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Újdonságok

Gál Andrea

Fecske utca 12.

Mesék
162x175 mm, 80 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
Illusztrálta: Bódi Kati
Huba és Fülöp kisvárosi lakótelepen élnek, és 
minden zugát ismerik: tudják, mi a teendő, ha 
kismacskát rejtegetnek, és azt is, kit kell kér-
dezni a legjobb gyerekkönyvről.

Markus Majaluoma

Apa, mikor jön a Mikulás?

Meseregény
210x265 mm, 36 oldal, 
keménytáblás
35 lej / 2500 Ft
A fi nn szerző és illusztrátor újabb Apa-
könyve a már ősszel kezdődő mikulásvá-
rásról és egy esti kalamajkáról.

Szőcs Margit

Madarász Béni, avagy az 
űrparittyás ajándéka

Mesék
162x175 mm, 88 oldal, keménytáblás
Illusztrálta: Kürti Andrea 
26 lej / 2200 Ft
A Nap hullatja tejfogait? Hogyan fordítja 
vissza egy madár az idő kerekét? Három jó 
barát különös kalandjai.

Kiss Bitay Éva

Az erdő lakói

Mesék
162x175 mm, 88 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
 Illusztrálta: Guba-Kerekes Zsuzsa
Kisgyermekeknek szánt, izgalmas 
ismeretterjesztő mesék erde-
ink állatairól, növényeiről.

Botházi Mária

Boldogság juszt is a tiéd

Rövidpróza 
120x185 mm, 120 oldal, kartonált
26 lej / 2200 Ft
Milyen ma Erdélyben nőnek lenni: Botházi Mária rö-
vidprózái, publicisztikái legjavát olvashatjuk ebben 
a kötetben.

Visky András

Ki innen

Drámák
121x201 mm, 352 oldal, kartonált
29 lej / 2500 Ft
Az emlékezet, a múlt pontos, személyes és éles meg-
idézése – az utóbbi tíz évben született drámáival 
Visky András belső (idő)utazásra invitálja olvasóit.

Aczél Dóra

Fájdallam

Regény
113x180 mm, 168 oldal, keménytáblás
29 lej / 2500 Ft
Élet és halál mezsgyéjén játszódik Aczél Dóra tör-
ténete. Könyve egyaránt szól testi valónk esendő-
ségéről, de arról is, hogy van, amikor egy pillanat 
mindenért kárpótolhat.



Szépirodalom, történelem, közélet

Eginald Schlattner

Vörös kesztyű • Fejvesztett kakas

Regény
140x210 mm, 572, ill. 624 oldal, keménytáblás
A Vörös kesztyű az erdélyi szász író önéletraj-
zi trilógiájának második kötete. Az ötvenes 
években, a brassói íróperben elítélt szerző 
börtönnaplóját a korábbi évek diákélményei 
színesítik. Az első kötet, a Fejvesztett kakas 
izgalmas korrajz a soknemzetiségű Erdélyről, 
egy érzékeny, művelt kamasz látószögéből.

36 lej / 3500 Ft

36 lej / 3200 Ft

Magyari Tivadar

Megszokás első látásra

Humoreszk
120x185 mm, 184 oldal, kartonált
25 lej / 2200 Ft
Szentes Zágon fotóival
„Betta néni, aki, mióta nyugdíjas, levessel 
és barna rántással foglalkozik” – Magyari 
Tivadar humoreszkjeiben kevés szóval, de 
annál találóbban teremti meg szereplőit: 
a szomszédot, a volt iskolatársat, a piaci 
árust vagy a hajdani focizseni műsimítót.

Gombola András

Vívódások

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

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.

Jane Austen levelei

Fordította Vallasek Júlia 
110x200 mm, 232 oldal, kartonált
26 lej / 2500 Ft
Jane Austen főként családtagjaihoz írt levele-
iből első ízben jelenik meg – kötetbe gyűjtve 
– magyar nyelvű válogatás. Az író a regénye-
ire jellemző precizitással rögzíti a hétközna-
pok történéseit, személyes benyomásokat 
közvetítve Anglia korabeli társadalmi-kultu-
rális életéről.

