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AKA DÉ MI AI KI ADÓ

1117 Bu da pest, Prielle Kor né lia u. 19/D.
Tel.: 464-8200 • Fax: 464-8201

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

BARBARA FREDRICKSON
LLoovvee  22..00.. Határtalan szeretet

Azt mindannyian tudjuk,
hogy a szeretet fontos dolog,
és Barbara Fredrickson
ebben az új szemléletû
könyvében azt is megmu-
tatja nekünk, hogy mennyire
az. Az a képességünk, hogy
milyen mértékben tudjuk
átélni a szeretetet, mérhetõ,

és javítani is tudunk rajta, ami hozzásegíthet
bennünket ahhoz, hogy sokáig éljünk.

Az elme kerekei, A/5, 292 oldal, fûzött, 3500 Ft

CLAUDIA ZASLAVSKY
EEttnnoommaatteekk  22..  

Újabb matematikai
játékok és fejtörõk 

a világ minden tájáról

A könyvben bemutatott
játékok, fejtörõk a világ
különbözõ tájairól, Afri-
kából, Ázsiából, Európából és az amerikai kon-
tinensrõl származnak. Rajtuk keresztül megismer-
hetjük az e játékokat játszó, a feladványokat meg-
oldó népeket és szokásaikat. 

Egyedi méret, 164 oldal, fûzött, 2650 Ft

CSÁGOLY FERENC
HHáárroomm  kköönnyyvv  
aazz  ééppííttéésszzeettrrõõll  
2. A hasznosság

Az Ybl-és Kossuth-díjas
építész trilógiájának elsõ
kötete A SZÉPSÉG téma-
körét járta körbe. Ha a
szépség az érzelmekhez
szól, A HASZNOSSÁG a

gyakorlatiasság és az ésszerûség kifejezõdése.
Terek, térrendszerek, rendeltetés – ezeket értelmezi
a második könyv.

Egyedi méret, 180 oldal, fûzött, 3790 Ft

AANNIIMMUUSS  KKIIAADDÓÓ
1021 Budapest, Szerb Antal u. 22/A
Tel.: 200-8481 • www.animus.hu

JUSSI ADLER-OLSEN
HHaajjttóóvvaaddáásszzaatt

A Q-ügyosztály 5. esete! A 15
éves Marco gyûlöli életét a
klánban, amelyet nagybátyja
irányít eros kézzel, s ahol arra
kényszerítik a gyerekeket,
hogy kolduljanak, betörjenek.
Egy nap Marco megszökik,
ám ezzel veszélyes esemé-
nyeket indít el.

Skandináv krimik
464, füles, fûzött, 3790 Ft

ANTHONY HOROWITZ
OOrroosszz  rruulleetttt

Ez egy bérgyilkos története,
kinek sorsa összefonódott
az ifjú titkosügynök, Alex
Rider sorsával. Ám Jaszent
az élet a másik oldalra, egy
bûnszervezethez vezette,
ahol felkészítették arra a
foglalkozásra, amelyet ön-
szántából sohasem válasz-
tott volna.

304 oldal, füles, fûzött, 2980 Ft

KRISTINA OHLSSON
Az 573-as járat

Fenyegetõ levelet találnak
a Stockholmból New York-
ba tartó repülõgépen. A
svéd hatóságok harcba
kezdenek, hogy megment-
sék a 400 utast, mielõtt
kifogy az üzemanyag, de
ehhez maguk mellé kell
állítani a terrortámadástól
tartó amerikaiakat is.

Skandináv krimik · 400 oldal, füles, fûzött, 3690 Ft

CAMILLA GREBE
– ASA TRÄFF
AA  tteerraappeeuuttaa

A jó nevû pszichoterapeuta
egyik páciensét megölik,
majd a gyilkos a doktornõt
veszi célba. A sodró erejû
pszichothriller hitelesen mu-
tatja be: a terápia is egyfajta
nyomozás, amelynek során
a terapeutának is le kell
ásnia lelke legmélyebb bugyraiba.
Skandináv krimik · 368 oldal, füles, fûzött, 3590 Ft

LEENA LEHTOLAINEN
EEggyysszzeerr  
úúggyyiiss  mmeegg  kkeellll  hhaallnnii

Säde az erõszakos férjük
elõl menekülõ nõk men-
helyén dolgozik. Amikor
egyik védencüket megöli a
férje, Säde rettegni kezd,
hogy ez bármikor meg-
ismétlõdhet. Aztán az egyik
brutális férjet váratlanul ba-
leset éri, s követi õt a má-

sodik és a harmadik is.
Skandináv krimik · 272 oldal, füles, fûzött, 3290 Ft

AANNTTAALLLL  JJÓÓZZSSEEFF  TTUUDDÁÁSSKKÖÖZZPPOONNTT
1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.

Tel.: 482-7703
E-mail: ajtk@ajtk.hu • www.ajtk.hu

HENRY KISSINGER
KKíínnáárróóll

A 20. század legbefolyá-
sosabb tanácsadója meg-
határozó alakja volt Ame-
rika és Kína 1971-es kap-
csolatfelvételének. Köny-
vében nemcsak politikai
elemzést kínál, hanem az
ötvennél is több kínai útján
szerzett személyes tapasz-
talatait is megosztja.

142x197 mm, 624 oldal, kötve, 5500 Ft

AATTLLAANNTTIICC  PPRREESSSS  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1114 Budapest, Bartók B. út 55.

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

AMIR AHMED NASSZER
ÉÉnn  ééss  aazz  iisszzlláámm

Öngyilkos merénylõ vagy
Al Kaida terrorista is lehe-
tett volna a kis Amirból, ha
nem szakít a múltjával, ám
õ az arab világ legismer-
tebb bloggere lett. Ebben
a vívódásokkal teli könyv-
ben saját átváltozásainak
történetét írta meg lefegy-
verzõen õszintén.

155x235 mm, 364 oldal, kötött, 4800 Ft

WILLIAM G. WINKLER
AA  ppéénnzzvváállttóó

A Moszad a raklétákat szál-
lító Hermész nyomába ered.
Egy ismert budapesti pénz-
váltót meggyilkolnak, két iz-
raeli repülõgép engedély
nélkül berepül a magyar lég-
térbe. William G. Winkler
megtörtént eseményekkel
indít, majd kõkemény thril-
lerre vált. 

