki, a me sék hõ se a hi deg
Lapp föld rõl az An dok ma -
gas he gye in át New York ba
ke re ke zik bi cik li jén.  Köz -

ben szá mos or szág ban jár… A szí nes, élénk pa no rá -
ma ké pek sok-sok ap ró rész le te kü lön bö zõ kul tú rák ról
me sél a jö võ vi lág uta zó i nak. Mu ki ka land ja i val a té vé -
ben lát ha tó rajz film so ro zat ban is ta lál koz ha tunk.

24 ol dal, 3490 Ft

KKiiss  vvii  lláágg  jjáá  rróó  aatt  llaasszz
Mat ri cás fog lal koz ta tó a vi lág
já té kos fel fe de zé sé hez

Gye re, fe dezd fel a nagy vi lá -
got ez zel az iz gal mas at lasz  -
szal! A szí nes tér ké pe ken
sok-sok fon tos in for má ci ót ta -
lálsz. Tu dod-e, hol a zász lók,
ál la tok, nö vé nyek, ter mé sze ti
cso dák, hí res épü le tek, ne ve -
ze tes sé gek he lye? Egé szítsd

ki a tér ké pe ket a mat ri cák kal!

Ford. Zsuppán And rás, 32 ol dal, 3490 Ft

BA LÁZS ÁG NES
AA  ttéésszzttaappaaccssnnii

Puly ka né ni csak pö röl, mo rog,
szit ko zó dik és óbé gat egész
nap.  Még a szom széd gye re -
kek kel is ha rag ban áll. Ka rá -
csony kor azon ban min den
meg vál to zik! Mi köz ben Puly ka
né ni a ma zso lás ka lá csot ké szí -
ti a kony há ban, a gyú ró desz -
kán meg szó lal egy tésztapacs-
ni, és a ház la kó i nak el hoz za a
cso dát! Már tu dok ol vas ni

Ill. Rad nó ti Blan ka, 40 ol dal, 1999 Ft

BÖ SZÖR MÉ NYI GYU LA
ÉÉgg  bboolltt  mmee  sséékk

Ke re ken hét esz ten dõs vol tam,
mi kor nagy apám te rep já ró já val
a he gyek be vitt. Az éj sza kai er -
dõ já rás so rán az ég bol to zat ról
ti zen két kü lö nös ide gen hul lott
elém. Azt a fel ada tot kap tam tõ -
lük, hogy meg fejt sem fur fan gos
tör té ne te ik tit kát. Ha fi gyel me -
sen ol va sod a me sé ket, te is ki -
áll ha tod a pró bá kat, és ta lán
meg fej ted a ti zen két égi ven -
dég ne vét.

Már tu dok ol vas ni
Ill. Pásztohy Pan ka, 72 ol dal, 1999 Ft

LÁ ZÁR ER VIN
BBeerrzzssiiáánn  ééss  DDiiddeekkii

Berzsián, a jobbladaköltõ
utál ja a rossz ked vet. Már-már
olyan szo mo rú, mint egy el -
ázott zász ló, ami kor rá éb red,
hogy a bor vi ze zõ em be ri ség
mi att rossz ked vû. No sza,
meg is sza kít ja a kap cso la tot
az em be rek kel: le sze re li a
csen gõ jét, és biz tos hely re
rej ti. Így csön ges sen be hoz -
zá, aki tud!  Még sze ren cse,
hogy a ba rá tai nem hagy ják
cserben…

Ill. Buzay Ist ván, 128 ol dal, 2799 Ft

ASTRID LINDGREN
HHaa  rriiss  nnyyááss  PPiippppii

Pippivel so sem unal mas az élet.
Va gány, szep lõs és vö rös ha jú
kis lány. Ke rü li az is ko lát, és ha
csak te he ti, ba rá ta i val, kó szál a
vá ros ban.  Meg ment a tûz vész -
tõl egy test vér párt, édes sé get
vesz a vá ros ös  szes gye re ké -
nek, vagy ép pen po rig rom bol
egy cir ku szi elõ adást, sõt még
az erõ mû vészt is el nás pán gol ja.

Ford. Tót fa lu si Ist ván, ill. Ingrdid Vang-Nyman,
120 ol dal, 2499 Ft

NÓG RÁ DI GÁ BOR
EEmmmmiikkee  nneemm  sseemmmmiikkee

Az öt éves Emmike sze ret ne jó
kis lány len ni. De nem si ke rül
ne ki. Vi lág gá megy, ba rát ko zik
egy be tö rõ vel, sze me tet önt
egy dü hös bá csi au tó já ba, ha -
za hoz az ut cá ról egy ku tyát, az -
tán egy gye re ket, sõt még egy
unat ko zó nagy ma mát is sze rez
va la hon nan. Ez nem semmike!

Ill. Pikler Éva, 136 ol dal
2399 Ft

PACSKOVSZKY
ZSOLT–RIGLER ILO NA
HHoo  ggyyaann  ééll  hhee  tteedd  ttúúll,,  
hhaa  nniinnccss  iinntteerrnneett??

Aliz csa lád ja egy hét vé gét
tölt a nagy szü lõk nél vi dé ken.
Se tér erõ, se wifi, és még a
te le ví zió is el rom lott. A gye re -
kek nem tud nak ját sza ni a
szá mí tó gé pen, az okostele-
fonok hasz nál ha tat la nok. Va -
jon mi vel töl tik majd el ezt a
pár na pot?

