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MAGYAR ZARÁNDOKUTAK
A könyv fejezetei nagy kalandra hívják az olvasót. Zarándoknak és 
turistának egyaránt felhívja a figyelmét az utak szépségeire, az ott élő 
emberekre, az úton található értékekre, segít kilépni a mindennapokból 
és közel kerülni a tájhoz. A szépségeket látva, az értékeket megismerve 
rácsodálkozhatunk a teremtett világ gazdagságára. 
Az utak: Szent Jakab zarándokút, Mária-út, Szent Márton-utak, 
Gyöngyök útja, Középkori templomok útja, Szent Erzsébet-út.
240 oldal,
november 12.

JOHN LENNON 
ÉLETE, SZERELMEI 

ÉS HALÁLA

A szerző az alapokig 
leásva mutatja be Lennon 

szakmai és magánéleti 
mélypontjait és legszebb 

pillanatait. Eddig nem 
vizsgált forrásokat, soha 

nem látott képeket és 
Lennon közeli ismerőseivel 
készített exkluzív interjúkat 

felhasználva a lehető 
legalaposabban mutatja be 

a világ egyik legnagyobb 
zenészlegendájának rövid, 

négy évtizedes életét.
480 oldal, november 15.
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ajándékötletek ajándékötletek 
  az egész családnak!  az egész családnak!

MAGYAR MINISZTERELNÖKÖK
1848. március 17-én Batthyány Lajost kinevez-
ték az első felelős magyar miniszterelnöknek. 
Vele kezdődik azoknak a magas közjogi 
méltóságoknak a sora, akik immár több mint 
százötven éve a mindenkori magyar kormány 
élén álltak. Reprezentatív összeállításunk  
valamennyi kormányfő portréját  
bemutatja, Batthyány Lajostól  
Orbán Viktorig.  
240 oldal, november 5.

7500 Ft 
helyett

6000 Ft



A KERESZTESEK
A világhírű történész, író lebilincselő 
epizódokból összerakott történeti tablót 
tár elénk. Bemutatja a kereszténység és 
az iszlám között csaknem négy évszáza-
don át dúló háborúskodást. A keresztes 
háborúk korát előtte senki sem tudta ilyen 
megkapó színekkel lefesteni, történetüket 
ilyen élvezetesen elmesélni.
590 oldal, megjelent

500 ÉV FELFEDEZŐÚTJAI
Könyvünkben egyebek közt beszámolunk 
Kolumbusz lenyűgöző útjairól; Cook 
kapitány csendes-óceáni utazá sairól; 
névtelen vadnyugati kalandorokról, illetve 
Amund sen nek és Scottnak a szélsőséges 
természeti erőkkel folytatott küzdelméről  
a Déli-sarkon.
160 oldal, várhatóan december 10.

Stephen Fry
MÍTOSZ
Görög mitológia angol humorral
Stephen Fry újrameséli a görög mitológiát.  
Az angol humorista e könyvében sem fukarkodik a 
szellemességgel: modern nyelvezetű előadásában 
élednek újjá a klasszikus történetek.
352 oldal, megjelent

HÉROSZOK
Ókori szuperhősök csodálatos kalandjai
Izgalmas csaták, félelmetes labirintusok és 
vérfagyasztó szörnyek várnak ránk. Megfejthetetlennek 
tűnő kérdésekre kereshetjük a választ ezekben az 
örökké aktuális legendákban, egyúttal megtudhatjuk, 
mire képes az ember.
424 oldal, 
várhatóan november 10.

A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ 
INFOGRAFIKÁJA

A világtörténelem legnagyobb 
katonai konfliktusáról mára 
hatalmas mennyiségű adat 
gyűlt össze. Az infografika 
tökéletesen alkalmas arra, 

hogy lélegzetelállító szemléle- 
tességgel megmutassa az 

adatokat, ami ugyanakkor 
megfelel a politika-, gazda-

ság- és hadtörténet legszigo-
rúbb tudományos 

követelményeinek is. 
192 oldal, 
megjelent

Kertész István 
ÓKORI HŐSÖK
A kötet olyan ókori hadvezérekkel, 
harcosokkal foglalkozik, akik a 
görög–perzsa háborúk és a 
hellenizmus kibontakozása, valamint 
a második pun háború időszakában 
éltek, továbbá olyan legendás 
hadvezérek tetteit mutatja be, mint  
II. Philipposz, Marius  
vagy Julius Ceasar. 
448 oldal, megjelent

MERÉNYLETEK HITLER ELLEN
A szerző összegyűjtötte valamennyi 
Hitler ellen tervezett, illetve  
megkísérelt merényletet.
208 oldal, megjelent

200 REJTVÉNNYEL A FÖLD KÖRÜL
A fejtörők Verne közismert regénye, a 

Nyolcvan nap alatt a Föld körül témájára 
épülnek, és érdekes metszetet kínálnak  

a tizenkilencedik századról.
224 oldal, 

várhatóan november 15.