256 oldal, fûzött, 3290 Ft

BBOOOOKKAARRTT  KKIIAADDÓÓ
RO 530211, Márton Áron u. 49, Csíkszereda

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

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

JUAN RULFO
PPeeddrroo  PPáárraammoo  

„Rulfo regénye nemcsak a XX.
századi világirodalom egyik
remekmûve, de a század
egyik legnagyobb hatású
mûve is; nehéz lenne túlbe-
csülni az utóbbi negyven év
spanyol nyelvû irodalmára tett
hatását. A Pedro Páramo a
szó legszorosabb értelmében
klasszikussá vált.” – Susan
Sonntag

Juan Rulfo életmûsorozat
120x202 mm, 180, kötött, 2690 Ft

FILIP FLORIAN
MATEI FLORIAN
KKööllyyöökk  uuttccaa  

„A Florian testvérek gyer-
mekkorukat írják meg e
tündérien bájos, fordulatos,
feleselõ regényükben – se-
gítve egyúttal az olvasót is,
hogy újra fölfedezze magá-
ban a mindannyiunkban ott
lakozó gyermeket.” – Lövétei
Lázár László

136x212 mm, 212 oldal, kötött, 2890 Ft

BÁN ZOLTÁN ANDRÁS
KKeesseerrûû

„A szabadság hiánya, a
kiszolgáltatottság foszt meg
emberi tartásunktól. Ha fél-
nünk kell attól, hogy vállaljuk
önmagunkat, nézeteinket,
kapcsolatainkat, akár szenve-
délyeinket, magunkat veszítjük
el, akárhogy nevezik is a
politikai rendszert, amely körül-
vesz bennünket. A Keserû egy
lezárult korszakban játszódik. Nincs ma ennél
idõszerûbb könyv.” – Kõszeg Ferenc

120x212 mm, 176 oldal, kötött, 2890 Ft

HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN
BBéékkeebbeellii  11991133
Lektûr bélyegekkel

„Ez a könyv, részben foly-
tatva A homályban maradás
ösztönét, az utolsó béke-
évrõl, 1913-ról szól. Azt,
hogy mit hoz a következõ év,
1914, csak a könyv egyetlen
szereplõje tudja. És mi
olvasók. Erõsödik a homály-
ban maradás ösztöne.” –
Bogdán László

120x212 mm, 304 oldal, kötött, 3790 Ft
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10 KÖNYVVEL A FÖLD KÖRÜL 
Irodalmi utazás és ünnepélyes díjátadó

Időpont: 2014. május 7. 19 óra  •  Helyszín: Katona József Színház
 Irodalmi utazásunk hamarosan célba ér: eldől, ki kapja az Aegon Művészeti Díjat. 
Az ünnepi esten 2013 legjobb szerzőivel Afrikán, Indián át Erdélyig, Velencétől Sanghajig kalandozunk 
a múlt, a szerelem és az emlékek (irodalmi) tájain, sok humorral, jókedvvel! 
Töltse az estét a Díj esélyeseivel, legyen velünk az ünnepi pillanatban, amikor kiderül, ki az idei díjazott!

Az idei jelöltekről bővebben: www.aegondij.hu oldalon.  •  Jegyek a Katona József Színházban kaphatók.www.aegondij.hu



AZ ALEXANDRA 
KIADÓCSOPORT ÚJDONSÁGAI

Patricia Cornwell
A SCARPETTAFAKTOR
512 oldal, 3999 Ft

Frederick Forsyth 
HALÁLLISTA
296 oldal,  3499 Ft

Robin Cook 
HALÁLOS
KOCKÁZAT
448 oldal, 2999 Ft

Egy kislány szemével 
a világ

Zorka-mesék
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Mikola Péter – 
Steiner Lídia 

ZORKAMESÉK
112 oldal, 2999 Ft

Kepes Ágnes – 
Oszter Alexandra 
SÜN PETI 
ÉS BARÁTAI
128 oldal, 2999 Ft

Az Alexandra Kiadócsoport gazdag könyvkínálatával és 20%-os kedvezménnyel 
várunk minden érdeklődőt a Millenáris B épületében a 12. standon, 

valamint gyermekkönyveinkkel a D épületben a 26. standon.

Saskia Sarginson
IKREK
344 oldal, 3699 Ft

Daniel Keyes
VIRÁGOT 
ALGERNONNAK
256 oldal, 3699 Ft

Monty Roberts
AZ IGAZI 
SUTTOGÓ
448 oldal,  3499 Ft

Bruce Machart
A MÚLT SEBEI
320 oldal, 3699 Ft

PÁSKÁNDI GÉZA 
VÁLOGATOTT MŰVEI 3.  
VERSEK
248 oldal, 3999 Ft

alexandra_uj_konyvpiac_2014.indd   1 2014.04.09.   12:42



MARKÓ BÉLA
CCssaattoollmmáánnyy

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

125x215 mm, 104 oldal, 
kötött, 2690 Ft

PETER BICHSEL
EEnnyyhhee  sszzeellllõõ  aa  tteennggeerr  ffeellõõll

Bichsel könyve mára már olyan
klasszikusnak számító olvas-
mányok gyûjteménye, amellyel
a szerzõnek valami egészen
egyedi sikerült: szûkszavúan,
már-már érzelemmentesen, pon-
tosan megfigyelt, ugyanakkor
felkavaróan mindennapi ese-
ményeket megrajzolni, belõlük
eposzi mélységû történetek lepárolni.

Svájci írók · 120x202 mm, 80, oldal, kötött, 2490 Ft

LUDWIG HOHL
HHeeggyymmeenneett

A regény két fiatal hegymászó
élethalálharcáról szól. Az író
lenyûgözõ tárgyi tudása, a
szigorú kompozíció, a finomra
csiszolt ellenpontok és a hig-
gadt ábrázolás arra készteti az
olvasót, hogy lélegzet-vissza-
fojtva kövesse Ullt és Johannt a
barátságtalan alpesi világba.

Svájci írók · 120x202 mm, 98, oldal, kötött, 2490 Ft

MARKUS WERNER
NNeemmssookkáárraa

„Aki pontosan figyel, megérzi,
hogy Lorenz Hatt története
mindannyiunkról szól, várako-
zásunkról, bicegésünkrõl, vi-
lágéhségünkrõl, életösztönünk-
rõl és légszomjunkról. S vé-
gigkísérjük útján, amelynek
végét még sejteni sem szeret-
nénk.” – Die Zeit

Svájci írók · 120x202 mm, 200, oldal, kötött, 3690 Ft

DRAGOMÁN GYÖRGY, 
RÉSZEGH BOTOND
EErrõõttáánncc..  Mûvészeti Album

Fordított könyv ez. Benne nem a
képzõmûvész illusztrálja a szö-
veget, hanem Részegh Botond,
az orosz oligarcha, Mihail
Hodorkovszki esetébõl ihletõ-
dött Erõtánc sorozata készteti

Dragomán Györgyöt öt szöveg megírására.
230x300 mm, 80 oldal, kötött, 5990 Ft.

GGAALLEENNUUSS  KKIIAADDÓÓ  ((BB3366  SSTTAANNDD))
1146 Budapest, Dózsa György út 19.
Tel.: 467-8060 • Fax: 363-9223

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

DR. CZEIZEL ENDRE
ZZeenneesszzeerrzzõõkk  --  GGéénneekk  --  CCssooddáákk
A szerzõ öt ismert magyar
zeneszerzõ: Bartók, Dohnányi,
Erkel, Kodály, Liszt és öt külföldi
zeneszerzõ: Bach, Beethoven,
Mozart, Verdi, Wagner család-
faelemzése alapján kutatja
géniuszságuk gyökereit. Ismerje
meg a tíz csodálatos zene-
szerzõ életét!

