Hogyan érjünk el 466 pontot az
érettségin
Varga Bence
Napjainkban az érettségi a legfontosabb
megmérettetés a középiskolások számára, ezen a
vizsgasorozaton fog eldőlni a jövőjük. Ez a könyv
azoknak íródott, akik maximalizálni szeretnék a
felvételihez szükséges pontjaikat. A kötet komplex
tanulási és felkészülési stratégiákat tartalmaz, ezen
kívül a tanárok hasznos észrevételeit is magában
foglalja. Az érettségire való felkészülés témakörét
körbejárja vizsgatárgyanként, és osztályonként is,
vagyis nem csak a végzősöknek nyújt segítséget,
hanem a tizenegyedikeseknek és tizedikeseknek is.

A szerző 2016-ban érettségizett 466
pontot elérve, és sikeresen felvételt nyert
az általa kiválasztott egyetemre.

A hercegnő naplója - Találkozás
önmagammal
Carrie Fisher
A színésznő emlékei rendezgetése közben, régi
újsághalmok között bukkant rá saját, kézzel
írott naplójára, és szembesült egykori
tinédzser önmagával, azzal, hogy milyen is volt
megélnie a Csillagok háborújának forgatását
vagy éppen hosszúra nyúlt egyéjszakás
kalandját színésztársával, Harrison Forddal. A
hercegnő naplója ezekről az intimitásokról is
beszámol, igazán egyedivé azonban az
időutazás teszi: az idősebb Carrie Fisher
találkozása a 19 évessel. A könyvben a
hatvanéves színésznő emlékei a stábról, a
forgatásról, a szerelemről, a sikerről vagy
éppen
a
függőségekről
izgalmasan
keverednek, vetülnek a kézzel írott napló
szövegeire.

Különben dühbe jövök Önéletrajzom első része
Bud Spencer
Meghökkentően
őszinte
önéletrajz
a
hagymásbab és a pofonok nagymesterétől.
Bár westernfilmek hőseként ismerte meg a
nagyvilág, Carlo Pedersoli sokkal több ennél:
forgatókönyvíró,
producer,
úszóbajnok,
olimpikon. Miután aláírta első hollywoodi
szerződését, utolsó vízilabda-mérkőzését a
magyar válogatott ellen vívta. Megható
öniróniával
mesél
gyermekkoráról,
a
sportolóként töltött évekről, arról, hogy
hogyan került bele szinte véletlenül a filmek
világába, barátságáról Mario Grottival, azaz
Terence Hillel.

Meryl Streep - Az ezerarcú
színésznő
Michael Schulman
Ki más nyert még annyi díjat, mint Meryl Streep?
Mostanra úgy tűnik, már legalább olyan régen
ragadt rá a legnagyobb élő színésznő címkéje, mint
amilyen régóta ül a brit trónon II. Erzsébet. Úgy
tapadnak hozzá a szuperlatívuszok, mint a cellux: a
színészek között egy isten, aki képes belebújni
bármilyen
karakterbe,
mesterien
kezelni
valamennyi műfajt, és a jó ég tudja, hányféle
akcentussal tud beszélni. Még az ötvenen túl sem
lett elavult színész, sőt a hollywoodi matematikát
meghazudtolva, akkor ért a pályája csúcsára. Nincs
olyan 1960 előtt született színésznő, aki
megkaphatna egy szerepet anélkül, hogy arra
Meryl előtte nemet ne mondjon.

Nyírd ki csajosan
Christina Braun
FIGYELEM, csak lányoknak!
Egy oldal, amit kisminkelhetsz, egy másik,
amire ruhákat tervezhetsz. Vagy varrj fel egy
gombot, csomagold a könyvbe a tízóraid,
ragassz bele csillogó holmit, vagy írd bele a
legféltettebb titkaidat. Ezzel a könyvvel
mindent
megtehetsz,
ami
szórakoztat!
101 vicces, meglepő és király ötlet vár rád, ami
felébreszti a kreativitásodat. Szóval kezdj neki,
engedd szabadjára a fantáziádat és nyírd ki
csajosan!

NemKönyv Legjobb barátok
Best Friends Forever
Lépj be a könyvrombolás új dimenziójába,
használd a Legjobb barátoknak készült
NemKönyvet! Két könyv egy csomagban a
közös szórakozáshoz. Legjobb barátoknak,
pároknak,
kollégáknak,
testvéreknek,
osztálytársaknak vagyis NemKönyvPároknak.

