Újdonságok
Felnőtt könyvek
Kavian, Eva: Nem akartam vele élni. Szeged: Könyvmolyképző K., 2014.

A tizenhét éves Sylviának elege van abból, hogy minden második héten az elvált apjánál
lakjon, aki sosincs ott, amikor szüksége lenne rá, és csak gyerekpesztrának használja. Ezért
telefonon bejelenti neki, hogy nem akar többé vele élni. Abban a pillanatban, amikor apja
beleegyezik, az apja balesetben meghal. Egy távollévő apa nem egyenlő a halott apával.
Sylvia a gyászmunka során ismeri meg idealista apját annak minden erényével és hibájával, s
alakít ki poszthumusz kapcsolatot az elhunyttal egy könyv alapján, mely az ázsiai
halottkultuszról szól. Ez megváltoztatja az életét, sőt valamilyen értelmet is ad neki, hiszen rá
hárul a temetés megszervezése és a húgaival magára maradt édesanyjának a támogatása is,
miközben bánatát élete első szerelmi élménye enyhíti.
Steel, Danielle: Színtiszta öröm: szeretett kutyáink. Budapest: Maecenas, cop. 2014.

Ebben a mulatságos, kedves és megható önéletrajzi könyvében Danielle Steel elmeséli,
hogyan talált rá arra a tenyérnyi kiskutyára, akinek elragadó személyisége azóta is
bearanyozza környezetének hétköznapjait. És miközben elkísérjük Minnie-t San Franciscó-i
bemutatkozásától Párizs kutyaruha kínálatának alapos feltérképezéséig, azt is megtudhatjuk,
hogy az évek során a négylábú kedvencek hogyan varázsolták el a család szinte minden tagját,
és miként ajándékozták meg őket felejthetetlen emlékekkel.
Megismerkedhetünk Jamesszel, Danielle Steel gyermekkori mopszával; Elmerrel, a basset
hounddal, aki mindvégig a fiatal, feltörekvő írónő mellett állt a pályakezdés viszontagságos
éveiben; Cukorborsóval, akit az írónő díszdobozban nyújtott át kutyabolond férjének; és
mindazokkal a szerencsés kutyákkal, akik részeivé váltak annak a kilencgyermekes családnak,
ahol még egy vietnami csüngőhasú malac számára is akadt hely.

Christie, Agatha: Zátonyok közt. Budapest: Európa, 2015.

Gordon Cloade a második világháborúban, London bombázása során lelte halálát.
Végrendelet nem maradt utána, óriási vagyona tehát fiatal feleségére, Rosaleenre száll.
Csakhogy Gordon vérrokonsága - öt ember - már hosszú évek óta arra alapozta életét, jövőjét,
biztonságát, hogy Gordon bátyó életében, de még inkább majdani halála után, kihúzza őket
mindennemű csávából. És ekkor a bomba összezúzta a reményeiket! Már csak úgy
számíthatnak az örökségre, ha Rosaleen netán korábban távozik náluk az élők sorából... Öt
embernek van alapos indítéka gyilkosságra - és valóban gyilkosság történik. Csakhogy - az
áldozat nem Rosaleen! És az áldozatok száma még nő is, egészen addig, amíg színre nem lép
Hercule Poirot. Zseniális logikája ezúttal a szokásosnál is bonyolultabb rejtélyek kibogozására
kényszerül - de természetesen itt is diadalmaskodik!
Percin, Anne: Hogy intézd (el jól) a love storyd. Szeged: Könyvmolyképző K., 2014.

