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Jamie McGuire: Gyönyörű áldozata

Falyn Fairchild szeme előtt egyetlen cél lebeg: eljutni Eakinsbe, Illinoisba. Számára ez az egyetlen
hely, ahol igazán megbocsátást nyerhet a régmúlt bűneiért...
Falyn, a leendő colorádói kormányzó lánya. Így minden, amit tesz, hatással van apja karrierjére.
Ám legnagyobb igyekezete ellenére sem képes megfelelni az elvárásoknak. Nem tud szabadulni egy
fiatalkori hibájának terhétől. Pincérkedést vállalva a Bucksaw Kávézóban, és minden műszak után
félretesz egy kevés pénzt, hogy repülőjegyet vehessen, és végre elutazhasson Eakinsben, ahol talán
helyrehozhatja a múltját.
Taylor Maddox abban a pillanatban megérezte, hogy Falyn bajban van, amint leült egy asztalhoz a
kávézóban. Taylor csábító, megszegi az ígéreteit, és még akkor is káprázatos, amikor piszok borítja
be minden megvan benne, ami Falyn szerint egy rámenős, szexi tűzoltóban is. Falynt nem vonzza
az, hogy egy legyen a srác hódításai közül, ám egy Maddox fiúnak egy ellenálló lány a tökéletes
kihívás.
Amint Falyn megtudja, hogy mit nevez otthonának Taylor, minden megváltozik. A Maddoxokra
jellemző kitartás lehet, hogy nem lesz elég Falynnel szemben. És most először lehet, hogy Taylor
lesz az, aki megégeti magát.
Jamie McGuire: Gyönyörű sorscsapás

Az új Abby tökéletes. Nem iszik, kerüli a káromkodást, a pólói kifogástalan rendben sorakoznak a
szekrényében - azt hiszi, elegendő távolság választja el a múltjában rejlő sötétségtől. De amikor
megérkezik a legjobb barátjával, Americával a főiskolára, az új élet felé vezető útja gyorsan
megváltozik.
Travis izmos testét tetoválások borítják, tipikus laza srác, azt testesíti meg, amire Abbynek szüksége
van - és amit szeretne elkerülni. Abby távolságtartása felkelti a kíváncsiságát és cselhez folyamodik
egy egyszerű fogadás segítségével: ha ő veszít, önmegtartóztató marad egy hónapig, ha Abby marad
alul a játszmában, Travisnél fog lakni ugyanennyi ideig. Travis nem is sejti, hogy a párjával hozta
össze a sors, akármelyikük is nyer.
Szerelem és játék keveredik a népszerű írónő, Jamie McGuire regényében, amely a fiatal olvasók
körében nagy népszerűségre számíthat. Ne hagyd ki, játszd meg te is a tétjeidet! Szerinted Abby
nyer vagy Travis? Vagy ebben a játékban nincsenek vesztesek?

Jamie McGuire: Gyönyörű esküvő

Tudjátok, hogy Abby Abernathy váratlanul Mrs. Maddox lett. De mi húzódik meg a nagy esemény
hátterében?
Miért kérte meg Abby Travis kezét?
Milyen titkokat osztott meg egymással Abby és Travis a szertartás előtt?
Hol töltötték a nászéjszakájukat?
Ki tudott még az eseményről és ő miért nem árulta el senkinek?
Abby és Travis szökése körül mindent a legnagyobb titok övezett egészen mostanáig. A Gyönyörű
sorscsapás és a Veszedelmes sorscsapás rajongói minden kérdésükre választ kapnak az esküvő
viharos történetében, és mint a nagyszerű történetekre, erre is érdemes volt várni!
Charles Martin: Egy új élet reménye

Egy dél-karolinai kisvárosban a vége felé közeledik a nyár, amelyet Dylan és Maggie Styles izgatott
és boldog tervezgetéssel tölt: első gyermekük születését várják. Az idill azonban kettétörik, amikor
a szülés közben komplikációk lépnek fel, és Maggie a vérveszteségtől kómába esik. A magabiztos
és életvidám Dylan számára mindaz, amiben eddig hitt, kártyavárként omlik össze. A férfi
élőhalottként járkál és virraszt felesége ágya mellett. A sors iróniája, hogy épp ekkor talál rá az oly
régóta áhított lehetőség: tanárnak hívják a helyi főiskolára. Legjobb barátja unszolására kénytelenkelletlen elfogadja a felkínált állást, és tanítani kezd. De vajon képes lesz-e helytállni és vigaszt
nyújtani nehéz sorsú diákjainak, miközben ő maga élete legnehezebb pillanatait éli át? Van-e még
remény az újrakezdésre, vagy szívében a zene örökre elcsendesedett?