Lélekdoki 4. A 9-11 éves gye re kek nek szó ló pszi cho ló -
gi ai könyv so ro zat 4. kö te te.

Ill. Kal már Ist ván, 72 ol dal

ANNE BLANCHARD –
EMMANUEL CERISIER

AArraabb  ttuu  ddoo  mmáá  nnyyookk  
ééss  ttaa  llááll  mmáá  nnyyookk  nnaaggyy  kköönnyy  vvee

A kö tet a tu do má nyos fel fe -
de zé se ken és ta lál má nyo kon
ke resz tül  mu tat ja be az arab
ci vi li zá ció fel vi rág zá sát és el -
ter je dé sét – Mo ha med pró fé -
ta tör zsé nek el sõ hó dí tá sa i tól
a bi ro da lom arany ko rá ig. Tér kép, idõ ren di táb lá zat és
szó ma gya rá zat se gí ti az is me re tek el mé lyí té sét.

Ford. Tüske-Hegedüs And rea, 64 ol dal, 2999 Ft

MÉ SZÖLY ÁG NES
DDaarr  wwiinn--jjááttsszz  mmaa

A Dar win-játsz ma az utób bi
idõk egyik leg meg rá zóbb
ere jû lát le le te ko runk ról, a fi a -
tal ság prob lé má i ról, va la mint
a zárt kö zös ség ben fel me rü lõ
in du la tok ról, prob lé mák ról és
azok meg old ha tat lan sá gá ról.
Elit gim ná zi um, négy lány tit -
kos szö vet sé ge, osz tály fõ nök
el len in dí tott, ka masz dac cal
te li bos  szú had já rat, ami ész -
re vét le nül dur vul el. Ki tud ja

meg mon da ni, hol a ha tár? En nek a tör té net nek tét je
van.

304 ol dal, 2199 Ft

MICHAEL MADEJ
– KATJA NAIE

VVáá  ggoodd??  
Meg döb ben tõ kér dé sek és

vá la szok az agy ról

Szü net nél kül pö rög, de ke ve -
sen vág ják, pon to san ho gyan
is mû kö dik. Na mi az? Hát
per sze, az agyad! Itt és most
min den fon tos kér dést tisz -
táz hatsz ró la: Hány ki lót
nyom? Mi lyen a ta pin tá sa?
Ehe tõ-e egy ál ta lán? És éj sza -
ka va jon tel je sen ki kap csol?
De olyan ál la ti té mák sem ma rad nak ki, mint Meg áll az
eszed, mi?

Ford. Ná do ri Lí dia, Jan von Holleben fo tó i val, 
184 ol dal, 2499 Ft

CHRISTINE ETTRICH–
MONIKA MURPHY-WITT
AA  hhiippeerraakkttíívv  ééss  ffii  ggyyee  lleemm  --
hhii  áá  nnyyooss  ggyyee  rreekk..  
Se gít ség az ADHD meg ér té -
sé hez és ke ze lé sé hez

A fi gye lem hi á nyos hiperakti-
vitás-zavar (ADHD, va gyis
Attetion De fi cit Hyperactivity
Disorder) év rõl év re egy re
több gye re ket érint. A könyv -
ben egy rö vid el mé le ti át te -
kin tést kö ve tõ en több teszt is

se gí ti a di ag nó zis fel ál lí tá sát, a meg fe le lõ te rá pia meg -
ta lá lá sa ugyan is az el sõ és leg fon to sabb lé pés az
ADHD ke ze lé sé hez.

Ford. Fo dor Zsu zsa, 168 ol dal, 2990 Ft
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Könyveink megrendelhetők közvetlenül a kiadótól a honlapon (www.saxumkiado.hu), telefonon (06/1-237-0659) 
vagy e-mailen (info@saxumkiado.hu). Minden megrendelésre 20% kedvezményt adunk.

A Saxum és Sziget Kiadó ajánlata

Gert G. von Harling és Carsten Bother
Vadászkönyv – 500 ötlet a jó vadászathoz 
Több, mint félezer ötletet, jó tanácsot tartalmaz: 
fegyverekről, trófeákról, a kísérő kutyákról, 
a vadonbeli életről, felszerelésről, öltözékről stb. 
Kötve, 220 oldal, 3950 Ft

Isabelle Duvernois
Testbeszéd
A gazdagon illusztrált és tanácsokban bővelkedő könyv 
segítségével megtanulhatjuk felismerni, értelmezni és 
használni a testbeszéd minden fajtáját, a fejünk búbjá-
tól a lábujjunk hegyéig. Fűzve, 200 oldal, 2500 Ft

Ekkehard Ophoven
Vadon élő állatok – határozó
138 faj, több mint 200 fénykép, 80 rajz, jellegze-
tes külső jegyek, vadászati ismeretek. Magyaror-
szágon először: 97 vadon élő állat hangja hallha-
tó CD mellékleten. Kötve, 172 oldal, 3950 Ft.

