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A Saxum és a Sziget Kiadó ajánlata

Gert G. von Harling és Carsten Bother
Vadászkönyv 

– 500 ötlet a jó vadászathoz 
Ötletek, jó tanácsok fegyverekről, 
trófeákról, a kísérő kutyákról, a va-
donbeli életről, felszerelésről, öltö-
zékről stb. Kötve, 220 oldal, 3950 Ft

Ewald Langer:
Menjünk gombászni!
Mikor és hol találunk gombákat? Milyen gom-
bafajokat lehet egyszerűen és teljes biztonság-
gal meghatározni? Mely mérges gombáktól 
óvakodjunk? Melyik 
gombák a legjobb 
ízűek, és hogyan 
készítsük el őket? 
Fűzve, 96 oldal, 
1980 Ft

Ute Wilhelmsen:
Állatok és növények 

az erdőben
Fűzve, nejlon borítóval, 

96 oldal, 1480 Ft.

Hans Eiber
Horgászkönyv 

– kezdőknek, haladóknak
Jól áttekinthetően mutatja be az édesvizi 

horgászat felszereléseit, öltözékeit, hor-
gászhelyeit és a horgászati szezonokat. 

Fűzve, 110 oldal, 2800 Ft

Dr. Gyarmati Andrea: 

Gyere velem gyógyítani!
A szerző sokévi tapasztalatainak, eddigi orvosi 

pályájának összegezése. Gyakorlati kézikönyv: is-
merteti a betegségeket, tüneteket és módszereket 

az aftáktól az orrvérzésig. A Gyakori kérdések té-
maköre után a könyvet kis orvosi szótár, valamint 

hasznos
táblázatok 

zárják.  
Kötve, 

360 oldal, 
3900 Ft

Eva-Maria Dreyer: 

Milyen ehető 
vadnövény ez?

Zsebméretű praktikus hatá-
rozó.  A legismertebb, leggya-

koribb vadnövény részletes 
leírását tartalmazza, minden fajról látványos, 

színes fotóval. Fűzve, nejlon borítóval 1480 Ft

– 

Daniela Strauß:
Kerti madarak 

életnagyságban
Ez a természetkalauz valódi méretükben 
ábrázolja kis barátainkat. 60 kerti madár-
faj részletes leírása. Három faj a méretek 

összehasonlításához: kék cinege, házi 
veréb, fekete rigó . Az ismertetőjegyek 
közvetlenül a fényképeken. Kiegészítő 
fotók és sok hasznos tudnivaló. Fűzve, 

112 oldal, 1980 Ft

Alexander Walter: 

Kincsek a konyhából
A könyvben szereplő receptek segítségével a termé-
szet és a kert legjavát tesszük el télire, mind-mind saját 
kezűleg. A befőzött, savanyított, szárított és marinált 
finomságok mutatós csomagolásba rejtve ajándéknak 
is kíválóak. Kötve, 140 oldal, 3500 Ft

Giuseppe Sangiorgi 
Cellini – Annamaria Toti:  

Cukormentes 
konyha 
olasz módra
Receptgyűjtemény 
cukorbetegeknek
A Gluténmentes 
konyha sikerén 
felbuzdulva a cu-
korbetegeknek 
jelentetünk meg 
receptgyűjteményt. 
A cukorbetegek 
táplálkozással kap-
csolatos szokásait, 

diétáit nem a folytonos és gyötrelmes lemondásoknak és 
tiltásoknak kell megszabniuk, hanem az a hozzáállás fon-
tos, hogy a normális étkezés szerezzen örömet. A szerzők 
változatos és kipróbált receptgyűjteményt állítottak 
össze. Fűzve, 120 oldal, 2800 Ft.

Orchidea 
mindentudó

A szerző válaszol a leggyak-
rabban előforduló kérdésekre 

az orchidea kiválasztásáról, 
elhelyezéséről, gondozásáról. 

Fűzve, 140 oldal, 2980 Ft 

Folko Kullmann:
 Szobanövény mindentudó
A sorozat legújabb kötete. Hogyan 
gyönyörködhetünk minél tovább 
a szobanövényeinkben? A szerző 
válaszol a leggyakrabban előforduló 
kérdésekre.  Fűzve,128 oldal, 2980 Ft 

Klaus Richarz – Alfred Limbrunner: 
Milyen állatnyom ez?

Fűzve, nejlon borítóval, 128 oldal, 1480 Ft.

leírását tartalmazza, minden fajról látványos, 

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 LAZI KÖNYVKIADÓ AJÁNLATA

6701 Szeged, Pf. 954. Tel.: (62) 407-511, 310-676, e-mail: info@lazikiado.hu

www.lazikiado.hu

MARCELLO STANZIONE
TERÉZ ANYA GONDOLATAI –
Bölcsességek az év minden napjára

Olvasni Teréz anya napi gondolatait,
s ezáltal abba a lelki állapotba kerülni,
amely a föld szegényeinek legszegényebbjei
között vitte õt elõre missziójában, egészen
mélyreható élmény. Teréz anya példát
mutat, vezet minket, hogy hogyan érjük
el az életszentséget a hétköznapokban.

122×197 mm, kötött, 176 oldal, 2490 Ft

ALICIA VON STAMWITZ
FERENC PÁPA IHLETÕ SZAVAI –
Szent Ferenc szellemiségében

Megválasztása óta rengeteg embert ihletett
meg Ferenc pápa mély lelkisége, és az a
képessége, amellyel kifejti Isten mélységes
szeretetét az emberiség iránt. A kötetben
rendszerezve vannak Ferenc pápa üzenetei,
így könnyen tudják forgatni majd az
imádságra és az elmélkedésre vágyó olvasók.

122×197 mm, kötött, 184 oldal, 2490 Ft

SÍK SÁNDOR
KARÁCSONYI ÁLOM

A magyar vallásos költészet 20. századi
megújítója költészetében kereste
az õszinte hívõ ember megnyilatkozási
formáit, ugyanakkor õrizte a magyar
keresztény lírai hagyományt is.
E kötet az életmûbõl a karácsonyi ünnep
gondolatkörébe tartozó versekbõl,
valamint az istenes versekbõl válogat.

125×197 mm, kötött, 136 oldal, 1990 Ft

BARICZ LAJOS
KÜLÖNÖS KARÁCSONY

Különös volt az az éj, amikor Jézus
Krisztus a Szentlélek erejébõl Máriától

világunkba jött. Épp ilyen különös minden
egyes karácsony megidézése, belsõ átélése.

Reméljük, hogy az erdélyi plébános és
papköltõ karácsonyi kötete sok

ember lelkében segít a nagy titok
megközelítésében és megtapasztalásában.

122×197 mm, kötött, 144 oldal, 2200 Ft

DONNA VANLIERE
KARÁCSONYI FÉNY

Egy amerikai kisvárosban öt nagyon
különbözõ ember együtt fedezi fel a

karácsony igazi jelentését.
Mindannyian saját harcaikat vívják,

ám egy merõben szokatlan templomi
pásztorjáték során megtanulják,

hogy mindig van remény, ha elég erõsek,
bátrak, és képesek szeretni…

122×197 mm, kötött, 192 oldal, 2690 Ft

CHARLOTTE BRONTË
JANE EYRE

Jane Eyre, a koldusszegény árvalány,
sanyarú gyermekkor és keserves

nevelõintézeti évek után tanítói oklevelet
szerez, és egy gazdag birtokos,

Mr. Rochester házában lesz nevelõnõ.
Itt nyugalomra és elfogadásra lel,

sõt szerelemre is… de egy felfedezésre
váró titok árnyékot vet minderre…

135×208 mm, kartonált, 432 oldal, 2890 Ft

JANE STUBBS
THORNFIELD HALL LÁNGOKBAN –

Ami a Jane Eyre-bõl kimaradt

Most az idõs házvezetõ, Mrs. Fairfax
szemszögébõl élhetjük át újra a sötét

titkokkal teli regényt. Biztos, hogy minden
úgy történt, ahogy a fiatal és a világ

dolgaiban járatlan Jane leírta? Nem lehet,
hogy csak az orránál fogva vezették,

és eltitkolták elõle a dolgokat?…

135×208 mm, kartonált, 304 oldal, 2990 Ft

ROMAIN SARDOU
SENKI NEM ÚSSZA MEG

New Hampshire-ben egy téli éjszakán
24 holttestet találnak egy építkezésen.
Frank Franklin, a fiatal irodalomtanár,
éppen elfoglalni készül új állását azon
az egyetemen, amely az áldozatokat rejtõ
építkezés mellett fekszik. Hamarosan
valami nyugtalanítani kezdi. Rádöbben,
hogy egy rettenetes cselszövés részévé vált…

