
Líra Könyvklub Magazin

A lap pro�lja

A Líra Könyvklub kéthavonta megjelenő könyves lap, kulturális magazin és rendelhető könyvek katalógusa egy 
kiadványban. Minden lapszámban találnak irodalmi olvasnivalót, riportokat, kulturális híreket, novellákat, tárcákat
és szórakoztató írásokat, valamint legalább 200 címet – könyvet, CD-t, DVD-t, térképet –, amelyek közül a család 
minden tagja találhat kedvére valót. A lap az alábbi rovatokkal várja olvasóit: Interjú, Irodalom, Könyvkritika,
Könyvajánló, Tudomány, Művészet, Életmód, Manóklub (könyvek a legkisebbeknek).

A lap célcsoportja

Elsősorban a 20 évesnél idősebb nők és férfiak, akik átlagos vagy átlag feletti jövedelemmel, közép- vagy felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek, érdeklődnek az irodalom, a tudomány iránt, szívesen töltik el a szabadidejüket egy jó 
könyv társaságában.

A lap jellemzői

Nyomott példányok száma: 50.000 db (A/4 méretben, minimum 24 színes oldallal, irkafűzve)

Terjesztési csatornák

A lap megjelenik online formában is,
amit elektronikusan a teljes törzsvásárlói listára
kiküldünk, 250.000 címzettnek.

A lap fogyasztói ára 198 Ft, a Líra Könyvklub
tagjainak ingyenesen biztosítjuk.

Líra könyvesbolthálózat(átlag)

Direkt mail formában a Líra Könyvklub 

Saját ügynökhálózaton keresztül

8000 példány

30.000 példány

12.000 példány



A Líra Könyvklub megjelenésének
tervezett ütemezése 2019-ben

Anyagleadás

A megjelenéshez JPG formátumú, CMYK színkódú, minimum 300 dpi felbontású képet és könyvészeti adatokat 
(méret, oldalszám, kötészet, ár), valamint rövid szöveges leírást várunk.

A hirdetések megjelenési formái és díjai

A magazin szerkesztési elveiből adódóan nem tudjuk előzetesen garantálni, hogy a megrendelt megjelenések
4 vagy 5 hasábos oldalra kerülnek, mivel ez függ a tematikai besorolástól, az adott tematikából az adott lapszámban 
megjelenő könyvek darabszámától, valamint a lap esztétikai megjelenésének igényétől. Ebből adódóan az alap 
megjelenés egyaránt jelenthet 1/8 és 1/10 oldal terjedelmet, a kiemelt katalógus megjelenés egyaránt jelenthet
1/4 és 1/5 oldal terjedelmet, a fél oldalas megrendelés 1/2 és 2/5 oldal terjedelmet.

Líra Könyvklub Magazin

Megjelenési forma

Alap katalógus megjelenés

Kiemelt katalógus megjelenés

1/2 oldalas katalógus megjelenés

1/1 oldalas katalógus megjelenés

Ár

30.000 Ft+Áfa

50.000 Ft+Áfa

100.000 Ft+Áfa

150.000 Ft+Áfa

Lapszám

2019/1.

2019/2.

2019/3.

2019/4.

2019/5.

2019/6.

Lapzárta

január 18.

március 20.

május 9.

június 18.

augusztus 21.

október 15.

Megjelenés

február 19.

április 16.

június 4.

július 16.

szeptember 17.

november 12.
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OLVASNIVALÓ

Czirják Eszter

A JÁTÉKMESTER
135 × 205 mm,
234 oldal, kartonált 
Rendelési kód: BX226
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250  FT

Mit tehet az ember, amikor 
a két legfontosabb dolgot 
elveszíti az életében? 
Mit tehet, amikor két furcsa 
bőröndöt talál az ajtaja 
előtt, amiktől akárhogy is 
próbál, nem tud megsza-
badulni? Hogyan lehet 
újrakezdeni az életet bénító 
veszteségekkel a hátunk 
mögött, és mi a titok, ami 
a Játékboltot varázslatosan 
gyógyító hellyé teszi?

Galgóczi Dóra

LEGYÉL CSAK ELÉG JÓ(L)
...ha már nem vagy tökéletes
142 × 198 mm,
196 oldal, keménytábla
Rendelési kód: BX225
Bolti ár: 3490 Ft
KLUBÁR: 3250 FT

Elakadtál az életvezetési 
útmutatók közt, és már nem 
tudod, melyiket kövesd?
Most olyan iránytűt kapsz 
segítségként, ami csak rólad 
és neked szól. Párkapcso-
lati kérdések, szülő-gyerek 
viszony, pályaválasztás, 
egészséges étrend, testedzés 
és táplálékkiegészítők terén 
ad tanácsokat Galgóczi Dóra 
író és természetgyógyász.

Jeffrey Archer

ÁRULKODÓ NYOMOK
137 × 197 mm, 304 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX229
Bolti ár: 3490 Ft • KLUBÁR: 3250 FT
A kötet változatos, megannyi helyszínen és időn átívelő 
történeteit a szerzőnek az elmúlt tíz évben tett útjai inspi-
rálták. Jeffrey Archer megkapó írásaival ismét bizonyítja, 
hogy korunk legnagyobb elbeszélői között a helye.

