
AABB  OOVVOO  KKIIAADDÓÓII  KKFFTT..
1133 Budapest, Pannónia utca 64/a.

Tel.:  (20) 804-4041
E-mail: csb@abovo.hu • www.abovo.hu

ÉDOUARD LOUIS
LLeesszzáámmoollááss  EEddddyyvveell

Édouard Louis mélysze-
génységben nõtt fel. Kis-
gyerekkorától tudatában
volt homoszexualitásának,
mely szûkebb és tágabb
környezetébõl megdöbbe-
nést, megvetést és agresz-
sziót váltott ki. 21 éves
korában publikálta Leszá-
molás Eddyvel címû regé-
nyét. 

Ford. Pataki Pál
148x210 mm, 184 oldal fûzött, 2400 Ft

NOVA LEE MAIER
AA  vvééddõõnnõõ

Három fiatal nõ tíz meg-
határozó napjának törté-
nete. A Rotterdamban ját-
szódó, párhuzamos szála-
kon futó, izgalmas thriller-
ben a sérülékenység, az
akaraterõ és a fondorlatos
gyilkosság találkozik.

Ford. Varga Orsolya,
148x210 mm, 304 oldal,

fûzött, 2990 Ft

AAKKAADDÉÉMMIIAAII  KKIIAADDÓÓ
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.

Tel.: 464-8200 • Fax: 464-8221
E-mail: ak@akkrt.hu • www.akademiaikiado.hu

JANKOVICS MARCELL 
KKééppeess  bbiibblliiaaii  ttöörrttéénneetteekk
Egy töredékben maradt 
film képeskönyve

Jankovics Marcell az
1970-es évek végén fel-
kérést kapott egy egész
estés animációs film el-
készítésére. A tervezett
film nem készült el, töre-
dékben maradt. A kiadó
a film számára készült
irodalmi és grafikai anya-
got dolgozta fel. 

332 oldal, kötött, 7500 Ft

HARGITTAI ISTVÁN – 
HARGITTAI MAGDOLNA

BBuuddaappeessttii  ssééttáákk  
aa  ttuuddoommáánnyy  kköörrüüll

Budapest sok tudósnak
volt szülõvárosa, munka-
helye, de azt keveseb-
ben tudják, hogy kik vol-
tak ezek a tudósok, hol
éltek, hol van szobruk. Ez
a gazdag tartalmú, na-
gyon sok fényképpel il-
lusztrált könyv feltárja
egy város tudományának sikerekkel és tragédiákkal
teli történetét.

292 oldal, kötött, 3800 Ft

ANTHONY A. LONG 
– DAVID N. SEDLEY
AA  hheelllleenniisszzttiikkuuss  ffiilloozzóóffuussookk

A könyv jelen kiadásával a
magyar olvasó elsõ ízben
kaphat átfogó képet a hel-
lenisztikus filozófia forrá-
sairól, fogalomkincsérõl és
a korszakban létrejött kifi-
nomult filozófiai elméletek-
rõl.

740 oldal, fûzött, 5990 Ft

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

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

STEINAR BRAGI
FFeellfföölldd

Horror, pszichothriller, õsi ha-
gyományvilág és a válság
utáni Izland maró kritikája –
mindez egyesül ebben a
mesterien megírt, több síkon
játszódó történetben, amelyet
joggal nevezhetünk az utóbbi
évek egyik legkülönlegesebb
skandináv regényének.

304 oldal, fûzött, 3290 Ft

CAMILLA LÄCKBERG
AA  hhaabblleeáánnyy

Christian elsõ regényével egy
csapásra ismert író lesz.
Ugyanakkor fenyegetõ leve-
leket kap, barátját pedig
holtan találják. Erica Falk a
saját szakállára kezd kuta-
kodni az ügyben, és tárja fel
az igazságot, ami szörnyûbb,
mint valaha is gondolta.

SKANDINÁV KRIMIK • 384 oldal, fûzött, 3690 Ft

JO NESBØ
VVéérr  aa  hhaavvoonn

Olav egyetlen dolgot leszá-
mítva mindenre teljesen al-
kalmatlan. Ez az egy dolog
pedig az emberölés. Egy
nap azonban végre megpil-
lantja álmai asszonyát. Csak
két gond van. A nõ a fõnöke
felesége. És Olav aktuális
feladata éppen az, hogy vé-
gezzen vele.

SKANDINÁV KRIMIK • 192 oldal, fûzött, 2980 Ft

HÅKAN NESSER
NNõõ aannyyaajjeeggggyyeell

Egy üzletembert holtan talál-
nak: két golyó a mellkasát,
kettõ az ágyékát járta át.
Mielõtt a rendõrség bármit
tehetne, máris újabb áldozat-
ra bukkannak: egy tanárt ér
el ugyanez a vég. Vajon si-
kerül-e megelõzni, hogy a
gyilkos újra lecsapjon?

SKANDINÁV KRIMIK • 304 oldal, fûzött, 3590 Ft

KRISTINA OHLSSON
LLoottuuss  bblluueess

Martin Benner ügyvédet fel-
keresi egy férfi, aki húga
számára kér segítséget. Ez
nem is volna furcsa, ha a
lány nem lenne halott. Vagy
ha nem derülne ki, hogy az
illetõ nem más, mint Sara
Texas, a sorozatgyilkos, aki
halála elõtt öt emberölést
ismert be. 

