
Könyvkarnevál
Szerencsés, boldog új évet kíván a Kossuth Kiadó • 2020. február

EGY NYERŐ DOBÁSSAL AZ IDEI  
ELSŐ EXTRA KEDVEZMÉNYÜNK

66%
Ajánlataink 2020. február 15-től március 30-ig,  

a készlet erejéig érvényesek!

A karnevál télbúcsúztató, tavaszköszöntő 
népünnepély. Egy jókedvű, színes 

kavalkád! Könyvkarneváli akciónkban 
számos vidám, érdekes könyvet kínálunk.

Katalógusunkban az engedményes  
kiadványok mellett tavaszi újdonságainkat is 

megtalálja!

www.kossuth.hu

DARWIN ÉS AZ ÍZELTLÁBÚAK LENYŰGÖZŐ VILÁGA 

Könyvünkkel felfedezőútra hívjuk az olvasót, egy olyan utazásra, 
amely során az állatvilág fajokban leggazdagabb törzsének képviselői 
lesznek az idegenvezetők és egyben a fő látványosságok is. Lapról 
lapra, kontinensről kontinensre barangolhatunk az ízeltlábúak 
lenyűgöző világában, s legféltettebb titkaikba is bepillantást nyerhetünk. 
A virtuális felfedezőúton gyönyörű fotók és illusztrációk valóságos 
arzenálja, valamint számos Darwin-idézet lesz segítségünkre.

208 oldal, 6990 Ft helyett 2380 Ft
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A kemény táblás, 48 oldalas, 21 × 27 cm-es köteteket 
látványos, színes fényképek, ábrák, térképek illusztrálják.

február 12. február 26. március 25. április 29. május 27.

november 25. december 16. 2021. január 27. 2021. február 24. 2021. március 31.

A NAGY SIKERŰ SOROZAT FOLYTATÓDIK!

A TÖRTÉNELEM NAGY REJTÉLYEI 
Újabb 15 lenyűgöző kötet

A világ tele van megmagyarázhatatlan titkokkal. Mi az alapja az Ótestamentum mítoszainak? Mit találtak 
a régészek Tutanhamon sírjában? Őriznek-e ufonautákat az 51-es körzetben?

A Kossuth Kiadó 2014-ben megjelent nagy sikerű sorozatát most újabb 15 kötettel folytatja! A gazdagon illusztrált kötetek  
a történelem újabb talányait veszik górcső alá, jócskán kitágítva az időbeli és térbeli határokat, a dinoszauruszok pusztulásától 

kezdve a közelmúltban felfedezett exobolygók életlehetőségeiig. Az olvasó megismerkedhet egy-egy történelmi korszak, esemény 
vagy alak történeti hátterével, a megválaszolatlan kérdésekkel és a különböző teóriákkal, feltételezésekkel.

TÉNYEK • TITKOK • LEGENDÁK
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június 24. július 29. augusztus 26. szeptember 30. október 28.

ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK:

2–15 kötet egy összegben 23 660 Ft helyett 19 900 Ft.
Ön 3760 Ft-ot (16%) takarít meg!

A teljes összeg az első csomag átvételekor, utánvéttel fizetendő.

Az 1. kötet nem a csomag része, ha nem vásárolta meg a bevezető áron 
az újságárusoknál és igényt tart rá, jelölje be külön a megrendelőlapon! 

Az első csomagot a 2. kötet (február 26.) megjelenését követően 
postázzuk. A további köteteket a megrendelések sorrendjében 

2 kötetenként egy csomagban küldjük.

1.

2. Régi előfizetőinknek 30% engedmény!

A TÖRTÉNELEM NAGY REJTÉLYEI 1. sorozat (2014) 
korábbi előfizetőinek:

2–15 kötet egy összegben 23 660 Ft helyett 16 490 Ft.
Ön 7170 Ft-ot (30%) takarít meg! A teljes összeg az első csomag 

átvételekor, utánvéttel fizetendő.

VÁSÁROLJA MEG
AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!

Így a megjelenés napján
hozzájuthat, mindössze

1690 Ft-ért.

FIZESSEN ELŐ  
A KIADÓNÁL!

• Kedvezménnyel jut a sorozathoz és 
nem marad le egyetlen kötetről sem.

• A postaköltséget kiadónk fizeti.
• Vevőszolgálatunkon a kötetek már 

a megjelenéskor átvehetők.
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Meik Wiking
AZ EMLÉKTEREMTÉS MŰVÉSZETE

 Némelyik nap csak úgy tovatűnik anélkül, hogy 
bármi nyomot hagyna, de vannak olyan napok, 

amelyekre egész életünkben emlékszünk.  
A könyv megmutatja, hogyan készíthetünk 

tökéletes pillanatokat, olyanokat, amelyekre 
életünk végéig emlékezni fogunk. Olyanokat, 

amelyek átformálják énünket.

288 oldal, 4500 Ft helyett 1530 Ft

Flora Waycott 
KREATÍV NÉPMŰVÉSZET HYGGE 
MÓDRA
Ebben a „hygge” életérzést sugárzó 
könyvben kreatív, játékos alkotási 
folyamat közben ismerkedhetünk meg 
Skandinávia különleges, színes nép-
művészeti világával.