Zágoni Attila

Kozmikus potyautas

Paródia, humoreszk
120x200 mm, 340 oldal, kartonált
29 lej / 2500 Ft
Zágoni Attila stílusparódiái a romániai ma-
gyar irodalom hetvenes-nyolcvanas éveinek 
lenyomatát adják: humorral és rendkívüli 
odafi gyeléssel skiccelte fel kortársai modo-
rosságait, stílusfordulatait.

Magyari Tivadar

A ragasztott ház

Kisregények
120x185 mm, 312 oldal, kartonált
29 lej / 2500 Ft
Kolozsvár-mitológia, égi és földi szerelem, 
egy elképzelt, mégis valóságos brassói ál-
lomás – a témájukban, megközelítésükben 
olyannyira különböző kisregényeket a szer-
ző egyéni hangja, szellemessége rokonítja.

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
35 lej / 2700 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.

Kányádi Sándor

Volt egyszer egy kis zsidó

Versek
195x195 mm, 144 oldal, keménytáblás
25 lej / 2700 Ft, CD-vel: 52 lej / 4900 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. 
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Szépirodalom, történelem, közélet

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.

Borbély Tamás

Van-e élet az autonómia után?

Interjúk
120x185 mm, 270 oldal, kartonált
23 lej / 1990 Ft
Mi lenne, ha megvalósulna az autonómia? A 
fogalomról mindenki hallott már, de annál ke-
vesebben vannak, akik végig is gondolták a vá-
laszt az előbbi kérdésre. Borbély Tamás gazda-
sági és társadalomtudományi szakemberekkel 
folytatott izgalmas beszélgetéseket a témáról.

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

Peter Brook és az 
egyszerű formák színháza

121x201 mm, 512 oldal, kartonált
34 lej / 2400 Ft
A rendező, a színész és a közönség estéről 
estére megpróbálja újraképzelni a teljessé-
get, az Egészet. Egy üres tér, egy bot, egy 
színész, pár néző – és játszani kell. Ezt ta-
nítja Peter Brook.

Király Hajnal

Könyv és fi lm között

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

Margitházi Beja

Az arc mozija

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

32 lej / 2200 Ft 26 lej / 1850 Ft 16 lej / 1850 Ft 15 lej / 1850 Ft10 lej / 1980 Ft

Színházi könyvek sorozat (121x201 mm, kartonált)
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Színház, fi lmművészet

Lucian Boia

Miért más 
Románia?

Esszé
120x180 mm, 124 oldal, 
kartonált
22 lej / 1990 Ft
A román társadalom 
fejlődéstörténetének 
dilemmái – közérthe-
tően.

Lucian Boia

A Nyugat 
hanyatlása

Esszé
120x180 mm, 120 
oldal, kartonált
22 lej / 1990 Ft
Véget ér-e a nyugati vi-
lág hegemóniája, me-
lyek a lehetséges forga-
tókönyvek?

Lucian Boia

Románia 
elrománosodása

120x180 mm, 120 
oldal, kartonált
22 lej / 1990 Ft
A történész a román 
nemzetállam kialaku-
lásáról, a kisebbségek 
megfogyatkozásáról 
beszél új könyvében.
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Keresztyén hitélet és teológia

John és Stasi Eldredge

Elbűvölő

Lelkigondozás
110x200 mm, 376 oldal, kartonált
35 lej / 2500 Ft
A szerzőpáros a női lélek titkát szeretné 
felderíteni, hiteles szavaik személyes példá-
kon keresztül válnak megindítóan bensősé-
gessé.

John Eldredge

Kalandvágyó, harcos, hős

Lelkigondozás
110x200 mm, 320 oldal, kartonált
35 lej / 2500 Ft
A férfi szív titkait, a kalandvágyat, a Szépség 
utáni sóvárgást elemzi könyvében a népsze-
rű író, előadó és lelkigondozó, aki úgy véli, a 
társadalmi nyomás alól egyedül a mélyebb 
megértés szabadíthatja fel az embert.

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.

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.

Puritán tanítók sorozat 

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

John Eldredge

Eposz. Isten 
története 

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

Denise George

Johnny Cornfl akes. 
A papné esete a 
hajléktalannal

105x180mm, 108 oldal, 
kartonált
10 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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Timothy Keller könyvei
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Keresztyén hitélet és teológia

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.  