A Hogy told el (jól) a nyarad főhőse visszatér!
Rendhagyó „nyaralása” után Maxnak látszólag mindene megvan ahhoz, hogy egy fantasztikus
év elé nézzen: gitár, álmai okostelefonja, s főleg, FŐLEG, járni kezd a nála idősebb
Natachával, akivel viszont csak egyetlen közös pontja van: az öntörvényűsége. A pechsorozat
azonban most sem marad el: miután megtapasztalja a rockpróba örömeit egy kukatárolóban, a
szerelmével jeges fürdőt vesz egy párizsi szökőkútban, a szülinapi bulija sem úgy sül el,
ahogy várta, érzelmi élete megint rendesen összekuszálódik. Amikor végre kibogozza a
szálakat, a smartphone (és egy újabb zsaru) képében beüt a mennykő…
NEM CSAK FIÚKNAK!
De nekik is.

Moldova György: Fej vagy írás: az írói mesterségről. Szentendre: Urbis Kvk., 2015.

Mikszáth Kálmánt megkérdezték, hogy ki lehet-e képezni valakit írónak?
A nagy palóc azt felelte:
- Az embert még egerészésre is be lehet idomítani, de sohase fog el majd annyi egeret, mint
egy hathetes kismacska.
Jelen könyvnek az a célja, hogy megcáfolja ezt a mondást, feltárulnak benne az alkotás
műhelytitkai, aki elolvassa, az rövid időn belül világhírű íróvá lesz és vagyonokat keres majd.
Bukowski, Charles: A kezdő. Budapest: Helikon Kiadó, cop. 2015.

Önéletrajzi ihletés? Regényeiben, amelynek főszereplője alteregója, Henry Chinaski,
nagyrészt az amerikai társadalom lecsúszott figuráiról írt, nyersen, őszintén, húsba vágó
humorral és sajátos bölcsességgel. Alkoholista, napról napra élő, kompromisszumok nélküli
életmódja miatt sokan rajongtak -és rajonganak- érte, de ő köszönte, nem kért ebből, sőt ha
lehetett, kerülte a rajongóit (kivéve, ha azok nők voltak), az embereket, és főleg az írókat. Így
az ő arcképe még véletlenül sem került fel műanyag poharakra, mint például Hemingwayé, a
Key West-i Sloppy Joe's kocsma legkedveltebb törzsvendégéé. Charles Bukowski kívülálló
volt és az is maradt. A kezdő című ismét erősen önéletrajz-szagú írásából végre megtudhatjuk,
miért. A kezdő ugyanis Bukowski (illetve alteregója: Henry Chinaski) élete első
huszonvalahány évéről szól, amiben egy gramm könyörület nem volt.

Odze György: Laura diplomáciai kalandjai. Budapest: Central Médiacsoport, cop. 2014.

Pentik Laura fiatal, szép és független nő, aki ráun az ügyvédi pályára, és diplomata szeretne
lenni. Rövidesen egy mediterrán városban kezdheti meg konzuli munkáját a magyar
nagykövetségen. A külföldi élet azonban kegyetlen csapdákat is rejt, amelyek rádöbbentik,
hogy egyedülálló nőként mennyire kiszolgáltatott, és ha nem óvatos, könnyen belekeveredhet
a nagykövetség intrikákkal teli életébe. Laura azonban jól hasznosítja tapasztalatait: sikeres
munkája elismeréseként önálló konzulátus vezetését bízzák rá egy kínai nagyvárosban. Itt
újabb kihívások várnak rá, most aztán csakugyan egyensúlyoznia kell a kulturális szakadékok
szélén. Kína még egy meglepetést tartogat számára: megjelenik életében a szerelem. A
diplomata kötelességeit és a szívügyeket sokszor nehéz összeegyeztetni. A helyes
megoldásokig Laurának hosszú és kalandos utat kell bejárnia.
Allen, Sarah Addison: A barackfa titka. Szeged: Könyvmolyképző K., 2014.

