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Karácsonyi
   ajándékötletek  
      az egész családnak!

HOFI NAPLÓJA

Ez az egyedülálló kötet Hofi 
Géza saját kezűleg alkotott 

képes „naplójából”, inter-
júiból, pálya- és kortársak 

visszaemlékezéseiből kikere- 
kedő színes életrajz, amely 

végigkíséri a művész hatalmas 
ívű pályáját. A különleges 
naplót fotók és más kordo-
kumentumok, Hofi Ildikóval 

és Gajdó Tamás színház-
történésszel készült beszél-

getés, valamint a teljes pályát 
átfogó adattár gazdagítja. 

Mindemellett képet kapunk az 
egykori tehetséges porcelán-

festő (!) grafikusi oldaláról, 
és különleges mellékletként 

átnyújtunk egy igazi relikviát: 
„HOFI-POFI”-nak 

a magyar fociról készített 
karikatúrasorozatát

TÉRKÉPCSODÁK
A kartográfia mesterművei

A térkép több, mint a Föld rajza: ablakot nyit a világ nagy civilizációinak 
műveltségére, hiedelmeire, történelmére. Ez a gyönyörűen illusztrált album 
több mint hatvan – a maga korában rendkívül nagy hatású – térkép bemu-
tatásával, az apró részletek feltárásával rávilágít arra, hogy a kartográfu-
sok nemcsak ábrázolják, hanem formálják is a maguk világát.

256 oldal, 9900 Ft helyett

256 oldal, 7990 Ft 
helyett

Különleges,  
30%-os karácsonyi 

kedvezménnyel 

6930 Ft

www.kossuth.hu

Különleges,  
30%-os karácsonyi 

kedvezménnyel 

5590 Ft

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com
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100 BESZÉDES TÁRGY A HARMADIK  
BIRODALOMBÓL
Postai levelezőlapok, fegyverek, Hitler bajusz-
keféje, a Messerschmitt 262-es, a Tigris 
harckocsi, a Luger. „Senki sem tud töb-
bet a Harmadik Birodalomról, mint Roger 
Moorhouse. Az érdekes tárgyak, ame-
lyeket összeválogatott, a maga igazi, 
kegyetlen valóságában leplezik le Hitler 
Németországát.” 
272 oldal, 4500 Ft helyett 3600 Ft

KÖZÉPKORI LOVAGOK

A lovagokat a középkor legkiválóbb katonáiként tartották számon. 
Ezek a tökéletesen kiképzett, kopjával, karddal és csatabárddal  
fölfegyverkezett elit harcosok a 11. század közepétől az 1500-as  
évek elejéig uralták Európa hadszíntereit. Ám e vitézek többek voltak 
egyszerű öldöklőgépeknél, hiszen a lovagi kódex előírásainak megfe-
lelően jártasságot kellett szerezniük a zenélésben, versfaragásban,  
a törvények alkalmazásában, sőt a lovagi szerelem oltárán is áldozniuk 
kellett – miközben uruknak a hadakozásban támaszt, a népnek védelmet 
nyújtottak.
160 oldal, 3600 Ft helyett 2880 Ft

A VILÁG TÖRTÉNETE 500 
VASÚTVONAL MENTÉN

A vasútvonalak közt 
akadnak úttörő jelentőségű, 

luxus, alig ismert, nagy 
sebességű, gőzhajtású, 
veszélyes és megszűnt 

vonalak is. Mindegyik mond 
valamit arról, milyen az élet 
a Földön: hogyan formálód-
tak a kanyonjaink, emelked-
tek a hegyeink, alakultak ki 
a civilizációink, születtek a 
vallásaink, robbantak ki a 

háborúink és terjedtek  
a kultúráink. 

400 oldal, 7500 Ft helyett 
6000 Ft

www.kossuth.hu

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ  
MITOSZAI
A jeles francia történészek 
a második világháború 
huszonhárom mítoszát vizs-
gálják, hogy különválasszák 
a tévhiteket és a történelmi 
tényeket. Pearl Harborban 
valóban súlyos csapást mért 
Japán az Egyesült Államokra? 
Hitler csak megelőzte Sztálin 
támadását? A Waffen-SS 
tagjai valóban elit katonák 
voltak? A német csodafegyver 
valóban mindent megvál-
toztatott volna? Túlértékeljük 
Montgomery szerepét? Igaz, 
hogy Jaltában Churchill, 
Sztálin és Roosevelt felosz- 
totta a világot? Ezekre a 
kérdésekre és sok hasonlóra 
ad választ ez a könyv 