Not by Bread Alone

110x170 mm, 104 oldal, kartonált
20 lej / 1500 Ft
A Szentírás étkezéssel, hálaadással kap-
csolatos igéit, továbbá több hagyományos 
imádságot tartalmazó Nem csak kenyérrel 
című kötet immár angol nyelven is elérhe-
tő az olvasók számára.

Szikszai Béni

Ahogy én láttam

170x240 mm, 500 oldal, keménytáblás
49 lej / 3990 Ft
Szikszai Béni (1908–1985), a Bethánia CE 
Szövetség főtitkárának a 20. századi ma-
gyar ébredéstörténetről írt feljegyzései át-
fogó képet nyújtanak a magyar református 
egyház állapotáról, a mozgalmakká terebé-
lyesedő megújítási küzdelmekről. 
Újranyomás várható

Szikszai Béni

Zsoltármagyarázatok I., II., III.

108x171 mm, 3 kötet, keménytáblás
59 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. tokkal, önvallomásos történetekkel fűszerezi.

Horváth Levente

Két találkozás között

Áhítatok
110x165 mm, 216 oldal, keménytáblás
35 lej / 2500 Ft
A bibliai magyarázatok a szerző különbö-
ző alkalmakkor elhangzott prédikációinak 
szerkesztett változatai, amelyek családi, kö-
zösségi eseményekhez kínálnak tartalmas 
olvasmányt az év minden vasárnapjára.

Fancsal Zsolt

Amikor csak a hollók táplálnak

Regény
114x180 mm, 152 oldal, kartonált
22 lej / 1800 Ft
Fancsal Zsolt gyermeke elvesztéséről ír, a 
tragédia napjairól számol be. Úgy eleveníti 
fel a fájdalmat, mint ami lassan megülepe-
dik az emberben; ez a hosszas gyászmunka 
összekapcsolódik a lelkész, a hívő ember 
megpróbáltatásával.
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Berke Krisztina, Karczagi Sándor: Az 

utolsó erdélyi gályarab; Szilágyi Sándor: 
Boldog rabságom; Visky Ferenc: Szerel-

me szorongat; Visky Júlia: Három ke-

reszt.

Az ötvenes évek végén börtönnel, kény-
szerlakhelyre telepítéssel sújtott refor-
mátus lelkészekről és családjaikról szóló 
önéletírások közös jegye, hogy az átélt 
szenvedéseket hitük próbájaként eleve-
nítik fel.

18 lej / 1600 Ft 22 lej / 1800 Ft 25 lej / 1990 Ft 25 lej / 1990 Ft
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Kerstin Hack

Egy szingli vallomásai

Életvezetés / Regény
120x200 mm, 176 oldal, kartonált
26 lej / 1990 Ft
Egy hét egyedül, de nem egészen: az író 
érdekes kísérlet során idegen lakásban, ide-
gen városban tapasztalja meg a termékeny 
magányt, az Istennel való párbeszédet, mi-
közben a szingli-lét sajátos állapotát elemzi.

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 
jelenségét járja körül, gyakorlati tanácsokkal 
is szolgálva a szülők számára.



Gyermekkönyvek

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 várat-
lanul becsapódik a szigetlakók életébe 
űrhajóján Hahó Jónapot…

Klein-Varga Noémi – Nádori Gergely

Nagy az Isten állatkertje

Bibliai történetek
195x195mm, 96 oldal, keménytáblás
20 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.

Bibliai történetek sorozat

195x195 mm, kötött
A kortárs magyar irodalom meghatározó alakjai igényes, ízes nyelvű tolmácsolásában 
a bibliai történetek Kees de Kort holland grafi kus klasszikussá vált illusztrációival.

14,50 lej / 1450 Ft 10 lej / 1450 Ft 10 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. A sorozat induló, kolozsvári kötete Szép Könyv díjat nyert.

39 lej / 2990 Ft 39 lej / 2990 Ft

39 lej / 2990 Ft 45 lej / 2990 Ft39 lej / 2990 Ft39 lej / 3300 Ft

45 lej / 2990 Ft
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Sikó-Barabási Eszter

Kabátvigasz, gombszomor

Mesék
162x175 mm, 92 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
Illusztrálta: Visky Ruth Boglár
A szerző saját gyerekei látásmódjának megfi -
gyeléséből, és gyerekkori énjének emlékeiből 
építkezve teremti meg egyedi hangulatú világát. 