166x236mm, 524 oldal, kötött, illusztrált, 4900 Ft

GGOONNDDOOLLAATT  KKIIAADDÓÓ
1088 Budapest, Szentkirályi u. 16. • Tel.: 486-1528

E-mail: info@gondolatkiado.hu
www.gondolatkiado.hu

ARNON GRUNBERG
AA  bbeetteeggsséégg  nnééllkküüllii  eemmbbeerr

A Tirza szerzõjének regénye
kafkai módon és a Grun-
bergtõl megszokott kegyet-
len humorral meséli el egy
nyugat-európai férfi vesszõ-
futását a Közel-Keleten. Tra-
gikomikus látlelet korunkról,
a hamis biztonságérzetrõl
és a modern építészet túlka-
pásairól.

200 oldal, fûzött, 2800 Ft

ROBERT NYE
AA  nnééhhaaii  MMrr..  SShhaakkeessppeeaarree

Egy londoni bordélyban egy
öreg komédiás, a mester
társulatának egykori tagja
WS elsõ életrajzán dolgozik.
A regény összetett játék
mindazzal, amit valaha írtak
WS-rõl, és amit WS valaha
írt: komolytalan és frivol,
mélyen emberi és megindító
szöveg.

Kb. 544 oldal, fûzött, 3990 Ft

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

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

FRANCINE RIVERS
AAzz  uuttoollssóó  bbûûnneevvõõ

Cadi, az élénk képzeletû
tízéves kislány súlyos
traumát él át húga halála
miatt. Saját magát okolja a
tragédiáért, és fejébe ve-
szi, hogy csakis úgy sza-
badulhat meg bûnétõl, ha
a tiltások ellenére felkeresi
a hegyek közé számûzött
remetét, a bûnevõt.
135x205 mm, 364 oldal,

fûzött, 3200 Ft

KEVIN LEMAN
SSzzüülleettééssii  ssoorr((ss))rreenndd

Személyiségünk születési
sorrendünk tükrében

Szeretné jobban megismer-
ni saját személyisége ere-
dõjét, és betekintést nyerni
szerettei legbensõbb érzé-
seibe és gondolataiba? Meg-
érteni, mit miért tesznek? Ez
a könnyed és szórakoztató,
mégis informatív könyv meg-
adja a nyitját!

135x205 mm, 332 oldal, fûzött, 2900 Ft

BARBARA COLOROSO
ZZaakkllaattóókk,,  áállddoozzaattookk,,
sszzeemmllééllõõkk::
Az iskolai erõszak

A gyermeknevelés világ-
szerte elismert szaktekin-
télye remekül használható
eszközt ad a szülõk, vala-
mint a pedagógusok kezébe
az olykor tragédiába torkolló
iskolai erõszak szereplõi

magatartásának megváltoztatására.
140x197 mm, 256 oldal, fûzött, 2900 Ft

MARION THOMAS
– FRANK ENDERSBY
JJéézzuuss  éélleettee  ggyyeerreekkeekknneekk

Jézus Krisztus földi útját,
születésétöl a mennybe-
meneteléig, példázatait és
tetteit  a Szentíráshoz hûen,
a gyerekek nyelvén mutat-
ja be ez az akvarellekkel
gazdagon illusztrált könyv.

6-10 éves gyerekeknek ajánljuk.
220 x 245 mm, 94 oldal, fûzött, 3200 Ft 

HHEETTEEKK..HHUU  KKFFTT..
1103 Budapest, Gyömroi út 69.
Tel.: 432-2780, Fax: 432-2781

E-mail:  sizobota@hetek.hu • www.hetek.hu/konyvek 

SZITA SZABOLCS
AA  hhiiáánnyyzzóó  EEmmbbeerr
Raoul Wallenberg, 
a humánum lovagja

A kötet új kutatások, megkö-
zelítések alapján dolgozza
fel Wallenberg budapesti
kapcsolatrendszerét, mun-
katársaival folytatott ember-
mentéseit, taktikáját. A gaz-
dagon dokumentált, izgal-
mas kötet szól elhurcolásának és szovjet fogsá-
gának történetérõl is.

Hetek Könyvek · B5, 248 oldal, kötött, 2950 Ft

HHUUNNGGAARROOVVOOXX  KKIIAADDÓÓ
1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 11.

Telefon/fax: 340-0859

KAISER LÁSZLÓ
EEllvváálltt  aappáákk  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn
Béke és háború
Helyzetjelentések,
vallomások

A könyv az elvált apák ese-
tenkénti súlyos helyzetét vizs-
gálja átfogó tanulmány és
interjúk formájában: erkölcsi
és jogi abszurditásokat tár
fel.

124x184 mm, 140 oldal,
fûzött, 1600 Ft

JJEELLEENNKKOORR  KKIIAADDÓÓ
7621 Pécs, Munkácsy M. u. 30/A.

Tel.: (72) 314-782, • Fax: (72) 532-047
E-mail: marketing@jelenkor.com • www.jelenkor.com

SOREN KIERKEGAARD
AAzz  iissmmééttllééss

A tízkötetesre tervezett Kier-
kegaard-kiadás ötödik köte-
te Az ismétlés, Félelem és
reszketés, Filozófiai mor-
zsák, A szorongás fogalma
és Elõszó címû írásokat tar-
talmazza.

Soren Kierkegaard mûvei 5.
145x200 mm, 752 oldal, kötött, 4200 Ft

POLCZ ALAINE
AAzz  éélleetteedd,,  BBíírróó  BBeerrttaa

Két asszony beszélget a
közös gyermek- és ifjúkorról,
Kidérõl, egy kis faluról Ko-
lozs megyében. Beszélge-
tésükben megelevenedik a
falu élete, történelme, ahogy
a XX. század földrengései
megingatják, szétzilálják az
emberi sorsokat.

Polcz Alaine mûvei
134x196 mm, 208 oldal, fûzött, 2500 Ft
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POLCZ ALAINE
IIddeejjee  aazz  öörreeggssééggnneekk  

Polcz Alaine 2002 és 2006
között rögzített naplójegyzetei
megrázó erõvel beszélnek az
öregedésrõl, a test pusztu-
lásáról, a halálról. 

Polcz Alaine mûvei
134x196 mm

288 oldal, fûzött, 2500 Ft

KKLLÁÁRRIISS  KKIIAADDÓÓ
1137 Budapest, Carl Lutz rkpt. 29.

Tel.:  489-0030
E-mail:  kiado@klaris.hu • www.klaris.hu

PAYNE, KIM JOHN
GGyyeerrmmeekkeeiinnkk  jjááttéékkaaii

A játékok és a sport hatása a
gyermekek fejlõdésére

Több mint jól sikerült játékgyûj-
temény.  Leírja, hogyan járulhat-
nak hozzá a különbözõ játékok a
gyermek lelki és személyiség-
fejlõdéséhez. Értékes segítség
tanárnak, szülõnek. A játszani
szeretõk kifogyhatatlan kincsestára.

Paidagogos könyvek
160x230mm, 334 oldal, fûzött, 2600 Ft

KKOORRTTÁÁRRSS  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1062 Budapest, Bajza u. 18.