288 oldal, 3990 Ft helyett 
3190 Ft

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

Megjelenik november 20-ig.
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Stephen Fry
MÍTOSZ
Görög mitológia angol humorral
Stephen Fry újrameséli a görög mitológiát. 
Az angol humorista e könyvében sem fukar-
kodik a szellemességgel: modern nyelvezetű 
előadásában a klasszikus történetek olykor 
felhőtlenül vidámak, máskor meghatóan 
szépek vagy éppen szívbemarkolóan 
szomorúak, és kivétel nélkül rendkívül szelle- 
mesek.
352 oldal, 4990 Ft helyett 3990 Ft

Kertész István 
A HÓDÍTÓ RÓMA

A szerző népszerű ismeretterjesztő művének 
átdolgozott, kibővített új kiadása. A római 

hódítások gazdasági háttere nem csak a 
szakemberek számára érdekes, de plasztikus 
képet ad a római történelem iránt érdeklődő 

olvasóknak is. 
352 oldal, 4500 Ft helyett 3600 Ft

Szauder József 
ITÁLIA ARCAI

A könyv az itáliai  
építészetet, képzőművé-  

szetet, a városokat és az 
irodalmat mutatja be. Szauder 

József írásainak nagy értéke 
rendkívüli tudása, jártassága,  
személyes megfigyelései. Az 

eredetileg 1977-ben megjelent 
kötet átdolgozott írásait friss, 

színes fotók kísérik.

320 oldal, 4990 Ft 
helyett 3990 Ft

Ormos Mária 
PADOVÁTÓL TRIANONIG

Ormos Mária ebben a 
könyvében a korszak 
magyar sorskérdéséről, 
az ország számára 
készülő trianoni 
békeszerződés kiala- 
kulásáról és emberi, 
társadalmi, gazdasági, 
országszerkezeti követ-
kezményeiről szól.  

544 oldal, 3990 Ft 
helyett 3190 Ft

SZÉKELY-KRÓNIKA
Székely István első magyar nyelven írott 
egyetemes története A Székely-krónikát 
hosszú ideig az egyik legfontosabb 
történetírói kézikönyvként forgatták. A magyar 
művelődéstörténet becses kincsét hasonmás 
kiadásban adjuk az olvasó kezébe.  

396 oldal, 4900 Ft 
helyett 3920 Ft

Nógrádi György 
ÉRDEMES ÉRDEKES KORBAN ÉLNI

 A közkedvelt szerző figyelme a 20. századi 
Németország sorsára fókuszál, de felidézi 

azokat az eseményeket is 2018–2019-ből, 
amelyeket fontosnak tart Németországban és 
a világban, amelyből továbbra is hiányzik a 

béke és a nyugalom.

240 oldal, 3490 Ft 
helyett 2790 Ft

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com e-könyvben is kapható: 

multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

Megjelenik november 20-ig.

Megjelenik november 20-ig.
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Pritz Pál 
SZÁZ 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 munkásságáról, 
később az Ikarus autóbuszok sikertörténetéről,  
a Kádár-korszakról. 
304 oldal, 6990 Ft helyett 5590 Ft

Szabó Péter 
MAGYAROK A DON-KANYARBAN
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg története (1942–1943)

A kötet szakszerűségével, a legapróbb részletekre történő kitekintéssel a 
magyar hadtörténetírás jelentős vállalkozása, a napjainkig tudatunkban élő, 
az egész nemzetet megrázó tragédia őszinte és kritikus bemutatása. E fontos, 
múltunkat hitelesen ábrázoló mű emléket állít mintegy 120 ezer katona  
és munkaszolgálatos soha nem feledhető tragédiájának.

450 oldal, 6500 Ft helyett 5200 Ft

Fucskár Ágnes, 
Fucskár József Attila

TRIANONBAN ELVESZETT 
KINCSEINK

Ez a fotóalbum a határokon 
kívülre került kulturális, 

építészeti és természeti kin- 
cseinket mutatja be. Bár nem 

törekszik teljességre, sorra 
veszi az egyes utódállamok 
területén fellelhető hegyeket 

és folyókat, várakat és temp- 
lomokat, népviseleteket és 
városképeket. A képek és 

a szavak közelebb hozzák 
azt a sok szépséget, ami 

gyakran oly távolinak tűnik, 
pedig itt van a szomszédsá-

gunkban. 

