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Séta…
2490 Ft

182 × 263 mm
120 oldal

Séta…
2490 Ft

182 × 263 mm
120 oldal

Séta…

Kalandos küldetés
1490 Ft
172 × 230 mm
48 oldal

Rövid mesék
1690 Ft
195 × 230 mm
48 oldal

Te vagy az anyukám?
990 Ft
190 × 190 mm
12 oldal

Te vagy az anyukám?
990 Ft
190 × 190 mm

A tündértövis 
meséi

1290 Ft
127 × 197 mm

176 oldal 
Értékek
1990 Ft

290 × 260 mm
32 oldal 

182 × 263 mm

Iskolai naptár
1990 Ft

150 × 210 mm
160 oldal

Iskolai naptár
1990 Ft

150 × 210 mm
160 oldal

Iskolai naptár
1990 Ft

150 × 210 mm
160 oldal

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

PULAI ZSOLT
SSppiieelleenn  wwiirr  DDeeuuttsscchh
Né met nyel vi 
tár sas já té kok

A 10+1 já ték ból ál ló nyel vi
tár sas já ték gyûj te mény vál-
to za tos sá és él ve ze tes sé
te szi a 8-10 éves kor osz -
tály ér dek lõ dé sé nek és né -
met tu dá sá nak meg fe le lõ
té ma kö rök (csa lád, öl töz -
kö dés, ál la tok stb.) szó kin-

cs ének és nyelv ta ná nak gya kor lá sát.
A/4, 2 fü zet + kár tyák, egye di kö tés, 2490 Ft

JONATHAN WILSON
FFuutt  bbaallll  ffoorr  rraa  ddaall  mmaakk

A fo ci tör té ne te 
és tak ti kai fej lõ dé se 

az ang li ai kez de tek tõl 
a 2014-es bra zí li ai vb-ig

Jonathan Wilson köny ve-
mely az Év sport köny ve volt
Ang li á ban-egy csa pás ra na -
gyon so kak gon dol ko dá sát
vál toz tat ta meg a fut ball ról.
A könyv iz gal mas for má ban
kö ve ti nyo mon a fut ball és
ezen be lül is a fut ball tak ti kák tör té ne tét egé szen a mai
na pig.

B/5, kö tött, 4200 Ft

SSppaa  nnyyooll  kkoorr  sszzaakk
A nagy focitripla 
igaz tör té ne te
2008, 2010, 2012

Graham Hunter, a Ma gyar -
or szá gon is nagy si kert ara -
tott Barca vi lág hí rû szer zõ je
új fo cis könyv vel je lent ke zik.
Ez út tal a spa nyol vá lo ga tott
el ké pesz tõ si ker so ro za tát
mu tat ja be, amely tel je sen
egye dül ál ló a fut ball tör té -
ne té ben.

A/5, 492 ol dal, fû zött, 3900 Ft

JOHN KEEGAN
HHaatt  hhaadd  ssee  rreegg  

NNoorrmmaannddiiáábbaann
A D-nap tól 

Pá rizs fel sza ba dí tá sá ig,
1944. jú ni us 6. - 

au gusz tus 25.

Az elõ ször 1982-ben meg -
je lent könyv a vi lág hí rû
had tör té nész egyik alap -
mû ve. A má so dik vi lág há -
bo rú egyik leg drá ma ibb,
sors dön tõ ese mé nyét, a
szö vet sé ge sek nor man di ai part ra szál lá sát és az azt
kö ve tõ ese mé nye ket me sé li el sod ró, ol vas má nyos for -
má ban.

Ha di aka dé mia
A/5, fû zött, 4300 Ft

JOHN KEEGAN
AAzz  eell  ssõõ  vvii  lláágg  hháá  bboo  rrúú

Az egyik leg is mer tebb
had tör té nész, John Kee-
gan az egyik leg fon to sabb
köny vet ír ta meg az el sõ vi -
lág há bo rú ról. Keegan egy-
út tal nagy me sé lõ is, sod -
ró an meg írt köny ve lap ja in
új ra át él het jük a ré gi vi lá -
got rom ba dön tõ, katakliz-
mikus ese mé nyek drá má -
ját.

Ha di aka dé mia
A/5, fû zött. 4990 Ft

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

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

ARNALDUR INDRIDASON
HHiippootteerrmmiiaa

Egy tó par ti nya ra ló ban fel -
akasz tott nõi holt test re
buk kan nak. Erlendur fe -
lügye lõ meg tud ja, hogy az
ál do zat ha lá la elõtt fel ke re -
sett egy mé di u mot. Nem -
rég el hunyt any ja ugyan is
meg ígér te ne ki, hogy ha
lé te zik ha lál utá ni élet, azt
tu dat ni fog ja ve le.

Skan di náv kri mik
288 ol dal, fû zött, 3290 Ft

www.ujkonyvpiac.hu
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KARIN ALVTEGEN
SSzzéé  ggyyeenn

A vi lág hí rû svéd krimiíró lé lek -
ta ni re gé nye két – egy más tól
gyö ke re sen kü lön bö zõ – nõ rõl
szól, akik ben csak egy kö zös
van: mind ket te jük el tö kélt szán-
dé ka, hogy egy szer s min den -
kor ra meg sza ba dul nak gyer -
mek ko ruk gyöt rõ és szé gyen -
tel jes em lé ke i tõl.

288 ol dal, fü les, fû zött, 2980 Ft

HJORTH & ROSENFELDT
AA  ttaa  nníítt  vváánnyy

A rend õr ség egy gyil kos után
ku tat, aki nek már há rom nõ
ha lá la szá rad a lel kén. Az el -
kö ve tés mód ja azo nos a 90-es
évek egyik hír hedt so ro zat gyil -
ko sá nak a mód sze ré vel, akit
Sebastian Bergman kriminál-
pszichológus jut ta tott rács
mö gé. S aki az óta is ül.

Skan di náv kri mik · Kb. 512 ol dal, fü les, fû zött, 3980 Ft

AATTLLAANNTTIICC  PPRREESSSS  KKÖÖNNYYVV  KKII  AADDÓÓ
1114 Bu da pest, Bar tók B. út 55.

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

WILLIAM G. WINKLER
AA  221100--eess  iizzoo  ttóópp

Egy vég le tes sze re lem és egy
vég ze tes me rény let tör té ne te
ez a po li ti kai thriller, mely ben a
nagy si ke rû A pénz vál tó szer -
zõ je Sir Alex Cramernek a
Royal Dutch Shell kon szern
igaz ga tó já nak élet út ján át tár ja
fel a lon do ni po ló ni u mos gyil -
kos ság hát te rét.