Tel./fax: 343-6082

KELECSÉNYI LÁSZLÓ
SSzziivváárrvváánnyyggöömmbb

Könyvészeti különlegesség e
regény: ide-oda forgatva, két
címoldalt látunk, egyazon sze-
relmi történet két oldalát. A
vidéki színész ábrándja és a
kisvárosi széplány bukása. Szín-
házi regény, erotikus kaland-
regény, kudarcregény.

Kortárs próza
117x200 mm, 258 oldal, fûzött, 2500 Ft

MMAAGGYYAARR  BBIIBBLLIIAATTÁÁRRSSUULLAATT
1113 Budapest, Bocskai út 35.

Tel.: 209-3033
E-mail:  info@bibliatarsulat.hu • www.bibliatarsulat.hu

BBiibblliiaa
Revideált új fordítás 

(RÚF 2014)
(Szerk.) Magyar nyelvre
fordította és revideálta a
Magyar Bibliatársulat

Szöveggondozó Bizottsága

Az új fordítású Biblia legújabb,
revideált szövegu kiadása ele-
gáns és tartós, különlegesen kezelt vászon-
kötésben. Könyvtárral felérõ könyv, amely meg-
változtatta, és mind a mai napig megváltoztatja a
világot.

114×163 mm, 1360 oldal, vászon, 4100 Ft

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

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

AAzz  éévv  vveerrsseeii  22001144

Az év versei a magyar irodalmi
élet színe-javát tárja az olvasók
elé. A reprezentatív gyujtemény
mintegy negyven magyarorszá-
gi és határon túli magyar folyó-
irat közlése alapján az elmúlt év
legjobb verseibõl nyújt színvo-
nalas, sokoldalú válogatást.

A/5, 366 oldal, fûzött, 2500 Ft 

AAzz  éévv  nnoovveellllááii  22001144

Az év novellái a magyar
irodalmi élet színe-javát tárja
az olvasók elé. A repre-
zentatív gyûjtemény mintegy
negyven magyarországi és
határon túli magyar folyóirat
közlése alapján az elmúlt év
legjobb írásaiból nyújt szín-
vonalas, sokoldalú váloga-
tást.

A/5, 340 oldal, fûzött, 2500 Ft

MMAAGGYYAARR  AANNTTRROOPPOOZZÓÓFFIIAAII  TTÁÁRRSSAASSÁÁGG  
––  RRUUDDOOLLFF  SSTTEEIINNEERR  HHÁÁZZ

1026 Budapest, Riadó utca 2/b.
Tel.: (1) 336-0426;  (30) 914-5163 (Keszte Zsuzsa)
E-mail: konyv@geniuskiado.hu • www.geniuskiado.hu

RUDOLF STEINER
EEmmbbeerriissmmeerreetteenn  aallaappuullóó

nneevveellééss  ééss  ookkttaattááss

A tanár helyes belsõ beállí-
tottsága, az ember lelki-szel-
lemi fejlõdése, a serdülõkor
nevelési kérdései, a mûvészi
szemléletmód, a különbözõ
korok nevelõi módszereinek
mai korra való hatása, vala-
mint a helyes nevelés gyógyító
ereje.

128x200x18 mm, 177 oldal, füzött, 2600 Ft

MMÓÓRRAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1134 Budapest, Váci út 19.
Tel.: 320-4740, Fax: 320-5382

E-mail: mora@mora.hu • www.mora.hu

KKeerreekkííttõõ
Állatos játéktár
babáknak  
és óvodásoknak 
CD melléklettel

Az elõdeiktõl öröklött
mondókák, hangután-
zók, dalok, játékok nem-

zedékrõl nemzedékre szálltak – változtak, és csodá-
latos módon ugyanazok maradtak –, mosolyt csal-
tak a babák arcára, ahonnan az átköltözött mindjárt
a szüleik szeme sarkába. 

Ill. Kállai Nagy Krisztina, 64 oldal, 2990 Ft

MÓDRA ILDIKÓ 
– SZALMA EDIT
CCiinnóóbbeerr  CCiirrkkuusszz

A Cinóber cirkusznak
nincs párja a világon.
Igaz, itt is vannak bûvé-
szek, zsonglõrök, artis-
ták és tûznyelõk, csak
éppen mind macskák.
De hogy kerül egér a macskaporondra? Ez aztán a
világszám!   

40 oldal, 2490 Ft

RICHARD SCARRY 
DDööbbbbeenneetteess  bbûûnnttéénnyyeekk
TTeesszz--VVeesszz  vváárroossbbaann
Az agyafúrt ékszertolvaj
esete

Hihetetlen és hátbor-
zongató rejtély! Egy
hajó fedélzetén rabolták
el Pocáné vagyont érõ
igazgyöngyeit. Vajon
sikerül-e a két rettent-
hetetlen mesterdetektív-
nek, Sárlakinak és Hal-

mosnak lelepleznie a tolvajokat, mielõtt a hajó
partot ér? 

Ford. Réz András, ill. Richard Scarry
40 oldal, 1990 Ft

ASTRID LINDGREN  
JJuuhhaarrffaallvvii  EEmmiill  ééss  IIddaa  
AA  hháárroommsszzáázzaaddiikk  ccssíínnyy

Juharfalvi Emil kalandjai ké-
peskönyvben. A svéd fiúcska
minden áron segíteni akar
édesapjának a házukban élõs-
ködõ legyek elpusztításában,
és minden furfangját beveti,
hogy elegendõ légypapírhoz

jusson. De lehetséges, hogy nagy buzgalmában
túllõ a célon? 

Ford. Tótfalusi István, ill. Björn Berg
56 oldal, 1990 Ft

ASTRID LINDGREN  
JJuuhhaarrffaallvvii  EEmmiill  ééss  IIddaa  

AA  kkiiss  ccssíínnyytteevvõõ

Aki ismeri Juharfalvi Emilt,
szívébe zárhatta már a fiú
húgát, Idát is. A kislány cso-
dálja Emil csibészségeit, és
minden áron szeretne valami
csínyt elkövetni. Sánta Lotta
tojásai talán segítségére lesz-
nek ebben…

Ford. Tótfalusi István, ill. Björn Berg
56 oldal, 1990 Ft

LÁZÁR ERVIN 
FFooccii

Szokott-e Isten focizni? A
gondterhelt felnõtt elõször
nem veszi komolyan a
gyermeki kíváncsiság õszin-
te megnyilvánulását, de azu-
tán fokozatosan belemegy a
játékba, és eljátszik a gon-
dolattal: mi lenne, ha Isten

tényleg beállna a magyar válogatottba? 

Ill. Kõszeghy Csilla, 40 oldal, 1990 Ft

KISS OTTÓ
SSzzuussii  aappóó  áállmmoott  lláátt

Szusi apó, a bölcs erdei
remete egy napon álmot lát:
az álom azt sugallja neki,
menjen a fõvárosba, ott
hirdesse a bölcsességet az
embereknek. Felkerekedik
hát, de már a vonaton kiderül, hogy könyvekbõl
származó bölcsességének nem mindig látja
hasznát. 