SKANDINÁV KRIMIK •  368 oldal, fûzött, 3690 Ft

OLIVIER TRUC
SSáámmáánnddoobb

Klemet és az ifjú Nina rén-
rendõrök Lappföldön, az a
dolguk, hogy rendet tart-
sanak a rénpásztorok kö-
zött. Ám váratlanul valódi
nyomozói feladatuk akad: a
múzeumból eltûnik egy õsi
sámándob, és ugyanaznap
meggyilkolnak egy számi
rénpásztort. 

SKANDINÁV KRIMIK • 464 oldal, fûzött, 3790 Ft

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

www.ajtk.hu

ROBERT KAGAN
MMaaddee  iinn  AAmmeerriiccaa
Avagy kitart-e 
az amerikai világrend?

Robert Kagan amerikai
történész, közíró. Nagy
visszhangot kiváltott köny-
vében Amerika világban
betöltött szerepét tárgyal-
ja, valamint rámutat azok-
ra a problémákra, melyek
a jelenlegi világrend meg-
változtatásának potenci-
ális következményei lehet-
nek.

135x205 mm, 168 oldal, kötött, 2500 Ft 

ALFRED ROLINGTON
HHíírrsszzeerrzzééss  aa  2211..  sszzáázzaaddbbaann

A mozaikmódszer

A mikrofilmet nézegetõ
kémek idõszaka lejárt! Al-
fred Rolington nagy múltú
szakemberek bevonásával
ismerteti a hírszerzés nagy
korszakait, majd a 21. szá-
zad kihívásaira válaszoló új,
nemzetközi együttmûködé-
sen alapuló stratégiát mutat
be.

165x237 mm, 208 oldal, fûzött, 2500 Ft 

MARTON PÉTER
– BALOGH ISTVÁN
– RADA PÉTER
BBiizzttoonnssáággii  ttaannuullmmáánnyyookk
Új fogalmi keretek és ta-
nulságok a visegrádi or-
szágok számára

A kötet három szerzõje a
biztonságpolitika globális
megközelítése mellett a
visegrádi négyek biztonsá-
gi helyzetére koncentrálva
szolgál stratégiai jelentõ-
ségû megállapításokkal.

165x237 mm, 320 oldal, fûzött, 3400 Ft

JJEELLEENNKKOORR  KKIIAADDÓÓ
7625 Pécs, Munkácsy M. u. 30/A.

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

POLCZ ALAINE
Kit szerettem? 
Mit szerettem? 

(3. kiadás)

Polcz Alaine könyve meg-
hitt dialógus író és olvasó
között. Olyan rejtelmekbe
is beavat, amelyek ritkán
tárulnak fel az irodalmi
berkeken kívül élõk számá-
ra. Öregedni tanít csendes
szeretettel, és megmutatja,
hogyan válik örömtelivé az
idõs kor.

134x196mm, 240 oldal, 2500 Ft

MARKÓ BÉLA
EEllööllnnéézzeett

Markó Béla legújabb köte-
te 100 szonettet tartalmaz,
amelyek idõrendben köve-
tik egymást. Könyvében
olyannyira hangsúlyossá
válik festészethez való vi-
szonya, hogy az európai
festészeti hagyomány mód-
szeres költõi feldolgozá-
sáról beszélhetünk.

118x166 mm, 105 oldal, kötött, védõborítóval, 2200 Ft
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AZ ALEXANDRA 
KIADÓCSOPORT ÚJDONSÁGAI

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.

Charles Belfoure
 A PÁRIZSI ÉPÍTÉSZ

416 oldal, 3699 Ft

Anders Rydell
FOSZTOGATÓK
400 oldal, 3499 Ft

Sue Monk Kidd
SZÁRNYAK NÉLKÜL 

SZABADON
408 oldal, 3699 Ft

Michael Connelly
 PERÚJRAFELVÉTEL

400 oldal, 3499 Ft 

Richard Preston
HALÁLZÓNA

344 oldal, 3490 Ft

Emma Donoghue
ÉRZÉKEK TÁNCA
400 oldal, 3699 Ft

AZ ELLOPOTT 
ARANYÉREM 
KALANDOK 
A PÓNIKLUBBAN 1.
48 oldal, 1499 Ft

Kurt Tepperwein
IRÁNYTŰ 
AZ ÉLETHEZ
184 oldal, 2999 Ft

James Dashner
HALÁLKÚRA

400 oldal, 3690 Ft

Agnes Kottmann
CHIARA  

A SZÍV VÁGYA
144 oldal, 2499 Ft

Laura Hillenbrand
VÁGTA
440 oldal, 3990 Ft

416 oldal, 3699 Ft

400 oldal, 3699 Ft

James Dashner
HALÁLKÚR A

400 oldal, 3690 Ft

KÖNYVBEMUTATÓ:
április 26., 11 óra

Osztovits Levente terem

144 oldal, 2499 Ft

alexandra_uj_konyvpiac_2015.indd   1 2015.04.09.   9:00



Oxford Advanced Learner's Dictionary 9 th Edition 
ISpeaker, IWriter DVD-ROM
Több, mint 185.000 szót és kifejezést tartalmaz. Az elõzõ kiadáshoz képest 700 új szó a
nyomtatott szótárban és plusz 200 új szó a DVD-ROM-on. 30 oldalnyi  íráskészség fejlesztés
(esszék, riportok, összefoglalók, levelek, képleírások, e-mailek, önéletrajz minták). IWriter. 10
oldalnyi beszédkészség fejlesztés (témakörök, véleménykifejtés, érvelés, prezentációk).
ISpeaker. 56 oldal színes képes szótár. Visual Vocabulary Builder. A DVD-ROM-on található,
Oxford IWriter: íráskészség fejlesztés, írásmûvek felépítése, szerkesztése a szoftver segít-
ségével. Oxford ISpeaker: felkészítés szóbeli vizsgákra, segítség prezentációk készítésében,
társalgási témák és beszédkészség fejlesztés, párbeszédek gyakorlása, brit és amerikai kiejtés
tanítása videók segítségével, saját kiejtés visszahallgatása. Teacher Resources: videók, órater-
vek, feladatlapok.