135x200 mm, 350 ol dal
fû zött, 3290 Ft 

BO KOR PÁL
AA  ffiillmm  mmiinntt  mmoozz  ggááss

A film szép sé gé nek tit ka nem
a kép, ha nem a moz gás - ál lít -
ja a szer zõ. A könyv ben vol ta -
kép pen a tel jes film tör té net
fel tá rul a film ra jon gó elõtt. A
film szép sé gé nek tit ka i ról ha -
son ló an szé les át te kin tést
nyúj tó mû Ma gyar or szá gon öt -
ven éve nem szü le tett. 
Kép mel lék le tek kel.

55x235 mm, 560 ol dal, kö tött, 6800 Ft 

BBOOOOKKAARRTT  KKII  AADDÓÓ
RO 530211, Már ton Áron u. 49, Csík sze re da

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

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

MARKÓ BÉ LA
FFûû  sszzááll  aa  sszziikk  lláánn
99 haiku

A szer zõ haiku so ro za tá -
nak zá ró kö te te. Ki lenc ven -
ki lenc haikut tar tal maz
négy cik lus ban: LEVEGÕ,
TÛZ, VÍZ és FÖLD. A min -
dig kör be já ró, de so ha

meg nem is mét lõ dõ év szak ok és a ti zen hét szó tag ban
is el mond ha tó vég te len...

160x160 mm, 120 ol dal, kö tött, 2490 Ft

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

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

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

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

120x200 mm, 512 ol dal, fû zött, 2899 Ft, köt ve, 3699 Ft

FFRRÍÍGG  KKII  AADDÓÓ
2084. Pilisszentiván, Pf.: 28. • Tel.: (20) 314-7651

E-mail: kbaranyi@freemail.hu • www.varga.hu

BA RA BÁ SI LÁSZ LÓ
AAzz  eemm  bbee  rrii  sséégg  ttöörr  ttéé  nnee  ttee  

IV. kö tet. Az új val lá sok, né pek

A kö tet az eu ró pai né pek tör té -
ne tét tár ja az ol va só elé. A szer -
zõ ál tal ta nul má nyo zott tör té nel -
mi fo lya ma tok ban az eu ró pai õs -
nép nek meg ha tá ro zó sze re pe
volt, mely nek ha gyo má nya a
szé kely ma gyar kul tú rá ban a
mai na pig is fel is mer he tõ. 

Az em be ri ség tör té ne te I-IV. Posz tu musz ki adás
B5, 424 ol dal, kö tött, 4300 Ft

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

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

UNGVÁRY KRISZ TI ÁN
TTeett  ttee  sseekk  vvaaggyy  ááll  ddoo  zzaa  ttookk??

Ungváry Krisz ti án kö te té ben
had tör té net tel, a szél sõ jobb ol -
da li moz gal mak kal, a párt ál la mi
múlt tör té ne té vel, il let ve em lé ke -
zet po li ti ká val fog lal ko zó ta nul -
má nyok kap tak he lyet.  

140x200 mm, 350 ol dal, kö tött, 3490 Ft

SO MA MA MA GÉ SA
ÖÖnn  ggyyóó  ggyyíí  ttóó  tteecchh  nnii  kkáákk

So ma Ma ma gé sa olyan ha té -
kony ön is me re ti-ön gyó gyí tó tech -
ni ká kat, szem lé le te ket mu tat meg,
me lye ket az el múlt két év ti zed -
ben sze mé lye sen ta pasz talt
meg, és ame lye ket a lel ki tré ning-
je in és wellnessein al kal maz.

140x200 mm, 300 ol dal, kö tött, 3150 Ft

KKRRÁÁ  TTEERR  MMÛÛ  HHEELLYY  EEGGYYEE  SSÜÜ  LLEETT
2013 Pomáz, Bú za vi rág u. 2.

Tel./fax: (26) 328-491
Ema il: krater@krater.hu • www.krater.hu

CSAVARGA RÓ ZSA
BBeell  ssõõ  sszzíínn  ttéérr  kkéépp

A ki vá ló bel sõ épí tész köny ve
be ve zet az al ko tást meg elõ zõ
ál mok vi lá gá ba, rá vi lá gít a sok -
szor meg fejt he tet len szí nek-
anya gok bel sõ tar tal má ra, je len -
té sé re. Egy szer re ad esz té ti kai
él ményt tu dat alat ti ér zé ke ink -
nek, és ma gya rá za tot kí ván csi
ér tel münk nek.
Szí nes, 144 ol dal, fû zött, 3400 Ft

LUKÁTS JÁ NOS
TTüü  ccssöökk  lloo  vvaagg  mmee  ssééii
4-8 éves gye re kek 
szá má ra

18 rö vid me sét tar tal maz a
kö tet, cse lek mé nyük egy -
sze rû, nyel ve ze tük vi lá gos
és ért he tõ. Sze rep lõi: gyer -
me kek, is me rõs há zi- és
vad ál lat ok. A me sék „ta nul -
sá ga” so sem erõl te tett,

hu mor és sze re tet szö vi át a tör té ne te ket. 
Ill.: Borsódy Esz ter, szí nes, 48 ol dal, fû zött, 2400 Ft

ZSILLE GÁ BOR - 
A. ZAGAJEWSKI - 

B. MAJ - 
E. NOWAKOWSKA

KKrraakk  kkóó  aarr  ccaaii

Zsille Gábor köl tõ a ma -
gyar-len gyel kul tu rá lis
együtt mû kö dés emblema-
tikus sze mé lyi sé ge, Krak -
kó sze rel me se. Ver ses vá ros já rá sunk ba a mû for dí tó be vá -
lo gat ta azok nak a ki vá ló len gyel köl tõk nek a ver se it, aki ket
szin tén Krak kó misz ti ku ma ih le tett vers írás ra.

Köl tõk, vá ro sok so ro zat 2.
Szí nes, il luszt rált, 56 ol dal, fû zött, 2400 Ft

LLUUCCIIDDUUSS  KKII  AADDÓÓ
1192 Bu da pest, Gomb u. 7.

Tel.:  282-2250, Fax:  225-2866
E-mail:  cholnoky@mol.gov.hu • www.lucidus.hu

Bor si-Kál mán Bé la
„„ZZssii  ddóókk  TTeemmeessvváárrootttt......  
ééss  sszzéé  lleess  ee  vvii  lláágg  bbaann””
Es  szék a ma gyar-zsi dó 
(zsi dó-ma gyar) szim bi ó zis 
tör té ne té bõl

A szer zõ hos  szú évek óta fog lal -
ko zik a ma gyar nem zet té vá lás-
és tu dat prob le ma ti ká já val. E
bo nyo lult vi szony rend szer meg -
ér té sé nek kul csa a „ne me si pol -

gá ri a so dás nak” ne ve zett je len ség-cso port.
Ki sebb ség ku ta tás Köny vek

A/5, 180 ol dal, fû zött, 3200 Ft

FRIED IST VÁN
BBoo  llyyoonn  ggááss  

aa  ((kkee  lleett--))  kköö  zzéépp--eeuu  rróó  ppaaii  
iirroo  ddaall  mmii  llaa  bbii  rriinn  ttuuss  bbaann

Egy sok nyel vû, sok mû velt sé -
gû ré gió „ter mé szet”-raj za

A kö tet a szer zõ több év ti ze -
des Kö zép-Eu ró pa ku ta tá sa i -
nak rep re zen ta tív ös  szeg zé -
se. Az egyes ta nul má nyok tu -
da to sít ják, hogy a szom szé -
dos iro dal mak ba be le ol vas va
ön ma gunk ról tu dunk meg töb bet.

