
AABBAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1114 Budapest, Bartók B. út 55.

Tel./fax: 212-2443
Email: atlantic.new@chello.hu • www.atlanticpress.hu

KÁROLYI HORTENZIA
SSmmaarraaggddzzöölldd  vveerrsseekk

Az önzetlen szerelemre épü-
lõ párkapcsolat örök asszo-
nyi problémáit önti szavakba
a szerzõ az érzelmekkel teli
kötetben. A CD-n verseit és
dalait népszerû mûvészek
Hernádi Judit, Voith Ági,
Bodrogi Gyula és Jordán Ta-
más – szavalják és éneklik.

150x235 mm, 
48 oldal + CD, kötve

védõborítóval, 2990 Ft

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

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

KASZÁS GYÖRGY–
ELEK LÍVIA

AAmmiitt  aa  ppaannddáákkrróóll  
ffeellttééttlleennüüll  ttuuddnnii  kkeellll

Bár azt mindenki tudja, hogy
rablóból lesz a legjobb pan-
da, de az olyan kérdésekre,
hogy szereti-e a panda a sült
kolbászt, mit tesz, ha bam-
buszfotelt lát, és mi történik,
ha berúg a jegesmedve
sminkese, csak ebben a
könyvben találhatunk vá-
laszt!

32 oldal, kötve, 1290 Ft

KASZÁS GYÖRGY - 
ELEK LÍVIA
AAmmiitt  aazz  oorroosszzlláánnookkrróóll  
ffeellttééttlleennüüll  ttuuddnnii  kkeellll

Az oroszlán az állatok kirá-
lya, vagyis róla aztán min-
denképpen tudnunk kell
egyet s mást. Például olyan
alapvetõ dolgokat, hogy mi-
ért szereti a zöldségest, mi-
ért nem néz soha tükörbe,
vagy hogy miért nem teszi a
kezét a szája elé, ha ásít.

32 oldal, kötve, 1290 Ft

JONATHAN STROUD
AA  ssiikkííttóó  llééppccssõõ  eesseettee

Feszültség, humor és elké-
pesztõen vad kísértetek. A
sikító lépcsõ esete egy hát-
borzongató sorozat elsõ kö-
tete. Történetek egy város-
ból, amelyben szellemek
garázdálkodnak. Az éjsza-
káid már sosem lesznek a
régiek.

Lockwood és Tsa.
fûzve, 320 oldal, 2980 Ft

JUSSI ADLER-OLSEN
AA  6644--eess  bbeetteeggnnaappllóó
A Q-ügyosztály esetei IV.

Az erõszak mindennapos
volt azon a kis dán szigeten,
amelyre szellemi fogyaté-
kosnak ítélt nõket és prostitu-
áltakat zártak. A Q-
ügyosztály dolgozói egy
egykor ott élt nõ eltûnési
ügye kapcsán egy 55 évvel
ezelõtti, de máig ható bûn-
esetre bukkannak.

Skandináv krimik
fûzve, 432 oldal,  3790 Ft

HISHAM MATAR
EEggyy  eellttûûnnééss  aannaattóómmiiáájjaa

A Férfiak földjén szerzõjének
új könyve egy család drámájá-
ról. Az Independent így ír róla:
Az a finom erotika és elegan-
cia, amellyel Matar leírja ifjú
hõse szembesülését a szere-
lemmel és a veszteségekkel,
egyfajta belsõ ragyogást köl-
csönöz a mûnek.

kötve, védõborítóval
224 oldal, 2980 Ft

JO NESBO
PPoolliiccee

Oslóban egy rendõrgyilkos-
ság sorozat okoz hisztérikus
hangulatot, a fõkapitányság
pedig tehetetlenül nézi embe-
rei elvesztését. Közben a kór-
házban egy kómában fekvõ
embert igyekeznek életben
tartani. Szobáját rendõrök õr-
zik, s kiléte szigorú titok.

Skandináv krimik, fûzve, 528 oldal, 3980 Ft

BBOOOOKKAARRTT  KKIIAADDÓÓ
530154 Csíkszereda, Márton Áron u. 49.

Tel.: 00-40-336/078-016
E-mail: office@bookart.ro • www.bookart.ro

MOLNÁR VILMOS
AAzz  öörrddöögg  mmeeggiinntt  CCssííkkbbaann

Ha Molnár Vilmos írta, akkor az
csak furcsán normális, játéko-
san komoly és földhözragadtan
fantasztikus kötet lehet. Mintha
Telezsák rajzolná Nyakigláb
portréját, és egyszer csak ott
állna a papíron Dióbél királyfi!
Vagy fordítva: Dióbél rajzolná… 

Csató József illusztrációival
120x212 mm, 
128 oldal, kötve, 2490 Ft

MARKÓ BÉLA
CCssaattoollmmáánnyy

Markó Béla teljesen új arcával
jelentkezik e kötetben. Keserû
iróniájú, indulatos közéleti ver-
seivel kiutat keres mai társadal-
munk válságos helyzetébõl. Té-
májában, formájában, stílusá-
ban is újdonságot jelent ez a
könyv a költõ életmûvében.