Oxford Érettségi Felkészítõ Tesztek Közép és Emelt Szinten 
Hat teljes érettségi felkészítõ teszt (4 középszintû és 2 emelt szintû), melyek magyar nyelvû
kiegészítésekkel és magyarázatokkal alapos és hatékony felkészítést nyújtanak az angol nyelvi
érettségire. Egyúttal a diákok vizsga- és nyelvi készségeit fejlesztik. A tesztek az Oktatási Min-
isztérium vizsgaszabályzatával összhangban készültek és tartalmazzák az összes lehetséges vizs-
gafeladatot, így a diákok pontosan felmérhetik mi vár rájuk a vizsgán. Az „okos” megoldókulcs
(Smart key) nemcsak a helyes válaszokat tartalmazza, hanem minden esetben magyar nyelven is
magyarázza, hogy miért az a válasz jó. A diákok könnyebben megértik, hogyan mûködnek a
feladatok, és a felkészüléssel magabiztosabbá válnak. Kapcsolódnak az  érettségi témakörök
szókincséhez, bemutatják a vizsgafeladatok megoldásához szükséges nyelvtant és funkcionális
nyelvhasználatát, valamint felhívják a figyelmet a magyar tanulók számára problémát jelentõ
nyelvi jelenségekre.

Oxford Exam Excellence SB
Angol nyelvi vizsgafelkészítõ tankönyv, amely egyaránt alkalmas önálló tan-
ulásra, vagy tanórai, csoportos feldolgozásra. A 12 fejezet az érettségi vizsgán,
illetve a nyelvvizsgákon elõforduló valamennyi témakört feldolgozza.
Fejezetenként 10 oldal gyakorlattal készít fel a B1 és B2 szintû vizsgákra. A CD
mellékleten a Hallott szöveg értése vizsgarész hanganyaga, számítógépen pedig
a teljes hanganyag átirata, szerkeszthetõ és nyomtatható formában megtalálható.
Egyaránt felhasználható intenzív vizsgatanfolyam kurzuskönyveként, vagy
bármely angol nyelvi tankönyvsorozat vizsgacentrikus kiegészítõjeként. Alka-
lmazkodik a tanuló vagy tanfolyam egyéni igényeihez: a fejezetek és leckék bár-
milyen sorrendben, egymástól függetlenül elvégezhetõek.

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

4990 Ft

10 990 Ft

3190 Ft



JJEEZZSSUUIITTAA  KKIIAADDÓÓ  ((BB2233  SSTTAANNDD))
1085 Budapest, Horánszky u. 20.

Tel.: 327-4052
E-mail: konyvek@jezsuita.hu • www.jezsuitakonyvek.hu

ANDREA TORNIELLI 
– GIACOMO GALEAZZI
FFeerreenncc  ppááppaa::  
EEzz  aa  ggaazzddaassáágg  ööll

Ferenc pápát a szegény-
ségre és a társadalmi
igazságosságra mondott
szavai miatt kritikák és
néha kemény, szarkasztikus
támadások érték. A könyv
arra keres választ, hogy a
szegénység miért van je-
len ennyire erõteljesen ta-
nításában.

231 oldal, fûzött, 3200 Ft

MMAAGGYYAARR  NNAAPPLLÓÓ  KKIIAADDÓÓ
1092 Budapest, Ferenc krt.14.

Tel.: 413-6672 • E-mail: info@magyarnaplo.hu
www.magyarnaplo.hu

AAzz  éévv  vveerrsseeii
Szerk. Zsille Gábor

A kötet a magyar irodalmi
élet színe-javát tárja az ol-
vasók elé. A reprezentatív
gyûjtemény mintegy negy-
ven magyarországi és ha-
táron túli magyar folyóirat
közlése alapján az elmúlt
év legjobb verseibõl nyújt
színvonalas, sokoldalú válo-
gatást.

A5, 350 oldal
fûzött, 2500 Ft

AAzz  éévv  nnoovveellllááii  22001155
Szerk. Erõs Kinga

A kötet a magyar irodalmi
élet színe-javát tárja az ol-
vasók elé. A reprezentatív
gyûjtemény mintegy negy-
ven magyarországi és
határon túli magyar folyói-
rat közlése alapján az
elmúlt év legjobb novel-
láiból nyújt színvonalas,
sokoldalú válogatást.

A5, 300 oldal
fûzött, 2500 Ft

FERDINANDY GYÖRGY
ÁÁlloommttaallaannííttááss

Írások 2013-2015

Két év termése. Rövid-
próza, de a három ciklus-
ba sorolt negyven írás
zsánerét meghatározni ne-
héz. A címadó Álomta-
lanításban is egymás mel-
lett áll az álom és a lom,
valami olyan kesernyés
mártásban, aminek Ferdi-
nandy olvasói számára
ismerõs íze van.

Fr/5, 340 oldal, fûzött, 2500 Ft

CSONTOS JÁNOS
AAnnggyyaallddeekkaammeerroonn

A József Attila-díjas költõ,
író két és fél éven át csi-
szolgatott, manierista kom-
pozíciója az ellentmondá-
sok valóságos tárháza. Ri-
gorózus matematikai szer-
kezet jellemzi, miközben a
történések szertelenül in-
dáznak, át tereken és év-
századokon.

