
KÖNYVET KARÁCSONYRA 
az ajánlat visszavonásig érvényes 

 

 
 

Abby Winter 
Leomló falak 

 
3.190 Ft helyett 1.700 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0001 
 
Alice, több év sikertelen házasság után, a válás mellett 
döntött. Hogy újra talpra álljon a csalódás után, barátnői 
segítenek neki. 
Ryan gazdag és sikeres férfi, de az életében bekövetkezett 
tragédia beárnyékolja mindennapjait. 
Egy véletlen találkozás mindkettőjük életét megváltoztatja. 
A köztük fellángoló érzelmek talán új reményt adnak az 
élethez. 
De mi történik, ha a múlt és a távolság közéjük áll? 
Nem csak a környezetükben felmerülő problémákkal kell 
megküzdeniük, hanem saját magukkal is. 
Van még bennük elég erő, hogy ledöntsék a közéjük húzódó 
falakat? 
Egymásra találhat két megtört szív, ami már végleg feladta 
a reményt? 
 
 
 
 

 
 

Abby Winter 
A múlt fogságában 

 
3.390 Ft helyett 1.800 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0002 
 
Vivien nem akart mást, csak új életet kezdeni egy új 
városban, és túllépni a múlt fájdalmain. Napközben egy 
lakberendező vállalkozást vezet, éjszaka pedig férfiakat 
csavar az ujja köré. Alapszabály, hogy mindegyikkel csak egy 
éjszakát tölt el, hiszen érzelmeknek nincs helye az életében. 
Daniel egy jól menő cég vezérigazgatójaként mindent 
megkapott az élettől, amit csak lehetett. Gazdag, támogató 
családot, hatalmat, pénzt és nőket. 
Egy nem várt találkozás, egy szenvedélyes éjszaka és 
minden megváltozik. 
Mi történik, ha ez az éjszaka mindkettőjük életében 
fontosabb lesz, mint azt gondolták? 
Vajon Vivien ki tud lépni a múlt fogságából? 
Mi lesz, ha a fájdalmas emlékek újra a felszínre törnek? Ha 
váratlanul visszatér a múltja? Meg tudnak birkózni a 
titokkal, ami napvilágra kerül? 
Csalódás, szenvedély, szerelem egy történetben 
 



 
 

Abby Winter & Emy Dust 
Csapdába csalt szerelem 

 
3.290 Ft helyett 1.800 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0003 
 
Alice Taylor egy kisvárosban született, ahonnan Los 
Angelesbe költözik, hogy saját életét élje, hátrahagyva a 
szüleit és régi kapcsolatát. Az új barátnője fejébe veszi, 
hogy társat talál Alicenak. A sokadik rosszul elsült randi 
után, Alice egyik estebajba keveredik. Félelmei miatt 
zsarolás áldozata lesz. Az egész élete a feje tetejére áll. 
Kénytelen hazudni és leplezni mindenki előtt, hogy 
zsarolója belekényszeríti az éjszakai életbe, ahol idegen 
férfiaknak kell vetkőznie. Nagy kihívást jelent az eddigi 
visszahúzódó lánynak helytállni, hogy elkerülje az őt 
fenyegető börtönt. Van esélye megszabadulni zsarolójától, 
aki minden egyes lépését figyeli? Vagy ki tud tervelni 
valamit, hogy visszanyerje szabadságát? Mégis a 
legnagyobb problémát a zsarolója iránt fellobbant érzelmek 
okozzák Alicenak. 
Egy váratlan fordulat talán mindent megváltoztat kettőjük 
között, amitől Alice újra reményt kap a nyugodt és boldog 
életre. Vagy egy ismeretlen mindent felborít, letaszítva 
Alice zsarolóját is, mert magának akarja a lányt a saját sötét 
világában? Le tudják küzdeni együtt a felbukkant 
problémát? Mihez kezd Alice a legnagyobb titokkal, amit 
csak a zsarolója tud? Megannyi titok, szenvedély és 
hazugság egy történetben, aminek csak úgy vethetsz véget, 
ha elolvasod. 
Két írónő egy toll, de annál több fordulat. 
 

 
 

Anne Priest 
Angyalkönny 

 
3.990 Ft helyett 2.200 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0004 
 
A város legerősebb arkangyala meghalt. A megmaradt 
háromra: Gabrielre, Rafaelre és Urielre hárul a feladat, hogy 
felkutassák a gyilkosát és bosszút álljanak rajta. Ám ezek az 
angyalok nem hófehér szárnyakon érkeznek. Hús-vér 
emberek, de hatalmukat így sem meri senki 
megkérdőjelezni. Vagy mégis? 
 
Gabriel épp akkor veszíti el a hidegvérét, amikor a 
legnagyobb szüksége lenne rá, de képtelen ellenállni Sarah-
nak. 
 
Vér, szex, árulás és gyilkosság, pimasz narrációval 
megfűszerezve. 
 
Ezt az Angyalkönnyet nem kell dílertől beszerezned. Vedd 
meg most a saját adagodat! 
 
 



 
 

Bali Edina Zsanna 
Azanő 

 
3.490 Ft helyett 2.100 Ft 

 

-40% 
 

 
IK-0005 
 
„Harmadik feleség vagyok. Édesanyám első és második 
feleség is volt, így gyerekkoromtól vannak tapasztalataim 
arról az életről, amit második feleségként, egy másképpen 
összerakott családként élhetünk. Hogy miben más, hogy 
mennyire eltérőek a mi feladataink, a mi kérdéseink. 
Rengeteg női sorsot, sok második feleséget ismerek. Látom 
a meg nem értettség, az elkülönülés, a bűntudat sehová 
sem vezető útjait. Én is ismerem ezeket. Ezért is élem meg 
különös áldásként most az egységet, a mindenen átemelő 
összetartozás érzését. És ezért is tudom, hogy 
életfeladatom volt megírni ezt a könyvet, , ami Téged is 
elvihet a saját felismeréseidhez. Hiszen az élet az nem 
második feleséges, hanem egyszerűen "csak” élet. Jó lenne, 
ha tudnánk mit kezdeni vele. Boldog vagyok, hogy velem 
tartasz." 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bálint János 
Minden nap ajándék 

 
2.990 Ft helyett 1.650 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0006 
 
Csak élsz nap nap után, de nem mondanád 
igazán boldognak magad? 
 
Akkor ez a könyv neked szól! Olyan témákról osztom meg a 
tapasztalataimat, mint például a félelmek, az ego, a 
szeretet, a boldogság, az önbizalom növelése, a 
célmegvalósítás fortélyai, a boldog párkapcsolat titka, a 
pozitív gondolkodás ereje, valamint az edzőként szerzett 
tapasztalataimat is átadom A test és a lélek harmóniája 
című fejezetben. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Emilly Palton 
Néma bűnök 

 
2.990 Ft helyett 1.800 Ft 

 

-40% 
 

 
IK-0007 
 
Nehéz lehet az élet egy olyan családban, ahol az ember 
fiúnak készült, de lánynak születik. Az anyai szeretet, mint 
olyan, csak egy eltorzult, hideg formában létezik, ha 
egyáltalán van, míg az apa nem riad vissza a gyermek 
bántalmazásától sem. A családon belüli erőszak nagyon is 
valós, erre pedig E. Palton önéletrajzi regénye a Néma 
bűnök egy kiváló bizonyíték.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E.M. Miller 
Az örökség 

 
2.990 Ft helyett 1.100 Ft 

 