125x215 mm, 104 oldal
kötve, 2790 Ft

SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER
EEllíízziiuumm  ppaannzziióó

Hét novella, hét izgalmas törté-
net, melyek során hõseit a gro-
teszktõl a mindennapok realiz-
musán át, bizarr helyzetekbe
vezeti a szerzõ.

136x212 mm, 160 oldal
kötve, 2690 Ft
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CCZZEENNCCZZ  JJÁÁNNOOSS  FFEESSTTÕÕMMÛÛVVÉÉSSZZ  AALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY
7149 Báta, Fõ u. 17. • Tel.: (74) 490-704

E-mail: ruhlg@folio.hu

KRATOCHWILL MIMI, DR.
FELEDY BALÁZS, et. al.
CCzzeenncczz  JJáánnooss
Mûvészeti album (1885-1960)

Czencz János a két háború
közötti idõk ünnepelt festõje.
Kedvelt témái a tájképek, zsá-
nerképek, arcképek, csend-
életek, de leginkább ismer-
tek finom aktjai. A könyv 500
reprodukciót tartalmaz, a szö-
vegek német és angol nyel-
ven is olvashatók.

210x300 mm, kötve, 272 oldal, 6000 Ft

DDEEKKAAMMEERROONN  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1036 Budapest, Pacsirtamezõ utca 22/B

Tel./fax: 368-7803
Email: dekameron@dekameron.hu

www.dekameron.hu

ILLÉS GYÖRGY
JJeeggeess  bboorrzzoonnggáássookk

A népszerû szerzõ szelleme-
sen csipkelõdve, szórakoz-
tatóan és izgalmasan mutat-
ja be az emberi természet
furcsaságait, s a mai életünk
visszás jelenségeit, különös,
ám nagyon is ismerõs figu-
rákkal népesítve be történe-
teit. Jó könyv! Érdemes elol-
vasni!

A/5, 2490 Ft

JOÓ ANDRÁS (PÓ APÓ)
KKaallaannddoozzááss  
JJáávváánn  ééss  BBoorrnneeóónn

Hihetetlenül izgalmas, ér-
dekfeszítõ olvasmány. Cso-
dás, egzotikus tájakra kala-
uzol, méghozzá oly filmsze-
rûen, hogy az olvasása köz-
ben ott érezhetjük magun-
kat a helyszíneken, budd-
hista templomoknál, vulkán
környékén, pompás állatok
közelében, s megismerhet-
jük az ott élõ embereket.
Nagyon jó könyv.

A/5, 4680 Ft

FFAABBYYEENN  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
8976 Márokföld, 010/3. Hrsz.

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

VAVYAN FABLE
ÉÉddeess,,  mmiitt  aa  bbûûnn

A nagy sikerû elbeszéléskötet
újabb írásokkal bõvült, felfris-
sült kiadása. Megint köztünk
jár Talpig Jane, Gianetto had-
nagy, Zöld Cafat, Halálsikoly,
Ufo kapitány, a Homo Pacien-
sek – és a többiek. 

200x120 mm, 384 oldal
fûzve, 2499 Ft

kemény borítóval 3199 Ft

VAVYAN FABLE
MMeennnnyybbõõll  aa  ccssoonnttvváázz

Imogen a szabadstílusban
szeánszozó özvegyasszony
karácsonyozásra várja külö-
nös családját. A Kifürkész-
hetetlen Sors a kúriához ve-
zet két bûnözõt, az õket haj-
szoló zsarukat, és egy be-
kokszolt Mikulást.

200x120 mm, 448 oldal
fûzve, 2599 Ft
kemény borítóval 3199 Ft

FFRRIIGG  KKIIAADDÓÓ
2084. Pilisszentiván, Határ út 40.

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

VARGA CSABA
FFiillmm  ééss  SSttoorryybbooaarrdd

Varga Csaba: „Ezt a könyvet
nemcsak a filmkészítést gya-
korlók illetve gyakorolni vá-
gyók számára írtam, hanem
azoknak is, akik csupán ér-
teni szeretnék mindazt, ami
a filmkészítés szellemi hátte-
rében zajlik..”

B5, 238 oldal
kötve, 3200 Ft

BAKOS TÍMEA
TTééllii  öörröömmöökk  

mmúúllttuunnkk  eemmlléékkeeiivveell

E könyvet gyerekeknek és
felnõtt hozzátartozóiknak
ajánljuk a téli idõszakra.
Olvashatók versek, mesék,
szünidei beszámolók, rejt-
vények, különféle felada-
tok, érdekes ismeretter-
jesztõ írások a múltunkról.
Téli mûsorötleteket is kínál
a kötet.