A5, 608 oldal
kötött, 3000 Ft

SZAKÁLY SÁNDOR
AA  22..  vvkkff..  OOsszzttáállyy
Tanulmányok a magyar
katonai hírszerzés és
kémelhárítás történetébõl
1918-1945

A jelen kötet tanulmányai
nem adhatnak átfogó ké-
pet a magyar katonai hír-
szerzés és kémelhárítás
szervezetének – amit a
köznyelv leginkább csak 2.
vkf. osztályként emleget –
történetérõl, de közelebb vi-
hetik az érdeklõdõket an-
nak a megismeréséhez.

B5, 276, kötött, 3000 Ft

MMÓÓRRAA  KKÖÖNNYYVVKKIIAADDÓÓ
1134 Budapest, Váci út 19.

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

JOANA BICKNELL – 
NICK PAGE

MMoouusseettoonn  AAbbbbeeyy  
AAzz  eellttûûnntt  ggyyéémmáánntt  rreejjttééllyyee

A Cincin-kastély lakói a ka-
rácint ünneplik. A hagyo-
mány szerint Lord Cincin és
népes rokonsága a vacsora
végén kézbe veheti a legfél-
tettebb családi ereklyét, a
Nagy Hatlyukú Sajtgyémántot, és kívánhat valamit. Ám
idén nem úgy alakul az ünnep, ahogyan megszokták. A
ház csillog-villog, az ünnepi vacsora csak tálalásra vár,
ám a Nagy Hatlyukú Sajtgyémánt szõrén-szálán eltûnt!

Ford. Merényi Ágnes, ill. Tim Hutchinson
40 oldal, 2499 Ft

BALÁZS ÁGNES
HHeetteeddhhéétt  hháábboorrúú  
aa  HHaannggookk  ffööllddjjéénn  

A mese, az ahhoz kapcso-
lódó feladatok és a Móra
weboldaláról letölthetõ ze-
nei anyag segítségével játsz-
va elsajátítható a magyar
ábécé hangjainak rendsze-
re és számos hangtani sza-
bály. A könyv a 2. osztályos
tananyag nyelvtani ismere-
teire épül. Használható kie-

gészítõ tananyagként, fejlesztésre, ismétlésre felsõbb
éveseknek is. 

Mesélõ nyelvtan sorozat 1.
Ill. Kõszeghy Csilla, 128 oldal, 2999 Ft

ASTRID LINDGREN
HHaarriissnnyyááss  PPiippppii  
aa  DDéélltteennggeerreenn

A sorozat utolsó kötetében
Pippi és barátai, Tomi és
Annika hajóra szállnak:
elkísérik Pippit és Haris-
nyás kapitányt a Kurre-
kurredutt-szigetre. A nagy
kaland remekül sikerül. A
sok fürdés és játék köze-
pette gyorsan múlik az idõ,
közeledik a karácsony, egy-
re égetõbb a gyerekekben
a honvágy. Vajon hazaérnek karácsonyra?

Ford. Tótfalusi István, ill. Ingrid Vang-Nyman
108 oldal, 2499 Ft

MEGAN MCDONALD
BBüüddii  ééss  aa  ffaannttaasszzttiikkuuss  
ttööppöörrööddééss

Hogy lehet valaki ennyire
töpszli? Büdi a 2. d osztály
legalacsonyabb tanulója,
és egyik nap még össze is
megy fél centit! Kezd elege
lenni a nõvére, Dorka gú-
nyos megjegyzéseibõl, úgy-
hogy James Madisonhoz,
az USA történetének leg-
alacsonyabb elnökéhez for-
dul segítségért.

Ford. Dudik Annamária Éva, ill.  Peter H. Reynolds
112 oldal, 1999 Ft

MEGAN MCDONALD
DDuurrrrbbeellee  DDoorrkkaa  bbeelleevváágg

Dorka a harmadik tanév
nyitónapján a szokásosnál
is morcosabban ébred.
Brecky tanító bácsi aztán jó-
kedvre deríti egy izgalmas-
nak ígérkezõ feladattal: „Ez
vagyok én” címmel mon-
tázst kell készítenie az éle-
térõl. Durrbele Dorka lelke-
sen belevág a munkába, és
nem mellesleg megalapítja
a Varangypisi Klubot is.

Ford. Dudik Annamária Éva, ill. Peter H. Reynolds
128 oldal, 1999 Ft

PATRICK MODIANO
CCaatthheerriinnee  CCeerrttiittuuddee

Egy szemüveg néha bonyo-
lulttá teheti az életet. Vajon
melyik nehezebb: feltenni a
szemüveget, és szembenéz-
ni a valósággal? Vagy meg-
szabadulni a hétköznapok
kíméletlen erejétõl, és a fan-
táziánk szerint élni? A 2014-
ben irodalmi Nobel-díjjal ju-
talmazott francia szerzõ fi-
nom bölcsességgel átszõtt
kisregénye. 
Ford. Pacskovszky Zsolt, ill. Jean-Jacques Sempé

96 oldal, 2499 Ft

LAIK ESZTER
AAbbsszzuurrdd,,  bbrraavvúúrr,,  cceelleebb  

Az olvasó, akár gyerek, akár
játékos kedvû felnõtt 100
gyakori idegen szó verses
magyarázatát találja meg e
rendhagyó „idegen szavak
szótárában”. A lexikon for-
gatható hagyományos ver-
seskötetként is, amelyben
vicces, meghökkentõ, tágas
vagy épp szûkös világunk
szereplõinek tarkabarka se-

reglete vonul fel, a Jetitõl a maffiózókon át a zsonglõrig.