Ill. Baranyai András, 40 oldal, 2290 Ft

MARÉK VERONIKA – TARBAY
EDE – URBÁN GYULA  
CCeennttii  ééss  aa  CCssiiccsseerrii  bboolltt

Centi a legalacsonyabb az
osztályban és még csúfolják is
emiatt. A Csicseri boltban
különös barátokra lel, és
olyasmik történnek vele, ami-
ket álmában sem képzelt
volna és elfeledkezik rossz-
kedvérõl. Sõt, talán még meg

is nõ egy picit? 
Ill. Radnóti Blanka, 192 oldal, 2990 Ft

MENYHÉRT ANNA
TTeennggeerriimmaallaaccoomm  ttöörrttéénneettee

Apa megint köhög és tüsszög.
Mit csinálhat? Elõször a kisfiú
nem is tudja, miért ijed meg
ettõl, csak azt érzi, hogy
összeszorul a torka, kiszárad
a szája. Aztán rájön, Göm-
binek, a tengerimalacnak el
kell költöznie. Apa allergiás rá.

Már tudok olvasni
Ill. Maros Krisztina, 48 oldal, 1990 Ft
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GIANNI RODARI 
MMeessééll  aazz  íírróóggéépp

A mesenovellák hõsei macs-
kává vagy hallá változnak,
telepátia segítségével nyerik
meg a futballmeccset, vagy
éppen idõutazást tesznek az
ókori Rómába.

Gianni Rodari-sorozat
Ford. Papp Gábor Zsigmond, ill. Békés Rozi

224 oldal, 2690 Ft

TIMOTHÉE DE FOMBELLE 
ÁÁbbrráánnddookk  kköönnyyvvttáárraa

Az Ágról szakadt Tóbiás és a
Vango szerzõjének új köny-
ve. Egy könyv az olvasás és
a képzelet mindennel dacoló
erejérõl szól. Fõhõse, Viktó-
ria életébe egyszer csak
beköltöznek a regényhõsök,
és eldönthetetlenné válik, mi
a regény, és mi a valóság. 

Ford. Pacskovszky Zsolt, 96 oldal, 1990 Ft

SCHEIN GÁBOR
MMáárrcciiuussbbaann  jjaagguuáárrookk??

A versek és a képek olyan kö-
zös világot alkotnak, amelybe
gyereknek és felnõttnek egy-
aránt jólesik belépnie. Az
emberi létezés legmélyebb, a
gyerekek számára is ismert
alaptapasztalatai kapnak sajá-

tos, minden hazugságtól mentes, töretlen fényt eb-
ben a könyvben.

Ill. Rofusz Kinga, 72 oldal, 2490 Ft

JANDY NELSON 
AAzz  éégg  aa  ffööllddiigg  éérr

Kár, hogy a szerelemhez nem
jár idõzítõ szerkezet, mint a
bombákhoz. Lennie nemrég
vesztette el imádott nõvérét, és
semmire sem vágyik kevésbé,
mint hogy egyszerre két fiú is
feldúlja addigi békés, esemény-
telen (mondjuk ki: unalmas)
életét. 

LOL-könyvek · Ford. Todero Anna, 352 old., 2390 Ft

SÁNTA GÁBOR
FFeekkeettee  IIssttvváánn  nnyyoommáábbaann

Fekete Istvánról még sosem
jelent meg ilyen teljességre
törekvõ életrajz. A tudományos
alaposságú munka igazi hiány-
pótló kötet.

Rendhagyó életrajz
272 oldal, 2690 Ft

DARREN SHAN
GGyyiillkkooss  sszzüülleettiikk..
Larten Crepsley 

regényes története 1.

A XVIII. század legsötétebb
pillanataiban járunk, Angliá-
ban.  Larten Crepsley egy kol-
dusszegény munkáscsalád so-
kadik gyermeke. Egy nap meg-
ismerkedik a titokzatos Seba
Nile-lal, aki mellett átélheti
azokat a kalandokat, amelyekrõl annyit álmodozott,
csakhogy ehhez vámpírrá kell válnia.

Larten Crepsley regényes története
Ford. Bánki Bálint, 230 oldal, 2490 Ft

ÖVEGES JÓZSEF
KKíísséérrlleetteezzzzüünnkk  ééss
ggoonnddoollkkoozzzzuunnkk!!
III.  Mágnesség 
és elektromosság

Öveges professzor látványos
kísérletekkel mutatja meg a
legfontosabb elektromos és
mágneses jelenségeket. Leg-
híresebb kísérleteit mi is
elvégezhetjük, közben ész-

revétlenül megismerjük a fizika legfontosabb,
egész életünket átható és meghatározó törvény-
szerûségeit.

96 oldal, 2490 Ft

NNAAPPKKÚÚTT  KKIIAADDÓÓ  KKFFTT..
1043 Budapest, Tavasz u. 4.

Tel./fax: 225-3474
E-mail: napkut@gmail.com • www.napkut.hu

RAINER MARIA
RILKE

LLeevveelleekk  II––IIVV..

Rilke a huszadik szá-
zadi németnyelvû világ-
költészet egyik legna-
gyobb alakja. A négy-
kötetes kiadás a költõ
kiterjedt levelezésé-
bõl kínál nagyarányú,
gondolatvilágának minden elemére kiterjedõ válo-
gatást. 

A kiadást a fordító, Báthori Csaba gondozta.
125×210 mm, 2550 oldal, fûzött, 9950 Ft

NNAAPPVVIILLÁÁGG  KKIIAADDÓÓ
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.
Tel./fax: 301-0577, 311-4866

E-mail: kiado@napvilagkiado.hu
www.napvilagkiado.eu

AGÁRDI PÉTER
„„KKoommpp--oorrsszzáágg  mmeeggiinndduulltt
ddüühhöösseenn  KKeelleett  ffeelléé  úújjrraa””  
Ady magyarsága és
modernsége. Cikkek, versek,
esszék, tanulmányok

A kötet eredeti Ady-írásai, a
mai esszéisták és tudósok elõ-
adásai, valamint négy kortárs
költõ Ady ihlette reflexiói szenve-

délyes józansággal vallanak a költõ és publicista
munkásságának újraéledõ, növekvõ vonzerejérõl,
meghökkentõ frissességérõl.

288 oldal, 2800 Ft

BENJAMIN STEIN
AA  vváásszzoonn

Forgatható könyv, olvasható
elölrõl, hátulról. Két elbeszélõ,
két történet – középütt talál-
koznak. Az egyik az Izraelben
nevelkedõ, az USA-ba kerülõ
pszichoanalitikus Amnon Zich-
ronié, a másik a Kelet-Német-
országban született újságíróé,
Jan Wechsleré.

