
Szirmai Viktória (1944-) Városok és városlakók : a befogadó és a kirekesztő városok

Bregman, Rutger (1988-) Utópia realistáknak

Douglas, Ed Túrázók és kempingezők könyve : kirándulj, sátrazz, főzz finomakat!

Furnivall, Kate Túlélők

Baggot, Mandy Szingliként a nyárba

Dusy, Tanja (1964-) Smörgas : finomságok a deszkán : 100 változatos recept

Varga Péter Rendezvénybiblia : hogyan szervezz élménydús, kreatív rendezvényt?

Keserű Bálint (1927-) Ráció és rajongás : eszmeforgalom Nyugat-Európától Erdélyig, 1580-1730

Bulyc??v, Kir (1934-2003) Projekt 18

Feldmár András (1940-) Őszinteség

Schell-Sali Réka Négy évszak vidéken

Molnár Csaba (ford. ) Mindent az emberi testről

Hemmings, Jo (szerk. ) Mindent a pszichológiáról : izgalmasan és látványosan

Hamacher, Werner (1948-2017)Menedékhely : a kutatáshoz és oktatáshoz való jogról és más írások

Brody, Alexander (1933-) Megtalálni Serendipityt : véletlenszerű lényeges felfedezések

Asperján György (1939-) Megőrült kuvasz és más történetek

Berczeller, Peter (1931-) Max : bárcsak...

Benkő László Mátyás király -> Isten választottja - 1. kötet

Györfi András (szerk. ) Kriptopénz ABC

Anderson, Catherine (1947-) Közelgő tavasz : Mystic creek 4.

Wall, Michael Kívül a Földön : az idegen létformák szexuális élete és egyéb SETI-ségek

Sinek, Simon (1973-) Kezdj a miérttel! : az inspiráló vezetés titka

Ritoók Zsigmond (1929-) Homéros Magyarországon : adalékok

Bolton, Sharon (1960-) Halj meg kétszer!

Sághy Marianne (1961-2018) Földi és égi szeretet : tanulmányok Szent Ágoston Vallomásairól

Csapó Zoltán Fehér balett zöld mezőben : a Real Madrid 21. századi sztárjai

Réti László (1972-) Európa halála

Lukas, Elisabeth (1942-) Értelemkeresés és életöröm : logoterápiás segítség depresszió és értelemkrízis esetén

Cságoly Ferenc (1948-) Építészet és kultúra I. : esszék az építészetről, kultúráról, művészekről és művekről

Horsley, Kevin Emlékezz mindenre

Bollobás Enikő (1952-) Elméletek vonzásában : a 'határtalan tudomány' kezdetei a hatvanas-hetvenes

 évek humán- és társadalomtudományi kutatásaiban

Davis, Elizabeth (1950-) Életkör : a női lét tizenhárom archetípusa

Kóczé Angéla (1970-) Egymás szemébe nézve : az elmúlt fél évszázad roma politikai törekvései

Caplin, Julie Egy szelet torta Brooklynban

Kálmán C. György (1954-) 'Dehogyis terem citromfán' : irodalomelméleti írások

Leunens, Christine (1964-) Cellába zárva

Chakraborty, S. A. Bronzváros

Dér Katalin (1949-) Biblia és irodalom : szentírási témák a magyar költészetben

Csath Magdolna (1943-) Bevesszük a kanyart? : tudás, érték, jövő

Bartha Ákos (1982-) Bajcsy-Zsilinszky Endre : életút és utóélet

Burnett, Dean Az idióta agy : miben töri a fejét a szürkeállományunk?

Kollár Borbála Alkoss szabadon! : kreatív ötlettár kicsiknek és nagyoknak

Jacobs, Anne A villa

Király Júlia (1957-) A tornádó oldalszele : szubjektív válságtörténet, 2007-2013

Cherry, Brittainy C. A szív ritmusa

Benderli, Gün (1930-) A szív emlékezni és mesélni vágyik : terített asztalok mellett

King, Emily R. A századik királyné

Hunter, Georgia A szabadság illata

Rappaport, Helen (1947-) A Romanovok utolsó napjai : a jekatyerinburgi tragédia



Zsiga Henrik (1971-) A remény koordinátái : [nyolc ember nyolc története mélységről, felemelkedésről]

Sipos Balázs (1971-) A női kommunikáció kultúrtörténete : tanulmányok

Lentner Csaba (1962-) A magyar állampénzügyek fejlődéstörténete a dualizmus korától napjainkig

Kovács Anna, R. (ford. ) A hidegháború könyve

Andrews, Mary Kay (1954-) A Dagály Klub

Newton, Ruth P. A biztonságos kötődés megalapozása : a fogantatástól ötéves korig

Mace, Nancy L. A 36 órás nap : családi útmutató Alzheimer-betegséggel és más demencia típusú 

megbetegedéssel, valamint memóriavesztéssel küzdők gondozásához

Schacht, Christopher 50 euróval a világ körül : kevés pénzzel indultam - gazdagon tértem vissza

Herrmann, Eve 100 Montessori fejlesztő gyakorlat óvodásoknak : a világ felfedezése

Molnár V. József (1930-) Kerek istenfája : az esztendő körének szokásrendszere

Beluszky Pál (1936-) A települések világa Magyarországon

Zanzucchi, Michele (1957-) Hatalom és pénz : a társadalmi igazságosság Ferenc pápa szerint

Vargáné Erdős Etelka Zöld recept 4. : a természetes út : ételek az egészséghez vezető úton : kizárólag 

növényi alapanyagokból

Vargáné Erdős Etelka Zöld recept 3. : a természetes út : kizárólag növényi alapanyagokból

Csoknya Tünde Éva (1986-) (szerk. )A római jog alapfogalmai

Norwood, Robin (1945-) Nők, akik túlságosan szeretnek : a változás, amit a férfiaktól várunk