7500 Ft 
helyett

6000 Ft

KIRÁLYNŐK ÉS KIRÁLYNÉK
Ez a könyv e kevésbé ismert női 

uralkodók alakját világítja meg, akik 
közül sokan rafinált politikusoknak, 

rátermett vezetőknek vagy nagy 
hadvezéreknek bizonyultak, míg 
mások ugyanolyan gyarlók vagy 

kegyetlenek voltak, mint férfi társaik.
320 oldal, megjelent

500 TÖRTÉNELMI TÚRA 
A FÖLD KÖRÜL
A könyv valódi kincs, leírásaival, 
részletes térképeivel és csodálatos 
fényképanyagával 500, történelmi 
jelentőségű túraútvonalra kalauzolja el 
az olvasót, amelyek elbeszélik világunk 
kialakulását és az emberi faj történetét. 
400 oldal, várhatóan november 20.

A TILTOTT VÁROS 
A Tiltott Város a Ming-dinasztiától 

a Csing-dinasztia végéig, csaknem 
ötszáz éven át szolgált a kínai 

császárok lakóhelyeként és Kína 
ceremoniális és hatalmi központjaként. 

Könyvünk a világ legnagyobb 
fennmaradt palotaegyüttesébe 

kalauzolja el az olvasót.
96 oldal, várhatóan november 15.

A REJTŐZŐ SEREG 
Csaknem hetvenöt éve, hogy az MI9 
megálmodta a második világháború 
legmerészebb megtévesztési tervét. 
Mivel Európában a Királyi Légierő és 
a Szövetségesek számos lelőtt pilótája 
bujkált, vakmerő akcióval kellett kime-
nekíteni őket. 208 oldal, 
megjelent
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KUTYÁK
MACSKÁK
Ötvennél is több kutya-, illetve macskafajta jellemzőinek szakértő 
leírását látványos képek kísérik. A képek kipattintásával a könyv 
valódi, térbeli műalkotássá válik.
112 oldal, megjelent.

MINDEN MEGOLDÁS ÉRDEKEL
A XX. század Magyarországa 

apróhirdetések tükrében. 
A kötet az újsághirdetések hazai 
aranykorát idézi, átfogja a teljes 
XX. századot. Nem tudományos 

mű, hanem személyes és szubjektív 
válogatás a Magyarországon 

megjelent újsághirdetésekből. Olykor 
megnevettet, olykor elgondolkoztat.
208 oldal, várhatóan november 5.

Bezsenyi Tamás – Böcskei Balázs
A SZOCIALIZMUS 
BŰNBARLANGJAI
A kötetből az olvasó megismerheti 
a Kádár-rendszer, az úgynevezett 
szocialista társadalom bűntársadalmi 
sajátosságait. Bűnügyek, bűnözők és 
bűnök által mutatunk be egy rendszert, 
melyben milliók így vagy úgy, de 
megtalálták a helyüket.
320 oldal, megjelent

Gerevich József 
TEREMTŐ VÁGYAK 

A színes képekkel gazdagon illusztrált kötet tizenhét 
világhírű festőművész életének egy-egy különös, izgalmas 

történetén keresztül mutatja be művész és múzsája 
szenvedélyes viszonyát. Azt a sokszor szövevényes, 

rejtélyes, gyakran titkos viszonyt, amelyből majd a 
remekmű megszületik. Picasso, Modigliani, Frida Kahlo, 

Schiele, Manet, Munch, Gauguin, Dalí, Toulouse-Lautrec, 
Goya, Magritte, Kokoschka és még számos világhírű 

festőművész életének olyan rejtelmeivel találkozunk, amit 
eddig csak a nagyon beavatottak ismerhettek.  

160 oldal, megjelent.
GORBACSOV TITKAI
A könyv azoknak szól, 
akik kíváncsiak a hatalom 
működésének kulisszatitkaira; 
az emberre, aki történelmi 
eseményeket idézett elő és 
történelmi fontosságú döntéseket 
hozott. A szerző, Zolcer János, 
a történeteket személyesen Gor-
bacsovtól hallotta, a kötet több 
mint húsz év baráti beszélgeté-
seinek esszenciája. 
368 oldal, megjelent

SZINETÁR MIKLÓS 88 
Szinetár Miklós 75 szekvenciá-
ja egy sokat tapasztalt művész 
gyógyító bölcsességeit tartal-
mazza, amelyekkel öregeket és 
fiatalokat egyaránt megszólít. 
Ez az ő kedves és szórakoz-
tató Füveskönyve. 208 oldal, 
várhatóan november 15.

Könyv és 
játék

egyben!

2990 Ft 
helyett

2390 Ft

A MAGYAR KÉPESLAP 
TÖRTÉNETE
Különleges kultúrtörténeti utazás! 
A gazdagon illusztrált kötet a 
legnagyobb magyarországi 
képeslapgyűjtemény, a szerencsi 
Zempléni Múzeum anyagát dolgozza 
fel. A kötet részletesen bemutatja a 
képes levelezőlap történetét, tematikai 
és képi sokféleségét, az előállítás 
különféle technikáit, valamint a 
használat időbeli változásait. 
176 oldal, várhatóan november 5.