135×208 mm, kartonált, 352 oldal, 3200 Ft

BENKÕ LÁSZLÓ
TATÁRJÁRÁS
1. Dzsingisz szürke

szolgálója
2. Két lélek egy testben
3. A Végsõ Tenger

145×209 mm, kötött
464, 496, 512 oldal
A trilógia kötetei külön
is megvásárolhatók.
Áruk: 2999 Ft

JANKOVICH FERENC
DUNÁNTÚLI
VÉGEKEN
1. Hulló csillagok
2. A tél fiai
3. Hídégetés

145×209 mm, kötött
336, 336, 352 oldal
A trilógia kötetei külön
is megvásárolhatók.
Áruk: 2999 Ft



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

BILL BRYSON
HHááttiizzssáákkkkaall  aa  vvaaddoonnbbaann

Bill Bryson, barátja, Stephen
Katz társaságában nekivág a
majdnem 3400 kilométernyi
Appalache-ösvénynek, amely
háromszáz éve hozza a frászt
a józan gondolkodású em-
berekre.

142x202 mm
304 oldal fû zött

3800 Ft

BORIS JOHNSON
AA  CChhuurrcchhiillll--ttéénnyyeezzõõ

Hogy csinál egy ember
történelmet?

Churchill élete kész regény,
tele váratlan fordulatokkal és
izgalmakkal, sorsfordító dön-
tésekkel. Ez nem egy újabb
Churchill-életrajz a sok közül,
hanem egy letehetetlen, olvas-
mányos, teljesen egyedi jel-
lem- és korrajz.

168x240 mm, 436 oldal, kötött, 4800 Ft

HARGITTAI MAGDOLNA
NNõõkk  aa  ttuuddoommáánnyybbaann  
hhaattáárrookk  nnééllkküüll

A „dolgozó” nõnek mindenütt
meg kell küzdenie a munka és
a családi élet, gyereknevelés
összeegyeztetésével. Hargittai
Magdolna interjúiból most azt is
megtudjuk, hogy mindez a
Nobel-díj árnyékában sincs
másképp.

168x240mm, 412 oldal 
kötött, 4200 Ft

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

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

JO NESBØ
FFeehhéérr  ééjjsszzaakkaa

Jon behajtóként dolgozik a
Halásznak, az oslói drogbáró-
nak. Ám egy nap olyasmire
kérik, amit nem teljesít, sõt
átveri megbízóját. A megtorlás
elõl egy lappföldi faluig
menekül, ahol a magány és a
fehér éjszakák lassan az
õrületbe kergetik.

SKANDINÁV KRIMIK
224 oldal, fû zött, 2980 Ft

KRISTINA OHLSSON
AAzz  EEzzüüssttffiiúú

Az üveggyerekek címû regény-
ben megismert török kisfiú,
Aladdin, és két barátnõje egy
húsgombóctolvaj nyomába
erednek. Ám a rejtély csak
egyre nõ, amikor megismerik a
száz évvel ezelõtt élt Ezüstfiú
legendáját.

256 oldal, kötött, 2890 Ft

HÅKAN NESSER
AA  ffeellüüggyyeellõõ ééss  aa  ccsseenndd

A hírhedt szekta tábort tart
kamasz lányoknak. Egy nap
valaki értesíti a rendõrséget,
hogy az egyik lány eltû nt. Ám a
szekta vezetõje tagad: nyájából
nem hiányzik senki. A zöldfülû 
rendõrfõnök helyettes Van Veete-
ren fõfelügyelõ segítségét kéri.

SKANDINÁV KRIMIK
312 oldal, fû zött, 3590 Ft

LENA ANDERSSON
JJooggttaallaann  eellbbiirrttookkllááss
Egy szerelem története

A díjnyertes svéd regény
kíméletlen õszinteséggel mutat-
ja be, milyen, amikor az elvakult
szerelemtõl hajtva még önma-
gunkat is képesek vagyunk
becsapni.

192 oldal
kötött védõborítóval 

2980 Ft

HAHNER PÉTER
LLeeggúújjaabbbb  

110000  ttöörrttéénneellmmii  ttéévvhhiitt
Amit biztosan tudsz 

a történelemrõl 
– és mind rosszul tudod

Ön is úgy tudja, hogy a torinói
lepel Jézus testének nyomait
õrzi? Biztos benne, hogy a II.
világháború a Lengyelország
elleni támadással kezdõdött?
Akkor lapozza fel harmadik,
történelmi tévhitekkel foglal-
kozó kötetünket.

336 oldal, kötött, 3980 Ft

JENNY ROGNEBY
LLeeoonnaa
Pókerjátszma

Sokkoló bankrablás Stock-
holm belvárosában. Az elkö-
vetõk eszköze egy hétéves
kislány, aki hatalmas összeg-
gel távozik a helyszínrõl. De
vajon kinek viszi a pénzt? Ki
fundálta ki ezt az elképesztõ
bû ntényt?

SKANDINÁV KRIMIK
400 oldal, fû zött, 3790 Ft

J. K. ROWLING
HHaarrrryy  PPootttteerr  

ééss  aa  bbööllccsseekk  kköövvee
Illusztrált kiadás

J. K. Rowling immár klasz-
szikus mû ve most elõször
jelenik meg illusztrálva. A
fantasztikus, színes rajzokat
a Kate Greenaway Medal
kitüntetettje, Jim Kay készí-
tette. Szemet gyönyörköd-
tetõ és varázslatos könyv
Harry Potter-rajongóknak és
új olvasóknak.

256 oldal, kötött védõborítóval, 6980 Ft

FRANCESCA SIMON
RRoosssszzccssoonntt  PPeettii  
mmeeggmmuuttaattjjaa,,  
kkii  aa  ffõõnnöökk

Aki valaha is olvasott már
Rosszcsont Petirõl, annak
nem lehetnek kétségei
afelõl, hogy Peti világában
ki a fõnök. Hát õ maga! Egy
szuper válogatáskötet nyolc
már megjelent és két új tör-
ténettel!

208 oldal, kötött, 2980 Ft

YUVAL NOAH HARARI
SSaappiieennss

Az emberiség rövid története

Lebilincselõ és provokatív!
Hogyan vált az ember jelen-
téktelen állatból a világ
urává? Van igazság a tör-
ténelemben? Boldogabbak
lettünk az idõk folyamán?
Ilyen kérdésekre keresi a
választ a szerzõ világhírû vé
vált, rendhagyó történelem-
könyvében.

384 oldal, kötött védõborítóval, 4980 Ft

CAMILLA LÄCKBERG
AA  ttoorroonnyyõõrr

Egy nõ bepattan a kocsijába,
a keze a kormányon csupa
vér. Kisfiával az egyetlen biz-
tonságos helyre igyekszik,
amit ismer: Gråskär szigetére,
amelyrõl azonban a szóbe-
széd úgy tartja, hogy kísérte-
tek lakják.

SKANDINÁV KRIMIK
400 oldal, fûzött, 3790 Ft

CCSSAALLÁÁDDII  KKÖÖNNYYVVKKLLUUBB
1085 Budapest, Gyulai Pál u. 6.

Tel./fax: 00-421-315-529-206
E-mail: marketing@konyvklub.sk • www.konyvklub.sk

BENKÕ LÁSZLÓ
AA  ZZrríínnyyiieekk

A lángelme

Benkõ László:  A ZRÍNYIEK II. –
A lángelme. Az Oszmán Biro-
dalom mélyen behatolt Ma-
gyarország testébe... Zrínyi
Györgynek, a szigetvári hõs
unokájának.

A ZRÍNYIEK
145x210 mm, 615 oldal, fû zött,

3490 Ft

EEDDIITTIIOOPPRRIINNCCEEPPSS  KKIIAADDÓÓ
1193 Budapest, Csokonai u. 12.