400 oldal, 3900 Ft

VONYÓ JÓZSEF
Gömbös Gyula

A kismonográfia teljes képet
ad Gömbös életérõl és poli-
tikai tevékenységérõl. A könyv
annak megértése, hogy miért
és hogyan alakult ki benne az
a világfelfogás, illetve menta-
litás, mely meghatározta poli-
tikai gyakorlatát és politikusi

stílusát.
296 oldal + 16 oldal képmelléklettel, 2800 Ft

WÉBER ATTILA
KKoommppookk  oorrsszzáággaa
Nézetek, programok, viták
– Európáról és az Unióról

A könyv fókuszában – közé-
letünk egyik leginkább fe-
szítõ kérdése, – az elit cso-
portok Európa felfogása, ill.
az ezt kísérõ szellemi és
politikai küzdelmek proble-
matikája, valamint a sokak
által vágyott Nyugathoz fû-

zõdõ viszonyunk áll.
202 oldal, 2900 Ft

NICHOLAS WAPSHOTT
KKeeyynneess  ééss  HHaayyeekk

Az összecsapás, amely
meghatározta a modern

közgazdaságtant. 
A nagy válságtól 

a nagy recesszióig

A Felcsuti Péter értõ olva-
satában az olvasók elé kerü-
lõ könyv Keynes és Hayek
életútját és munkásságát be-
mutatva megismertet bennünket azzal az alapvetõ
vitával, amely mind a mai napig elválasztja a
liberális és konzervatív közgazdasági nézeteket.

306 oldal, 3900 Ft

HAJDU NÓRA
AA  lloobbbbiijjeelleennsséégg

A lobbijelenség kifejezés azt
a sokszínûséget ragadja meg,
amely a lobbi(zás)t mint ér-
dekérvényesítõ tevékenysé-
get jellemzi. A szerzõk célja,
hogy feltérképezzenek egy
olyan területet, amellyel a
hazai társadalomtudomány
még alig foglalkozott.

250 oldal, 2900 Ft

SSCCOOLLAARR  KKIIAADDÓÓ
1016 Budapest, Naphegy tér 8.

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

SOFI OKSANEN
MMiikkoorr  eellttûûnntteekk  aa

ggaallaammbbookk

Lebilincselõ és kivéte-
lesen bátor hangú „nagy-
regény” Észtország II.
világháború alatti és
utáni megszállásáról,
az ellenállásról, a kolla-
borációról, a szerelem-
rõl és egy tragikus há-
zasságról. A Baltikumban járunk, de a sodró
lendületû történet játszódhatna bárhol a keleti tömb
országaiban, ahol a történelem tapinthatóbban
gázolt bele az emberek életébe, mint a Föld más
szegleteiben.
A sorozat korábbi kötetei magyarul Sztálin tehenei
és Tisztogatás címmel jelentek meg.

352 oldal, 3450 Ft
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XXXXII..  BBuuddaappeessttii  NNeemmzzeettkköözzii
KKöönnyyvvffeesszzttiivvááll

ÜÜnnnneeppééllyyeess  mmeeggnnyyiittóó

2014. április 24. 15–15.45
Millenáris Teátrum

A könyvfesztivált dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter nyitja meg. 
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DANIEL BANULESCU
CCssóókkoolloomm  aa  sseeggggeedd,,
SSzzeerreetteetttt  VVeezzéérrüünnkk!!

Kevés könyv képes a köz-
helyeket kikerülve beszélni a
diktatúrákról, Daniel Banules-
cu azonban nemcsak jól tel-
jesíti a feladatot, de a legjobb
módszert választja a Ceau-
cescu-rezsim lefestéséhez:
a nevetést. Politikai-társadal-
mi szatírájának titka, hogy a

fantasztikumot, a paródiát, a groteszket és az ab-
szurdot tökéletes arányban keveri a realizmussal.

240 oldal, 3450 Ft

ERLEND LOE
FFvvoonnkk

Bár Erlend Loe fõhõsét Jens
Stoltenbergrõl, Norvégia elõzõ
miniszterelnökérõl mintázta, a
regény valójában rólunk, hét-
köznapi emberekrõl szól, arról,
mi hogyan válhatunk önma-
gunkká – mindezt természete-
sen a szerzõtõl megszokott,
utánozhatatlan humorral.

200 oldal, 2450 Ft

KIM LEINE
AA  VVééggtteelleenn--ffjjoorrdd  pprróóffééttááii  

A Végtelen-fjord prófétái fõ-
hõse Morten Falck, a norvég
születésû, Dániában nevel-
kedett lelkész, aki menyasz-
szonyát és biztos állását ott-
hagyva Grönlandra utazik,
hogy ott misszionáriusi munkát
folytasson. A szigeten dán
gyarmatosítók, már megke-

resztelt és még keresztelkedés elõtt álló
grönlandiak várják. Az õslakosok egy része bár
áttér, de külön közösséget alkot, és nem a dánok
irányítása alatt képzelik a vallás gyakorlását. Saját
prófétáik vannak, akik egyben a közösség vezetõi
is, és a gyarmatosítók fegyveres túlerejétõl sem
érzik magukat veszélyben.

560 oldal, 3950 Ft

REZA ASLAN
AA  ZZeellóóttaa

A názáreti Jézus élete és kora

A világhírû vallástudós provo-
katív, már-már kínos pontos-
sággal körüljárt életrajzot
adott a kezünkbe, amely
kétségbe vonja a régi keletû
feltételezéseket arról az em-
berrõl, akit názáreti Jézusként
ismerünk. Dr. Aslan könyve
egyedülálló portré egy férfiról, egy korszakról és
egy vallás születésérõl. 

344 oldal, 3750 Ft

CHARLES FITZROY
AA  sszzuullttáánn  IIsszzttaammbbuulljjaa  nnaappii  öött
kkuurruussbbóóll

Paloták, mecsetek, kávéhá-
zak, fürdõk – útikalauz a szul-
tánok Isztambuljához Isztam-
bul városában járunk 175-ben.
A kötet rendkívül szórakoztató,
ugyanakkor hasznos és infor-
matív. Olvasása közben észre-
vétlenül lopódzik be fejünkbe

a kultúrtörténeti tudásanyag, a történelem „tapint-
hatóvá” válik.

68 ff képpel és 18 színes melléklettel,
144 oldal, 3950 Ft

TTAARRAANNDDUUSS  KKIIAADDÓÓ
9024 Gyõr, Baross Gábor út 73.

Tel.:  (30) 936-2590, Fax:  (96) 410-957
E-mail:  mile.ibolya@tarandus.hu

www.tarandus.hu

PATRICK MODIANO
AA  KKiiss  BBiizzssuu

Egy sárga kabát kísért a
párizsi metróban. De mi a
bûn, amely ezt a büntetést
érdemli? A hazugság? A
cserbenhagyás? A magá-
nyos, fiatal lány évek óta
eltûntnek hitt anyja nyomá-
ba ered, miközben igyek-
szik választ találni a múlt és
a jelen kérdéseire.

125x190x9 mm, 128 oldal, fûzött, 2290 Ft 

NICOL LJUBIC
Bonaca

Robert és Ana szeretik
egymást. Ám valami, ami a
múltban történt, és amirõl a
lány képtelen beszélni, kö-
zéjük áll. Apja tisztázatlan
bûne máig kísérti. A szerelmi
történet hátterét a jugoszlá-
viai háború, a ’90-es évek ele-
jének mészárlásai adják.

142x190x12 mm, 184 oldal, 2490 Ft

DAVID WAGNER
ÉÉlleett

Egy gyermekkora óta beteg
fiatalember májátültetésének
története ez – és jóval több
annál. Emlékek, álmok, képzel-
gések, gondolatok közt kalan-
dozunk, miközben vele együtt
keressük a választ az élet
Nagy Kérdéseire.

