A KÁLVIN KIADÓ ENGEDMÉNYES KÖNYVAJÁNLATA
ISKOLÁK ÉS GYÜLEKEZETEK RÉSZÉRE
30% engedménnyel kínáljuk az alábbi kiadványainkat 2016. augusztus 31-ig
(min. 15 példány megrendelése esetén, a felsorolt címek tetszőleges mennyiségben választhatóak)

6–12 éves korig ajánljuk
Peter Martin – Peter Kent

Evangéliumi nyomkereső
215×260 mm; 44 oldal; keménytáblás; 2500 Ft
A könyv Jézus történetének világát ábrázoló részletgazdag képek egész kincsestárát rejti
magában. A gyerekek órákig játszhatnak a régi idők tárgyait és embereit keresgélve észre
sem veszik, és megismerkednek Jézus életének legfontosabb eseményeivel és
lenyűgöző hátterével.
Felicity Henderson – Chris Saunderson

Képregényes Biblia
216×286 mm; 126 oldal; keménytáblás; 3200 Ft
A világ kezdetétől Pál apostolig összesen negyven bibliai történetet ismerhetnek meg a
fiatal olvasók a könyvből. A rövid, könnyen érthető ó- és újszövetségi történetek a
képregények izgalmas világát idézik, és segítenek elképzelni, hogyan éltek az emberek a
Biblia korában.

9 éves kortól ajánljuk
Győri Katalin

Felhők Szigete – Ifjúsági regény
A/5; 216 oldal; kartonált; 690 Ft
Beni nagyon várja a vakációt, de a nyár nem úgy kezdődik, ahogy szeretné: szülei sokat
veszekednek, és elküldik egy keresztyén táborba, holott neki mindehhez semmi köze nincs.
A Felhők Szigetén a fiút sok meglepetés várja: kalandok, barátok és Valaki, aki egész
életének új irányt ad majd.
Ficsorné Kapus Mónika
A középső – Ifjúsági regény
A/5; 172 oldal; kartonált; 590 Ft
Testvérei között István a „középső”, nincs igazi barátja, a tanárai pikkelnek rá, ráadásul még
a szobáját is meg kell osztania a Nagyival. Ám ez a kényszerű együttlét megannyi új élményt
és fontos tapasztalatot is jelent a fiú számára.
Kármán Tibor

Egy focista naplójából
Fr/5; 136 oldal; keménytáblás; 1900 Ft
Ifjúsági regény naplóformában fociról, barátságról, emberi értékekről, Istenről (nem csak)
fiúknak, Baranyai (b) András illusztrációival. Dinyó és barátai szeretnek focizni. Egy nap egy
lelkész érkezik a faluba, és ez sok mindent megváltoztat a srácok életében.
Információ, megrendelés: Református Kálvin Kiadó, 1113 Budapest, Bocskai út 35.
www.kalvinkiado.hu • kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

12 éves kortól ajánljuk
Dizseri Eszter

Illik, nem illik?
Viselkedési tanácsok 12-18 éveseknek
A/5; 204 oldal; kartonált; 1400 Ft
Illemszabályok tizenéveseknek, melyek segítik őket az eligazodásban, életük mederbe
terelésében, hogy magabiztosan és harmonikus emberi kapcsolatokban teljesedhessen ki
személyiségük.
Pecsuk Ottó – Kiss B. Zsuzsanna (szerk.)

Nyilak az erős kezében
Bibliai szövegválogatás fiataloknak
Fr/5; 88 oldal; kartonált;700 Ft
Lehet, hogy sokan elmondták már, hogy ki vagy, hogy mi a célja az életednek, hogy miben és
kiben kellene hinned, hogy kik az igazi barátaid, hogyan hozzál jó döntéseket. Ha kíváncsi
vagy Isten mit mond ezekről, olvasd el ezt a kis füzetet.

Napi menü
Gondolatok, igék, imádságok John Bush rajzaival
137×148 mm; 128 oldal; kartonált; 990 Ft
A karikatúrák a görbe tükör képén keresztül beszélnek. A Napi menü egyfajta rendhagyó
áhítatos könyv, melyben találkozik a vicces és a komoly: a találó karikatúrák és a
hozzájuk kapcsolódó bibliai idézetek, gondolatok, imádságok.
Kókai Nagy Viktor (szerk.)

Morfondír
220×190 mm; 88 oldal, keménytáblás; 1300 Ft
Üdítő gondolatok fiataloknak és kevésbé fiataloknak. Egy hívő ember minden
élethelyzetében eljuthat arra a pontra, hogy Istenről gondolkodjon, mindegy mi hívja ezt
életre. Ezek az írások ilyen élethelyzetek betűbe dermedt lecsapódásai.
Elizabeth George Speare

Ércíj
A/5; 276 oldal; kartonált; 1700 Ft
Díjnyertes elbeszélés, melynek szereplőire és üzenetére sokáig emlékezni fogunk.
Dániel, az Izráel függetlenségéért küzdő, bátor ifjú többször közel kerül a különös názáreti
rabbihoz, aki azonban nem hajlandó fegyvert fogni a rómaiakkal szemben. Hosszú utat kell
megtennie, mire megérti Jézus szándékait.
Tóth-Máthé Miklós

Miként a csillagok
Négy történelmi regény
135×205 mm; 576 oldal; keménytáblás; 3500 Ft
A kötet négy történelmi regényt közöl a magyar református egyház múltjából, annak nagyjairól:
Méliusz Juhász Péterről, Károlyi Gáspárról, Szenci Molnár Albertről és Ráday Pálról, akik ma
is példaként szolgálnak.
Információ, megrendelés: Református Kálvin Kiadó, 1113 Budapest, Bocskai út 35.
www.kalvinkiado.hu • kalvin.kiado@kalvinkiado.hu