Tel.: (30) 212-1135 • E-mail: ehargi@gmail.com
Könyvrendelés: www.prosperod.hu

SZENDREY JÚLIA
„„NNaappoonnkkéénntt  áárrvváábbbb””  
Szendrey Júlia naplója

Az eredeti kéziratokból kiadott
kötetben lánykori naplóitól a
halálos ágyán írt feljegyzésekig
követhetjük nyomon Petõfi
egykori feleségének meg-
rendítõ sorsát. Naplójával egy
új sorozat elsõ darabját veheti
kézbe az olvasó.

NÕI TÜKÖRBEN 
– nõk – naplók – vallomások

115 x 165 mm, 192 oldal, fû zött, 2940 Ft

FFAABBYYEENN  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
8976 Márokföld, 010/3. Hrsz.

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

VAVYAN FABLE
SSzzaammuurráájjsszzíívv

Vis Major és Kyra együtt tölti az
ünnep napjait Denisával és Bel-
loqkal. Elmebeteg zsarugyilkos
utáni hajszába csöppennek, és
a pokol még több bugyrot tarto-
gat számukra. 

VIS MAJOR, HALKIRÁLYNÕ
120x210mm, 384 oldal, fû zött,

2899 Ft, borítóval 3399 Ft
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AA  KKSSHH  KKöönnyyvvttáárr  aajjáánnllaattaa
A szerzõ gyerekkorában lett a földrajz
és a történelem szerelmese. Mára a fél
világot bejárta. A könyv történelmi,
építészettörténeti, vallási, kulturális ér-
dekességekkel átszõtt szubjektív úti-
napló. Egyedi, élvezetes stílusának
köszönhetõen úgy tûnhet, mi magunk
is részesei  vagyunk az utazásnak.

A dokumentumregény egy, a maga
szakterületén Magyarországon és
nemzetközileg is elismert, a diplomata-
pályáról a könyvtárak világába került
értelmiségi életútját mutatja be a
rendszerváltás idõszakáig, háttérben
a XX. század történelmi megrázkód-
tatásaival.

1024 Budapest, Keleti Károly utca 5.
Tel.: (30) 548-6063 • adrienn.safar@ksh.hu • www.konyvtar.ksh.hu



Classic Tales 2nd Ed. 1: The Lazy Grasshopper Book+Cd Pack – 1290 Ft
Classic Tales 2nd Ed. 2: King Arthur and The Sword Book+Cd Pa –1290 Ft
A kedvelt klasszikus mesék sorozat 5 szinten kapható. A jól ismert meséket nagy körültekintéssel dolgoz-
ták fel, hogy a megfelelő szinten könnyed és élvezhető olvasmányok legyenek. A gondosan megrajzolt
képek segítik a szövegértést. Minden meséhez készült könyv, foglalkoztató füzet és egy csomag, mely a
könyvet tartalmazza multirommal kiegészítve. A multirom tartalmazza az e-book formátumot, mely
számítógépen és interaktív táblán egyaránt használható. A sorozat otthoni nyelvgyakorlásra és iskolai
tananyag változatossá tételére is kiválóan alkalmas. Figyelmükbe ajánlunk, két újonnan megjelent mesét.
A hangya és a tücsök ismert története. Míg a tücsök nyáron egész nap hegedül, alszik, a hangya szorgal-
masan gyűjti az élelmet télire. Mi is történik majd télen? A másik az Artúr király mondakör első részét
meséli el, hogyan nőtt föl, és hogyan vált királlyá Artúr, a csodálatos brit uralkodó. Hiába próbálták
megakadályozni nem is mindig tisztességes módon, Merlin segítségével mégis trónra került.

Az Oxford kiadó könnyített olvasmányai különböző korú és nyelvi szintű olvasók számára készültek, 
mindenki megtalálhatja köztük az őt érdeklő címeket:

Why We Recycle Audio Cd Pack (Read and Discover 4) – 1590 Ft
Electricity Audio Cd Pack (Oxford Read and Discover 2) – 1590 Ft

A Read and Discover sorozat 6 szinten kevesebb szöveggel, de nagyon szép képekkel csábít az
olvasásra. Nyelvtanulás, tudatos környezetvédelem kisiskolás kortól az Oxford könnyített olvas-
mányokkal. Nem kell hangsúlyozni, ma mennyire fontos a környezetvédelem, a Föld energiáinak
megbecsülése, és ésszerű felhasználása, a fenntartható fejlődés filozófiája. A mai gyerekek már
beleszületnek a szelektív hulladékgyűjtésbe, a megújuló energiák használata már nem távoli jövő,
hanem a jelen számukra. Mégis, nem lehet eléggé felkészíteni őket, hogy ügyesebben és okosab-
ban éljenek, és gazdálkodjanak, mint az előttük lévő generáció. A sorozat a fenti két új kiadással
bővült. melyek éppen ezekre a témákra hívják fel a figyelmet.

Jemma's Jungle Adventures (Dominoes 2) – Collins, Anne – 1190 Ft
Sherlock Holmes: The Speckled Band (Domino Starter) – Conan D. A. – 1190 Ft
A Dominoes sorozat a felsős korosztályt célozza meg, kötetei több segítséget nyújtanak a nyelvtanuláshoz,
és több gyakorlási lehetőséget biztosítanak. A sorozat 4 szinten kapható. A történetek sok illusztrációt tar-
talmaznak, minden fejezet után egy kétoldalas gyakorló feladatsor található. Az új szavakhoz, a tudás-
szintnek megfelelő, angol nyelvű szómagyarázatot találunk minden oldalon. A történet végén ötoldalas
további feldolgozásra biztató project jellegű feladatok szerepelnek. A sorozat most két új könyvvel bővült.
Jemma's Jungle Adventures (Dominoes 2): Jemma nagyon boldog, amikor csatlakozhat a Kamora-szigete-
ki expedícióhoz. Reméli, sokat kutathat és tanulhat, és titkon egy csodálatos, ritka madár létezésében is
bízik. Találkozik Dr Malone-nal és a bölcs Dr Al Barwanival, akikkel együtt kutatja a madarakat, kígyókat,
rovarokat. De a hamarosan sötét felhők gyülekeznek. Valaki borzalmas titkot őriz, és ez veszélyt jelent
Jemmára is, a madarakra is. Kinek van titkos terve, és mi az? Mi fog történni a madarakkal? És Jemmá-
val? Sherlock Holmes: The Speckled Band(Domino Starter) Segítség!- kiabálja Helen Stoner. A nővérem
meghalt, és most én is meghalok! A jól ismert nyomozó páros, Sherlock Holmes és Dr Watson keresi a
választ arra, hogyan halt meg Julias Stoner 2 évvel azelőtt. Ha nem találják meg időben a rejtély nyitját,
Helen is hamarosan áldozattá válik. A házuk azonban nagyon különös, mostoha apjuk, Grimesby Roylott
meg még inkább az. Majd szét veti a méreg, hogy Sherlock Holmes ott kutakodik a közelében. De Sher-
lock nem hagyja magát eltántorítani, és természetesen arra is rájön, mit jelentettek Julia utolsó szavai,
mikor azt kiáltotta, hogy „pettyes pánt!”

The Bible: Authorized King James – 3200 Ft
The Complete Sonnets and Poems – Shakespeare, William – 2215 Ft

A nyelvet jól ismerőknek ajánljuk az Oxford World Classic sorozatot, mely világ minden
részéről gyűjti össze a klasszikusok remekműveit. A sorozat regényei, irodalmi művei az ere-
deti szöveget, jegyzeteket tartalmaznak. The Bible hatvanhat külön könyvből áll. A kiadás
érdekessége az egyedi angol nyelvezete, melyet a szerzőnek köszönhetünk. Minden
könyvhöz jegyzeteket találunk, mely segít megérteni, hogy milyen befolyása van a bibliának
az irodalmi és általános kultúrára az angol nyelvterületen.
The Complete Sonnets and Poems tartalmazza az író összes művét kivéve a drámákat. Nem
egyszerű de mai modern nyelvezete teszi könnyebben olvashatóvá. Minden oldal alján
jegyzetek találhatóak a mű életrajzi, irodalmi hátteréről, XVII századi vonatkozásairól.

Az Oxford University Press 
ajánlata:

A könyvek megvásárolhatók:Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel: 254-0273
Fax: 257-7472

e-mail: books@librotrade.hu
www.librotrade.hu 

Bookshop Kft.
1052 Budapest, Gerlóczy utca. 7. 

Tel: 318-8633
e-mail: info@oupbooks.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.