Hans Eiber
Horgászkönyv – kezdőknek, haladóknak

Jól áttekinthetően mutatja be a folyami és tavi 
horgászat felszereléseit öltözékeit, horgászhelyeit 

és a horgászati szezonokat. Fűzve, 110 oldal, 
2800 Ft

Nagy képes Biblia
Az Ó- és Újtestamentum teljes szövegével, 

Michelangelo, Tintoretto, Veronese, El Greco, 
Murillo és mások bibliai tárgyú festménye-
inek reprodukcióival. 960 oldal + 64 oldal 

színes melléklet, arany 
élmetszéssel, 15800 Ft

Popper Gábor: 

Tévutakon?
A szerző harmadik kötete néhány visszaemlékezést, le-

velet tartalmaz édesapjához, Popper Péterhez, valamint 
övid novellákat humorral, lírával életének történéseiből. 

Kötve, 202 oldal, 2800 Ft

B. K. S. Iyengar: 

Jóga-szútrák szíve
A szerző utolsó műve, melyben a jóga fi lozófi ai 
magvát képező Patandzsali-féle Jóga-szútrákat 

bontja ki. Kezdő jógázók és tapasztalt oktatók 
számára egyaránt izgalmas olvasmány. 

Kötve, 280 oldal, 4500 Ft

Heike Boomgaarden:

Természetes kert
A könyvben bemutatott 35 építőelem-

ből mindnyájan a tetszésünk szerint 
alakíthatjuk ki a saját természetes ker-

tünket. Kötve, 138 oldal, 3980 Ft.

Gabriele Bickel: 

Ajándékok saját 
fűszerkertünkből
A saját kertünkben termesztett fűsze-
rekből elkészíthető ajándékok részletes 
leírását tartalmazza. Fűzve, 144 oldal, 
3500 Ft

Bernadette Bachle-Helde – Ursel Bühring
Gyógyító borogatások

A Házi gyógymódok c. népszerű könyvünk foly-
tatása. A szerzők részletesen bemutatják, hogy 
az egyes betegségekre milyen borogatást kell 

használnunk, hogyan készítsük el őket, 
és mire vigyázzunk az alkalmazásuk során. 

Kötve, 144 oldal, 2950 Ft

Gluténmentes konyha 
olasz módra
Mi az a gluténérzékenység, hogyan diag-
nosztizálható és hogyan éljünk együtt ezzel 
az ételintoleranciával? Ezekre a kérdésekre 
találja meg a könyvben a válaszokat és 100 
könnyen elkészíthető receptet is.  Fűzve, 
124 oldal, 2800 Ft.

Orchidea mindentudó
A sorozat új kötete. A szerző válaszol 
a leggyakrabban előforduló kérdésekre 
az orchidea kiválasztásáról, elhelyezéséről, 
gondozásáról. Fűzve,140 oldal, 2980 Ft 

Fűszernövény mindentudó 
– 99 lényegre törő válasz
Kötve, 128 oldal, 2980 Ft

– 99 lényegre törő válasz

Sediánszky Nóra:r

Velence útvesztői
Hét séta: rendhagyó, érzelmekkel teli városlátogatásra 
hív a könyv, mely számos praktikus tanáccsal is szolgál 
látnivalókról, éttermekről üzletekről, szálláshelyekről.  
Fűzve, 288 oldal, 2980 Ft.

Karl-Heinz Morscheck:

Mindenki tud rajzolni 
Kedvenc motívumok

A motívumok és technikák kötet az ala-
pokkal ismertet meg. A klasszikus motí-
vumokat (csendélet, állat, tájkép, virág) 

ismerjük meg részletesen lépésről lépésre. 
Kötve, 64 oldal, 2300 Ft.
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PPAALLLLAASS--AAKKAADDÉÉMMIIAA  KKÖÖNNYYVV  KKII  AADDÓÓ
530210 Csík sze re da, Pe tõ fi u.4.

Tel.: 00-40-266-371-036
E-mail: konyvkiado@pallasakademia.ro

www.pallasakademia.ro

KÓS KÁ ROLY
KKóóss  KKáárr  oollyy  ppuubb  llii  cciisszz  ttii  kkáá  jjaa..  
Szerk.: Sas Pé ter

Kós Kár oly élet mû ve mind -
annyi unk ál ta lá nos ma gyar
köz kin cse. Szel le mi örök sé -
ge el mé lyül tebb meg is me ré -
sé hez és min den na pi éle -
tünk ben va ló gya kor la ti al -
kal ma zá sá hoz újabb le he tõ -
sé get nyújt hat, tám pon to kat
ad hat pub li cisz ti ká já nak
gyûj te mé nyes kö te te.

195x275 mm, 640 ol dal, kö tött, vé dõ bo rí tó val, 5800 Ft

SSZZÉÉPPHHAALLOOMM  KKÖÖNNYYVV  MMÛÛ  HHEELLYY
1097 Bu da pest, Lónyai u. 43.

Tel.: 351-0593
E-mail: iroszak@t-online.hu

www.szephalom-konyvmuhely.hu

OLÁH JÁ NOS
BBeell  ssõõ  ttüü  kköörr

Ös  sze gyûj tött ver sek

„Oláh Já nos élet mû ve, a ha -
gyo mány leg tá gabb ér tel me -
zé se sze rint nem hogy nem
zár ja ki, ha nem ép pen ség gel
elõ hív ja a böl cse le ti mély sé -
gek és ma gas sá gok leg igé ze -
te sebb perspektíváit… s min -
den ki meg gyõ zõd he tik te hát
ar ról is, hogy a po é ti kai mo -
dern ség is csak több let je len -
té se ket és több let ér té ke ket nyer het a sors vál la ló tra dí -
ció meg újí tott foly ta tá sá ból” – ír ja az öt ven hat év ter mé -
sét ma gá ban fog la ló kö tet utó sza vá ban Bertha Zol tán. 

