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AKADÉMIAI KIADÓ

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 19/D.
Tel.: 464-8200 • Fax: 464-8201

E-mail: ak@akkrt.hu • www.akademiaikiado.hu

PULAI ZSOLT
LLeett’’ss  PPllaayy  EEnngglliisshh
Foglalkoztató füzet 
8-10 éveseknek

Angol nyelvi társas játékok
A 10+1 játékból álló különle-
ges nyelvi társas játékgyûjte-
mény változatossá és élve-
zetessé teszi a 8-10 éves
korosztály érdeklõdésének
és angol tanulásának megfe-

lelõ témakörök (család, öltözködés, állatok
stb.)szókincsének és nyelvtanának gyakorlását.

A/4, 2 füzet + kártyák, fûzött, 2490 Ft

BILL BRYSON
SShhaakkeessppeeaarree

Az egész világ színház

Bill Bryson évszázados ko-
holmányokat és arcátlan ha-
zugságokat vizsgál meg, és
megpróbálja kideríteni, mi-
lyen ember rejtõzik a remek-
mûvek mögött. Végigjárja
Shakespeare korának utcáit,
és bemutatja az olvasónak
az Erzsébet-kori Anglia
nyüzsgését.

A/5, 200 oldal, fûzött, 3360 Ft

SILLE ISTVÁN
IIlllleemm,,  eettiikkeetttt,,  pprroottookkoollll

13. bõvített, átdolgozott ki-
adás
A kötet mindannyiunk szá-
mára fontos témakörökkel
foglalkozik: viselkedéskultú-
ra (itthon és külföldön), hiva-
talos protokoll, diplomácia,
társasági etikett, vendéglá-
tás és öltözködés, étkezési

kultúra, a fogyatékkal élõk protokollja.
B/5, 632 oldal, fûzött, 6150 Ft

MMaaggyyaarr--aannggooll  kköörrnnyyeezzeettvvéé--
ddeellmmii  sszzóóttáárr  áállttaalláánnooss  iisskkoollááss

ttáárrsssszzeerrzzõõkknneekk

Kiadványunk forgatásával az
általános iskolás gyermekek
élvezetes formában ismerked-
hetnek meg a környezet- és
természetvédelem magyar és
angol szókincsével. A kötet
emellett elgondolkodtat: mit
tehetünk, hogy környezetünket fenntartható módon
használjuk

A/4, 56 oldal, fûzött, 2950 Ft

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

Tel.: 200-8481
www.animus.hu

JO NESBO
KKíísséérrtteett

Harry Hole három év után
visszatér Oslóba, s egy már
lezárt gyilkossági ügyben
kezd nyomozni. A feladat so-
rán nemcsak saját kísértetei
üldözik, hanem az is, ame-
lyik a várost járja. Az alak,
akit nem ismer senki, s aki
megfoghatatlan, akár a szél.

Skandináv krimik sorozat
544 oldal, fûzött, 3980 Ft

HAMMER & HAMMER
EEllvveetteemmüülltteekk

Egy iskolában öt férfi fel-
akasztott holttestére buk-
kannak. Az ügy hamarosan
társadalmi kérdéssé válik,
mert elterjed a pletyka,
hogy minden áldozat
pedofil volt. A szenzáció-
hajhász sajtó is lecsap az
esetre. Mit akarhattak elér-
ni a tettesek?

Skandináv krimik sorozat
400 oldal, fûzött, 3590 Ft

MITCH ALBOM
AAzz  IIddõõ  UUrraa

El tudjuk képzelni, milyen le-
het az élet idõ nélkül? Alig-
ha. Egyedül az ember méri
az idõt, egyedül õ jelzi ha-
rangszóval az órát. Egyedül
az ember éli át azt a bénító
félelmet, amit a többi teremt-
mény nem ismer. A félelmet,
hogy kifut az idõbõl.

232 oldal, kötött, 2890 Ft

KASZÁS GYÖRGY
– ELEK LÍVIA
AAmmiitt  aa  lloovvaakkrróóll  
ffeellttééttlleennüüll  ttuuddnnii  kkeellll

A népszerû szerzõpáros
sziporkáiból mindent meg-
tudhat a lovakról, olyasmi-
ket is, amelyekre eddig
még csak nem is gondolt.
Például, hogy hogyan lehet
megkülönböztetni egymás-
tól a lovat és a széket, vagy

hogy hogy hívják a ló mûkörmösét.

32 oldal, kötött, 1290 Ft

KASZÁS GYÖRGY
– ELEK LÍVIA

AAmmiitt  aa  tteehheenneekkrrõõll  
ffeellttééttlleennüüll  ttuuddnnii  kkeellll

Ha eddig volt valami, amit
még nem tudott a tehe-
nekrõl, akkor most itt az
idõ, hogy megtudja! Pél-
dául, hogy hogyan kell ra-
gozni a tehenet, mekkora
adót lenne hajlandó befi-
zetni egy tehén, s melyek
a jelenleg is fejlesztés alatt álló tehéntípusok.