MIKROFONBÁLVÁNYOK
A kötetben a 36 legjobb 
magyar stand-upossal 
készült beszélgetés ol-
vasható. Alaposabban 
megismerhetjük a humoris- 
tákat; és a könyv végére 
kiderül az is, hogy mi a hu-
mor, de a válasz egyelőre 
maradjon titok, tőlünk aztán 
végképp ne várja senki, 
hogy előre lelőjük a poént.
320 oldal, megjelent

HÍRES MAGYAROK
BESZÉLGETÉSEK NEMZETÜNK 
NAGYJAIVAL 1849-1914
A magyar könyvkiadásban előzmények 
nélküli, háromrészes sorozat első kötete a 
korabeli – 1849 és 1914 közötti – magyar 
sajtóban megjelent interjúk közül válogat. 
Összegyűjtöttük a legnagyobb személyiségek 
legérdekesebb beszélgetéseit. Az első kötet 
időhatára az I. világháború kitöréséig tart.  
Az első rész tartalma: 
 

Arany János, Jókai Mór, Mikszáth 
Kálmán, Benczúr Gyula, Munkácsy 
Mihály, Zichy Mihály, Szinyei-Merse 
Pál, Liszt Ferenc, Lehár Ferenc, Jászai 
Mari, Fedák Sári, Hajós Alfréd, Bem 
József, Kossuth Lajos, Görgei Artúr, 
Andrássy Gyula, Wekerle Sándor és 
özvegy Damjanich Jánosné.  
208 oldal, várhatóan november 20.

3990 Ft 
helyett

3190 Ft
4990 Ft 
helyett

3990 Ft

3800 Ft 
helyett

3040 Ft

Kötetenként 
4990 Ft 
helyett

3990 Ft

6990 Ft 
helyett

5590 Ft

4990 Ft 
helyett

3990 Ft

A CIGÁNYTÁBOR NEM  
AZ ÉGBE MEGY
Bogdán Laci balladája
Bogdán László az utóbbi 
évtizedek legnépszerűbb 
cigány vezetője volt, pedig 
csak a faluját, Cserdit irányí-
totta. Gyerekkorában maga is 
éhezett, miközben egy piros 
Ferrariról álmodott. Ezért is lett 
piros a Cserdi hűtőház, amely 
az ország és Európa első 
cigányüzeme lett volna. Dalia 
László könyve egy karizmatikus 
ember kálváriáját írja le és 
megpróbál választ keresni az 
utolsó tragikus lépésére is.
224 oldal,  
várhatóan november 15.

3800 Ft 
helyett

2990 Ft

3600 Ft 
helyett

2880 Ft

4990 Ft 
helyett

3990 Ft



J. R. dos Santos
bestseller 

szerző
legújabb  
regénye

Szakonyi Péter 
ARANYEMBEREK
Vajon ma hogyan lehet nagy cégeket és nagy 
vagyont felhalmozni? Hazánk és korunk  
„aranyembere” meg tudja őrizni arcát és 
személyiségét? Interjúk Magyarország leg-
gazdagabb embereivel. 208 oldal, megjelent

Michelle Marly 
MARIA CALLAS, A DÍVA
Callas nagy válságában 
találkozik Arisztotélisz 
Onászisszal, a hajómágnással, 
aki fényűzésével elkápráztatja 
őt egy földközi-tengeri 
jachtkörúton.
Csaknem egy évtizedes 
szerelmi kapcsolatuknak Jackie 
Kennedy vet véget. 
432 oldal, megjelent.

Anne Girard
MADAME PICASSO
Vidékről Párizsba kerülve Eva 
Gouel minden álma és vágya, 
hogy sztár legyen. Fiatalon, 
tapasztalatok híján is sikerül 
varrónőként elszegődnie a 
Moulin Rouge-ba. Itt figyel fel 
rá Pablo Picasso, akinek a neve 
ekkor már nem ismeretlen a 
párizsi művészvilágban.
432 oldal, megjelent

Michelle Marly
ÉDITH PIAF ÉS A 
SZERELEM DALA
A világhírű énekes – akihez 
foghatóan senki sem testesítette 
meg az élet bátor akarását, 
és aki sem a művészetében, 
sem az életében nem ismert 
korlátokat.
400 oldal, megjelent

Szunyogh Szabolcs
AMRITA SHER-GIL
A magyar származású 
világhírű indiai festőművésznő 
különleges, tragikus élete 
elevenedik meg az életrajzi 
ihletésű regényben és vele 
tarthatunk Budapesttől, 
Londonon és Párizson át 
Indiáig.  
400 oldal, 
megjelent

Michelle Marly
COCO CHANEL ÉS A 
SZERELEM ILLATA
Coco Chanel, a párizsi divat 
nagyasszonya szép szakmai 
sikereket ért már el, mikor a 
magánélete szörnyű válságba 
jut. Szerelme autóbalesetben 
életét veszti, s a boldogtalan 
nő képtelen a gyásszal 
megbirkózni.
432 oldal, megjelent

ÉLETJEL
A Kaliforniai Űrmegfigyelő-

központ álmos nyugalmát 
hirtelen különös jelsorok 

zavarják meg, amelyekből 
a tudósok egy távoli világ 
üzenetére következtetnek. 