Charles Martin: Égzengés

Tyler Steele, a nyugalmazott texasi ranger egy esős napon járművével belerohan az előtte döcögő
ócska tragacsba. Az autóból egy kétségbeesett nő kászálódik ki, akiről első pillantásra látszik, hogy
komoly bajban van. Tyler az asszony és a vele utazó kislánya segítségére siet: hazaviszi őket texasi
farmjára. Amikor kiderül, hogy a nőt, Samanthát a volt élettársa, egy köztiszteletnek örvendő rendőr
üldözi, Tyler újra a mellére tűzi az ötágú csillagot, és elhatározza, hogy kézre keríti a férfit,
miközben segít a két menekülőnek. Ahogy azonban egyre közelebb kerül Samanthához, ráébred,
mennyi fájdalom és szomorúság szunnyad az ő lelkében is. Elkerülhetetlenül szembe kell néznie a
múltjával, a hibáival, valamint felesége emlékével, aki évekkel ezelőtt elhagyta őt és a fiukat. Vajon
elég erős a kötelék kettejük között az újrakezdéshez, vagy Samanthával lehet csak újra teljes az
élete? A döntéshez vezető út hosszú és viszontagságos, ha azzá az emberré akar válni, akivé
szeretne.
Charles Martin: Megíratlanul

Mit tehet az ember, ha úgy érzi, élete zsákutcába fut, és nem talál kiutat a sors útvesztőjéből? A
világszerte ünnepelt színésznőt, Katie Quinnt valósággal felemészti a rivaldafény. Mindenáron meg
akar szabadulni a múlt nyomasztó emlékeitől, és attól sem riad vissza, hogy önkezével vessen véget
az életének. Gyóntatója és régi jó barátja, Steady Capris atya azonban másodmagával, egy rejtélyes,
némaságba burkolózó férfival a segítségére siet. A paparazzik kíváncsi kamerái elől Florida
védelmet adó lápvidékére menekülnek. A kényszerű közös rejtőzés során Katie végső
elkeseredésében elfogadja a titokzatos férfi által kínált kiutat, hogy teljesen új fejezetet nyisson
életében. Kalandos útjuk Floridából Franciaországba röpíti őket, ahol mindkettejüket megkísértik a
múlt árnyai és a jövő lidércei, mígnem rájönnek, hogy megíratlan történetük jelentheti számukra az
egyedüli feloldozást. Charles Martin (Égzengés, A tücskök éneke, A szentjánosbogarak fénye)
legújabb könyvében két megtört szív, két tönkretett lélek találkozásának lehetünk a szemtanúi, akik
rájönnek, hogy az összeomlás olykor nem a vég, hanem valami újnak a kezdete.

Charles Martin: A tücskök éneke

Egy georgiai kisváros közelében, a Burton tó partján a világ zajától távol, visszavonultan él
Jonathan Mitchell, barátainak Reese, az egykor jónevű és híres szívspecialista. Zárkózottságának
okát csak a közelben élő sógora, Charlie ismeri. Reese hátat fordított az orvoslásnak, a kórháznak,
amelyben dolgozott és az embereknek, most minden idejét csónakok javításával tölti. Egy napon a
sors és egy autóbaleset az útjába sodor egy veleszületett szívbetegségben szenvedő árva kislányt,
Annie-t, aki a kisvárosban limonádét árul adományokat gyűjtve a rá váró életmentő műtétre. Az
illúzióit vesztett férfi és a reményeinek élő kislány története ettől kezdve összefonódik, s az olvasó
előtt kibontakozik egy varázslatos mese az élni akarásról, a barátságról, a szeretet és a hit gyógyító
erejéről.
Charles Martin: A megváltás reménye

Tizenkét évvel ezelőtt Matthew Risingnak mindene megvolt, amit csak kívánhatott. Középiskolai
szerelmével, Audrey-val az oldalán ragyogó karrier várt rá profi amerikaifutball-játékosként. Ám
egyetlen pillanat alatt elveszített mindent a hírnevét, a szabadságát és a számára legfontosabbat:
élete szerelmét , amikor kétségbevonhatatlannak tűnő bizonyítékok alapján elítélték egy borzalmas
bűntényért, amelyet valójában el sem követett.
Szabadulása után Matthew visszatér szülővárosába, ahol nemcsak az ellenséges légkörrel kell
megbirkóznia, de azzal is szembesülni kényszerül, hogy Audrey szinte belerokkant a történtekbe, és
látni sem akarja. Azért, hogy visszaszerezze felesége bizalmát, Matthew olyan lépésre szánja el
magát, amelyre ha fény derül, ismét és mindörökre börtönbe juttatja. A megváltás reményében
azonban hajlandó mindent kockára tenni.