Ki sebb ség ku ta tás Köny vek
A/5, 211 ol dal, fû zött, 3000 Ft
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Séta…
2490 Ft

182 × 263 mm
120 oldal

Kalandos küldetés
1490 Ft
172 × 230 mm
48 oldal

Rövid mesék
1690 Ft
195 × 230 mm
48 oldal

Te vagy az anyukám?
990 Ft
190 × 190 mm
12 oldal

A tündértövis 
meséi

1290 Ft
127 × 197 mm

176 oldal 
Értékek
1990 Ft

290 × 260 mm
32 oldal Iskolai naptár

1990 Ft
150 × 210 mm

160 oldal

AA  FFEELLSSŐŐMMAAGGYYAARROORRSSZZÁÁGG  KKIIAADDÓÓ
KKöönnyyvvhhééttrree  mmeeggjjeelleennőő  kkiiaaddvváánnyyaaii

BAKONYI ISTVÁN 
IIrrooddaalloomm  aazz  eezzrreeddffoorrdduullóónn

Tanulmányok, kritikák
ÁÁrraa::  11880000  FFtt

TASNÁDI GÁBOR 
11995566  hhűűssééggéébbeenn,,  aavvaaggyy  aazz  iissmmeerreettlleenn  VVááccii  MMiihháállyy

ÁÁrraa::  22550000  FFtt
VITÉZ FERENC 

AAnnggyyaallkkaappuukk  ééss  sszzöövveeggkkiijjáárraattookk
Esszék, tanulmányok

ÁÁrraa::  22660000  FFtt

ÚJ KÖNYVPIAC



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

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

IJJAS TA MÁS  - LACKFI JÁ NOS
AA  vvii  lláágg  lleegg  rröö  vvii  ddeebbbb  mmee  ssééii

Hogy mi rõl szól nak a vi lág leg -
rö vi debb me séi? Ijjas Ta más és
Lackfi Já nos olyan ir tó rö vid,
vic ces meg szo mo rú meg szo -
mo rú-vic ces me sé ket ír tak, me -
lye ket az okos ol va sók nyu god -
tan foly tat hat nak to vább, akár a
vi lág vé gé ig is, meg még egy
nap...

Ill.: Mol nár Jacqueline, 64 ol dal, 2490 Ft

VIG BA LÁZS
PPuusszziirraabbllóókk

Szeretke ki rály lányt es ti für dõ -
zé se köz ben a kád pót le fo lyó -
já ból hir te len elõ buk ka nó ka -
lóz ha jó ra gad ja ma gá val, s
ahogy jött, úgy tûnt el a pót le -
fo lyón át, majd a nyílt ten ger re
ve szi az irányt. A ka lóz ka pi -
tány egy má zsa pu szit kér vált ság díj ként.

Ill.: Rad nó ti Blan ka, 2490 Ft

DÓ KA PÉ TER
LLii  llaa  kkii  rráállyy  lláánnyy

Dó ka Pé ter me se vi lá gá ban
csu pa sze rel mes hõs sel ta lál -
ko zunk, aki ke re si a pár ját,
ezer aka dályt le gyõz, meg -
küzd az el len ség gel (né ha sa -
ját ma gá val is), idõn ként na -
gyo kat ne vet, más kor meg a
kön  nye it tö röl ge ti – akár csak a
kö tet ol va só ja. Anne Pikkov

ké szí tett il luszt rá ci ó kat, egy aránt szól nak gye rek hez,
szü lõ höz, nagy szü lõ höz – min den ki hez, aki volt már
sze rel mes, vagy sze ret ne sze rel mes len ni.

Ill.: Anne Pikkov észt gra fi kus, 120 ol dal, 2690 Ft

VANESSA RUBIO-BARREAU
AA  SSzzéépp  sséégg    ééss  aa  SSzzöörr  nnyyee  tteegg

A me se iro da lom egyik leg -
szebb sze rel mi tör té ne te a
mind an  nyi un kat fog lal koz ta tó
kér dé sek re ke re si a vá laszt: Ki
old hat ja föl a ma gány át kát?
Ho gyan vál hat a rút szép pé?
Lé te zik-e még sze re lem a csa -
ló dás és az áru lás után? A film -
re gény  Christophe Gans és
Sandra Vo-Anh for ga tó köny ve
nyo mán. ké szült.

Ford.: Balla Ka ta lin, 128 ol dal, 2190 Ft

NÓG RÁ DI GÁ BOR
AA  mmii  DDóó  zzssáánnkk
Men tünk, lát tunk, ha za jön nénk 

Négy is ko lás, egy töritanár meg
egy vizs la. Mit ke res nek õk va la -
men  nyi en 1514-ben? És rá adá -
sul „Ki ni zsi Pál” fel ira tú pó ló ban.
Mi ért kell fel tét le nül be szél ni ük
Dó zsa Györg  gyel? For du la tos,
le te he tet len ka land re gény a ma -
gyar tör té ne lem egyik leg iz gal -
ma sabb kor sza ká ról. 

256 ol dal, 2390 Ft

TURBULY LIL LA
VViisszz  lláátt,,  kkoossáárrssuullii

Homonnai Jul csi, a kapornaki
kosársuli nyol ca di ko sa írás ra
fa nya lo dik, mert leg jobb ba -
rát nõ je, Ká rász Dó ri Né met or -
szág ban töl ti a tan évet. Az pe -
dig nem le het, hogy Dó ri ki ma -
rad jon az ese mé nyek bõl,
ame lyek volt osz tály tár sa it,
volt csa pat tár sa it és örök ba -
rát nõ jét iz ga lom ban tart ják. És
fõ ként a leg fon to sabb: a sok
fél re ér tés, ha rag, sér tõ dés után meg ta lál ja-e Jul csi  az
iga zit? 

Pöt  työs köny vek · Ill.: Ke szeg Ág nes, 208 ol dal, 1990 Ft

KELLY ORAM
SSzzíívvzzûûrrtteerrááppiiaa  ssttrréé  bbee  rreekk  nneekk

Mit lép egy stré ber lány, ha
szív sze rel me mást sze ret? Hát
tu do má nyos mód szert ke res a
sze rel mi csa ló dás le küz dé sé -
re. Emi att egy re több idõt tölt a
su li al fa hím jé vel (per sze csak -
is a tu do mány ér de ké ben!), s
köz ben egy egé szen új kí sér -
let ve szi kez de tét...