100 idegen szó verses magyarázata • 2199 Ft

TAMÁSI ÁRON
AA  lleeggéénnyyffaa  kkiivviirráággzziikk  

Tamási áron legszebb meséi
és legmesésebb elbeszélé-
sei olvashatók Ugrin Aranka
válogatásában. Az ízes nyel-
ven elbeszélt történetek élet-
re keltik a korabeli  Erdély és
a székely mesevilág különös
alakjait.

Mesék és elbeszélések
Ill. Herbszt László
200 oldal, 2999 Ft

NÓGRÁDI GÁBOR
LLááttttaamm,,  mmii  ttöörrttéénntt

Rob tanítás után kirohant a
suli épületébõl, és majd-
nem fellökte  Anit, Azután
délután meg együtt vihog-
tak a boltban. Vagy nem így
történt? Szerencsére akad
ötvenhat tanúja az esetnek,
az õ elbeszélésükbõl tudjuk
meg az igazságot. Vagyis
azt, hogy nincs igazság.
Illetve sok igazság van.

Ötvenhat tanú egy eseményrõl
Ill. P. Szathmáry István, 136 oldal, 2399 Ft

KOMAL KANT
MMiirree  jjóó  aa  rroosssszzffiiúú??

Figyelem! Szexi tetkós rossz-
fiú a szomszédban. Elviselni
vagy távol maradni tõle? Sok
szerencsét hozzá!

LOL-könyvek
Ford. Kulcsár Júlia
320 oldal, 2299 Ft
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MEGAN A. MORENO
SSzzeexx,,  ddrrooggookk,,  FFaacceebbooookk  
IInntteerrnneetthhaasszznnáállaattii  
kkaallaauuzz  sszzüüllõõkknneekk

Az internetet könnyû rosszul
adagolni, akár mérgezõ is
lehet, de egy biztos: nem
lehet élni nélküle. Egy átla-
gos gyerek másodpercen-
ként kényszerül arra, hogy
döntést hozzon a monitor
elõtt: mit és mennyit árul el
magáról.

Móra családi iránytû
Ford. Zöldi Anna, 208 oldal, 3999 Ft

HERNÁDI SÁNDOR
EEllmmeemmoozzggaattóó  nnyyeellvvii

jjááttéékkookk

A szerzõ izgalmas játékra
hívja az általános iskolás és
középiskolás olvasókat: a
több mint félszáz nyelvi já-
tékkal és fejtörõvel bárki
próbára teheti nyelvérzékét,
tárgyi tudását és képze-
letét. A kötet felhasználható
ve-télkedõk összeállításá-
hoz, a magyarórák színesí-
téséhez, szülõ és gyermek
egyaránt szórakoztató idõ-
töltést találhat benne. Játék közben mindenki átélheti a
nyelvformálás felszabadító örömét – sõt, akinek kedve
tartja, saját kútfõbõl gyarapíthatja is a feladatokat!

240 oldal, 2999 Ft

NNAAPPVVIILLÁÁGG  KKIIAADDÓÓ
1054 Budapest, Alkotmány u. 2.

Tel.: 311-4866
E-mail: kiado@napvilagkiado.hu • www.napvilagkiado.eu

KKáárroollyyii  MMiihháállyy  lleevveelleezzééssee
IIVV..  11993300––11994444..  
Szerk. Hajdu Tibor
Litván György

Károlyi Mihály levelezé-
sének IV. (A–B) kötete az
1930-1944-ig tartó idõsza-
kot öleli át. A politikus és
felesége levelei mellett az
olvasó találkozhat más
rokonok (Andrássy Gyulá-
né, Károlyi Mihály és fele-
sége novérei) kortörténeti
értékû írásaival is.

2 kötetben, kereshetõ DVD-melléklettel, 6900 Ft

BORVENDÉG ZSUZSANNA
– PALASIK MÁRIA

VVaaddhhaajjttáássookk
A sztálini természet-

átalakítási terv átültetése 
Magyarországon,

1948–1956

A kötet bemutatja, hogyan
próbálta a politikai vezetés
a Szovjetunióban 1948-tól
újabb lendületet kapott ter-
mészetátalakító törekvése-
ket, a mezõgazdasági „újí-
tásokat”, a nehézipar erõ-
szakos fejlesztését adap-
tálni a magyarországi viszonyokra.

3500 Ft

GARAI LÁSZLÓ
EEggyyáállttaalláánn,,  mmiinneekk  nneekküünnkk
ggaazzddaassáággppsszziicchhoollóóggiiaa??

Hogy minek nekünk gazda-
ságpszichológia? Mert az-
zal foglalkozik, hogy minek
nekünk ennek a tárgya: az
ember mint erõforrás. Az
ember tudása erõforrás le-
het a gazdálkodás számá-
ra, ezt már megtanultuk. De
az ember szociális iden-
titása is az.

4500 Ft

SSZZAAKK  KKIIAADDÓÓ
2060 Bicske, Diófa u. 3.

Tel.: (22)565-310
E-mail: info@szak.hu • www.szak.hu

MARK RUSSINOVICH
TToollvvaajj  kkóódd

A szerzõ harmadik regényé-
ben a politikai kiberterroristák
(A nulladik nap), illetve globá-
lis kiberháború (A trójai faló)
világából átlép a köztörvé-
nyes bûnözõk terepére, fõhõ-
se Jeff Aiken most a New
York-i tõzsde internetes kirab-
lói ellen harcol.