144 oldal, 3990 Ft helyett  
1360 Ft

Meik Wiking
LYKKE
A boldogságról - amit a dánok 
lykkének hívnak - valószínűleg senki 
sem tud többet, mint Meik Wiking, 
a koppenhágai Boldogságkutató 
Intézet igazgatója. Meggyőződése, 
hogy jóllehet rengeteget tanulhatunk 
a dánoktól a beteljesült életről, a 
boldogság kulcsai világunk minden 
táján ott rejlenek. 
288 oldal, 4500 Ft helyett 1530 Ft 

HÁZIPATIKA
Zsebnaptár 2020
Hónapról hónapra kínálunk 
recepteket, ellátjuk jó taná- 
csokkal és tippekkel az olvasót. 
Készíthet magának hajpakolást, 
arc- és testradírt, lélekmelegítő 
gyógyteát, ajakápolót. Óriási 
a kínálat, szilveszter estéjére 
pedig talál egy meglepetéskok-
télt – mert megérdemli!
144 oldal, 2490 Ft helyett 
850 Ft

Bagyinka Tímea 
LOVE YOUR BELLY
A szülő nők nagy részének sérül  
a hasfala a várandósság során.  
A szétnyílt hasizom problémá-
járól eddig keveset lehetett tud-
ni. A könyv azokhoz szól, akik 
szeretnének tenni magukért, de ed-
dig nem tudták, hogyan csinálják.

208 oldal, 4800 Ft helyett 
1630 Ft 

Dinara Mirtalipova  
A KÉPZELET ERDEJE
A világsikerű ,,felnőtt foglalkoz-
tató könyv"!
Rajzoljunk, készítsünk együtt…
– virágokat, fákat, rovarokat
– madarakat és egyéb állatokat
– tündérmesébe illő és mitikus lényeket
– embereket és otthonunk tárgyait
– díszítőmintákat és kreatív betűket

144 oldal, 4500 Ft helyett 1530 Ft

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény
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Dr. David Perlmutter 
GABONAAGY — ÉLETMÓD-
PROGRAM
Ez a kötet a „Gabonaagy-- 
kirakósjáték” utolsó darabká-
ja. A tudományos alapokon 
álló könyv elmagyarázza, 
hogyan lehet a forradalmi 
jelentőségű tanácsokat 
átültetni a mindennapi 
gyakorlatba.

352 oldal, 3990 Ft 
helyett 1360 Ft

A ZSÍR TITKOS ÉLETE
Dr. Sylvia Tara szakszerűen leírja a 
genetika, a hormonrendszer, az étrend 
és a testmozgás összetett szerepét a 
testsúlyunk alakulása szempontjából. 
304 oldal, 3490 Ft helyett 1190 Ft

EGYENSÚLYBAN
„Kávé nélkül 
működésképtelen vagyok.” 
„Szükségem van a napi 
csokoládéadagomra.” 

Ugye ismerős? Harmo-
nizáld a hormonműködé-
sedet! Kezdd el te is ezt 
az egyszerű, 6 lépéses 
programot, és tedd jobbá 
az életedet!

224 oldal, 5990 Ft helyett 
2040 Ft

AZ ALZHEIMER-KÓR VÉGE
A könyv a betegség keletkezésének 
és lefolyásának magyarázatán túl 
megelőző intézkedéseket is tartalmaz  
(étrend, táplálékkiegészítők, vitaminok, 
ásványi anyagok) a már diagnosztizált 
betegség kezelésére.
352 oldal, 3990 Ft helyett 1360 Ft

-66%
Kelsey Miller 
BIG GIRL
A szerző kora gyermek-
korától küzdött molettségével, 
és 29 évesen elérte a mély- 
pontot: rájött, hogy semmi- 
lyen diétával nem képes 
megváltoztatni sem a testét, 
sem az életét. Minden egyes, 
az egészséges jövő felé tett 
lépés fájdalmas igazságokat 
hozott fel a múltból, amelyek-
kel meg kellett birkóznia.

320 oldal, 2990 Ft 
helyett 990 Ft

Jenny Lawson 
ŐRÜLTEN BOLDOG

Vicces könyv borzalmas dol-
gokról. A The New York Times 
Bestseller listájának első helye- 

zett írója az egész életét vé-  
gigkísérő mentális betegséget 

járja körbe. Könyve arról szól, 
hogy el kell fogadnunk mind-  

azt, ami megkülönböztet 
minket a többi embertől,

majd felhasználni arra, hogy 
lenyűgözően és felháborítóan 

boldogok legyünk.

320 oldal, 3490 Ft 
helyett 1190 Ft

SZÍVBETEGSÉG
A megelőzés és gyógyítás gyógyszer-
mentes alternatívái
A kötet segít eligazodni az információk 
dzsungelében, hogy a szívbetegséggel 
küszködők, illetve az azt megelőzni 
kívánók sok hasznos, olykor életmentő 
tanáccsal felvértezve szállhassanak 
szembe ezzel a súlyos betegséggel.
256 oldal, 2990 Ft helyett 990 Ft

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com
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Adam Lebor
NYOLCADIK KERÜLET
A regény a 2015-ös menekültválság 
három napján játszódik Budapesten. 
Kovács Baltazár nyomozótiszt névtelen 
SMS-t kap, benne az egykor Köztár-
saság téri pártközpont címével és egy 
halott férfi fotójával. Mire a romos 
pártházba ér, a holttest eltűnik. Megjele-
nik viszont a miniszterelnöknek közvetle-
nül alárendelt elit rendfenntartó alakulat. 
368 oldal, 3800 Ft helyett 1290 Ft