32 oldal, kötött, 1290 Ft

BBEENNCCÉÉSS  KKIIAADDÓÓ  ÉÉSS  TTEERRJJEESSZZTTÕÕ  KKFFTT..
9090 Pannonhalma, Vár 1. 

Tel.: (96) 570-123 • Fax: (96) 570-130
E-mail: kiado@osb.hu • www.benceskiado.hu

JEAN-PIERRE MOISSET
AA  kkaattoolliicciizzmmuuss  ttöörrttéénneettee

Jean-Pierre Moisset könyve
radikális és lebilincselõ ol-
vasmány, a kortárs vallás-
történeti munkák újszerû lá-
tásmódját közvetíti a ma-
gyar olvasóknak. Nyomon
követhetjük benne a katoli-
cizmus történetét a kezde-
tektõl egészen 2000-ig.

Napjaink teológiája sorozat
180x225 mm, 424 oldal, fûzött, 4500 Ft

TTeeggyyüükk  jjoobbbbáá  aa  vviilláággoott!!  
DDee  hhooggyyaann??  
A világ nagy kérdései 
keresztény szemmel

Ez a könyv arra vállalkozik,
hogy elgondolkodtassa ol-
vasóit: vajon hol az ember
helye a Föld nevû bolygón?
Keresztény válaszokat kínál
a nagy kérdésekre, s remé-
nyeink szerint kedvet éb-

reszt benned is, hogy megváltoztasd a világot ma-
gad körül!

190x225 mm, 140 oldal, kötött, 3900 Ft

BBOOOOKKAARRTT  SSRRLL  //BBOOOOKKAARRTT  KKIIAADDÓÓ
530211 Miercurea Ciuc

Márton Áron u. 49 • ROMÁNIA
Tel.: 00-40-336-078-016

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

KENÉZ FERENC 
VVeennddééggllééttrraa

Vers

Az „átkos” múltunkba átívelõ
önvizsgálat egyelõre inkább a
(volt) kisebbségi irodalmak-
ban talál magának szuggesz-
tív, hiteles megjelenítésre. Ke-
néz Ferenc múltjával (múltunk-
kal), mulasztásaival (mulasztá-
sainkkal) és kútba veszett esz-
ményeivel (eszményeinkkel)
számol el ebben a kötetében.

Ill.: Siklódy Ferenc
145x240 mm,176 oldal, kötött, 2890 Ft 

HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN 
AA  hhoommáállyybbaann  mmaarraaddááss  
öösszzttöönnee
Képes regény

A kötet egy tervezett regény-
folyam elsõ része. „Képes
regény”: Vidák Zsolt képei
nem csupán illusztrációi a
szövegvilágnak, hanem
szerves részei annak. Más-
részt dokumentumregény,
hisz egy ószeren elõkerült
családi levéltár darabjai
alapján, végigköveti a fõsze-

replõk élettörténetét 1876-tól 1970-ig.
120x212 mm, 312 oldal, kötött, 3790 Ft

ERNST JÜNGER
HHoommookkóórráákk  kköönnyyvvee

Regény

A homokóra az „idõ” hierogli-
fája. Így van tömör jelentése,
behatárolható helye. Kívüle
egyetlen idõmérõ – legyen az
nap-, elemi-, vagy mechanikus
óra – sem bír ekkora szemléle-
tességgel.

Fordította Hajdú Farkas-Zoltán
Illusztrálta Katrin Koopmann

120x212 mm, 232 oldal, kötött, 2690 Ft

MÁRTON EVELIN
PPaappíírrsszzíívv
Regény

Sebzett és sebezhetõ világ
tárul elénk ebben a könyv-
ben, sebzett és sebezhetõ
szereplõk mozognak, élnek
és szeretnek benne. Olyan a
Papírszív, mint egy furcsa
utópia, mely azonban nem
zárul össze egyik irányban
sem.

135x212 mm, 280 oldal
kötött, 3690 Ft







CCOORR LLEEOONNIISS  KKIIAADDÓÓ
1368 Budapest, Pf.: 227. 

Tel.: (20) 955-5858 • Fax: (26) 363-616
E-mail: corleonis@corleonis.hu • http://corleonis.hu

Jasper Fforde
AA  JJaannee  EEyyrree  eesseett

Thursday Next, a rettenthetet-
len irodalmi mester detektívnõ
élete legnagyobb kihívásával
szembesül, mikor a zseniális
bûnözõ, Acheron Hades a hír-
név és a busás váltságdíj re-
ményében elrabolja Brontë
nagyszerû regényének hõsnõ-
jét, Jane Eyre-t.