-60% 
 

 
IK-0008 
 
Középkor: A magyarországi vámpírtársadalom vezetője 
segítséget kér a Kamarilla vezetőjétől, mert titokzatos 
eltűnések és egy gyilkosság borzolja a falu lakosainak 
idegeit és mindennapjait. A Falu boszorkánya, Amanda 
ekkor megjósolja Morpheusnak Julietta érkezését, de sem 
ő, sem pedig társai nem hisznek neki. Majd amit mesének 
hittek 460 évvel később valósággá válik.  
Julietta Speer és barátnője élete egy csapásra megváltozik, 
miután levelet kapnak egy ügyvédi irodától, miszerint házat 
örököltek Magyarországon. Mindeközben újjáéled a 
gonosz, és izgatottan várja két ellenfelének a 
megérkezését. Titokzatos, rímekbe szedett üzeneteket küld 
számukra. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Emy Dust 
Bilincsbe zárt szerelem 

 
3.190 Ft helyett 1.700 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0009 
 
Megan Prescott vágya, hogy édesapja nyomdokaiba lépjen 
és rendőr legyen. Egy szenvedélyes éjszaka magával ragadja 
egy ismeretlennel, majd egy újbóli találkozás mindent 
felfordít az életében. Menekülne az érzelmei elől, de már 
késő. Nem csak saját magával kell megküzdenie, hanem a 
körülötte felbukkanó titkokkal és hazugságokkal. Képes lesz 
rá, megannyi veszteség és csalódás mellett, amik napról 
napra érik őt? 
 
Fordulatokkal teli történet. 
Akció, Szenvedély, Dráma, Erotika , Humor 
 
Megan és Brian története 
 
Egyes jeleneteket Brian szemszögéből is megismerheted. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Emy Dust 
Szerelemmel szabadulva 

 
3.190 Ft helyett 1.600 Ft 

 

-50% 
 

 
IK-0010 
 
Jack Gleeson kiváló rendőr, barát és szenvedélyes férfi. 
Szereti a nők társaságát, nem a szíve vezérli a 
kapcsolatokban. Egy nap valaki belép az életébe akaratlanul 
is. A lány elutasító viselkedése kihívás Jack számára, 
ismeretlen múltja több problémát és akadályt gördít eléjük. 
Lesz még valaki, aki a múltból visszatérve mindent megtesz, 
hogy ők ne lehessenek együtt. Képesek megküzdeni 
egymással, egymásért? 
 
A Bilincsbe zárt szerelemből jól ismert Jack saját útja a 
szerelemhez, nevetéssel, drámával, akcióval és a tőle 
elmaradhatatlan erotikával. 
 
Jack és Victoria története 
 
 
 



 
 

Emy Dust 
Összetört jövő – Megtalállak 

 
3.190 Ft helyett 1.700 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0011 
 
Sam Davis egy magabiztos sikeres üzletember, megtalálta a 
szerelmet egy fiatal lány személyében, az élete 
tökéletesnek mondható. De egy váratlan balesetnek 
köszönhetően elveszíti emlékeit és a múltba zuhan vissza, 
ahol régi szerelme csúnyán átverte őt. Amanda Cole ezt ki 
is használja. Mindent megtesz, hogy Sam emlékeiben a lány 
végleg eltűnjön. 
 
Sikerül visszatalálnia önmaghoz és az igaz szerelméhez, aki 
végig ott van mellette, csak ő nem tud róla? Vagy örökre 
hazugságban marad azzal, aki önző módon magának akarja 
őt? A múltból előkerülő titkok, nagy küzdelem elé állítják. 
 
Egy férfi küzdelme a szerelemért! 
 
Küzdelem, hogy megtalálja önmagát! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Emy Dust 
Több vagy nekem 

 
3.190 Ft helyett 1.700 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0012 
 
Nick Smith gyerekkori álma, hogy tengerészgyalogos 
legyen.  
Úgy tűnik, valóra válik, amikor sikerül bekerülnie az 
akadémiára.  
Wanda kislány kora óta a legjobb barátjának tartotta 
Nicket, aki ráadásul a szomszédja is. Akkor ébred rá, hogy 
nem barátként érez a fiú iránt, miután Nick elmegy az 
akadémiára. Következő találkozásukkor Wanda kitárja 
szívét a fiúnak, de elutasítást kap, ami haragot kelt benne.  
Mindkettőjük élete megváltozik. Nick a bűntudatban és az 
érzésein őrlődik, míg Wanda kétségbeesetten próbálja 
elfelejteni  
a fiút. Rossz döntések, hibák sorozatát követik el, aminek a 
vége  
egy nem várt tragédia. Képesek lesznek túljutni rajta? 
Időben rájönnek, az érzéseikre mielőtt még késő lenne? Ha 
elég erősek talán még van esélyük, de van valaki, aki nem 
szeretné, hogy együtt legyenek. 
 
Wanda és Nick története. 
 
 



 
 

Emy Dust 
A szerelem ára 

 
2.290 Ft helyett 1.200 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0013 
 
Lara és Petra évek óta a legjobb barátok és szomszédok is. 
Ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint a legtöbb 
fiatal. Mindketten a szerelmet keresik. Váratlanul egy új 
srác jelenik meg, aki mindent fel fog borítani. Elég erős a 
barátságuk, hogy kitartsanak egymás mellett? Több titok és 
fogadás nehezíti meg mindennapjaikat, miközben fel kell 
ismerniük, hogy kik azok, akik, őszintén közelednek feléjük. 
Kalandos út áll előttük, ahogyan előtted is kedves olvasó, 
mert ez a két lány, minden őrültségébe belemegy. A 
nevetőgörcs garantált, aminek a végén talán megtalálják a 
szerelmet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abby M. Lilith & Mike Menders 

Krisztin 
 

3.990 Ft helyett 2.300 Ft 
 

-45% 
 

 
IK-0014 
 
Azon a májusi napon változott meg minden, amikor Krisztin 
hazaérkezett. István, a földbirtokos nagybácsi élete teljesen 
felfordult a fiatal leány megjelenésével. Egy nyár, ami a 
szenvedélyről, az erkölcsről, a szerelemről szól, és egy 
feledhetetlen tél számtalan kalanddal, szenvedéssel, 
izgalmas fordulatokkal. 
Az 1800-as évek végén játszódó regényben, az ifjú 
és tapasztalatlan Krisztin a nagybácsi segítségével kezdi 
felfedezni önmagát, a nemiség korábban elhallgatott 
titkait. A férfi érzései napról-napra mélyülnek, miközben a 
leány érett nővé válik. Vajon az ész, az erkölcs, vagy az 
érzelmek győznek ebben a tiltott kapcsolatban? Hogyan 
végződhet egy beteljesületlen szerelem? Elkerülhetetlen a 
tragédia, mely hőseinkre vár? 
Krisztin lebilincselő története érzelmi és morális kérdések 
elé állítja az olvasót. A fiatal leány kalandjait nem klasszikus 
stílusban, hanem a két főszereplő váltott szemszögéből 
ismerhetjük meg. 
 
 



 
 

Leda D’Rasi 
Utolsó kívánság (Boszorkánydinasztia 1.) 