Markus Majaluoma

Apa, irány a tenger!

Meseregény
210x265 mm, 36 oldal, keménytáblás
35 lej / 2500 Ft
A fi nn szerző és illusztrátor ellenállhatatlan hu-
morú története során a kétbalkezes apa és a há-
rom gyerek egy rozzant bárkára tesz szert, amely 
a nap végére a kertjükben tér nyugovóra.

Kiss Lehel

Babiloni történet

Verses elbeszélés
127x235 mm, 72 oldal, keménytáblás
23 lej / 1990 Ft
Illusztrálta: Bódi Kati
A bibliai Dániel könyve első három részének verses 
feldolgozása páratlan szellemességgel hozza közel a 
mai olvasóhoz a több évezreddel ezelőtt történteket, 
nyelvezete, humora igazi csemegét kínál a vallás- és 
magyarórákra egyaránt. 

Line Knutzon – Peter Frödin

Pöttöm Allan, az emberantenna

Ifjúsági regény
140x200 mm, 128 oldal, kartonált
30 lej / 2500 Ft
Illusztrálta John Kenn Mortensen
A lakótelep életét váratlan esemény forgatja fel: Pöttöm 
Allan és a helyi ufóklub egykori elnöke kapcsolatba lép a 
világűrrel. Színre lép Majken, a földönkívüli kislány, akit 
Allannek számos veszedelemből kell megmentenie .

2. kiadás 2. kiadás 2. kiadás
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Sally Lloyd-Jones

Jézus meséskönyve, a Biblia

160x190 mm, 352 oldal, keménytáblás
59 lej / 3990 Ft
Illusztrálta: Jago
Az utóbbi évtized legjobb gyermekbibliájá-
nak szerzője egyetlen mesévé fűzi össze a 
Biblia történeteit, az egyszerűségükben ked-
ves illusztrációk minden bizonnyal a gyerek-
olvasók szívéhez nőnek. 

2. kiadás



Gyermekkönyvek

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, mese-
beli lényekkel népesednek be.

Martini Yvette

A tizen-

hetedik 

vendég-

papucs

Mesék
26 lej / 1900 Ft

Horváth Zoltán

Nyelvtörő 

ABC

Versek
26 lej / 2200 Ft

Cseh Katalin 

Amit 

nem lehet 

megenni

Versek
26 lej / 2200 Ft
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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 szépségű 
történetekből áradó szeretet gyermekirodalmunk 
klasszikus művei sorába emelték a meseregényt.

3. kiadás

Cea mai 
frumoasă carte

Zágoni Balázs

Barni könyve; Barni és a lányok; Barni Berlinben; Barniék tele.

A kolozsvári kisfi úról, Barniról szóló meséskönyvek újra hozzáférhetőek: a legkisebbeknek a sorozat első darabját ajánljuk, míg a Barniék telében már a kisiskolás élet kihívásai 
is megjelennek.

2. kiadás 2. kiadás 3. kiadás3. kiadás

26 lej / 1980 Ft 26 lej / 1980 Ft35 lej / 2500 Ft 35 lej / 2500 Ft

Balázs Imre József

Álomfarsang

Versek
195x195 mm, 72 oldal, keménytáblás
26 lej / 2200 Ft
Illusztrálta: Orosz Annabella
Míg a szerző korábbi gyermekverseiben az ott-
hon, a kisgyerek meglehetősen szűk tere jelenik 
meg, a nyolc-tíz évesek világa már kitágult, a 
badacsonyi vagy budapesti élmények felsora-
koznak az otthon a szülőkkel töltött esték mellé.

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.

Gergely Edó

Monyónyár

Meseregény
165x175 mm, 132 oldal, keménytáblás
29 lej / 2500 Ft
Illusztrálta: Kürti Andrea
A monyók kalandjai ezúttal is szorosan ösz-
szekapcsolódnak az emberekével: a már az 
első kötetből megismert monyócsalád (Luj-
zi, Samu és az ikrek) elkísérik a szerzőt és 
kisfi át Olthévízre, majd a tengerre is.