176 oldal, 6800 Ft helyett 
5440 Ft

Umberto Eco 
ÓRIÁSOK VÁLLÁN
Az esszékötetben tizenkét 
írás olvasható, melyet az 
ún. Milanesiana fesztiválok 
alkalmából írt a szerző. A 
címadó esszé a nemzedékek 
harcának irodalmi és filozó-
fiai, kulturális és társadalmi 
vonatkozásait boncolgatja az 
ókortól kezdődően egészen 
a modernitásig: „A régiek 
természetesen óriások voltak 
mihozzánk képest; mi azon-
ban, 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 
5590 Ft

www.kossuth.hu

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com
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Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KINCSEI
A Magyar örökség albumsorozat legújabb 
kötete a természeti szépségekben, történelmi 
és kulturális emlékekben gazdag tájegységet 
mutatja be. A művészi képanyagot kísérő 
szöveg mélyebben is rávilágít e vidék – 
Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye csodálatos értékeire.  
80 oldal, 3600 Ft helyett 2880 Ft

Podhorányi Zsolt 
MESÉLŐ KASTÉLYOK 

 Épített örökségünk legjelentékenyebb 
emlékei médiumként idézik meg egykori 

tulajdonosaikat, a szalonok fényárnyékos 
történelmét. Az archív fényképek, régi 
képeslapok, illetve a szerző saját fotói 

segítenek beleélni magunkat az egykori 
lakók mindennapjaiba. 

288 oldal, 6990 Ft helyett 5590 Ft

Podhorányi Zsolt
GYEREKEK A KASTÉLYBAN
A mágnáscsaládok gyermekei kiváló 
nevelésben részesültek, oktatásukra való- 
ságos iparág szerveződött Európa-szerte. 
Híres főnemesek ifjúkorával ismerkedhet 
meg könyvünkben az olvasó, a kezdeti 
lépések talán választ adhatnak arra is, 
miért alakult sorsuk úgy, ahogy a törté- 
nelemkönyvek lapjain megismertük őket.  
176 oldal, 6990 Ft helyett 5590 Ft

Kozák Péter 
FÖLDIEKKEL JÁTSZÓK

 Tizenhét különös sorsú, közismert, 
mégis ismeretlen múzsa szokatlan, néha 

megdöbbentő, olykor végzetes szerel-
mi története. Lillától Szendrey Júlián, 

Laborfalvy Rózán át a 20. század 
ikonikus hölgyszereplőiig (Bajor Gizi, 
Karády Katalin, Ruttkai Éva, Domján 

Edit) válogat az album.  
240 oldal, 6500 Ft helyett 5200 Ft

Szalay Zoltán, Parti Nagy Lajos
AZOK A HATVANAS, HETVENES ÉVEK 

Vajon miként emlékezünk az 1960-as, 
70-es évek világára? Emlékszünk-e, 
hogyan éltünk, dolgoztunk, építkez-
tünk, utaztunk, nyaraltunk, vásároltunk, 
öltözködtünk, szórakoztunk, ünnepeltünk, 
gyászoltunk? Az albumban Szalay 
Zoltán (1935—2017) Táncsics-díjas 
és Pulitzer-emlékdíjas fotográfus fotói 
visszaidézik annak a kornak a hangu-
latát. A képeket nézve hol sírni, hol pedig 
nevetni van kedvünk Parti Nagy Lajos,  
a kortárs magyar irodalom meghatározó 
alkotójának, a képekhez írt „életérzéseit” 
olvasva. 

144 oldal, 4990 Ft 
helyett 3990 Ft

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

Megjelenik november 20-ig.

Megjelenik november 20-ig.
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Müller Péter
A NŐ
Naptárkönyv 2020
Határidőnapló a jövő évre, 
melyet hónapról hónapra és 
hétről hétre Müller Péter bölcs, 
felemelő, olykor megrendítő 
gondolatai, tanácsai kísérnek.

256 oldal, 4490 Ft 
helyett 3590 Ft

Bálint György
KERTÉSZNAPLÓ
Naptárkönyv 2020
Ebben a rendhagyó 
kertésznaplóban Bálint gaz-
da hétről hétre ad hasznos 
tanácsokat az aktuális kerti 
teendőkről. Nincs két egy-
forma könyv, minden kötet 
egyedi borítóval jelent meg!  
256 oldal, 4490 Ft 
helyett 3590 Ft

BOLDOGSÁG SKANDINÁV 
MÓDRA
Naptárkönyv 2020
A legendásan boldog és 
pozitív skandináv életmód, 
életérzés után vágyakozók 
hónapról hónapra hasznos 
„hygge-tanácsokat” olvashat-
nak a világ legavatottabb 
„boldogságszakértőjétől”, 
Meik Wikingtől. 
144 oldal, 2490 Ft helyett 
1990 Ft

HÁZIPATIKA
Naptárkönyv 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 
1990 Ft

HANGULATJELZŐ KERÁMIA SZOBORPÁR
Békülékeny vagy épp szerelmetes hangulatban van, netán 

rosszkedvű vagy neheztel a párjára, családtagjaira? 
Mondja el szavak nélkül, e kedves hangulatjelző szobrocskák 

segítségével! Legyenek kéznél az Ön otthonában is – bármikor 
szükség lehet rájuk! Gondoljon a barátaira is! 