A harmincéves Willa Jackson egy generációkkal korábban anyagi romlásba dőlt régi, előkelő
déli család sarjaként kétes hírnévnek örvend. A Blue Ridge Madam amit még Willa ükapja
építtetett, és ami annak idején az észak-karolinai Walls of Water legpompázatosabb
otthonának számított évek óta a szerencsétlenség és a botrány jelképe. Willa megtudja, hogy
volt osztálytársa a nemesi származású Paxton Osgood kívülbelül fel akarja újíttatni az
épületet, hogy első osztályú fogadót alakítson ki belőle. Ám amikor az építkezés közben egy
csontváz kerül elő a magányosan álló barackfa alól, rég eltemetett titkok kerülnek napvilágra,
a városkában pedig furcsa események követik egymást. A véres rejtély minden várakozás
ellenére közelebb hozza egymáshoz Willát és Paxtont, akik közösen kénytelenek szembenézni
a két család szenvedéllyel és árulásokkal teli történetével, illetve kideríteni az igazságot,
amely a mai napig hatással van az élők sorsára.

Németh László: Iszony. Szeged: Lazi, cop. 2015.

Egy asszonynak, aki a férjét már biztos nem tudja megszeretni, de el sem szakadhat tőle: mi
reménye van a boldogságra? teszi fel a kérdést a regény hősnője, Kárász Nelli.
A válasz egy tragikus házasság történetének bemutatásán túl számtalan egyéb kérdéskört is
érint, köztük a szabadság és kényszer, tisztaság és kárhozat, ártatlanság és bűn örökös
ellentétét. Nelli története egy magányra teremtett, a világgal elegyedni nem tudó lélek
vergődése egy szűkre szabott kalitkában, melyből csak pusztulást okozva képes kitörni.
Ez az a folyamat, amelyet a regény színes társadalomrajzzal megtámogatva az első
világháború utáni Magyarországon járunk - fokozatosan és mesteri szinten bont ki, a magyar
irodalom megkerülhetetlen értékévé emelve Németh László művét.
Jobbágy Tibor: Szín markában. Szeged: Könyvmolyképző K., 2014.

Aziz nem szeretne meghalni, de úgy tűnik, senkit sem érdekel a véleménye. Egy nyüzsgő arab
országban, idegen ágyon ébred. Kicsoda ő? Hogyan került oda? Miért lőnek rá ennyien? Hát
nincs jobb dolguk ezeknek? Aztán jön a felmentő sereg, ami sokkal rémisztőbb, mint maguk
az üldözők. Ugyanis felségnek szólítják. Aziz amnéziás, semmit nem ért a körülötte zajló
mozgalmas eseményekből. Lehet, hogy van egy gyönyörű, titokzatos, bár kissé hazudós neje?
És egy országa, amit kormányoznia kellene? A fergeteges sodrású regény egy ismeretlen
világba repít, ahol tisztára törölt elmével kell helytállni idegen hatalmak összeesküvései
közepette, lavírozni rejtélyes halálesetek között, és legnagyobb kalandként megismerni egy
lányt.

Jolsvai András: Holnapra jobb lesz. Budapest: Scolar, 2015.

"Az ismert publicista-író regényében a kora hatvanas évek Magyarországa elevenedik meg, a
vaskos, majd a szorításból kénye-kedve szerint engedő Kádár-világ. Ahol hangosan kattognak
a jelentéseket zongorázó írógépek, és elvtársak-kartársak-tagtársak zengik Moszkva
dicsőségét s mégis van egy apró sziget, ahol nem szűnt meg az otthonosság, létezik még a
meghitt barátság, sziporkázik a humor és, ha jólétre nem is, de legalább békére találhat
mindenki. E szűk pátria Akáctelek lakóinak összetartása nemcsak a közösséget menti át a
jövőnek, hanem védelmet nyújt a mégoly különböző honpolgároknak is: a virtigli proletárnak,
a kosztosokból élő arisztokrataasszonynak, a fifikás anyagbeszerzőnek, a lelkes
pártmunkásnak és a kevésbé lelkesnek egyaránt. Ami a filmművészetben Bacsó Péter
kultuszfilmje, A tanú, az az irodalomban Jolsvai András könyve. ""
Benkő László: A Zrínyiek: 1. A gránitlelkű. Budapest: Családi Kvkklub., 2014.