125x205x25 mm, 288 oldal,

kötött, 2990 Ft

ANDREA MARIA
SCHENKEL

MMaaccsskkaa  ééss  kkööllyykkee

Afra várandósan tér haza a
szülõi házba, egy bajor-erdei
kis falucskába. Egyre gyako-
ribbá válnak a viták mélyen
vallásos apjával, akinek a
gyerek folyton láb alatt van.
Aztán egy nap Afrát vérbe
fagyva találják súlyosan
sebesült gyermeke mellett..

125x190x8 mm, 112 oldal, fûzött, 2490 Ft

TTEESSSSLLOOFFFF  BBAABBIILLOONN  KKIIAADDÓÓ  ((SSTTAANNDD::  DD  2255))
1075 Budapest, Károly krt. 3/a
Telefon: 322-3871, Fax: 322-6023
Email: kiado@tessloff-babilon.hu

www.tessloff-babilon.hu

CHRISTINE PAXMANN
Mi MICSODA 
Divat – Az irányzatok
vonzásában

Trendek, tervezõk, kifu-
tók... Régi mondás, hogy
ruha teszi az embert. A
ruháról felismerhetõ volt
úr és szolga, király és
katona. A ruházatról a
korszak is jól beazonosít-

ható. A technika fejlõdése is új lökéseket adott a di-
vattervezõknek.

23x28 cm, 48 oldal, kötött, 2970 Ft

CHRISTINE PAXMANN
Mi MICSODA 
KKuuttyyáákk  
Négylábú hõsök

15.000 éve az ember
hûséges barátja a kutya.
Melyik kutyafajtának mik
a jellemzõi? Tényleg van
úszóhártya az újfundlan-
di ujjai között? Hogyan
segítik a négylábúak a
mai embert? Mit jelent,

ha egy kutya hegyezi a fülét?

23x28 cm, 48 oldal, kötött, 2970 Ft

TTRRIIVVIIUUMM  KKIIAADDÓÓ
1112 Budapest, Menyecske u. 3.

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

www.triviumkiado.hu

BARBARA ANNIS
– JOHN GRAY

NNeemmeekk  iinntteelllliiggeenncciiáájjaa
Vakfoltok a férfiak és a nõk

között az üzleti és a
magánéletben

A férfiak és nõk együttélé-
sének új megközelítését
tárja elénk. Alapgondolata,
hogy mindkét nem ismerje
meg a rá jellemzõ elõnyös
tulajdonságokat és ezeket
jutassa érvényre a közös siker, harmónia érde-
kében az üzleti és a magánéletben egyaránt. A
világhírû Mars és Vénusz sorozat szerzõjének 13.
kötete!

135 x 200 mm, 312 oldal, fûzött, 3290 Ft

II. JÁNOS PÁL
MMeennjj  bbéékkéévveell!!  
A tartós szeretet
ajándéka

Sorra veszi mindazokat
a lényeges témákat,
amelyet II. János Pál
pápasága alatt oly
fontosnak tartott. Meg-
tudhatjuk, mit gondolt a
szentatya az imádság-
ról, a megbocsátásról,
a családról, a szenve-
désrõl, az egyházról és
Krisztusról. 

Újra kapható! II. János Pál: Gondolatok az életrõl
125 x 200 mm, 288 oldal, kötött, 2990 Ft

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

Tel.:  459-5373
www.shop.hmzrinyi.hu

BALLA TIBOR, 
CSIKÁNY TAMÁS,
GULYÁS GÉZA,

HORVÁTH CSABA,
KOVÁCS VILMOS
AA  mmaaggyyaarr  ttüüzzéérrsséégg  
110000  éévvee..  11991133--22001133

A magyar tüzérség had-
történelmünkben kiemel-
kedõ helyet foglal el, vi-
rágkora a 19. és a 20.
század volt. Ez a képek-
kel gazdagon illusztrált kötet a fegyvernem 1913-
ban történt újjáalakulását követõ száz év moz-
galmas tüzérségi történetét kíséri végig.

200 fényképpel és 50 ábrával
A/4, 320 oldal, kötött, 6000 Ft
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CARL VON CLAUSEWITZ
AA  hháábboorrúúrróóll

A háborúról címû munká-
nak a Zrínyi Kiadónál most
megjelent legújabb ma-
gyar változata egy német
nyelvû Clausewitz-könyv
újrafordítása és lektorált
szerkesztése, amely a ka-
tonai mûveltség szélesíté-
séhez kíván hozzájárulni.

706 oldal, kötött, 9000 Ft

MMaaggyyaarr  hhaaddvviisseelltt  zzssiiddóókk
aarraannyyaallbbuummaa

Az 1914 – 1918-as
világháború emlékére

A Magyar hadviselt zsi-
dók aranyalbuma – az el-
sõ világháborúban részt
vett zsidó katonák és kit-
üntetett hõsök emlékal-
buma – a Zrínyi Kiadó új
kötete újabb fényes törté-
nelmi lapokat tár elénk
1914-18 idõszakából.

604 oldal, 
vászonkötés, aranyvésettel, 19.000 Ft

EÖTVÖS PÉTER, 
HATALA ANDRÁS, 
SOÓS PÉTER
AA  KKiirráállyy  ggééppppiisszzttoollyy

A kötetben sajátosan ve-
gyül a fegyver-, a hadiipar-
és a hadtörténet a fegy-
verzet-technikai ismeretek-
kel. 
Archív fényképekkel, mû-
tárgyfotókkal, számítógé-
pes grafikákkal illusztrált.

6000 Ft

BEDÉCS GYULA
AA  KKáárrppááttookk  hháággóóiinn  áátt

GGaallíícciiáábbaa
Útikönyv az elsõ

világháború magyar
emlékeit keresõknek I.

Az I. világháború kitörése
után száz évvel újra fel-
éledt az érdeklõdés a ga-
líciai katonatemetõk iránt.
Egyre többen akarnak
adózni az elesett magyar
hõsök emlékének. Az útikönyv segíti az emlékeket
keresõket útjuk során és koszorúik elhelyezésekor.

304 oldal, 4500 Ft

AA  hhaaddttáápp  vvoolltt  mmaaggaa  aa
ffeeggyyvveerr
Tanulmányok a középkori
hadszervezet és katonai
logisztika kérdéseirõl
Szerk.:  Pósán László,
Veszprémy László

A tanulmánykötet a közép-
kori logisztika legkülönbö-
zõbb kérdésköreit tárgyalja.
Mindvégig arra törekszik,
hogy bemutassa a katonai

logisztika komplexitását, bonyolultságát, sokté-
nyezõs függõségi viszonyait.