A Szeret? Nem szeret? szoborpár ajándéknak is különleges.

A szoborpár: 5990 Ft helyett 4790 Ft

Müller Péter
VILÁGVÉGE!
,,Ezt a könyvet a lelkem 
mélyén élő Bohóc írta. Arról, 
ami manapság az egész em-
beriség legnagyobb félelme: 
a nagy összeomlásról. A világ 
végéről. Műfaja: játék és 
spirituális vallomás. S mivel 
a Bohócom úgy gondolja, 
hogy a Nagyérdemű Olvasó 
lelkében is él egy Bohóc, arra 
kért, hogy adjam át neki ezt 
az üzenetet".
256 oldal, 3900 Ft 
helyett 3120 Ft

KERÁMIA-KÖNYVEK

Az exkluzív kiadású, formabontó kivitelű 
könyvek tökéletes ajándékok mindazok-
nak, akik érdeklődnek az iparművészeti 
alkotások és a különleges könyvek iránt. 
A kerámiaborítóval fedett, fűzött könyvek-
be a boldogságról és a szeretetről 
gyűjtöttünk idézeteket.

SZERETET
BOLDOGSÁG

Kötetenként 48 oldal, 6990 Ft 
helyett 5590 Ft
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KÖTÉS KEZDŐKNEK
Napjainkban is népszerű időtöltés 
a divatos és pénztárcakímélő saját 
ruhadarabok, ajándékok és dekorációk 
készítése. A kötet bemutat minden 
szükséges eszközt és módszert, amely  
a kötés tanulásához szükséges.
160 oldal, 3600 Ft helyett 2880 Ft

GYÖNGYFŰZÉS
350 ötlet, technika és műhelytitok

 Sok-sok hasznos tanács és kreatív ötlet 
segíti az érdeklődőket, az ékszerkészítés 

minden egyes fázisában képek, ábrák 
és szemléletes magyarázatok segítenek 

lépésről lépésre.
160 oldal, 4500 Ft helyett 3600 Ft

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 3600 Ft

A LEONARDO DA VINCI-  
REJTVÉNYKÓDEX
Különleges, fortélyos feladványok a 
reneszánsz lángelme szellemében.
A százötven rejtvényt és fejtörőt 
tartalmazó könyvet Leonardo fest-
ményeinek, vázlatainak, ábráinak 
és írásainak a sokasága ihlette. 
A logikus gondolkodást, 
szellemes következtetést és 
mindenképpen éles elmét 
igénylő feladványokat a 
mester káprázatos keze 
munkájával ékesítettük.

256 oldal, 4990 Ft 
helyett 3990 Ft

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com
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Michelle Marly
ÉDITH PIAF ÉS A SZERELEM DALA
Párizs, 1944. Miután véget ér 
Franciaország német megszállá-
sa, Édith Piafot kollaborációval 
vádolják a francia hatóságok, 
és az énekesnő attól tart, hogy 
fellépési tilalommal fogják sújtani. 
Miközben bizonyítani igyekszik, 
hogy ártatlan, megismerkedik Yves 
Montand-nal, egy sete-suta, de te- 
hetséges fiatal énekessel.  
Az Yves oldalán megélt boldogság 
Édithet egy dal írására inspirálja. 
Így születik meg a La vie en rose 
(Az élet rózsaszínben) – a san-
zon, amely legendássá teszi az 
énekesnőt.
400 oldal, 3990 Ft 
helyett 3190 Ft

Mario Escobar
AUSCHWITZI BÖLCSŐDAL
Helene Hanemann árja németnek 
számított, férje azonban cigány szár-
mazású volt. Josef Mengelének az a 
különös ötlete támadt, hogy létesítsenek 
óvodát és kisiskolát a táborban, s 
ennek Helene legyen a vezetője.