Nem sokkal ez után érkezik a 
hír, hogy a Nyilas csillagkép 

felől egy űrhajó közeledik 
a Föld felé.

496 oldal, megjelent

A LÓTUSZ VIRÁGAI 
A LILA PAVILON
A KÖZÉPSŐ BIRODALOM

Caroline Bernard
FRIDA KAHLO ÉS 
AZ ÉLET SZÍNEI
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, megjelent, korlátozott 
mennyiség, utolsó darabok!

4500 Ft 
helyett

3600 Ft

4500 Ft 
helyett

3600 Ft

Kötetenként 
3990 Ft 
helyett

3190 Ft

4500 Ft 
helyett

3600 Ft

3400 Ft 
helyett

2720 Ft

Santos történelmi trilógiája földrészeken, kultúrákon és 
politikai rendszereken átívelő utazás. A 20. század 
hajnalán Európától Ázsiáig új, félelmetes diktatúrák 
vannak kialakulóban. Négy ország, négy család, négy 
sors. Vajon képes egy új eszme megváltoztatni a világot? 

A KORMÁNYZÓ SZERETŐJE
A kötet a portugál gyarmati terület, Makaó 
második világháborús időszakát idézi fel. 
A függetlenségéért vívott erőfeszítések, 
a szenvedés és a szerelmi intrikák 
valós eseményeken alapuló, izgalmas 
olvasmánnyá teszik a regényt.
576 oldal, megjelent

génmanipulációval, másrészt kiborgi-
záció segítségével, de legfőképpen a mesterséges  
intelligencia fejlesztésével. A professzor tisztában van a projekt 
kockázataival, és figyelmeztetni szeretné a veszélyre a Nyugatot 
ismerősén, Tomás Noronhán keresztül. A regény bemutatja Kína 
orwelli világát, az ember halhatatlanságának lehetőségét, 
a tech-óriások világát.  
448 oldal, várhatóan november 10.

HALHATATLAN
Egy Hongkongban tartott genetikai 
konferencián egy kínai professzor 
bejelenti, hogy megszületett az első 
génmanipulált ikerpár, majd nyomta- 
lanul eltűnik.  Jao Pai professzort a 
kínai állambiztonsági minisztérium 
emberei tartják fogva a saját laborató-
riumában, hogy ne szivárogtathasson 
ki több bizalmas információt, miközben 
tovább kell dolgoznia a szupertitkos 
Vitruvius-projekten. A projekt célja a 
szuperember létrehozása, egyrészt

Hogyan fér meg egymás mellett 
a modern gondolkodásmód 
és a hagyomány? Az egyre 
keményebb szorítások alatt 
egyre nehezebb boldogulni – 
éljen az ember Portugáliában, 
Japánban, Kínában vagy 
Oroszországban.
448-512 oldal, megjelent, 
A lótusz virágai korlátozott 
mennyiségben, utolsó darabok!

3990 Ft 
helyett

3190 Ft

3990 Ft 
helyett

3190 Ft

3990 Ft 
helyett

3190 Ft

3990 Ft 
helyett

3190 Ft

3990 Ft 
helyett

3190 Ft

3990 Ft 
helyett

3190 Ft



BOOKAZINE KIADVÁNYOK 50% KEDVEZMÉNNYEL

144 oldal, 1290 Ft helyett 
645 Ft

160 oldal, 1990 Ft helyett 
995 Ft

160 oldal, 1490 Ft helyett 
745 Ft

144 oldal, 1790 Ft helyett 
895 Ft

160 oldal, 1890 Ft helyett 
945 Ft

136 oldal, 1490 Ft helyett 
745 Ft

160 oldal, 1990 Ft helyett 
995 Ft

160 oldal, 1990 Ft helyett 
995 Ft

144 oldal, 1690 Ft helyett 
845 Ft

144 oldal, 1590 Ft helyett 
795 Ft

164 oldal, 1590 Ft helyett 
795 Ft

148 oldal, 1590 Ft helyett 
795 Ft

148 oldal, 1590 Ft helyett 
795 Ft

114 oldal, 1490 Ft helyett 
745 Ft

160 oldal, 1990 Ft helyett 
995 Ft

NYUGDÍJASOK KALENDÁRIUMA 2021
16 oldalas dekoratív falinaptár-melléklettel
• Benyovszky Móric • A Szent Jobb kalandos története
• A Kisfaludy gőzhajó • Millenniumi Földalatti Vasút 
• Az év jeles napjai, évfordulók • Életmódtanácsok  
• Hagyományőrzés.
256 oldal, megjelent