LOL-könyvek • Ford.: Szakonyi Csil la, 232 ol dal, 2190 Ft

DARREN SHAN
TTeenn  ggeerr  nnyyii  vvéérr

Larten Crepsley és ba rát ja,
Wester Flack a vám pír köly -
kök csa pa tá hoz csat la koz -
nak, mi u tán el vál nak mes te -
rük tõl, Sebától. A köly kök
szá má ra min den egy sze rû,
ám Larten sor sá nak sö tét ös -
vé nyei egé szen tá vol ve ze tik
õt a Vám pí rok He gyé tõl és a
vám pír sza bá lyok tól.

Larten Crepsley re gé nyes tör té ne te 2.
Ford.: Szûcs Te réz, 192 ol dal, 2490 Ft

KO MÁ RO MI GAB RI EL LA
JJaanniikkoovvsszzkkyy  ÉÉvvaa
Pá lya kép mo za i kok ban

A ne ves gye rek iro da lom-ku ta tó
Janikovszky Éva si ke ré nek meg -
ér té sén túl íze lí tõt ad ab ból, mi -
lyen is volt a Rá ko si- és a Ká dár-
kor szak gye rek könyv ki adá sa,
ér vé nyes szem pon to kat kí nál a
gye rek iro dal mi mû faj ok tör té ne -

té hez, a mû vek ér tel me zé sé hez, va la mint ér zel mes
„em lék mo za i kok”-ból port rét raj zol az író, a pub li cis ta
és a szer kesz tõ Janikovszky Évá ról. 

Fo tók kal il luszt rált, 336 ol dal, 2490 Ft

LÁ ZÁR ER VIN
FFoooottbbaallll  ••  FFuußßbbaallll  

„Apu, Is ten szo kott fo ciz ni?” -
Az író kis fia kér dé sét hall va
el gon dol ko zik: mi len ne, ha
Is ten tény leg fut bal loz na, és
be áll na a ma gyar vá lo ga tott -
ba? Meg ké ri, hogy ha már
köz tünk jár, ne csak a csa pa -
ton se gít sen: „Állj egy ki csit a
há tunk mö gé, tedd a vál lunk -
ra a ke zed.”
An gol  ford.: And rew C. Rouse, né met  ford.: Clemens Prinz 

Ill.: Kõszeghy Csil la, 40 ol d., 
az an gol és né met nyel vû kö te tek: 2290 Ft

NNAAPP  VVII  LLÁÁGG  KKII  AADDÓÓ
1054 Bu da pest, Al kot mány u. 2.

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

UD VAR HE LYI TESSZA
AAzz  iiggaazz  ssáágg  aazz  uutt  ccáánn  hhee  vveerr  
Vá la szok a ma gyar or szá gi 
lak ha tá si vál ság ra

A kö tet fõ kér dé se, hogy a 20.
szá zad so rán a min den ko ri ma -
gyar ál lam ho gyan ke zel te a vá -
ro si haj lék ta lan sá got, mint a lak -
ha tá si sze gény ség szél sõ sé ges
for má ját. Va jon az ál lam a mai
na pig nem ké pes igaz sá gos mó -

don meg ol da ni a lak ha tá si vál sá got?
280 ol dal, 2900 Ft

BÉ NI KOR NÉL, LÁSZ LÓ ÁDÁM
AArraannyy  eell  mmee  KKéé  ppeess  sséégg  ttáárr  44..

TTeerr  mméé  sszzeett  ttuu  ddoo  mmáánnyy

A fü zet az Arany el me Te het ség -
gon do zó Egye sü let szü lõk nek
szó ló ki ad vány so ro zat 4. da rab -
ja. A so ro zat já té kos fel ada ta i val
a szü lõk játsz va fej leszt he tik ön -
ma gu kat és gyer me ke i ket, és
se gít sé gük kel ész re ve he tik, ha
gyer me kük élet ko rá nál ügye -
sebb. Arany el me Ké pes ség tár 56 ol dal, 1200 Ft
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SZENT ISTVÁN társulat
Szeretettel várjuk az Ünnepi Könyvhéten a 87-es pavilonnál

DEDIKÁLÁSOK  A  SZENT  ISTVÁN  TÁRSULAT  PAVILONJÁNÁLDEDIKÁLÁSOK  A  SZENT  ISTVÁN  TÁRSULAT  PAVILONJÁNÁL
Június 12. csütörtökJúnius 12. csütörtök

15-1615-160000 Kránitz Mihály
16-1716-170000 Szabó Ferenc SJ
 Szentmihályi Szabó Péter
 Tóth Sándor
17-1817-180000 Dávid Katalin

M H-A M
II. JÁNOS PÁL
Ö  
A hazánkban is népszerű szerző ezt 
a könyvét az „évezred pápájának” 
szenteli, a pápa egykori fotósának 
segítségével bemutatva egy szent 
mélységesen emberi arcát. 168 oldal, 
32 oldalnyi színes képanyaggal

N I
BÚCSÚPILLANTÁS
A M K
  -
Milyen volt valójában az 1920 
és 1944 ősze közötti Magyar 
Királyság? Miként kevered-
tünk a háborúba? Ki volt 
Horthy Miklós? Irányíthattuk 
volna másképp is sorsunkat? 
A válaszok alaposak, tényfel-
táróak. 356 oldal

D K
SOAH
E   
A magyarországi holokauszt 70. év-
fordulójára megjelent kötet a szerző 
emlékirata, amely a holokausztról 
való keresztény gondolkodáshoz ad 
mintát, kijelölve ezzel a követendő 
magatartást. 108 oldal

S S P
TOMORI
D  
A mohácsi csata előestéjén játszódó 
drámában az olvasó szinte belülről 
szemlélheti azt a folyamatot, amely 
a végzetes csatavesztéshez és hazánk 
szétszakadásához vezetett.
108 oldal

É M A
PÁPA, SZENTSZÉK, VATIKÁN
Milyen a Római Kúria szervezeti fel-
építése? Van-e a pápának munkaköri 
leírása? Ugyanazt jelenti a Szentszék 
és a Vatikán? Ilyen és ehhez hasonló 
kérdésekre ad választ a színes képek-
kel illusztrált kötet. 224 oldal

S I
A RABBI, A PÁPA ÉS A SÁTÁN
D  
Párhuzamos életrajzi dráma, amely 
Zoller, a katolizált római főrabbi és 
XII. Piusz találkozásait, sajátos kap-
csolatukat tárja az olvasó elé a fasiz-
mus tragikus időszakából. 186 oldal