B5, 140 oldal, kötve 

BARABÁSI LÁSZLÓ
AAzz  eemmbbeerriisséégg  ttöörrttéénneettee  --  IIVV..
kköötteett.. Új vallások, népek

A könyv az európai népek
történetét tárja az olvasó elé.
A szerzõ által tanulmányo-
zott történelmi folyamatok-
ban az európai õsnépnek
meghatározó szerepe volt,
melynek hagyománya a szé-
kely magyar kultúrában a
mai napig is felismerhetõ.
Posztumusz mû.

B5, 400 oldal, kötve 

KKAASSSSÁÁKK  KKÖÖNNYYVV  ÉÉSS  LLAAPPKKIIAADDÓÓ
2111 Szada, Dózsa György út 2/A.

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

AA  LLéélleekk  KKiinnccsseesskköönnyyvvee
Érezd a Lelkeddel

Antológia
Szerk.: Angelisz Irini

Tõzsér Richárd

A lélek kiváló ismerõinek
ajándéka. Hogy jobban
megérthessük az életünket,
hogy szebbé, emberséges-
sé tegyük körülöttünk a vilá-
got, hogy boldogan éljünk a
hozzánk tartozó emberekkel,
hogy megismerjük utunkat,
önmagunkat – ez a Lélek
Kincseskönyve.

Bölcsességek Kincsestára 36. kötet
A/6, 120 oldal, kötve, 1490 Ft

AAttttiikkaa  CCssiillllaaggaaii
Az ókor legszebb gondolatai
Szerk.:
Vágó Gy. Zsuzsanna
Tõzsér Richárd ford.

„Attika egének csillagai hét
titkot õriznek...” (Seneca)
Ókori görög, római és kínai
gondolkodók írásai, vallomá-
sai, üzenetei a mai kor em-
berének.

Bölcsességek Kincsestára
37. kötet

A/6, 120 oldal
kötve, 1490 Ft
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KKÖÖNNYYVVPPOONNTT  KKIIAADDÓÓ
1053 Budapest, Kossuth L. u. 14-18.

Tel.: 411-0175 • Honlap: www.konyvpontkiado.hu

LLaarroouussssee  
ggyyeerrmmeekkeenncciikkllooppééddiiaa
Szerk.: Isabelle Jeuge-
Maynart-Ghislaine Stora

„A könyv, amire a gyerekek
mindig is vágytak!” Az elsõ
általános enciklopédia,
amely bemutatja a gyerekek-
nek a körülöttük lévõ világot.

200x200 mm, 128 oldal, 
kötve, plüssborítóval, 3990 Ft

KKRRÓÓNNIIKKAA  NNOOVVAA  KKIIAADDÓÓ
1085 Budapest, Stáhly utca 2/A
Tel.: 365-4797 • Fax: 385-1941

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

KKééttbbaallkkeezzeess  
kkaammaasszzlláánnyyookk  kkéézziikköönnyyvvee

A több mint húsz éve megje-
lent népszerû könyv átdol-
gozását elsõsorban azoknak
az azóta már büszke édes-
anyáknak ajánljuk, akik ka-
maszlányukat szeretnék
megajándékozni a megújult
kötettel, melybe természete-
sen õk is bele-beleolvasnak.

190x210 mm, 204 oldal, fûzve, 3490 Ft

MMAADDAALL  BBAALL  KKFFTT
1183 Budapest, Gyömrõi út 85-91.
E-mail cím: l.kovacs@madalbal.hu

Telefon: 297-1278, 297-1620, (70) 702-8113

SRI CHINMOY
MMeeddiittáácciióó

A könyv szól a belsõ tapaszta-
latok megértésérõl, a meditá-
ció gyakorlati alkalmazásáról.
Sok praktikus gyakorlat és ta-
nács mellett 150 kérdést és
választ tartalmaz. Ajánljuk
mindazoknak, akik szeretnék
önmagukat megismerni. Aján-
dék fuvolazene CD-vel.

130x195 mm, 336 oldal
fûzve, 2300 Ft

MMÓÓRRAA  KKIIAADDÓÓ
1134 Budapest, Váci út 19.

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

RICHARD SCARRY
AAzz  áállrruuhhááss  bboollttii  sszzaarrkkaa  eesseettee..

Döbbenetes bûntények 
Tesz-Vesz városban

Rejtélyes eltûnések a hiper-
szupermarketben. „El sem tu-
dom képzelni, hogyan vihette
ki” – nyilatkozta Spann Elemér
üzletvezetõ. Vajon sikerül-e a
két rettenthetetlen mesterde-
tektívnek, Sárlakinak és Hal-
mosnak elkapnia az álruhás
bolti szarkát?

