Veszedelmes hazafiak
Steve Berry
Az amerikaiak az alkotmány 16. kiegészítése
alapján fizetnek jövedelemadót. De mi van, ha
ez a kiegészítés problémás? Olyan titkok
derülnek ki, amelyek megkérdőjelezik több
évtizednyi adóbehajtás jogosságát? Valójában
A regényben feltűnik Franklin Roosevelt,
Andrew Mellon, egy titokzatos festmény,
amely a Nemzeti Művészeti Galéria falán függ,
valamint elképesztő dolgokat lehet megtudni
az egydolláros bankjegyről. meglepő igazság
rejlik a lehetőség mögött. Steve Berry egy
kalandos történetet mesél el - 90 százalék
tény, 10 százalék izgalmas feltételezés -, amely
azt a veszedelmes kérdéskört járja körül: mi
van, ha a szövetségi jövedelemadó
törvénytelen?

A jómodor nem ciki
Kibédi Varga Katalin - Hollósi
Nikolett
Mindannyian azt szeretnénk, hogy
gyermekeink olyan felnőttekké váljanak, akik
magabiztosan teremtenek kapcsolatot, és
helytállnak az élet bármely területén. Ennek
eléréséhez az első lépcsőfok az etikett és az
alapvető fontosságú értékek minél előbbi
elsajátítása. Az etikettet ismerő fiatal
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! könnyebben és határozottabban tud majd
beszélni emberek előtt;
! gyorsabban beilleszkedik idegen társaságba.
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Balogh Erika - Szabó Ágnes

Útra kelni - Magyar
írók a felnőtté válásról
Már nem gyerekek, még nem felnőttek.
De számolják a perceket. Mert az életükben
hamarosan minden megváltozik.

Kötetbe gyűjtötték a
klasszikus magyar
szerzők - Kaffka Margit, Karinthy Frigyes,
Kosztolányi Dezső, Móricz Zsigmond és
mások írásait a korszakról, amelyben az
útkeresés a legmeghatározóbb élmény. Egy
rövidebb vagy hosszabb, néha vidám, de
olykor talán nehéz folyamatról, amikor lassan
búcsút intünk a kamaszéveknek, hogy
nekivágjunk a világnak és egy önállóbb
életnek.

Végzős álláskeresők figyelmébe!

Állásinterjú haladóknak
- 150 állásinterjú-kérdés
& 250 mintaválasz
Kránitz Éva
Az Állásinterjú haladóknak c. könyv beavatja
önt az interjúzás professzionális világába. A
könyvben
olyan
állásinterjú-technikai
ismeretek és gyakorlati tippek gazdag tárházát
találja, amivel alaposan fel tud készülni az
állásinterjú minden egyes aspektusára. A
könyv újszerűsége egyrészről abban áll, hogy
ilyen átfogó állásinterjú könyv a magyar
piacon ez idáig nem jelent meg.

Szakmai önéletrajz
haladóknak
Kránitz Éva
A kiadvány segít abban, hogy garantáltan
egyedi módon és hitelesen tudja bemutatni
magát és az eddig elért eredményeit. Olyan
szakmai önismereti háttéranyagot készíthet
önmagáról, amire építve győztesként kerülhet
ki az állástalálás gyakran küzdelmes
színteréről. Szakmai önéletrajz-mintákból
nyerhet inspirációt, választ kaphat 30 gyakran
ismételt kérdésre, és önértékelő listával
ellenőrizheti magát. Végül egy átfogó
álláskeresési stratégia segíti abban, hogyan tud
gyorsan bekerülni az álláspiacra.

10 próba érettségi
informatikából (emelt szint gyakorlati) CD-melléklettel - A
2017-től érvényes érettségi
követelményrendszer alapján
Bíró Zsolt
A kiadvány minden érettségi feladattípust és
témakört érint, ezáltal összefoglalásra és
ismétlésre is alkalmas. Hatékony segítséget
nyújt a felkészüléshez és felkészítéshez. A
kötetben
minden
feladat
lehetséges
értékelése megtalálható. A CD-mellékleten
találhatóak a feladatok megoldásához
szükséges források, valamint a megoldott
mintafeladatok is. Tanórai használatra és
otthoni gyakorlásra egyaránt ajánljuk.

Érettségi mintatételek és
témakörök vázlata
testnevelésből (közép- és emelt
szinten) - A 2017-től érvényes
érettségi követelményrendszer
alapján
Székely Márta
A kötet a 2017-ben életbe lépő, új érettségi
követelményrendszer
alapján
készült.
Összefoglalja azokat az elméleti ismereteket,
amelyeket a vizsgázónak a sikeres érettségi
vizsgához tudnia kell. A középszintű
ismeretektől jól megkülönböztethető módon
tartalmazza az emelt szintű tananyagot is.

Érettségizők figyelmébe!

The Rolling Stones Nincs megállás!
55 év története soha
nem látott fotókkal
A Rolling Stones több mint 50 éve tartozik
a világ legnépszerűbb előadói közé. A
szerző a rajongó szemszögéből kíséri végig
a világhírű zenekar pályáját, szemtanúként
számol be a turnék hihetetlen pillanatairól,
s beavatott szakértőként ismerteti a
zenészek életútját, a megjelent lemezeket.

Beatles vágatlanul
Benedek Szabolcs
A könyvben sztorik olvashatók a popzene
legnagyobb hatású együtteséről. Időnként
furcsa, sőt akár egyenesen bizarr történetek,
amelyek egyeseket
talán
fejcsóválásra
késztetnek, hiszen nem ezt várták, nem ezt
hallották, nem ezt olvasták korábban mindig
bájosan mosolygó kedvenceikről. Ez a könyv
egyfajta lázadás a köztünk élő Beatles-imázs
ellen.

