


ZÁGONI  BALÁ ZS

Barni rendkívüli kalandokba 
keveredik otthon, az 
udvarukon, a városban, de 
még akkor is, ha elutazik. 
15 éve született Barni 
mesefigurája. Az újra kiadott 
könyv humoros képvilágát 
Markéta Vydrová, cseh 
illusztrátor, álmodta újra.

Barni egyre nagyobb lesz, és a mindennapi 
izgalmakhoz új társak szegődnek. Egyszerre két 
testvére születik, majd elkeveredik Berlinbe, 
és végül a kisiskolás élet kihívásait is 
átélhetjük vele.

Egy kétbalkezes apuka, „hájom 
ajanyos gyejmeke”, Mikulás(ok) és 

egy rozzant csónak…

Egy kisfiú fordulatos 
hétköznapjainak történetei, 
melyeken mindnyájan 
felnőttünk.

Ismeritek Barnit? 4−8 éveseknek

4. kiadás

2. kiadás

2. kiadás

3. kiadás

3. kiadás

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, mesék

Barni könyve

Ár: 45 lej | 3500 Ft
Keménytáblás, meseregény

Ár: 35 lej | 2500 Ft

Ár: 35 lej | 2500 FtÁr: 35 lej | 2500 Ft

Ár: 35 lej | 2900 Ft

Ár: 29 lej | 1990 Ft

Tananyaghoz 
kapcsolódó 
olvasmányok

Tananyaghoz 
kapcsolódó 
olvasmány

Tananyaghoz 
kapcsolódó 
olvasmány

Keménytáblás, 
meseregény

Keménytáblás, 
meseregény

Markus Majaluoma Markus Majaluoma

Barni
4 év (már elég 
idős vagyok)
óvodás
Kolozsvár
járművekkel
játszani-utazni
minden, ami vonat
aludni 
a királyi kakaót
mozdonyvezető

NEVEM:

KOROM: 

 

FOGLALKOZÁSOM:

LAKÓHELYEM:

KEDVENC IDŐTÖLTÉSEM:

KEDVENC TÁRGYAM:

LEGKEVÉSBÉ SZERETEK:

LEGJOBBAN SZERETEM:

MI LESZEK, HA NAGY LESZEK?

olvasd
együtt
50 lej

Barni és a lányok

Barni Berlinben

Barniék tele Apa, mikor jön 
a Mikulás?

Apa, irány 
a tenger!

Kobak könyve
Hervay Gizella



Hétköznapi tárgyak életre kelnek. Rím, 
ritmus, csoda, varázslat. Samu és Sára 
most is útitárs. 

Az illusztrációkat Karda Zenkő álmodta 
az oldalakra.

 „Várj egy kicsit, és ha 
lenne még egy 

kívánságom, vagy inkább 
kettő… támadt egy ötletem, egy 

mentő! Azt szeretném, legyen 
újra reggel, s így nem kellene 

szembenéznünk a kesergő 
buboréksereggel.”

Ismerkedjetek meg Samuval, 
Sárával, Szösz Ödönnel, 
Edgár, a Lek vár királyával, 
Rémusszal, a 
fagombbal és a 
többiekkel…

A mese-, a versolvasás 
több, mint elcsendesítő 

esti programpont: közös, 
kitörölhetetlen élmény 

gyermekeddel, 
biztonságos 

kapaszkodó, életre 
nevelő lehetőség!

Ár: 29 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, mesék

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, mesék

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, mesék

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, versek

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, versek

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, versek

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, mesék

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, mesék

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, mesék

Ár: 29 lej | 2400 Ft
Keménytáblás, mesék

Ár: 29 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, meseregény

2. kiadás

olvasd
együtt
40 lej

Meseotthon

Kabátvigasz, 
gombszomor

Monyómesék
Gergely Edó

Monyónyár
Gergely Edó

Amit nem lehet 
megenni
Cseh Katalin

Nyelvtörő ABC
Horváth Zoltán

Fecske utca 12
Gál Andrea

Az erdő lakói
Kiss Bitay Éva

Pukka és az évszakok
Simon Réka Zsuzsanna

Madarász Béni
Szőcs Margit

Álomfarsang
Balázs Imre József

A monyók apró szőrmókok, a 
napfény és az éltető eső 
szerelmesei.