 
3.990 Ft helyett 2.400 Ft 

 

-40% 
 

 
IK-0015 
 
Angel Ivy Stanford élete – csodával határos módon túlélt 
balesete után – 180 fokos fordulatot vesz. Hirtelen egy 
olyan közösségben találja magát, amiről eddig csak fantasy 
könyvekben olvasott. Kezdeti lelkesedése és csodálata 
azonban csak addig tart, amíg rá nem döbben, hogy a 
halhatatlanok élete bizony nem habos torta. Véres 
leszámolások keresztezik útjukat. Hamarosan azt is meg kell 
tapasztalnia, hogy a boszorkányüldözés sem csak a 
történelemkönyvek lapjain létezik. Az Ítélőszék évszázadok 
óta a nyomukban van. Lehet, hogy a halhatatlanságnál 
mégis jobb a halandó élet? 
Lazarus a halhatatlanok egyik legnagyobb királya, az 
alakváltók ura. Életét immár négy évszázada gyász uralja, 
szíve és lelke rég elhunyt kedvesét, Liliant siratja. Majd 
egyszer csak jön egy fiatal boszorkány, aki a megszólalásig 
hasonlít egykori szerelméhez, és Lazarus halottnak hitt 
érzelmei újra életre kelnek. Ez a hasonlóság a véletlen 
műve, vagy a sors akarata? Lazarus vajon meg tudja védeni 
a nőt az őt fenyegető veszélyektől? Képes-e meggyőzni, 
hogy válassza a halhatatlanságot, és vele együtt a 
szerelmét? 
 

 
 

Leda D’Rasi 
Lidércfény (Boszorkánydinasztia 2.) 

 
3.990 Ft helyett 2.500 Ft 

 

-35% 
 

 
IK-0016 
 
Una, a Dinasztia vezére – hogy legfiatalabb boszorkányát 
megmentse –, kénytelen nem kívánt szövetséget kötni a 
lidércek királyával. Évezredek óta ismerik egymást, de 
ismeretségük ellenszenv volt első látásra. Most azonban 
segítségre szorul, és pont az a férfi segíthet rajta, akitől a 
legkevésbé szeretne bármit is kérni. A segítségért cserébe 
pedig csak egyetlen dolgot adhat. A legnagyobb titkát… és 
vele az életét. 
Litch büszke uralkodó, aki versenyt fut az idővel. Hatalmát 
trónbitorló fenyegeti. A támadások visszaveréséhez 
vérvonala megszilárdítására van szükség, ehhez pedig 
mielőbb egy királyné és egy örökös szükséges. Fajtája átka 
miatt azonban a számára rendelt asszonyt nem egyszerű 
megtalálni. Aztán az utolsó pillanatban úgy tűnik, mégis van 
remény. A győzelem lehetőségét azonban pont az az 
aranyszemű boszorkány villantja fel, akinél bosszantóbbat 
elképzelni sem lehet. A nő ajánlata több mint kecsegtető. 
De vajon igazat mond? 
Kettejük közt feszültséggel terhes egyezség köttetik, és 
mintha az egész világ szövetkezne ellenük. Árulók, 
merénylők lesik minden lépésüket. És ott vannak ők ketten 
is, harcban állva. 
 



 

 
Leda D’Rasi 

A Dög 
 

2.990 Ft helyett 1.300 Ft 
 

-55% 
 

 
IK-0017 
 
Érezted valaha a megcsalás fájdalmát? A hazugság 
kínkeservét? A porig alázás szégyenét? 
Akkor ez a könyv neked íródott, és mindenkinek, aki 
hasonló emlékek közt őrlődik, azon gondolkodva: Miért 
tette ezt velem? 
A kérdés azonban szerintem inkább az: Számít a miért? 
Nem! Kit érdekel? Van, amire nincs magyarázat, nincs 
bocsánat! Kapard össze magad, lépj túl a dolgon és válj 
azzá, akivel ezt soha a büdös életben nem teheti meg többé 
senki! 
Abigail – élete legpocsékabb napján – saját sírjában ébred. 
35 éves, elhagyott, kiközösített, naiv… egy szóval: balek. 
Neki már mindegy. Úgyis épp feladni készül. Nem úgy a 
segítője, aki sajátos szemlélettel viszonyul az emberszabású 
vagy emberarcú férgekhez. Ő minden csak nem 
nebáncsvirág, és akkor is kirángatja Abby-t a lelki 
posványból, ha az beledöglik is. Ez is egy opció. A másik 
pedig az, hogy Abby kihantolja magát, lelke mélyéről 
előhívja Dög-énjét, és olyan bosszút áll, hogy a fal adja a 
másikat. 
Jól hangzik? Akkor tarts velem! 
Én vagyok a Dög! És van számodra egy történetem… 
 

 
 

L.J. Wesley 
Egy űrállomás-takarító naplója 

 
2.990 Ft helyett 1.500 Ft 

 

-50% 
 

 
IK-0018 
 
Az életem unalmas és kiszámítható volt a BB65XQ 
űrállomáson. Aztán megérkezett Lydia, és én egyik 
hajmeresztő kalandból kerültem a másikba. Polgárháború a 
Xendonon, egy őrült csempész barátsága, és vágy egy 
nyugalmas, békés életre. 
 
A nevem Max, ez pedig a kezedben a naplóm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

L.J. Wesley 
Brooke – A testem a börtönöm 

 
2.990 Ft helyett 1.200 Ft 

 

-60% 
 

 
IK-0019 
 
Egy baleset, ami mindent megváltoztat. Brooke emlékek 
nélkül a saját testének börtönébe kerül. A kezelések 
hatására lassan visszatérő emlékei meggyötrik a lelkét. 
Vajon miként viseli ezt az időszakot? Ugyanaz az ember 
lesz, aki volt? Van még bármiféle jövő Brooke számára? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Marie M. 
Amikor a nő még facér 

 
3.990 Ft helyett 1.800 Ft 

 

-55% 
 

 
IK-0020 
 
Idő kellett, míg beértek Marie M.-ben a dolgok… 
 
Évek teltek el úgy, hogy csak beszélt arról, hogy egyszer lesz 
egy saját könyve. Érlelődött, formálódott az álom. 
Miközben a fiókban várt az iromány, hogy újra olvasókra 
találjon. Amit most a kezedben tartasz eredetileg egy 
blogban volt olvasható. Sokan olvasták, naponta többször 
is, hisz Marie M. naponta több bejegyzéssel örvendeztette 
meg követőit. Kapott hideget-meleget. Majd az 
elhatározást végre tett is követte. 
 
Most pedig a kezedben tarthatod ezt a naplókönyvet. Az 
első részt, melyben a bloggerina életének szűk egy évét 
kísérhetjük nyomon naplóbejegyzésein keresztül, színesítve 
azt addigi életének számára emlékezetes történeteivel. 
Betekintést nyerhetünk a netes társkeresés világába, 
viszontagságaiba, működésébe, valamint a szerző pikáns 
szexuális kalandozásait is fel-feleleveníti nekünk, miközben 
bölcsen az olvasó fantáziájára is hagy némi feladatot. 
 
Csak bizakodni tudunk a sikeres egymásra találásban, 
drukkolhatunk, hogy happy enddel érjen véget a 
Hancúrcica sorozat első része. 
 



