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Zágoni Balázs – Kürti Andrea

Erdélyi  
gyermekenciklopédia

240x270 mm, 48 oldal, keménytáblás
45 lej / 2900 Ft
A Koinónia Kiadó új sorozatának első kö-
tetében a közvetlen hangú, ugyan akkor 
sok tudnivalót tartalmazó szövegek és az 
igényes, aprólékos illusztrációk az erdélyi 
gyermeket körülvevő világot mutatják be.

Sally Lloyd-Jones

Jézus meséskönyve, a Biblia

160x190 mm, 352 oldal, keménytáblás
59 lej / 3990 Ft
Illusztrálta: Jago
Az utóbbi évtized legjobb gyermekbibliájának 
szerzője egyetlen mesévé fűzi össze a Bib-
lia történeteit, az egyszerűségükben kedves 
illusztrációk minden bizonnyal a gyerekolva-
sók szívéhez nőnek. 

Horváth Zoltán

Nyelvtörő ABC

Versek
195x195 mm, 48 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
Illusztrálta: Moldován Mária
Játékos, rendkívül dallamos, időnként nyelv-
törőbe hajló versek a magyar ABC betűiről, 
a ritka és csengő-bongó szavak áradatát kü-
lönleges képi világ egészíti ki.

Sikó-Barabási Eszter

Kabátvigasz, gombszomor

Mesék
162x175 mm, 92 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
Illusztrálta: Visky Ruth Boglár
„Duplafedelű” mesék: éppúgy szólnak a gye-
rekhez, mint a felolvasó szülőhöz. A szerző 
saját gyerekei látásmódjának megfigyelésé-
ből, és gyerekkori énjének emlékeiből épít-
kezve teremti meg egyedi hangulatú világát. 

Cseh Katalin

Amit nem lehet megenni

Versek
162x175 mm, 60 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
Illusztrálta: Bódi Kati
A kiskamasz-lét nehezen meghatározható 
érzéseiről szólnak Cseh Katalin legújabb 
versei. A kötet társ lehet az ebben az élet-
korban oly nagyra növő magányban, aján-
dékként pedig több lesz, mint figyelmesség.

Újdonságok

Markus Majaluoma

Apa, irány a tenger!

Meseregény
210x265 mm, 36 oldal, keménytáblás
35 lej / 2500 Ft
A finn szerző és illusztrátor ellenállhatatlan 
humorú története során a kétbalkezes apa 
és a három gyerek egy rozzant bárkára tesz 
szert, amely a nap végére a kertjükben tér 
nyugovóra.



Szépirodalom, történelem

Eginald Schlattner

Vörös kesztyű • Fejvesztett kakas (2006-os kiadás)

Regény
140x210 mm, 572, ill. 624 oldal, keménytáblás
A Vörös kesztyű az erdélyi szász író önéletrajzi trilógiájának második kötete. Az 1959-es brassói 
íróper kapcsán Schlattner a kommunista diktatúra sötét éveit idézi meg, a börtönnaplót a koráb-
bi évek izgalmas diákélményei színesítik. A trilógia induló kötete, a Fejvesztett kakas az erdélyi 
szászságnak a nemzetiszocializmushoz való felzárkózásáról vall, egy érzékeny, művelt kamasz 
kalandjai révén.

45 lej / 3500 Ft 36 lej / 3200 Ft

Neagu Djuvara

A románok rövid története 

Esszé 
105x180 mm, 384 oldal, kartonált
29 lej / 2400 Ft
A bojár családból származó történész ro-
mánul tizenegy kiadást megért könyve va-
lóságos fordulatot jelentett az 1989 utáni 
román történetírásban.

Kelemen Attila Ármin

Így működik Markó Béla 

Interjúkötet 
120x185 mm, 184 oldal, kartonált
26 lej / 2200 Ft
Hogyan éli meg az ember, ha ezután nem 
neki kell kimondania az utolsó szót? – az 
interjúkötetben Markó Béla nem csak az 
RMDSZ vezetőváltásáról, de bukaresti ta-
pasztalatairól, kollégáiról, székelyföldi gye-
rekkoráról, verseiről is beszél.