Charles Martin: A szív kútja

Igen kalandos, ám bűnökkel és megbánással teli élet Charlie Finné. Olybá tűnik, a tehetséges és intelligens
férfinak mindene megvan, még sincs semmije. Kamaszkorában árvává lesz, és hamar megtanulja, miként
boldoguljon egyedül a világban. A Harvard ösztöndíjasaként egyenes út vezet számára az üzleti életbe, ahol
igen jövedelmező, ám annál veszélyesebb ügyletekbe kezd, mígnem a sorstól kegyetlen leckét kap, és
döntéseiért súlyos árat kell fizetnie. Nemcsak az általa olyannyira szeretett emberek kerülnek veszélybe,
hanem ő maga is. Közép-Amerikába utazik, ahol szembesülnie kell korábbi tettei következményeivel. Fájó
szembesítés ez, sok sebet feltépő. A közönyösség álarca lehull, leomlanak a maga köré vont falak. Ott áll
pőrén, kiszolgáltatottan. Egy asszony és egy kislány azonban a gondjaiba veszi, és olyasvalamit ad a
férfinak, amire mindennél nagyobb szüksége van: magát a reményt - a szeretetre, az újrakezdésre és a
bűnöktől való megtisztulásra.

Kádár Annamária: Mesepszichológia 2.

Szülőként, pedagógusként a nevelés során is a magunk történetét meséljük. A szabályok, határok kijelölése
és betartatása; a motiválás; a problémamegoldás kérdéseiben történő választások mind rólunk, a mi
világképünkről szólnak. Tetteinkkel meséljük el, hogy miben hiszünk, miért küzdünk, mi az, ami továbbvisz
a nehéz helyzetekben - és azt is, hogy mikor adjuk fel. Bár egy-egy nevelési probléma kapcsán legtöbbször a
gyermekünk viselkedésére fókuszálunk, azt szeretnénk megváltoztatni, rólunk mesél az is, hogy melyik az a
konfliktushelyzet, ami drámai feszültséget okoz bennünk, és az is, hogy mit kezdünk vele. A gyermek
bámulatos pontossággal mutat rá arra, amin dolgoznunk kell, a vele kapcsolatos nehézségek jelzések - és
egyben lehetőségek is a továbblépésre. Felhívják a figyelmünket arra, hogy miben kell változnunk,
fejlődnünk. Igen, ha engedjük, gyermekünk átírja a történetünket - és ebben a folyamatban mi válunk
tanulóvá. Második könyvemben túlnyomórészt azokról a nevelési kérdésekről írok, amelyekkel kapcsolatban
a legtöbbször kértek tőlem tanácsot az elmúlt évek során, és igyekszem megmutatni azt is, hogy miként
jelennek meg ezek a helyzetek a mesékben. Korcsoportokra és témakörökre lebontva ajánlok olyan, valóban
magas színvonalú, magyar és külföldi szerzők által írt meséket, melyeknek meggyőződésem szerint jó
hasznát vehetjük a problémák megoldásában.
A kötet tíz újabb, általam írt érzelmi intelligencia fejlesztő mesét is tartalmaz a 4-9 éves korosztály számára.
Nagy kedvvel folytattam Lilla és Tündérbogyó történetét, akik számos újabb kaland során fedezik fel a külső
és belső világot.

Nora Roberts: Bűbájosok

Bűbáj, misztikum, kaland és szerelem... A Donovan család tagjai rendkívüli képességekkel
rendelkeznek. Kiválasztottak ők, tündérvér csörgedezik az ereikben. Ám a mágia nem segít, hogy
valaki elnyerje az életre szóló szerelmet. Ehhez másfajta, magasabb rendű varázslat kell.
A sikeres forgatókönyvíró, Nash természetfeletti lényekről készít filmeket. Felkeresi Morgana
Doovant, akiről különös pletykákat hallani. A gyönyörű fiatal lány hamar elvarázsolja, noha a
fiatalember szent meggyőződése, hogy boszorkányok pedig nincsenek...
Elrabolt csecsemő nyomába ered a szép és fiatal Mel, aki magánnyomozóként keresi a kenyerét.
Sebastian Donovan készséggel felajánlja segítségét és különleges képességeit. Vajon a férfi
szélhámos vagy látnoki tehetséggel bíró, rendkívüli ember? És vajon képes megjósolni a saját
jövőjét is?
Sophie Kinsella: A boltkóros útra kel

Az Egy boltkóros naplójából megismert Becky Bloomwood immár ismert pénzügyi tanácsadó, aki
saját tévéműsorral büszkélkedhet. Csinos, okos, rendszerető, aki szinte mindennek ellen tud állni
kivéve a kísértést. Egy női divatüzletbe lépve ugyanis a megfontolt pénzügyi szakemberből ugyanis
a másodperc töredéke alatt pénzügyi analfabéta válik, aki szíve szerint még a bolti eladót is a
kosarába tenné, ha akciós lenne.
Amikor a lány szerelme, Luke, a tehetséges üzletember New Yorkban irodát nyit, Becky is vele tart,
és míg Manhattan tárt karokkal fogadja az álompárt, Becky lassan a Fifth Avenue teljes kínálatát
szerény otthonuk hálószobájában halmozza fel. Mi lesz, ha otthon megtudják, hogy a pénzügyi
tanácsadó menthetetlenül eladósodott? És melyik vállfáról lehet leakasztani sürgősen egy jóakarót,
aki gazdag, gáláns, és teljesen elment az esze?
Sophie Kinsella soron következő Boltkóros-regényében a világ legdrágább és egyben
legfeleslegesebb üzleteinek világába kalauzolja el rajongóit. Az imádnivaló, de mániákusan vásárló
Becky ismét kínos helyzetben találja magát, és ezúttal élete nagy szerelmét is magával rántja a
boltkórosok poklába.