Jesper Stein
SZÉP ÁLMOKAT, FEKETERIGÓ!
Axel Steen helyettes felügyelő üzenetet 
kap a múltból. Egy brutális nemi 
erőszak elkövetőjének DNS-mintája 
egyezést mutat egy négy évvel korábbi 
felderítetlen gyilkosság elkövetőjének 
DNS-ével. Axel újult erővel veti bele 
magát a nyomozásba. 
416 oldal, 3990 Ft helyett 1360 Ft

Jesper Stein
NYUGTALANSÁG
Egy símaszkos, katonai csizmát viselő 
férfit holtan találnak az Assistens temető-
ben. Kiderül, hogy az áldozat kapcsolatba 
hozható a balkáni kábítószer-kereskede- 
lemmel, így Axel Steen felügyelőnek  
a nyomozás során együtt kell működnie  
a titkosszolgálat embereivel is. 
464 oldal, 3800 Ft helyett 1290 Ft

Kevin Kwan fergeteges humorral rombolja le a bennünk 
élő sztereotípiákat a gazdag ázsiaiakkal kapcsolatban. 
Trilógiája a tavalyi év egyik legviccesebb olvasmánya!

KŐGAZDAG ÁZSIAIAK
432 oldal, 3990 Ft helyett 1360 Ft

KŐGAZDAG BARÁTNŐ
432 oldal, 3990 Ft helyett 1360 Ft

KŐGAZDAGOK PROBLÉMÁI
432 oldal, 3990 Ft helyett 1360 Ft

Jens Henrik Jensen 
OXEN-TRILÓGIA 1-2.  

 
A dán író regényei a krimi, a thriller és a dráma műfaji 
keverékéből gyúrt izgalmas olvasmányok. 2012–2016 

között jelent meg legsikeresebb sorozata, az Oxen-trilógia, 
amely a politika és a háborúk modern világában játszódik. 

A harmadik kötet 2020 őszén jelenik meg.

AKASZTOTT KUTYÁK 416 oldal, 3990 Ft helyett 1360 Ft 
SEBZETT NAGYVADAK 400 oldal, 3990 Ft helyett 1360 Ft 

-66%

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com
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Kathryn Taylor  
AHOL A SZÍVEM RÁD TALÁL
Cara Connelly autója lerobban. Egyet-
len lehetőségként egy erdei ház ajtaján 
kopogtat. A lány hamar felismeri, hogy 
vendéglátója mogorvasága csupán 
külszín, és szenvedélyesen beleszeret a 
magányos, harmincas évei elején járó 
erdőlakóba, akinek életét immár hat 
éve beárnyékolja egy szörnyű rejtély, 
amelyről maga sem tudja, hogy igaz-e, 
vagy sem. 
320 oldal, 3200 Ft helyett 990 Ft

Kathryn Taylor 
DARINGHAM HALL-TRILÓGIA
A Nagy-Britanniában óriási sikert elért trilógia egy angliai vidéki 
birtok lakóinak életéről, mindent elsöprő érzelmeiről és sokáig rejtve 
maradt titkairól mesél az olvasónak. 
AZ ÖRÖKÖS 320 oldal, 2990 Ft helyett 990 Ft
A DÖNTÉS 312 oldal, 2990 Ft helyett 990 Ft
A VISSZATÉRÉS 320 oldal, 2990 Ft helyett 990 Ft

„– Az író barátaim mindig azt gondolták, azzal hogy korábban 
dalszövegeket írtam, félig belépőt nyertem a könyvírás világába is, 
és azt kell mondjam, nagyrészt ezzel egyet is értek – nyilatkozott
a kezdetekről az írónő. – Megírni egy szerelmes dalt, nem külön-
bözik annyira egy romantikus könyv megírásától. Mindkettő az 
érzelmekről szól. A fő különbség azonban, hogy egy könyvben 
rendelkezésemre áll 300 oldal, hogy létrehozzam a csodát."  
Bella Andre

HADD LEGYEK AZ IGAZI! 
344 oldal, 3400 Ft helyett 1160 Ft
CSAK TÉGED LÁTLAK 
342 oldal, 2990 Ft helyett 990 Ft
CSAK RÁD GONDOLOK 
376 oldal, 3600 Ft helyett 1220 Ft

-66%

Jennifer Ashley számos romantikus regény- 
sorozatával lett a New York Times és az 
USA Today kritikái alapján bestseller szer-
ző. A magyar olvasók előtt már ismert  
a skót Mackenzie család történelmi románc-
folyama. Újabb kötetei is a megszokott 
romantikus stílust folytatják. 

A TÖKÉLETES NEVELŐNŐ 
408 oldal, 2800 Ft helyett 950 Ft

AZ ELRABOLT MENYASSZONY 
416 oldal, 3200 Ft helyett 1090 Ft

A BIZALOM ÁRA 
400 oldal, 3600 Ft helyett 1220 Ft

A skót ügyvéd a tárgyalóterem-
ben a legvadabb bűnözőkkel is 
elbánik, ám saját két gyerekét 
képtelen féken tartani. Csak 
egy nő akad a városban, akit 
képtelenek kikészíteni.

Edinburgh, 1745. Valós  
történelmi esemény szín-
padára helyezi az írónő a 
Mackenzie családról szóló 
regénysorozatának legújabb 
kötetét.

A skót Mackenzie család 
történelmi románcfolyama után 
a szerző most útjára induló 
fantasy-könyveiben alakváltók 
és emberek sajátos kapcso-
latát ábrázolja vérbő, erotikus 
stílusban.