Thursday Next sorozat
130x198 mm, 373 oldal, fûzött, 2990 Ft

Junot Díaz
ÍÍggyy  vveesszzíítteedd  ee

A könyv középpontjában a
szerelem áll, csak épp más-
más jelzõvel: szenvedélyes,
tiltott, haldokló, anyai, s elénk
tárja az emberi szív határtalan
sóvárságát és elkerülhetetlen
gyengéit. Junot Díaz, a
Pulitzer-díjas író elsõ magyarul
megjelenõ kötete.

140 x 210 mm, 208 oldal, kartonált, 2500 Ft

EENNCCIIKKLLOOPPÉÉDDIIAA  KKIIAADDÓÓ
1024 Budapest, Keleti Károly utca 38.

Tel.: 3852120 • Fax: 3852120
E-mail: info@enciklopediakiado.hu

www.enciklopediakiado.hu

WEHNER TIBOR
TTaappllóó
Kíméletlen Mûvészeti Napló
1996-2006

Wehner Tibor a vizuális mûvé-
szetek krónikása. „Naplójá-
ban” alkotói portrék jelennek
meg, mûvészetpolitikai indíté-
kok, a mûvészeti intézmények
mûködése, a zsûri-döntések

mûhelytitkai ismerhetõk meg.
B/5, 720 oldal, kartonált, 4000 Ft

FFAABBYYEENN  KKIIAADDÓÓ
Tel.: 06-30-9508-799

E-mail: maggiebell1@gmail.com • www.fabyen.hu

Vavyan Fable 
TTüünnddéérrlloovvaaggllááss

Új Halkirálynõ történet! A fõhõ-
sök legújabb élményeiket me-
sélik el kalandtúráról, nõroham-
ról, eszmezombi szekta üldözé-
sérõl. A sorozat önállóan is iz-
galmas része kemény kötésben
is kapható. 

Halkirálynõ sorozat
122x200 mm, 496 oldal, kötve, 2749 Ft

HHAARRMMAATT  KKIIAADDÓÓ
1114 Budapest, Bukarest u. 3.
Tel.: 466-9896, Fax: 466-9896

E-mail: harmat@harmat.hu · www.harmat.hu

KEVIN LEMAN
PPéénntteekkrree  úújj  ggyyeerreekk
Hogyan változtasson gyermeke
hozzáállásán és viselkedésén 
5 nap alatt

Józan ész, humor és néhány
egyszerû stratégia – tanácsolja
a népszerû pszichológus szer-
zõ. Ötnapos akcióterve segít fel-
készíteni a szülõket, hogy gyer-

mekeiket kölcsönös tiszteletre, szeretetre és fele-
lõsségérzetre neveljék.

145 x 205 mm, 248 oldal, kartonált, 2500 Ft

C. S. Lewis
CCaassppiiaann  hheerrcceegg
Narnia krónikái (4. rész)

A Narnia krónikái negyedik
kötetében az õsi Narnia fel-
ébred évszázadokig tartó ál-
mából, és Az oroszlán, a bo-
szorkány és a ruhásszek-
rénybõl megismert négy
testvér – Peter, a nagy király,
Edmund, Susan és Lucy – is
visszatér.

Narnia krónikái sorozat
105 x 175 mm, 224 oldal, kartonált, 1980 Ft

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

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

Mester Dóra Djamila
NNõõ,,  aannyyaa,,  sszzeerreettõõ
Anyaság és szex

A nõi szexualitás és a nõk
saját testéhez való viszonyá-
ban kulcselem a bizonyta-
lanság: hogyan lehet ösz-
szehangolni a különbözõi
nõi szerepeket? Hogyan le-
hetek egyszerre nõ, anya és
szeretõ?

140*200 mm, 580 oldal, kartonált, 3150 Ft

Badár Sándor
– Horváth János
HHaattáárrttaallaannuull

Badár Sándor és Horváth
János kalandos utazásai,
izgalmas történetei a ki-
lencvenes évekbõl! Tarts
velük!

140x200 mm, 245 oldal
kartonált, 2940 Ft

MMAAGGYYAARR  NNAAPPLLÓÓ  KKIIAADDÓÓ
1092 Budapest, Ferenc krt. 14.
Tel.: 413-6672 • Fax: 413-6673

E-mail: info@magyarnaplo.hu • ww.magyarnaplo.hu

AAzz  éévv  vveerrsseeii  22001133

Több mint tíz éve jelenik
meg - Az év novellái mellett
- a majdnem száz mai ma-
gyar költõ verseit bemutató
népszerû antológia. A repre-
zentatív gyûjtemény a múlt
év legjobbnak ítélt mûveibõl
nyújt színvonalas, sokoldalú
válogatást.

A/5, 380 oldal, kartonált, 2500 Ft

AAzz  éévv  nnoovveellllááii  22001133

Több mint tíz éve jelenik meg
- Az év versei mellett - az el-
múlt év legjobb novelláit be-
mutató antológiánk. A repre-
zentatív gyûjtemény mintegy
28 mai magyar alkotó mûvé-
bõl nyújt színvonalas, sokol-
dalú válogatást.