Sarah MacLean: A csábítás kilenc szabálya

"Egy igazi lady nem szivarozik, a lovat nem férfimódra üli meg, nem foglalkozik vívással és nem is
párbajozik. Ezenkívül nem lő pisztollyal és nem kártyázik férfiklubban.
Lady Calpurnia Hartwell mindig betartotta ezeket a szabályokat, de végül is mi értelme volt ennek?
Még mindig nincs férjnél és enyhén szólva elégedetlen a helyzetével. De most megfogadta, hogy
megszeg minden szabályt és végre élvezni fogja az életet!
De ahhoz például, hogy végigtáncoljon egy bált vagy szenvedélyesen csókolózzon, kell egy
megfelelő partner is. Egy olyan férfi, aki mindent tud a szabályszegésről. Például az elbűvölően
vonzó Gabriel St. John, Ralston márki, akinek épp olyan rossz a híre, mint amilyen bűnös a
mosolya.
Ha Lady Calpurnia nem vigyáz, akkor éppen a legfontosabb szabályt fogja megszegni: akik az
élvezeteket keresik, azoknak soha nem szabad reménytelen szerelemre lobbanniuk…
Nora Roberts: Megszállottság

Naomi Bowes gyermekkorában egy éjjel titokban apja nyomába szegődik, és azon az éjszakán az
ártatlanság számára örökre elvész. Iszonyú dolgokat fed fel azáltal, hogy kiszabadít egy erdei
veremben fogva tartott lányt, ezzel hírhedtté téve apját, aki a borzalmas bűnöket elkövette. Naomi
Carson néven sikeres fotóssá válik, és utazásai során egyszer csak rátalál egy olyan helyre, amely
rendkívüli módon vonzza – ez azonban több ezer mérföldre van mindentől és mindenkitől, amit és
akit addig ismert.
A nő szeretné fenntartani magányos életformáját, Sunrise Cove lakói azonban valami módon
folyton elérik, hogy megnyíljon előttük – különösképpen az eltökélt Xander Keaton.
Naomi érzékeli, ahogy sorra leomlanak a maga köré emelt falak, és annak is tudatában van, hogy
titkon mindig is arra az életre vágyott, amit ez az új helyzet tálcán kínál neki. De már oly sokszor
kellett rádöbbennie, hogy a múlt fenyegető árnya mindenhová követi…

Fejős Éva: Holiday – Életed legszebb nyara

Te is szereted, ha lustán elnyújtózhatsz a parton, szikrázik a nap, szemed előtt a nagy kékség,
összecsúszik a víz és az ég, nem szól a telefon, és az sem foglalkoztat, mi történik a közösségi
oldalakon? Éppen kikérted a kedvenc koktélodat, koccintasz a szeretteiddel, majd belenyúlsz a
strandtáskádba és előveszed azt a könyvet, ami elfeledtet veled minden gondot, és a nyaralásod
idejére teljes kikapcsolódást ígér. Igen, ez az igazi Holiday-érzés!
Fejős Éva legújabb könyvében is gondoskodik arról, hogy vele utazzunk, akár ha otthon, a kedvenc
karosszékünkben ülve vesszük is a kezünkbe a kötetet. Romantika, bűnügyi szál, kaland, utazás,
nosztalgia, boldogságkeresés vár ránk – akárcsak az eddigi kötetekben.
És hogy mitől más a Holiday? Ebben a könyvben hosszabb-rövidebb történetekkel szórakoztat a
szerző – mindenki maga dönti el az olvasási sorrendet, ahogyan a hangulata diktálja. Egy biztos:
mire az olvasó a vaskos kötet utolsó lapjához érkezik, és véget ér a „holiday”, tökéletesen
feltöltődik – és talán ez lesz élete legmesésebb nyara.
Jill Mansell: Van az a pénz?