K G
VÉG NÉLKÜL
S   
A könyv szerzője szakavatottan 
vezeti végig az olvasót a szentté 
avatások történetén, színes ké-
pekkel illusztrálva. 188 oldal

R M R
SZONETTEK ORFEUSZHOZ
Farkasfalvy Dénes műfordítása
tanulmányokkal és jegyzetek-
kel. 172 oldal

M L N
BUDAPEST IGAZAI
A      
A „Verolino archívum” segítségével a kö-
tet új megvilágításba helyezi a vészkor-
szak budapesti eseményeit. 200 oldal

www.szitkonyvek.hu

JúniusJúnius 14. szombat 14. szombat
16-1716-170000 Czigány György, Dávid Katalin
 Kovács Gergely, Bolberitz Pál
17-1817-180000 Szöll si Zoltán
 Szentmihályi Szabó Péter

Június 13. péntekJúnius 13. péntek
16-1716-170000 Szabó Ferenc SJ
 Csókay András
 Sárosi István
17-1817-180000 Bolberitz Pál
 Érszegi Márk Aurél JúniusJúnius 15. vasárnap 15. vasárnap

17-1817-180000 Czakó Gábor

2950 Ft2950 Ft

2600 Ft2600 Ft

2600 Ft2600 Ft

2200 Ft2200 Ft

2400 Ft2400 Ft

2100 Ft2100 Ft

1600 Ft1600 Ft

1500 Ft1500 Ft

2700 Ft2700 Ft
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New Headway Elementary 4th ed. SB ITutor
+ DVD ROM Pack 
New Headway Elementary 4th ed. WB
+ IChecker CD-ROM with key

A világ legnépszerûbb, jól bevált és megbízható angol nyelvkönyv sorozata, mely mindig
kész a megújulásra. Immár 25 éve van jelen 127 ország nyelvoktatásában. A negyedik
kiadás digitális kiegészítõkben gazdag, melybõl könnyedén tanulhatnak a magyar
középiskolások is. Bizonyított, kipróbált módszertanával az egyik legmegbízhatóbb
nyelvkönyv. Az erõs nyelvtani fókusz, az átlátható és jól átgondolt szókészlet, valamint
az integrált készségfejlesztés garantálják, hogy a tanórákon, a gyakorlatban is jól mûköd-
nek a leckék. Az állandó megújulás biztosítja a tananyag frissességét, a kiegészítõ kom-
ponensek nagy választéka – immár új digitális tananyaggal- pedig a minden területre
kiterjedõ gyakorlási lehetõséget. Az ITutor DVD-ROM bõséges tanagyag mind a négy
készség fejlesztéséhez a tanórán kívül, letölthetõ audio és video anyag a halláskészség
további fejlesztésére, a kultúra tanítására. Az IChecker CD-ROM tartalmazza a
munkafüzet hanganyagát, a saját tudás ellenõrzésére találhatók tesztek, online teszt
linkek, valamint interaktív gyakorlást biztosít.

Oxford Angol Nyelvtan (+CD-ROM) kulcsos
Coe/Harrison/Paterson
Az Oxford Angol Nyelvtan magyar nyelven nyújt megbízható segítséget az angol nyelv tan-
ulásához. Különösen hasznos a nyelvvizsgára vagy az érettségi vizsgára készülõk számára, hiszen
áttekinti és gyakoroltatja az angol nyelvtan minden területét. Megoldó kulcsos és kulcs nélküli vál-
tozatban is kapható. Használható középiskolában és nyelvtanfolyamokon kurzuskönyvek
kiegészítõjeként, de hasznos segítõje lehet azoknak is, akik otthon, egyéni tanulás során kívánják
nyelvtudásukat fejleszteni. Példákkal illusztrált magyar nyelvû magyarázatokat tartalmaz. Bõséges
gyakorlási lehetõséget ad mind a magyarázatokat követõ feladatok, mind pedig a rendszeresen
beiktatott ismétlõ leckék révén.

Oxford Learner's Dictionary of Academic English
+CD-ROM
Az Oxford kiadó új szótára azoknak készült, akik már középfokú szinten tudnak angolul, de
pontosabban, választékosabban, szabatosabban szeretnék kifejezni magukat. Megtanítja,
hogyan kell jól összekapcsolni a szavakat, hogy épül fel egy kifejezés vagy egy mondat, hogyan
kell meggyõzõen érvelni. A CD-ROM mellékleten példákkal és tippekkel mutatják be, hogyan
szerkesztünk és írunk meg pl. esszéket, disszertációt. A függelék hasznos nyelvtani, stilisztikai
kiegészítõ információkat ad. 80 szócikk mellett utalások vannak, - Thesaurus, Grammar Notes,
and Which Word? és Language Bank címen - ezek segítenek a helyes szó megválasztásában,
illetve az esetleges helytelen szó kiszûrésében, nyelvtani magyarázatot illetve példákat adnak.

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

8900 Ft

4490 Ft

5790 Ft

4190 Ft



FAR KAS ZOL TÁN
HHéétt  sszzûûkk  eesszz  tteenn  ddõõ
A vál ság tól az ön kény gaz da sá gig

A kö tet a Gyurcsány-kormány
2006-os sta bi li zá ci ó ját, a Bajnai-
kormány vál ság ke ze lé sét és az
Or bán-kor mány „fül ke for ra dal -
mát” elem zi, hogy a fo lya ma tok
ho gyan ve zet tek el az ál lam
gaz da sá gi telj ha tal mát tör vé -
nye sí tõ ön kény gaz da sá gig.

344 ol dal, 2900 Ft

SSAAXXUUMM  KKII  AADDÓÓ  
1134 Bu da pest, Sza bolcs u. 4.

Tel./fax: 237-0659
E-mail: saxumkiado@freemail.hu • www.saxumkiado.hu

UTE WILHELMSEN
ÁÁll  llaa  ttookk  ééss  nnöö  vvéé  nnyyeekk  aazz  eerr  ddõõ  bbeenn

Zseb mé re tû, prak ti kus ha tá ro zó,
mely 120 ál lat, nö vény és gom ba
rész le tes le írá sát tar tal maz za,
min den faj ról lát vá nyos, szí nes fo -
tó val. A meg ha tá ro zást szín kód
és a leg fõbb jel lem zõk pon tos le -
írá sa se gí ti. 

96 ol dal, fû zött
neylonborítóval, 1480 Ft

MARGOT és RO LAND SPOHN
PPaarr  kkookk  ééss  kkeerr  tteekk  ffááii    

Zseb mé re tû, prak ti kus ha tá ro zó,
mely a par kok ban és ker tek ben
elõ for du ló 120 fa rész le tes le írá sát
tar tal maz za lát vá nyos, szí nes fo -
tó val. A meg ha tá ro zást szín kód
és a leg fõbb jel lem zõk pon tos le -
írá sa se gí ti. 