A/5, 300 oldal, kartonált, 2500 Ft

MMÓÓRRAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1134 Budapest, Váci út 19.

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

VVuukk
képeskönyv

Fekete István regénye és
Dargay Attila rajzfilmje alap-
ján írta: Rigó Béla, rajzolta:
Máli Csaba
A gyönyörû illusztráció ga-
rantálja a mesefilmet idézõ
élményt! „Egyedül vagyok,
kicsi vagyok, éhes vagyok!
Segítsetek Vuknak, a

kisrókának!” Így panaszkodik az árván maradt ró-
kakölyök, Vuk, s belõle lesz az erdõ leghíresebb
vadásza…

64 oldal, 2990 Ft

SZABÓ LÕRINC
LLóóccii  óórriiááss  lleesszz
Gyerekversek

„Veszekedtem a kisfiam-
mal, mint törpével egy óri-
ás: – Lóci, ne kalapáld a
bútort! Lóci, hová mégy,
mit csinálsz? Jössz le rög-
tön a gázresóról? Ide az ol-
lót! Nem szabad! Rettene-
tes, megint ledobtad az erkélyrõl a mozsarat!”

Ill.: Szalma Edit, 40 oldal, 2490 Ft

S. RONCAGLIA–R. LUCIANI
AA  sszzöörrnnyyûû  sszzuurrii

Barti nem tud aludni,  mert
nagyon fél másnapi oltástól.
A fájdalmas tûszúrás elõl
egyenesen egy középkori
várkastélyba menekül kép-
zeletbeli sárkánya, Lumpi
Lumpi hátán. Ám a lovagok
korában a kis sárkány kapja

meg a szurit, és nem is akármilyet!  
Ford.: D. Rizmayer Rita

Lumpi Lumpi gyógyító meséi sorozat
56 oldal, 2190 Ft

Astrid Lingren
JJuuhhaarrffaallvvii  EEmmiill

Emil kiválóan ért a felnõttek
bosszantásához meg a kis-
húga piszkálásához, és
semmi sincs biztonságban
körülötte. Ha rossz fát tesz a
tûzre, apja bezárja a Macs-
kaháj tanya  asztalosfésze-
rébe, ahol már több tucat fi-
gurát faragott ki egy-egy
csínytevés után.

Astrid Lindgren-életmûsorozat
Ford.: Tótfalusi István, ill.: Björn Berg

88 oldal, 2190 Ft

LACKFI JÁNOS
KKaappjjááttookk  eell  TTüüddõõ
GGyyuusszziitt!!
Versek felnõttes 
gyerekeknek 
és gyerekes 
felnõtteknek 

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

ill.: Molnár Jacqueline
88 oldal, 2490 Ft
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AArraannyyssiittyyaakk
Friss gyerekversek 

Lackfi Janos felkért negyven
versköltõ bácsit meg nénit,
hogy csapjanak a fejükbe
aranysityakot egy napra, hi-
szen akkor bármit megtehet-
nek. Õk aztán kötélnek álltak,
és nagy bátran, negyvenféle-
képpen szét- es össze- és át-
és teleírták a világot.

Válogatta Lackfi János, ill. Molnár Jacqueline
160 oldal, 3990 Ft

JEAN-MICHEL BILLIOUD
KKíínnaaii  ttuuddoommáánnyyookk  ééss  

ttaalláállmmáánnyyookk  nnaaggyy  kköönnyyvvee

Gondoltátok volna, hogy a
porcelán, a selyem, a papír, a
nyomtatás, a puskapor, az
iránytû, a tûzijáték, a talicska
kínai találmány? Ezek a felfe-
dezések, hosszú évszázadok munkájával meg-
szerzett tudás az egész emberiség történetére for-
radalmi módon hatottak. 

Ford.: Tüske-Hegedüs Andrea, 64 oldal, 2990 Ft

PACSKOVSZKY ZSOLT –
RIGLER ILONA
HHooggyyaann  ééllhheetteedd  ttúúll  hhaa  rráádd
sszzáállll  aazz  oosszzttáállyy??  AA  kkaappuuffaa

Valahogy nem találjuk a he-
lyünket – meséli Patrik, akinek
osztálytársai megdöbbentõ já-
tékot eszelnek ki arra, hogy
egymást megleckéztessék. 

A 9-11 éves gyerekeknek szóló pszichológiai
könyvsorozat elsõ kötete a kiközösítés témakörével
foglalkozik.

Lélekdoki sorozat 1.
Ill. Kalmár István, 56 oldal, 1990 Ft

DEIRDRE MADDEN
KKöösszz,,  hhooggyy  sszzóóllttááll,,  EEmmiillyy!!  

Keira a nyári szünetben nagy-
nénje állatkereskedésbe megy
dolgozni. A boltocska dugig
van rendkívüli állatokkal. Egy
napon különös hölgy nyit be
hozzájuk: õ Hallassy Henrietta,
akinek feltétlenül szüksége van
néhány házi kedvencre... 