A/5, 584 ol dal, szí nes, fû zött, fü les, fó li á zott, 4600 Ft

MOH ÁCSI JÁ NOS
HHaa  ttáárr  GGyyõõ  zzõõ  rree  ggéénnyy  ppoo  éé  ttii  kkáá  jjaa
Es  szék, ta nul má nyok

Az év ti ze de kig lon do ni emig rá -
ci ó ba kény sze rült Ha tár Gyõ zõ
a 20. szá zad ma gyar írás mû vé -
szei kö zött ki emel ke dõ he lyet
fog lal el. An nak el le né re, hogy
a ma gyar iro da lom tör té ne tek
vagy nem, vagy pe dig szó fu kar
mó don nyi lat koz nak ró la. Mo-
hácsi Já nos iro da lom tör té nész

Ha tár Gyõ zõ pró za mû vé sze té hez szol gál tat ada lé kot
há rom ti pi kus Ha tár-re gény, az Anibel, az Éj sza ka min -
den meg nõ és a Kö pö nyeg sors elem zé se ré vén.

A/5, 280 ol dal, fû zött, szí nes, fó li á zott, 2600 Ft

TTAARRAANNDDUUSS  KKII  AADDÓÓ
9024 Gyõr, Ba ross Gá bor út 73.

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

PATRICK MODIANO
AAuu  gguusszz  ttuu  ssii  vvaa  ssáárr  nnaa  ppookk

Jean Niz za ut cá it jár va idé zi
eszé be Sylvia alak ját, a nya -
ká ban ló gó gyé mán tot, a hír -
hedt Dél Ke reszt jét. El me sé li,
ho gyan is mer ked tek meg, ho -
gyan ju tot tak az ék szer hez, és
mi ként akar tak túl ad ni raj ta.
De mi ért van most, hét év el -
tel té vel egye dül?

125x190 mm, 184 ol dal, 
fû zött, 2490 Ft

PATRICK MODIANO
ÉÉjj  ffûû

Jean húsz év el tel té vel föl idé -
zi ak ko ri sze rel me, Dannie ti -
tok za tos éle té nek tö re dé kes
rész le te it. Fe ke te no te sza se -
gít sé gé vel igyek szik meg ér te -
ni, mi mi ért tör tént. Ki volt
Dannie, és ho vá tûnt? Kik vol -
tak a ba rá tai, és mi re ké szül -
tek va ló já ban?

125x190 mm, 168 ol dal, 
fû zött, 2490 Ft

PATRICK MODIANO
AA  KKiiss  BBii  zzssuu

Egy sár ga ka bát kí sért a pá ri zsi
met ró ban az örök ké va ló sá gig –
ta lán ez je len ti a pok lot. De mi a
bûn, amely ezt a bün te tést ér -
dem li? A ha zug ság? A cser -
ben ha gyás? Thérese, a ma gá -
nyos, fi a tal lány évek óta eltûnt-
nek hitt any ja nyo má ba ered.

125x190x9 mm, 128 ol dal, 
fû zött, 2290 Ft

TAN TWAN ENG
AAzz  EEss  ttii  kköö  ddöökk  kkeerrtt  jjee

A fi a tal Jün-ling a há bo rú vé -
gez té vel be vált ja test vér ének
tett ígé re tét: épít szá má ra egy
ja pán ker tet. Fel ke re si Arito-
mót, a ja pán csá szár egy ko ri
ker té szét, és a ta nít vá nya
lesz. Egy re több ti tok ra de rül
fény Aritomóval kap cso lat -
ban.

142x190x26,5 mm, 480 ol dal,
fû zött, 4290 Ft

TTEESSSSLLOOFFFF  BBAA  BBII  LLOONN  KKII  AADDÓÓ
1075 Bu da pest, Kár oly krt. 3/a.
Tel: 322-3871 • Fax: 322-6023

E-mail: kiado@tessloff-babilon.hu 
www.tessloff-babilon.hu

ELISABETH MACLEOD
– FRIEDA WISHINSKY

VVii  lláágg  ttöörr  ttéé  nneell  mmii  ffeell  ffee  ddee  zzõõ

Ked ved re tal lóz hatsz az em -
be ri ség 6 mil lió éves tör té ne -
té nek fon tos ese mé nyei kö -
zött. Ho gyan függ ös  sze az
au tó fel ta lá lá sa a fu tó sza lag -
gal? Mi ért fes tett Mi che lan ge -
lo a men  nye zet re? Mi lyen be -
fo lyá sa volt a Harry Potter
köny vek nek a gye rek iro da -
lom ra?