96 ol dal, fû zött
neylonborítóval, 1480 Ft

RODOLPHE GROSLEZIAT
GGaazz  ddaagg  tteerr  mmééss  aa  kkiiss  kkeerrtt  bbõõll

Meg is mer tet a leg ki sebb hely -
igé nyû, ugyan ak kor a leg dú sab -
ban ter mõ faj ták kal, ame lyek
ter mesz té sé vel sok pénzt ta ka -
rít ha tunk meg. Meg ta nul hat juk,
ho gyan hasz nál juk ki leg job ban
ve te mé nyes ker tün ket az éssze -
rû ki ala kí tá son át egé szen a nö -
vé nyek gon do zá sá ig. 

144 ol dal, fû zött, 2500 Ft  

UTE LUDWIGSEN-KAISER
SSzzíí  nneezzzz  ttee  iiss!!  
Kre a tív rajz is ko la gye re kek nek

Eb ben a könyv ben azt sze ret -
nénk meg mu tat ni, ho gyan le het
jó raj zo kat ké szí te ni, il let ve se -
gí tünk, ha el akad tál egy kép -
pel. Ha szor gal ma san raj zolsz,
gya ko rolsz, és sok raj zot le má -
solsz a könyv bõl, büsz kén
mond ha tod majd: „Néz zé tek,

ezt én raj zol tam!” 80 ol dal, kö tött, 2300 Ft

AND REA CHRISTIANSEN
AAzz  íírrááss--ooll  vvaa  ssáá  ssii  ééss  sszzáá  mmoo  lláá  ssii

zzaa  vvaa  rrookk  kkee  zzee  lléé  ssee

A könyv tisz táz za a fo gal ma kat,
sor ra ve szi a jó és rossz mód -
sze re ket, prog ra mo kat. Prak ti -
kus ta ná cso kat, ok ta tá si anya -
go kat, pél dá kat kí nál az írás-ol -
va sá si és szá mo lá si gon dok kal
küz dõ gyer me kek szü le i nek és
a ta ní tó i nak. 

180 ol dal, fû zött, 1800 Ft

DR. WILHELM 
ÉS ZORA GIENGER
SSíírr  aa  kkiiss  bbaa  bbáámm

A sí rás a kis ba bák egyet len
ki fe je zé si mód ja, amel  lyel
szük ség le te i ket kö zöl he tik
ve lünk. Eb bõl a könyv bõl
meg tud hat ják, ho gyan ér tel -
mez he tik cse cse mõ jük sí rá -
sát. Pon tos és szak sze rû ma -
gya rá za tot ka punk ar ra,
hogy mi is az oka a ba bák sí -
rá sá nak, és mi a te en dõ ez -
zel kap cso lat ban. 

182 ol dal, fû zött, 1800 Ft

SSCCOOLLAARR  KKII  AADDÓÓ
1016 Bu da pest, Nap hegy tér 8.

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

MÓ RA FE RENC
AA  ddii  ddeerr  ggõõ  kkii  rráállyy

A di der gõ ki rály leg újabb ki -
adá sá hoz a több ran gos ha -
zai es nem zet kö zi szak mai
díj jal el is mert il luszt rá tor, Bé -
kés Ro zi ké szí tett va do na túj
szí nes raj zo kat.

24 ol dal, 1495 Ft

VÁR SZE GI ADÉL
AA  jjaakkiifféésszzeekk

Me se egy jakicsaládról, aho -
vá új jö ve vény ér ke zik, majd
még egy, majd még egy… 
Ám egy nap a bé kés jakikat
meg tá mad ja a sár kány!

Ill.: Máray Ma ri ann
34 ol dal, 1950 Ft

KELECSÉNYI LÁSZ LÓ
FFiillmmSSZZEEXXttééttiikkaa

A '60-as évek szexforradal-
ma és a '70-es évek por nó -
hul lá ma le tö rölt min den sza -
bályt és til tást az jó er köl -
csök táb lá já ról. Mi lyen fo lya -
mat zaj lott? A film mû vé szet
sza bad ság har ca vagy az íz -
lés te len ség el len for ra dal ma? 

160 ol dal, 2450 Ft

SÁ GI GYÖRGY
GGiillgguull
Weisz bú csú ja 
a ma gyar iro da lom tól

Sá gi György ben sõ sé ges,
sze mé lyes ség tõl át fû tött re gé -
nye egy zsi dó pár út ját kö ve ti,
aki ket el sza kít egy más tól a
mun ka szol gá lat a má so dik vi -
lág há bo rú alatt. A fi no man
épít ke zõ szö veg ér zé ke nyen
tár ja fel az em be ri lét ha tár -
hely ze te it.

208 ol dal, 2450 Ft
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Várjuk szeretettel az
Éghajlat Könyvkiadó

sátránál!

Könyvheti ára: 3500 Ft
MAGYAR CSILLAGOK

Marinovich Endre: 
TÚLÉLTE-E A KÖZÉPOSZTÁLY?

Drozdy Győző: 
BAJTAI KISBETYÁROK

Pölöskei Ferenc: 
TISZA ISTVÁN ÉS KORA

Könyvheti ára: 2500 Ft

Könyvheti ára: 2500 Ft

Könyvheti ára: 2500 Ft

MAGYAR CSILLAGOK

Marinovich Endre: 

Drozdy Győző: 

Pölöskei Ferenc: 

Az  ÉGHAJLAT
KÖNYVKIADÓ

könyvheti könyvei

www.ujkonyvpiac.hu



UNG VÁ RI TA MÁS
AA  ttoo  rrii  nnóóii  llee  ppeell

A to ri nói le pel iz gat ja az em -
be ri ség kép ze le tét. Ügyes
mû vész al ko tá sa? Az egy ház
va rázs la ta? Vagy tény leg cso -
dát rejt a ke reszt re fe szí tett Jé -
zus szem fe dõ je? Ung vá ri Ta -
más misz ti kus kri mi je gaz dag
kul túr tör té ne ti ka lan do kat ígér.

320 ol dal, 3750 Ft

SSPPRRIINNGGMMEEDD  KKII  AADDÓÓ
1113 Bu da pest, Bar tók Bé la út 96.

Tel.: 279-0527 • Fax: 279-0528
E-mail: pellerjudit@springmed.hu • www.springmed.hu

DR.WINKLER GÁ BOR -
DR.BARANYI ÉVA - 
GÉZSI ANDRÁSNÉ

GGaasszzttrrookkaallaauuzz  --  vvii  lláágg  kkoonnyy  hhaa
Egész sé ge sek nek, cu kor be -

te gek nek, lisztérzékenyeknek 
és fogy ni vá gyók nak

3o or szág 3oo re cept le írá sa
mel lett ér de kes sé gek a gaszt -
ro nó mia vi lá gá ból, ta ná csok a
há zi lag el ké szí ten dõ kü lön le -
ges éte lek hez, nem csu pán
egész sé ge sek nek, ha nem azok-
 nak is, akik súly fö lös leg gel ren del kez nek, lisztérzéke-
nyek, vagy cu kor be te gek.