ÁSÁSMENTES BIOKERT
A könyv segítségével megtanul- 

hatják, hogyan lehet egész évben friss zöldséget 
termeszteni és fogyasztani. Igen, mind a négy 

évszakban. Módszereinkkel sikerülni fog, 
kevesebb erőfeszítéssel nagyszerű 

eredményeket érhetnek el. 
232 oldal, megjelent

A KETOGÉN CSODA
,,Hittem abban, hogy ha helyreállítom azt, 
amit az életmódommal korábban elrontottam, 
akkor a testem jelez, és akkor annyit fogok 
enni, amennyire szükségem van, és mozogni is 
annyit fogok, amennyi az optimális formához 
kell, és ezek eredménye lesz az én igazi testem, 
alkatom. És így is lett.” Gerle Éva
208 oldal, megjelent, utolsó darabok!

3490 Ft 
helyett 

2790 Ft

6800 Ft 
helyett 

5440 Ft

Bálint György 
KERTÉSZNAPLÓ — 2021

Az ország Bálint gazdája ebben a rendhagyó 
kertésznaplóban hónapról hónapra, hétről 

hétre ad hasznos tanácsokat az aktuális kerti 
teendőkről, és megosztja az olvasóval a legfon-

tosabb elméleti ismereteket is. A kötet napló is 
egyben, amelybe az olvasó bejegyezheti a saját 

kertjére vonatkozó tudnivalókat, az elvégzett 
munkákat és a még szükséges teendőket. 

256 oldal, megjelent

Müller Péter 
SZERETET — NAPTÁRKÖNYV 2021
Határidőnapló a 2021-es évre, melyet hónapról 
hónapra és hétről hétre Müller Péter bölcs, fel-
emelő, olykor megrendítő gondolatai, tanácsai 
kísérnek. 256 oldal, megjelent

4490 Ft 
helyett 

3590 Ft

4490 Ft 
helyett 

3590 Ft

980 Ft 
helyett 
790 Ft

Winter Angéla 
HÁZIPATIKA — NAPTÁRKÖNYV 2021
Hónapról hónapra kínálunk 
recepteket, ellátunk jó tanácsokkal 
és tippekkel. Készíthetsz magad-
nak hajpakolást, lélekmelegítő 
gyógyteát, ajakápolót, karcsúsító 
levest, de még tisztítószert is. 
144 oldal, megjelent

Szalai Lilla 
BOLDOGSÁG SKANDINÁV 
MÓDRA — NAPTÁRKÖNYV 2021
A legendásan pozitív skandi- 
náv életmód után vágyakozók 
hónapról hónapra hasznos 
„hygge-tanácsokat” olvashatnak 
a világ legavatottabb szakértő-
jétől, Meik Wikingtől. 
144 oldal, megjelent

1990 Ft 
helyett 

1590 Ft
1990 Ft 
helyett 

1590 Ft

160 oldal, 1990 Ft helyett 
995 Ft

2. rész1. rész



Kertész Edina 
A LÁNY, AKI SZAVAKKAL 
VARÁZSOLT
Élt egyszer egy kislány, aki 
előtt egy könyvet lapozgatva 
megnyílt egy szavakból épülő 
varázslatos világ. Szabó Mag-
da azonnal tudta, hogy ebben 
a világban van az igazi helye.
48 oldal, megjelent

HITTED VOLNA?!
A meghökkentő kérdések és válaszok könyve.
Miért olyan nagy az elefánt füle? Ki lopta el 
Einstein agyát? Mi a különbség a köd és a 
pára között? Ha szeretnél sok-sok érdekes 
dolgot megtudni a világról, ha szórakoztat, 
hogy lenyűgözheted a barátaidat, ez a könyv 
neked szól 
256 oldal, megjelent

BABANAPLÓ – KISLÁNY
BABANAPLÓ – KISFIÚ
A kisgyermek első évének bemutatását teszi 
lehetővé a Babanapló, melyet szülők vagy 
nagyszülők vezethetnek. A kitöltést kérdések-
kel, adatlapokkal, hasznos táblázatokkal 
segítő kötet azon események leírásának és sa-
ját fotóknak kínál helyet, amelyeket a felnőttek 
fontosnak tartanak megőrizni gyermekük, 
unokájuk életéből, az újszülött kortól a baba 
első születésnapjáig.
72 oldal, megjelent

TITKOS NAPLÓM – LÁNYOKNAK 
TITKOS NAPLÓM – FIÚKNAK 

Ide a legtitkosabb vágyaidat, 
ötleteidet is beírhatod.

Játékok * Fejtörők * Rejtvények
…és sok-sok hely, ahova írhatsz, 

rajzolhatsz, ragaszthatsz 
kedved szerint.