Tel: 349-3656
Fax: 288-0769

e-mail: famulus@chello.hu
www.famuluskonyv.hu



Christmas In The Snow – Swan, Karen – 2910 Ft
Londonban havazik, a Karácsony a küszöbön, de Allegra Fischer ezt észre sem veszi. Karrierje leg-
nagyobb dobására készül, nem engedheti meg magának hogy hibázzon. Még az sem zökkenti ki cél-
tudatosságából, amikor találkozik egy vonzó idegennel, Sam Kempt-tel. Megtanulta kordában tartani
érzelmeit, hogy miért, azt csak a testvére és legjobb barátnője, Isobel tudja. Amikor Allegra szemben
találja magát Sammel a liciten, a szenvedély gyorsan kihűl. A svájci Alpokban, Zermatt-ban a hó alatt
egy elhagyatott kunyhóban egy tizenhat évvel korábban eltűnt nő holtestére bukkannak. Allegra azt
hitte sohasem hallott a nőről, de ő és Isobel odautazik, hogy fényt derítsenek sötét titkokra, amit régen
betakart a hó... Elképesztő helyszíneken szívszorító fordulatokkal, közeleg a Karácsony és egy
élvezetes ünnephez csak ez a tökéletes ajándék kell a fa alá.

The White King /Pb/ – Dragomán György – 3035 Ft
Dragomán György második műve is remekmű. Ezt bizonyította a frankfurti
könyvvásáron kapott elismerés is. A könyv arról szól, hogyan dolgozza fel egy tizenegy
éves kamasz, hogy apját a szeme láttára hurcolják a Duna-csatorna munkatáborába.
Hogyan éli meg az apa hiányát és az elhurcolás köré épített családi hazugságokat vagy
titkolt történeteket. Milyen remények éltetik a mindennapok amúgy sem könnyű
kamaszviharait megnehezítő élethelyzetben? A regény hol humoros, hol tragikus
történeteiből kirajzolódik egy abszurd, de gyerekszemmel mégiscsak szép világ, amely
inkább elemeiben, mint konkrét történelmében azonos a kora nyolcvanas évek Erdélyével
és Romániájával. A kiskamasz fiúnak apja elvesztése miatt hirtelen szembesülnie kell a fel-
nőttség terheivel. A főhős a gyermekkor értetlen-ártatlan optimizmusának és a felnőttség
reménytelenségének határhelyzetében még képes arra, hogy játékosan és mítikusan lássa a
brutális hétköznapokat.

Four - A Divergent Collection – Roth,Veronica – 3325 Ft
A New York Times sikerszerzője, Veronica Roth könyve kiegészíti a világszerte kedvelt Beavatott-
trilógia történeteit, és nem csak azért, mert a sokak által megkedvelt Tobias szemszögéből meséli el
a már ismert eseményeket. A négy novellából és három rövidebb jelenetből álló kötet bepillantást
nyújt Tobias múltjába és lelkivilágába, így szerves részét képezi a trilógiának.

Me and Earl And The Dying Girl – Andrews,Jesse – 3325 Ft
Greg Gaines fura kamasz. Megvan a bevett rutinja, amivel túlélheti a sulit, minden klikkel
épp csak annyit beszélget, hogy senki ne utálja, és ne szerezzen halálos ellenségeket, de nem
alakít ki valódi társas kapcsolatokat, meg sem próbál barátokat szerezni. Egyetlen jó barátja
van Earl, akivel Coppola és Herzog kultikus művészfilmjeit nézik és maguknak érthető ver-
zióban forgatják újra. Édesanyja kényszeríti, hogy Greg újra barátkozzon gyermekkori
barátjával, Rachellel. A kislánynál leukémiát diagnosztizáltak. Amikor Rachel megtagadja a
további kezelést, Earllel kamerát ragadnak, és forgatni kezdenek, hogy a kislányt felvidítsák.
A valaha készült legrosszabb film fordulópontot hoz mindannyiuk életében.

Shepherd's Crown – Pratchett,Terry – 5800 Ft
A 89 éves Pulitzer-díjas írónő nemrég az egész világot meglepte bejelentésével, amely
szerint beleegyezett a Go Set a Watchman című írásának kiadásába. A regényt még az ötvenes
években fejezte be a világtól elvonultan élő írónő. A mű alapjában véve a Ne bántsátok a feketerigót!
folytatása, de valójában ez készült el hamarabb. Az új regény húsz évvel a Ne bántsátok a feketerigót!
története után játszódik az ötvenes évek közepének Alabamájában. A könyv címe idézet Ézsajás
könyvéből: „Mert így szólott hozzám az Úr: Menj és állass őrállót, amit lát, mondja meg.”/Károli/ A
regényben a huszonéves lány, Scout Finch New Yorkból hazatér Maycomba, hogy meglátogassa
apját, Atticust. Szeretné megérteni apja viselkedésének mozgatórugóit, és szeretne tisztába jönni a
szülővárosával és gyermekkora helyszínével kapcsolatos érzéseivel. Szerelem és politika a fülledt
déli államban, ahol a rasszizmus mindennapos, de a hit az örök emberi értékekben, a jobbítás nemes
szándéka példakép marad időtlen időkig.

A kötetek megvásárolhatók:

Librotrade Kft.
1173 Budapest, Pesti út 237.

Tel.: 254-0273 • Fax. 257-7472
E-mail: books@librotrade.hu
Honlap: www.librotrade.hu

Famulus Könyvesbolt
1137 Budapest, Újpest rakpart 6.
Tel.: 349-3656 • Fax. 288-0769
E-mail: famulus@chello.hu

Honlap: www.famuluskonyv.hu

Irodalmi ajánlatunk



FFAAPPAADDOOSSKKOONNYYVV..HHUU
1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Tel.: 269-3956
E-mail: sales@fapadoskonyv.hu • www.ipubs.hu

GRIMM FIVÉREK
GGrriimmmm  lleeggsszzeebbbb  mmeessééii

Ki ne õrizné legszebb gyerek-
kori emlékei között Csipke-
rózsa tündérszép történetét
vagy ki ne aggódott volna
Hófehérke sorsáért, akit még a
törpék gyöngéd szeretete sem
óvott meg? A könyv most 25%
kedvezménnyel rendelhetõ
meg a www.ipubs.hu áru-
házban!

146x202mm, 292 oldal,  fû zött, 2450 Ft

CSÁK ELEMÉR
ÉÉss  aazztt  mmeesséélltteemm,,  hhooggyy......

A Fapadoskönyvnél most meg-
jelent könyvben négy évtized
riportjait, találkozások, esemé-
nyek kulisszatitkait meséli el
Csák Elemér, a rádió és a
televízió egykori külföldi tudó-
sítója. Most 25% kedvez-
ménnyel rendelhetõ meg a
www.ipubs.hu áruházban.

146x202mm, 438 oldal, fû zött, 3590 Ft

FFRRÍÍGG  KKIIAADDÓÓ
2084 Pilisszentiván, Határ út 40.

Tel.: (20) 953-3691
E-mail: kbaranyi@freemail.hu • www.frigkiado.hu

BÍRÓ LAJOS
AA  bboorr  ééss  aa  sszzõõllõõ õõssii  ttiittkkaaii

Ez az egyedülálló könyv új
fényt vet a bor és szõlõter-
mesztés eredetére. Feltárja az
eddig ismeretlen kapcsola-
tokat, melyek a magyarok
õseit fû zi a bor istenéhez és a
szõlõ-életfa õsrégi kul-
tuszához.

B5, 140 oldal, fû zött, 1980 Ft

VARGA CSABA
AA  sszzéépp  éérrzzeettee

Idézetek Varga Csaba
könyveibõl

Varga Csaba, az animációs
filmrendezõ, grafikus, írás-
beliség kutató, nyelvelemzõ
szellemi hagyatékának egyfajta
összegzése: a könyveibõl kivá-
logatott gondolatok megidézik
mû vészi világlátását, lényeglátó
képességét, gondolkodásmód-
ját – sõt, humorát is.

A5, 128 oldal, fû zött, 2200 Ft

HHAARRMMAATT  KKIIAADDÓÓ
1113 Budapest, Karolina út 62.

Tel./fax: 466-9896
E-mail: harmat@harmat.hu • www.harmat.hu

PHILIP YANCEY 
ÉS TIM STAFFORD
MMaaggyyaarráázzaattooss  BBiibblliiaa

A megújított nyelvezetû, teljes
Károli-Bibliához kapcsolt, köz-
érthetõ és informatív ma-
gyarázó jegyzetek, háttér
információk és térképek
segítenek áthidalni a kul-
turális szakadékot a mai
olvasók és a Biblia évezre-
dekkel ezelõtt íródott könyvei
között.