Fon tos ese mé nyek, meg ha tá ro zó sze mé lyi sé gek, kor -
szak al ko tó ta lál má nyok

Ill.: Maul Ági, 23x29 cm, 124 ol dal, fû zött, 3790 Ft

TTIINN  TTAA  KKII  AADDÓÓ
1116 Bu da pest Kondorosi út 17.
Tel.:  371-0501 • Fax: 371-0502

E-mail: info@tintakiado.hu • www.tintakiado.hu

NAGY GYÖRGY
AAnn  ggooll  eellööll  jjáá  rróóss  
ééss  hhaa  ttáá  rroo  zzóóss  iiggéékk  sszzóó  ttáá  rraa
2250 an gol több sza vas ige
ma gya rá za ta an gol 
és ma gyar pél da mon da tok kal

A kö tet az an gol anya nyel vi
be szé lõk min den na pos szó -
kin csén ala pul. 2250 szó kap -
cso la tot tar tal maz, ame lyek
800 fõ ige kö ré cso por to sul -
nak. A szó kap cso lat ok je len -
té se it 2900 pél da mon dat il -
luszt rál ja.

Híd szó tá rak
A/5, 280 ol dal, fû zött, 2490 Ft

11
www.ujkonyvpiac.hu
Ú J KÖNYVPIAC

Folytatás a 14. oldalon

Adventi kalendárium 2014
B/5, 184 oldal, kartonált
ára: 3200 Ft

Kiadónk lélekemelő kötetet kínál
az adventi csendesség idejére.
Az advent első vasárnapjától
karácsony első napjáig tartó
napi olvasmányok a kalendári-
umok változatosságával idézik
fel a decemberi emléknapokat, a
kereszténység és a magyarság
közös kulturkincséből merítve,
képzőművészeti és irodalmi
művek segítségével. A versek és
prózai alkotások örökérvényű

mondanivalója azonban rendszerint átlépi e kötött
időszak kereteit, és Olvasói az Advent múltával is
élvezettel forgathatják míves antológiánkat.

Rónay László
Hullámhegyek, hullámvölgyek

A/5, 404 oldal, kartonált
ára: 3300 Ft

Rónay László irodalomprofesz-
szor, az Új ember egykori fő-
szerkesztője, ismét íróportrékkal
jelentkezik. Ezekből az írásokból
fölrajzolódnak azok a csatározá-
sokkal terhes  irodalomtörténeti
folyamatok, amelyek a XX. szá-
zad magyar irodalmával ismer-
kedni akarók előtt általában rejt-
ve maradnak. A szerző érzékeny látásmódjával fölfesti e
folyamatok hullámhegyeit és völgyeit. A hullámhegyek
tetejét azok az időszakok jelzik, amelyekben az alkotói
tehetség és Isten ujjának érintése természetes módon
találkozik egymással, míg hullámvölgyei a hitlerizmus
pusztító antiszemitizmusának, a kommunista istenta-
gadásnak, és a legújabb kori Isten- nélküliségének az
időszakára esnek.

Nemzeti nagyvizit I. kötet
B/5, 340 oldal, kemény táblás
illusztrált, ára: 2800 Ft

Miféle dolog a Nemzeti nagyvizit?
Hasonló a kórházihoz, csak-
hogy  ennek során hazánk, nem-
zetünk sorsa, történelme vétetik
alapos vizsgálat alá. Különös,
de magyarázható, hogy a vizs-
gálódást ez esetben is orvos
vezeti, név szerint Kásler Miklós
professzor, akinek rokonszen-
ves mosolyát nézők milliói is-

merhették meg az elmúlt években  a televízióból. Az ő
hatalmas történelmi műveltsége – diákkorában országos
versenyt nyert történelemből, és ez irányú érdeklődése
azóta csak nőttön nőtt –, és szintetizáló képessége moz-
gatta az a csapatot, amely az elmúlt években 83 tévé
műsor során tartott „konzíliumot” Magyarország fölött.

Fésűs Éva
A palacsintás király

B/5, 152 oldal, kemény táblás
illusztrált, ára: 2600 Ft

Dínom-Dánom ország királya,
Tóbiás a felesége halálától majd
megtébolyulva az evésben talál-
ja meg minden örömét. Kapóra
jön ez a híres szakácsnak, Dere-
lyének, aki messze földön ismert
csirkefogó. Tóbiás király is
áldozatául esik annak, amit a
szakács főz, és kifőz ellene:
tolvajokkal véteti körül magát,
akik a tönk szélére sodorják Dínom-Dánom országot.
Szerencsére a királyfi és az udvari bolond tisztán látja az
eseményeket és új tervet eszel ki.

A jó könyv – szolgálat

1134 Budapest
Apály u. 2/B
Tel./fax: 359-9825
www.kairosz.hu



Duna Könyvklub Kft.
Postacím: 1106 Budapest, Keresztúri út 8/a.
Telefon: +36-1-264-4555

A Forma-1 utánozhatatlan krónikája 
332 oldal   2995 Ft

Kilenc év szenvedély versben 
300 oldal  2995 Ft

Egy „született szórakoztató” élete
256 oldal  2995 Ft

Titkok, találkozások, romantika
250 oldal 2995 Ft

A kiadó a borítók megváltoztatásának a jogát fenntartja! www.dunakiado.hu

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

A Kossuth Kiadó Zrt. nyerte el az első
Provident Társadalmi Hasznosság Díjat

Az idén első-
ként átadott
elismerést a
Provident a
Figyelő című
g a z d a s á g i
h e t i l a p p a l
közösen, ha-
g y o m á n y -

teremtő céllal alapította  azért, hogy olyan vál-
lalatokat díjazzanak, melyek tevékenységükkel a
társadalom egészére pozitív hatást gyakorolnak. A
Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) szakmai
támogatásával felkért független bíráló bizottság a
díj odaítélésekor úgy ítélte meg: a Kossuth Kiadó
tevékenysége és innovatív szemlélete elősegíti a
tudásalapú társadalom kialakulását, ezáltal
kiemelten hasznos tevékenységet végez. Munkája
során nem a profitra, hanem a minőségre helyezi a
hangsúlyt, kategóriájában különleges és
díjazandó. A díjat a Kossuth Kiadó képviseletében
Szuba Jolanta könyvkiadási igazgató vette át
2014. november 7-én, a Figyelő TOP200 Gálán.

