Bridget Jones trilógia - DVD
Sharon Maguire
BRIDGET JONES NA PLÓ JA
Bridget Jonest, a harmincegynéhány éves
londoni hajadont, aki újév napján,
másnaposan és még mindig magányosan úgy
dönt, hogy kezébe veszi az életét, és
naplóírásba kezd: ,,Egyes számú elhatározás:
magától értetődően leadok tíz kilót. Kettes
elhatározás: találok egy kedves, érzékeny
barátot, és nem alakítok ki romantikus
kötődést alkoholistákkal, munkaholistákkal,
nagyzolókkal,
kukkolókkal,
érzelmi
fogyatékosokkal vagy perverzekkel."

BRIDGET JONES:
MINDJÁ RT MEGŐRÜLÖ K!
Miután végre-valahára rátalált a tökéletes
férfira a káprázatos ügyvéd, Mark Darcy
személyében, a harmincegynéhány éves
hajdani szingli, Bridget Jones ezúttal még
nagyobb kihívással találja szemben magát...

BRIDGET JONES BA BÁ T
VÁR
Bridget Jones ,,boldogan él, amíg meg nem
hal" terve nem igazán úgy alakul, mint
várta: miután szakít Mark Darcyval, a
negyvenes szingli úgy dönt, hírproduceri
munkájára koncentrál, és régi-új barátokkal
veszi körül magát. Kupidónak azonban más
tervei vannak bohókás hősnőnkkel…

Egy kutya négy
élete - puha kötés
W. Bruce Cameron
Minden kutya a mennybe kerül kivéve, ha
elintézetlen feladatuk maradt itt, a Földön.
Lenyűgöző történetünk főszereplője, egy
aranyos kutyus nem egy, de több életen
keresztül próbál meg rájönni arra, hogy mi
is az élete célja. A Kutyás történet más,
mint a többi megszokott, cuki kis
kutyusokról szóló megható regény.

Egy kutya négy útja
_ Újabb regény az
embereknek
W. Bruce Cameron
Buddy jó kutya.Miután számtalan kalandos
életen át kereste küldetését, Buddy immár
biztos benne, hogy végre megtalálta, és
teljesíti is azt. Mégis valahányszor végignézi,
ahogy az eleven Clarity újból és újból bajba
kerül, Buddy meggyőződik róla, hogy a
lánynak szüksége van saját kutyára.
A mikor Buddy újjászületik, repes az
örömtől, mikor Clarity, akiből azóta
érdeklődő, de problémás tini lett, magához
veszi. A zonban hirtelen elválasztják őket
egymástól…

Egy nemes hölgy
hagyatéka
Danielle Steel
Megfakult fényképek egy előkelő párról
a háború utáni Európából. Régi levelek,
amelyek egy tragikus veszteségről
mesélnek.
És egy káprázatos ékszergyűjtemény,
pompás drágakövekkel, a legkifinomultabb kivitelben. Ezek a tárgyak kerülnek
elő egy New York-i bank elhagyott
széfjéből. Ha záros határidőn belül nem
sikerül megtalálni az örököst…

Egy este Párizsban A Cinéma Paradis
rejtélye
Nicolas Barreau
A lain
Bonnard,
egy
kis párizsi
művészmozi tulajdonosa, javíthatatlan
álmodozó.
Feltűnik
neki,
hogy
szerdánként az esti vetítésen gyakran ott
ül egy csinos, piros kabátos fiatal nő, aki
a 17. sornak mindig ugyanarra a helyére
vesz jegyet. A lainnek megtetszik a lány,
és meghívja vacsorára. Csodálatos estét
töltenek el, ám a szépséges idegent
ekkor látja utoljára. Hova tűnhetett?

Oroszlán
Saroo Brierley
Mi történik akkor, ha egyszer csak egy
zakatoló vonaton találjuk magunkat, és azt
sem tudjuk, merre robogunk? Mi lesz
velünk, ha Kalkuttába keveredünk, és a
múltunkról semmiféle információnk nincs?
Szárú, az ötéves indiai kisfiú egy
szerencsétlen véletlen folytán India egyik
legveszélyesebb városába kerül.
V olt
otthona, most nincs semmije. Mit várhat az
emberektől, az érzéketlen tömegtől? V ajon
ki
lehet
az
igazi
oroszlán?

V alós történet a kitartásról, az
önfeláldozásról és a hitről.
A könyv alapján készült a többszörös díjnyertes
film Nicole Kidman, Rooney Mara és Dev Patel
főszereplésével.

A z első
Nagy Boldizsár
Még előtte? V agy régen túl, de még
mindig olyan, mintha tegnap történt
volna?

A miről nem beszél senkinek. V agy épp
elmondja mindenkinek. A mi annyiféle
történet,
ahányan
vagyunk.
Milyen nehéz szavakat találni A RRA , amit
nevezhetünk szexualitásnak, intimitásnak,
csak olyan nehéz nem orvosian, nem
gügyögve, vagy épp vulgárisan. A mi nem
csak a testről szól, hanem az érzésekről is.

Milyenek a magyarok?

Pszichofitness

Hangos könyv

Hangos könyv (2 CD)

Lackfi János

Bagdy Emőke

Milyenek is a magyarok? Kevés
beszédű, magányos cowboyok és
kocsmai
hencegők.
Folyton
panaszkodók
és
forrófejűek.
Pacalevők
és
pizzafalók.
A sztalsarkon
búsongók,
akik
párszor az asztalra csaptak, és
beleremegett a történelem.
Ebből a hangos könyvből az is kiderül,
kitalálták-e a magyarok az ideális
társadalmat, igaz-e, hogy minden
magyar tud atombombát gyártani és
lóháton állva hatos fogatot hajtani. Ha
valaki nem tudja, sírjon vagy nevessen,
nyugodtan tegye egyszerre mind a
kettőt.

Szeretnéd tudni, mi történik
velünk életünk stresszeiben?
Mi
zajlik ilyenkor
testi-lelki
működéseinkben?
Milyen megküzdési lehetőségeink
vannak?
Előfordul,
hogy
fáradtnak,
szomorúnak
érzed
magad?
Szeretnéd jól érezni magad a saját
bőrödben?
Szeretnél örülni az életnek?
Tarts
velünk:
kacagjunk,
kocogjunk, lazítsunk!

Tökéletes látás
szemüveg nélkül
Harry Benjamin
Ez a könyv több mint 1 000 000
példányban jelent meg eddig a világon.
Különféle
látáshibában
és
szembetegségben
szenvedő
betegek
nyerték vissza bizonyítottan tökéletes
látásukat
a könyvben
ismertetett
komplex
természetgyógyászati
módszerek alkalmazásával. A javasolt
kezelés nemcsak a szem kezelését,
hanem egyúttal szervezetünk általános
egészségi állapotát is javítja.
SEMMIT SEM V ESZTHET, CSA K A
SZEMÜV EGÉT!

Szerezd vissza
éleslátásodat
Leo Angart
Leo A ngart, a módszer megalkotója
üzleti tanácsadó, szerző és tréningvezető.
Huszonöt éven át ő is szemüveges volt, s
immár több mint tizenöt esztendeje
annak, hogy nem hord szemüveget. A
bemutatott eljárás sokkal átfogóbb, mint
az eddig ismert, természetes látásjavító
módszerek, mert a pszichikai területeket
is magában foglalja, ezáltal a szemeddel
kapcsolatos gondok fizikai és lelki okaira
is fényt deríthetsz. Miért fontos ez?
Mert tudományos kutatások bizonyítják,
hogy a tökéletes látás feltételei 90%-ban
pszichikai eredetűek.