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com
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Ormos Mária
HITLER

GONDOLATOK AZ EMBER 
TÖRTÉNETÉRŐL

MUSSOLINI

Ormos Mária történész életműso-
rozatának rendkívül izgalmas, 

tanulságos kötetei.
 

kötetenként 384–480 oldal, 
3990 Ft helyett 

1360 Ft/kötet

Umberto Eco 
ÓRIÁSOK VÁLLÁN
Az esszékötetben tizenkét írás 
olvasható, melyet az ún. Mila-
nesiana fesztiválok alkalmából 
írt a szerző. A címadó esszé a 
nemzedékek harcának irodalmi 
és filozófiai, kulturális és tár-
sadalmi vonatkozásait boncol-
gatja az ókortól kezdődően 
egészen a modernitásig:  
„A régiek természetesen 
óriások voltak mihozzánk 
képest; mi azonban, bár törpék 
vagyunk, az ő nyakukba 
kapaszkodva  jobban látunk, 
mint ők.” E posztumusz kötet 
írásai is mind magukon viselik 
Eco sajátos szemléletmódját, 
reneszánsz ember voltát, 
szellemességét, sziporkázó 
stílusát, humorát, lefegyverző 
eleganciáját.
352 oldal, 6990 Ft helyett 
2380 Ft

Szigeti Ildikó
PSZICHOBIZNISZ – A SEGÍTŐK  
HÁLÓJÁBAN
Önsegítő könyv azoknak, akik úgy érzik, 
hogy családtagjaik, barátaik vagy ők 
maguk nem a megfelelő helyen keresik 
a gyógyulást.
320 oldal, 3490 Ft helyett 1185 Ft

Richard Holloway
A VALLÁS RÖVID TÖRTÉNETE
A könyv az ősidőktől napjainkig mutatja 
be a vallás sokféle megnyilvánulását, 
rendkívül tömören és olvasmányosan 
ragadja meg az egyes vallások alapvető 
lényegét.
288 oldal, 3800 Ft helyett 1290 Ft

Gyömbér Noémi, Kovács Krisztina, Ruzits Éva, 
dr. Kiss Gergely közreműködésével

GYEREKLÉLEK SPORCIPŐBEN
„Hagyjuk békén a gyerekeket! A legfontosabb 

dolog fiatalkorban az, hogy mindenki szeretettel 
menjen le edzésre. Élvezzék a sportot, próbál-

ják megkeresni azt a sportágat, ahova szívesen 
járnak, és szeretik azt, amit csinálnak, mert 

kényszerből nem lehet sportolni.”  (Cseh László)
376 oldal, 3990 Ft helyett 1360 Ft

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
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e-könyvben is kapható: 
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e-könyvben is kapható: 
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Jostein Gaarder 
ANNA VILÁGA
Anna álmaiban egy dühös 
kislánnyal, Novával társalog, 
aki Anna jövőbeni unokája. 
Nova az álmokban egy olyan 
világban él, amelyben már 
nincsenek évszakok, hanem 
meleg van, sokat esik az eső és 
a déli országokból özönlenek 
a klímamenekültek északra. 
Nova dühös nagyszülei 
generációjára, vagyis Annára, 
mert hagyták, hogy mindez 
megtörténjen. 
208 oldal, 2990 Ft helyett 
990 Ft

Jostein Gaarder 
A KÁRTYA TITKA
Jostein Gaarder nevét a Sofie  
világa című, gyerekeknek írt 
filozófiatörténete tette világszerte 
ismertté. Új regénye kamasz hőse, 
Hans Thomas Görögország felé 
utazik édesapjával, hogy megke-
ressék a fiú édesanyját. A fiú maga 
is résztvevője, szereplője lesz a 
családregénynek, de vajon mire az 
útjuk a végéhez ér, sikerül-e hazavin-
ni a gyönyörű mamát?

336 oldal, 3800 Ft helyett 1290 Ft

Merethe Lindstrøm 
CSENDDÉ VÁLT NAPOK

A norvég író főként novel-
lásköteteket és regényeket 

ír. A háborúról, a lágerekről 
írt Csenddé vált napok című 

könyve 2012-ben elnyerte a 
legjobb, skandináv nyelven írott 

irodalmi műnek kijáró  
irodalmi díjat.   

216 oldal, 2800 Ft helyett 
950 Ft

Bjarte Breiteig 
FANTOMFÁJÁSOK

A díjnyertes norvég elsőkönyves 
író novelláskötete. Hőseivel együtt 

mi is érezzük az Észak hidegét, 
az őzek szagát és melegét, a 
zuhany forró vizét, halljuk az 
erdő susogását, a ruhaszárító 

nyikorgását, az eső kopogását a 
tetőn. A kritikusok Breiteig legjobb 

elbeszéléseit Hemingway szikár 
kíméletlenségéhez hasonlítják.