96 oldal, 
várhatóan november 15.

3490 Ft 
helyett 

2790 Ft

Dornbach Mária 
AZ ÉGIG ÉRŐ 

MESEFA
A szerző újrameséli 
a régi történeteket, 

amelyekből kiderül, 
hogy minden állat 
és varázslatos hős 

tanít nekünk valamit, 
ami gazdagíthatja 
személyiségünket.

128 oldal,   
megjelent

 Ajándéktoll 
láthatatlan 
tintával és 

UV-lámpával

TÁVOL-KELETI MESÉK
Igazságosan ítélő mandarin, selyemtolvaj, 

várban lakó démonsereg és kapzsi császár 
kel életre a kínai, tibeti, mongol, ujgur, ko-

reai, japán és vietnámi népi fantázia szülte 
elbeszélésekben.

128 oldal, 
megjelent

4990 Ft 
helyett 

3990 Ft

4990 Ft 
helyett 

3990 Ft

BÁN MÓR
EZER REGE KÖNYVE — A CSILLAGÖSVÉNY LOVASAI
A magyarság elveszett ősi emlékezetének felelevenítésére és ősepo-
szának újraalkotására tesz kísérletet Bán Mór az Ezer rege könyve 
című sorozatában. A sorozat első kötete, A Csillagösvény lovasai 
a szkíta ősidőkbe vezet vissza. Őstörténetünk hajdani regéi, meséi, 
mondái csak szerény töredékekben élték túl a történelem viharait.  
 
A sorozat e töredékek – feljegyzések, krónikarészletek,mesemotívumok 
– segítségével újrameséli az ősök örökségét új, izgalmas nyelvezettel. 
Közben felidézi az ismeretlen és ismert századokat, az elfeledett és jól 
ismert történeteket – regöseink, keresztény krónikásaink és nagy íróink 
nyomában járva. Szinte biztosan öröklődtek, keveredtek, formálód-
tak regéink, meséink, mondáink, hiedelmeink, vagy akár dalaink, 
szokásaink, nyelveink a más népekkel való együttélés, a szétválások, 
egybeolvadások, vándorlások és megérkezések évszázadai, évezre-
dei alatt. Szkíta, pártus, keleti és nyugati hun, avar, alán, szarmata, 
kun, jász, türk, északi ugor népek hangján mesél a szerző mindazok-
nak, akik örökségül kapták e sokféle nép emlékezetét.
240 oldal, várhatóan november 5.

3990 Ft 
helyett

3190 Ft

A  
népszerű

szerző
legújabb  
sorozata

Kötetenként 
3490 Ft 
helyett

2790 Ft

Kötetenként 
3990 Ft 
helyett

3190 Ft

NYOMOZZ, MINT SHERLOCK 
HOLMES
Segíts Sherlock Holmesnak, a 
világ valaha kitalált legjobb 
detektívjének, és a társának, 
doktor Watsonnak! Legyél te is 
szuper nyomozó, aki pengeéles 
logikával megoldja a könyv 
több mint 35 esetét.
64 oldal, megjelent

Cao Wenxuan
BRONZ ÉS NAPRAFORGÓ
A népszerű kínai ifjúsági- 
regény-író kötete egy rendkívül 
szívhez szóló történet: egy 
kisfiú és egy kislány barátságát 
meséli el. Tanulságos és lebi-
lincselő olvasmány felnőtteknek 
is, hiszen a két gyermek kap- 
csolatán keresztül a kínai lélek 
érzékenységéről és feltétlen 
odaadásáról is nagyon 
sokat megtudhatunk. 
320 oldal, megjelent

3600 Ft 
helyett 

2880 Ft

3400 Ft 
helyett 

2720 Ft

3990 Ft 
helyett 

3190 Ft



QUENTIN TARANTINO
Hollywood brigantija 

A kultikus filmek fotóival és a színfalak 
mögötti felvételekkel gazdagon illuszt- 
rált kötet bemutatja Quentin Tarantino 
sajátos stílusának születését, ihletének 

forrásait és kedvenc színészeivel kialakí-
tott szoros együttműködését. Mindazt, 

ami a filmtörténet egyik legmerészebb és 
leginnovatívabb alkotójává tette. 

176 oldal, várhatóan november 20.

6990 Ft 
helyett 

5590 Ft

A KÉPREGÉNY TÖRTÉNETE
A képregény rendkívül sokszínű műfaj, képes az érzelmekre hatni, a gyűjtők 
jelentős összegeket költenek a ritkaságokra. Most egy olyan kiadványt kínálunk 
az olvasóknak, amely nyomon követi a képregény eredetét, evolúcióját, miközben 
bemutatja legismertebb képviselőit is, amelyeket a műfaj adott nekünk. 
144 oldal, 
várhatóan december 15.