SIKÓ-BARABÁSI  ESZTER

Otthonteremtő mesevilág
5−9 éveseknek

6−11 éveseknek



GÁL ANDREA

7−12 éveseknek

Ár: 45 lej | 2900 Ft
Keménytáblás, ismeretterjesztő

Ár: 29 lej | 2400 Ft
Keménytáblás, meseregényÁr: 23 lej | 2500 Ft

Kartonált, ifjúsági regény

Ár: 27 lej | 2200 Ft
Keménytáblás, mese

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, mesék

Erdélyi gyermekenciklopédia
Zágoni Balázs | Kürti Andrea

A kékbolygó története
Andri Snaer Magnason

Kolozsvári mesék
Zágoni Balázs

Kajtikó, 
a derék 
sárkányfiú
Zágoni Olga

Pöttöm Allan, 
az emberantenna
Line Knutzon | Peter Frödin

Az erdélyi gyermeket körülvevő 
világot mutatja be. 

Hahó Jónapot becsapódó 
űrhajójával felborítja az 
önfeledt, örökifjú szigetlakók 
életét.

Majkent, a földönkívüli kislányt, 
Allannek számos veszedelemből 
kell megmentenie.

Lakótelepről falura 
költözik a kis család, a költözés 
izgalmai feledtetik, hogy meg 

Pintyő el is határozta, hogy amikor saját háza lesz, inkább idejön 
felszerelni, mint a nagy üzletekbe, ahonnan hetekig vásároltak, amikor 

Cóványfalvára költöztek.”

Elbeszélések a honfoglalás korától 
a 20. század elejéig a szerző 
szülővárosáról, 
Kolozsvárról.

A legkisebb 
sárkányfiú 
kalandjairól 
szóló könyv 
hamarosan 
kapható!

Szép 
könyv díj 

2014

4−8 éveseknek

3−6 éveseknek

Ki örülne a gyereknél jobban annak, 
ha felfordul a ház?

kell válni a várostól. 
A falu felfedezésre vár: Pintyőke rakoncátlan kiskacsákkal, 
barátságos szomszédokkal ismerkedik.

Hátamon
a zsákom

„A vásáron mókás zűrzavar volt. Egymás 
mellett lármázott a tyúk és a malac, a kismacska 

és a juh. Az asztalokon meg a földre terített 
pokrócokon teaszűrőtől gumicsizmáig minden volt, amire egy falusi 

gazdaságban szükség lehet. 



5−10 éveseknek 10−13 éveseknek

Ár: 59 lej | 3990 Ft
Keménytáblás, gyermekbiblia

Ár: 23 lej | 1990 Ft
Keménytáblás, verses 
elbeszélés

A bibliai Dániel 
könyvének verses 
feldolgozása páratlan 
szellemességgel 
hozza közel a mai 
olvasóhoz a több 
évezreddel ezelőtt 
történteket.

Ár: 29 lej | 2400 Ft
Keménytáblás, bibliai történetek

A malac a tékozló fiúról mesél, az óriási hal Jónásról. 
Hogyan látják az állatok az általuk is megélt bibliai 
történeteket?

Használd a kreatív 
vallásoktatásban!

Egyetlen mesévé fűzi össze 
a Biblia történeteit, az 
egyszerűségükben 
kedves illusztrációk 
minden bizonnyal a 
gyerekolvasók 
szívéhez nőnek a 
főszereplővel 
együtt.

MOLNÁR KRISZT
IN

A

Milyen volt, mikor kicsi voltál, anya?

Hogyan meséljünk gyermekeinknek
a kommunizmusról?

tömbház banán sötétség házicsoki egyenruha Tudnád folytatni?

pionírnyakkendő Télapó 
szakálla ARO nagymama 

haja
baba 

ruhája
Muci 
maci pléd

disznóvágás kulcs zászló Mihaela szőlő tenger rajzok

Jézus meséskönyve, a Biblia
Sally Lloyd-Jones

Babiloni történet
Kiss Lehel

Nagy az Isten állatkertje
Klein-Varga Noémi | Nádori Gergely

Ár: 29 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, mesék

Ajna lánya kérdéseire válaszolva rádöbbent a 
szerző, hogy napjaink gyerekeinek nagyon 
nehéz mesélni a nyolcvanas évek 
Romániájáról, az akkori falanszter-világ ma 
már csak nyomokban létezik. Molnár Krisztina 
gyerekkora színhelyeit  és tárgyait színekkel 
összekapcsolva jeleníti meg a korabeli 
lakótelepi gyerekkor sajátos elemeivel.

A házicsoki színe

„Az üzletben nem lehetett csokit kapni. Csak kétféle cukorkát és kétféle tésztát. Az egyik cukorka kakaóporral volt 
bevonva. Azt szerettük jobban. De a házicsokit a legeslegjobban."