AK40, 472 oldal, fûzött, 4990 Ft

SSZZÉÉPPHHAALLOOMM  KKÖÖNNYYVVMMŰHHEELLYY
1097 Budapest, Lónyai u. 43.

Tel.: 351-0593 • E-mail: iroszak@t-online.hu
www.szephalom-konyvmuhely.hu

WESTÖ, KJELL
DDéélliibbáább (regény)

Kjell Westö (Helsinki,1961) a
finnországi svéd próza kiváló
képviselõje elnyerte az északi
országok irodalmi nagydíját
Délibáb címû regényéért. A 2.
világháború kitörésének elõ-
estéjén a közelmúlt alig befor-
radt, polgárháborús sebei és a
zaklatott jelen sodorja magá-
val végzetes irányba a hõsök
legféltettebb magánéletét,
mindennapjait is. 

A/5, 296 old., színes, keménytáblás kötésben
ára: 2900 Ft

JÓKAI ANNA
VVáállaasszzoollttaamm
Válogatott interjúk
– életmûsorozat

A kétszeres Kossuth-díjas író
interjúkötetében korunk leg-
égetõbb kérdéseire a Jókai
Anna szellemiségével megfo-
galmazott válaszokat ismer-
heti meg az olvasó. Az érde-
kes beszélgetések során fel-
merülnek mai világunk nagy
kihívásai: a szerelem, hivatás,
család, a keresztény erkölcsi
értékrend szerepe napjainkban.

B/5, 320 oldal, kötött, színes védõborítóval, 3400 Ft

TTAARRAANNDDUUSS  KKIIAADDÓÓ
9024 Gyõr, Baross Gábor út 73.

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

PAUL HARDING
AAppáákk

George Crosby földi ideje
végéhez közelít. Megszaba-
dult már az idõ és az emlé-
kezés kötöttségeitõl, ami le-
hetõvé teszi, hogy visszatérjen
csodákkal és fájdalmakkal teli
gyermekkorába, fölidézze nem
mindennapi apja és nagyapja
alakját, s ezzel békére leljen.

125x190 mm, 200 oldal
fûzött, 2490 Ft

ELISA MEDHUS
FFiiaamm  ééss  aa  ttúúllvviilláágg  
MMáássvviilláággii  bbeesszzééllggeettéésseekk

Dr. Elisa Medhus sosem hitt a
halál utáni életben, ám Erik
halála után kezdetét vette
egy különös beszélgetés
anya és fia között. Erik olyan
válaszokat ad a lélek ter-
mészetét és a túlvilági életet
érintõ kérdésekre, amelyek
megváltoztathatják világlátá-
sunkat.

135x210 mm, 352 oldal
fûzött, 3450 Ft

PATRICK MODIANO
Hogy el ne tévedj

Modiano legújabb regé-
nyének fõhõse Jean Dara-
gane. Egy nap fölhívja egy
férfi, hogy megtalálta el-
vesztett telefonos note-
szát, és szeretné vissza-
adni. Ez az egyszerû törté-
nés rég elfeledett, ám meg-
határozónak bizonyult em-
lékeket idéz föl Daragne
gyermekkorából.

125x190 mm, 168 oldal,
fûzött, behajló füles, 2490 Ft

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

Tel.: 459-5305
E-mail: info@armedia.hu • www.shop.hmzrinyi.hu

PAUL LEMAIRE
AA  sszzaabbaaddssáágg  hhííddjjaa

A szerzõ közvetítésében
egy idáig ismeretlen szem-
szögbõl rajzolódik ki a II.
világháború képe. A nap-
lószerû regény hitelesen
mutatja be a fogolytábo-
rokat, Budapest minden-
napjait majd ostromát, a
francia-magyar kapcsola-
tokat és a háború befe-
jezését.

150 oldal, fûzött, 4800 Ft

AA  nnaaggyy  hháábboorrúú
11991144––11991188
Kézzelfogható 
hadtörténelem
Szerk. 
dr. Sallay Gergely

A könyvben a had-
színtereken és hát-
országban történtek
bemutatása mellett
56 darab korabeli
dokumentum (kato-

nakönyv, gyászjelentés, kenyérjegy és hadifogoly-
pénz) reprint nyomata, egy tüzér oktatókendõ és a
katonák „dögcédulája” is megtalálható.

68 oldal + 2 dvd  + dögcédula és tüzérkendõ
kötött, 13.900 Ft

RReeppüüllõõáásszzookk  
11991144––11991188

A könyv az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia legsike-
resebb repülõkatonáinak
életrajza mellett egyedül-
álló módon ismerteti a
légjárók teljes felszere-
lését is az elsõ világhá-
ború idején

340 oldal, kötött, 7500 Ft

BEDÉCS GYULA
AA  DDoobbeerrddóóttóóll  aa  DDoolloommiittookkiigg

Az elsõ világháború emlék-
helyeit bemutató sorozat
második kötete az olasz
frontra viszi el az emlékeket
keresõket.

296 oldal, kötött, 5500 Ft
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Bemutatkozik a stuttgarti KOSMOS VERLAG! 

Évek óta nagyon jó kapcsolatot tartunk fenn a német kiadó-
val. Könyveik színvonalasak, szép kiállításúak és főleg olyan 
témákkal foglalkoznak, amik érdeklik a hazai olvasókat.