Az Oszmán Birodalom II. Szulejmán szultán hatalma alatt gőzerővel terjeszkedik Európa felé,
miközben V. Károly német-római császár láthatóan nem képes mit kezdeni a török
terjeszkedéssel. A legnagyobb veszély a II. Lajos király korabeli Magyarországot, a Szapolyai
János vajda uralta Erdélyt és a mai Horvátországot fenyegeti, ahol a Zrínyi család
mindenkinél keményebben és határozottabban lép fel a boszniai pasa portyázói ellen...

Rowling, Joanne Kathleen: A selyemhernyó. Budapest: Gabo K., cop. 2015.

Amikor a regényíró Owen Quine eltűnik, a felesége Cormoran Strike magánnyomozóhoz fordul.
Először azt hiszi, a férje csak elvonult magában valahová néhány napra (ahogy már korábban is), és
most azt szeretné, ha Strike megkeresné és hazahozná.
De ahogy Strike nyomozni kezd, kiderül, több van Quine eltűnése mögött, mint azt a felesége
gondolta. Az író épp befejezett egy kéziratot, melyben vitriolos tollal megírt portrék szerepelnek szinte
minden ismerőséről. Ha ez a regény megjelenik, életeket tehet tönkre – így tehát nagyon is sokan
lehetnek, akik szeretnék befogni a száját.
És amikor rátalálnak a bizarr körülmények között brutálisan meggyilkolt Quine-ra, versenyfutás
következik az idővel: meg kell fejteni, mi vezeti ezt a kegyetlen gyilkost – mert Strike ilyennel még
sosem találkozott…
A selyemhernyó letehetetlen, fordulatokkal teli krimi, a Cormoran Strike-ról és eltökélt, fiatal

titkárnőjéről, Robin Ellacottról szóló sorozat második kötete.
Gilbert, Elizabeth: A lélek botanikája. Budapest: Partvonal, 2014.

Elizabeth Gilbert új regényének középpontjában a szerelem, az erotika, a kalandok és a
tudományos felfedezések állnak. A szegény angol családból származó botanikus, Henry
Whittaker a kininkereskedelem révén komoly vagyonra tesz szert, és feleségével együtt
kivándorol Amerikába. Itt szüle- tik meg lányuk, Alma Whittaker, aki nemcsak apja rengeteg
pénzét, de eszét is örökli. Gondos botanikai kutatásai és ta- nulmányai révén Alma egyre
mélyebben elmerül az evolúció rejtélyeiben, amikor is váratlanul betoppan az életébe Ambrose Pike, a tehetséges illusztrátor. Az orchidearajzok mestere egy egészen más irányba, a
spiritualitás és a csodák világába vezeti a nőt. Alma a tiszta ész logikáját követő tudós,
Ambrose művész. Ami kettőjüket összeköti, az a tudás iránti vágy: hogy a maguk módján
megértsék a világ működését.

Lavoie, Cat: Váratlan nyaralás. Budapest: Erawan, 2014.

Zoey egy kávézót vezet egy amerikai kisvárosban, és nemcsak kávé-, hanem kapcsolatfüggő is.
Amikor a szerelme lelép, ráadásul kiderül, hogy egy másik nő gyereket vár tőle, Zoey összeomlik.
Ekkor a barátai némi protekcióval elintéznek neki egy mexikói nyaralást. Egy hét a Zen Pillanata
Hotelben, nincs is ennél csodásabb ajándék, ő mégis inkább otthon maradna és magában búslakodna.
A barátok azonban kiviszik a reptérre… és Zoey a repülőn felfedezi exbarátja hasonmását, akivel
ráadásul ugyanaz az úti céljuk. A bejáratnál gyorsan kiderül, hogy a Zen Pillanata Resort nem az,
aminek hitték, és amikor a lánytól elveszik a mobiltelefonját, továbbá közlik vele, hogy mostantól se
kávé, se koktél, se internet, helyette jóga a tűző napon, sport minden mennyiségben és egészséges
ételek módjával – bizony újra összeomlik. Ám ott a ragyogó fehér homokos tengerpart a pálmafákkal,
ott az újonnan megismert fiú és annak habókos barátja, tehát Zoey nincs egyedül a váratlan
helyzetben… Mégis visszafordulna a fahéjas latték, a mandulás kapucsínók, a torták és az önsajnálat
világába – csakhogy a Zen Pillanata Resort kapuja bezárul mögötte…

Sivec, Tara: Csábítások és csemegék: csokimázas szerelmi történet. Szeged: Könymolyképző
K., 2014.