Bengt Pohjanen

A csempészkirály fia

Regény
140x210mm, 208 oldal, keménytáblás
29 lej / 2400 Ft
Először jelent meg magyar nyelven olyan 
kötet, amelyet a finnugor nyelvcsaládhoz 
tartozó méenkieliből fordítottak. Az ön-
életrajzi regény elragadó humorral ábrázol-
ja a finn–svéd határvidéken élő kisebbség  
mindennapjait.

Állomás, éjszaka

Antológia
120x185 mm, 64 oldal, puha, füles borító
18 lej / 1500 Ft
Bodor Ádám Állomás éjszaka (1978) című 
novelláját folytatja tíz erdélyi szerző, „úgy 
fejezi be mindenki, ahogy akarja vagy tudja.” 
(Vida Gábor)

Máté Angi

Mamó

Regény
113 x 180 mm, 120 oldal, keménytáblás
28 lej / 2400 Ft
Az író első kötetével friss hangot hozott a 
magyar irodalomba, a nagymamája mellett 
felnövő kislány történetének elbeszélése so-
rán egy új, valóságbogozó, gyermeki nyelvre 
csodálkozhat rá az olvasó.
A harmadik kiadás 2014-re várható.

Kányádi Sándor

Volt egyszer egy kis zsidó

Versek
195x195 mm, 144 oldal, keménytáblás
35 lej / 2700 Ft
E könyv versei a századunkban elsüly-
lyedt máramarosi zsidó világról valla-
nak, a jiddis népköltészet néha csip-
kelődő, ravasz, játékos, máskor szerel-
mes vagy szívszorongató művei révén. 

Sándor Iván

A futár

Regény
140x210 mm, 222 oldal, keménytáblás
24 lej / 1980 Ft
Sándor Iván regényében az 1848-as forra-
dalom elbukása miatt, nehezen bogozható 
konfliktus-gubancként szállt ránk mindaz, 
amivel gyürkőzni még ma is feladatunk.

Flann O’Brien

Úszikkétmadáron

Regény
140 x 210 mm, 332 oldal, keménytáblás
28 lej / 2400 Ft
Ezzel a paródiaregénnyel a szerző elfoglal-
hatta méltó helyét a 20. század világirodal-
mának nagyságai között, mint az irodalmi 
posztmodern egyik első képviselője.
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Színház, filmművészet

Andrei Şerban

Életrajz

121×201 mm, 400 oldal, kartonált
34 lej / 2400 Ft
„Meg kell írnom, szükségem van rá”, írja 
Andrei Şerban könyve bevezetőjében. A ne-
ves rendező fél évszázad világszínházi ta-
pasztalatát osztja meg olvasóival.

Georges Banu

A beszédtől az énekig

Esszé
121×201 mm, 120 oldal, kartonált
24 lej / 1850 Ft
Az énekről a beszédre való átváltás, a nyelvi 
kommunikációról a zenei kifejezésre való 
áttérés élményéről vallanak ebben a kötet-
ben Georges Banu és Michelle Kokosowski 
beszélgetőtársai – neves rendezők, színé-
szek, zeneszerzők.

Király Hajnal

Könyv és film között

Esszé
165x235 mm, 182 oldal, kartonált
35 lej / 2700 Ft
A szerző az irodalom és a film párbeszéde 
kapcsán az adaptációról és annak a vizuá-
lis kultúrában, illetve az irodalmi, kulturális 
hagyományőrzésben betöltött szerepéről 
értekezik ebben a könyvben.

Upor László

Majdnem véletlen

Monográfia
140x215 mm, 246 oldal, keménytáblás
31,58 lej / 1950 Ft
Az első magyar nyelvű Stoppard-mono grá-
fia: érdekfeszítő, elegáns stílusban megírt 
életrajz, tudós korrajz, műfajtörténet, alko-
tás-lélektani körutazás, és leginkább Tom 
Stoppard eddigi műveinek élvezetes, értő, 
alapos és élményszerű értelmezése.