2. kiadás



Ár: 26 lej | 2500 Ft
Kartonált, levelek

Ár: 35 lej | 2700 Ft
Keménytáblás, versek

Ár: 18 lej | 1500 Ft
Füles borító, antológia Ár: 36 lej | 3500 Ft

Keménytáblás, regény

Ár: 35 lej | 2700 Ft
Keménytáblás, regény

Mamó
Máté Angi

Boldogság juszt 
is a tiéd
Botházi Mária

Kozmikus 
potyautas
Zágoni Attila

Megszokás első látásra 
Magyari Tivadar

A ragasztott ház 
Magyari tivadar

Volt egyszer egy kis zsidó
Kányádi Sándor

Vörös kesztyű
Eginald Schlattner

Állomás, éjszaka

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Kartonált, rövidpróza

Ár: 29 lej | 2500 Ft
Kartonált, paródia, 
humoreszk

Ár: 29 lej | 2200 Ft
Kartonált, humoreszk

Ár: 29 lej | 2500 Ft
Kartonált, kisregények

Jane Austen családtagjaihoz 
írt őszinte, humorosan 
„kibeszélős” leveleiből 
megismerheted a híres 
írónő életét, mindennapjait, 
családtagjait. 
Hangja ismerősen
fog csengeni!

A jiddis népköltészet csipkelődő, ravasz, 
játékos, szerelmes, szívszorongató műveit 
Kányádi fordításai hozták napvilágra az 
elfeledett máramarosi zsidó világból.

Bodor Ádám novelláját 
folytatja tíz erdélyi szerző, 
„úgy fejezi be mindenki, 
ahogy akarja vagy tudja.” 
(Vida Gábor)

Az ötvenes években, a brassói 
íróperben elítélt szerző 
börtönnaplóját a korábbi évek 
diákélményei színesítik.

A nagymamája mellett felnövő 
kislány történetének 
elbeszélése során egy új, 
valóságbogozó, gyermeki 
nyelvre csodálkozhatsz rá.
Egy rövid ideig.
Azután beszippant…

„Meg fogod látni, 
az jó neked, ha te 
is úgy akarod, 
ahogyan akarnod illik. 
Így leszel ügyes erdélyi 
magyar lány.”  
(Botházi Mária)

Zágoni Attila 
stílusparódiái 
a romániai 
magyar irodalom 
hetvenes-nyolcvanas 
éveinek lenyomatát 
adják: humorral és 
rendkívüli 
odafigyeléssel 
skiccelte fel 
kortársai 
modorosságait, 
stílusfordulatait.

Magyari Tivadar 
humoreszkjeiben 
kevés szóval, de 
annál találóbban 
teremti meg 
szereplőit: a 
szomszédot, a volt 
iskolatársat, a piaci 
árust vagy a hajdani 
focizseni műsimítót. 
Minden időben 
vidulhatunk 
szellemes 
hangnemén.

„Szomszédos családokat 
sokszor csak falemezzel, 
bádoggal választottak el 
egymástól. Vagy az ajtót 
zárták le két szoba között. 
Ha valami nem tartozott a 
szomszédokra, a lakók 
suttogtak. Suttogva 
veszekedtek. 
A szomszédok tudtak úgy 
beszélgetni egymással, 
hogy ki sem mozdultak 
saját lakásukból. Csak 
kiszóltak egymásnak.”

Milyen ma Erdélyben 
nőnek lenni? A szerző 
rövidprózáinak, 
publicisztikájának 
legjava olvasható 
ebben a kötetben. 

„Csak annak nem ajánlom, akit zavar, ha 
hülyének nézik, amiért utazás közben, könyvvel 
a kezében, néha hangosat horkantva felnevet” 

-Tóth Szabolcs, Szomszédnéni Produkciós Iroda-

Jane Austen levelei 3. kiadás

e-könyv 

„A szobám polcán történetek laknak. Hajléka vagyok annak a magnak, amelyből szavak patakzanak. Ha a 
szavak összefogóznak egy könyvben, osztozom abban az örömben, hogy magamra ismerek. S mint hálás gyerek, aki 
melegből melegbe ébredt, átadom magam annak a szépnek, hogy létezem.” (Szende Tímea, a Koffer menedzsere)

„Csak annak nem ajánlom, akit zavar, ha hülyének nézik, amiért utazás közben, könyvvel a kezében, 
néha hangosat horkantva felnevet.” (Tóth Szabolcs, Szomszédnéni Produkciós Iroda)

2. kiadás

Az év 
könyve 2016 
transindex.ro

2. kiadás e-könyv 

Az év 
könyve 2014
transindex.ro

Az év 
könyve 2009 
transindex.ro

Bródy Sándor 
díj 2010



Ár: 29 lej | 2400 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 26 lej | 2200 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 27 lej | 2200 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 22 lej | 1990 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 22 lej | 1990 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 22 lej | 1990 Ft
Kartonált, esszé

A románok rövid története

Lehet-e igaz a 
történetírás?

A román kommunizmus 
különös története

Miért más 
Románia?