160x230 mm, 1564 oldal 
fû zött, 9980 Ft

HHUUNNGGAARROOVVOOXX  KKIIAADDÓÓ
1137 Budapest, Radnóti M. u. 11.

Tel./fax: 340-0859
E-mail: info@hungarovox.hu • www.hungarovox.hu

FEUER ISTVÁN
AA  ccssooddáállaattooss  FFiirreennzzee
Firenze történelme és 
mû emlékei
A könyv újszerû módon mutatja
be Firenze mû emlékeit. Min-
denhez részletes magyarázatot
fû zve úgy, hogy az olvasó meg-
érthesse a mû tárgyat magát,
hátterét, továbbá a számos
összefüggést, amely a tárgyat,
illetve annak alkotóját más mû -
vekhez köti.

B/5, 544 oldal, fû zött, 4400 Ft

KK..UU..KK..  KKIIAADDÓÓ
1138 Népfürdõ u. 15/E • Tel./fax: 359-1634

E-mail: kjozsef@kukkiado.hu • www.kukkiado.hu

VARGA-KÖRTVÉLYES
ZSUZSANNA

IIsstteenn  õõrrzzii  ttiittkkaaiitt

Három dunántúli család sorsa
1848-tól. Három lány ábrándozik
szerelemrõl, családról, négy
fiatalember vág neki az életnek,
ám terveiket keresztülhúzza a
történelem. Szerelmek, küzdel-
mek, sajátos sorsok bontakoz-
nak ki a szerzõ újabb olvas-
mányos nagyregényében.

135x200 mm, 448 oldal, kötött, 4500 Ft

KKAASSSSÁÁKK  KKÖÖNNYYVV--  ÉÉSS  LLAAPPKKIIAADDÓÓ  KKFFTT..
2111 Szada • Tel.: (30) 788-8082

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

AA  TTuuddááss  FFéénnyyee  áállttaall
Mesterek Tanítása
Szerk. Tõzsér Richárd, ford.
Angelisz Irini, Tõzsér Richárd,
Vágó Gy. Zsuzsanna

Hét hang az élet szépségérõl.
Seneca, Kung Fu-ce, Tolsztoj,
Kalimonasz, Marcus Aurelius,
Mikhail Naimy, Tatiosz a szere-
tet világán alapuló látásmód
mestereiként szólnak hozzánk:
„Az egész világ a tiéd lehet, ha
akarod. Hát élj vele.”

BÖLCSESSÉGEK KINCSESTÁRA 40. KÖTET
98x165 mm, 144 oldal, kötött, 1490 Ft

TATIOSZ
MMiinnddeenn,,  aammii  EEmmbbeerrii  
Minden, ami az Élet

Tatiosz útra bocsátó könyve
Szerk., ford. Vágó Gy.

Zsuzsanna és Tõzsér Richárd
„Ez a Te életed. És Rólad szól.
A legközelebb önmagadhoz –
Te magad állsz. Egyetlen
boldog ember is boldogabbá
teheti a nagyvilágot. Egyetlen
helyesen élt élet is az em-
beriség kincsévé válik." Tatiosz
levelei a szeretet tiszta nyelvén.

BÖLCSESSÉGEK KINCSESTÁRA 41. KÖTET
98x165 mm, 120 oldal, kötött, 1490 Ft

KALIMONASZ
GGoonnddoolljj  aa  SSzzeerreetteettrree......
Szerk. Tõzsér Richárd, Ford.
Vágó Gy. Zsuzsanna és
Tõzsér Richárd

„Gondolj a Szeretetre, hiszen
tudod, amire gondolsz, mindig
abban élsz... Az emberi szere-
tet azt jelenti: emberi kapcso-
lat. A Szeretet ennél sokkal
többet jelent: mindent.” Kali-
monasz legszebb 300 gondo-
lata, és írásai a szeretetrõl.

BÖLCSESSÉGEK KINCSESTÁRA 42. KÖTET
98x165 mm, 128 oldal, kötött, 1490 Ft

TATIOSZ, KALIMONASZ 
és mások 
AA  sszzeerreetteett  jjóókkíívváánnssáággaaii
Szerk. Tõzsér Richárd, 
ford. Vágó Gy. Zsuzsanna

„Kívánom neked a napfény
ízét és melegét, hogy min-
den, ami az életben szép,
kísérjen téged szüntelen.”
Thalasszinosz... A szeretet
jókívánságai azok a szép-
ségek, amelyeket szeretetbõl
adunk egymásnak ajándékba.

BÖLCSESSÉGEK KINCSESTÁRA 43. KÖTET
98x165 mm,  128 oldal, kötött, 1490 Ft

TÕZSÉR JÁNOS
VViiddáámm  KKaattoonnaakköönnyyvv

Nevetés angyalbõrben

Derû s, ironikus novellák a
régi idõktõl napjainkig. Ami
közös bennük: az a katona.
Az esendõ, máskor okos és
ravasz, szelíd vagy erõsza-
kos katona. Velük történnek
meg azok a képtelenségek,
melyeken különös módon,
évek múltán nevethetünk…

Rodney Pike amerikai 
mû vész képével a borítón,

125x210 mm, 208 oldal,
kötött, 2900 Ft

MMÓÓRRAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1134 Budapest, Váci út 19.

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

HOHOL ANCSA 
– BORIS JULI
TTeerrkkaa  
ééss  aa  mmaanndduullaakkaallaanndd

Terka egy cserfes,
négyéves kislány. Önálló
véleménye van minden-
rõl, szüntelenül kérdez, és
más szemmel nézi a vilá-
got, mint a felnõttek. Akik
már ismerik, tudják, hogy
Terkával mindig történik

valami. Most sincs ez másképp, ezúttal egy rövid, de
annál izgalmasabb kórházi látogatás vár rá. Még egy
mandulamû tét is lehet kaland! Terka-könyvek

Ill.: Horváth Eszter, 32 oldal, 1699 Ft

BOLDIZSÁR ILDIKÓ
EEssttii  mmeesséékk  ––  lláánnyyookknnaakk

Idén karácsonyra jelenik
meg az Esti mesék-sorozat
elsõ két kötete: az egyik a
lányoknak, a másik a fiúknak
szól. A meséket –
könyvenként tizenhat
gyönyörû és tanulságos
történetet – Boldizsár Ildikó
író-mesekutató válogatta
különbözõ kontinensek,
európai, ázsiai, afrikai és
amerikai mesékbõl. A külön-
leges kiállítású, színes kötet saját olvasásra, együtt
olvasásra és felolvasásra egyaránt ajánlott.

Ill.: Kõszeghy Csilla 104 oldal, 2999 Ft

PHILIP REEVE
OOlliivvéérr  ééss  aa  TTeennggeerrkkóóccookk

Olivér felfedezõ-családban
nõtt fel, de élete legnagyobb
kalandja csak most kezdõ-
dik!
Nekivág új barátaival – egy
mogorva vén albatrosszal,
egy rövidlátó hableánnyal és
egy barátságos szigettel,
akit Szirtesónak hívnak –,
hogy megkeresse eltû nt
szüleit. Ám mielõtt bele-
foghatna a mentõakcióba,

bosszantó tengeri majmok egész seregével kell
megküzdenie.

Ford.: Ajkay Örkény, Sarah McIntyre rajzaival
208 oldal, 2499 Ft

www.ujkonyvpiac.hu
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BIOENERGETIC KIADÓ
www.bioenergetic.hu

Sokszor érzed ma-
gad kimerültnek 
és szükséged van 
egy kis pluszener-
giára? Karcsúbb 
alakra, feszesebb, 
kisimult arcbőrre 
vágysz? Szeretnél 
tenni valamit az 
e g é s z s é g e d é r t , 
vagy egyszerűen 
csak fel akarod tur-
bózni magad? Ha 
a válaszod igen, 

akkor a smoothie-kat neked találták ki! Elkészí-
tésük gyors és egyszerű, rendszeres fogyasztá-
sukkal megőrizheted egészségedet, meg� ata-
líthatod szervezetedet.

ÁRA: 3400 FT 

Christine Bailey:
Smoothie-könyv

kkkkkk hi kk k d

Eckhart Tolle és Wayne W. Dyer:
Miért fontos, hogy rendkívüliek 

legyünk?