224 oldal, 2900 Ft helyett 
990 Ft

PÁRIZS, ISTEN HOZZÁD!
Magyar írók párizsi novellái 
476 oldal, 3600 Ft helyett 1220 Ft

KÉT TŰZ KÖZÖTT
Magyar írók első világháborús novellái 
286 oldal, 2690 Ft helyett 910 Ft

AZ ELFELEJTETT RAB
Magyar írók börtönnovellái 
224 oldal, 1800 Ft helyett 610 Ft

-66%

Roderick Cave, Sara Ayad 
A KÖNYV TÖRTÉNETE

Az emberek szeretik a listákat. 
A könyvek világában a listák külön 
műfajjá váltak: „az évszázad leg-
jobb könyvei”, „100 könyv, amelyet 
el kell olvasnod, mielőtt meghalsz” 
és így tovább. Ez a kötet is egy 
ilyesféle gyűjtemény, csodálatos tár-
gyak csodálatos ismertetése, amely 
korszakokon és kultúrákon átívelő 
összefüggéseket tár az olvasó elé.

288 oldal, 6990 Ft helyett 2380 Ft

Dienes Lilla
EGYETLEN ÉV

Wohl Ellával 1900-ban 
megfordul a világ. Kísérlete, 
hogy megmentse azokat, 
akiket szeret, erőpróbába 
csap át. Négy egymásba 
fonódó nő sorsa: a tékozló 
testvéré, a fényes karrierért 
mindent odadobó baráté, 
a gátlástalan özvegyé és a 
főszereplő Elláé.

248 oldal, 2900 Ft helyett 
990 Ft

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény
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Könyv és művészeti alkotás egyben
A különleges, művészi kivitelű kötetek színpompás virágokat, illetve 
csodás lepkéket mutatnak be. A fajok történetét, jellemzőit leíró lírai 
szövegeket csodálatos művészi rajzok kísérik. Az illusztrációk körüli 
részek kipattintásával előtűnnek a virágok, illetve lepkék körvonalai, 
és mindkét kötet káprázatos művészeti alkotássá alakul.
 
CSODÁS VIRÁGOSKERT 112 oldal, 4800 Ft helyett 1630 Ft 
KIS KÉPES LEPKEHÁZ 112 oldal, 4800 Ft helyett 1630 Ft

Játék és könyv egyben! 
A természet világa hihetetlen, de valóságos szu-
perképességekkel kápráztatja el a megfigyelő embert – 
ahogyan ez a könyv is. Ismerd meg a legnagyobb, leggyor- 
sabb, legmérgezőbb teremtmények néhány rendkívüli faját! 
PATTINTSD LE KÖRBEN A FELESLEGES RÉSZEKET,  
ÉS EGY MESÉS ÁLLATBEMUTATÓ TŰNIK ELŐ!  

AZ ÁLLATOK CSODÁLATOS VILÁGA 
64 oldal, 4800 Ft helyett 1630 Ft 

A DINOSZAURUSZOK FÉLELMETES VILÁGA
64 oldal, 4800 Ft helyett 1630 Ft

-66%

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény
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77 CSODÁLATOS ÚTI CÉL 
 Az emberi történelem leglenyűgözőbb kincsei tárulnak 

fel az Olvasó előtt. Stonehenge kőkörei, Teotihuacán 
városa, a versailles-i kastély, a pekingi Tiltott Város, 

Sydney Operaháza, a Golden Gate híd. A világ körüli 
utazást gazdag képanyag teszi teljessé.

176 oldal, 5990 Ft helyett 1990 Ft

77 NEMZETI PARK
Öt földrész 77 páratlan természeti csodái. A hor-

vátországi Plitvicei-tavak, a Serengeti Nemzeti Park, a 
Bajkál-tó, a Los Glaciares jégbirodalma, a Kur-földnyelv 
Litvániában, az ausztráliai Nagy Korallzátony..., csupa 

felfedezésre váró látványosság!
176 oldal, 5990 Ft helyett 1990 Ft

111 KÜLÖNLEGES HELY
Új, rendhagyó útikönyvsorozatunk minden kötete 111 külön-
leges, érdekes helyre kalauzol el bennünket a világ nagyváro-
saiban. Olyan eldugott, ismeretlen látnivalókat fedezhetünk 
fel, amelyek még a helyiek többsége számára is ismeretlenek. 
Járja velünk végig az ismeretlen Londont, Berlint, Rómát... és 
fürkéssze ki titkaikat az ókortól napjainkig – nem szokványos 
megközelítésben!

London 
240 oldal, 3990 Ft helyett 
1360 Ft
Róma 
240 oldal, 3990 Ft helyett 
1360 Ft
Berlin 
240 oldal, 3990 Ft helyett 
1360 Ft
Párizs 
240 oldal, 3990 Ft helyett 
1360 Ft

100 NYÚJTÓGYAKORLAT  
KERÉKPÁROSOKNAK

A kifejezetten a sportolók szükségletei 
szerint felépített könyv minden információt 
tartalmaz a rugalmasság megőrzése  
és a sérülések megelőzése érdekében. 
• Biomechanikai elemzések az edzések 
hatékony megtervezéséhez
• Sportág specifikus technikák a 
teljesítmény fokozása, a túlzott energia 
felhasználás és a sérülések elkerülése 
érdekében
• Fényképek, illusztrációk és részletes 
leírások

152 oldal, 4990 Ft helyett 1690 Ft

EDZÉS & ÉTREND

Fokozd a teljesítményedet 
megfelelő táplálkozással!

Könnyen használható és ol-
vasmányos kézikönyv mindazok 
számára, akiket érdekel a 
hatékonyabb, egészségesebb, a 
saját sportáguk minél sikeresebb 
művelését elősegítő táplálkozás, 
és a tudományos részletek 
mellett inkább a gyakorlatias, 
könnyen érthető magyarázato-
kat részesítik előnyben.