Claire, a húszas éveiben járó, egyedülálló anyuka szeretne annyi pénzt összeszedni, hogy elindíthassa
a saját vállalkozását, hogy a mocskos szájú, de (amikor alszik) imádnivaló kisfiának jobb életet
biztosíthasson. Ezért kelletlenül beáll a legjobb barátnőjéhez, hogy segítsen szexuális játékszereket
eladni.Egyszer csak felbukkan a városban Carter, Claire hajdani egyéjszakás kalandja, aki örökre
megváltoztatta az életét.) És bár egyedülálló csokoládéillatán kívül semmire nem emlékeszik Claireből, a lány gondoskodik róla, hogy ezúttal mély nyomot hagyjon a fiúban.Carter leplezetlen
döbbenettel veszi tudomásul, hogy van egy négyéves kisfia, Claire pedig attól pánikol, hogy álmai
férfija rögtön menekülőre fogja majd, látva a terhességről árulkodó jeleket a bőrén és a nullához
közelítő hálószobai tapasztalatát. Ám semmi ilyen nem történik. Ketten együtt mindent megtesznek,
hogy eljöjjön számukra az „örökkön örökké”.Az élet olyan, amilyenné teszed. Ha a tiéd vodkából,
csokiból és vibrátorokból áll… hát legyen!

Hargitai György: A D-vitamin-csoda: receptek az egészséges élethez. Budapest: I.P.C. Kv., cop.
2015.

A D-vitamin a Nap vitaminja - mindannyian hallottuk már ezt a kifejezést, abba azonban nem
gondolunk bele, hogy a hidegebb, őszi-téli időszakban egyre kevesebb napfény ér bennünket,
ezáltal D-vitamin-szintünk jelentősen csökkenhet. Ha nem pótoljuk megfelelően a hiányát,
gyermekkorban csontfejlődési zavarok, a felnőtteknél fáradtság, álmatlanság, izomgyengeség,
étvágytalanság, fogromlás, mészhiány vagy akár csontlágyulás is jelentkezhet. A gyógyító
szakács sorozatunk legújabb kötetében mesterszakácsunk erre a problémára kínál megoldást.
Receptjeit olyan alapanyagokból állította össze, amelyek nagy mennyiségben tartalmaznak Dvitamint, ilyen például a lazac, a tonhal, a makréla, a szardínia, a gombák, a tojás, a
különböző tejtermékek és a máj. A receptek elkészítésével nemcsak ínycsiklandozó ételeket
varázsolhatunk az asztalra, de rendszeres fogyasztásukkal elősegítjük szervezetünk Dvitamin-szükségletének kielégítését. Jó főzést és jó egészséget kívánunk!
Galaxy, Jackson: boldog stílusos otthonteremtés a cicádnak: a Pokoli macskák sikersorozat
cicásító ötleteivel. Budapest: Jaffa, cop. 2015.

Minden macskaszerető ember tudja, mekkora kihívás berendezni a lakásunkat, ha stílusos és
praktikus otthont szeretnénk kis kedvencünknek és saját magunknak. A Cicásításban
JACKSON GALAXY, az Animal Planet Pokoli macskák című sikersorozatának sztárja
végigvezeti az olvasót a vonzó és macskáink számára is optimális laktér kialakításának
lépésein. Ne tudd le a dolgot azzal, hogy beszerzel egy csúnya cicafát vagy ágyat a
legközelebbi kisállat kereskedésben! Fogadd meg a szerzők tanácsait, és a könyv színes
ábráinak segítségével varázsolj barátságos és ízléses lakhelyet kedvencednek (és magadnak)!