A Nyugat 
hanyatlása

Románia 
elrománosodása

A szerző a történelem 
relativitásáról, a 
történetírások múlékony 
voltáról beszél, hiszen 
egy-egy régészeti lelet 
vagy újabb információ 
fényében a történelem 
„változik”. Új elméletek 
jelennek meg, amelyek 
semmissé tehetik a 
korábbiakat.

A bojár családból származó történész románul 
tizenegy kiadást megért könyve valóságos fordulatot 
jelentett az 1989 utáni történetírásban.

A román társadalom 
fejlődéstörténetének 
dilemmái – közérthetően.

Véget ér-e a nyugati 
világ hegemóniája? 
Melyek a lehetséges 
forgatókönyvek?

A történész a román 
nemzetállam 
kialakulásáról, a 
kisebbségek 
megfogyatkozásáról 
beszél ebben a 
könyvében.

Több mint 3000 
eladott példány

NEAGU DJUVARA LUCIAN BOIA

Fo
rrá

s:
 e

ur
op

af
m

.ro
Forrás: bookhub.ro

3. kiadás e-könyv 

e-könyv e-könyv e-könyv 

„Amikor a románok történetének kutatásába fogtam, mindig 
arra törekedtem, hogy még a nemzeti történelem legkisebb szakaszát, 
legegyedibb kérdését is szélesebb keretbe helyezzem: Délkelet- vagy 
Közép-Európa, az egész földrész, vagy akár az emberiség 
történelmében.” (Neagu Djuvara) 

„A román társadalom megosztottsága és az ország lakosságának 
jelentős részére jellemző politikai és kulturális tájékozatlanság fontos szerepet 
játszik a kommunizmus megerősödésében. Az 1944 előtti helyzet alapján 
Románia volt az az ország, amely a legkevésbé állt készen a kommunista 
kísérletre; s mégis, paradox módon, nem éppen ez tette olyan országgá, amely 
a legkönnyebben hódol be és hagyja magát átformálni? ” (Lucian Boia)

3. kiadás 2. kiadás 2. kiadás



Ár: 29 lej | 2500 Ft
Kartonált, drámák

Ár: 29 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, regény

Ár: 22 lej | 1800 Ft
Kartonált, regény

Ár: 62 lej | 3990 Ft
Kartonált, antológia

Ár: 45 lej | 3500 Ft
Keménytáblás, interjúk, 
memoárok

Ár: 39 lej | 5500 Ft
Keménytáblás,
helytörténet

Ki innen
Visky András

Fájdallam
Aczél Dóra

Amikor csak a 
hollók táplálnak

Fancsal Zsolt

Színházi könyv sorozatunk...

Mellékzörej

Sárga csillag 
Kolozsváron

A Kálváriától 
a tragédiáig

Az utóbbi tíz évben 
született drámáival a 
szerző belső (idő)
utazásra invitálja 
olvasóit.

Élet és halál mezsgyéjén játszódik 
Aczél Dóra története. Könyve 

egyaránt szól testi valónk 
esendőségéről, de arról is, hogy 

van, amikor egy pillanat 
mindenért kárpótolhat.

Ár: 10 lej | 1950 Ft
Kartonált, kisregény

Johnny Cornflakes
Denise George

Egy idős hajléktalan 
története, aki 

felforgat, majd 
összekovácsol egy 

közösséget.

A szerző gyermeke 
elvesztéséről ír. Ez a hosszas 

gyászmunka összekapcsolódik 
a lelkész, a hívő ember 

megpróbáltatásával.

Visky András 60. 
születésnapjára készítették ezt 
a könyvet barátai, 
meglepetésképpen. 
A szerzők között megtaláljuk 
Dragomán Györgyöt, Tompa 
Andreát, Láng Zsoltot, Kovács 
András Ferencet, Röhrig 
Gézát, és még sokakat… Az interjúkötet 

második világháborús 
tanúvallomásokat 
tartalmaz. Nehéz
idők emberei idézik 
fel talán legfájóbb 
emlékeiket.

E könyv az elembertelenítő 
körülményekkel való 
szembeszegülés megrázó és 
fölemelő dokumentuma.

A sorozat 
további kötetei  

Életrajz
Andrei Șerban 
III. Richárd
Matei Vișniec 
Stop the Tempo
drámaantológia  

Tiramisú
Visky András

Ár: 26 lej
     1850 Ft

Ár: 16 lej
     1850 Ft

Ár: 34 lej
     2200 Ft

Ár: 15 lej
     1850 Ft

Beszélgetések 
túlélőkkel és 
szemtanúkkal

A nézőtér homályában Fájdalmas, mint minden megtisztulás 
(Demeter Szilárd – író)

2017-ben a magyar dráma világnapján Szép Ernő-díjat kapott Visky András eddigi drámaírói munkásságáért, 
különös tekintettel a Visszaszületés című művére (mely megtalálható a Ki innen című kötetben), a XXI. század 
egzisztenciális kérdéseinek filozófiai mélységű megközelítéséért.