336 oldal, 3600 Ft helyett 
1220 Ft

Bécs 
240 oldal, 3990 Ft helyett 
1360 Ft
Prága 
240 oldal, 3990 Ft helyett 
1360 Ft
Liszabon 
240 oldal, 3990 Ft helyett 
1360 Ft
Amszterdam 
240 oldal, 3990 Ft helyett 
1360 Ft

-66%

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény

e-könyvben is kapható: 
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Kádas Lajos
60 HÍRES SZÍNÉSZ —  
60 HÍRES KOKTÉL
A könyv 60 világhírű 
filmszínész rövid 
portréját és pályaképét 
tartalmazza Lauren  
Bacalltól Orson 
Wellesig, Greta  
Garbótól Paul Newma 
-nig – és mellettük köz-
readja a hozzájuk kap-
csolódó, róluk elnevezett 
koktélok receptjeit.

128 oldal, 3490 Ft 
helyett 1190 Ft

Fűszeres Eszter  
CSALÁDI RECEPTEK
A szerző – miközben számos jól 
használható hétköznapi és ünnepi 
fogás receptjét mutatja be nekünk – 
mesél a zsidó családi hagyományok- 
ról. Könyve bárkinek jól használható 
receptekkel szolgál, aki szeretné a 
családi asztal hagyományát őrizni.
216 oldal, 4990 Ft helyett 1690 Ft

KOKTÉLOK EXTRÁKKAL
40 alkoholos koktél gyümölcsökkel 
és zöldségekkel. A szerző gazdag 
fantáziával alkot alkoholos koktélokat 
egészségesen, cukorszirup, likőr vagy 
cukorbomba nélkül – sok zöldséggel 
és gyümölccsel. 
96 oldal, 3400 Ft helyett 1160 Ft

EHETŐ GOMBÁK KÖNYVE
Érdekes és hasznos információk arról, 
hogyan kell a gombákat gyűjteni, fel-
dolgozni, s azokból friss, természetes, 
ízletes ételeket készíteni.

144 oldal, 2490 Ft helyett 850 Ft

KARCSÚSÍTÓ LEVESEK
80 ínycsiklandó, friss és 
egészséges hozzávalók-
ból készített, testet-lelket 

erôsítő és tápláló levessel 
ismerkedhetünk meg. 

Az egészséges élet-
módot kedvelőknek és a 

gyógyulni vagy fogyni 
vágyóknak egyaránt ér-
demes kipróbálni ezeket 

az alacsony kalória-
tartalmú, mégis tápláló 

ételeket. 

160 oldal, 3800 Ft 
helyett 1290 Ft

NIGELLA ASZTALÁNÁL
„A könyvben olyan ételek 
szerepelnek, amelyeket a saját 
konyhámban, az otthonom 
kényelmében szoktam készíte-
ni, és nap mint nap a családom 
– és immár az olvasók – asz-
talára kerülnek. Ezek a fogások 
azt az ízvilágot tükrözik, ame-
lyet mindig is szerettem. Nem 
igényelnek olyan technológiát, 
tudást vagy szakértelmet, ami-
vel egy egyszerű halandó ne 
rendelkezne. Az élet épp elég 
bonyolult – legalább a főzés 
legyen egyszerű.”  
(Nigella Lawson)

288 oldal, 7500 Ft helyett 
2550 Ft

A népszerű konyhafőnök két szakácskönyve, fázis-
fotókkal, hasznos tippekkel, trükkökkel. 

ÍGY FŐZ BERNÁTH JÓZSEF
208 oldal, 4990 Ft helyett 1690 Ft
LEGYÉL TE IS A KONYHÁD MESTERE
208 oldal, 4990 Ft helyett 1690 Ft

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény
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multimediaplaza.com
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Tina Turner
ÉLETEM SZERELME
A rock and roll koronázatlan 
királynője, élő legenda. 
Ebben a megdöbbentően 
őszinte és szívmelengető 
önéletrajzban egyedülálló 
karrierjéről és magánéletéről 
egyaránt beszámol.

312 oldal, 4500 Ft 
helyett 1530 Ft

Tom Jones
A CSÚCSON INNEN ÉS TÚL
A világhírű walesi popéne-
kes önéletrajzi könyve. 
Az illusztrált kötetben a 
kis bányászvárosból a 
rivaldafényig követhetjük 
karrierjének és életének 
legfontosabb állomásait.
  
448 oldal, 4800 Ft 
helyett 1630 Ft

BRUCE SPRINGSTEEN
Amerikában születtem
Beleshetünk a rock fénykorának 
kulisszái mögé. Egy érzékeny, 
nyughatatlan művészt ismer-
hetünk meg, aki az önfeltárás 
folyamata közben igyekszik 
megérteni önmagát, Amerikát, 
a világmindenséget.
496 oldal, 4990 Ft helyett 
1690 Ft

Robbie Williams
CSAK ŐSZINTÉN...
Robbie Williams korunk egyik 
legszórakoztatóbb és leg-
botrányosabb popsztárja. Azt 
viszont kevesen tudják, mi rejlik 
a felszín mögött: milyen rögös 
út vezetett odáig, hogy Robbie 
leszokjon a függőségeiről és 
teret adjon végre az életében  
a szerelemnek. 
464 oldal, 4800 Ft helyett 
1630 Ft

Kemény táblás kivitelben:
3990 Ft helyett 2990 Ft/kötet
Puha táblás kivitelben:
1890 Ft helyett 1490 Ft/kötet