Ford.: Vándor Judit, ill.: Kõszeghy Csilla 
Pöttyös sorozat, 176 oldal, 1890 Ft

NÓGRÁDI GÁBOR
GGaallaammbbnnaaggyymmaammaa

A nagymama galambbá válto-
zik, az elhagyott trombita meg-
szólal, a magányos kislány ha-
lacska lesz…Szerencsére a sí-
rásnak mindig nevetés a vége.
Az igazi mesék már csak ilye-
nek. Mesés történetek a gye-
rekkor boldog-szomorú pilla-
natairól.

Ill.: Cakó Ferenc
112 oldal,1990 Ft

MARNI BATES
SSeeggííttsséégg,,  

YYoouuttuubbee--sszzttáárr  lleetttteemm!!

Ismertnek lenni nagyon menõ,
ugye? Tévedés! A 17 éves
MacKwenzie hátizsákjával vé-
letlenül padlóra küldi az egyik
izomagyú focistát... A kínos je-
lentrõl készített videó azonnal
fölkerül a Youtube-ra. Beleva-
ló,  hús-vér csajokról szóló
LOL-könyvek sorozatindító kötete.

LOL-könyvek sorozat 

ERIH KNIGT
SSaamm  SSmmaallll  
ccssooddáállaattooss  éélleettee

Sam Small figurája, amolyan
20. századi angol Háry János
és Ludas Matyi, akivel mindig
elképesztõ dolgok esnek meg:
hol természetfölötti képessé-
gek birtokába kerül, hol a ha-
záját menti meg puszta kézzel
egyszerû segédrendõrként.

Ford. Szerb Antal, ill.: Kovács Lehel 
280 oldal, 2290 Ft

PACSKOVSZKY ZSOLT
SSzzaabbaaddeessééss

Nem vagy többé ártatlan

Egy álmos kisvárosba új ma-
gyartanárnõ érkezik, akire a ti-
zenhét éves, magának való
Bence rögtön felfigyel. Titkos
viszony alakul ki közöttük, a fiú
azonban nem azt kapja, amit
vár: boldogság helyett csak
kételyt és bûntudatot érez. Közben egyre jobban
elszakad barátaitól, családi zûrök és iskolai meg-
aláztatások nehezítik az életét, s egy napon végleg
kicsúszik lába alól a talaj.

Tabu könyvek sorozat, 160 oldal

AA  MMóórraa  KKiiaaddóó  ffeesszzttiivváállii  pprrooggrraammjjaaii::  
www.mira.hu/fesztival2013

www.mora.hu
www.facebook.com/mora.rajongo

NNAAPPVVIILLÁÁGG  KKIIAADDÓÓ
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

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

www.napvilagkiado.eu

BOROS LÁSZLÓ – HAJDU
NÓRA – SZABÓ MÁTYÁS –
SZENTGYÖRGYI JÓZSEF
KKéérrddéésseekk  ééss  vváállaasszzookk  
aazz  EEuurróóppaaii  UUnniióórróóll

A kötet megismerte-
ti az olvasókkal az
európai integráció
mûködésének, fel-
építésének legérde-
kesebb elemeit, és
közérthetõ válaszo-
kat ad a minden-
napokban felmerülõ
kérdésekre. A soro-
zat 2. kötete „Kér-

dések és válaszok a cigányságról” címmel jelent
meg.

Kérdések és válaszok sorozat, 2400 Ft

Demeter Lázár Katalin –
Szûcs Imre

AArraannyyeellmmee  KKééppeessssééggttáárr  11..
Nyelv és kommunikáció

A tehetséggondozó
sorozat játékos fel-
adataival a szülõk
játszva fejleszthetik
önmagukat és gyer-
mekeiket, és egy-egy
képességterületen
észrevehetik, ha
nagyóvodás-kisisko-
lás gyermekük életko-
ránál tehetségesebb.
A 2. kötet címe: Logi-
ka és matematika.

Aranyelme Képességtár sorozat
1200 Ft

PPAARRKK  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1538 Budapest, Pf.: 539

Tel.: 346-0570 • Fax: 346-0561
E-mail: info@parkkiado.hu • www.parkkiado.hu

CHRISTOPHER
McDOUGALL
FFuuttnnii  sszzüülleettttüünnkk

Egy forradalmian új könyv a
futásról, amelybõl kiderül,
mindannyian futni szület-
tünk. A szerzõ az egyéni
sorsok pontos és empatikus
leírása mellett ismerteti a tu-
domány aktuális állását is
az emberi fiziológiáról, táp-
lálkozásról, az evolúcióról.

Veszélyes övezet sorozat
155 x 230 mm, 336 oldal, kötve, 3900 Ft

DIEGO MARANI
ÚÚjj  ffiinnnn  nnyyeellvvttaann

1943-ban, a trieszti kikötõben
egy eszméletlen férfit találnak.
Amikor magához tér, nem tud-
ja magáról, hogy kicsoda, és
nem emlékszik az anyanyelvé-
re sem. A kabátjába varrt név
alapján finn lehet, ezért orvosa
visszaküldi vélt hazájába, a
gyökereihez.