 
 

Marie M. 
Hancúrcica társat talál 

 
3.490 Ft helyett 1.300 Ft 

 

-60% 
 

 
IK-0021 
 
Nem mindennapi könyvet tart kezében az olvasó: a 
kronologikus blogbejegyzésekből összeállított kötet a női 
lélek mélységeibe kalauzol. Szerzőnk, a bloggerinából íróvá 
avanzsált MARIE M. megosztja velünk kétségeit, 
gondolatait, érzelmeit, benyomásait. Intim részletekben 
bővelkedő írása lerántja a leplet az online társ- és 
partnerkeresés zavarba ejtő miliőjéről is, miközben 
hősnőnk egyik férfi ágyától a másikig sodródik. Hogyan éli 
meg mindezt belülről? Vajon megtalálja-e a nagy Őt (ez-e a 
célja egyáltalán)? És önmagát? Vezet-e valahová a 
„teremtés koronái" közötti, féktelennek tűnő szexuális 
kalandozás? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mason Murray 
Lélekcsapda 

 
2.990 Ft helyett 1.400 Ft 

 

-55% 
 

 
IK-0022 
 
Mason Murray visszatért! A nagysikerű Elátkozottak városa 
szerzője ezúttal is bőven adagolja a feszültséget és újra 
biztos kézzel vezeti olvasóit a borzongató rejtélyek hosszú 
során.  
Mark Moore az ex-FBI ügynök egy szép nyári reggelen arra 
ébred, hogy kényszerűségből valaki más életét kell tovább 
élnie. A tükörből egy vadidegen arc bámul vissza rá. 
Mit tehet valaki, ha megfosztják a legfontosabb 
tulajdonától, a saját életétől? Veszítenivaló híján elindul, 
hogy visszaszerezze.  
Segítségül csak egykori szerelmére számíthat, aki 
egyetlenként fogadja el őt másnak, mint amit a látszat 
sugall, vagyis saját magának. Útjuk akadályok 
végeláthatatlan sorozata, vesztükre tör az arctalan hatalom 
az állam érdekeit védelmezve, felbukkannak profi 
bérgyilkosok és csak akkor van esélyük a sikerre, ha 
megtalálják azt az embert, aki felelős a lelkek csapdába 
csalásáért. Őt viszont a föld nyelte el…  
A sok humorral átszőtt történet megpróbál segíteni, hogy 
megtaláljuk a választ az egyik legfontosabb kérdésre: mik 
vagyunk mi valójában? 
 
 
 
 

  
 



 
Mason Murray 

Visszatérő végzet (fekete) 
 

2.990 Ft helyett 1.200 Ft 
 

-60% 
 

 
IK-0023 
 
Russel Sheldonnak pocsék napja van. Különleges 
képességei átokként ülnek rajta, ráadásul szakít vele a 
barátnője, majdnem részese lesz egy balesetnek, holtan 
találja a kolléganőjét és többször is megpróbálják eltenni 
láb alól. Nem bízhat senkiben, csak egy vadidegen lányban, 
akit azelőtt még sosem látott. Bár az események 
sodrásában lassan már semmiben sem lehet biztos. 
Donelly hadnagy ugyanezen a reggelen úgy hiszi, egy 
rutinszerű nyomozást kell elkezdenie, ám hamar 
nyilvánvalóvá válik számára, hogy élete legkülönösebb 
ügyébe csöppent, amelynek megoldásában nem segít a sok 
éves tapasztalat és egyetlen tudományos módszer sem . 
Csak akkor érhet el sikert, ha félreteszi a józan eszét és 
elfogadja, hogy a világot olyan erők mozgatják, melyeknek 
létéről eddig fogalma sem volt. 
A nyomok egy sok évvel ezelőtti fülledt nyári naphoz 
vezetnek, a Mississippi lápvidékére, amikor Bishop 
tiszteletes ördögűző szertartása tragikus eredménnyel 
zárult.  
Megkezdődik a versenyfutás az idővel, percről percre nő a 
feszültség, és egyre közelebb kerül a pont, amikor már senki 
és semmi nem állíthatja meg a végzetet… 

 
 

Mason Murray 
Visszatérő végzet (fehér) 

 
2.990 Ft helyett 1.900 Ft 

 

-35% 
 
 

 
IK-0024 
 
Russel Sheldonnak pocsék napja van. Különleges 
képességei átokként ülnek rajta, ráadásul szakít vele a 
barátnője, majdnem részese lesz egy balesetnek, holtan 
találja a kolléganőjét és többször is megpróbálják eltenni 
láb alól. Nem bízhat senkiben, csak egy vadidegen lányban, 
akit azelőtt még sosem látott. Bár az események 
sodrásában lassan már semmiben sem lehet biztos. 
Donelly hadnagy ugyanezen a reggelen úgy hiszi, egy 
rutinszerű nyomozást kell elkezdenie, ám hamar 
nyilvánvalóvá válik számára, hogy élete legkülönösebb 
ügyébe csöppent, amelynek megoldásában nem segít a sok 
éves tapasztalat és egyetlen tudományos módszer sem . 
Csak akkor érhet el sikert, ha félreteszi a józan eszét és 
elfogadja, hogy a világot olyan erők mozgatják, melyeknek 
létéről eddig fogalma sem volt. 
A nyomok egy sok évvel ezelőtti fülledt nyári naphoz 
vezetnek, a Mississippi lápvidékére, amikor Bishop 
tiszteletes ördögűző szertartása tragikus eredménnyel 
zárult.  
Megkezdődik a versenyfutás az idővel, percről percre nő a 
feszültség, és egyre közelebb kerül a pont, amikor már senki 
és semmi nem állíthatja meg a végzetet… 
 



 
 

Mason Murray 
Meghökkentő meséi – Idegenek közöttünk 

 
990 Ft helyett 650 Ft 

 

-35% 
 
 

 
IK-0025 
 
„A férfi, aki az út szélén furcsa, kitekeredett testhelyzetben 
feküdt, csúnyán össze volt törve. Teste alatt egy ijesztően 
nagy vértócsa terebélyesedett. Rick Carillo döbbenten 
taposott a fékbe, amikor megpillantotta őt, majd nem 
törődve azzal, hogy a szolgálati Fordot az út közepén 
hagyja, odafutott a sérülthöz. 
Rick cipőtalpa alatt üvegszilánkok csikordultak, a futtában 
felmért nyomokból egy civil is könnyen kikövetkeztethette 
volna, hogy az út szélén fekvő férfit elgázolták. Még oda 
sem ért a mozdulatlan testhez, mobilján már tárcsázta is a 
mentőket. 
– Rick Carillo vagyok, Amity seriffje – sorolta a készülékbe, 
miközben leguggolt a sérülthöz. – A 84-es úton, nagyjából 
négy mérföldre a városhatártól találtam egy elgázolt férfit 
az út mentén. Úgy látom, még él. Több nyílt törése van és 
rengeteg vért veszített! Siessenek! 
Eltette a telefont és közelebb hajolt a férfihoz, akinek még 
jól láthatóan mozgott a mellkasa. 
– Tartson ki, már útban vannak a mentők! – mondta neki 
bátorító mosollyal. – Ne mozogjon! 
Amaz ugyanis fészkelődni kezdett, ami tekintettel súlyos 
sérüléseire, nem látszott szerencsés ötletnek. 
– Kérem! – suttogta a férfi, és apró fejmozdulattal azt 
jelezte, szeretné, ha a seriff közelebb kerülne. 
– Maradjon nyugton! – szólt rá erélyesen Rick, de szót 
fogadott, és odébb araszolt, amivel sikerült beletaposnia a 
kifolyt vérbe." 
 

 
 

Mimi Taylor 
Fekete Bárány 

 
3.099 Ft helyett 1.500 Ft 

 

-50% 

 

 
IK-0026 
 
Anthony Jonathan Edwards egy a harmincas évei elején járó 
fiatal építész, aki az apja cégénél dolgozik, meglehetősen 
szabad szájú, nem veti meg az alkoholt és imádja a nőket, 
akik többnyire egyetlen éjszakára ejtik rabul. A szex 
ugyanolyan fontos számára, mint másnak a víz vagy a 
levegő, de érzelmileg képtelen kötődni. Egy nap teljesen 
váratlanul betoppan az életébe valaki, aki fenekestül 
forgatja fel Tony életét és romba dönti eddigi jövőképét. 
Múltbéli kalandos élete hamar visszaüt, amiért nagy árat 
kell fizetnie. 
 