Margitházi Beja

Az arc mozija

Esszé
165x235 mm, 284 oldal, kartonált
35 lej / 3300 Ft
A könyv az arc témáját a közelkép és a film-
stílus kontextusában tárgyalja. Az egyes fe-
jezetek szempontjai, megközelítési módjai 
több oldalról szándékoznak tükröt tartani a 
nagyközeli-témának.

Matei Vişniec

III. Richárd betiltva

Drámák
121×201 mm, 400 oldal, kartonált
34 lej / 2400 Ft
Erős szituációk, éles humor és a színház – 
a társadalom kicsinyített mása – elmélyült 
ismerete hatja át a szikrázóan okos, olvas-
mányként is kivételesen élő színműveket.

David Zinder: Test – hang – képzelet; Myriam Bloedé: Nagy József síremlékei; Georges Banu: A felügyelt színpad; Láng Zsolt: Játék a kriptában; Stop the Tempo.  
Fiatal román drámaírók; Georges Banu: Brook és az egyszerű formák színháza.

32 lej / 2200 Ft 26 lej / 1850 Ft 26 lej / 1850 Ft 26 lej / 1850 Ft24 lej / 1980 Ft 34 lej / 2400 Ft

Színházi könyvek sorozat (121x201 mm, kartonált)

Helmut Stürmer: 

Scenografii. Stage design.  

Bühnenbilder

Album
87 lej / 7800 Ft
232x320 mm, kartonált

De la Shakespeare  

la Sarah Kane.  

Shakespeare-től  

Sarah Kane-ig

Album
62 lej / 4980 Ft
232x320 mm, kartonált
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Keresztyén hitélet és teológia

Visky Ferenc  

Méz a sziklából 

Áhítatok
110x165 mm, 544 oldal, keménytáblás
26 lej / 1980 Ft 
Visky Ferenc református lelkésznek az év 
minden napjára szóló bibliai elmélkedé-
sei hiteles bizonyságai az Istennel való élő 
kapcsolatnak, olyan egyetemes témákat fe-
szegetnek, mint a boldogság, a szenvedés 
és a szabadság.

Luther Márton

Mélysége és magassága 
Áhítatok az év minden napjára

Áhítatok
110x165 mm, 432 oldal, keménytáblás
29 lej / 2400 Ft
Luther veretesen biblikus igehirdetéseinek 
gyűjteménye kiapadhatatlan forrás mindazok 
számára, akik Isten igéjében megerősítést és 
bátorítást keresnek.

Biblia – Kecskeméthy István  

fordítása

133x200 mm, 1594 oldal, keménytáblás 
48 lej/4800 Ft
A nagyalakú, gyönyörű rajzolatú betűkkel 
létrejött kézirat fennmaradása igazi csoda, 
a második világháborút követően folyama-
tosan rejtegetni kellett. Kecskeméthy István 
egyedülálló munkáját most másodízben 
vehetjük kézbe.

Visky Júlia

Ima

94x140 mm, 204 oldal, keménytáblás
20 lej / 1500 Ft
Visky Júlia rendkívül őszinte, személyes 
és alázatos gesztusa az imagyűjtemény, 
melyben azt nézi meg, hogyan beszéltek és 
imádkoztak Istenhez a Bibliában, s mi ho-
gyan juthatunk ebbe az imádkozó-beszélge-
tő viszonyba.

Kósa László

Tartozni valahová

Esszék
130x200 mm, 200 oldal, keménytáblás
24 lej / 1750 Ft
A keresztyénség nagy családjában a hitbeli 
mellett számos történelmileg és kulturá-
lisan is meghatározott kötődéssel találko-
zunk. A történész, néprajzkutató a reformá-
tussággal való azonosulás kapcsán fejti ki 
nézeteit. 

Voicu Bojan

Proiectul Iisus. Jézus terv.  
Jesus Project

Album
195x195 mm, 88 oldal, keménytáblás
32 lej / 2200 Ft
„Egy szép napon elhatároztam, hogy meg-
keresem az igazi Jézust. Meglepő helyeken 
akadtam rá.”