LOWY DÁNI
EL

e-könyv 2. kiadás

újranyomás
 várható



Ár: 22 lej | 1990 Ft
Kartonált, lelkigondozás

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, gyermeknevelés

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, lelkigondozás

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, lelkigondozás

Ár: 35 lej | 2500 Ft Ár: 14 lej | 990 Ft Ár: 25 lej | 1750 Ft Ár: 36 lej | 2500 Ft Ár: 39 lej | 2900 Ft

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, gyermeknevelés Ár: 15 lej | 800 Ft

Keménytáblás, puritán klasszikusok

Ár: 36 lej | 2500 Ft
Kartonált, párkapcsolat

Keresztények is 
lehetnek depressziósak

David P. Murray

Hová tűnt a kicsi lányom?
Tanith Carey

Kalandvágyó, harcos, hős
John Eldredge

Elbűvölő
John és Stasi Eldredge

Kegyelemben bízó nevelés
Tim Kimmel

Az úrvacsora

A házasságról
Timothy Keller

Sokan úgy tartják, 
hogy hívő ember márpedig 

nem lehet depressziós... 
Mit is jelent a depresszió 
keresztény nézőpontból?

Túl gyorsan felnövő kislányainkat 
hogyan védhetjük meg szülőkként, 
hogyan segíthetünk önbecsülésük 

kiépítésében, és hogyan 
érthetjük meg gyermekünk 
szemszögéből a világot?

A férfiszív titkait, a 
kalandvágyat, a Szépség 
utáni sóvárgást elemzi a 

népszerű író. A társadalmi 
nyomás alól egyedül a 

mélyebb megértés 
szabadíthatja fel az embert.

A modern nő lassú 
önpusztításba kezd…
A szerzőpáros a női lélek 
titkát szeretné felderíteni, 
hiteles szavaik személyes 
példákon keresztül válnak 
megindítóan bensőségessé.

Számos gyakorlati tanács, 
példa segít megérteni a 
kegyelemre támaszkodó 
pedagógiai modellt. 
Felszabadító kézikönyv.

A tizenhetedik századi 
többszerzős szöveggyűjtemény 
segít felkészülni az úrvacsorára 
lelkipásztorként és gyülekezeti 
tagként is.

Az angol, skót és 
holland reformáció 
második hullámával 
keletkezett, nagy 
sikerű hitébresztő 
értekezések 
kiskönyvtára.

„A hit belát a mennybe. Látja a 
láthatatlant. Meglátja Krisztus 
szépségét és gazdagságát. 

Meglátja ezt a szépséget, mely 
átvilágít a szertartás rostélyán. A 
hit látja Krisztus szeretetét, mely 

vérében van.”

Hagyjunk fel minden idealista 
elképzeléssel (leendő) 
párunkkal kapcsolatban? 
Hogyan állíthatnánk le 
magunkban az úgynevezett 
„hibakereső automatát”?

Ár: 15 lej
     2200 Ft

Ár: 15 lej
     2300 Ft

Ár: 15 lej
     1980 Ft

Ár: 15 lej
     790 Ft

Ár: 15 lej
     1600 Ft

Ár: 15 lej
     980 Ft

Ár: 15 lej
     1100 Ft

Kapcsolat magunkkal, társunkkal, 
gyerekünkkel, Istennel Timothy Keller sorozat és a Puritánok

e-könyv 

e-könyvek várhatóak

e-könyv 

e-könyv 

2. kiadás

2. kiadás

olvasd
együtt
50 lej



Ár: 27 lej | 2100 Ft
Kartonált, hitélet

Ár: 29 lej | 2400 Ft
Keménytáblás, igehirdetések Ár: 19,5 lej | 2900 Ft

Keménytáblás, elbeszélés, 
szöveg és kép dialógusa

Ár: 25 lej | 1990 Ft

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Keménytáblás, hitélet, 
áhítatok

Ár: 26 lej | 1990 Ft
Kartonált, hitélet, rövidpróza

Út és útitársak

Eszter Méz a sziklából

Szerelme szorongat

Két találkozás 
között

Fogoly vagyok 

Tesó vagy lelki árva? 
Egy gyakorlati könyv 
a tanítvánnyá válás 
elméletéről. Ha már 
nem tudod, hogy 
igazán miben is 
hiszel, ha kiürült a 
hitéleted, és Isten egy 
távoli fogalommá 
törpült, ha „oda az 
első szerelem”, akkor 
szegődj útitársul. Rólunk szól, megoldásra 

váró, lehetetlen életet élő 
mindennapi emberekről.