Diafilmajánlat karácsonyra!

Nagypapa születésnapja 
Írta és rajzolta: Bartos Erika  

Nagypapa 60. születésnapjára
összegyűlik a család apraja-
nagyja. A köszöntések után az
ünnepelt mesélni kezd, és a régi
diavetítő is előkerül. A népszerű
szerző meséje CSAK diafilmen
jelenik meg.

A nagyravágyó feketerigó
Írta: Lázár Ervin 
Rajzolta: Marton Magda

A feketerigó nagyon elége-
detlen külsejével. Miközben
minden erejét arra fecsérli, hogy
másnak látszódjék, mint ami,
egyre nevetségesebbé válik.
Pedig a kisfiú éppen őt, a feke-
terigót szeretné barátjának.

Álomgubók (altatómese)
Írta: Both Gabi 

Rajzolta: Kassay Réka 

Láttál már valaha álomgubót?
Hát persze, hogy nem, hiszen csak

csukott szemmel lehet észre-
venni. Most azonban Bolyhocska

és Bojtocska megelevenedik, 
Kassay Réka különleges illusztrá-
ciói keltik életre ezen a diafilmen.

Diafilmgyártó Kft. 1066 Bp., Nyugati tér 1. Tel.: 200-8016



A LEGSZEBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK

ÉDESANYÁKNAK!
Egy gyönyörû történet az önfeláldozó anyaságról
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Magyar Napló Kiadó
Budapest, Ferenc krt. 14. I/5.
Telefon: (1)413-6672
E-mail: info@magyarnaplo.hu
Honlap: www.magyarnaplo.hu

A Magyar Napló Kiadó karácsonyi ajánlata

A Magyar Napló folyóirat Nyitott Műhely rovatának
száz életútinterjúját tartalmazza az a kétkötetes kiad-
vány, amely a Magyar Napló huszadik születés-
napjára jelent meg. A 2003-ban indult rovat
anyagából válogatva többek között Ács Margittal,
Ágh Istvánnal, Bodor Ádámmal, Buda Ferenccel,
Csiki Lászlóval, Csoóri Sándorral, Fekete Györggyel,
Ferenczes Istvánnal, Ferdinandy Györggyel, Göröm-
bei Andrással, Gyurkovics Tiborral, Hubay Miklóssal,
Jelenits Istvánnal, Jókai Annával, Kalász Mártonnal,
Juhász Ferenccel, Jankovics Marcell-lal, L. Simon
Lászlóval, Lázár Ervinnel, Méhes Györggyel, Nagy
Gáspárral, Szakonyi Károllyal, Szörényi Lászlóval,
Szentmártoni Jánossal, Tőzsér Árpáddal, Temesi Fe-
renccel, Tóth Erzsébettel, Tornai Józseffel vagy Vasy
Gézával készült életútinterjúk olvashatók benne.



BBööllccss  ttaa  nnáá  ccssookk
4000 köz mon dás, szó lás a
Czuczor–Fogarasi szó tár ból
Szerk.: Kiss Gá bor és 
Kiss Ber na dett

A Bölcs ta ná csok cí mû
könyv 4000 kü lön bö zõ köz -
mon dást, szó lást tar tal maz
a hat kö te tes Czuc-
zor–Fogara-si szó tár ból.

Az ékes szó lás kis könyv tá ra

A/5, 220 ol dal,
fû zött, 1490 Ft

RÁCZ JÁ NOS
GGyyóóggyy  hhaa  ttáá  ssúú  nnöö  vvéé  nnyyeekk

250 gyógy nö vény le írá sa,
ne vé nek ma gya rá za ta 

és gyógy ha tá sá nak 
is mer te té se

A kö tet ben a szer zõ is mer te -
ti a gyógy nö vé nyek nek a
gyó gyí tás ban és a né pi or -
vos lás ban be töl tött sze re pét.
Az ol va só 75 be teg ség men -
tén cso por to sít va meg ta lál ja,
hogy meg elõ zé sük re mely nö -
vé nyek fo gyasz tá sa ja va solt.

Az ékes szó lás kis könyv tá ra
A/5, 242 ol dal, fû zött, 1490 Ft

B. GAÁL KA TA LIN
MMeegg  eellõõ  zzöömm  aa  ddiisszz  llee  xxii  áátt!!
Be tû ta ní tó, nyel vi fej lesz tõ 
se géd könyv 5-8 éve sek nek

Köny vünk cél ja, hogy se gít sé -
get nyújt son azok nak az 5-8
éves kis di ák ok nak, akik nek
nyel vi hát rány mi att ne héz sé -
get okoz a be tûk meg jegy zé se,
az ös  sze ol va sás vagy az ol va -
sott szó, szö veg ér tel me zé se,
ezek írás be li meg je le ní té se.