A sorozat további kötetei:

Három ország egy haza (1526–1699) 2020. február
Újjáépítés és modernizáció (1699–1795) 2020. május

Lángoktól ölelt ország 
(1914–2004) 2020. november

Haza és haladás  
(1796–1914) 2020. augusztus

A magyar történelem évszázadait áttekintő hétrészes soroza-
tával a Kossuth Kiadó arra vállalkozik, hogy az eddigieknél 

színesebben, érdekesebben mutassa be a magyarság és 
Magyarország történetét. A felkért jeles történészek – ki-ki 

saját korszakának kiváló ismerője – biztos kézzel vezetik ol-
vasóinkat abban a labirintusban, amelyet a magyar történelem 
meghatározó eseményei, fordulatai, zsákutcái rajzolnak elénk.

Az évszázadokon átívelő történelmi korok főbb csomópontjai- 
nak érintése mellett kitekintenek a szomszédos – ellenséges és 
szövetséges – államalakulatokra, felvillantanak párhuzamos 

történéseket az európai és világtörténelem színpadáról, kitérnek 
hadászati és kulturális részletekre, megmutatnak néhány kevéssé 
ismert mozzanatot is. A tárgyszerű eseménytörténetet számtalan 
képpel, térképpel, ábrával és infografikával tesszük „láthatóvá”, 

a mai fiatal nemzedék számára is befogadhatóvá.
Az eddig megjelent három kötet megvásárolható puha táblás és kemény táblás kivitelben is.

MAGYAR HISTÓRIA

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény
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NA DE KI KÉRDEZ EGY KANDÚRT?
Arisztotelész, a menhelyről családhoz költöző 
kandúr úgy gondolja, hogy egy macskának 
kizárólag a legpuhább ágyban és a legtöbbet si-
mogató ember ölében van a helye. Továbbá, hogy 
a legtökéletesebb születésnapi ajándék egy macs-
ka. Nem, nem egy kutya. Kutya semmiképp sem.

128 oldal, 2990 Ft helyett 990 Ft

ISMERETTERJESZTŐ SOROZAT 8–12 ÉVESEKNEK
Életed nagy utazására hívunk – csodálatos bolygónk, a Föld és 
a világűr felfedezésére! Másszuk meg együtt a legmagasabb 
hegyeket, merüljünk le az óceánok mélyére, és éljük át a legizgal-
masabb utazást a Naprendszer belsejébe!
1. rész: IRÁNY A VILÁGŰR! • 2. rész: IRÁNY A FÖLD!
Kötetenként 40 oldal, 3490 Ft helyett 1190 Ft 

JÚNIUSBAN ÉRKEZIK BILLIE EILISH!  

30%-OS ELŐRENDELÉSI AKCIÓ! 
Minden, amit tudni akarsz a világ legizgalmasabb, senki 
máshoz nem hasonlítható popsztárjáról!
Alig egy év alatt az egész világ megismerte a nevét. Szembe megy 
az árral, nem követi ,,tinisztár” társait, nem koppintja a slágereket, 
és nem érdekli a csillogás – talán éppen ez a sikerének a titka. 
A 18 éves Billie Eilish a legfiatalabb előadó, akit valaha felkértek 
egy új James Bond-film – a „No Time To Die" – főcímdalának 
előadására, és történelmet írt akkor is, amikor a legfiatalabbként 
megkapta a négy legfontosabb Grammy-díjat. Ez a képekkel 
és interjúrészletekkel, önvallomásokkal teli könyv az első dalok 
születési helyétől, otthoni szobájától turnébuszokon, színpadokon és 
stúdiókon át követi Billie útját a világ popzenei élvonalába.

64 oldal, május 15-ig megrendelőknek 3990 Ft helyett 2790 Ft

66% engedmény • 66% engedmény • 66% engedmény

Előrendelőink 
között egy Billie  
Eilishről készült 
olajfestményt  
sorsolunk ki!

40 × 50 cm
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KÖNYVÚJDONSÁGAINK 20% KEDVEZMÉNNYEL

Kathlyn Taylor
A DUNMORE-KASTÉLY TITKAI
A fiatal lakberendezőnő 
a főnöke megbízásából 
Írországba utazik, hogy 
előkészítse a Dunmore-kastély 
felújítási munkálatait.  
A környéket furcsán ismerős-
nek érzi. Lehet, hogy kisgye- 
rekként már járt itt?
320 oldal, 3600 Ft 
helyett 2880 Ft

Cindy Woodsmall
HA FÁJ A SZÍV
A tizenhét éves Hannah 
Lapp Pennsylvaniában, 
egy hagyománytisztelő 
amish családban nő fel, 
de szakítva a Régi Rend 
szigorú szabályaival, a zárt 
közösségen kívül szeretne 
házasodni. 
400 oldal, 3800 Ft 
helyett 3040 Ft

Caroline Bernard
FRIDA KAHLO
Frida Kahlo tinédzserkori, 
első szerelme Alejandro 
Gómez Arias volt. Együtt 
érte őket az a tragikus 
buszbaleset, amely egy évre 
ágyhoz láncolta az akkor 
18 éves Fridát, és haláláig 
tartó kínokat okozott neki.
400 oldal, 3990 Ft 
helyett 3190 Ft