SpringMed Di é tás So ro zat • A5, 620 ol dal, 4900 Ft

SSTTUUDDIIUUMM  BBTT..
1046 Bu da pest, Er dõ sor út 26/B fsz. 10.

Tel.: (70) 558-2441
E-mail: studium.bt@gmail.com • http://studiumkonyv.hu

MAKLÁRI TA MÁS
AA  TTeekk  nnõõss  ééss  aazz  ááll  mmoo  ddoo  zzóókk
Re gény a dik ta tú rá ról

A könyv az el múlt 25 év tár sa -
dal mi vál to zá sa i ról ké szít kí -
mé let len pon tos sá gú pil la nat -
fel vé te le ket. Egy di ák ma gá -
hoz ra gad ja a ha tal mat, és ta -
nár-di ák egy ként hát rál ki a
macs ka lép tû zsar nok ság elõl.
Med dig hát rál hat az em ber
ön fel adás nél kül?

B5, 359 ol dal, kö tött, 3200 Ft

SSZZÉÉPPHHAALLOOMM  KKÖÖNNYYVV  MMÛÛ  HHEELLYY
1068 Bu da pest, Vá ros li ge ti fa sor 38.
Tel.: (20) 533-3939 • Fax: 351-0593

E-mail: iroszak@t-online.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu

KISS BE NE DEK
LLoommbb  jjuu  kkaatt  

aa  ffáákk  eell  eejj  ttiikk
Új ver sek

A Ba bér ko szo rús
köl tõ ki emel ke dõ szín -
vo na lú új kö te té ben
is szen ve dé lye sen,
lát ta tó ere jû ké pek kel és sok iró ni á val szó lal nak meg a
sors sal, idõ vel, be teg ség gel küz dõ em ber lét él mé nyei.

A/5, 96 ol dal, 2000 Ft

TTAALLMMAA  KKII  AADDÓÓ
7611 Pécs, Pf.: 16.

Tel.: (72) 511-580, (20) 346-2100
E-mail: talma@talmakiado.hu • www.talmakiado.hu

AA  KKáárr  ppáátt--mmee  ddeenn  ccee  öörröökk  sséégg  ttuu  --
rriisszz  ttii  kkaaii  aatt  llaa  sszzaa
1. kö tet: épí tett örök ség
Szerk. Kósa Pál

El sõ kö te te a Kár pát-me den ce
és kör nye ze te épí tett örök sé gét
mu tat ja be iker tér kép szel vé -
nyek fel hasz ná lá sá val. Kü lön le -
ges sé ge ös  sze tett sé gé ben rej -
lik. Tör té nel mi hely ség név tár, au -
tós at lasz és úti könyv egy ben.

Sok ré tû hasz ná la tát név mu ta tók se gí tik.
235x330 mm, 432 ol dal, kö tött, 9800 Ft

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

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

BRUCE és AND REA
LEININGER, KEN GROSS

AA  ttúúll  ééllõõ

A bol dog és ki egyen sú lyo zott
éle tet élõ James rém ál ma i ban
egy víz be zu hant re pü lõ pi ló ta -
fül ké jé bõl pró bált ki sza ba dul ni.
Szü lei nyo mo zás ba kezd tek, s
vé gül nyil ván va ló lett, hogy
James az elõ zõ éle té ben be kö -
vet ke zett bal eset em lé ke i tõl
szen ved.

135x210x19 mm, 316 ol dal, fû zött, 3450 Ft

GERARD VAN EMMERIK
CCssii  bbee  ffiiúú

Noor, a fi a tal nõ hoz zá megy a
nagy da rab, gyer me ki lel kü le tû
far mer hez, Lucashoz. 20 év
után vá rat la nul meg szü le tik
Jimmy. Lucas pe dig so ha töb bé
nem lesz az el sõ he lyen Noor
szí vé ben, ami mi att két ség -
beesett lé pés re szán ja el ma -
gát...

135x210x18 mm, 228 ol dal, fû zött, 2490 Ft

DR. TARR FE RENC
EEggyy  sszzíívv  ssee  bbéésszz  nnaapp  llóó  jjaa

Tarr Fe renc fel rúg ja a ha gyo -
má nyos nap ló írás ke re te it,
hogy tér ben és idõ ben
messzi re ka lan doz has son.
Egy or vos nap ló ja ön ma gá ban
is iz gal mas, hát még, ha pon -
tos kor rajz zal, lí rai szép sé gû
em lé kek kel, jó ízû hu mor ral és
öröm te li ero ti ká val pá ro sul.

125x190 mm, 336 ol dal, fû zött, 2990 Ft

KÖVESI PÉ TER
AA  vvaass  kkoo  rroo  nnaa

Eisenberg dok tor tit kos mód -
szer ki dol go zá sán mun kál ko -
dik. Ha lá la kor élet fel ada tát
déd uno ká já ra, Vittorióra bíz za,
aki ezt sa ját ön zõ cél ja i ra akar -
ja föl hasz nál ni. A Pi lis-ös  sze -
es kü vés sze rep lõ i re há rul is -
mét a fel adat, hogy meg ment -
sék a vi lá got.

142 x 190 mm, 256 ol dal, kö tött, 2990 Ft

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

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

SZA BÓ T. AN NA 
TTüü  kköörr  rroo  bboott

A Tü kör ci cák után itt egy
újabb re mek tü kör-tör té net!
Al fa, a kis ro bot fiú szá gul do -
zik a könyv lap ja in: ar ra prog-
 ra moz ták, hogy meg ta lál ja
tü kör-pár ját. Is me ret len lé -
nyek kel ta lál ko zik a dzsun -

gel ben, a ka lóz szi ge ten, a lu fi pá lyán, a kí sér tet kas tély -
ban... 

Ill.: Maul Ági, 21x21 cm, 32 ol dal, kö tött, 2170 Ft

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

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

KKiiss  mmaa  ggyyaarr  hhaadd  ttöörr  ttéé  nneett
(Szerk.) Hermann Ró bert

A száz húsz lát vá nyos és kü -
lön le ges kép pel és több mint
har minc rész le tes had já ra ti
tér kép pel gaz da gon il luszt rált
al bum ol vas má nyos for má -
ban, ugyan ak kor a tu do má -
nyos kö ve tel mé nyek bõl nem
en ged ve mu tat ja be Ma gyar -
or szág had tör té ne tét.