Jakab Sándor

Istennek össze nem adható  

csodája

Önéletrajz
114x180 mm, 120 oldal, kartonált
15 lej / 1300 Ft
A gyülekezetében gondnoki tisztséget be-
töltő szerző 1958-ban államellenes szervez-
kedés vádjával börtönbe kerül. Önéletírá-
sában társadalmi és egyéb különbségeket 
feloldó barátságokról mesél.

Lucie Kaennel

Antiszemita volt-e Luther?

Esszé
113x180 mm, 116 oldal, keménytáblás
10 lej / 1850 Ft
Luther számára a zsidóság ugyanolyan fe-
nyegetettséget jelentett a keresztény hitre 
nézve, mint amilyet az eretnekek, a pápisták 
és a törökök képviseltek. Ez a könyv arra is 
kitér, hogyan használták Luther ilyen témájú 
írásait a nácizmus idején. 

Puritán tanítók sorozat 

Az angol, skót és holland reformáció 
második hullámának nagy  sikerű hit-
ébresztő értekezéseinek kiskönyvtára. 
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Keresztyén hitélet és teológia

Timothy Keller

Hit és kételkedés

140x200 mm, 300 oldal, kartonált
35 lej / 2500 Ft
A sokezer főt számláló New York-i gyüleke-
zet világhírű lelkésze, Timothy Keller szá-
mos előítéletet eloszlat, majd meggyőző 
válaszokat ad a hívőkben és nem hívőkben 
felmerülő kételyekre.

Timothy Keller

A tékozló Isten

140x200 mm, 112 oldal, kartonált
25 lej / 1650 Ft
A híres New York-i lelkipásztor szerint Jé-
zus ismert példázatának igazi címzett-
je a mindenkori „idősebb testvér”, a kegyes 
gyülekezeti tag, aki sokkal inkább elveszett, 
mint a lázadó fiatalabb.

Szűcs Teri – Szabó Péter

Deltai haggada

Album
240x271 mm, 48 oldal, kötött
39 lej / 2900 Ft
A Deltai haggada a magyar irodalomban 
majdhogynem egyedülálló – Gulág-el be szé-
lés, fikció, valóság-irodalom, képeskönyv, 
művészkönyv. 

Visky Ferenc

The Foolishness of God 

110x170 mm, 120 oldal, kartonált
24 lej / 1600 Ft
A református lelkész 1958-ban egy konstruált 
per nyomán kerül a szamosújvári börtön-
be, ahol életre szóló barátságot köt Richard 
Wurmbrand bukaresti, evangélikus lelkész-
szel. A Fogoly vagyok című könyv és jelen, 
angol nyelvű fordítása kettejük barátságának 
mozzanatait eleveníti fel.  

Berke Krisztina, Karczagi Sándor

Az utolsó erdélyi gályarab

Önéletrajz
114x180 mm, 160 oldal, kartonált
18 lej / 1600 Ft
Karczagi Sándor elkötelezett papi munkáját 
a kommunista rendszer húsz év szabad-
ságvesztéssel jutalmazta. Leírásában döb-
benetes kép tárul elénk Románia valamikori 
értelmiségi rétegének a munkatáborokban 
töltött életéről.

Dr. Széplaki Kálmán

A gáncs nélküli lovag

Beszélgetőkönyv
114x180 mm, 80 oldal, kartonált
22 lej / 1800 Ft
A Duna-csatorna munkatáborában töltött 
börtönévek nemcsak szenvedést hoztak az 
ügyvéd számára – sorstársai között olya-
nokkal találkozott, akiknek köszönhetően 
Istennek szentelhette életét.

Søren Kierkegaard

Imák

100x150mm, 176 oldal, keménytáblás,  
vászonborító 
29 lej / 2400 Ft
Illusztrálta: Mészáros Márta
A kötet 81 dán eredetiből fordított imát 
tartalmaz tematikus elrendezés szerint, 
mint például: szenvedés, követés, bűnbá-
nat, józanság stb.