208 oldal, 3400 Ft helyett 2720 Ft

Alex Sultz
LÁNY A KOPORSÓBAN
Colly, a tizenéves amerikai lány egy 
családi perpatvart követően egy sza-
dista emberrabló házaspár fogságába 
kerül. A regény öt évvel az évekig tartó 
raboskodása után játszódik, amikor már 
látszólag feldolgozta az őt ért trauma- 
sorozatot. 400 oldal, 3400 Ft 
helyett 2720 Ft

Miika Nousiainen
GYÖKEREK
Humoros regény egy széthullott családról. 
Pekka Kirnuvaara még gyerek volt, 
amikor az apja lement bevásárolni – és 
többé nem ment haza. Sok évvel később, 
egy gyökérkezelés során Pekka rájön, 
hogy balsorsú fogazata mellett van egy 
fogorvos féltestvére is.
272 oldal, 3600 Ft helyett 2880 Ft

Tóth Krisztina
Kocsis András Sándor
INDIAI KÉPNOVELLÁK
Exkluzív kötet Indiáról: 
fotóművészet és szépiroda-
lom karöltve, szerves 
egységben. Személyes 
élmények inspirálta, szub-
jektív villanások képben és 
szövegben, Kocsis András 
Sándor lenyűgöző fotóival, 
melyekhez Tóth Krisztina 
írt különleges hangulatú, 
személyes „egyperceseket”.  
96 oldal, 3800 Ft 
helyett 3040 Ft

Michelle Marly
COCO CHANEL 
ÉS A SZERELEM  
ILLATA
Olvasmányos, fordu-
latokban bővelkedő 
regény a párizsi divat 
nagyasszonyának, a 
legendás Chanel No5  
parfüm megálmodó-
jának küzdelmekkel teli 
életéről.

432 oldal, 3990 Ft 
helyett 3190 Ft

AJÁNDÉKUTALVÁNY
Lepje meg szeretteit a Kossuth Kiadói 

Csoport ajándékutalványaival. A kétféle címletben 
rendelhető utalvány felhasználható a könyvesbolt-

jaink valamennyi termékére, szolgáltatására.

• 2500 Ft      • 5000 Ft

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

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com
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Lévai Katalin  
BÁBEL-BUDAPEST
Egy különös család, egy gyönyörű város és 
egy sorsdöntő szerelem története. Bensősé-
ges kép bontakozik ki egy monarchiabeli 
szerb család életéről, a múlt századforduló 
lenyűgözően tarka Budapestjéről és egy 
virága teljében álló korszakról.   

272 oldal, 3200 Ft 
helyett 2560 Ft

SZABADON ÉLNI — 
HELLER ÁGNES (1929—2019) 

 A világhírű magyar filozófus tragikus 
körülmények között halt meg balatoni 

nyaralása idején. 90 éves volt. Pályatársai, 
barátai, tisztelői emlékeznek rá, és helyet 

kapott két nagyinterjú is a kötetben.

232 oldal, 3400 Ft helyett 2720 Ft

Papp Márió
ÍGY SAKKOZTAK ŐK!
A kötet egyszerre sakkszakkönyv és szóra-
koztató sakktörténet, élvezetes kultúrtörténeti 
kalandozás és történelmi áttekintés, melynek 
során leleményes játékosokkal, s egyben 
különös jellemekkel ismerkedhetünk meg. Az 
olvasó a játszmaelemzés mellett sakkábrák 
segítségével rekonstruálhatja a mérkőzéseket. 
304 oldal, 4990 Ft helyett 3990 Ft

Odze György 
A BEJRÚTI REJTÉLY, 1975

 Az elmúlt több mint negyven évben sem 
hivatalos, sem szakmai intézmények – és, 

ami talán a legszomorúbb, maga az egykori 
Malév – nem folytattak vizsgálatot a tragédia 

okairól. Az esemény azonban nem merült 
feledésbe, számos legenda és elmélet 

született arról, hogy valójában mi történt 
vagy mi történhetett.  

200 oldal, 2990 Ft helyett 2390 Ft

Sz. Bíró Zoltán
PUTYIN OROSZORSZÁGA
Mi a magyarázata Putyin hosszú időn át tartó 
rendkívüli népszerűségének? El lehet-e fedni 
külpolitikai sikerekkel a belpolitikai és gaz-
dasági problémákat?  Milyen viszonyt kellene 
kialakítani Magyarországnak a jelenlegi 
Oroszországgal? A könyv többek között ezekre 
a kérdésekre keresi a választ. 

256 oldal, 3400 Ft helyett 2720 Ft

Eörsi László 
PESTI LÁNYOK, 1956

 66 nő, akik az 1956-os forradalom és 
szabadságharc idején egy-egy harcoló csoport-

ban fegyverrel vagy vöröskeresztes tevékeny- 
séggel, élelemellátással, netán röpcédulák 

előállításával vettek részt a szabadságért és 
függetlenségért folytatott küzdelemben.  