 
 

Mimi Taylor 
A bosszú ára 

 
3.199 Ft helyett 1.900 Ft 

 

-40% 
 

 
IK-0027 
 
A tizennyolc éves Alice Carternek egyetlen vágya, hogy profi 
fotós legyen. A visszahúzódó lány még kislánykorában 
fogadalmat tett önmagának, hogy soha nem lesz szerelmes, 
és ennek érdekében mindent el is követ. Egy balul elsült buli 
azonban romba dönti életét. A lány képtelen túltenni magát 
a történteken, és önmaga pusztításába kezd.  
Christian Cane fiatal üzletember, akit csupán egyetlen 
dolog éltet: a bosszú. Kisgyermekkorában elszenvedett 
sérelmeit és családjának halálát is ugyanannak az 
embernek tulajdonítja. Chris úgy érzi, csak akkor lesz képes 
megnyugodni, ha felszámolja a teljes Valdez klánt.  
Alice és Christian véletlen találkozása nem marad 
következmények nélkül. A férfi mindent elkövet, hogy 
megmentse a lányt önmagától. Az életük folytonos 
küzdelemmé válik. Harcolnak a függőség, a hatalom és az 
érzelmeik ellen.  
Képesek lesznek legyőzni a démonaikat és megvívni a saját 
csatájukat? Lehet még boldog a két elveszett és tönkretett 
lélek? Vajon milyen következményekkel járhat egy 
drogbáró ellen indított bosszúhadjárat? 
 
 
 

 
 

Pálinkás Erika 
Megjelölve 

 
2.990 Ft helyett 1.100 Ft 

 

-60% 
 

 
IK-0028 
 
Arman és Lia szerelmét a népek közti háború vérrel, és 
félelemmel foltozta. Hogyan bocsátasz meg egy olyan 
világban, ahol az árulás nagyobb bűn, mint a gyilkosság? 
Hogyan élhetsz másként, amikor a néped megjelöl, és 
kötelességek hálójába zár? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Robin O’Wrightly 
Andrea & Andrea 

 
2.990 Ft helyett 1.300 Ft 

 

-55% 
 

 
IK-0029 
 
Abban nincs semmi különleges, hogy egy milánói férfi, 
bizonyos Andrea Rigo, aki éppen felfüggesztett 
nyomozóként tengeti unalmas napjait, csomagot kap a 
postástól. Az már inkább furcsa, hogy a pakkot másnak 
szánták, neki ez azonban egyáltalán nem tűnik fel. Hogy 
miért? Mert a címzett Rigó Andrea, egy magyar 
vendégmunkás nő, aki diplomás létére két műszakban 
dolgozik, és tíz házszámmal odébb lakik. Ő nagyon is 
hiányolja, és felkerekedik, hogy kiderítse: hova került a 
küldemény… Mi lesz ebből?!  
Semmi komoly – vagy épp túlságosan is?  
Mennyire kavarhat be két egyéjszakás szerető, ha 
kávéházas?  
És ami a legfontosabb: meg lehet-e menteni a Földet a 
totális kipusztulástól és a gépek rémuralmától?  
Robin O’Wrightlynál, a narrációs szatíra meghonosítójánál 
ismét elgurult a pirula: az Andrea & Andrea című 
romantikus-erotikus sci-fi-krimi-paródia így született meg. 
Az író két énje a kiborulás szélére juttatja még a főhősöket 
is… 

 
 

Robin O’Wrightly 
Tripiconi sztori 1. – Az amulett rejtélye 

 
3.990 Ft helyett 2.300 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0030 
 
Van egy hely, amelyet soha nem fogunk megtalálni a 
térképen, hiába keressük: ez Tripicon, egy szigetállam az 
Észak-Atlanti-óceán kellős közepén. A valaha szebb napokat 
látott, ám most már csak vegetáló birodalomban az 
uralkodó Ponti-hercegség teljesen modern, de mindentől 
elzárt életét éli.  
Egy augusztusi szombat délelőttön az unatkozó 
koronaherceg, Matteo még nem is sejti, hogy aznap délután 
kezdődik csak el a Tripiconi sztori hihetetlen története: az 
első, Az amulett rejtélye című részben, egy hét leforgása 
alatt teljesen a feje tetejére áll a világ. Az oka egy titokzatos, 
„tengertörött” idegen fiú, akit félholt állapotban, egy 
különös nyakékkel együtt, a parton talál meg Arabella 
kishercegnő, Matteo unokatestvére.  
Innentől kezdve nincs megállás: a pörgő lendületű, fiatalos 
humorral átszőtt, ismeretanyagban és párbeszédekben 
gazdag, érzelmes kalandfolyamban sok kérdés és kétely 
merül fel.  
Vajon ki lehet ez a srác, és mit akarhat Tripiconban? Mi az 
a türkizkék fényű kristály, melyet a nyakában hord? És mi 
történik akkor, ha ellopják tőle? Vajon megtalálják-e a 
kérdésekre a választ, amikor szorít az idő?  
Keresd a többi részt is, és olvasd el, hogy megtudj mindent! 
 
 



 
 

Robin O’Wrightly 
Erelem (esztelen szerelem) 

 
2.990 Ft helyett 1.200 Ft 

 

-60% 

 
IK-0031 
 
A jóképű és kissé paranoiás adóhivatalnok beleszeret a nem 
csak kívül szőke, feketegazdaságban dolgozó hosztesszbe. 
„Ez valami vicc?” Az!  
 
Ez a kötet nem egy szerelmesregény paródiája, hanem az 
összesé. De hogy ne csupán öncélú poénkodás legyen, 
természetesen van mondanivalója is: nem csak mínusz 
centikben mérhető a legmélyebb kapcsolat férfi és nő közt. 
Még ha ehhez az őrület határát kell súrolni a túloldalról... 
 
 
 

 
 

Robin O’Wrightly 
Kettős kereszt #Wetoo 

 
2.990 Ft helyett 1.200 Ft 

 

-60% 
 

 
IK-0032 
 
A rémálomban egyetlen jó dolog van: az ébredés. 
Kivéve, ha a valóság szörnyűbb, mint az álom. 
A Gyilkos emlék kisregényben két nő idővonala tárul elénk, 
az egyikük, Connie V. Marshall, fotós már túl van élete 
legdurvább cselekményén: ámokfutást végzett egy 
irodában, maga után hagyva 15 áldozatot. A másik, Shauni 
Hullivan, nyomozó pedig még előtte áll a saját legdurvább 
élménye feldolgozásának: miért lát rettenetes rémálmokat 
nemi erőszakról és képtelen lefeküdni férfiakkal? Két nő 
üldözi a gólemét, egymást és végül önmagát. Mindeközben 
nem is sejtik, hogy sorsuk több szálon kapcsolódik össze, 
mint azt hitték… Mindketten a saját poklukból indulnak, de 
eljutnak a saját Paradicsomukba a végén? 
A Tinnitusz novellában egy házaspár konfliktusa egy buli 
után bontakozik ki, amikor nem várt vendégeik érkeznek… 
Ismerik-e egymást annyira, hogy megmentsék az életüket? 
 
A Testcserés számadás előzetes egy nagyon megosztó és 
bizarr erotikus-misztikus lélektani thrillerhez. Sarah Z. 
Montgomery nem mindennapi nő: képes lélekként 
testekben utazni, így spirituális testszállítóként 
tevékenykedik. Saját erkölcsi állapota és a házassága is 
komoly veszélybe kerül egy félresikerült küldetésben. Vajon 
el lehet viselni a lelki erőszakot? És mi lesz a Montgomery 
család további sorsa? 
A #WeToo – Kettős kereszt vérmes, tabudöntögető 
lélektani thrillere mindannyiunk története, akár 
keresztülmentünk a családon belüli erőszaktól a szexuális 
abúzuson át a totális lelki és testi sérülésig, akár nem. 