Pállay Kovács Szilvia:
Indigó- és kristálygyermekeink 

alkotásaik tükrében

Az éber álmodás se-
gítségével az alvásra 
szánt időt pszichés 
és spirituális fejlő-
désünkre fordít-
hatjuk. A könyv ben 
leírt módszer segít-
ségével ráébredünk 
negatív kivetítése-
inkre, kétségeinkre 
és látszólagos kor-
látainkra, és meg is 
változtathatjuk azo-
kat. „Rázzuk hát fel 
azt a párnát, készül-
jünk fel az alvásra, és 
kössük be magunkat, mert nagy út áll előt-
tünk!”

ÁRA: 2300 FT

Balogh Béla: Szabadulás az 
érzelmek fogságából

Tanulj meg félelem nélkül élni!

Charlie Morley: Éber álmodás
Hogyan válj tudatossá az álmaidban?

Az indigó- és a 
kristálygyerekek 
magasabb érték-
rendű világba visz-
nek át minket, ha 
fogadjuk az üze-
netüket, és nem 
akarjuk belepré-
selni őket rosszul 
működő, materi-
alista világunkba, 
sztereotípiákba. A 
könyv segít a szü-
lőknek, hogy más-
képp közelítsenek 
szeretett, de kü-

lönleges és a társadalmi elvárásokhoz nehezen 
illeszkedő csemetéjükhöz.

ÁRA: 2300 FT

A női ejakuláció a női
test erőteljes, gyö-
nyörű, jótékony ha-
tású és meglehető-
sen titokzatos szexu-
ális reakciója. Olyan
személyes szabad-
ságot és erőt érzünk 
általa, ami nagyban 
hozzájárul általá nos 
egészségünkhöz és 
boldogságunkhoz. 
A fokozott G-ponti
gyönyör kapuként 
szolgál saját érzel-
meink megismeré-
séhez, segít legyőz-
ni a traumákat, lelki gátakat. 

ÁRA: 2900 FT

Deborah Sundahl: 
A G-pont és a női ejakuláció

Szerelmi bánat, gyász
váratlan anyagi veszte-
ség olyan hullámvölgy-
be sodorhat, amelynek 
hatása hónapokig is el-
tarthat. A fájó érzelmek 
és szomorú gondolatok 
komoly veszélyt jelen-
tenek egészségünkre. 
A könyv és a CD-n
hallható meditáció se-
gít, hogy újra megtalál-
juk a belső  egyensúlyt. 

(AJÁNDÉK CD-VEL) 
ÁRA: 2990 FT
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Ki vagyok én? Mit ke-
resek itt? Mi az élet ér -
telme? A két nagy hatású 
spirituális tanító őszin-
te, megindító beszélge-
tésben válaszolja meg 
létezésünk alapvető 
kérdéseit. Eckhart Tolle 
és a nemrég elhunyt 
Wayne W. Dyer humo-
ros stílusban rámutat-
nak, miért vagyunk a 
magunk módján mind-
nyájan rendkívüliek.

(DVD-VEL) ÁRA: 2950 FT

ÚJ!

Lénárt Gitta:
Élő ételek ünnepnapokra 

Az ünnepek meg-
szakítják a hétköz-
napok egyhangú-
ságát, ilyenkor 
megpihenünk ki-
csit, többet va-
gyunk szeretteink-
kel, és átad juk ma-
gunkat az ünnepi 
hangulatnak. A 
művészi fotókkal 
illuszt rált gyönyö-
rű könyv segít, 
hogy a természet 
kincseiből valódi 
művészi alkotáso-

kat varázsoljunk az ünnepi asztalra anélkül, 
hogy kompromisszumot kellene kötnünk az 
étkezés terén. 

ÁRA: 3690 FT

SSSS
vv
ss
bbb
hhh
ttt
é
kk
tt
AA
hh
ggg
jjj

SIKER!

ÚJ!

Vianna Stibal:
ThetaHealing – Betegségek és 

rendellenességek 

A ThetaHealing és a ThetaHealing haladóknak 
könyvekhez kapcsolódó, ám önmagában is 
teljes mértékben használható kézikönyv több 
tízezer konzultáció eredményeképpen szüle-
tett meg, közel kétszáz betegség és rendel-
lenesség leírását, illetve az azokhoz tartozó 
intuitív meglátásokat, gyógymódokat, letöl-
téseket és étrend-kiegészítőket tartalmazza.

ÁRA: 4490 FT

Olga Häusermann Potschtar – 
Klaus Jürgen Becker:

Orosz információs gyógyászat 
Az orosz gyógyító
technikák rövid, 
könnyen elvégezhe-
tő összpontosítási 
gyakorlatok, ame-
lyek mindenki szá-
mára lehetővé teszik 
a tudatfejlesztést és 
saját valóságának az 
irányítását. A megle-
pően hatékony mód-
szer segítségével 
helyreállíthatjuk az 
egészségünket és 
szerencsés esemé-
nyeket teremthetünk 
az életünkben.

ÁRA: 2440 FT

ÚJ!





TÓTH KRISZTINA
AA  lláánnyy,,  aakkii  nneemm  bbeesszzéélltt

Tóth Krisztina meséjében külö-
nös módon fonódik össze egy
teknõben született lány, szülei
és három testvér története.
Otthonra lelhet-e az elhagyott
gyermek? Látja-e valaha édes
szüleit? Az örökbefogadott
lánynak a magány, az emléke-
zés segít hazatalálni, miközben
a csillagok ugyanúgy ragyog-
nak mindnyájukra.

Ill.: Makhult Gabriella
32 oldal, 2499 Ft

NEMES NAGY ÁGNES
AAzz  aarraannyyeeccsseett  ––  KKeelleettii  mmeessee

Szádeli, az árva kisfiú kap egy
aranyecsetet, és minden meg-
elevenedik, amit megfest vele.
Vajon a gonosz császárt is meg
tudja fékezni? Nemes Nagy
Ágnes kínai népmese alapján
írt verses meseregénye Schall
Eszter légies illusztrációival
jelenik meg.

Ill.: Schall Eszter, 104 oldal, 2499 Ft

SZABÓ MAGDA
ÁÁllaarrccoossbbááll
Az Álarcosbál akkor játszódik,
amikor a nõk büszkék arra,
hogy saját keresetükbõl maguk
fizetik a krémest és a randevút.
És mégis, mintha minden ma
történne: Egy kislány titkokkal
teli élete egyszerre csak
megtelik örömmel és ehhez
nem is lehet más díszletet talál-
ni, mint egy álarcosbált! 
Ill.: Reich Károly, 248 oldal, 1999 Ft

FRANKOVICS GYÖRGY
AA  bbûû  vvööss  ppuusskkaa

Frankovics György etnográfus, író
legújabb gyû jteménye a roma
mese- és mondavilágba vezet
bennünket. A gyönyörû kiállítású,
különleges és hiánypótló kötetben
Dráva menti beás cigány, horvát
és balkáni cigány népmesék kap-
tak helyet.

Mesék romákról
Ill.: Herbszt László, 208 oldal, 2999 Ft

KELLY ORAM
CCiinnddeerr  eess  EEllllaa
Ella nyolc hónapja vesztett e el
édesanyját egy balesetben, õ
pedig súlyos sérüléseket szen-
vedett. Most gyerekkora óta
nem látott apjához meg annak
új családjához kell költöznie.
Egyvalaki tartja benne a lelket:
Cinder, akivel évek óta barátok
a neten, de sosem találkoztak. 

LOL-könyvek Ford.: Vándor
Judit, 408 oldal, 2499 Ft

E. RIGON – B. COSTA-PRADES
TTúúllééllééssii  ttiippppeekk  kkaammaasszzooddóó  lláánnyyookknnaakk

JACQUES ARENES–BERNADETTE COSTA-PRADES
TTúúllééllééssii  ttiippppeekk  kkaammaasszzooddóó  ffiiúúkknnaakk

Ikerkönyv kiskamasz lányoknak és fiúknak – Arról, hogy
milyen nehéz egy kamaszodó gyereket elviselni,
bizonyára minden felnõttnek van tapasztalata. Arra
azonban, hogy milyen nehéz kamaszodó gyereknek
lenni, már nem biztos, hogy mindenki emlékszik.