A Sunday Times bestseller írónőjének 10. magyarul megjelenő regénye! Íme, egy újabb csavarosan
humoros és életszerűen pörgős történet. Lolának tíz évvel ezelőtt 1o.ooo fontot ajánlottak - melyik
17 éves lány ne lenne boldog ekkora összeggel? De akadt egy kis bökkenő: Lola fülig szerelmes
volt Dougie-ba, és az ajánlat Dougie édesanyjától származott. Feltételül azt szabta, hogy a lány
szakítson a fiával. Lolát semmi nem választhatta el szerelmétől. Aztán a lány családjában kiderült
egy rettenetes titok, és Lola nem dönthetett másképp, fogta a pénzt és elfutott. Most a sors egymás
útjába sodorja Lolát és Dougie-t. A lány még mindig rajongva szereti a férfit, de Dougie hallani sem
akar Loláról, főleg azután, hogy rájön a lelépési pénzre. Van ebből a bizarr helyzetből kiút? Lehet
visszaszerezni azt, amiről az ember lánya már lemondott, ráadásul pénzért?

Kathleen Tessaro: A parfüm titka

Egy levél és egy váratlan örökség - az illatok rejtélyes világa Párizsban. Gyönyörűen megírt,
különleges regény vágyakról, titkokról, emlékekről, szenvedélyről. Egy francia ügyvédi iroda
levélben értesíti a Londonban élő Grace Munroe-t, hogy a módos parfümmúzsa, Madame Eva
d'Orsey ráhagyta a vagyonát. Csak egy probléma van: Grace sosem ismerte az örökhagyót. Innentől
kezdetét veszi a kalandos és fordulatos utazás, amely során Grace felfedezi, ki lehetett a jótevője,
aki megbabonázta a párizsi és a New York-i felső tízezer életét az 1920-as évektől kezdve. Ki volt
valójában Eva d'Orsey, aki mindent önmagától ért el, csakis a saját tehetségéből, és végül milyen
árat fizetett a sikerért? Mire kiderül az igazság, Grace Munroe élete örökre megváltozik. Nemcsak
arra jön rá, miért éppen ő örökölte a vagyont, hanem tanulva Eva d'Orsey sorsából, döntenie kell:
azt az életet éli-e tovább, amelyet mások elvárnak tőle, vagy azt, amelyet a szíve diktál..
Joanna Trollope: A másik családja

Richie, a híres énekes és zeneszerző halálával minden megváltozott. Chrissie és a lányok magukra
maradtak. A másik család létezése pedig minden korábbinál kézzelfoghatóbbá és nyomasztóbbá
kezdett válni, és nemcsak azért, mert Richie róluk sem feledkezett el a végrendeletében. A pénz és a
vagyon körüli kegyetlen hétköznapi viszályban felszínre törtek a régi sérelmek, az elhagyatottság és
a cserbenhagyás fájdalmas emlékei.

Anthony Capella: A kávék költője

London, 1896. Robert Wallis pénztelen és gondtalan világfi. Amikor egyéb bevételi lehetőség híján
Samuel Pinker londoni kávénagykereskedő szolgálatába áll, nem sejti, hogy élete egyszer és
mindenkorra megváltozik. A költői babérokról csak álmodó, de a szavakkal jól bánó fiatalembertől
azt várják, hogy Pinker lányával, a szenvedélyes Emilyvel együttműködve fogalmazza meg és
kategorizálja a különböző kávék ízeit.
Ez a váratlan feladat átfogó érzéki, érzelmi és – az események alakulása folytán – tényleges
utazásra indítja hősünket, melynek során a kávék költője a kávé különböző ízei mellett
mindenekelőtt önmagát fedezi fel.
Anthony Capella az afrikai Ugandában született 1962-ben. Első regénye, a Szerelem étke 19
nyelven jelent meg, egyebek közt magyarul is. A Kávék költője elsöprő, érzéki, két évtizeden és
három kontinensen át kanyargó szerelmi történet, egzotikus és feledhetetlen érzékek lakomája. A
szerző írásai elválaszthatatlanok a gasztronómiától, regényeit áthatja a kulinária és az azzal
összefonódó érzékiség.
Nicholas Barreau: Álmaim asszonya

Egy nő. Egy férfi. 24 óra alatt megtalálják és elveszítik egymást. Az év legpergősebb szerelmi
története.Antoine, a harminckét éves könyvkereskedő hisz abban, hogy amiről regényekben olvasni,
az a való életben is megeshet. Egy nap kedvenc kávézójában megpillantja álmai asszonyát, de nem
tudja, hogyan szólítsa meg. A nőhöz ekkor odalép egy másik férfi, és ezzel elillan a lehetőség. Vagy
mégsem? Távozáskor az elbűvölő mosolyú nő leejt elé egy kártyát, rajta egy keresztnév, egy
telefonszám és egy mondat: „Szívesen találkoznék magával.” Antoine repes a boldogságtól. Aztán
egy ostoba baleset miatt a telefonszám hiányossá válik, ezért Antoine őrült nyomozásba kezd. Az
idő ellene dolgozik. A barátai bolondnak tartják, de ő mégse adja fel…