326 oldal, kötött, 5500 Ft

HORVÁTH L. ATTILA
AA  tteerrrroorriizzmmuuss
ccssaappddáájjáábbaann

A könyv – többek közt –
olyan kérdésekre keres
választ, mint: Kik lehetnek
az áldozatok, kik az el-
követõk? Melyek lehetnek
a terrorcsoportok lehet-
séges célpontjai? Lehet-e
és ha igen, hogyan lehet-
séges védekezni a terror-
támadások ellen? 278 oldal, fûzött, 4000 Ft

XXXXII..  BBuuddaappeessttii  NNeemmzzeettkköözzii  KKöönnyyvvffeesszzttiivvááll
22001144..  áápprriilliiss  2244..  1166..0000––1177..4455  MMiilllleennáárriiss  TTeeááttrruumm

Pódiumbeszélgetés a könyvfesztivál finn díszvendége, Sofi Oksanen és Winkler Nóra között. Ezt követõen Tarlós István, Budapest
fõpolgármestere és Kocsis András Sándor, az MKKE elnöke átadja Sofi Oksanennek a Budapest Nagydíjat. Laudációt mond: Tóth Krisztina.
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Kamaszdolgok
1290 Ft

150 × 225 mm
48 oldal

Séta…
2490 Ft
182 × 263 mm
120 oldal

Séta…Séta…Séta…

Kalandos küldetés
1490 Ft
172 × 230 mm
48 oldal

Kösd össze 
és színezd ki!
790 Ft
195 × 248 mm
64 oldal

Kösd össze 

Rozi és a különleges 
kívánság
1290 Ft
127 × 197 mm
176 oldal 

Angolul tanulok
1990 Ft
160 × 205 mm
42 oldal

Angolul tanulok

42 oldal

Kamaszdolgok

Pintér Béla:

Drámák
A valóság és az álom, az autentikus és a giccs elegyé-
ből, valamint a magyar népi kultúra egyes elemeiből 
épül fel az a szürreális világ, mely összes korábbi 
darabját jellemzi. Kötetünk nyolc drámát tartalmaz. 
Kötve, 320 oldal, 3950 Ft

Ranschburg Jenő:

Személyiségünk titkai 
Életmű VII. kötet

A Személyiségünk titkai, a Családi kör, a Mesterkur-
zus sorozat négy előadása valamint négy korai tanul-

mány. A közös téma: az emberi személyiség, ennek 
kialakulása, fejlődése, megértése, 

befolyásolása 
a születéstől 

a szülővé válásig. 
Kötve, 400 oldal, 

4500 Ft

Arthur Avalon
A kígyóerő – A tantrikus jóga
A kundalini-jóga elméletének és gyakorlatának 
legfontosabb forrásműve. Ismerteti a kundalini-erő 
mitológiai és fi lozófi ai vonatkozásait, a mantrákkal 
való kapcsolatát, az emberi testben lévő csakrákat 
és a felébresztésükre szolgáló jógatechnikákat. 
Kötve, 400 oldal, 4500 Ft

Zinner Tibor

„A nagy politikai  aff ér” 
–  a Rajk-Brankov ügy II. kötet

A könyv szól a „vádak”-ról, betekintést nyújt 
a horthysta rendőrök „vallomásai”-ba 

és Rajk megtörésének kezdetébe, Brankov 
szerepéről, Moszkvában készült jegyzőkönyveiről, 

hazaszállítá-
sáról, szökési 

kísérletéről. 
Kötve, védő-

borítóval,  
560 oldal, 

6900 Ft

Popper Péter

Várj, amíg eljön az órád
A szerző három indiai utazásának élményei. 
 „Én csak mesélni akarok Indiáról, minden 
objektivitást elhessegetve és szélsőséges 
szubjektivitással arról, ami ott közel jött 
hozzám”.  Kötve, védőborítóval 212 oldal, 
32 oldal színes illusztrációval 2500 Ft

Cziegler Orsolya

Okos gyerekek, gyerekes felnőttek
IQ vagy EQ?
Az értelmi és érzelmi-szociális intelligencia fejlődése 
nem egymással karöltve halad. A nagyon okos 
gyerekek jelentősen fejlődnek, míg érzelmi és 
szociális fejlettségük messze alulmarad életkoruknál, 
és a későbbiekben, már i� úkorukban is megmarad 
érzelmi éretlenségük, hiába végeznek el akár 
három egyetemet. Ennek következményei a felnőtt 
világban is észlelhetők lesznek. 
Kötve, 200 oldal, 2800 Ft

A Saxum Kiadó ajánlata

A Saxum és a Sziget kiadó kötetei megrendelhe-
tők a kiadótól a honlapon (www.saxumkiado.hu –
 www.szigetkiado.hu), telefonon (06/1-237-0659) 

vagy e-mailen (info@saxumkiado.hu). Minden 
megrendelésre 20% kedvezményt adunk.

konyvpiac14aprilis(210x148).indd   1 2014.04.09.   10:43:32



NAPFÉNYES VÁROSOK, SÖTÉT BŰNÖK

2990 Ft
kötetenként

www.kossuth.hu

JÓ HÍR AZ IZGALMAS, FORDULATOS KRIMIK KEDVELŐINEK:
A SPANYOL NYELVTERÜLET SIKERSZERZŐINEK LEBILINCSELŐ BŰNÜGYI REGÉNYEI MEGÉRKEZTEK!

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon
Pablo de Santis argentin író dedikálja Párizsi rejtély című könyvét.

Várjuk a Kossuth Kiadó standján április 26-án, szombaton, 14 órakor!
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www.balassi-intezet.hu

A Balassi Intézet 2013-ban folyta� a a Publishing Hungary prog-
ramot, így a tavalyi évben 14 nemzetközi könyvvásáron jelentünk 
meg önálló standdal. Ezek közül kiemelkede�  a moszkvai díszven-
dégség, ahol 200 nm-en mintegy 1000 könyvet állíto� unk ki orosz 
és magyar nyelven, 40 programot szerveztünk és 30 fős delegáció 
képviselte hazánkat az orosz fővárosban.

2013-ban 100-nál is több magyar író-szerző képviselte a magyar 
szépirodalmat és az ismere� erjesztő irodalmat a világ legfon-
tosabb könyves eseményein. A könyvvásárokon 300-nál is több 
programot szerveztünk, melyeknek több ezer látogatója volt 
világszerte. A bemutatkozás eredményeképp összesen mintegy 
200 recenzió jelent meg, méltatva a kiado�  művek szerzőit és a 
kortárs, illetve klasszikus magyar irodalmat. Több helyszínen is 
komoly kapcsolatokat építe� ünk az ado�  ország könyves szakem-
bereivel, kiadókkal, szerkesztőkkel, valamint külföldi írószerveze-
tekkel és fordítástámogatási programokkal.

Idén is külön fi gyelmet fordítunk rá, hogy a programról ne csak 
külföldön értesüljön a szakma, hanem idehaza is eljusson a szak-
emberekhez és az érdeklődőkhöz az információ a vásári részvétel-
ről előzetes sajtómegjelenés, illetve beszámolók, fi gyelemfelhívó 
hirdetések formájában. Jelen katalógusunk is ezt a célt szolgálja. 
Kérem fogadják szerete� el.

Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója

A kiadvány megtalálható a Budapes�  Könyvvásár
Balassi Intézet – Publishing Hungary standján. 

MAGYARORSZÁG A NEMZETKÖZI 
KÖNYVVÁSÁROKON

Megjelent
a Publishing Hungary
2013-as nemzetközi
könyvvásárokról 
szóló kiadványa
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