Ford.: Lantos István, ill.: Jacques Azam, 1999 Ft/kötet

JIM ELDRIDGE
5500  ttéénnyy,,  aammiitt  ttuuddnnoodd  kkeellll  aazz  eellssõõ vviilláágghháábboorrúúrróóll

5500  ttéénnyy,,  aammiitt  ttuuddnnoodd  kkeellll  aa  mmáássooddiikk  vviilláágghháábboorrúúrróóll
Fedezd fel, hogyan változtatta meg a két világháború a
világot! Megdöbbentõ adatok, részletes térképek,
színes grafikák és archív fotók sokasága segít eliga-
zodni a történelmi korszakok eseményeiben. A kötetek
végén „Ki kicsoda?”, fogalommagyarázat, valamint
név- és tárgymutató található.

Ford.: Zsuppán András, szaklektor: Majtényi György,

80 oldal, 2499 Ft/kötet

TTAARRAANNDDUUSS  KKIIAADDÓÓ
9024 Gyõr, Baross Gábor út 73.

Tel./fax: (30) 936-2590
E-mail: mile.ibolya@tarandus.hu • www.tarandus.hu

FÁBIÁN GYÖRGY
SSzzeenntt  LLáásszzllóó--vvéérr

Valahol létezik a serleg,
amelybe a hét vezér a vérét
csorgatta, és a kés, amellyel
sebet ejtettek magukon. Egy
sötét erõ zsoldosai mindent
bevetnek, hogy megtalálják.
Ám a Fabiani õrnagy vezette
kis csapattal nem számoltak.

142x190 mm, 584 oldal
3490 Ft

DAVID VANN
AAkkvváárriiuumm

A tizenkét éves Caitlin iskola
után mindennap az akváriumba
megy, amíg édesanyját várja,
hogy hazainduljanak. Egy nap
összetalálkozik egy öregember-
rel, aki éppúgy bolondul a
halakért, mint õ maga. E furcsa
barátság azonban sötét titkok
nyomára vezeti.

125x190 mm, 256 oldal, fûzött,
2990 Ft

TAN TWAN ENG
EEssõõccssiinnáállóó

1939, Malajzia. A tizenhat éves
Philip Endó szan tanítványa
lesz, akit kötelessége a japá-
nokhoz fûz – ám ez késõn tuda-
tosul Philipben. A fiúnak min-
dent kockára kell tennie, hogy
megmentse azokat, akiket aka-
ratlanul is halálos veszélybe
sodort.

142x190 mm, 608 oldal, fûzött, 4690 Ft

LILY KING
EEuuffóórriiaa

Bankson Új-Guineában találko-
zik a híres antropológus házas-
párral. Valósággal lángra lob-
ban az éles eszû nõ közel-
ségétõl, miközben bámulattal
tölti el az ambiciózus férj barát-
sága is. Szenvedélyes kapcso-
latuk hamarosan megpecsételi
sorsukat.

135x210 mm, 272 oldal
fûzött, 2990 Ft

PATRICK MODIANO
NNáásszzúútt

Jean véletlenül értesül egy
francia nõ öngyilkosságáról, és
rádöbben, hogy ismerte az
elhunytat. Úgy dönt, hogy
felderíti az életét. Húsz évvel
korábban találkoztak a francia
riviérára menet, ahol Ingrid és a
férje menedéket találtak a
háború elõl.

125x190 mm, 168 oldal
fûzött, 2490 Ft

HÉCTOR TOBAR
AA  ssööttéétt  mmééllyybbeenn

A chilei Copiapó melletti bánya
2010 augusztusában 33 bá-
nyászt temetett maga alá 69
napra. A Pulitzer-díjas Héctor
Tobaré lett a kiváltságos le-
hetõség, hogy meghallgassa,
majd könyvében elmesélje a
föld alatt rekedt férfiak és hoz-
zátartozóik történet.

135x210 mm, 448 oldal
fûzött, 3890 Ft

11
www.ujkonyvpiac.hu
Ú J KÖNYVPIAC

M
ór

a 
K

ön
yv

ki
ad

ó





Rainer Maria Rilke
MÁRIA ÉLETEMÁRIA ÉLETE
Farkasfalvy Dénes műfordítása 
nyomán a mű először jelenik meg 
magyar nyelven. Az eredeti német 
szöveget is közlő kiadvány minden 
versét egy-egy gyönyörű klasszikus 
művészeti alkotás illusztrálja.
Keménytáblás, 112 oldal, 2400 Ft

Keller Péter
AZ ÉLŐ GÁRDONYI-ARCAZ ÉLŐ GÁRDONYI-ARC

A szerző tudatos koncepcióval, értékke-
reső és értékfelmutató szemlélettel építi 

föl dédapja, Gárdonyi Géza rendkívül 
összetett írói arculatát. A kötetet 16 ol-

dalas képmelléklet, Jókai Anna előszava
és Cs. Varga István irodalomtudós

tanulmánya foglalja keretbe.
Puhafedeles, 340 oldal, 2400 Ft

Kalász Márton
GYERMEK-BÁBELGYERMEK-BÁBEL
Gyermekkora ihlette a Kossuth- és 
Stephanus-díjas írót, költőt, műfordítót, 
hogy immár 80. életévén túl, egy nagy-
városban élve, a hajdani vidéki ősök 
világát és hagyományát felelevenítve 
novellák, versek és esszék formájában 
tárja az olvasók elé gondolatait.
Puhafedeles, 160 oldal, 1600 Ft

Rónay László
KATOLIKUS RENESZÁNSZKATOLIKUS RENESZÁNSZ
Kiváló lelki emberek, valamint

a magyar hagyománytörténetben
is komoly érdemeket szerző kutatók

és tudósok támogatták a katolicizmus 
XX. századi reneszánszát.

E kötettel a szerző rájuk emlékezik.
Puhafedeles, 248 oldal, 2500 Ft

Johannes Scottus Eriugena
A TERMÉSZETEKRŐL –A TERMÉSZETEKRŐL – 
PERIPHYSEON I.PERIPHYSEON I.
Középkori Keresztény Írók sorozat
A kötet a Karoling-kor legnagyobb filozó-
fusának és teológusának főművét közli.
A Periphyseon első könyvének jelen 
kiadása az első magyar önálló Eriugena-
kötet, Vassányi Miklós fordításában.
Keménytáblás, 248 oldal, 2900 Ft

Szent István Társulat
www.szitkonyvek.hu

vevoszolgalat@stephanus.hu
06 (1) 318–6957



TTEESSSSLLOOFFFF  BBAABBIILLOONN  KKIIAADDÓÓ
1075 Budapest, Károly krt. 3/A
Tel: 322-3871 • Fax: 322-6023

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

ROB HARRELL
ZZaarrff  éélleettee

Lehengerlõen vicces mesere-
gény Zarfról, a kiskamasz
trollról, aki barátaival, a saját
árnyékától is megijedõ ifjú
Kismalaccal és a nem túl vic-
ces udvari bolonddal útnak
indul, hogy megmentsék a
királyt. Vajon sikerül elérnie,
hogy õt is tiszteljék a suliban?

154x210 mm, 288 oldal
kötött, 2990 Ft 

MARGIT AUER
MMáággiikkuuss  áállllaattookk  iisskkoolláájjaa

––  AA  kkíísséérrtteettffoollyyoossóó

Mi történik az olvasás éjsza-
káján a toronyszoba sötét-
jében? Hogyan kerülnek a
gyerekek az iskola kísértet-
folyosójára? Miért robban le
állandóan Mr. Morrison mini-
busza? És a legfontosabb: ki
kap újabb mágikus állatot?
Ne feledd, a kaland foly-
tatódik!

154x210 mm, 208 oldal, kötött, 2990 Ft

TTIINNTTAA  KKIIAADDÓÓ
1116 Budapest, Kiskõrös utca 10.

Tel.: 371-0501 • Fax: 371-0502
E-mail: tviola@tintakiado.hu • www.tintakiado.hu

BÁRDOSI VILMOS
SSzzóólláássookk,,  kköözzmmoonnddáássookk  
eerreeddeettee
Frazeológiai etimológiai szótár

A könyvbõl megtudhatjuk,
milyen képalkotó szemlélet,
nyelvi, mûvelõdéstörténeti,
történelmi, irodalmi, néprajzi,
szokástörténeti háttér alapján
alakultak ki a szólások, köz-
mondások, szállóigék.