 

 
Robin O’Wrightly 

Emlékkönny 
 

3.490 Ft helyett 2.000 Ft 
 

-40% 
 

 
IK-0033 
 
Az első világháború végén, a gyűlölet és félelem káoszában 
szerelem bontakozik ki egy fiatal francia katona és egy falusi 
magyar leány között…  
Lehet-e „ez egy gyönyörű barátság kezdete”? Van-e közös 
jövőjük a trianoni békeszerződés árnyékában? Felvállalják a 
szerelmüket, vagy elsöpri őket a történelem vihara? 
Átjutnak-e a leszármazottaik a hazugság folyondárján? Ki 
mondja ki az igazságot? Összetalálkozik-e a két ág, mielőtt 
beköszönt a halál? A szeretet mindig győz, vagy most az 
egyszer veszít?  
Az Emlékkönny minden kérdésre megadja a választ.  
„Ha ez csak az én történelmem lenne, azt mondanám: száz 
év? Vagány! De ez nem csak az enyém. Sokan vagyunk így.” 
(a szerző)  
„A múltat nem változtathatjuk meg, csak megismerhetjük. 
A jelen az, amelyet meg kell élnünk, és a jövő az, amely 
formálható.” (zen bölcsesség)  
1920-tól 2015-ig csaknem száz év pereg le, amelyben egy 
megrendítő családi legendárium tárul fel faktoid fikció 
(tényszerű információkon alapuló, kitalált elemekkel kevert 
irodalmi mű) formájában.  
A könyv célja a halottak hazugságból való megtisztítása, a 
bűneik feloldása, és az igazság kimondása az emberiség 
fennmaradásának örök üzenetével. 
 
 

 

 
Krencz Nóra 

Megszámlálhatatlan – A hordozó 
 

2.990 Ft helyett 1.150 Ft 
 

-60% 
 

 
IK-0034 
 

Te mit tennél, ha minden, ami az életedet 
jelentette,minden, amit a magadénak tudtál, egyik 
pillanatról a másikra megsemmisülne, s ebben a szorult 
helyzetben belebotlanál valaki felfoghatatlanul 
különlegesbe, aki új értelmet adhat az életednek? Újra 
felépítenéd a régit, vagy követnéd őt az ismeretlenbe? 
Belevágnál olyasmibe, amit nem értesz? 

Fabyent nem rettenti el a természetfeletti… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Krencz Nóra 

Megszámlálhatatlan – A hófehér másvilág 
 

2.990 Ft helyett 1.200 Ft 
 

-60% 
 

 
IK-0035 
 
Te mit tennél, ha minden, amit az életedről tudtál, egy 
csapásra megkérdőjeleződne, és ebben a bizonytalan 
helyzetben még a számodra legkedvesebb személy is 
ellened fordulna? 
 
Beletörődnél, vagy szembeszállnál érte, …akár vele is? 
18 évvel az első rész eseményei után, a küzdelem 
folytatódik.  
 
Az ellenség nem nyugszik bele a vereségbe. 
 
Fabyen és Shina leánya, Autumn nem menekülhet a sorsa 
elől…. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sipos Gergő 

Szent Domnkos kertje 
 

2.990 Ft helyett 1.200 Ft 
 

-60% 
 

 

 
IK-0036 
 
1854. Rejtélyes hírek érkeznek a szabadságharc elveszett 
gyémántjai felől. Fenyvessy Mártont, a törvényen kívüli 
kémhálózat ügynökét — egy úgynevezett “kísértetet” — 
küldik értük. Ő azonban holtan találja az egyetlen embert, 
aki ismerte a politikai és gazdasági okokból is jelentős 
kincsek rejtekhelyét.  
 
Ezért megkezdődik a versenyfutás az idővel, és Mártonnak 
minden ügyességére és logikai érzékére szüksége lesz 
ahhoz, hogy megfejtse a hátrahagyott jeleket, melyekkel a 
kincsvadászok már évek óta sikertelenül próbálkoznak. 
Minderre csupán néhány órája van, mielőtt leszáll az éj.  
 
Ebben a feszült hangulatú történelmi krimiben, hidegvérű 
gyilkosságokon, áruláson és összeesküvéseken keresztül 
vezet az ösvény Szent Domonkos kertjébe, amely titkait 
csak az arra érdemesek előtt tárja fel. 
 
 

  



 

 
 

Póli Matilda 
Futó tűz 

 
2.690 Ft helyett 1.750 Ft 

 

-35% 
 

 
IK-0037 
 
Milyen lehet csikónak lenni? Mégpedig olyannak, aki képes 
uralni a tüzet, mi több, ő maga a tűz?  
Póli Matilda, aki ismerője és rajongója a lovaknak, 
érzékletesen mutatja be ezt egy fordulatos történetben.  
Főnix, a kivételes adottságokkal rendelkező csikó a prófécia 
szerint egy nagyszabású küldetésre kiválasztottan született. 
A história szereplői emberi tulajdonságokkal felruházott 
állatok. A fiatal író a táltos csikó megtestesítőjeként viszi az 
olvasókat megannyi kalandon és megpróbáltatáson 
keresztül. Útja során igaz barátokra lel, csakúgy, mint ádáz 
ellenségekre.  
Főnix történetét tizenhárom évesen írta a szerző. 
Látomását képszerűen tárja az olvasó elé, nagy jártassággal 
formálja meg karaktereit. A kötetet az író saját rajzai 
ékesítik, illetve egy, a kalandozások nyomon követését 
segítő térkép is helyet kapott a könyvben.  
A regény egy öt kötetesre tervezett sorozat első része, de 
önálló történetként is megállja a helyét. 
 

 

 
 

Póli Matilda 
Sárkánytűz 

 
2.690 Ft helyett 1.750 Ft 

 

-35% 
 

 
IK-0038 
 
Főnix egy általa ismeretlen dimenzióba, Sárkányföldre 
kerül. Megismerkedik Veritassal, a sárkánylovak száműzött 
királyával, kinek koronáját a trónbitorló Harag vette el. A 
csődör tehetetlen, de Főnixszel felcsillan a remény. 
Így hát Főnix és Veritas, valamint a trónörökös öt hűséges 
barátja tervet eszel ki, a zsarnok Harag letaszítására. De 
nem is Főnix kalandja lenne, ha minden olyan simán 
haladna, mint azt eltervezték. 
Gyorsan kell cselekedniük, mert a lovak élete veszélyben 
van, de ha sikerül is időben megmenteni őket, hogyan 
lesznek képesek szembeszállni egy egész kiképzett 
hadsereggel? Ismét Főnixnek kell majd véghez vinnie a 
végső küzdelmet, de vajon sikerülni fog-e neki? És milyen 
kalandok és veszélyek várják őket a trónhoz vezető úton? 
A Kontinens hősének, a Lovak Megmentőjének, A Csikónak, 
Aki Tűzben Született, Főnixnek egy újabb nemzetet kell 
megmentenie, miközben érzi, hogy valami mozgolódik. 
Valami olyasmi, ami nem lesz olyan egyszerű harc, mint 
amit eddig tapasztalt. 
 