125 x 205 mm, 224 oldal,2900 Ft

DANIEL GLATTAUER
ÖÖrröökkkkéé  ttiiéédd

Judith és Hannes kapcsola-
ta remekül indul, ám a férfi
állandó „törõdése” egyre
nyomasztóbbá válik. Elõször
szakítani akar vele, aztán
már szabadulni tõle, de hiá-
ba... „Thrillerbe torkolló sze-
relmi történet. Humoros, for-
dulatos, lélegzetelállító.”

125x205 mm, 216 oldal
kötve, 3500 Ft

SSCCOOLLAARR  KKIIAADDÓÓ
1016 Budapest, Naphegy tér 8.

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

JONATHAN HERRING
ÉÉrrvveellééss

Hogyan gyõzzünk meg 
másokat az igazunkról? 

A vitázásnak van jó oldala is! A
higgadt, ésszerû és jó érvelés
képességének nagy hasznát
vesszük az élet bármely terü-
letén. A sorozat elõzõ kötete:
Asszertivitás.

248 oldal, 135x215 mm, kartonált, 2950 Ft

DAVID GROSSMAN
AA  vviilláágg  vvééggéérree

A fesztiválra érkezõ világhí-
rû izraeli író lebilincselõ
nagyregénye, mely 2010-
ben az Év könyve volt, a há-
borúról, a barátságról, a
szerelemrõl és a családról
szól. Grossman, akinek tu-
lajdon fia is elesett, a szíve
legmélyébõl írta meg ezt a
regényt.

624 oldal, 140x218 mm, kötve, 3990 Ft
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ESTHER KINSKY
BBaannaattsskkoo

A Battonyán letelepedett
német írónõ elõzõ könyve
(Üdülõ) után kitekint a Bá-
nát soknyelvû és kaotikus
világába, s végigjárja a
környéket határon innen és
túl.

232 oldal, 124x204 mm
kartonált, 2950 Ft 

STEFANO BENNI
GGyyoorrsslláábbúú  AAcchhiillllee

A díszvendég Olaszország
küldöttségének kiemelt ven-
dége Stefano Benni. Regénye
napjaink szórakoztató Odüsz-
szeusz-története. Az apokalip-
tikus víziókat felvillantó társa-
dalmi szatíra kíméletlen öniró-
niával mutat rá a globalizált vi-
lág visszásságaira.

2950 Ft, 296 oldal, kartonált, 115x190 mm

RICHARD PANEK
44%%  uunniivveerrzzuumm  
Sötét anyag, sötét energia
– versenyfutás a világegye-
tem felfedezéséért 

A könyv olvasmányos be-
számoló arról, hogyan döb-
bentek rá a tudósok, hogy
az univerzum nagy részét
még nem értjük, sõt még fel
sem fedeztük. A világegye-
temnek csupán 4%-át is-

merjük, de mi teszi ki a fennmaradó 96%-ot?

368 oldal, 153x233 mm, kötve, 3750 Ft

UNGVÁRI TAMÁS
AA  ttrraaggiikkuummrróóll  
Az ókoriaktól 

a modernekig

Az író a tragédia mûfajá-
nak lényegét próbálja
megfejteni, miközben a
tõle megszokott virtuóz
eszmefuttatások párat-
lan módon közvetítik a
legérdekesebb irodalmi
ismereteket. Szórakozta-
tó irodalomtörténet nem
csak íróknak!

192+16 oldal képmelléklet, 150x220 mm
kötve, 3750 Ft 

ROBERT WALSER
AA  mmiinnddeenneess  

A XX. század klasszikusá-
nak, a Jakob Von Gunten
és A Tanner testvérek után
újabb könyve jelenik meg
kiadónknál. A humortól és
szarkazmustól csillogó re-
gény a basáskodó fõnöki
önkény páratlan rajza, és
az alázatos emberség em-
lékezetes dokumentuma.

288 oldal, 115x190 mm
kötve, 3450 Ft

ANDREA ERNE
AA  tteennggeerr

A Ravensburger-gyermek-
könyv-sorozat új kötetét la-
pozgatva az Északi-tenger
világával ismerkedhetnek
meg az apróságok. Meg-
tudhatják, milyen élõlények
élnek a vízben és a parton,
mit lehet csinálni a strandon

és mi történik, ha kitör a vihar.

16 oldal, 180x197 mm, kötve, spirálozva, 2450 Ft

SSZZAAKK  KKIIAADDÓÓ
2060 Bicske, Diófa u. 3.