Tesz-Vesz sorozat
40 oldal, Richard Scarry rajzaival, 1990 Ft

LÁZÁR ERVIN
BBiikkffii  BBuukkffeenncc  BBuukkffeerreenncc
A Négyszögletû kerek erdõ 

A Négyszögletû Kerek Erdõ
lakóit mindenki ismeri. A Móra
Kiadó új Lázár Ervin-sorozatá-
ban Mikkamakka, Bruckner
Szigfrid, Dömdödöm és a töb-
biek kalandjai három kötetben
jelennek meg. A Bikfi-buk-
fenc-bukferenc klasszikus me-
séit Buzay István humoros raj-
zai illusztrálják. Vathy Zsuzsa
utószavával.

64 oldal, Buzay István rajzaival, 2490 Ft

LÁZÁR ERVIN
AA  hhééttffeejjûû  ttüünnddéérr

Lázár Ervin legnépszerûbb
mesegyûjteménye szüntelen
játék a szavakkal, a népi ha-
gyománnyal, az írói képzeletet
benépesítõ lényekkel. A Móra
Kiadó új sorozatában Molnár
Jacqueline festményei illuszt-
rálják a huszonkét történetet.
A kötet végén a kevésbé is-
mert szavak magyarázata és
egy utószó is olvasható.

128 oldal, Molnár Jacqueline rajzaival, 2790 Ft

SIRI KOLU
MMii,,  BBaannddiittááéékk  ééss  aa

rraabbllóókkaarraaookkee

Vilja egy kamarazenei táborban
unatkozik valahol Finnország
délkeleti hegyei közt. Szökésen
töri a fejét, és segítségül hívja a
különc Bandita családot. Vilja és
Banditáék fergeteges menekülõ
akciót hajtanak végre... És az
igazi kaland még csak ezután
kezdõdik! 

ford. Szakonyi Csilla
352 oldal, 2290 Ft

CÉCILE AUBRY regénye alap-
ján írta NICOLAS VANIER
BBeellllee  ééss  SSeebbaassttiieenn

Cécile Aubry klasszikus regé-
nyének izgalmas átdolgozása
és a belõle készült film a gyer-
mek és kutya közti örök barát-
ságról szól. A családi mozifilm
december 19-étõl a mozikban.

ford. Balla Katalin
344 oldal, 2190 Ft

NÓGRÁDI GÁBOR
AA  tteennggeerreenn  iiss  ttúúll

Csoda csak akkor történik, ha
nagyon hiszel benne. És akkor,
ha mindent meg is teszel érte.
Benedek tudja, hogy az édes-
anyja nem tûnt el végleg a ten-
ger hullámai között. Hisz benne,
hogy anyu él, és visszatér. Tel-
hetnek hetek és hónapok, lehet-
nek Benedek körül kételkedõ hi-
tetlenek, és szervezkedhet a na-
gyi, hogy új mamát hozzon a
házhoz, Benedek tudja: anya él! 

224 oldal, 2390 Ft

MARNI BATES
RRoocckksszzttáárrtt  kkaappttaamm  
kkaarrááccssoonnyyrraa!!  
Ford. Zalotay Melinda

Holly elõre tudta, hogy nincs az
a hatalmas óceánjáró, ahol
nyugiban átvészelheti a családi
karácsonyt, ha ott van két ször-
nyeteg unokatestvére, akik
mindjárt elsõ este kiutálják a
közös kabinból. A tengeribeteg
Holly így kénytelen két dolog-
gal néz farkasszemet: a világ

legdögösebb pasijával és egy paprikaspray-vel. 

LOL-könyvek, 304 oldal, 2190 Ft

VEKERDY TAMÁS
LLéélleekk--jjeelleennlléétt

A lélekjelenlét belsõ tartás, jó-
zan ítélõképesség, bátorság a
döntéseinkben és cselekvése-
inkben. Vekerdy Tamás Lélek-
jelenlét címû kötete olyan írá-
sok gyûjteménye, amelyben je-
len van a lélek és a szellem, a
szerzõ minden iránt nyitott, fo-
gékony és mozgékony szelle-
me. Szembeszegülésre és vitá-
ra sarkall, egyetértésre késztet,
vagy a rácsodálkozás örömét adja az olvasónak.

