
Felnőtt könyvek:

Andrews, Rosie A leviatán

Armas, Elena Spanyol szerelmi átverés

Aust, Stefan (1946-) Hszi Csin-ping : a világ legnagyobb hatalmú embere

Baker, Amy J. L. (1959-) Közös nevelés mérgező exszel : mit tegyél, ha a másik megpróbálja ellened fordítani a gyereket?

Balogh Tamás (1962-) A Börzsöny és a Cserhát kalandkönyve : Ipoly, Karancs, Medves

Belton, Catherine Putyin emberei : hogyan szerezte vissza a KGB Oroszországot, és gyűrte maga alá a Nyugatot

Bereczki Enikő A rejtélyes Z generáció : együttműködés a mai tizen- és huszonévesekkel

Brennan, Sarah Rees (1983-) A sötétség útja

Bryndza, Robert (1979-) West Country ragadozója : Kate Marshall 3.

Clarke, Lucy Az elveszettek

Covey, Stephen R. (1932-2012) A kiemelkedően eredményes házasságok 7 szokása

Cullhed, Elin (1983-) Eufória : Sylvia Plath élete nyomán

Feldmár András (1940-) Agymosó : őszinte kérdések és spontán válaszok

Fogg, BJ (1963-) Apró szokások : [kis változtatások, amelyekkel egész életünket megváltoztathatjuk]

Foster-Wilson, Lee Kreatív rajz és írás filctollal 

Gessen, Masha (1967-) Jövőnk a múlt : [miként kebelezi be a totalitarianizmus újra (és újra) Oroszországot?] 

Goodall, Jane (1934-) A remény könyve : túlélési útmutató veszélyeztetett bolygónk számára

Gyovai Helén Útikalauz az édes élethez : [50 felejthetetlen élmény Olaszországban]

Gyovai Helén Hol vagytok, olasz amorózók? : [9 történet a szerelemről]

Kilgariff, Karen (1970-) Maradj szexi és ne ölesd meg magad! : átfogó gyakorlati útmutató

Lieberman, David J. (1953-) Azonnali elemzés : 100 mindenkit érintő viselkedésminta gyakorlatokkal és lehetséges megoldásokkal

Ludányi Bettina (1994-) Festményekbe zárt lelkek

Marabu (1962-) Oszt jónapot! : a köztársaságtól Orbánisztánig Marabu karikatúráival

Márai Sándor (1900-1989) A teljes napló, 1970-73

Sorokin, Vladimir Georgievič (1955-) Cukor-Kreml

Trethewey, Rachel A Churchill lányok : Winston lányainak története

Gyermekkönyvek:

Agócs Írisz (1977-) Rajzolj egy krumplit! 4. : lesz belőle sárkány, tündér, boszorkány

Auer, Margit (1967-) Mágikus állatok iskolája : végre vakáció! : Hatice és Maja



Bajzáth Mária Mi a legerősebb a világon? : 400 találós kérdés és talányos mesék a világ minden tájáról

Berg Judit (1974-) Lengemesék : nádtengeri nyár

Bird, Pip Mentőküldetés a hegyen

Bojti Anna Csend apó kertje : [kaland, játék, matek]

Bosnyák Viktória (1966-) Ettől kinyúlsz!

Bottka Sándor Mátyás (1980-) (ford. ) 5 perces kutyimesék