Daniella Steel: Örök barátok

A San Francisco elegáns negyedében épült Atwood magániskola óvodájában öt gyerek találkozik az
első tanítási napon. Két kislány és három kisfiú, akik hamarosan "örök barátok" lesznek.
A gyönyörű Gabby előtt már gyerekként megnyílik a divatbemutatók világa; a labdája nélkül egy
lépésre sem hajlandó Billy futballsztár akar lenni; a seriffjelvényes Sean rendőrnek képzeli magát,
aki majd börtönbe csukja a rossz embereket; s mi sem természetesebb, mint hogy Andy, a híres
orvos házaspár kisfia maga is orvosnak készül. Egyedül Izzie nem tudja még, hogy mi legyen, ha
felnő, de ott, az óvodai játék konyhában ő az, aki fantáziája szülte finomságokkal megvendégeli a
kis csapat tagjait, hogy otthon érezzék magukat az új környezetben.
Az öt gyerek az érettségiig gondtalanul élvezi egymás társaságát, mit sem sejtve a körülöttük
gyülekező viharfelhőkről. Álmaik valóra váltása, egyetemi tanulmányaik azonban messzire
sodorják őket egymástól. Tragédiák sorozata szól bele a boldogságukba, vágyaik teljesülésébe.
Megindító regényében Danielle Steel végigkíséri hőseit megpróbáltatásokkal teli útjukon, melynek
során egyetlen percre sem felejtik, hogy barátságuk egy életre szól.
Nora Roberts: A gyűjtő

Lila Emerson meg van győződve arról, hogy az élete tökéletes, és nincs szüksége senkire a
boldogsághoz. Lila hivatásos házvigyázó, ami elég szokatlan munka, de ő nagyon élvezi, hogy
mások lakására vigyázhat, amíg a tulajdonosok nyaralnak. Az élete állandó utazás, és két bőröndbe
belefér minden holmija. Közben sikeres író, aki éppen a következő regényén dolgozik. Egy este
kinéz az ablakon, és egy gyilkosság szemtanúja lesz. Természetesen azonnal kihívja a rendőrséget.
Később találkozik az egyik áldozat bátyjával, és akkor még nem sejti, hogy az élete váratlan
fordulatot vesz. Ashton Archer gazdag családból származó sikeres festőművész. Amikor az öccse
tragikus körülmények között meghal, mindenáron beszélni akar a szemtanúval, hogy kideríthesse,
mi történt. Nem tudja elhinni, hogy az öccse megölt valakit, majd öngyilkos lett. A találkozás
megváltoztatja mindkettejük életét. Nemsokára kiderül, hogy egy megszállott műkincsgyűjtő áll a
gyilkosságok hátterében, és nem Ashton öccse az egyetlen áldozat. Lila és Ashton is veszélybe
kerül. Egy bérgyilkos vadászik rájuk, miközben rég elveszettnek hitt, felbecsülhetetlen értékű cári
kincsek kerülnek elő, és a történet egyre szövevényesebb lesz. Ashton és Lila is megtalálja a maga
kincsét, a szerelmet, ami fontosabb és értékesebb minden műtárgynál.

Murakami Haruki: A határtól délre, a naptól nyugatra

Lehet olyan erõs a gyermekkori szerelem, hogy egy férfi kockára tegye házasságát,
kiegyensúlyozott életét, és kész legyen elhagyni gyerekeit is? Murakami történetében a képzelet
világa olykor valódibbnak tûnik, mint a valóság. Vajon le is győzi?

Árvai Nóra: Nők a fájdalom árnyékéban – Endometriózis

Árvai Nóra ebben a könyvében az endometriózisról szóló legújabb kutatások mentén ír a
betegségről, kóreredetről, diagnosztikáról, nehezített teherbeesésről, hagyományos és alternatív
kezelési lehetőségekről.

Dr. Ingeborg Lackinger Karger: Nők a változás korában

A változó kor minden nő életében testi, lelki és szociális változásokkal jár. A szerző, mint
nőgyógyász és pszichológus pontosan elmagyarázza, hogy mi történik szervezetünkkel. Recepteket
és sok ötletet ajánl, hogy megfelelő testmozgás és a helyes táplálkozás segítségével hogyan tudjuk
formában tartani szervezetünket és milyen lazító gyakorlatokkal tudjuk kényeztetni lelkünket.
Borgulya Ágnes – Somogyvári Márta: Kommunikáció az üzleti világban

"Kommunikáció?! Na, köszönöm. Divattéma. Blöff. Ki ne tudna kommunikálni? Már a kisgyerek
megtanul beszélni, kifejezi érzéseit, keresztülviszi akaratát. Minek ezzel felnőttként foglalkozni?"
"Felkészült szakember vagyok. Tudom, mit akarok. Tudom, hogy jó az elképzelésem, nyerő az
ötletem. Miért maradtam ma megint alul a vitában? Miért nem az én javaslatomat fogadták el a
munkatársaim? Ezerszer jobb az én megoldásom, mint az, amely végül befutó lett. Miért nem látták
ezt át? Mit csinálok rosszul?" Ugye ismerősek ezek a gondolatok? A vállalatok, az üzlet világában
nem könnyű eredményesen, sikeresen és különösen nem hatékonyan és etikusan kommunikálni. A
nehézségek okainak megértésében, a zavarok kiküszöbölésében ad segítséget ez a könyv
mindazoknak, akik gazdasági pályára készülnek vagy már vállalatnál dolgoznak és fejleszteni
kívánják vezetői és kommunikációs képességüket.

