
Dragomán György (1973-) A fehér király : regény

Adyashanti (1962-) Világod vége : őszinte tanítások a megvilágosodás természetéről

Grecsó Krisztián (1976-) Vera : regény

Csathó Kálmán (1881-1964) Vadászzsákmány : ha a vadász ír, az író meg vadászik

Chetwynd, Catana Szerelmes pillanatok

Fforde, Katie (1952-) Szerelmes levelek

Dobszay Tamás (1962-) Kossuth Lajos

Rosenberg, Göran (1948-) Rövid megálló az úton Auschwitzból

Lajtos Nóra (1977-) Példázat és etika : Sánta Ferenc rövidprózája

Kemény Jánosné Augusta Paton Önéletrajzi emlékezések

Magyar Zoltán (1967-) Népköltészeti gyűjtés 2. : népmondák

Keeland, Vi Nagyképű öltönyös

Barreau, Nicolas (1980-) Montmartre-i szerelmes levelek

Dillon, Lucy (1974-) Minden vágyam

Fonyódi Tibor (1965-) Minden bolygón jártam már, avagy A mesterlövészek magánélete

Beaulieu, Baptiste (1985-) Mesék halál ellen

Bruneau, Stephanie Méhek, mézek nagykönyve : gyógyító kincsek a kaptárból : receptek és tanácsok a mézre,

méhviaszrra, propoliszra, méhpempőre, virágporra

Orbán Zoltán (1968-) Madárbarátok nagykönyve

Isaacson, Walter (1952-) Leonardo da Vinci

Counter, Ben (1979-) Lángoló galaxis : az eretnekség hajnala

Maguire, Kay Kiskertek kiskönyve : egyszerű ötletek erkélyre, ablakpárkányra és egyéb kültéri helyekre

Sárközy Réka (1969-) Kinek a történelme? : emlékezet, politika, dokumentumfilm

Szép Eszter (szerk., rend. ) Kép-regény-történet : a kilencedik művészet ikonjai Magyarországon

Berta Zsolt (1966-) Kalef

Siegel, Daniel J. (1957-) Igenközpontú nevelés : a bátorság, a kíváncsiság és a rugalmas ellenállási képesség kifejlesztése a gyermekünkben

Stelzl, Diethard (1942-) Ho'oponopono : gyógyítás szeretettel : a zavarlehetőségek megszüntetésének hatékony hawaii módszere

Brennan, Richard (1953-) Hogyan lélegezz? : tökéletes légzéssel az egészségért, a boldogságért és a jó közérzetért

Carter, Chris (1975-) Halállista

Mihalec Gábor (1974-) Gyűrű-kúra : a sikeres házasság kézikönyve kezdőknek, házasoknak és újrakezdőknek

Cherry, Brittainy C. Gravitáció : az vagy nekem : [Elements-sorozat negyedik könyv]

Johnson-Bennett, Pam (1954-) Gondolkodj macskául : minden, amit a macskáról tudni kell

Bussi, Michel (1965-) Fekete vízililiomok



Northrup, Christiane (1949-) Energiavámpírok : kerüld el a kimerítő és mérgező kapcsolatokat, és nyerd vissza az életerőd

Levine, Amir Egymáshoz kapcsolva : pszichológiai titkok a szerelem fellobbantására és megtartására

Attenborough, David (1926-) Egy ifjú természettudós történetei : állatkerti gyűjtőutak

Gesztesi Albert Csillagképeskönyv

Danforth, Emily M. (1980-) Cameron Post rossz nevelése

Vonnegut, Kurt (1922-2007) Boldog születésnapot, Wanda June!

Suzuki Daisetz Teitaro (1870-1966) Bevezetés a zen buddhizmusba

Seelig, Tina (1958-) Bárcsak 20 évesen tudtam volna mindezt! : hogyan fedezzük fel a problémákban a lehetőségeket, és fordítsuk

őket a hasznunkra?

Náray Tamás (1959-) Az utolsó reggel Párizsban : valóságos regény : I-II. kötet

Maczó Ferenc Az utolsó magyar királykoronázás : IV. Károly király és Zita királyné koronázási ünnepsége

Budapesten 1916. december végén

Frances, Michelle Az új munkatárs

Barker, J. D. (1971-) Az ötödik áldozat

A hit fényétől az ész világosságáig - 3.

Baberowski, Jörg (1961-) Az erőszak terei

Diamond, Katerina Az angyal

Tartt, Donna (1963-) A titkos történet

Stibal, Vianna (1963-) A létezés hét síkja : a ThetaHealing filozófiája

Goff, Bob A szeretet cselekszik : élj titkon hihetetlen életet egy hétköznapi világban

Glant Tibor (1967-) A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése

McGonigal, Kelly (1977-) A stressz napos oldala : miért jó a stressz, és hogyan bánjunk vele ügyesebben?

Brewer, George (1766-?) A ravensworth-i boszorkány

Stengler, Mark A rák gyógyulásának újabb lehetőségei

Dujardin, Charlotte (1985-) A lány a táncoló lovon

Danesi, Marcel (1946-) A csók története : a populáris kultúra születése

Bíró Endre (1955-) Bilincs vagy kilincs?! : joghasználat, jogalkalmazás a köznevelésben : a gyerekek, diákok, szülők és a pedagógusok 

jogairól az iskolában, óvodában, kollégiumban : a Sanyi és Batman gyerekek, tanulók külön jogairól : jogpedagógia

Lahme, Tilmann (1974-) A Mannok : családregény

Fráter Zoltán (1956-) Radnóti Miklós

Urbán Róbert (1968-) Az egészségpszichológia alapjai


