
Kalapos Éva Veronika író, énekesnő,
újságíró Nyíregyházán született. A Károli Gáspár
Református Egyetemen magyar szakon végzett.

Szabadúszó művész, Budapesten él.

Délután és este próba egy
belvárosi stúdióban. Éva tízéves
kora óta énekel, több formációval

is rendszeresen fellép.

A hálószobában kis asztal, a
kis asztalon kis gép, a klaviatúrán

táncoló ujjak.

A Másik szoba nevű
együttesével kortárs költők ver-
seit dolgozzák fel. Érdemes

rákeresni a Youtube-on!

És a nap végére még egy nagyon cool program.
Promófotózás, jön a D.A.C. második része – és kik

olvassák ennyire lelkesen? Naná, hogy a By The Way!

Kávéval indul a reggel az
angyalföldi lakásban. Aztán írás, de
még nem a D.A.C. Hanem cikk a

Cosmopolitannek.
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Krisztián több mint tíz éve készít képre-
gényeket. A Lilly és Bob című sorozat célja,
hogy mosolyt csaljon az olvasó arcára.



English File 3rd ed. Intermediate Plus Student's Book
with ITutor 
English File 3rd ed. Intermediate Plus WB kulcsos

Teljesen megújul az egyik legnépszerûbb közép- és nyelviskolai sorozat. Könnyed, humor-
os hangvétel jellemzi változatos feladattípusokkal, szórakoztató és sokszínû leckékkel,
rugalmas tananyaggal, és nagy mennyiségû kiegészítõvel. A nyelvtan, a szókincs, a kiejtés
és a készségek fejlesztésének tökéletes egyensúlya biztosít kiváló alapot a magabiztos szó-
beli nyelvhasználathoz. Az új kiadásban még hangsúlyosabb a tanultak rendszeres
ismétlése. Minden lecke végén találunk egy kétoldalas Revise & Check részt, amelybõl
kiderül, hogy mi az, amit esetleg még egyszer át kell nézni az adott leckébõl. A könyv
végén található a Grammar Bank, mely leckénként két oldalas további gyakorlási
lehetõséget biztosít, és a Vocabulary Bank, mely a leckék témakörei köré csoportosítja,
képekkel, rajzokkal gazdagon illusztrálja a könyv szóanyagát, segíti az önálló szótanulást.
A tankönyvhöz tartozó ITutor ellenõrzi, javítja a tanuló interaktív gyakorlatait, és mobil
eszközre optimalizált tartalomhoz ad hozzáférést.

Oxford Students' Dictionary with CD-ROM
A Student's Dictionary új kiadása elsõsorban a két tannyelvû iskolák számára hasznos, ahol a diákok
angolul tanulják a közismereti tárgyakat, de minden angolul tanuló haszonnal forgathatja. B2-C1
nyelvi szintû, IELTS és TOEFL vizsgákra való felkészüléshez kiválóan alkalmas. A matematikától a
mûvészeteken át a sportig minden tantárgyból összegyûjtötték a szükséges szókincset. A könnyebb
áttekintést színes címszavak, illusztrációk és diagramok segítik. A CD-ROM mellékleten megtalálható
a teljes szótár, az Oxford Wordfinder Dictionary, képek és videók, gyakorlatok, és a korábbról már
megismert Genie is.

International Express 3rd ed. Intermediate SB Pack
Plus DVD-ROM
International Express 3rd ed. Intermediate Class Audio CDs
Új szint tel bõ vült az International Express tan könyv csa lád. A so ro zat azok szá má ra ké szült,
akik gyor san sze ret né nek meg ta nul ni an go lul, de nem csak az ál ta lá nos, ha nem az üz le ti,
kom mu ni ká ci ós nyel vet is el sze ret nék sa já tí ta ni. Mun ka he lyi és sza bad idõs (uta zás, kö zös -
sé gi élet) hely zet gya kor la tok egy aránt van nak ben ne, friss, ak tu á lis té ma kö rök kel, nép sze rû,
ta nu ló-köz pon tú meg kö ze lí tés ben. A ket tõ az egy ben tan könyv kom bi nál ja a ha gyo má nyos
osz tály ter mi cso por tos ta nu lást és az egyé ni leg (ott hon, de akár az osz tály ban is) el vé gez he -
tõ mun ka fü zet fel ada to kat. A DVD mel lék le ten in te rak tív gya kor la tok van nak, va la mint min -
den fe je zet hez egy videoklip. A Pocket Book mé re té nél fog va al kal mas az út köz be ni ta nu -
lás ra. A hang anyag mp3 for má tum ban raj ta van a DVD-n is, de kap ha tó kü lön Class CD-n is.
B1-B2 szint.

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
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