Halmos Monika: Levendula, rózsa, ibolya: a legnemesebb ehető virágok: 75 recept.
Budapest: Corvina, cop. 2015.

Legtöbbször az egészen pici dolgok teszik nagyszerűvé a világot az aprócska ibolyavirág, a
tündérillatú levendula vagy az örök virág, a rózsa pedig a mindennapok konyháját emelheti a
legmagasabb gasztronómiai élmények csúcsára. Receptgyűjteményünk egészen egyszerű
alapanyagokból elegáns és bájosan kedves finomságok elkészítéséhez szeretne kedvet
csinálni. De a magyarországi levendulás, ibolyás és rózsás helyeket is megismerhetjük a
könyvből, mint ahogy olyan érdekességeket is megtudhatunk, hogy a levendulás keksz egész
diadalutat járt be, miközben Angliából hazánkba érkezett, Erzsébet királyné kedvence volt a
kandírozott ibolya, a rózsát pedig a rómaiak szívesen fogyasztották süteményekben
Itt az ideje, hogy felelevenítsük ezeket a nemes finomságokat!
Weiss, Daniel: Kineziológiai tapaszok: hogyan segítsünk magunkon izomfájdalmak és
egyéb panaszok esetén. Budapest: Centrál Kv., 2015.

Az egyszerűen felragasztható szalagok és tapaszok forradalmian új lehetőséget jelentenek a
sérülések megelőzésében és kezelésében.
Könyvünk érdekes tudnivalókkal szolgál a kineziológiai szalagok és tapaszok kifejlesztéséről,
anyagáról és hatásáról valamint bemutatja, miként alkalmazhatók az egész testen az
izompanaszok, ínproblémák, szalagsérülések és ízületi bántalmak enyhítésére és kezelésére.
Ismerteti a tapaszok felhasználásának módját a leggyakoribb általános panaszok esetében
illetve felsorolja többek között az idegek, a nyirokrendszer és a hegek kezelésére szolgáló
speciális alkalmazási módokat.
Hasznos illusztrációkkal és közel 200 képpel írja le és mutatja be a tapaszokat.

Kohut Ildikó: Bodza: a konyhában és a házi patikában. Budapest: Cser Kiadó, 2015.

A könyvben betekinthet az olvasó a történetébe, olvashat a különböző bodzafajokhoz
kapcsolódó babonákról, megismerheti a rokon fajokat, olvashat a dísz-, gyümölcs és
gyógynövényként való felhasználásról, segítséget kaphat a termesztéshez, a vadon termő
bodza virágának gyűjtéséhez. Reméljük, a bodzaszörp mellett egyéb finomságok
elkészítéséhez is kedvet kap, és szívesen válogat a könyvben szereplő receptek közül.
Burgonyás ételek: ellenállhatatlan finomságok lépésről lépésre. Pécs: Art Nouveau, 2012.

A burgonya a világ egyik legnépszerűbb élelmiszere, és minden bizonnyal a legsokoldalúbbak
közé tartozik. A földkerekség csaknem összes országában termesztik, ezernyi változata
ismert, sajátos színekben, formában és állaggal - a vajsárga yukon goldtól a karibi térség telt
narancsszínű jamgyökeréig. Ebben a kötetben számtalan izgalmas receptet találunk, s
valamennyi remekül elkészíthető otthon. A fejezetek között megtaláljuk a leveseket, az
előételeket, salátákat és kímélő ételeket, a köreteket, a húsokat és szárnyasokat, a halakat, a
vegetáriánus étkeket, de a kenyérféléket és süteményeket is.
A receptek útmutatásai könnyen követhetők, valamennyi ételhez friss hozzávalókat
használunk, és az asztalra kerülő fogások nem csupán ízletesek, hanem szemet
gyönyörködtetőek is. A teendőket lépésről lépésre bemutató fotóknak köszönhetően még a
kezdő háziasszonyok is nyugodtan vállalkozhatnak e nagyszerű burgonyás ételek
elkészítésére.