Szikszai Béni

Zsoltármagyarázatok I., II., III.

108x171 mm, 3 kötet, keménytáblás
78 lej / 4950 Ft
Szikszai Béni a második világháború utáni 
magyar szellemi ébredés kiemelkedő szemé-
lyisége. Igemagyarázatait a hétköznapi élet-
ből vett, közvetlen és megragadó példáza-
tokkal, önvallomásos történetekkel fűszerezi. 
Előkészületben 
Szikszai Béni: Ahogy én láttam

2. kiadás

John Eldredge

Eposz. Isten 
története 

105x180 mm, 112 
oldal, kartonált
15 lej / 1200 Ft
Minden nagyszerű 
történet az igazi 
Történetről mesél.

Denise George

Johnny Cornflakes  
A papné esete a 
hajléktalannal

105x180mm, 108 oldal, 
kartonált
15 lej / 1200 Ft
Egy idős hajléktalan 
meséje, aki felforgat, 
majd összekovácsol egy 
közösséget.

Alex MacDonald

Mondd el a 
történetet.  
Az ács

105x180 mm, 152 
oldal, kartonált
18 lej / 1500 Ft
Bibliai történetek, 
egy-egy szereplő 
szemszögéből.
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Gyermekkönyvek

Demény Péter

Hóbucka Hugó a mókusoknál

Meseregény 
162x175 mm, 48 oldal, keménytáblás
19 lej / 1600 Ft
Illusztrálta: Keszeg Ágnes
Hogyan lehet egy hóembert szétszedni az-
tán összerakni? Melyik az a honlap, amely-
ről információk tudhatók meg a Hó és Hi-
deg birodalmáról?

Bibliai történetek sorozat

195x195 mm, kötött
A kortárs magyar irodalom meghatározó alakjai igényes, ízes nyelvű tolmá-
csolásában a bibliai történetek Kees de Kort holland grafikus klasszikussá vált 
illusztrációi mentén.

14,50 lej / 1450 Ft

14,50 lej / 1450 Ft

14,50 lej / 1450 Ft

Kincses Képeskönyv sorozat

240x271 mm, keménytáblás
Szerkesztette: Zágoni Balázs, illusztrálta: Jánosi Andrea
A Koinónia és a Projecto graph közös kiadványai. A Kincses Képeskönyvek a város 
születésének és fejlődésének történetét mutatják be színes illusztrációk mentén, nem 
csak gyerekek számára.
Előkészületben: Székesfehérvár. 
A Kincses Képeskönyv Kolozsvár és Marosvásárhely újrakiadása 2014. őszére várható.

39 lej / 2990 Ft
39 lej / 2990 Ft

39 lej / 2990 Ft
39 lej / 3300 Ft

39 lej / 2990 Ft

Hervay Gizella

Kobak könyve

200x284 mm, 142 oldal, keménytáblás
39 lej / 2900 Ft
Illusztrálta: az Oscar-díra jelölt M. Tóth Géza
Több nemzedék kedvelt olvasmánya a Kobak 
könyve, bölcs humora, a lebilincselő szépsé-
gű történetekből áradó szeretet gyermekiro-
dalmunk klasszikus művei sorába emelték a 
meseregényt.
A harmadik kiadás 2014-re várható.

Zágoni Balázs

Barni és a lányok

Mesék
165x175 mm, 118 oldal, keménytáblás
26 lej / 1980 Ft
Illusztrálta: Schmal Róza
Barnival nagyon sok minden történt, mió-
ta megjelent a Barni könyve. De legfonto-
sabb még iscsak az volt, hogy testvére szü-
letett. Nem is egy, hanem mindjárt kettő!

Zágoni Balázs

Barni Berlinben

Meseregény
165x175 mm, 122 oldal, keménytáblás
26 lej / 1980 Ft
Illusztrálta: M. Tóth Géza
Barni könyvének főhőse belopta már magát a 
gyermek- és felnőtt olvasók szívébe. A szerző egy 
újabb Barni-könyvvel kívánja megajándékozni 
olvasóit. Ezúttal Berlinbe kalauzolja el őket.