A/4, 80 ol dal, fû zött, 2400 Ft

ZZRRÍÍ  NNYYII  KKII  AADDÓÓ  --  HHMM  ZZRRÍÍ  NNYYII  NNOONNPPRROOFFIITT  KKFFTT..
1087 Bu da pest Ke re pe si út 29/B

Tel.: 459-5373
E-mail: info@armedia.hu • www.shop.hmzrinyi.hu

KORZENSZKY 
RI CHÁRD

AAmmii  kkoorr  ffeell  kkeell    aa  nnaapp  
––  WWhheenn  tthhee  ssuunn  rriisseess

Így lá tom Ti hanyt 
– My vision of Ti hany

Dr. Korzenszky Ri -
chárd a ti ha nyi ben -
cés apát ság per je le,
Ti hany el hi va tott fény ké pe zõ je. Ma gyar és an gol nyel vû
fo tó al bu ma 400 ké pet gyûjt ös  sze-nap ló já ból vett idé ze -
tek kel, Dá ni el köny vé nek mon da ta i val és ma gyar szép -
iro dal mi idé ze tek kel ki egé szít ve.

247 ol dal, kö tött, 5000 Ft

CSAPODY TA MÁS
BBoorr  ttóóll  SSzzoomm  bbaatt  hhee  llyyiigg

E kö tet a bo ri mun ka szol gá la -
tos ok sor sát is mer te ti a tá bo -
rok ki ürí té sét kö ve tõ idõ szak -
ban. Be mu tat ja a jabukai tö -
meg gyil kos sá got és a bo ri
zsi dó mun ka szol gá la tos ok
ex hu má lá si jegy zõ köny ve it.
A kö te tet térképek,fényképek
CD-mel lék let egé szí ti ki.

254 oldal + CD mel lék let, 
6500 Ft

UDOVECZ GYÖRGY
AAzz  eell  ssõõ  vvii  lláágg  hháá  bboo  rrúú  
mmaa  ggyyaarr  kkaa  ttoo  nnáá  ii  nnaakk  ööll  ttöö  zzee  ttee,,  
ffeell  sszzee  rree  lléé  ssee  ééss  ffeeggyy  vveerr  zzee  ttee

A kö tet tar tal maz za az öl tö ze -
ti alap tí pu sok jel leg ze tes da -
rab ja i nak le írá sát, ko ra be li
sza bály za ti raj zok kal, mé ret -
táb lá za tok kal, mû vé szi áb rá -
zo lá sok kal, ere de ti tár gyak ról
és mi nõ sé gi má so la tok ról ké -
szült rész le tes fény kép fel vé -
te lek kel ki egé szít ve.

108 ol dal, kö tött, 4000 Ft

HERMANN ER NÕ
HHaa  ddii  ffoo  ggoollyy  nnaapp  llóó  

11991144--11991188

Az el sõ vi lág há bo rú egyik
leg sze mé lye sebb em lé ke, le -
nyo ma ta a kö tet: nap ló, ame -
lyet egy ön kén tes ka to na,
Hermann Er nõ ve ze tett nap -
ról nap ra.

420 oldal+CD mel lék let, 
kö tött, 4500 Ft

HHaadd  ssee  ggéé  llyyee  zzõõ  kkáárr  ttyyaa
Bu da pest 1917–2014

A Had se gé lye zõ Hi va tal 1917-
ben meg je lent kár tyái kö zül
sok pak li ott la pult a fron to kon
har co ló ka to nák zse bé ben, és
a harc szü ne te i ben, a fe de zé -
kek ben és lö vész ár kok ban se -
gí tett ol da ni a há bo rú okoz ta
fe szült sé get. 

32 la pos ma gyar kár tya
2000 Ft

TOR MA BÉ LA 
– WAG NER PÉ TER

HHoo  mmookk  vvii  hhaarr  BBaagg  ddaadd  bbaann..
MMaa  ggyyaarr  kkaa  ttoo  nnáákk  

aazz  iirraa  kkii  vvááll  ssáágg  kkee  zzee  llééss  bbeenn
11999911––22001111

A tör té net tu do mány és a
szép iro da lom ha tá rán egyen -
sú lyo zó mû ben el té rõ né zõ -
pont ok ból, de még is szer ves
egy ség ben mu tat ják be a
szer zõk az 1991 és 2011 kö -
zöt ti ma gyar rész vé telt az ira -
ki vál ság ke ze lés ben.

340 ol dal, fû zött, 4500 Ft

Bedécs Gyu la
AA  KKáárr  ppáá  ttookk  hháá  ggóó  iinn  áátt  
GGaa  llíí  ccii  áá  bbaa

Az I. vi lág há bo rú ki tö ré se
után száz év vel új ra fel éledt
az ér dek lõ dés a ga lí ci ai ka to -
na te me tõk iránt. Egy re töb -
ben akar nak adóz ni az el -
esett ma gyar hõ sök em lé ké -
nek. Az úti könyv se gí ti az em -
lé ke ket ke re sõ ket út juk so rán
és ko szo rú ik el he lye zé se kor.