4990 Ft 
helyett 

3990 Ft

Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila
AZ ALPOKALJA
A népszerű szerzőpáros legújabb 
kötete az Alpok keleti nyúlványát alkotó 
hegyvidékre kalauzol el, Kőszeg, Sopron, 
Szombathely kincseit bemutatva.
80 oldal, megjelent

Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila
VÁRAK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 

A Kárpát-medence területén a középkor-
ban több mint ötszáz vár épült. A ma már 

jószerével csak romokban látható erődít-
ményeket mutatja be az album.

176 oldal, várhatóan november 5.
3800 Ft 
helyett 

3040 Ft

6800 Ft 
helyett 

5440 Ft

ARANY KLASSZIKUSOK BŐRKÖTÉSBEN 
Akár egy finom ékszerdoboz, olyan soroza-
tunk egy-egy kötete. Az Arany Klasszikusok a 
magyar irodalom kimagasló életműveit öleli föl, 
különleges bőrkötéses kiadásban.
megjelent,  
utolsó darabok! • ARANY JÁNOS  

Összegyűjtött versek

• ADY ENDRE  
Összegyűjtött versek

• JÓZSEF ATTILA  
Összegyűjtött versek

• RADNÓTI MIKLÓS  
Összegyűjtött versek

Kötetenként 
20 000 Ft 

helyett 

16 000 Ft

Gavin Edwards 
TOM HANKS SZERINT A VILÁG
Tom Hankset mindenki ismeri és 
szereti. De csak kevesen ismerik 
életének részleteit. A színész elmeséli 
több mint 60 év történéseit, életének 
szomorú és boldog eseményeit, 
beszél szenvedélyeiről és hobbijairól, 
munkájáról és magánéletéről. 
368 oldal, megjelent

HOFI NAPLÓJA

Ez az egyedülálló kötet Hofi 
Géza saját kezűleg alkotott képes 
„naplójából”, interjúiból, pálya- és 
kortársak visszaemlékezéseiből 
kikerekedő színes életrajz, amely 
végigkíséri a művész hatalmas ívű 
pályáját. A különleges naplót fotók 
és más kordokumentumok, Hofi 
Ildikóval és Gajdó Tamás színház-
történésszel készült beszélgetés, 
valamint a teljes pályát átfogó 
adattár gazdagítja. Mindemellett 
képet kapunk az egykori tehetsé- 
ges porcelánfestő (!) grafikusi 
oldaláról, és különleges melléklet-
ként átnyújtunk egy igazi relikviát: 
„HOFI-POFI”-nak 
a magyar fociról készített 
karikatúrasorozatát. 
256 oldal, megjelent

Erin Carlson
MERYL STREEP – Hollywood királynője

Magával ragadó, inspiráló portré az élő 
legendáról és színészi játékáról.  

A könyv bemutatja a félelmet nem 
ismerő színésznő elsöprő sikert arató, 
ikonikus filmszerepeit, elhivatottságát 

és azt a tagadhatatlan hatást, amit 
a filmművészetre és a popkultúrára 

gyakorolt. 352 oldal, megjelent

7990 Ft 
helyett 

5590 Ft

4500 Ft 
helyett 

3600 Ft 4500 Ft 
helyett 

3600 Ft



TELJES SOROZATOK 50% ENGEDMÉNNYEL

  1. Botticelli
  2. Van Gogh
  3. Leonardo da Vinci
  4. Gauguin
  5. Renoir
  6. Klimt 
  7. Turner
  8. Monet
  9. El Greco

19. Goya
20. Kandinszkij
21. Rembrandt
22. Chagall
23. Velázquez
24. Miró
25. Toulouse-Lautrec
26. Michelangelo

10. Cézanne
11. Picasso
12. Modigliani
13. Matisse
14. Dürer
15. Dalí
16. Degas
17. Rubens
18. Bosch

1. A világegyetem
2. Őslények és hüllők
3. Emlősök
4. Tűzhányók és földrengések
5. Madarak
6. Evolúció és genetika
7. Növények és gombák
8. Kőzetek és ásványok

  9. Az emberi test 1.
10. Az emberi test 2.
11. Halak és kétéltűek
12. Gerinctelenek
13. Klíma
14. Energia és mozgás
15. A világűr felfedezése
16. Modern technológiák

VILÁGHÍRES FESTŐK – 26 KÖTET

TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
ENCIKLOPÉDIA – 16 KÖTET

NAGY CIVILIZÁCIÓK – 12 KÖTET
Lenyűgöző ősi kultúrák nyomában

A könyvsorozat átfogó képet ad a Földünkön 
hajdan virágzó, letűnt civilizációk misztikus 
világáról.
  1. Ókori Görögország
  2. Maják
  3. Ókori Róma
  4. Mezopotámia
  5. Kína
  6. Bizánc 
 

  7. Perzsák
  8. Kelták és vikingek
  9. A zsidóság 
10. India
11. Iszlám
12. Ókori Egyiptom

  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 HANGOSKÖNYV-SOROZAT – 20 DB MP3 CD

A 20 CD együtt  
33 100 Ft  

helyett 

16 550 Ft

BRITANNICA HUNGARICA 
NAGYLEXIKON  
25 kötet
Az utolsó nyomtatott magyar nyelvű nagylexikon
rendkívüli kedvezménnyel!