Tel.: (22) 350-209 • Fax: (22) 565-311
E-mail: info@szak.hu • www.szak.hu

MARK RUSSINOVICH – DAVID
A. SOLOMON – ALEX IONESCU

Windows Internals 6. kiadás 
1. rész. Minden a Windows-ról
a Windows Server 2008 R2-ig

és a Windows 7-ig

A rendszergazdák bibliájaként
emlegetett világsikerû könyv
feltárja a Windows operációs
rendszer kulcsfontosságú
összetevõit, architektúráját, megmutatja, hogy mi
történik a színfalak mögött. Fejlesztõknek és üze-
meltetõknek egyaránt nélkülözhetetlen!

B5, 880 oldal, kartonált, 19.000 Ft

SSZZÉÉPPHHAALLOOMM  KKÖÖNNYYVVMMÛÛHHEELLYY
1068 Budapest Városligeti fasor 38.

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

www. szphalom-konyvmuhely. hu

ROSA LIKSOM
AA  66--ooss  sszzáámmúú  ffüüllkkee  

A transz-szibériai vasúton
Moszkvától Ulánbátorig egy
fülkében utazik az orosz „ne-
héz fiú” és a finn egyetemista
lány. Furcsa kalandjaik végig-
vezetik az olvasót a 80-as
évek Szovjetuniójának ab-
szurd világán.

Finnbõl fordította 
Jávorszky Béla.

A/5, 188 oldal, színes, kötve

DANIELE CAVICCHIA
AA  vvíízz  aasssszzoonnyyaa  

LLaa  ssiiggnnoorraa  ddeellll’’aaccqquuaa
Versek  olasz és magyar nyelven

A kortárs olasz költõ lírájában
azt kutatja, ami sorsszerûen
újra és újra megszökik elõ-
lünk... „nem igényli, hogy pe-
csétjét feltörjék, fogalmilag ér-
telmezzék, a filozófia eszköze-
ivel vallassák” - írja az Elõszó-
ban Sergio Givone.

Fordította: Lukácsi Margit, A/5, 152 oldal, kötve

SSZZIIGGEETT  KKIIAADDÓÓ
Címe: 1134 Budapest Szabolcs u. 4.

Tel.: 237-0659 • Fax: 237-0659
E-mail: mullera@freemail.hu • www. szigetkiado. hu

PETER HIMMELHUBER
MMeettsszzééss  mmiinnddeennttuuddóó
99 lényegre törõ válasz

Hogyan metsszük helye-
sen a gyümölcs- és díszfá-
kat, a rózsákat, valamint a
kúszó- és az évelõ növé-

nyeket? Ehhez gyûjtöttük össze a leggyakrabban
elõforduló kérdéseket és a gyakorlatban jól hasz-
nosítható tanácsokat lépésrõl lépésre.

190x210 mm, 144 oldal, kötve, 2980 Ft

HERMANN-MICHAEL HAHN
MMiillyyeenn  ccssiillllaaggkkéépp  eezz??
102 csillagtérkép 
minden hónapra

Zsebméretû praktikus határozó
a csillagos égbolt megfigyelésé-
hez a Közép-Európából látható
összes csillagkép részletes le-
írása, színes ábrával. A megha-
tározást az évszakoknak megfe-
lelõ csillagtérképek segítik.

Kis természetkalauz sorozat
90x170 mm, 128 oldal, fûzve, 1480 Ft 

TTEESSSSLLOOFFFF  BBAABBIILLOONN  KKIIAADDÓÓ
1075 Budapest, Károly krt. 3/A

Telefon: 322-3871 • Fax: 322-6023
Email: kiado@tessloff-babilon.hu

www.tessloff-babilon.hu • Stand: D35

SABINE STEGHAUS-KOVAC
MMii  MMIICCSSOODDAA  111144..  

RRaaggaaddoozzóókk

Mely állatok vadásznak
elektromos érzékelõ szer-
vekkel? Melyik csiga lõ mér-
gezett nyíllal? Melyik állat
tesz úgy, mintha mérgezõ
volna, hogy ne egyék meg?
A ragadozók világa – lebilin-
cselõ, néhol hátborzongató
olvasmány!

48 oldal, 21x28 cm, kötve, 2790 Ft

NICHOLAS OLDLAND
AA  vvaaddvvíízzii  kkaallaanndd

A három jó barát, akiket
már a korábbi Nicholas
Oldland kötetekbõl isme-
rünk, elhatározza, hogy
evezõtúrára indul. A bé-
kés túra váratlan fordula-
tot vesz, s közben a já-

vorszarvas, a medve és a hód megtanulják, csak
úgy jutnak ki a kalamajkából, ha összetartanak.

32 oldal, 19x19 cm, kötve, 1870 Ft

TTIINNTTAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1116 Budapest, Kondorosi út 17.
Tel.: 1/3710501 • Fax: 1/3710502

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

GRÉTSY LÁSZLÓ
NNyyeellvvii  jjááttéékkaaiinnkk  nnaaggyykköönnyyvvee

A kötet bemutatja a nyelvünk-
ben rejlõ játéklehetõségeket; a
nyelvi vonatkozású feladvá-
nyok, rébuszok, fejtörõk gyûj-
teménye, alkalmas egyéni és
társas szórakozásra, az anya-
nyelv megszerettetésére, a
nyelvérzék fejlesztésére, csi-
szolására.