197x255 mm, 272 ol dal, kö tött, 5000 Ft

HHaadd  ssee  ggéé  llyyee  zzõõ  kkáárr  ttyyaa

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

32 la pos ma gyar kár tya, 2000 Ft

BALLA TIBOR-CSIKÁNY 
TA MÁS-GU LYÁS GÉZA-

HORVÁTH CSA BA-
KO VÁCS VIL MOS

AA  mmaa  ggyyaarr  ttüü  zzéérr  sséégg  110000  éévvee.
1913–2013

A ma gyar tü zér ség had tör té -
nel münk ben ki emel ke dõ he -
lyet fog lal el, vi rág ko ra a 19.
és a 20. szá zad volt. Ez a ké -
pek kel gaz da gon il luszt rált
kö tet a fegy ver nem 1913-
ban tör tént új já a la ku lá sát kö ve tõ száz év moz gal mas
tü zér sé gi tör té ne tét kí sé ri vé gig.

200 fény kép pel és 50 áb rá val, 214x285x30 mm
320 ol dal, 6000 Ft

VÉGH FE RENC
VVéégg((hh))eellsszzáámmoollááss
A kor szak vál tás ka to ná ja

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

Szí nes fo tók kal il luszt rált, 160x236x31 mm
462 ol dal, kö tött, 6000 Ft
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Love in a Bottle – Szerb Antal – 3935 Ft
Szerb Antal novelláinak minden eddiginél teljesebb gyûjteménye. Több elbeszélése itt kerül elõször kötetben
kiadásra. Az irodalomtörténetek alkotója, a tanulmányíró Szerb Antal gyakran szépírói beleérzéssel, könnyed-
séggel eleveníti meg az elvontabb tárgyakat is - a novellista pedig szinte tudós készültséggel, sokoldalú mûvelt-
ségét kamatoztatva, igényes elemzésekkel írta elbeszéléseit. Nemcsak tematikája, hanem írásainak megfor-
málása is sokféle, változó. Történelmi legendákat szólaltatott meg újra, népiesebb motívumokat és
lovaghistóriákat modernizál, személyes emlékeket, eseményeket idéz fel líraian és elemzõ tudatossággal. A
Szerelem a palackban elbeszélései meghitt és maradandó élménnyel gazdagítják az olvasót.

A Delicate Truth – John le Carré – 2450 Ft
A történet 2008-ban kezdõdik, és idõben három évet ölel fel. Egy brit állami hivatalnokot
Gibraltárra küldenek, ahol éppen a Futótûz kódnevû terrorelhárító mûvelet veszi kezdetét. A cél:
elfogni egy dzsihádista fegyverkereskedõt. A hivatalnok feladata rendkívüli diszkréciót igényel: a
külügyminiszternek kell jelentenie mindent, amit lát és hall. A küldetés ráadásul annyira kényes,
hogy még Toby Bell, a külügyminiszter titkára sem tud a létezésérõl. A mûveletet látszólag minden
gond nélkül elvégzik. Három évvel késõbb egy lefokozott, halottnak hitt katona a Különleges Erõk-
tõl életjelet ad magáról, miszerint olyan információkkal jelentkezik, amik romba dönthetik a brit
külügyminisztériumot. A Futótûz-akció valóban az a diadal volt, amiként beszámoltak róla, vagy egy
könyörtelenül elfojtott, tragikus fiaskó?

And the Mountains Echoed – Khaled Hosseini – 2100 Ft
Hosseini mestere a rabul ejtõ egzotikus történeteknek és a finoman szõtt mondatok mögött rejlõ, mélyen emberi
érzéseknek. Regényében arról mesél, hogyan szeretünk, hogyan viselünk gondot egymásra, és a döntéseink
hogyan rezonálnak a minket követõ nemzedékek életében. Könyve nem áll meg a szülõk és gyermekeik kapc-
solatánál, hanem a testvérek és unokatestvérek kötõdéseibõl bámulatosan gazdag tablót festve mutatja be,
hogyan sértjük meg, áruljuk el, becsüljük meg és áldozzuk fel egymást. Hogy milyen gyakran lepnek meg ben-
nünket döntéseikkel és tetteikkel a hozzánk legközelebb állók, amikor a leginkább számítanánk rájuk.
Miközben lap, lap után, a Földet körbeutazva követjük a regényszereplõk ágas-bogas életét, sorsukat és
szerelmeiket - Kabultól Párizsig és San Franciscótól a görög szigetvilágig -, az érzelem gazdag és magával
ragadó történet belénk költözik és életre kel. 

The Ocean at the End of the Lane – Neil Gaiman – 2080 Ft
Mit tehet egy hétéves fiú, ha az addig nyugodt, vidéki életet megzavarja valami, ami nagyobb nem-
csak nála, de az általa ismert felnõtteknél, sõt az általa ismert világnál is? Ami a világon túlról jött?
Hirtelen elszakad a saját családjától, és egyetlen hely van, ahová mehet, egy ház a földút végén.
Ebben a házban három nõ lakik, három nemzedék, nagymama, anya és lánya, akik sokat láttak és
még többet tudnak. Ismerik a titkos utakat és lebegõ járatokat, értik a halk szavakat és a néma
igéket, jártak a földeken innen és a vizeken túl. Õk segíthetnek, csakhogy mint mindennek, a segít-
ségnek ára van. Neil Gaiman új regénye a gyermekkor varázslatát mutatja a felnõttlét karcos
szemüvegén át, az ártatlanság elvesztését a tapasztalat párás tükrében, hírnevéhez méltóan egy olyan
történetben, amely semmihez sem hasonlít.

Silkworm – Robert Galbraith (as:Rowling) – 3780 Ft
A bûnügyi regényben Rowling elsõ álnéven megjelent krimijének fõhõse, Cormoran Strike magánnyomozó egy
újabb esetét ismerhetjük meg. Az egykori afganisztáni háborús veteránból lett magánrendõr a The Cuckoo's Call-
ing címû könyvben mutatkozott be. A könyv megjelenésekor szerény visszhangot keltett, ám amikor kiderült,
hogy Rowling rejtõzik a Galbraith álnév mögött, alaposan megugrottak a kötet eladásai. A Kiadó szerint a lebil-
incselõ új krimi, amely egy író, Owen Quine eltûnése körül bonyolódik, tele van váratlan fordulattal. A történet-
ben Quine felesége elõször azt hiszi, férje csak pár napra szabadságolta magát, ahogy szokta, és azért béreli fel
Strike-ot, hogy hozza vissza. Ám a nyomozás során kiderül, hogy a regényíró éppen befejezett egy kéziratot,
amelyben vitriolba mártott tollal sorozatos karaktergyilkosságot követett el ismert személyiségeken. Ha a
regény megjelenik, életeket dönthet romba, ezért sokak érdeke fûzõdik ahhoz, hogy az író elhallgasson. Mikor
végül felfedezik a brutálisan meggyilkolt Quine holttestét, megkezdõdik Strike versenyfutása az idõvel, hogy
kiderítse a könyörtelen gyilkos motivációját.

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
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