304 ol dal, fû zött, 4500 Ft

JÁ NOS KA ANTAL
–FACSAR MI HÁLY

KKaa  ttoo  nnaaii  kkáárr  ttyyáákk  
––  kkáárr  ttyyáá  zzóó  kkaa  ttoo  nnáákk

Ez a könyv a kár tyák ról szól,
je le sül a ka to nai kár tyák ról.
Meg je len nek a já té kos em -
ber, az az a kár tyá zó ka to nák
kor szak okon át íve lõ kár tya -
pak li jai a kö zép kor tól kezd ve,
a for ra dal ma kon és vi lág há -
bo rú kon át, egé szen a nap ja -
ink ban fo lyó há bo rú kig.

216 ol dal, kö tött, 5000 Ft

DR. SALLAY GER GELY
AA  nnaaggyy  hháá  bboo  rrúú
11991144––11991188
Kéz zel fog ha tó 
had tör té ne lem

A könyv ben a had szín te -
re ken és hát or szág ban
tör tén tek be mu ta tá sa
mel lett 56 da rab ko ra be li
do ku men tum (ka to na -

könyv, gyász je len tés, ke nyér jegy és ha di fo goly pénz)
rep rint nyo ma ta, egy tü zér ok ta tó ken dõ és a ka to nák
„dög cé du lá ja” is meg ta lál ha tó.

68 ol dal + 2 DVD + dög cé du la és tü zér ken dõ, 
kö tött, 13.900 Ft

VÉGH FE RENC
VVéégg((hh))eellsszzáámmoollááss

A kor szak vál tás ka to ná ja

A Ma gyar Hon véd ség egy ko -
ri pa rancs no ká nak, ve zér ka ri
fõ nö ké nek köny ve egy kor -
szak ról, egy át ala ku ló had -
erõ rõl és egy kor szak vál tó
ka to ná ról. Egy sors for dí tó
idõ sza kon át íve lõ hi te les élet -
út fo tók kal il luszt rált, le bi lin -
cse lõ kró ni ká ja.

Szí nes fo tók kal il luszt rált, 
160x236x31mm, 462 ol dal, kö tött, 6000 Ft

SO MO GYI GYÕ ZÕ
VVéégg  vváá  rrii  vvii  ttéé  zzeekk  11552266--––11668866
Warriors of the Hungarian
Frontier 1526–1686

Az Egy ez red év had ban so ro -
zat leg újabb kö te te a vég vá ri
har cok ko rá nak ma gyar és tö -
rök had vi se le tét és fegy ver ze -
tét mu tat ja be.

104 ol dal, fû zött, 2990 Ft

www.ujkonyvpiac.hu
Ú J KÖNYVPIAC14
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Kiadja: 
a Lafferton és Társa Kft.,

az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztõk Egyesülésének tagja

Szerkesztõség: 
1043 Budapest, Bocskai u. 26.
Tel.: 210-9933 • Fax: 210-9935
ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu

www.ujkonyvpiac.hu

Felelõs kiadó: 
Lafferton Kálmán

Nyomdai munka: 
Pauker Nyomda

Felelõs vezetõ: 
Vértes Gábor ügyvezetõ

Terjesztik:
a nagy könyvterjesztõ hálózatok,

a nagyobb könyvtárak,
továbbá egyéni könyvesboltok.

HU ISSN 1215-5551



RENDELÉS:
Szent István Társulat Vev szolgálati Iroda

1364 Budapest, Pf. 277. • TELEFON: 318-6957 • FAX: 317-0974 

Szent István Társulat
www.szitkonyvek.hu
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A                              ajánlata

   
 

 ALEXANDRA GRAY

S z e x ,  l u x u s ,
m á m o r ,  e s z m é l e t pasi

A legjobb spanyol
regény 2013,
Ezüsttoll Díj 2014

„Redondo megterem-
tette a detektívregény 
új típusát, mely ötvözi 
a pszichológiai thriller, 
a bűnügyi történet és a 
legenda elemeit.”

Megrendelés: www.triviumkiado.hu 
konyvek@triviumkiado.hu – Tel./fax: (1) 248-1263
www.facebook.com/triviumkiado

Egy élet története, amely úgy vonult el, mint egy vihar, 
és oly élesen vágott mint egy kés...

Demet Altınyeleklioğlu
HÜRREM, SZULEJMÁN ágyasa
A közkedvelt TV sorozat után végre az Ön kezébe adhatjuk 
e hiteles történelmi események ihlette, zseniálisan megírt 
és lebilincselően izgalmas regényt. Szulejmán és a szép-
ségéről, intrikáiról hírhedt Hürrem szultána szenvedélyes 
kapcso latán keresztül megismerhetjük az Oszmán Biro-
dalom fénykorát és a szultáni hárem birodalomformáló 
szerepét. Kettejük szerelme mellett bepillantást nyerünk 
a háremhölgyek, az agák és a nagyvezír hatalmi harcába, 
és a szultáni család szenvedéllyel, gyűlölettel és cselszövéssel 
átitatott mindennapjaiba. A sorozat magyar nézőinek és a 
sodró lendületű történelmi regények kedvelőinek egyaránt 
ajánljuk. A sorozat török nézői szerint ezt a lélegzetelállító 
könyvet egyetlen rajongónak sem szabad kihagynia!

www.szulejman.hu
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