Egy küzdelmes élet 
stációinak emlékfüzére 
a kommunizmus 
idejéből.

„Nagy hatással volt 
rám a könyv. Kicsit 
megtanít élni. És halni.” 
(Tompa Andrea, író)

Családi, közösségi 
eseményekhez kínál 
tartalmas olvasmányt az 
év minden 
vasárnapjára.

Hogyan válik baráttá, és mit tanul 
egymástól és magáról egy partiumi 
református lelkész és egy zsidó 
származású román lutheránus lelkész a 
szigorúságáról és kifinomult 
kegyetlenségéről hírhedtté vált 
szamosújvári börtönben?

„Aki nem hisz a csodában, az nem 
reális ember. A börtönben is vannak 
helyzetek, amikor Istent sem értjük.”Ár: 5 lej | 1300 Ft Ár: 15 lej | 1300 Ft Ár: 15 lej | 1800 FtÁr: 22 lej | 1800 Ft Ár: 25 lej | 1990 Ft

Kartonált, önéletrajz

Deltai haggada
Szűcs Teri – Szabó PetiÁr: 24 lej | 1980 Ft

Keménytáblás, áhítatok

Az év minden napjára szóló bibliai 
elmélkedések  boldogságról, a 
szenvedésről és a szabadságról.

A Visky család 
fényképtárából ihletett 

rajzvilág a Duna-deltai 
száműzetést meséli el 

Márika néni, az önkéntes 
dadus szemszögéből, 

lírai-drámai 
hangvételben.

Patientia et Fides sorozat

HORVÁTH  LEVENTE 

„…hálás vagyok Istennek a kommunizmus börtöneit megjárt hitbeli 
elődeink igei bölcsességének, teológiai mélységének és hitgyakorlatuk 
hitelességének megismeréséért…” (dr. Horváth Levente) 

e-könyv 

e-könyv e-könyv 2. kiadás2. kiadás HU-RO

HU-RO

2. kiadásHU-RO-ENG

3. kiadás

2. kiadás 2. kiadás

ENG
várható

100 éve született Visky Ferenc



Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, egyháztörténet

A reformáció 
fotelteológusoknak

Nemcsak kezdő vagy műkedvelő teológusoknak 
ajánljuk a kötetet, hanem mindazoknak, akik meg 

szeretnék ismerni a kereszténység történetét ebben a 
rendkívül izgalmas korban, annak különleges és színes 

egyéniségeivel és egymást követő háborúival. Minden fejezetet egy sor kérdés 
zár, így csoportos beszélgetésekre, felnőttképzésre is alkalmazható.

Ár: 48 lej | 4800 Ft
Keménytáblás

Ár: 18 lej | 1500 Ft
Kartonált, hitélet, narratív 
igehirdetés prózában

Ár: 35 lej | 2500 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 15 lej | 1200 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 19 lej | 1500 Ft
Kartonált, esszé

Ár: 39 lej | 2990 Ft
Kartonált, önéletrajzi regény

Biblia
Kecskeméthy István fordítása

Mondd el a 
történetet. 
Az ács
Alex MacDonald

Benne lakozik a teljesség
Leif Nummela

Eposz
Isten története
John Eldredge

Isten és 
Stephen Hawking
John C. Lennox

Allahot kerestem, 
Jézusra találtam

Az Ó- és az Újszövetséget átszövő utalások gazdag hálója 
egyetlen személyre és egyetlen üdvtörténeti tervre mutat. Nem 
Isten „fejlődik” az Ószövetségtől az Újszövetségig, hanem a 
megváltásra szoruló embernek kell bejárnia egy utat a 
Megváltó megjelenéséig.

Minden 
nagyszerű 
történet 
(forgatókönyv, 
dráma, regény…) 
az igazi 
Történetről beszél.

Isten vagy a multiverzum? A 
természet törvényeire vonatkozó 
teóriák spekulatívak és 
ellenőrizhetetlenek, ugyanakkor 
korántsem támasztják alá azt a 
meggyőződést, hogy tudomány és 
vallás között áthidalhatatlan 
ellentét lenne.

Nabeel Qureshi nagy árat fizetett új nézeteiért: 
el kellett hagynia családját. A szerző 
érzékletesen írja le intenzív lelki küzdelmeit 
és a belső szakítópróbákat, amelyeken átment.

Bár a kötet hagneme rendkívül személyes, az író igyekszik precízen mérlegelni 
tapasztalatait. Qureshi könyve nem iszlámellenes, ellenkezőleg: segít jobban 
megismerni a muszlimokat, megbecsülést ébreszt mindaz iránt, ami értékes 
ebben a világvallásban.

Bibliai történetek, 
egy-egy szereplő 
szemszögéből.