De ez már egy másik történet… 
 

  



 

 
 

Póli Matilda 
Az örzők tüze 

 
3.300 Ft helyett 1.800 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0039 
 
A regény A csikó, aki a tűzben született, azaz Főnix 
történetének III. könyve, amelyben: Bellona otthona 
veszélyben van, és Főnix az egyetlen, aki segíthet a 
kancának felvenni a harcot az ellenséggel, ami nem más, 
mint egy eltévedt római légió. A két ló közösen utazik el 
Primumba, az első dimenzióba, ahol a Praesidiák, az Őrzők 
laknak. Azonban mielőtt Főnix bármit is tehetne, meg kell 
védenie Bellonát, akit saját dühe elvakít.  
Mindeközben A Csikó, Aki Tűzben Született érzi, hogy 
valami nagyobb feladat vár rá a közeljövőben, aminek 
semmi köze a Primumot fenyegető emberekhez, de annál 
több a Kontinenshez. Az álmok élénkülnek, ahogyan azt 
Ariolo megjósolta, és a csődör egyre kétségbeesettebb.  
Segítenie kell Primumnak, mindeközben szíve hazahúzza. A 
felelősség súlya egyre jobban nyomja Főnix vállát, és nem 
tudja, képes lesz-e véghezvinni azokat a tetteket, 
amelyeket kell, annak érdekében, hogy a Világ, amit eddig 
ismert, ne omoljon össze.  
De ez már egy másik történet lesz, melyet a IV. könyvben 
ismerhetünk meg. 
 

 

 
 

Győri Zoltán 
Léghajó 

 
2.990 Ft helyett 1.650 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0040 
 
Lassíts! Hagyd most a múltat és ne törődj a jövővel!  
Állj meg és kérdezd meg magadtól: ebben a pillanatban 
boldog vagyok? Ha, nemmel válaszolsz, akkor meglehet, 
hogy valamit rosszul csinálsz. Nehezebb időszakok, mindig 
voltak és lesznek is, az életünkben. De tudjuk, hogyan kell 
túlélni, vagy néha inkább, elviselni a hívatlan 
nehézségeket? Segítséget kínálok az élet nagy feladataihoz.  
Megtalálhatod a kiutat, az élet útvesztőiből és a helyes 
irányt ebben az egyre bonyolultabb világban. Fölkészítelek 
a nem várt negatív történések könnyedebb elviselésére, az 
aktuális problémák, gyorsabb megoldására. Megtanítalak 
idegeskedés helyett gondolkodni, rámutatok, arra a tényre, 
hogy minden élethelyzet megoldható, ha használjuk az 
eszünket.  
Fedezd föl a rossz mögött, a pozitív töltetet és nézd 
másként ugyan azt a szituációt. Kezd újra az életed, alakítsd 
ki a pozitívabb világnézetedet, találd meg önmagad, ha 
esetleg elvesztetted. Teremtsd meg a harmóniádat!  
Kíméletlenül szembesítelek a hibáiddal, de a megoldást is 
fölkínálom! A világon csak egy dolog létezik, ami nem 
illúzió, mégis tökéletes és ez a szeretet! 
Segítek megbocsájtani, az egész világnak, de legfőképpen 
önmagadnak. Találj békére! 
 



 
 

Gombos Tünde 
Szerelemtánc 

 
3.299 Ft helyett 2.000 Ft 

 

-40% 

IK-0041 
 
Mit tennél, ha találkoznál a szerelemmel? És vajon mit tesz 
Dávid, aki Budapest szívében önként vállalt magányban él?  
Képes ledönteni a saját maga által hosszú éveken át 
felépített falakat, vagy mindörökre szomorú múltja rabja 
lesz? Van-e elég bátorsága, hogy kockáztasson, és felvállalja 
akár a csalódás lehetőségét is, a boldogság váratlanul 
megcsillanó reményében?  
Mi helyes és helytelen, mi tisztességes és tisztességtelen, 
mi lehetséges és mi lehetetlen?  
Miközben végighaladunk Dáviddal a válaszkeresés és 
döntés nehéz útján, észrevétlenül beszippant bennünket ez 
a szívet melengető történet. 
 
Gombos Tünde megindító regényében egy huszonhét éves, 
végtelenül szomorú fiú bőrébe bújhatunk, aki egy angyali 
találkozás után lassacskán megbizonyosodik róla, hogy neki 
is jár a boldogság. 
 

 

 
 

Gombos Tünde 
Pataki Emma naplója 

 
3.479 Ft helyett 2.250 Ft 

 

-40% 

 
IK-0042 
 
Tényleg azt hitted, hogy kamasznak lenni könnyű? 
 
Bár a tizenöt éves Pataki Emma élete igen távol áll a 
tökéletestől, hiszen anya nélkül kell felnőnie alkoholista 
apukája és nagymamája szigorú kontrollja alatt, ő mégis 
megpróbálja élni a tinik szokásos mindennapjait. Bulizik a 
barátaival, mindent megbeszél bölcs barátnőjével és még 
szerelmes is az elbűvölő mosolyú osztálytársába. Az eszes 
kaposvári lány ügyesen lavíroz az ellentmondást nem tűrő 
apa elvárásai és a barátok napról napra féktelenebbé váló 
kicsapongásai között. Az élet azonban nem tűri sokáig ezt a 
törékeny egyensúlyt, szemberohan Emmával, hogy minél 
hamarabb gördíthessen elé megoldhatatlannak tűnő 
nehézségeket. A méretes akadályok között botladozó lány 
mindinkább kétségbeesik, és kérdéses, hogy sikerülhet-e 
átverekednie magát az őt elgáncsolni látszó problémákon. 
Vajon meg tud birkózni Emma az emberfeletti erőt kívánó 
kihívásokkal? Képes helytállni és felnőttként viselkedni 
olyan helyzetekben, amik még sok valódi felnőttnek is 
feladnák a leckét? És vajon rájön, hogy milyen súlyos titkot 
rejteget előle a családja? 
Gombos Tünde a Margó-díjra jelölt Szerelemtánc után 
megint egy embert próbáló helyzetbe került fiatal 
történetét meséli el a tőle már megszokott stílusban, hol 
humorosan, hol szívhez szólóan. 
 

  



 

 
 

Stephanie Ford 
Támadás 

 
2.200 Ft helyett 1.200 Ft 

 

-45% 
 

IK-0043 
 
Nikola a piros, kényelmesnek látszó fotelt vette észre 
először, melynek magas támlája a fejet is megtámasztotta. 
A mögötte lévő ugyanolyan volt, és a mögött lévő is. 
Messzebb pillantott, és egyszer csak ott ült a halott nő. Az 
első percben teljesen természetesnek tűnt, hogy ott van. 
Egyetlen dolog zavarta meg az összhatást, a beszáradt 
barna folt a ruháján. És amikor még távolabb tekintett, a 
túlsó három széken is kiterjedt barna foltokat látott.  
Félve tépte el tekintetét az ülőalkalmatosságoktól. Tudta, 
mit jelent a sok barna folt: a nő nem egyedül indult útnak 

 

 
 

Stephanie Ford 
Térhurok 

 
2.200 Ft helyett 1.200 Ft 

 

-45% 

 
IK-0044 
 
Létezik egy pici univerzum, ahová egy ismeretlen hatalom 
összegyűjti a különböző dimenziókban élő emberfajokat, 
mindegyikből egy példányt. Egy görbe éjszaka után itt tér 
magához Ewa, az állapotos diáklány. Hamarosan kislánya 
születik. Ez a gyermek lesz az elraboltak reménysége, aki 
egyszer majd hazajuttathatja őket. A helyi öregek a 
szárnyuk alá veszik a kis Juliát, és megtanítják másképp 
látni, dimenziók között utazni. A kislány a tanulás során 
véletlenül összeolvaszt három bolygót, és az anyját az 
egyikre röpíti. Megmentőire várva Ewa megismerkedik a 
beolvadt bolygók lényeivel, majd egy csapat gyerekkel, 
fogságba esik, és lassan elveszti a reményt, hogy valaha 
hazajut. Évekkel később Julia mégis rátalál, és együtt 
próbálják visszaküldeni a helyükre a csapdába esett 
planétákat… 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