Gregory N. Mankiw: Makroökonómia

Az 1999-ben megjelent és most változatlan utánnyomásban kiadott kötet a legújabb szemléletű,
jelenleg az egyik legsikeresebb makroökonómia-tankönyv. A könyv három részre tagolódik,
tárgyalja a hosszú távon érvényes összefüggéseket, a rövid távú kutatásokat és a makroökonómia
mikrogazdasági alapjait, világossá téve, hogy a különféle elméletek milyen feltételek mellett igazak,
és ezeknek a feltevéseknek mi a gyakorlati alkalmazhatósága.

Kovács Nikolett: Kötött és horgolt táskák

Mindenki szereti az öltözékével stílusban és színben harmonizáló táskákat. Azonban nem mindig
könnyű megtalálni a tökéletes darabot. Könyvünkben saját kezűleg elkészíthető táskákat,
hátizsákokat, tarisznyákat mutatunk be különböző korosztályoknak. A változatos stílusú táskák
funkciójukban is eltérnek egymástól, így mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. A táskák
elkészítését pontos leírások, rajzok és fotók segítik.

Minivarrások 30 perc alatt

Ha van egy szabad fél óránk, az éppen elég arra, hogy egy elragadó ajándékot vagy saját
magunknak valami hasznos dolgot készítsünk. Sorozatunk legújabb kötetében rengeteg gyorsan, és
könnyedén megvarrható holmi közül válogathatunk. A varrás nem lesz többé időigényes
elfoglaltság! Ebben a kötetben csupa gyorsan és egyszerűen megvarrható mókás apróságot és
különleges holmit találunk. Tervezésüknél az egyik szempont az volt, hogy hamar lássuk a
végeredményt. Ha van egy szabad fél óránk, bármelyiket elkészíthetjük ennyi idő alatt.
- 60 nagyszerű apróság, kezdve az aranyos játékoktól a hasznos eszközökig, a varrásban kezdőknek
vagy már gyakorlottaknak egyaránt.
- Világos, követhető ábrák és egyszerű leírások mutatják be lépésről lépésre a modellek elkészítését.
- Praktikus technikák és hasznos ötletek segítségével, sokkal hamarabb végzünk a munkával, mint
ahogy azt gondolnánk.
- Készségfejlesztő módszerek és tanácsok révén már a kezdetektől profi módjára varrhatunk.
Dr. Bagdy Emőke, Pap János: Ma még nem nevettem

A nevetést a szabadság legteljesebb megélésének, életolajozónak, az Olümposz isteneitől eltanult
csodának tartjuk. Könyvünk írása közben amiatt aggódtunk, hogy ha a nevetést darabkáira szedjük,
megvizsgálva eredetét, okát, formáját, lélektanát és társas jellemzőit, elfelejtünk tiszta szívből
nevetni. De nem így történt. Jókedvünk, humorérzékünk továbbra is a régi, s Milan Kunderával
valljuk: „Nevetni annyit jelent, mint mélységesen élni.” Kiknek ajánljuk ezt a könyvet? Az Isten
ablakain kitekingetőknek, az életöröm kivételes birtokosainak, a nevetni vágyóknak: megerősítésül.
A nevetni nem tudóknak, az élet súlyos terhei alatt görnyedezőknek pedig gyógyszerként írjuk fel hiszen a megértett világ sokkal elviselhetőbb. Nyissák ki valahol a könyvet, olvassanak bele, majd
nevessenek Szűcs Édua bölcs-bolondos rajzain. Közben pedig gondoljanak arra, mi mennyit
nevettünk, amikor megpróbáltunk erősebbek lenni a nevetés erejénél, és okosabbak a humor
bölcsességénél. Ha elmormolják: „ma még nem nevettem”, talán eszükbe jut egy barát, társ vagy
régi ismerős, akivel kedvük lesz majd együtt mosolyogni és kacagni a világ bolondságain, vagy
éppen a mi történeteinken.