Lincoln Child

FARKASHOLD
137 × 197 mm,
240 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX228
Bolti ár: 2990 Ft
KLUBÁR: 2780 FT

Jeremy Logan, a rejtélykutató-
ként elhíresült történész 
pro fesszor az Adirondack-hegy-
ségbe utazik, hogy befejezze 
regényét. Egykori egyetemi 
barátja, a jelenleg vadőrként 
szolgáló Randall Jessup keresi 
fel, és rögtön a segítségét kéri. 
Az elmúlt három hónapban 
ugyanis két hátizsákos túrázót 
is megöltek, mindkettejüket 
bestiálisan szétmarcangolták 
telihold idején. 

Thomas Harris

A VÖRÖS SÁRKÁNY
137 × 197 mm,
388 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX227
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

Will Graham csaknem az 
életével fizet, amikor elkapja 
a veszélyes őrültet, a „Kannibál 
Hannibal” néven elhíresült 
dr. Lectert, ezért úgy dönt, 
hogy visszavonul. Jack Craw-
ford FBI-ügynök azonban a 
segítségét kéri. Két családdal 
is azonos körülmények között 
végeznek az otthonukban: 
a gyilkos összetöri a házban 
lévő tükröket, és annak a da-
rabjait használja fel a tettéhez.

Linwood Barclay

TÜNÉKENY IGAZSÁG
137 × 197 mm,
400 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX222
Bolti ár: 3690 Ft
KLUBÁR: 3390 FT

A bezárás előtt álló autósmozi 
zárónapján a vetítőfal leomlik, 
és négy embert maga alá 
temet. A kiérkező szakértők 
a helyszín átkutatásakor 
pokolgépre utaló nyomokat 
találnak. Az egyik áldozat 
lánya Cal Weaver magány-
nyomozót kéri meg arra, hogy 
nézzen utána egy betörésnek, 
amely a közelmúltban az apja 
házában történt. Cal egy rej-
tett alagsori szobát fedez fel.

Nele Neuhaus

AKI SZELET VET...
137 × 197 mm,
496 oldal, füles, kartonált 
Rendelési kód: BX223
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Egy éjjeliőr lezuhan a lépcsőn 
a szélerőműparkok létesítésé-
vel foglalkozó cég irodaházá-
ban, és halálra zúzza magát. 
Kirchhoff és Bodenstein főfel-
ügyelők számára hamarosan 
nyilvánvalóvá válik, hogy nem 
baleset történt. A nyomok egy 
természetvédő csoporthoz 
vezetnek, amelynek a tagjai 
bármit megtennének azért, 
hogy megakadályozzák 
az erőmű megépítését.

Alekszandra Marinyina

IDEGEN ÁLARC
Az Orosz krimik-sorozat legújabb kötete a rendőr alezredes 
írónő tollából. A történet kulcsszereplői – a meggyilkolt író, 
az emberölésért elítélt üzletember és a kórházból hazatérő 
politikusfeleség – soha nem találkoztak egymással, sor-
suk mégis összefonódik. Mindegyikük részese ugyanan-
nak a szövevényes és megdöbbentő bűnügynek, melynek 
fő mozgatórugója az ádáz gyűlölet és… a határtalan sze-
retet. Az érthetetlennek és rejtélyesnek tűnő események 
végül racionális magyarázatot nyernek, és a könyv olvasá-
sa közben nem tudunk szabadulni attól az érzéstől, hogy 
mindez akár igaz is lehet.

A kötet jellemzői:
148 × 210 mm,

458 oldal, füles, kartonált

Rendelési kód: BX224
Bolti ár: 3790 Ft

KLUBÁR: 3490 FT
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AZ ULPIUS BARÁTI KÖR AJÁNLÁSÁVAL

Raphaëlle Giordano

A MÁSODIK ÉLETED 
AKKOR KEZDŐDIK, 
AMIKOR MEGÉRTED, 
HOGY CSAK EGY VAN
125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX232
Bolti ár: 3590 Ft
KLUBÁR: 3290 FT

Egy asszony különleges utazá-
sa a boldogtalan, kiüresedett 
életből egy célokkal teli, igazi 
élet felé, az Eat, pray, love 
és Az alkimista rajongóinak. 
A regény végén megtalalhat-
juk a Camille terápiája során 
alkalmazott eszközök, mód-
szerek leírását, magyarázatát.

Nicola Moriarty

AZ OLYAN NŐK
125 × 200 mm,
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX239
Bolti ár: 3850 Ft
KLUBÁR: 3580 FT

Amikor Poppy hazaér, 
s a férjét meg a legjobb 
barátnőjét meghitt csevegés 
közben találja, azt hiszi, 
a születésnapi meglepetés 
buliját tervezik. Vajmi keveset 
tud. Igazából azért várják, 
mert a viszonyukról akarnak 
beszélni vele. És arról, hogy 
a közös gyermeküket várják. 
Most, bárhová megy Poppy, 
az anyukák erre az árulásra 
emlékeztetik. 