A MAGYAR NYELV
KÉZIKÖNYVEI

B/5, 746 oldal, kötött, védõborítóval, 7990 Ft

TTRRIIVVIIUUMM  KKIIAADDÓÓ
1112 Budapest, Menyecske u. 3.

Tel./fax: 248-1263
E-mail: konyvek@triviumkiado.hu • www.triviumkiado.hu

ANN LEARY
EEggyy  jjóórraavvaallóó  hháázz

Hildy Good csúcsingatlanos
keserédes élettörténetén át
megismerjük az önbecsapás
mámorító, pillanatnyi világát,
melyet az alkohol sötét démon-
jai hoznak. A sokakat érintõ,
komoly kérdéseket feszegetõ
humoros, ám kegyetlenül õ-
szinte regény filmváltozatában
Robert De Niro és Meryl Streep
lesz a két fõszereplõ.

3490Ft

ROBERT LAWSON
NNaavviinnaa,,  aa  kkaarrááccssoonnyy  aannggyyaallaa

A Lélek útja címû kötetbõl
megismert David békét lelt,
fájdalmát elengedte. A kará-
csonyt megelõzõ estéken a
barátoknak és a gyermekek-
nek Navináról, egy angyalról
mesél, aki szent feladatának
tekinti, hogy fényt és meleg-
séget vigyen az emberek
szívébe. Hét este, hét történet
elevenedik meg, melyek mély
erkölcsi és lelki tanításokat
tartalmaznak.

3490 Ft

FATIMA MELEK
HHüürrrreemm  bboosszzoorrkkáánnyyaa

Rettenetes titok köti össze a
Fényességes Portát a sziget-
vári mocsarakkal. A Hürremet
gyászoló Szulejmán hadjárata
és a hárembéli intrikák utolérik
Magyarországot is. Gyöngyi
Arszlán pasa budai háremébe
kerül, akinek bár elnyeri tet-
szését, de az egy újjal sem
nyúl hozzá. Vajon miért?
Hõsnõnk a TV sorozatban
megismert szultánok és ágya-

sok méltó ellenfele lesz! 4490 Ft

DOLORES REDONDO
AA  ccssoonnttookk  öörröökkssééggee

Navarra trilógia II.

A baszk Pireneusokban fekvõ
Baztan-völgyben Amaia Sala-
zar felügyelõnõ a „basajaun-
bûntettek” elkövetésével vá-
dolt Jasón Medina perét kíséri
figyelemmel, ám a férfi öngyil-
kossága miatt az ügyet lezár-
ják. Amaia a vádlott neki cím-
zett búcsúüzenete nyomán,
mely mindössze egy szó, is-
mét a mitológia, a keresztény-
ség és a mágia világában keresi a választ.

3690 Ft

VVIIVVAANNDDRRAA  KKÖÖNNYYVVEEKK
2040 Budaörs, Bor utca 34.

Tel.: (20) 925-3031
E-mail: vivandra@gmail.com

RÉMI COURGEON
BBoottooccsskkaa

„Paulina volt az igazi neve,
mégis mindenki Botocskának
hívta. Talán mert rajta kívül
csupa férfi volt a családban.
Nem rosszak, csak hát koc-
kafejû, kocka hasú fiúk. Bo-
tocskát egészen más fából
faragták...”

210x297 mm, 40 oldal, kötött,
védõborítóval, 2800 Ft

„TUDÓS BOB”
PFLUGFELDER ÉS STEVE

HOCKENSMITH
AA  ttiittkkooss  üüggyynnöökköökk  

öösssszzeeccssaappáássaa

Nick és Tesla sikeresen elbánt
egy emberrabló bandával, és
legyõzött egy robothad-
sereget. Rájuk férne egy kis
pihenés! Ám máris kezdetét
veszi a következõ rejtélyes
ügy: az ikrek rájönnek, hogy
egy kém férkõzött közéjük.
Vajon ki lehet az? NICK ÉS TESLA

127x177 mm, 280 oldal, kötött, 2800 Ft

ZZÖÖLLDD--SS  SSTTUUDDIIOO
1025 Budapest, Apostol u. 27.

Tel.: 326-0016
E-mail: zold-S@zold-S.hu • www.zold-S.hu

IIkkoonn--nnaappttáárr  22001166
Ikonos falinaptár görög- és
római katolikus ünnepekkel
Szerk.: Verdes Sándor

Hagyományos termék, már
tizenötödik alkalommal. Iko-
nok / Tapani Aarnio (Finnor-
szág) festõmûvész alkotá-
sai/, gk. és rk. ünnepek, pol-
gári naptár. Mini és nagy-
ikonos változat (pl. cégek-
nek) is.  A Bibliából vett idé-
zetek az irgalmassághoz
kapcsolódnak.

IKONOS FALINAPTÁR
240x330 mm, 14 oldal, ikerspirál kötés, 1800 Ft

ZZRRÍÍNNYYII  KKIIAADDÓÓ  --  HHMM  ZZRRÍÍNNYYII  NNOONNPPRROOFFIITT  KKFFTT..
1087 Budapest Kerepesi út 29/B.

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

BEDÉCS GYULA
AA  DDoobbeerrddóóttóóll  aa  DDoolloommiittookkiigg
Útikönyv az elsõ világháború
magyar emlékeit 
keresõknek II.
Habár az elsõ világháború
csataterei nem magyar földön
vannak, a mi katonáink vére
és könnye kötõdik az emlé-
kekhez. A látogatók különös
érzésekkel közelednek egy-
egy sírhoz, emléktáblához,
ezért hozzájuk sajátos veze-
tõre van szükség.

295 oldal, fûzött, 5500 Ft

HHaaddiikkrróónniikkaa
Dobozkönyv a 

II. világháborúról

A könyv Magyarország
második világháborús
részvételét mutatja be a
területi visszacsatolásoktól
a hadifogságig. Mellék-
letek: 95 korabeli doku-
mentum, igazolvány, röpcédula, 2 DVD, katonadalok
CD-je és két vadászrepülõ század hímzett karjelzése.

68 oldal, kötött, 13.900 Ft

HELGERT IMRE 
– NÉGYESI LAJOS
AA  HHõõssöökk  tteerree  --
TThhee  HHeerrooeess''  ssqquuaarree
A nemzeti kegyelet megszen-
telt tere – A sacred place of
national tribute
A kétnyelvû kötet bemutatja a
magyarság nemzeti emlékhe-
lyévé vált Hõsök terének épü-
leteit és emlékmûveit, miköz-
ben történelmi idõutazásra is
invitál, megidézve azokat az

eseményeket, amelyeknek a tér adott helyet az elmúlt
mintegy száz évben.

223 oldal, kötött, 5400 Ft

BONHARDT ATTILA –
PÁNCZÉL MÁTYÁS – et. al.

AA  mmaaggyyaarr  ppáánnccééllooss--
aallaakkuullaattookk  ttöörrttéénneettee

Harckocsik, páncélosok 
a magyar haderõben

A hazai páncélosalakulatoknak
komoly múltja van: ismerjük lét-
rehozásukat, fejlesztésüknek a
történetét. Ez a kötet hitelesen
mutatja be a fegyvernem koro-
kon átívelõtörténetét, és erõsíti a
hozzá tartozó generációk közötti
összetartozás érzését.

318 oldal, kötött, 6000 Ft

GONDOS LÁSZLÓ 
– NAGY ANDRÁS – e t. al.
RReeppüüllõõáásszzookk  11991144  ––11991188
Az Osztrák–Magyar 
Monarchia legsikeresebb
légjárói és felszerelésük

A szerzõk egyéni szak-
területüknek megfelelõen be-
mutatják azokat a repülõgé-
peket és fegyverzetet, amivel
a légi csatákat megvívták,
ismertetik a repülõkatonák
egyenruháját és felszereléseit,

az általuk használ jelvényeket és jelképeket.
339 oldal, kötött, 7500 Ft
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Rózsák meséi
3990 Ft
240 × 310 mm
132 oldal 
bélelt borító

Repülő gépezetek
5990 Ft

285 × 230 mm
30 oldal 

összeszerelhető elemekkel

Tanuljunk a zenéről
3990 Ft

220 × 280 mm
90 oldal 

keménytáblás, spirálozott
Mesélő Biblia

2990 Ft
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48 oldal 
bélelt borító
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3990 Ft
250 × 305 mm
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Az erdei manók legendái
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