A Lépésről lépésre című sorozatunk például a kertészkedés 
különböző területeihez ad tanácsokat, kezdve a sziklaker-
tektől a növények szaporításán át egészen a kerti tavakig.  
A Természetkalauz és a Kis természetkalauz című sorozata-
ink kötetei pedig a kirándulásoknál vannak segítségünkre, 
hiszen praktikus méretűek és a borító segít megóvni őket. 
Ezekből megismerjük a fákat, virágokat, gombákat, mada-
rakat, rovarokat, állatnyomokat és még sok minden mást. 
Szép kiállítású, gazdagon illusztrált  Mi virít itt c. sorozat is 
melyben többek között kerti növényeket, szobanövényeket, 
teaféléket találhatunk. Meg kell említenünk még a legújabb 

sorozatunkat, a Mindentudót, amelyből olyan növényeket 
ismerhetünk meg részletesen, mint a fűszernövények, a bonsai 
és az orchidea és megtanulhatjuk szakszerű gondozásukat. 
Ezenkívül foglalkozik még a növényvédelem és a metszés 
témáival. A legutóbbi karácsonyi könyvkínálat szép és sike-
res kötete volt az Ajándékok saját fűszerkertünkből c. könyv.

Kiadónk indulásától kezdve az átvett könyvek 
műszáma már 60 fölé emelkedett. Ezt sze-
retnénk szemléltetni az áprilisi Könyvfesz-
tiválon, ahol kiállítjuk ezeket a könyveket. 
Természetesen a kiállítás nem lenne teljes, ha 
nem egészítenénk ki a várható könyvekkel is.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 
a 40. sz. standnál.

Sziget Kiadó



A                           könyvfesztiváli ajánlata
Demet Altınyeleklioğlu
HÜRREM, SZULEJMÁN asszonya
A Hürrem, Szulejmán ágyasa után végre itt a folytatás, melynek érdekessége 
nem csak abban rejlik, hogy magával repíti az olvasót a 16. századi Oszmán 
Birodalomba, hanem abban is, ahogyan ezt teszi: színesen ábrázolja az akkori 
életet, megismerhetjük a palota és a hárem birodalomformáló szerepét. 

Hürrem, célját elérve Szulejmán felesége lesz, azonban továbbra sem nyu-
godhat meg, ezért igyekszik megerősíteni befolyását a palotában, ahol halálos 
veszély fenyegeti, különösen a birodalom második embere, a ravasz Ibrahim 
pasa, és féltékeny riválisa, Gülbahar személyében.

Két nő halálos féltékenységének és vetélkedésének története ez, akik mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy saját �aikat jutassák a birodalom trónjára. 

Hogyan végződik majd Hürrem sorsa, eléri-e azt, amire az életénél is jobban 
vágyik? Ismerjük meg Hürrem történetét, aki az ismeretlenből érkezve elva-
rázsolta kora egyik legbefolyásosabb uralkodóját, majd nevét a maga erejé-
ből halhatatlanná tette. 

www.szulejman.hu
Teljes kínálatunkat megtekintheti és nagy kedvezménnyel megvásárolhatja a Kiadóban:
www.triviumkiado.hu; konyvek@triviumkiado.hu
Tel.: (1) 248-1263, (1) 248-1264, (20) 311-9359 www.facebook.com/triviumkiado
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The Corrections – Jonathan Franzen – 2385 Ft
Franzen rengeteg érdekfeszítõ témát érint. Néhány ezek közül a globalizáció, az amerikai (kül)politika, a kertvárosi lét
és a Középnyugat, az Amerikai Álom, a diszfunkcionális család, a háború utáni paranoia és persze az apa-gyerek kap-
csolat. Az író egyik erõssége, hogy hasonlóan modern, mindenkit foglalkoztató témákat sorakoztat fel mûveiben. A
nyugdíjas Lambert házaspár, Enid és Alfred a minnesotai St. Jude-ban él. A regény nagyító alá veszi az õ és három
felnõtt gyermekük egyaránt tökéletlen életét, középpontba helyezve a középnyugati kertváros látszatvilágát, hiszen a
szerzõ is egy hasonló helyen nõtt fel. A Parkinsonkórban szenvedõ családfõ, Alfred figuráját pedig részben saját édes-
apjáról mintázta. Nem könnyû olvasmány a Corrections, de minden részletében kiváló olvasásélmény és
mélyen megérint.

Paper Towns – John Green – 2490 Ft
A történet szerint Q mindig is távoli csodálója volt a gyönyörû, kalandvágyó és nem utolsósorban igen
furcsa Margo Roth Spiegelmannek. Mikor azonban a lány ninjának öltözve felbukkan Q ablakában és egy
általa brilliánsan megtervezett bosszúálló éjszakai kiruccanásra invitálja, Quentin nem tud nemet mon-
dani. Viszont a következõ reggel a lány szó szerint felszívódik, természetesen eszes kis nyomokat hagyva
maga után, Q pedig nem nyugszik, míg azok segítségével meg nem találja Margót. A regénybõl készülõ
filmet 2015. augusztus 21-én mutatják be az USA-ban.

The Storied life of A.J. Fikry – Gabriella Zevin – 3325 Ft
A. J. Fikry a történet fõszereplõje, aki egy new englandi szigeten él, két éve özvegyen és a helyi könyves-
bolt tulajdonosa. A feleségét egy tragikus balesetben vesztette el, és így maradt egyedülállóként a szigeten.
Fájdalmát ivásba fojtja és kerüli az embereket. Egyetlen emberre számíthat, a felesége nõvérére, aki maga sem él
boldog életet. Egy nap eltûnik egy nagyon értékes könyve, amivel lehetõsége lett volna kiszállni az üzletbõl és szépen
nyugdíjba menni, igaz még csak 40 éves. A sors úgy hozta, hogy a könyv eltûnt, de egy bájos, két éves kislány vi-
szont felbukkant a boltjában... Elég hamar rájön, hogy a gyereket nem adhatja idegen nevelõszülõknek
és úgy dönt, hogy egyedül felneveli. Ez kirángatja a depressziójából, célt ad az életének, és egy igazi
kis könyvmolyt nevel Mayából.