Stephanie Ford 
Véres lábnyomok a levegőben 

 
2.200 Ft helyett 1.200 Ft 

 

-45% 

 
IK-0045 
 
Jackie Simonnal madarat lehetne fogatni, mikor megtudja, 
hogy egy rendőr-csereprogram keretén belül elutazhat 
Rockswoodba nyomozói tapasztalatot szerezni. Kicsit 
csodálkozik ugyan, minthogy ő nem nyomozó, ám a 
lehetőségnek azért örül. Fogalma sincs, hogy úti céljának 
legfőbb nevezetessége – ha van ilyen egyáltalán –, hogy 
szinte egyáltalán nem történnek bűnügyek, mint ahogy 
arról sem, hogy leendő főnöke rendőr ugyan, ám jelenlegi 
pozícióját egyfajta felfelé buktatásnak köszönheti. 
Mindössze egyetlen közös vonásuk van, a tapasztalat 
hiánya.  
Éppen ezért sokként éri a friss társakat, hogy nem sokkal 
Jackie megérkezése után furcsa gyilkosság történik: egy 
helybéli gazdag család villájában rábukkannak a látogatóba 
érkező rokon kamaszlány holttestére, amely körül szemmel 
láthatóan nincs minden rendben…  
És ezzel elindul a lavina, több haláleset követi egymást, 
amelyeknek van egy igen különös közös mozzanata. 
Ráadásul az álmos vidéki városban felbukkanó filmes 
stábnak… 
 
 

 

 
Szabó Anita 
33 Lélekcsepp 

 
1.500 Ft helyett 900 Ft 

 

-40% 
 

 
IK-0046 
 
Fehér papíron fénylő, fekete betűk.  
Álmok, mik mesélnek. Lelkem szülte szavak füzére.  
Egy történés az életemben megmutatta, hogy az élet apró 
szépségei jelentik az igazi örömöt.  
Megújultam, kivirágoztam.  
A kezdeti egy-két mondatok versekké cseperedtek.  
Még csak néhány hónap telt el az első igazi próbálkozás óta, 
de élethelyzetek, emberek, illatok és zene inspirálnak, hogy 
írjak, hogy beszéljen az üres papír.  
Neked írtam, ki olvasod soraimat.  
Zárd ki a szürkeséget, a mindennapok taposómalmát és 
lazulj el!  
Add át magad a szavak hatalmának! Fogom kezed, kísérlek 
a sorok között. 
 

  



 
 

Arany Mária 
A nagy találkozás 

 
1.500 Ft helyett 500 Ft 

 

-65% 
 

IK-0047 
 
A novella, a két főszereplő, Anna és Zoltán találkozását 
mutatja be a maga jellegzetes és sajátos módján. 
Szerelmük, életük egy meghatározott és fontos 
szakaszában bontakozik ki, amikor már a változás 
elkerülhetetlenné válik ebben a monoton, de mégis rohanó 
világban.... 

 

 
 

Robin O’Wrightly 
Tripiconi sztori 2. – Város a föld alatt 

 
3.990 Ft helyett 2.300 Ft 

 

-45% 
 

 
IK-0048 
 

A térképről hiányzó Tripicon szigetcsoportja alatt egy még 
kevésbé ismert hely húzódik meg a földkéregben: 
Perallantisz, a Város, melynek burka alatt háromezer ember 
élete forog veszélyben egy közelgő természeti katasztrófa 
és egy állampuccs miatt. Időben is visszamegyünk: egy 
hónappal Az amulett rejtélye c. rész előtt kezdődik a 
történet. Daniel Amata épp szökésre készül szerelmével, 
Gregoriával, hogy elkerülje feláldoztatását a népe 
túléléséért. Szerencsétlenségére azonban tervét nem viheti 
véghez, ugyanis elrabolják, és ismeretlen helyre hurcolják, 
hogy kitöröljék emlékeit a lányról. A sorsára hagyják, így 
kerül Tripiconra, de pechjére az amnézia szinte mindent 
érint az agyában, így a küldetését is. Az egy hét alatt 
visszatérnek bizonyos emlékei, de azok nem, amelyek 
kiderítenék, ki küldte a szigetre, hol vannak a szülei és ki 
akarja megölni őt. Nincs sok ideje, de azt érzi: csak a 
tripiconiak segíthetnek rajta és a népén is… 
A Tripiconi sztori második, Város a Föld alatt című részében 
folytatódik a nem mindennapi szigetország és az alatta 
elterülő, ismeretlen, hihetetlen világ kalandos és 
fordulatokban gazdag története, a már megismert és plusz 
szereplőkkel, régi és új helyszíneken. A jelszó: semmi nem 
az, aminek látszik! 
Mi lesz Daniellel, ha visszakapja az emlékeit? Találkozik-e 
újra Gregoriával? Folytathatják-e ott, ahol abbahagyták? 
Képes-e a királyfi jó vezetőként helyesen dönteni? Legyőzi-
e azt, aki őt meg akarta ölni? Sikerül-e csapatával életben 
maradni a Föld alatt? 
 



 
Leda D’Rasi 

Talán tündérmese (Boszorkánydinasztia 3.) 
 

3.990 Ft helyett 3.190 Ft 
 

-20% 
 
 

IK-0049 
 
Van, hogy a múlt gúzsba köt. Fairy a Dinasztia 
legtitokzatosabb tagja. Jéghideg, távolságtartó, 
érzelemmentes. Saját bevallása szerint előbb ugrana fejest 
az első működő vulkánba, semhogy egy férfihoz legyen 
kötve. Igen ám, csakhogy az Égieket nem érdekli a 
boszorkány véleménye. Ők úgy szövik a szálakat, ahogy a 
legjobbnak tartják, így Fairy sem kerülheti el a sorsát. Vagyis 
a férfit, aki – akarja vagy sem – a párja. A kérdés csak az: mit 
tenne meg, hogy szabaduljon a helyzetből?    
Ruehl, az alakváltók koronahercege vadászatra indul. 
Prédája a számára rendelt nő, akit udvarlás helyett 
becserkészéssel kell elejteni. A férfi számára nem kis kihívás 
a boszorkány, ő azonban nem adja fel. Ahogy a múlt 
darabkái lassan a felszínre kerülnek, Ruehl megérti, mi lapul 
az ellenséges pillantás mögött, és felveti a fejét a kétség. El 
tudja-e feledtetni a nővel az élet rémségeit? 
Míg ők ketten egymás kitartását teszik próbára, a háttérben 
az Ítélőszék sem tétlenkedik. Vezérük meggyöngült 
egészsége sötét felhőként borul a szövetségre, és felbukkan 
egy ifjú katona, aki vakmerő tervvel áll elő, hogy 
visszaállítsa mestere egykori hatalmát. 
A sorozat harmadik részében az írónő a vadregényes 
Afrikába kalauzolja az olvasót, és miközben megmutatja, 
mire képes a vak gyűlölet, bebizonyítja, hogy a szerelem 
még a legmélyebb sebeket is képes begyógyítani. Mert 
attól, hogy egy történet rémesen indul, még lehet 
tündérmese a vége. 

 