„Az iszlám vallásúak gyakran mindent kockára kell tegyenek, ha át akarják 
ölelni a keresztet. Azok, akik elhagyják az iszlámot a kereszténységért, akár 
halállal is lakolhatnak”.

GLENN S .  SUNSHINE NABEEL  QURESHI
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Forrás: nabeelqureshi.com

Tudtad, hogy…
– Kecskeméthy huszonhat évesen fordítja le és publikálja az Énekek énekét?
– 1895-ben áttelepül Erdélybe, és ott folytatja a munkát?
– a második világháború után folyamatosan rejtegetni kellett a kéziratot?
– a Római levél 1,9-ig fordította le a Bibliát?
– a többi részt az általa revideált Károli-fordítással egészítették ki? 
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Egy elkötelezett muszlim találkozása a kereszténységgel
Nabeel Qureshi miközben önmaga számára keresi az igazságot, 
másoknak is utat nyit a világszemléletek és hitvallások beható 
tanulmányozásához. Úgy elemzi a keresztény és az iszlám hit 
okfejtéseit, hogy közben számos iszlám hadíszra és őskeresztény 
szövegre hivatkozik, és az elemzések logikai menetét is az olvasó elé 
tárja. Ugyanakkor mélyen személyes, szívszorító és megható regénye 
ez egy fiatal muszlim férfi életének, aki Nyugaton nőtt fel. Nem lehet 
letenni ezt a lebilincselő életrajzot.

James M. Tour, kémia-, számítástechnika-, gépészet- 
és anyagtudomány-tanár

35 Lei / 2000 Forint

Még többet a Bibliáról és a 
kereszténység történetéről...

Hogyan lesz egy muszlim 
hittérítőből hívő keresztény?



Ár: 20 lej | 1700 Ft
Kartonált, áhítatok

Az öröm hajnala

A felnőtteknek szánt „adventi naptár” december 
elsejétől karácsonyig minden napra tartogat 

számunkra egy mélyenszántó olvasmányrészt.

„John Piper szerint Isten a lehető legnagyobb örömforrás, ezért minél jobban ismerjük őt, 
annál több örömben lesz részünk. Az evangélium maga Isten, aki kész megbékélni velünk 

és megfizetni ennek a békességnek az árát. Karácsonykor azt ünnepeljük, hogy Isten 
önmagát adta nekünk az öröm elpusztíthatatlan ajándékaként.” 
(Szabados Ádám, lelkész, a Divinity internetes oldal bloggere)

Az öröm
hajnala

John Piper

Napi 
olvasmányok 
adventre

„Talán kétségbeesve vetted kézbe ezt a kis 
könyvet. Talán mint annyi keresztény, titkolod, 
hogy mentális vagy érzelmi válságba kerültél 
– mondjuk depresszióba estél, vagy pánikro-
hamaid vannak –, és sokféle gyógymódot ki-
próbáltál, de ahelyett, hogy javult volna, csak 
romlott az állapotod. Vagy talán valamelyik 
családtagod szenved ilyen módon, és nem 
tudod, hogy reagálj a helyzetére, vagy miként 
segíts neki. Esetleg lelkipásztorként érzed 
tehetetlennek magad, mert valamelyik kedves 
bárányod mentális válságban van. Bármilyen 
okból is nyitottad ki ezt a könyvet, remélem, 
találsz benne valamit, ami segítségedre lehet 
a szenvedéseidben, vagy útmutatást ad, hogy 
mások szenvedésein enyhíthess.”

David P. Murray amerikai teológus, író 1966-
ban született Skóciában. 2007-ig szülőföldjén 
szolgált, Lochcarron és Stornoway lelkésze-
ként. 2007 augusztusától az egyesült államok-
beli Grand Rapids Teológiai Szemináriumán 
tanít. Számos könyv – többek között a Jesus 
on Every Page – szerzője, a Head Heart Hand 
internetes oldal népszerű bloggere. 
A Keresztények is lehetnek depressziósak az 
első, magyar nyelven megjelenő kötete.

22 RON / 1990 Ft
ISBN: 978-973-165-150-7
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Előkészületben
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1. Marilynne Robinson: Szellemtelenség
2. Szilágyi Sándor: Happy Captivity
3. Zágoni Balázs: A Mary Rose incidens

4. Andrei Pleșu: Jézus példabeszédei (munkacím)
5. Nick Page: A kereszténység csaknem 
tévedhetetlen története (munkacím)
6. John Piper: Szenvedélyem, Isten (munkacím)

Ár: 25 lej | 2700 Ft
Keménytáblás, 
antológia, mesék

Ár: 24 lej | 1980 Ft
Keménytáblás, 
1 mese, 1 színdarab

Legszebb karácsonyi 
ajándék a nátha

Az első karácsonyi 
ajándékok legendája
Axel HambraeusKortárs erdélyi szerzők 

igényes, ízes nyelvű, 
fordulatos karácsonyváró 
történetei gyermekeknek. 
Szerzők: Balázs Imre József, 
Berszán István, Boda Edit, 
Demény Péter, Láng Zsolt, 
Máté Angi, Simon Réka 
Zsuzsanna, Zágoni Balázs. 