208 oldal, 2190

NNeemmzzeettttöörrttéénneetteekk
Szerk.: Peter Furtado
Ford. Zsuppán András

Hogyan látják a világ orszá-
gainak polgárai a saját múlt-
jukat?  Helyesen ítélik meg
az országok történelmét a
külföldi megfigyelõk? A
Nemzettörténetek elsõként
mutatja meg belülrõl a múl-
tat, ahogy az egyes orszá-
gok kutatói látják. A könyvet
kronológiai táblázatok és
gondosan kiválasztott, lát-

ványos képanyag teszi érdekesebbé. 
320 oldal, 6990 Ft

PPAAPPIIRRUUSSZZ  BBOOOOKK  KKIIAADDÓÓ
1126 Budapest, Böszörményi út 8.

Telefon: 214-5530
E-mail: papirusbook@gmail.com

SÁNTA GYÖRGY
AAzz  eessttee  jjoobbbb,,  mmiinntt  aa  rreeggggeell..  

MMiiéérrtt  hhaalltt  mmeegg  
aa  sszzééppssééggkkiirráállyynnõõ??

A szerzõ válogatott novelláit
tartalmazza a két kötet az
1959–2000 közötti idõszak-
ból. Kordokumentumok a
félmúltból és a közelmúlt
hétköznapjairól. Mély empá-
tiával megírt történetek em-
beri sorsokról, „alázatos kró-
nika” hétköznapi életekrõl,
egyszerûnek tetszõ, ám sok-
szor katartikus helyzetekrõl. 

I. köt.: 274 old., II. köt.: 324 old., fûzve, 2500 Ft/kötet

PPAARRKK  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1538 Budapest, Pf.: 539. • Tel.: 346-0560

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

ALICE MUNRO
MMeennnnyyii  bboollddooggssáágg!!

„Szokták mondani, hogy a no-
vella koronázatlan királynõje.
Most végre megkerült a korona
is.” Bán Zsófia. „Nálam Alice
Munro a befutó a legnagyobb
kortárs észak-amerikai író cí-
mére.” Jonathan Franzen.
2013 irodalmi Nobel-díjasának
ötödik kötete magyarul.

344 oldal
kötve, védõborítóval, 3900 Ft

JAMIE OLIVER
3300  ppeerrcceesseekk

„Megmutatom, hogyan ké-
szíthetsz el egy teljes menüt
röpke 30 perc alatt! Nem-
csak egy ételt, hanem egy
komplett ebédet vagy va-
csorát! Ha egyszer elkez-
desz az új módszeremmel
fõzni, nemcsak hogy imádni
fogod: sose fõzöl többé a ré-
gi módon!” Jamie

288 oldal, kötve, védõborítóval, 6900 Ft

RREEFFLLEEKKTTOORRFFIILLMM  KKFFTT..
3554 Bükkaranyos, Ady Endre u. 4.

Tel.: (46) 439-546
Megrendelés telefonon: (20) 777-3137

E-mail: szilagyi@reflektorfilm.hu • www.reflektorfilm.hu

SZILÁGYI MÁRTA, 
TÓTHÁRPÁD FERENC
MMeessééll  aa  tteerrmméésszzeett
Mesélve oktató természet-
filmek gyerekeknek

Természetismertetõ kisfilmek
5-8 éveseknek környeze-
tünkrõl, egészségrõl, bol-
dogságról. 

DVD, természetfilm
200 mûsorperc
11.900 Ft 
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SSPPRRIINNGGMMEEDD  KKIIAADDÓÓ
1113 Budapest, Bartók Béla út 96.IV/2

Tel.: 279-2527 • Fax: 279-0528
E-mail: info@springmed.hu • www.springmed.hu

DR.WINKLER GÁBOR, GÉZSI
ANDRÁSNÉ, DR.BARANYI ÉVA
GGaasszzttrroonnóómmiiaaii  vviilláággkkaallaauuzz

Egészségeseknek, lisztérzé-
kenyeknek, cukorbetegeknek
és fogyni vágyóknak 30 or-
szág 3oo receptleírása mellett
érdekességek a gasztronómia
világából, tanácsok a házilag
elkészítendõ ételekhez, nem
csupán egészségeseknek,
hanem azoknak is, akik súlyfö-
lösleggel rendelkeznek, liszt-
érzékenyek ill. cukorbetegek.

SpringMed Diétás Könyvek
130x200mm, 616 oldal, fûzve, 4900 Ft

SSZZAAKKTTUUDDÁÁSS  KKIIAADDÓÓ  HHÁÁZZ
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 36/b

Tel.: 273-2180 • Fax: 273-2189
E-mail: info@szaktudas.hu • www.szaktudas.hu

HHíírreess  ccuukkrráásszzddáákk  
ééss  kkáávvééhháázzaakk..

A gasztronómia édes asztala
Szerk.: Gerse László

Magyarország „Cukrászda-
ország" - tartják a külföldiek.
Albumunk ebbe a gasztronó-
miai csodavilágba invitálja íny-
csiklandozóan pazar köruta-
zásra olvasóit.

