
Csatári Bence (1972-) Vigyázz magadra, fiam! : a Bojtorján együttes krónikája

Dahlke, Rüdiger (1951-) Vegán ketogén diéta : peace food : lendületesen és egészségesen

Ahern, Cecelia (1981-) Üvöltés

Clay, Catrine Útvesztők : Emma és Carl Gustav Jung kapcsolata és a pszichoanalízis korai évei

Gyárfás Endre (1936-) Túlélők dekameronja : regény

Lipton, Bruce (1944-) Tudat, a belső teremtő : engedd szabadjára a tudatodban rejlő csodálatos 

teremtőerőt

Bethany-Kris Titokzatos és tüzes : A chicagói maffiaháború első könyv

Horn Ildikó (1963-) Báthory István

Somorjai Ferenc (1941-) Róma

Frederick, Ann Nyújtással a sikerért

Kozma Ferenc (1844-1920) Mythologiai elemek a székely népköltészet- és népéletben

Todd, Anna Mielőtt = Before

Jani Dániel Marketing stratégia : út a sikeres hirdetésekhez

Laarss, Richard Hans Mágikus amulettek és talizmánok könyve

Obádovics J. Gyula (1927-) Lineáris algebra példákkal : középiskolai tanulók, főiskolai és egyetemi hallgatók, 

valamint műszaki és gazdasági szakemberek számára, gyakorlati alkalmazásokkal

Stilwell, Victoria (1969-) Kutyanevelés szeretettel : amitől a kutya jól nevelt eb

Bloom, Amy (1953-) Közös titkaink

Rajnai László (1924-2001) Kodolányi János

Cocks, Heather Királyi többes

Chase, Emma Királyi szerető

Háy János (1960-) Kik vagytok ti? : kötelező magyar irodalom : [újraélesztő könyv]

Royer, Clara (1981-) Kertész Imre élete és halálai : életrajzi esszé

Tarkeshi, Jasmine Jóga kézikönyv : a testnek és a léleknek : könnyű pózok és irányított meditációk

Baji Kristóf (1987-) Ivy

Tőzsér Árpád (1935-) Időcsapdák : naplók naplója, 2008-2012

Kingsbury, Karen (1963-) Ideje az ölelésnek : történet a reményről, gyógyulásról, az élet gazdagságáról

Owen, Andrea Hogyan ne érezd magad sz*rul : 14 rossz szokás, ami a boldogságod útjában áll

Kováts Judit (1961-) Hazátlanok

Notturno, Mark Amadeus (1953-) Hayek és Popper a racionalitásról, az ökonomizmusról és a demokráciáról

Robbins, Anthony (1960-) Határtalan siker : a személyes eredményesség új tudománya

Borsa Brown Gyalázat és szenvedély : [második rész]

Pataki Éva (1954-) Férfiképmás : regény

Loridan-Ivens, Marceline (1928-) És te nem jöttél vissza

Bérczesi Róbert (1976-) Én meg az ének : behúzott szárnyú felfelé zuhanás

Vance, Ashlee (1977-) Elon Musk és a fantasztikus jövő feltalálása : ifjúsági változat

Knausgard, Karl Ove -> Patat Bence (ford. )Harcom -> Élet - 4.

Spiró György (1946-) Egyéni javaslat : humoreszkek

Abgarân, Narin? (1971-) Égből hullott három alma : Marani krónikák és egyéb történetek

Robbins, Anthony (1960-) Ébreszd fel a benned szunnyadó óriást! : hogyan változtassuk meg szellemi, érzelmi 

és fizikai körülményeinket?

Napthali, Sarah (1967-) Buddhizmus anyáknak iskolás gyerekkel : nyugalom a zűrös hétköznapokban

Ekberg, Anna Bomlás

Drasko Olivia (1994-) Beteg szerelem : gyilkos az erdőben



Vámos Miklós (1950-) Az isten szerelmére : Hogy volt : Írhatnám polgár

Cussler, Clive (1931-) Az elveszett város : [NUMA-akták 5.]

Bittner, H. G. Az asztrológia mítosza : a csillagbölcselet vallása

Pollack, Martin (1944-) Az amerikai császár : a nagy galíciai kivándorlás

Almási Miklós (1932-) Ami belül van : a lélek a digitális kor viharában

Nyikolajev, Jevgenyij A Vörös Hadsereg mesterlövésze : egy hithű kommunista II. világháborús emlékirata 

a keleti frontról

Harper, Jane A természet ereje

Karig Sára (1914-1999) A szerencse lánya : életútinterjú

Snyder, Timothy (1969-) A szabadság felszámolása : Oroszország, Európa, Amerika

Chrapkowska, Cecilia A svéd módszer : babavárás és csecsemőgondozás

Denzil, Sarah A. A néma gyermek

Schetar, Daniela (1955-) A horvát tengerpart : Isztria és a Kvarner-öböl

Sundahl, Deborah A G-pont és a női ejakuláció

Czank Lívia A függöny mögött : a balett titkos világa

Martin, George R. R. (1948-) A fekete lap napja : wild cards [3.]

Nyyssönen, Heino A demokrácia lebontása Magyarországon