Adam Lebor
KOSSUTH TÉR
A trilógia második része. 
Ott veszi fel a fonalat, ahol 
a Nyolcadik kerület befe-
jeződött. Újabb izgalmas 
nyomozás veszi kezdetét a 
sötét budapesti éjszakában.
416 oldal, 3990 Ft 
helyett 3190 Ft

GEEK RANDIKALAUZ
A figuráidat az eredeti csoma-
golásban tartod, szekrényeidben 
hemzsegnek a hivatalos Csillagok 
háborúja-holmik. Odavagy az El-
der Scrollsért és a Metal Gearért, 
de egy ideje minden eddiginél 
őszintébb rajongást érzel, hiszen 
nemrég a szomszédba egy új lány 
költözött. Mit tesz ilyenkor egy 
geek? Mondjuk, ehhez a randi- 
kalauzhoz fordul
208 oldal, 3600 Ft 
helyett 2880 Ft

Ljudmila Pavlicsenko  
A HALÁL ASSZONYA
Sztálin mesterlövésze 
voltam

Ljudmila Pavlicsenko a második 
világháború egyik legeredménye- 
sebb szovjet mesterlövésze volt: 
309 igazolt találat fűződik a 
nevéhez, mintegy száz német 
tisztet és 29 mesterlövészt lőtt le. 
Az ő és a szovjet hadseregben 
harcoló 2000 női mesterlövész 
története a könyv.

352 oldal, 3990 Ft 
helyett 3190 Ft

Pritz Pál 
100 ÉV 
A TRIANONI MAGYARORSZÁG 
KÉPES TÖRTÉNETE
A kötet modern szemléletű  
politikatörténeti munka.  
A szerző figyelme mindenre 
kiterjedt, pl. az 1918-as polgári 
demokratikus forradalom 
elbeszélésénél szó van benne a 
spanyolnátháról, a Nyolcak  
festőcsoportjának munkás-
ságáról, a Kádár-korszakról. 

304 oldal, 6990 Ft helyett 
5590 Ft

Ormos Mária 
PADOVÁTÓL  
TRIANONIG

Az eredeti levéltári  
anyagok alapján 
készült mű a békeszer-
ződést a különböző elő-
jelű legendák, mítoszok, 
emóciók és indulatok 
dzsungeléből átemeli 
a történelmi realitás 
száraz szigetére. 

472 oldal, 3990 Ft 
helyett 3190 Ft

40 × 50 cm
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MEGRENDELÉS:
Kossuth Kiadó Vevőszolgálata: vevoszolgalat@kossuth.hu • 06-1/225-8400, 225-8401

Örkény István Könyvesbolt 1137 Budapest, Szt. István krt. 26. 
06-1/782-1710, 06-1/782-1711 • orkeny@kossuth.hu

Fejtő Ferenc Könyvesbolt 1043 Budapest, Bocskai u. 26. • 06-1/888-9120 • mintabolt@kossuth.hu

Anno Mesebolt 1013 Budapest, Krisztina tér 7. • 06-1/796-8759 • annomesebolt@upcmail.hu

Toldy Ferenc Könyvesbolt 1011 Budapest, Fő u. 40. • 06-1/201-9582 • toldy@kossuth.hu

Kölcsey Ferenc Könyvesbolt 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 7. • 06-20/542-2088 • kolcsey@kossuth.hu

Ajánlataink 2020. március 30-ig, a készlet erejéig érvényesek!

www.kossuth.hu • www.multimediaplaza.com

BBC HISTORY
Történelmi magazin
Egyéves előfizetés (12 lapszám)  
10 740 Ft helyett 7950 Ft
Féléves előfizetés (6 lapszám)  
5370 Ft helyett 4290 Ft

AMIRŐL AZ ORVOS 
NEM MINDIG BESZÉL
Egyéves előfizetés (12 lapszám)
8340 Ft helyett 5990 Ft
Féléves előfizetés (6 lapszám)
4170 Ft helyett 2990 Ft

BBC VILÁGTÖRTÉNELEM 
Negyedéves folyóirat 

Egyéves előfizetés (4 lapszám)  
5190 Ft helyett 3990 Ft

MAGAZINOK

Alternatív havi egészségmagazinunk immár 4. éve jelenik meg, és egyre 
népszerűbb az egészségtudatos emberek körében. Nélkülözhetetlen segítség 
mindazoknak, akik a hagyományos kezelések, gyógymódok kudarcai után 
gyógyulásukat a természetes módszerekben és a legújabb kutatási ered-
ményeken alapuló alternatív lehetőségekben keresik. A magazin nemcsak a 
betegségek leküzdésében segít, hanem lapról lapra számos tudományosan 
megalapozott információt is nyújt ahhoz, hogy az erre nyitott olvasók és 
családjaik megőrizhessék egészségüket, így esélyt kapva a hosszú, aktív  
életre. Főszerkesztő Molnár Gabriella, a magazin szakértője és állandó 
szerzője Szendi Gábor.

ÚJ ELŐFIZETŐINK 
KÖZÖTT AJÁNDÉK- 
CSOMAGOKAT  
SORSOLUNK!

Ha Ön 2020. 
március 30-ig előfizet 
magazinunkra, részt  
vesz a sorsoláson, ahol  
3 szerencsés előfizetőnk 
könyvcsomagot nyer! A csomag tartalma 3 db, az egészségmegőrzés 

szempontjából kiemelkedően fontos tudományos 
igényű kötet. 

2020_februari_katalogusVG.indd   16 2020.01.30.   11:27:50