Windhaven – George R. R. Martin – 6755 Ft
Az iró hosszabb terjedelmû mûve a Windhaven (1981) volt, amelyet egy kortárs sci-fi szerzõvel, Lisa Tuttle-
lel közösen írtak. A kötet valójában összefüggõ, de különálló novellák egybe szerkesztett változata,
amelyben a fiktív ûrkolónia, Windhaven története elevenedik meg, a társadalmi osztályok közötti különb-
ségekbõl eredõ eltérések, és a kasztrendszerû társadalom témáját boncolgatva. 

Little Black Classics – 330 Ft
Allen Lane, a Penguin Books alapítója nyolcvan évvel ezelõtt kezdte árulni a Penguin elsõ
papírkötéses könyveit. Az évforduló alkalmából a kiadó február végén újra megjelentetett 80
mûvet. A sorozat  a Little Black Classics (Kis fekete klasszikusok) néven fut, és 64 oldalas
kiadványokat tartalmaz. A Peunginnél nagyon örülnek, hogy Brontë versei ilyen jól tel-
jesítenek, és szerintük sok olyan ember olvassa a válogatott írásokat, akik nem valószínû, hogy
elolvasnák a teljes lírai életmûvét. Ki akarná például végigolvasni Samuel Pepys naplóját? Ám
ha kiválasztanak belõle egy érdekes részletet, például a londoni tûzvészrõl szólót, rögtön más
lesz a helyzet. Az Isteni színjáték lehet, hogy sokaknak megfeküdné a gyomrát, de a pokol bugy-
rait talán õk is szívesen végigolvassák. Az újra kiadott mûvek mindegyike klasszikus, ez pedig
garantálja, hogy senki ne érezze felesleges pénzkidobásnak azt a néhány forintot, amibe kerül.

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

Irodalmi ajánlatunk
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Két nő halálos féltékenységének és vetélkedésének története ez, akik mindent 
elkövetnek annak érdekében, hogy saját �aikat jutassák a birodalom trónjára. 

Hogyan végződik majd Hürrem sorsa, eléri-e azt, amire az életénél is jobban 
vágyik? Ismerjük meg Hürrem történetét, aki az ismeretlenből érkezve elva-
rázsolta kora egyik legbefolyásosabb uralkodóját, majd nevét a maga erejé-
ből halhatatlanná tette. 

www.szulejman.hu
Teljes kínálatunkat megtekintheti és nagy kedvezménnyel megvásárolhatja a Kiadóban:
www.triviumkiado.hu; konyvek@triviumkiado.hu
Tel.: (1) 248-1263, (1) 248-1264, (20) 311-9359 www.facebook.com/triviumkiado
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www.balassi-intezet.hu

Magyarország és a magyar irodalom lesz a központi témája Európa egyik legfontosabb könyves 
seregszemléjének, a göteborgi könyvvásárnak. A magyar jelenlétet az NKA támogatásával meg-
valósuló Publishing Hungary program szervezi, melynek célja, hogy bemutassa a magyar iroda-
lom nagyjait, kortárs szerzőit, hogy tükrözze a magyar irodalom sokszínűségét, és a színes prog-
ramokon keresztül lehetőséget adjon a svéd közönség számára, hogy közeli képet alkothasson 
Magyarországról és a magyar társadalomról.

A göteborgi a térség legfontosabb könyvvására, látogatottsága 100-120 ezerre tehető minden 
évben. Hazánk három sikeres részvétel (2012–2014) után kapta azt a megtisztelő felkérést, hogy 
2015-ben díszvendége legyen az északi nyelvek kiemelt könyves eseményének. Szeptember 24. 
és 27. között, négy napon át a C pavilonban berendezett 162 nm-es standon fogadjuk majd a 
látogatókat, ahol a svéd nyelven megjelent magyar témájú szépirodalmi és ismeretterjesztő köte-
tek bemutatása mellett könyvkiadásunk széles szeletét kívánjuk prezentálni az odalátogatók szá-
mára.

A szakmai program gerincét a szemináriumi termekben megrendezett szakmai beszélgetések, a 
könyvbemutatók, felolvasások és dedikálások jelentik. A kiutazó írók, költők a kortárs magyar 
irodalom változatosságát képviselik: Jókai Anna, Esterházy Péter, Bodor Ádám, Szőcs Géza, 
Tóth Krisztina, Berg Judit, Kukorelly Endre, Szécsi Noémi, Krusovszky Dénes, Kiss Judit 
Ágnes, Varró Dániel, Vincze Ferenc.

A szemináriumi programok és a magyar stand eseményei mellett számos tematikus színpad kínál 
lehetőséget a bemutatkozásra: pl. gyerekszínpad, főzőszínpad, vitaszínpad, költészeti színpad stb. 
Zenél a Budapest Bár.

MAGYARORSZÁG 
A NEMZETKÖZI KÖNYVVÁSÁROKON

„Félig kitárt ajtó valahány ember, a térre nyílik, amely mindannyiunké.”
(Tomas Tranströmer)

MAGYARORSZÁG
A 31. GÖTEBORGI NEMZETKÖZI
KÖNYVVÁSÁR DÍSZVENDÉGE

2015. 
szeptember 24–27.
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