ÖRÖK ÉRTÉK A VÁLTOZÓ VILÁGBAN

Ellenőrzött információk – hiteles, időtálló tartalom
Nemzetközi, szakmailag elismert szerkesztőség 
Színes, látványos oldalak, elegáns, aranyozott díszkötés.
10 500 oldal • 40 000 szócikk • Több ezer  
magyar vonatkozás • Több mint 10 000 színes  
illusztráció, kép és térkép.

Teljes sorozat 
85 250 Ft  

helyett  
39 900 Ft

  1. Kálmán Imre: A csárdáskirálynő
  2. Kacsoh Pongrác: János vitéz
  3. ifj. Johann Strauss: A cigánybáró
  4. Szirmai Albert: Mágnás Miska
  5. Lehár Ferenc: Cigányszerelem
  6. Kálmán Imre: Marica grófnő
  7. Fényes Szabolcs: Maya
  8. Offenbach: Szép Heléna
  9. Lehár Ferenc: A mosoly országa
10. ifj. Johann Strauss: A denevér
11. Jacobi Viktor: Leányvásár
12. Szakcsi Lakatos Béla: Szentivánéji álom
13. Huszka Jenő: Bob herceg
14. Lehár Ferenc: A víg özvegy
15. Zerkovitz Béla: Csókos asszony
16. Kálmán Imre: A bajadér
17. Eisemann Mihály: Bástyasétány 77.
18. Huszka Jenő: Lili bárónő
19. Ábrahám Pál: Viktória
20. Jávori Ferenc Fegya: Menyasszonytánc

TELJES SOROZATOK 50% ENGEDMÉNNYEL

HÍRES OPERETTEK SOROZAT – 20 könyv, 20 CD
Az operett a zenés műfaj különleges csodája. Fülbemászó zenei 
nyelven mesél az őrült szerelemről és annak akadályairól. A CD-ken 
a bécsi és magyar operettek legismertebb dallamai hallhatók. 55 - 65 
percnyi műsoridő lemezenként. A kötetekben a szerző életéről, a CD-n 
szereplő felvételek keletkezéséről, az előadóművészekről, a darab 
tartalmáról, történetéről olvashatunk. Megjelent.

A 20 CD együtt  
33 800 Ft  

helyett 

16 900 Ft

Megjelent.

Megjelent.

Megjelent.

Megjelent.

Megjelent.

Teljes sorozat 
35 880 Ft  

helyett  
17 940 Ft

Teljes sorozat 
46 800 Ft  

helyett  
23 400 Ft

Teljes sorozat 
27 895 Ft  

helyett  
13 900 Ft



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

MEGRENDELÉS:
Kossuth Kiadó Vevőszolgálata: vevoszolgalat@kossuth.hu 

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
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 2021. február 25-ig, a készlet erejéig érvényesek!

www.kossuth.hu

Az új koronavírus üzenete 
A nyugat egészségügyi 
válságának okai és következményei
Szendi Gábor elemzése
 
Védje magát aktívan!
Immunerősítő torna

Dönts helyesen – segítünk! 2020. OKTÓBER 695 FT

Mérgek 
távozzatok!

48 órás Detox-kúra   

A ketogén csoda
nem fogyókúra

 – gyógyító étrend!

HÍRMOZAIKHÍRMOZAIK
•  •  Gyógyulás az ekcémából

•  •  Kiből lesz bagoly,  

kiből pacsirta?

•  •  A tudatosság szintjei

•  •  Alternatív  
módszerek  
szénanátha ellen

•  •  Kutyaszemek  

gyógyítása  
holisztikus  
módszerekkel

 „Utazz” 
és gyógyulj!
Antidepresszánsok 

helyett 
pszichedelikus 

szerek?

Lépjünk időben  
– életet menthet!

9 772498 932002

20010

Természetes 
vírusölők

A SARS-COV-2 ELLENA SARS-COV-2 ELLEN

MAGAZINOK

ROMSICS IGNÁC 
történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagja, a BBC History főszerkesztője
A megújuló BBC History magazin továbbra is aktuálpolitika-mentes, 
érdekes cikkekkel mutatja be a világtörténelem eseményeit és Romsics 
Ignác főszerkesztésével még több exkluzív magyar anyaggal jelenik 
meg. Fizessen elő kedvezményesen a magazinra 2021-re is!  

MOLNÁR 
GABRIELLA

az Amiről az orvos nem mindig 
beszél főszerkesztője

A forradalmian új szemléletű magazin 
olyan hiteles és megbízható információ-

forrás, amely a felelősségteljes döntés 
biztonságát nyújtva valódi segítséget 

jelenthet az egész családnak. Fizessen 
elő kedvezményesen a magazinra 

2021-re is!  