Burke, Karen: Feszes combok: gyakorlatok és receptek a feszes izomzatú, szép combokért.
Budapest: Gabo, cop. 2007.

Gyakorlatok és receptek a feszes izomzatú, szép combokért. Hatékony, lépésről lépésre
végezhető gyakorlatok és egyszerű felszíni kezelések, melyektől bőrünk megszépül, combunk
pedig tartósan feszes marad. Könnyen elkészíthető, finom ételek receptjei, amelyektől
jóllakunk és javítják közérzetünket. A kötet szerzője Karen Burke vezető bőrgyógyász és
kutatóorvos, aki magánpraxist folytat New Yorkban. Kutatási területe többek között a zsír
szerkezete és az anyagcsere kapcsolata. Dr. Burke igazi szaktekintélynek számít a
kozmetológiai bőrgyógyászatban, több gyógyszergyár és kozmetikai cég tanácsadója.
Kötés: a siker titkai kezdőknek és haladóknak. Budapest: Kossuth, cop. 2015.

Ez a praktikus kézikönyv megismertet a fontos tudnivalókkal az alapoktól egészen a profi
szintig. Fotókkal illusztrálva mutatja be, hogyan szedjük fel a szemeket és kössük az első
sorokat, és mindent, ami a magabiztos tudás gyors megszerzéséhez kell. Számtalan ötlet, és
lépésről lépésre bemutatott modellek alapján a felvetődő problémákra megkapjuk a
megoldást. Hasznos tanácsok, emlékeztetők és ötletek segítenek, hogy ne kövessük el a
tipikus hibákat.

Kotra Károly: Interaktív KRESZ-könyv személygépkocsi-vezetők részére. Püspökladány:
Kotra Kft., 2015.

Az Interaktiv KRESZ könyv személygépkocsi vezetők részére című könyv három fő
fejezetből áll. Közlekedési ismeretek. Vezetés elmélet.Szerkezeti ismeretek.
A könyvből való tanulást internetes honlap segíti. A könyvhöz, közvetlenül kapcsolódó
Internetes honlap olyan filmeket, animációkat tartalmaz, amellyel folyamatában, mozgásában
válik láthatóvá mindaz, amit eddig fotók, ábrák segítségével próbáltunk bemutatni.
A könyvben található 113 QR kód. Ezek segítségével közvetlenül tekinthetők meg a
szövegtartalomhoz kapcsolódó filmek. A filmek megjelenítése lehetséges QR kódolvasóval
ellátott okos telefonnal, vagy tábla PC-vel (amihez internet kapcsolat is szükséges). Aki, ezen
az eszközök valamelyikével nem rendelkezik, az, számítógép vagy okos TV segítségével is
megjelenítheti a könyvhöz tartozó filmeket. Ez esetben a QR kód sorozatszámával
azonosítható be mely szövegtartalomhoz, melyik film kapcsolódik. Így a könyv és a honlapon
lévő filmek együttes alkalmazásával az otthoni KRESZ tanulás, eddig nem tapasztalt
hatékonyságot eredményez a vizsgára való felkészülésben, és a közúton való biztonságos
közlekedés elsajátításában.
Boulton, Susie: Olasz tavak és Verona. Budapest: Kossuth, 2015, cop. 2010.

Minden információt tartalmaz, ami egy élményekkel teli utazáshoz kell: Látnivalók: Átfogó
ismertető a vidék látványosságairól, az üdülőhelyektől, tóparti villáktól a történelmi
városokig Programajánlatok: A szabadidő eltöltésének legkülönfélébb módjai a veronai
opera-előadásoktól a hajókirándulásokig Információk és kulturális javaslatok, amelyek
hozzásegítenek a vidék történelmének, lakóinak alaposabb megismeréséhez: római kori
emlékek, reneszánsz művészek, híres uralkodók és csaták Gyakorlati útmutató: Tudnivalók
éttermekről, szállodákról, vásárlásról, rendezvényekről és még sok minden másról.