Híres könyvek
215x300 mm

123 oldal, kötve, 3900 Ft

VVaarrrrooddeessiiggnn
Szerk.:
Szujó Béla, Czeglédi Cecília

A belsõépítészet iránt érdeklõ-
dõknek ajánljuk a Varro De-
sign Studio 20 éves munkás-
ságát bemutató impozáns fo-
tóalbumot.

245x335 mm
173 oldal, kötve, 7990 Ft

SSZZÉÉPPHHAALLOOMM  KKÖÖNNYYVVMMÛÛHHEELLYY
1068 Budapest, Városligeti fasor 38. • Tel./fax: 351-0593

Email: iroszak@t-online.hu 
www.szephalom-konyvmuhely.hu

JÓKAI ANNA
NNaappookk

regény, 4. kiadás

A Kossuth- és Príma Primissi-
ma-díjas írónõ izgalmas, olvas-
mányos nagyregénye 1928-
1971-ig kíséri nyomon hõsé-
nek, Oláh Viktornak és család-
jának életét, széles panorámá-
ját rajzolva meg eközben a 20.
századi magyar társadalmi és
történelmi környezetnek.

B/5, 616 oldal
keménytáblás kötés színes,

fóliázott  envelope-pal, 4100 Ft

KÓSA SÁNDOR
MMiinntthhaa
regény 

Noha ez a szerzõ elsõ regé-
nye, jó tollú, gyakorlott író, aki-
nek humorral teli, szórakoztató
történetei  segítenek felidézni
a hetvenes évek fiatalságának
életét, a korabeli sorkatonai
szolgálat, az egyetemi évek
ma már abszurdnak tûnõ vilá-
gát.

B/5, 312 old., színes, fóliázott
karton kötésben, 2900 Ft  

TTAARRAANNDDUUSS  KKIIAADDÓÓ
9024 Gyõr, Baross Gábor út, 73.

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

RÉTI ATILLA
BBaaggoollyyvváárr

Bõ tucat novellát takar a Bagoly-
vár, ez a szellemi „udvar”, mely-
ben egyszerre van jelen a ha-
gyománytisztelet, a múltidézés,
a magántörténelem és az írói
elõdök meg- és felidézése.

142x190 mm, 144 oldal
kötve, 1750 Ft

GÁRDONYI GÉZA
AAmmiikkeett  aazz  úúttlleeíírróó  eellhhaallllggaatt

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

142x190 mm, 156 oldal
kötve, 2200 Ft

FÁBIÁN GYÖRGY
MMáárriiaa--ffeeggyyvveerr

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

142x190 mm, 628 oldal
fûzve, 3490 Ft

CARLA GALLI
KKii  ffiizzeettii  aa  rréévvéésszztt??

Carla Galli neve összefonódik
a személyi és üzleti tanács-
adással, az önismereti tréning-
gel. Nem utasít, mesél sorsok-
ról, párkapcsolatokról, magá-
ról.

142x190 mm, 324 oldal
fûzve, 2990 Ft

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

Honlap: www.tericum.hu

JULIET GREY
AA  fféénnyyûûzzééss  nnaappjjaaii
Mária Antónia uralkodása

Franciaország tragikus sorsú és
fényûzõ életvitelérõl elhíresült ki-
rálynéjának tizenöt évnyi uralko-
dásáról szól ez a lebilincselõen
és történelmileg hitelesen megírt
regény, amely a Mária Antónia
életét megörökítõ trilógia máso-
dik kötete.

142x197 mm, 448 oldal, kötve, védõborítóval, 3970 Ft

JAN-PHILIPP SENDKER
HHaazzaattéérrééss

Avagy a szeretet, a megbo-
csátás és a szabadság ereje

A nagy sikerû Hazatérés szer-
zõjének új kötete, melyben a
több szálon futó, hol döbbene-
tes, hol megrendítõ, hol szívet
melengetõ történetek egysé-
ges regényfolyammá olvadnak
össze a szeretet, a megbocsá-
tás és a szabadság erejérõl.

142x197 mm, 376 oldal
kötve, védõborítóval, 3570 Ft
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JACQUEYN MITCHARD
AAzz  aarrcc  nnééllkküüllii  lláánnyy
Regény a szeretet 
és a szerelem hatalmáról

A 13 éves kamaszlány élete
egy csapásra megváltozik,
amikor egy tûzesetben elve-
szíti édesapját és az arcát,
majd az édesanyját is. Mégis
sikerül kialakítania egy jó éle-
tet, ám az esküvõje elõtt egy
váratlan felfedezés arra kény-
szeríti, hogy átértékelje a múlt-

ját és a jövõbeli választását is.