Zágoni Balázs

Barni könyve

Mesék
162x175mm, 112 oldal, keménytáblás
26 lej/ 1980 Ft
Illusztrálta: Schmal Róza
Barni egy igazi négyéves kolozsvári kis-
fiú, akivel az elmúlt években nagyon izgal-
mas dolgok történtek. Érdekes helyekre 
utazott, de még otthon, az udvaron és az 
utcán is rendkívüli kalandokba keveredett. 

Zágoni Balázs

Barniék tele

Mesék
162x175mm, 72 oldal, keménytáblás
24 RON, 1800 Ft
Illusztrálta: Visky Ruth-Boglár
„Zágoni Balázs tud néhány varázsigét, ami-
től a gyermekolvasó kezébe repül, és akár 
száz oldalon át ott is marad a könyv.” 
(Zsigmond Emese)
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Gyermekkönyvek

Karácsonyi ajánlatunk

Balázs Imre József

Blanka birodalma

Versek
195x195 mm, 60 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
Illusztrálta: Keszeg Ágnes
Blanka szemével a világ izgalmasabb, a 
kaleidoszkóp-tarkaságú ké peken a gyer-
mek életterei csodálatos állatokkal, me-
sebeli lényekkel népesednek be.

Gergely Edó

Monyómesék

165x175 mm, 72 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
Illusztrálta: Kürti Andrea
Gergely Edó szereplői láthatatlanok – de a 
gyerekek, az állatok, a szeretni tudó emberek 
könnyen felismerik a monyókat még akkor is, 
ha éppen plüssmacinak álcázzák magukat.

Voicu Bojan

Hörcsögmesék

162x175 mm, 60 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
Illusztrálta: Jánosi Andrea
Az író, fotográfus, kiadóigazgató első 
meséskönyve hörcsögökről szól, de leg-
alább annyi szó esik a családról, gyere-
kekről, szülőkről, és a nagymamáról is.

Andri Snaer Magnason

A kékbolygó története

162x175mm, 120 oldal, keménytáblás
29 lej / 2400 Ft
Illusztrálta: Kovács Katalin
A kékbolygó kis szigetén az örökifjú gyer-
meklélek önfeledt, kiapadhatatlan derűje és 
harmóniája honol. Egyszer csak váratlanul 
becsapódik a szigetlakók életébe űrhajóján 
Hahó Jónapot…

Simon Réka Zsuzsanna

Pukka és az évszakok

Mesék
195x195mm, 108 oldal, keménytáblás
29 lej / 2400 Ft
Illusztrálta: Kovács Katalin
Kapukki Pukka, az erdei manó, huncut, já-
tékos és gondoskodó koboldok rokona: a 
Lombgyűrű erdőben lakik. Konfliktusokat 
old meg, kibékíti és megvigasztalja az erdő 
lakóit, segít nekik, de meg is tréfálja őket.

Klein-Varga Noémi – Nádori Gergely

Nagy az Isten állatkertje

Bibliai történetek
195x195mm, 96 oldal, keménytáblás
29 lej / 2400 Ft
Illusztrálta: Kispál Éva
Ismert bibliai történeteket mondunk el az 
állatok szemszögéből. Megszólal a Péter-
nek kiáltó kakas, az Illést tápláló holló és 
Dániel oroszlánja is – hiszen ezek a törté-
netek az ő történeteik is.

Berszán István

Angyalok meséi 

162x175mm, 72 oldal, keménytáblás
24 lej / 1800 Ft
Illusztrálta: Szabó Zelmira
A ravasz ötletekkel és nyelvi játékkal te-
lített mesék olyan világot tárnak elénk, 
melyben az angyalok jóféle történeteket 
kerekítenek ki körülöttünk.