226 oldal, 3400 Ft helyett 2720 Ft

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

Megjelenik november 20-ig.
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Péter I. Zoltán 
ADY — AZ ÉRTŐL AZ ÓCEÁNIG

Korábban ilyen igényű Ady-életrajz még nem 
született. A kiadvány a költő életének három nagy 
állomása (Nagyvárad, Párizs, Budapest) szerint 
tagolódik három kötetre.

A három kötet együtt: 400 oldal, 9990 Ft 

Paul Lendvai 
TÖRÉKENY EURÓPA

„Hosszú életem során sikeres, 
megosztó és bukott politikusokkal, 
kiváló tudósokkal, befolyásos 
publicistákkal és nagy művészek-
kel találkozhattam. Ezekre az 
izgalmas találkozásokra vissza-
tekintve alkalmam nyílik rá, hogy 
a legkülönfélébb témák széles 
spektrumával foglalkozhassam 
ebben a könyvben, mégpedig úgy 
– hogyan is lehetne 
másképp –, hogy személyes 
élményeimre támaszkodom.

224 oldal, 3490 Ft 
helyett 2790 Ft

DIÓHÉJBAN-SOROZAT

Teszteld a tudásodat!
A DIÓHÉJBAN sorozat segítségével 

szórakoztató formában teheted próbára és 
bővítheted ismereteidet a filmek, a sport,   

a művészetek, a tudomány világából.
Kötetenként: 64 oldal, 2990 Ft 

helyett 2390 Ft

• DIÓHÉJBAN — MOZI
• DIÓHÉJBAN — SPORT

• DIÓHÉJBAN — MŰVÉSZET
• DIÓHÉJBAN — TUDOMÁNY

Kormányos László 
NAGYVÁRAD KRÓNIKÁJA

Budapesten kívül még egyetlen magyar város 
sem kapott ehhez hasonló „krónikát”, amely 
a kezdetektől napjainkig dolgozza fel egy 
város történetét. A több ezer képpel illusztrált, 
sok száz cikkből és összefoglaló elemzésből 
összeállított könyv teljes képet ad a város 
történetéről.  
852 oldal, 9990 Ft 

Különleges,  
30%-os karácsonyi 

kedvezménnyel 

6990 Ft

Különleges,  
30%-os karácsonyi 

kedvezménnyel 

6990 Ft

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

Megjelenik november 20-ig.
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Jens Henrik Jensen 
OXEN TRILÓGIA 1. — AKASZTOTT KUTYÁK
A főszereplő életét is fenyegető rejtélyes gyil- 
kosságsorozat szálai a legmagasabb dán poli-
tikai körökhöz vezetnek. Az egykor a Balkánon 
és Afganisztánban is szolgált háborús veterán, 
Niels Oxen kénytelen szövetségre lépni a dán 
Rendőrségi Titkosszolgálat egyik munkatársával.  

416 oldal, 3990 Ft helyett különleges 
karácsonyi kedvezménnyel: 995 Ft

Steve Jobs
EGY ZSENI ÉLETRAJZA
Egy öntörvényű zseni, aki átírt minden sza-
bályt. Steve Jobs megváltoztatta a világun- 
kat. A lebilincselően érdekes kötet a huszon-
egyedik század egyik legnagyobb hatású 
újítójának életét és korszakalkotó újításokban 
bővelkedő munkásságát mutatja be.  

272 oldal, 5990 Ft 
helyett 4790 Ft

Jens Henrik Jensen 
OXEN TRILÓGIA 2. — SEBZETT NAGYVADAK 
Az író regényei a krimi, a thriller és a dráma 
műfaji keverékéből gyúrt izgalmas olvasmányok. 
2012–2016 között jelent meg legújabb soroza-
ta, a nagy sikerű Oxen-trilógia, amely a politika 
és a háborúk modern világában játszódik. 

400 oldal, 3990 Ft helyett 3190 Ft

Jo Nesbø
MACBETH
A polgármester, a drogbáró és a rendőrfőka-
pitány hatalomért folytatott vetélkedése 
szörnyű gyilkosságok sorozatához vezet. 
A fiatal és tehetséges nyomozó a város 
bűnbandájának felszámolására teszi fel 
életét, ám amikor sikerei nyomán magasabb 
pozícióba kerül, őt is megkísérti a hatalom 
csábítása.
536 oldal, 3990 Ft helyett 3190 Ft

Boros Jenő, Ocskay Zoltán 
MAGYAR AUTÓ-MOTOR TÖRTÉNET

 Ez az első mű, amely egyben dolgozza fel 
a magyar járműgyártás komplett történetét, a 

lovas kocsiktól az automobilokon át a  
motorkerékpárokig. Igazi történelmi krónika!