142x197 mm, 448 oldal, kötve, védõborítóval, 3970 Ft

EVA STACHNIAK
AA  TTééllii  PPaalloottaa  

II. Katalin, a nagy orosz
cárnõ regénye

Izgalmas fordulatokban bõvel-
kedõ történelmi regény két
orosz cárnõ, II. Erzsébet és
Nagy Katalin uralkodásáról, a
cári udvarban folyó intrikákról,
szerelmekrõl és az orosz biro-
dalom megerõsödésérõl.

142x197 mm 
480 oldal, kötve, védõborítóval, 3970 Ft

TARI ANNAMÁRIA
KKii  aa  ffoonnttooss::  ÉÉnn  vvaaggyy  ÉÉnn??

A népszerû pszichológusnõ új
könyve a nárcizmus minden-
napi formáiról szól, amelynek
az a legsúlyosabb következ-
ménye, hogy az emberi kap-
csolatok elé mi magunk kerü-
lünk. Egyedül nem lehet meg-
váltani a világot, mindenkinek
aktívan részt kellene vennie
ebben.

140x200 mm, 376 oldal, fûzve, 3570 Ft

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

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

MÉLANIE WATT
CCiiddrriimmóókkuuss

A magával ragadó, kicsit
minden lépését túlbonyolító,
rendkívül óvatos Cidrimókus
megmutatja, hogyan gyõz-
hetjük le az ismeretlen hely-
zetekkel kapcsolatos szoron-
gásainkat. Mélanie Watt több
díjjal kitüntetett sorozatának
elsõ kötete Szabó T. Anna fordításban.

210x210 mm, 32 oldal, kötve, 1870 Ft

MMii  MMIICCSSOODDAA  JJuunniioorr
Felfedezõúton a természet-
ben, erdõn, mezõn, tóparton

Mi lapul a réten? Milyen nyo-
mokra bukkanhatsz az erdõ-
ben? Melyik állat tud a vízen
futni? Gyere, fedezd fel ve-
lünk a természetet! Ez a
könyv igazi állat- és növény-
határozó a kicsiknek: ma-
gukkal vihetik a kirándulásra
a kártyákat, így beazonosít-

hatják a látottakat. 

230x277 mm, 26 oldal, fûzve, 3590 Ft

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

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

GRÉTSY LÁSZLÓ
NNyyeellvvii  jjááttéékkaaiinnkk  nnaaggyykköönnyyvvee

A kézikönyv bemutatja a nyel-
vünkben rejlõ játéklehetõsége-
ket; a nyelvi vonatkozású felad-
ványok, rébuszok, fejtörõk gyûj-
teménye. Alkalmas egyéni és
társas szórakozásra, az anya-
nyelv megszerettetésére, a
nyelvérzék fejlesztésére, csiszo-
lására.

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

RÁCZ JÁNOS
NNöövvéénnyynneevveekk  eenncciikkllooppééddiiáájjaa..

Az elnevezések eredete, 
a növények kultúrtörténete 

és élettani hatása
A kézikönyv 760 szócikkben
1030 növénynév eredetét ismer-
teti. Bemutatja a növény kultúr-
történetét, elterjedésének útját,
gazdasági jelentõségét és élet-
tani hatását is. Hasznos ismeret-
anyagot jelent a botanikusok és
a nyelvészek számára is.

A Magyar Nyelv Kézikönyvei sorozat 19.
B/5, 816 oldal, kötött, 5990 Ft

ÉÉrrtteellmmeezzõõ  sszzóóttáárr++  II--IIII..  kköötteett..
Értelmezések, példamonda-
tok, szinonimák, ellentétek,
szólások, közmondások, 
etimológiák, nyelvhasználati
tudnivalók és fogalomköri
csoportok

A 16000 címszót tartalmazó
kétkötetes új értelmezõ szótár
negyedmillió nyelvi adatot kö-
zöl. Készítõi a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nyelvtudomá-
nyi Intézetének munkatársai. 

Fõszerk.: Eõry Vilma, 1872 oldal, 11990 Ft

MMaaggyyaarr  sszzóókkiinnccssttáárr
Rokon értelmû szavak, 

szólások és ellentétek szótára

Tudományos igényû szótár,
amelyben használója megta-
lálja egy-egy címszó tágan ér-
telmezett szinonimái közül a
legmegfelelõbbet. A magyar
anyanyelvûek legszélesebb
köre számára készült, haszon-
nal lapozhatják a hivatásos
tollforgatók (újságírók, fordí-
tók, szerkesztõk) és anyanyel-
vünk oktatásának is nélkülözhetetlen segédeszköze. 

Fõszerk.: Kiss Gábor, B/5, 980 oldal, 6500 Ft

EEttiimmoollóóggiiaaii  sszzóóttáárr.. Magyar
szavak és toldalékok eredete

A szótár 1024 oldalon, 9000
szócikkben dolgozza fel a ma-
gyar szavak és toldalékok ere-
detét, leírja a szó keletkezését,
közli az elsõ írásos elõfordulás
évszámát – kétszáz olyan szót
is elemez, mely korábban nem
szerepelt magyar etimológiai
szótárban.