Ízes élet – Nádasdy gombóc és Calvados

Édes-keserű, hazája iránti vágyakozással és szeretettel teli életrajzi naplói után Nádasdy grófnő
újabb utazása a múltba. A boldog gyermekkor ízei, ételei, étkezési szokásai, régi hagyományok
összefonódnak az „új haza” franciás ízeinek élményeivel.
Gróf Nádasdy Borbála: Maradni zabad

Érintetlenség és bomlás, rebellis generációk, briliáns sötétség, félelem, elegancia, lejárt szellemi
áramlatok üres hullámverése. A színhely Franciaország, a brutális álommalom, ahol magyarnak
maradni menedék, hűnek maradni szabad.
Gróf Nádasdy Borbála: A szabadság zaga

"Nádasdy történetei apró kis semmiségek, vagy éppen a mihozzánk bekopogtató világ általunk is
"ismert" nagyságainak emberi vonásai - vagyis minden-minden, amiről egyszerre álmodozik a
kamaszfiú és -leány, s a kádári borzalomba beleiszonyodó, itthon maradó magyar. Nádasdynak
megadatott mindaz, amiről mi csak álmodoztunk - és ő mégsem bolondult bele. Egy az örök magyar
emigrációból - s egy a kevesekből, aki több lett mindettől, miközben megőrizte önmagát."

Gróf Nádasdy Borbála: Zagolni zabad?

Nádasdy Borbála könyve arról szól, ami közös mibennünk. A huszadik századról. A századról,
amelyben minden elveszett. Elveszett egy ország, elveszett egy élet, elveszett minden bizonyosság,
elveszett a hit, elveszett a remény is - és gyakran az sem volt biztos, hogy holnap is fölkel a nap.
Arról szól ez a könyv, hogy hogyan veszett el még a kollektív tudat is, és a kollektív emlékezet. S
hogy ameddig ezt nem szerezzük vissza, kiszolgáltatottak leszünk, vagyunk, addig mivelünk bármit
meg lehet csinálni. Erről szól ez a könyv? Nem. Ez a könyv egy magyar grófnő életéről szól. Erről
szól ez a könyv. Persze. Egy magyar grófnő élete a mindannyiunk élete. Ez a kor persze nem
kedvez a történelemnek, a történelmi tudatnak, az emlékezetnek. Ez a mi korunk: a történelem
ellensége.
Nicholas Sparks: Eltékozolt évek

Wilson Lewis egy átlagos augusztusi napon, miután hazaért a munkából, mit sem értve figyeli
felesége csalódott arcát. Hiába próbálkozik: talán fodrásznál volt az asszony, talán valami
felbosszantotta; nem jön rá, mi lehet az oka. És azt sem tudja mire vélni, amikor lefekvéskor Jane
sírva fakad.
Wilson megfeledkezett a házassági évfordulójukról. A huszonkilencedikről.
És ezzel egy olyan úton találja magát, ahol azelőtt még nem járt, az első tétova lépéseket újabbak
követik; a tét a házassága. Ahogy végiggondolja eddigi életüket, látja a küzdelmes éveket, az
otthonteremtés, a gyereknevelés nehézségeit, a szükségszerű eltávolodásukat, de felrémlik előtte a
kezdet is, amikor a zuhogó esőben belefeledkezve gyönyörködött a majd harminc évvel ezelőtti
Jane arcában. Wilson talán már nem is emlékszik, hogyan kell egy nő szívét meghódítani, de most,
ha meg akarja menteni a házasságát, nincs más választása.
Nicholas Sparks megható regényében ismét a szerelem mindenhatóságáról ír - a Szerelmünk lapjai
című könyvéből ismert Noah Calhoun és családja életét továbbszőve -, arról, hogy ha igazán
akarjuk, sosem késő megváltoztatnunk a sorsunkat.

Tormay Cécile: Korinthoszi szerelem

Tormay Cécile szívesen és biztos kézzel nyúlt az antik témákhoz, és csodálatos, szívszorító
történeteket szőtt belőlük. Ám ami a leginkább hangsúlyos ezekben az elbeszélésekben, az a nő, a
nőiség meghatározó jelenléte. Mert az örök nő története a kötet, a rabszolga és az istennő, a
táncosnő és a najád, a hetéra és a szűz története… – és persze az örök szerelemé.
Juietta Fay: Karjaidban

Az egykor életvidám Janie LaMarche-ot gúzsba köti a gyász. Képtelen feldolgozni férje tragikus,
értelmetlen halálát. Hiába próbálkozik, nem találja a kiutat a fájdalom és a harag útvesztőjéből,
mígnem egy napon bekopogtat hozzá egy ismeretlen férfi, a titokzatos Tug, aki lassú, de
megállíthatatlan változást indít el az életében.
A férfi azzal a megbízással érkezett, hogy teraszt építsen a nő házához. Az asszony vonakodva
fogadja el a váratlan ajándékot, ám ahogy a terasz alakot ölt, úgy tárja ki újra Janie a szívét, és
engedi be ismét barátait, rokonait az életébe, köt új ismeretségeket, és tanul meg szeretni
Juliette Fay elragadó stílusban, mély együttérzéssel ír gyászról, szerelemről és a megbocsátás
felemelő érzéséről.