160 oldal, 3990 Ft helyett 3190 Ft

STAN LEE
FANTASZTIKUS ÉLETEM

A nagyszerűen illusztrált keménytáblás 
képregény-memoárban Stan Lee – a 

képregény-műfaj legendás alakja, a Pókem-
ber, az X-Men, a Bosszúállók, a Hihetetlen 

Hulk megálmodója és társalkotója – a modern 
képregény létrejöttének történetét meséli el. 

192 oldal, 3990 Ft helyett 3190 Ft

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

Megjelenik november 20-ig.
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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 3600 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 3840 Ft

Sabine Hülsmann
SLOW CARB
Nem, ez nem egy fogyókúrás 
könyv! Viszont aki megváltoz-
tatja az étkezési szokásait, és 
étrendjét a lassan felszívódó, 
azaz hosszú időre eltelítő, 
értékes szénhidrátok fogyasz-
tására alapozza, az könnyeb-
ben érheti el álomalakját. 
176 oldal, 4800 Ft 
helyett 3840 Ft

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 3190 Ft

COOKPAD-SOROZAT
A Cookpad a világ legnagyobb közösségi receptoldala. A Cookpad Magyarország 
2019 derekán hirdette meg „Könyv-kihívás” elnevezésű pályázatát, melyre a részt-
vevők új, eddig még nem posztolt receptekkel nevezhettek. A könyvek a Varga Gá-
bor vezette szakértő zsűri által legjobbnak ítélt – és kipróbált, elkészített – recepteket 
adják közre az elkészítés folyamatát is bemutató fázisfotókkal.

• A LEGFÉLTETTEBB CSALÁDI RECEPTEK
• KREATÍV RECEPTEK A HÉTKÖZNAPOKRA
• ÉDES SÜTEMÉNYEK
• GLUTÉNMENTES RECEPTEK

Kötetenként: 188 oldal, 1590 Ft 
helyett 1270 Ft

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 Newmanig – és 
mellettük közreadja a hozzájuk kapcsolódó, róluk 

elnevezett koktélok receptjeit.
128 oldal, 3490 Ft 

helyett 2790 Ft

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

e-könyvben is kapható: 
multimediaplaza.com

Megjelenik november 20-ig.
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A világ tudása 25 kötetben 
 • 10 500 oldal 

• 40 000 szócikk 
• Több ezer magyar vonatkozás 

• Több mint 10 000 színes illusztráció 
• Elegáns, aranyozott díszkötés

A nagylexikon megrendelőinek 
féléves BBC History előfizetést 

adunk ajándékba!

85 250 Ft  

helyett  

49 900 Ft

         Britannica Hungarica
  nagylexikon

  1. A Láthatatlan Légió
  2. A tizennégy karátos autó
  3. Az elveszett cirkáló
  4. A fehér folt
  5. Piszkos Fred, a kapitány
  6. Pipacs, a fenegyerek – 
      Az elsikkasztott pénztáros
  7. A Néma Revolverek Városa
  8. Az ellopott futár
  9. Egy bolond száz bajt csinál
10. Vesztegzár a Grand Hotelben

 11. Vanek úr Párizsban
 12. Piszkos Fred közbelép
 13. Az előretolt helyőrség
 14. Menni vagy meghalni
 15. A Sárga Garnizon – 
      Az úr a pokolban is úr
 16. Az elátkozott part
 17. Csontbrigád
 18. A szőke ciklon
 19. A három testőr Afrikában
 20. A megkerült cirkáló

A REJTŐ HANGOSKÖNYVSOROZAT
20 DB MP3 CD

A 20 CD együtt  
33 100 Ft  

helyett 

19 900 Ft

MAGAZINOK

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
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ÚJ BÖNGÉSZŐ-SOROZAT!

Varázslatos sétákra invitálunk a megújult 
böngészőkben! A gyerekek a kiválasztott képek 
segítségével különböző témakörökhöz kapcsolód-
va, játékosan tanulhatják meg és építhetik be a 
szókincsükbe a hozzájuk tartozó szavakat.  