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat
B/5 , 520 oldal, kötve,  5990 Ft

KISS GÁBOR fõszerkesztõ
RRééggii  sszzaavvaakk  sszzóóttáárraa
Kihalt, elfeledett és kive-
szõben lévõ szavak, szó-
alakok és szójelentések
magyarázata

A Régi szavak szótára azo-
kat a szavakat leltározza,
melyek a magyar nyelv éle-
tében a korábbi évszázad-
okban többnyire széles kör-
ben használatosak voltak,

de mára már ismeretlenül csengenek a magyar
anyanyelvûek nagy többsége számára.

A magyar nyelv kézikönyvei sorozat
B/5, 476 oldal, kötve, 6990 Ft



13
„„HHaallaannddóó,,  eezzeekkeett  mmeegg--
mmoonnddjjaadd!!””
Magyar nyelvû imádságok
a XV–XVI. századból
Szerkesztette: Dömötör
Adrienne, Haader Lea

A kötetben olvasható
imádságokat a XV. század
második felében és a XVI.
század elsõ harmadában
vetették papírra. A mai he-
lyesírással közölt és láb-
jegyzetekkel kiegészített

szövegek között több ismerõs imádságot is talál az
olvasó.

A/5, 208 oldal, kötve, 2990 Ft

TTRRIIVVIIUUMM  KKIIAADDÓÓ
1112 Budapest, Menyecske u. 3.
Tel.: 248-1263 • Fax: 248-1263

E-mail: trivium.kiado@upcmail.hu • triviumkiado.hu

BRIAN TRACY
BBeesszzéélljj  ggyyõõzztteesskkéénntt!!

A siker elengedhetetlen fel-
tétele, hogy tudjunk beszél-
ni több ember elõtt. Ha Ön
tart a fel- vagy megszólalás-
tól, vagy fejleszteni akarja
meglévõ tudását, akkor
ajánljuk figyelmébe a világ
egyik legismertebb tréneré-
nek tapasztalatait, kulissza-
titkait. Tanuljunk olyan tech-
nikákat és stratégiákat, melyek elõmenetelünket és
sikerünket megalapozzák.

182 oldal, 135x210 mm, fûzött, 2690 Ft

BRIAN TRACY
AAzz  eellaaddááss  ppsszziicchhoollóóggiiáájjaa

Ez a könyv minden idõk leg-
nagyobb példányszámban
eladott, nemzetközi sikert
aratott értékesítési oktató-
anyaga. Amerika 1. számú
motivációs trénerétõl tanulja
meg, hogyan növelheti for-
galmát, teheti gyorsabbá és
hatékonyabbá értékesíté-
sét! A könyvben szereplõ ki-

próbált gyakorlatokat a világ 60 országának legjob-
ban fizetett értékesítõi is használják minden ágazat-
ban.

269 oldal,135x210 mm, fûzött, 2990 Ft

TTYYPPOOTTEEXX  KKIIAADDÓÓ
1024 Budapest, Retek u. 33-35.
Tel.: 315-0256 • Fax: 316-3759

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

JANUSZ LEON
WISNIEWSKI

IInnttiimm  rreellaattiivviittáásseellmméélleett

Az emberi lélek leginti-
mebb mélységeirõl szól-
nak e történetek, az érzõ
emberrõl, s egyszerre
meglepõ kapcsolatok tá-
rulnak fel a biológia, a ve-
gyészet és a pszichológia
között.

Science in Fiction sorozat
A/5, 124 oldal, kötve, 2500 Ft

JARED DIAMOND
AA  vviilláágg  tteeggnnaappiigg
Mit tanulhatunk 
a régi társadalmaktól?

A tradicionális társadalmak
sok szempontból bepillan-
tást nyújtanak abba a világ-
ba, ahogy tegnapig, több
tízezer éven át éltek az em-
berek. A Pulitzer-díjas szer-
zõ 40 évig járta Új-Guineát,
ahol leginkább érintetlenül

maradtak a hagyományos életformák.
No.1. Nemzetközi bestseller sorozat

B/5, 424 oldal, fûzve, 5200 Ft

VVIINNCCEE  KKIIAADDÓÓ
1027 Budapest, Margit krt. 64/B
Tel.: 375-7288 • Fax: 202-7145

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

BEN TURÁN
SSzzíívvzzssiiddóó

Drámák egy titkos fiókból
...ha egy drámakötet több-
rõl szól, mint a magamuto-
gatásról (mert az igazságot
szolgálja), akkor bizony
provokatívnak minõsíthetik.
De nincs más választásom,
egy igen kényes témában
berúgom az ajtót.

120x200 mm, 580 oldal, kötve, 2995 Ft