Schultz, Patrícia: Róma. Budapest: Kossuth, 2015, cop. 2010.

2006 áprilisában indítja útjára a Kossuth Kiadó a Berlitz útikönyvek zsebkalauzait. A valóban
zsebben hordható útikönyvek egy-egy ország vagy város bebarangolásában segítik az utazót.
A kisméretű, színes fotókkal illusztrált, praktikus kötetek rövid történelmi áttekintés után
bemutatják az adott ország vagy város legfontosabb látnivalóit, nevezetességeit. Minden kötet
végén praktikus információkat talál az utazó, a többi között a helyi közlekedésről, üzleti
nyitva tartásról, szálláshelyekről, éttermekről címmel és telefonszámmal.
Funk, Hermann: Kompaktgrammatik: német összefoglaló nyelvtan. Szeged: Maxim, 2015.

Kötetünk ideális segítség a nyelvtanuláshoz, életkortól függetlenül. Ez a nyelvtani
összefoglaló tartalmazza a teljes nyelvtani anyagot, amire a nyelvvizsgára vagy érettségire
készülőknek szüksége lehet. Minden fontos szabály és nyelvtani szerkezet egy helyen
található benne. A tömör és áttekinthető magyarázatok, a rengeteg példamondat, a praktikus
táblázatok, összefoglalók és a gyors keresést segítő tárgymutató hatékonyan segíti a német
nyelvtan elsajátítását.

Müller Péter: Halhatatlan szerelem. Budapest: Rivaldafény K., 2014.

Ez a könyv egy nő önmagára ébredéséről szól. Barátom volt és lelki társam. Együtt kerestük
sorsunk és lelkünk titkait. Ezekről a titkainkról mostanáig nem beszélhettem. Most végre
elmondhatom. Elmesélem életét, közös szellemi élményeinket, és fölvillantom előző életének
gyönyörűséges kudarcát is. Létünk nem a születéssel kezdődik, és nem a halállal ér véget.
Minden lélek történetének van egy főmotívuma, mely átível több földi életen. Egy téma, ami
csakis az övé. és ki kell bontania. A tiédnek is van, csak meg kell hallanod, mi az. Az övét
úgy hívták: halhatatlan szerelem. Sokan ismerték őt. Amíg a földön élt, színésznő volt, a
neve: Tolnay Klári. Összes előző művem gondolatainak összegzése ez a könyv. Más lelkébe
való mélyebb belepillantás, egyben önmagam és az igazság felfedezése is.
Hálás vagyok látható és láthatatlan segítőimnek, hogy megírhattam.
Kárpáti Péter, R.: Élet az élet után. Budapest: Kossuth, cop. 2014.

Beszélgetés hazai szakértőkkel, ismert személyiségekkel és átélőkkel - pro és kontra.
A halállal kapcsolatban nem csupán az életből való távozás tudata nehéz, de legalább annyira
fájó a szeretetkapcsolatok visszavonhatatlan szétszakadása. De elgondolkoztunk-e valaha
azon, hogy eltávozott szerettünk lelke, lénye tovább él-e, és ha igen, vajon mi történik vele?
A kötetben megszólalnak: dr. Bárdos György neurobiológus professzor - Benkő László
zenész - dr. Garamvölgyi László igazgató, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács - Jókai Anna író dr. Keller Éva igazgató, Igazságügyi Orvostani Intézet - Molnár Piroska színművész - dr.
Papp Lajos szívsebész - Paulinyi Tamás író, PSZI-kutató - Réz András esztéta - dr. Székely
László szívsebész - dr. Szűcs Ferenc teológus professzor - Vágó István, a Szkeptikus Társaság
volt elnöke - dr. Vekerdy Tamás pszichológus...
és az átélők.