• ŐSZI BÖNGÉSZŐ — KÉPKERESŐ SZÓFEJTŐ
• TÉLI BÖNGÉSZŐ — KÉPKERESŐ SZÓFEJTŐ

Kötetenként 40 oldal, 3490 Ft 
helyett 2790 Ft

KARÁCSONYI BÖNGÉSZŐ 
 Ebben a böngészőben az adventi készülődés és 

a karácsonyi éj időszakát mutatjuk be.  
A szereplők útját követve lapról lapra pedig sok 

apró történetet mesélhetünk el közösen.  
16 oldal, 3600 Ft helyett 2880 Ft

MACKÓ KARÁCSONYI BÖNGÉSZŐJE 
 Izgalmas képrejtvények és grafikus feladvá- 
nyok várnak a gyerekekre. A fejtörők órákig 

szórakoztathatják a legkisebbeket.  
32 oldal, 2990 Ft helyett 2390 Ft

ÁLLATOK KÖZELRŐL 
 A könyvben minden 

rajz pont akkora, mint a 
valóságban! Könyvünk 

segítségével megtudhatod, 
pontosan milyenek is az 

állatok; valósághű illuszt- 
rációkkal mutatjuk meg 

VALÓDI MÉRETEIKET.  
Összehasonlíthatod foguk, 

lábnyomuk, szemük méretét. 
40 oldal, 3990 Ft 

helyett 3190 Ft

• A DINOSZAURUSZOK FÉLELMETES VILÁGA
• AZ ÁLLATOK CSODÁLATOS VILÁGA 
JÁTÉK ÉS KÖNYV EGYBEN! 
A természet világa hihetetlen, de 
valóságos szuperképességekkel kápráz-
tatja el a megfigyelő embert – ahogyan 
ez a könyv is. Ismerd meg a legnagyobb, 
leggyorsabb, legmérgezőbb teremtmények 
néhány rendkívüli faját! PATTINTSD LE 
KÖRBEN A FELESLEGES RÉSZEKET, 
ÉS EGY MESÉS ÁLLATBEMUTATÓ 
TŰNIK ELŐ!  
Kötetenként: 64 oldal, 4800 Ft helyett 
3840 Ft

2019_karacsonyi_katalogusArany.indd   14 2019.10.11.   11:27:10



Wanda Coven 
Garabonci Gréti sorozat
Garabonci Gréti első ránézésre  
olyan, mint a többi nyolcéves kislány, 
ám van egy nagy titka: tud varázsolni…  
Könnyen olvasható szöveg sok illuszt- 
rációval, első olvasóknak tökéletes! 

• Garabonci Gréti és a karácsonyi  
   meglepetés
124 oldal, 2600 Ft helyett 2080 Ft

További címek a sorozatban:
• Garabonci Gréti táborba megy
• Garabonci Gréti táncra perdül
• Garabonci Gréti szemüveges lesz
• Garabonci Gréti és a titkos imádó
Kötetenként: 124 oldal, 
2490 Ft helyett 1990 Ft/kötet 

Kertész Edina
A LÁNY, AKI CSILLAGÁSZ LETT
Élt egyszer egy kislány, aki a csillagokról 
álmodott, folyton az égboltot fürkészte. 
A kislány, Balázs Júlia felnőve az első 
magyar női csillagász lett. Olyan munkát 
végzett és olyan felfedezést tett, amilyet 
korábban egy nő sem. 
48 oldal, 3200 Ft 
helyett 2560 Ft

Mészöly Ágnes
A FIÚ, AKIT ELVARÁZSOLT A ZENE

Híres magyarok életét gyerekeknek, 
gyereknyelven bemutató életrajzi 

sorozatunk új kötetében Bartók Béla 
élete tárul fel.

48 oldal, 3200 Ft 
helyett 2560 Ft

Nagy Diána illusztrációival
EGY KISMADÁR KETTŐT LÉP
Tematikus népi mondókás 
könyv. A Kárpát-medence 
különböző tájairól származó 
rigmusok ismert és még sosem 
hallott-olvasott sorai tűnnek fel 
a kötetben. 
64 oldal, 2990 Ft 
helyett 2390 Ft

24 KARÁCSONYI MESE
Klasszikus karácsonyi történetek. 
Az erdőben élő manónagypapa 
unokáinak minden ébredés után 

egy-egy történetet mesél az embe- 
rek világából. A mesék a csodáról, 

a szeretet erejéről, a mikulásvárásról 
és a betlehemi születésről szólnak.

128 oldal, 3990 Ft helyett 
3190 Ft

Benjamin Read, 
Laura Trinder
ÉJFÉLI ÓRA
Emily szüleinek nyoma 
veszett az Éjféli Óra titkos 
világában – az időben 
zárványként megdermedt 
viktoriánus Londonban, 
a mágia és szörnyek e 
különös otthonában.
Szülei megtalálásához 
nincs más segítsége, csak 
némi harapnivaló, egy 
álmos potyautas sün és a 
hírhedten nagy szája.

304 oldal, 3490 Ft 
helyett 2790 Ft
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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. február 25-ig, a készlet erejéig érvényesek!

www.kossuth.hu

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 4790 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 4790 Ft
Megjelenik november 20-ig.

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 5590 Ft
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