2. kiadás

 Szép Könyv díj

Zágoni Balázs

Kolozsvári mesék

195x195 mm, 104 oldal, keménytáblás
35 lej / 2500 Ft
Illusztrálta: Jánosi Andrea
Zágoni Balázs szülővárosáról, Kolozsvárról 
mesél, valós történelmi tényen alapuló, illetve 
fi ktív elbeszélései közül az első a honfoglalás 
korában, az utolsó pedig a 20. század ele-
jén játszódik. Kiskamaszok, nagyobbak, sőt 
felnőttek számára is lebilincselően izgalmas 
olvasmány.

Cseh Katalin verseiben a kiskamasz-lét meghatározó érzéseivel találkozunk, Horváth Zoltán játékos, dallamos műveiben a magyar ABC betűi kelnek életre. A képzőmű-
vész Martini Yvette íróként mutatkozik be, családja mindennapjaiból ihletődött történeteivel.



Visky Ferenc

Eszter

Igehirdetések
110x165 mm, 176 oldal, keménytáblás
29 lej / 2400 Ft
Eszter könyve egy lehetetlen helyzet isteni 
megoldásának a története: rólunk szól, meg-
oldásra váró, lehetetlen életet élő mindenna-
pi emberekről.

Leif Nummela

Benne lakozik a teljesség

130x200 mm, 280 oldal, kartonált
Esszé
35 lej / 2500 Ft
Nummela szerint az Ó- és az Újszövetséget 
teljesen átszövi az utalásoknak egy olyan 
gazdag hálója, amely egyetlen személyre és 
egyetlen üdvtörténeti tervre mutat. Isten nem 
„fejlődik” az Ószövetségtől az Újszövetségig. 
Sokkal inkább a megváltásra szoruló ember-
nek kell bejárnia egy utat a Megváltó megje-
lenéséig.

Tim Kimmel

Kegyelemben bízó nevelés

Gyermeknevelés
110x200 mm, 352 oldal, kartonált
35 lej / 2500 Ft
A családterapeuta a közösségi és családi 
nyomás, a megfelelési kényszer csapdájában 
vergődő szülőknek a felszabadító kegyelem 
alternatíváját kínálja fel, számos gyakorlati 
tanáccsal, példával támasztva alá érvelését.

Lőwy Dániel

Sárga csillag Kolozsváron

Interjúk, memoárok
155x240 mm, 410 oldal, keménytáblás
45 lej / 3500 Ft
Az interjúkötet második világháborús tanú-
vallomásokat tartalmaz. Nehéz idők emberei 
idézik fel talán legfájóbb emlékeiket. A fajtör-
vények több szenvedő alanya mellett a szerző 
számos keresztény kortanút is megszólaltat.

John C. Lennox

Isten és Stephen Hawking

Esszé
105x180 mm, 128 oldal, kartonált
19 lej / 1500 Ft
Isten vagy a multiverzum? – teszi fel a kérdést 
a matematikus, aki érvelésével azt bizonyít-
ja, hogy a természet törvényeire vonatkozó 
teóriák spekulatívak és ellenőrizhetetlenek, 
ugyanakkor korántsem támasztják alá azt a 
meggyőződést, hogy tudomány és vallás kö-
zött áthidalhatatlan ellentét lenne.

David P. Murray

Keresztények is 
lehetnek depressziósak

105x180 mm, 160 oldal, kartonált
Lelkigondozás
19 lej / 1500 Ft
Sokan úgy tartják, hogy hívő ember márpe-
dig nem lehet depressziós. Ezt a tévképzetet 
igyekszik eloszlatni David P. Murray ebben a 
könyvében: mit is jelent a depresszió keresz-
tény nézőpontból?

Újdonságok
www.konyvter.ro • www.koinonia.ro

Nézzen be online könyváruházunkba, ahol több ezer könyvet ajánlunk 

olvasóinknak, a Koinónia könyvein kívül magyarországi és erdélyi kiadóktól.
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• szépirodalom, 
• szakkönyv, 
• keresztény irodalom, 
•  gyermek- és ifjúsági könyvek 
•  angol és román nyelvű könyvek

nagy választékban

Harmadik hullámos kávézó, 
minőségi kávékészítményekkel 
és natúr gyümölcslevekkel

Címünk: 1989. december 21. sugárút
(Kossuth u.) 46/1
0040-264-450251

A Kofferben átvehetők a www.konyvter.ro oldalon 
megrendelt könyvek.

Koffer könyves kávézó, Kolozsvár

www.facebook.com/koff ercluj