Beatriz Williams

A NYÁRI FELESÉGEK
125 × 200 mm,
450 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX237
Bolti ár: 3890 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

1951. Miranda édesanyja 
beházasodik a Winthrop-szi-
get egyik leggazdagabb 
családjába. A New England 
partjaihoz közeli szigeten a 
felszín alatt finom feszültség 
húzódik az ott vakációzó 
gazdag családok és a szigetet 
egyszerű lakói között. Amikor 
Miranda beleszeret Joseph-
be, a világítótorony őrének 
jóvágású fiába, ez a feszültség 
könyörtelenül felszínre tör.

Henning Mankell

ARCTALAN GYILKOSOK
125 × 200 mm,
300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX235
Bolti ár: 3650 Ft
KLUBÁR: 3350 FT

Egy fagyos januári reggelen  
Wallander felügyelő kimegy 
egy rutinbejelentésnek tűnő 
hívásra. Ám amikor megérke-
zik a magányos tanyaházba, 
vérfürdő fogadja. Egy öregem-
bert halálra vertek, a felesége 
félholtan hever a férfi teste 
mellett. Az asszony elmondja: 
az elkövetők külföldiek lehet-
tek. Ez kiszivárog a sajtóban, 
és felkorbácsolja az idegenel-
lenes érzelmeket.

Karin Slaughter

ELNÉMÍTVA
125 × 200 mm, 
400 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX236
Bolti ár: 3850 Ft
KLUBÁR: 3580 FT

Atlanta legtehetősebb kert-
városaitól a szegény emberek 
lakta sivár lakótelepekig egy 
gyilkos átlépte a jólét és a 
származás határait. Az őt 
üldözők szintén kénytelenek 
átlépni ezeket a határokat.  
A megdöbbentő fordula-
tokkal, félelmetes lélektani 
feszültséggel és érzelmekkel 
teli Elnémítva sokkolón fokoz-
za a feszültséget a katartikus, 
feledhetetlen végkifejletig.

C. J. Tudor

A KRÉTA EMBER
125 × 200 mm,
360 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX240
Bolti ár: 3990 Ft
KLUBÁR: 3690 FT

Egy tinédzser segített meg óvni 
a wurlitzeres lány életét.  
Az a nyár változtatott meg 
mindent. Az hozta el a kréta-
embereket – titkos kód szerint 
rajzolták őket az aszfaltra. 
Csakhogy aztán önnön aka-
ra tuk ból kezdtek feltűnni, 
szörnyű képeket jövendölve a 
poros kövezeten. Tudtak a holt-
testről a folyóban, és tudtak a 
wurlitzeres lány testéről, amely 
ott hever az erdőben, fej nélkül.

Alison Weir

ARAGÓNIAI KATALIN
125 × 200 mm,
620 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX238
Bolti ár: 4490 Ft
KLUBÁR: 4180 FT

Aragóniai Katalin spanyol 
hercegnő, VIII. Henrik le gen-
dás első felesége hat hét 
távolságra kerül hazájától, ahol  
minden más: a nyelv, az étel, 
az időjárás. Katalin számára 
egyikben sincs öröm. Tizenhat 
évesen egyedül találja magát, 
csupa idegen között. Hiányzik 
az édesanyja. Elveszett fivérét 
gyászolja. Még azokban sem 
bízhat, akiket megbíztak 
a védelmével. 

Raphaëlle Giordano

AZ A NAP, AMIKOR  
AZ OROSZLÁNOK SALÁTÁT FOGNAK ENNI
125 × 200 mm, 300 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX233
Bolti ár: 3590 Ft • KLUBÁR: 3290 FT
Hogyan győzzük le saját magunkat, és fordítsuk a javunkra azt 
a tulajdonságunkat, amely a legzavaróbb bennünk? Hogyan 
tudjuk megtalálni azt a belső utat, amely megtanít bennünket 
uralni a saját életünket? Ezekre a kérdésekre is megpróbál vá-
laszt adni új regényében Raphaëlle Giordano, aki már több, mint 
2 millió olvasó életét tette boldogabbá.

Réti László

EURÓPA,  
FALAK MÖGÖTT
125 × 200 mm,
550 oldal, kartonált
Rendelési kód: BX234
Bolti ár: 3890 Ft
KLUBÁR: 3590 FT

Európa, 2033. Felépült A Fal. 
Migránsok milliói ellen védi 
a kontinens déli és keleti hatá-
rait. Hat méter magas építmény. 
Őrtornyok, géppuskák, mes-
terlövészek. Évente több ezren 
halnak meg, akik megpróbálnak 
átjutni A Falon. Európának 
vá lasztania kellett régi értékei 
és a biztonság között. Európa 
a biztonságot választotta. 
Európa bezárta kapuit.

Kiemelt katalógus
megjelenés

Alap katalógus 
megjelenés

1/1 oldalas
katalógus megjelenés

1/2 oldalas
katalógus megjelenés