A kötetben szereplő három 
pásztorról szóló gyönyörűen 
illusztrált mese egyéni vagy 
családi olvasásra ajánlott, a 
drámaváltozat feldolgozása és 
bemutatása a karácsonyi 
történet tágabb közösségben 
történő átélését teszi lehetővé.

k o i n ó n i a

Axel Hambræus 

e l s õ

ajándékok 
karácsonyi

l e g e n d á j a

AzA svéd szerzõ története három pásztorról szól,  
akik, miután látták az újszülött Megváltót,  
nem elégszenek meg az egyszeri találkozással.  
Újra fel szeretnék keresni, hogy ajándékokat vigyenek neki. 
Rátalálnak-e a szent családra, találkoznak-e Jézussal?

Ferenczy Noémi színpadi átirata eredeti 
értelmezése a történetnek. 

A kötetben szereplõ mese egyéni vagy családi 
olvasásra ajánlott, a drámaváltozat feldolgozása, 
bemutatása pedig a karácsonyi történet tágabb 
közösségben történõ átélését teszi lehetõvé.

Színpadra átírta Ferenczy Noémi 
Rajzolta Keszeg Ágnes

Ára: 29 RON, 2400 Ft

Iskolai, templomi 
ünnepségekre ajánlott! Kézműves kávézó 

egészségorientált, bababarát 
koncepcióval, ahol a 
termőterületre és fajtára jellemző 
ízű kávé és szálas tea ismerete 
elengedhetetlen. Az ízvarázsok 
és a könyvcsodák egymás 
kiegészítőjeként működnek 
könyves kávéházunkban.

1989. december 21. sugárút 46/1 
0040 264 450 251
www.facebook.com/koffercluj

Munkatársak balról jobbra, hátsó sor: Zágoni Balázs, ó-igazgató; Lázár Melinda, könyvelő; Vincze Anita, 
beszerző; Kovács Anita, kereskedelmi igazgató; Márton Éva, Koffer-barista; Szende Tímea, Koffer-menedzser; 
Szilágyi Szabolcs-Dániel, új-igazgató. Első sor: Bányai Róbert, terjesztő; Rostás-Péter Emese, felelős 
szerkesztő; Pop Lea, Koffer-barista; László Zsuzsa, főkönyvelő; Berke Krisztina-Ágnes, marketinges.

JOHN PIPER

Adventi-karácsonyi ajánlatunk Ismerd meg a csapatunkat 
és a Koffer könyves kávézót!



online rendelés

online 
Magyarországon

e-könyv

Olvasd együtt! 
2018. november 30-ig érvényes.

kód: KOINI17OE

2018. november 30-ig érvényes.

kód: KOINI17OE

A Kofferben és a konyvter.ro online könyvesboltunkban a Koinónia 
Kiadó könyvei mellett gazdag és kedvezményes gyermek és felnőtt 
könyvkínálattal várunk! A Könyvtér oldalon megrendelt könyveidet 
postázzuk, vagy felveheted a rendelést térítésmentesen a Kofferben.

A Koinónia Kiadó könyvei 
Magyarországon is kaphatóak! 
Rendeld meg a Prospero 
Disztribúciónál.

Keresd e-könyveinket 
az ekonyv.hu-n!

0040 264 450 119

06-1 301 0642

facebook.com/konyvter

www.konyvter.ro

www.prosperod.hu

kiadó

Olvasd együtt legkedvesebb sorozataidat!
Mutasd fel ezt a kupont vagy a róla készült fényképet a Kofferben vagy 
rendezvényeinken, a kódot az online felületen, és kedvezményes áron 
vásárolhatod meg a sorozatokat: a Monyókat, az Apás könyveket és az 
Eldredge-páros nőknek és férfiaknak írt bestsellereit!

Kezdődjön az olvasási maraton!

* Online rendelés esetén a Megjegyzés mezőbe írd meg nekünk a kuponon szereplő kódot.
* A csomag ára a szállítási költséget nem tartalmazza.
* A készlet erejéig.
* Kizárólag Románia területén használható fel.
* A kedvezmények nem vonhatóak össze.

*A kiadó fenntartja az árváltoztatás jogát.

Olvasd együtt!

1066 Budapest, 
Weiner Leó u. 20.

Mărginașă utca 42. szám.

0040 264 450 119

facebook.com/koinoniakiado

www.koinonia.ro