Kiss Bitay Éva

Fantasztikus földgolyó

Ismeretterjesztő könyv
190x280 mm, 184 oldal, kötött
39 lej / 2900 Ft
Illusztrálta: Ferencz Erzsébet
Kiss Bitay Éva az élővilág olyan kuriózumait 
tárja elénk, amelyek a gyerekek mellett a fel-
nőtteket is méltán ámulatba ejthetik.

Legszebb karácsonyi ajándék 

a nátha

Antológia
240x271 mm, 72 oldal, keménytáblás
35 lej / 2700 Ft
Illusztrálta: Szabó Zelmira
Kortárs erdélyi szerzők igényes, ízes nyel-
vű, fordulatos meséi a karácsonyról.

Axel Hambreus

Az első karácsonyi  

ajándékok legendája

Színmű
195x195 mm, 48 oldal, keménytáblás
24 lej / 1980 Ft
Illusztrálta: Keszeg Ágnes
A svéd szerzőnek a három pásztorról szóló 
története most mese és színdarab formájában.
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A Koinónia Kiadó üzlete
Könyvtér, Kolozsvár

Mărginaşă u. 42. sz.
(az agrártudományi  
egyetem melletti kis utca)
00-40-264-450119 
00-40-753-459413
office@koinonia.ro

Nézzen be hozzánk
vagy rendeljen online!
20% kedvezményt
biztosítunk minden
Koinónia könyvre!

Magyarországi 
megrendelés

Prospero Disztribúció
www.prosperod.hu 
1066 Budapest, 
Weiner Leó u. 20.
Tel.: (06-1) 301-0642

Az összes raktáron lévő könyv 
megtalálható partnerünknél!

9
7

8
9

7
3

9
6

6
2

9
0

0

IS
B

N
 9

7
8

-9
7

3
-9

6
6

2
9

-0
-0

Lucian Boia

Miért más Románia?

Esszé
120x180 mm, 124 oldal, kartonált
22 lej / 1990 Ft
Legutóbbi kötetével a történész kilép a his-
torikus eddigi, rigurózus szerepéből, és az 
olvasmányosan színvonalas tudományos ér-
tekezés medrében tekinti át a román társada-
lom fejlődéstörténetének dilemmáit.

Gombola András

Vívódások

Önéletrajz, közreadja Visky Anna
114x180 mm, 176 oldal, kartonált
29 lej / 2500 Ft
Az egykori vívóbajnok önéletrajza izgalmas re-
gény és korrajz, egyben sodró erejű vallomás 
az alkohol-, a drog- és a szexfüggőséggel való 
küzdelemről, az önismeretre való törekvésről.

Tanith Carey

Hová tűnt a kicsi lányom?

Gyermeknevelés
110x200 mm, 280 oldal, kartonált
35 lej / 2500 Ft
Az egészségnevelésre szakosodott londoni 
újságíró a korai anorexia és szexualizáció je-
lenségét járja körül, gyakorlati tanácsokkal is 
szolgálva a szülők számára.

Georges Banu

Szeretni és nem szeretni  

a színházat

Esszé
121x201 mm, 152 oldal, kartonált
29 lej / 2500 Ft
A „színházfilozófiai” jellegű gondolatmenet 
a színház kedvelésének és elutasításának té-
makörét járja körül, a művész-kritikus saját 
példáján is szemlélteti, hogy a legavatottabb 
nézőből is válhat időnként „rossz néző”.

Horváth Levente

Két találkozás között

Áhítatok
110x165 mm, 216 oldal, keménytáblás
35 lej / 2500 Ft
A bibliai magyarázatok a szerző különböző 
alkalmakkor elhangzott prédikációinak szer-
kesztett változatai, amelyek családi, közös-
ségi eseményekhez kínálnak tartalmas olvas-
mányt az év minden vasárnapjára.

John és Stasi Eldredge

Elbűvölő

Lelkigondozás
110x200 mm, 376 oldal, kartonált
35 lej / 2500 Ft
A szerzőpáros a női lélek titkát szeretné fel-
deríteni, hiteles szavaik személyes példákon 
keresztül válnak megindítóan bensőségessé.

Újdonságok
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