A Magyar Nyelv Kézikönyvei
sorozat XII.

Szerk.: Zaicz Gábor, B/5, 1000 oldal, kötött, 7990 Ft

TTRRIIVVIIUUMM  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1112 Budapest, Menyecske u. 3. • Tel./fax: 248-1263
E-mail: trivium.kiado@upcmail.hu • www.triviumkiado.hu

UTE EHRHARDT–
WILHELM JOHNEN
MMiinnddeennnnaappii  hhaazzuuggssáággaaiinnkk
Az igazság nem mindig 
a legjobb megoldás

Senki nem vallaná be, hogy fül-
lent, mégis megtesszük. A jó ha-
zugság megerõsíti a barátságo-
kat, elkerülhetõvé válnak konflik-
tusok, növeli a siker esélyét. A
könyv megmutatja, mikor, miért
és hogyan hazudunk, és hogy
mivé lenne a világ e nélkül.

296 oldal, 3290 Ft

JASZUNARI KAVABATA
HHóóoorrsszzáágg

Az Irodalmi Nobel-díjat nyert
könyvben Simamura Hóország
egyik kis falujában ismerkedik
meg Komakóval, a fiatal gésával.
Kettejük furcsa kapcsolata azon-
ban Komako reménytelen szerel-
mévé lesz, mert a magányra szü-
letett férfi elérhetetlen szépet ke-
res és gondolatvilágába nem illik
bele a hús-vér, az élet egyszerû
örömeiért lobogó kis gésa. 172 oldal, 2790 Ft

JAMLING TENYING NORGAY
AAppáámm  lleellkkéétt  mmeeggéérriinnttvvee
Visszatérés a Mount Everest
csúcsára – Egy serpa emlékére

Egyedülálló könyv, szerzõje egy
személyben serpa és hegymá-
szó, aki lefegyverzõ õszinteség-
gel mutatja meg a hegylakók spi-
rituális életét. Fejet hajt apja, a le-
gendás Tenzing Norgay elõtt, aki
Edmund Hillary oldalán elsõként
érte el a Mount Everest csúcsát. 

260 oldal +16 oldal képmelléklet, 3790 Ft

LEIF LASSE ANDERSSON
SSzzeexx––kkrríízziiss––ppaassii

Kidobott a feleségem 
és lefektettem 117 nõt

Leifet karácsony reggelén rúgja
ki a felesége. Válaszul felmegy
az internetre, ahol rengeteg csá-
bító társkeresõ honlap várja. A
szókimondó történetbõl kiderül,
milyen egy férfi lelke, hogyan fo-
rognak a fogaskerekek annak a
pasinak az agyában, aki 117 nõ-
vel bújt ágyba. 320 oldal, 3290 Ft

BARBARA ANNIS–JOHN GRAY
NNeemmeekk  iinntteelllliiggeenncciiáájjaa..  Vakfoltok
a férfiak és a nõk között az üzleti
és a magánéletben

A neves szerzõpáros 30 év ta-
pasztalatát, a férfiak és nõk
együttélésének új megközelítés-
módját tárja elénk. Meg kell érte-
nünk, mi játszódik le a férfi és a
nõ agyában – ez a Nemek Intelli-
genciája.

312 oldal, 3290 Ft

ZZÖÖLLDD--SS  SSTTÚÚDDIIÓÓ
1025 Budapest, Apostol u. 27. • Tel./fax: 326-0016

E-mail: zold-S@zold-S.hu • www.zold-S.hu

VERDES SÁNDOR
IIkkoonn--nnaappttáárr  22001144..

Az ikonos falinaptár görög- és
római katolikus ünnepekkel
13-ik alkalommal jelenik meg.
Oldalanként egy-egy ikon,
görögkatolikus és római katoli-
kus ünnepek, polgári naptár
információi. Az ikonok szicíliai
keleti keresztény templomok-
ból valók. Mini és nagyobb
ikonos változat is készül.

Ikonos falinaptár
240x330 mm, 14 oldal, ikerspirál, 1800 Ft
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PPPPRRRROOOOFFFF IIII LLLLBBBBÕÕÕÕVVVVÍÍÍÍ TTTTÉÉÉÉSSSSIIII     LLLLEEEEHHHHEEEETTTTÕÕÕÕSSSSÉÉÉÉGGGG!!!!
118 éve sikeresen mûködõ, kurrens könyveket kiadó kft., 
haláleset miatt sürgõsen eladó!

Érdeklõdni lehet a 06-30-2019776 telefonszámon.


