
KIADÓI TERV 2019: Könyvek – nyereményjátékkal 🍀 

Olvasni jó, Deltás könyveket olvasni pedig különösen az. Na de milyen könyveket olvashattok 
idén? Sokak kérésére, épp a költészet napján, közzétesszük az idei kiadói tervünk könyvekre 
vonatkozó szekcióját… egy nyereményjátékkal megfejelve (részletek odalent). 

2019-re tervezett megjelenéseink 

MesterMűvek: 

Sir Arthur Conan Doyle: Sir Nigel 

Kalandok a Marson - antológia 

Sejtelmes történetek - antológia 

Abraham Merritt: Az erdő asszonya és más történetek 

M.A.G.U.S.: 

<egyeztetés alatt> 

Delta Vision Exkluzív: 

J. Goldenlane: A szélhámos és a varázsló 

Hernád Péter: Alakváltó 

Brandon Sanderson: 

Az Elmúlás Pántjai 

Ködszerzet – A végső birodalom I–II. 

Ködszerzet – A megdicsőülés kútja I–II. 

Ködszerzet – A korok hőse I–II. 

A kozmerum titkai 

Tündöklő szavak I–II. 

Robin Hobb: 

Az arany Bolond I–II. 

A Bolond végzete I–II. 

Terry Pratchett: 

Mozgó képek 

Rémes regiment 

Akkor majd éjfélt viselek 

Bűbájos bajok 

Gail Z. Martin: 

Árnyék és fény 

Peter F. Hamilton: 

Álmodó Üresség 

Mulandó Üresség 

Pratchett–Baxter: A Hosszú Föld-sorozat: 

A Hosszú Utópia 

Alastair Reynolds: 

Kék emlékezetű Föld 

Terry Brooks: 

Shannara Kardja 

Shannara Tündérkövei 

Shannara kívánságdala 

Shannara első királya 

Filmkönyvek: 

God of War 

Scott Lynch: 

Tolvajok köztársasága 

Jim Butcher: 

Nyárlovag 



Halotti maszkok 

Véres rítus 

Kameron Hurley: 

A birodalom felemelkedése 

Erin Bowman: 

Forged 

Zűrös románc: 

Remy Dalmore: Tüske a köröm alatt 

The Walking Dead: 

Jay Bonansinga: Visszatérés Woodburybe 

Ezek a tervek, térjünk rá a játékra. Idén három könyvünk már megjelent, amikből most az egyiket 

megnyerhetitek. Azok között, akik lájkolják ezt a hírt, és a hír alatt kommentben megírják, a három idén 

megjelent könyvből melyiket választanák, azok közül valaki megnyerheti a választott könyvét. 

Mivel ez egy szabályos facebook nyereményjáték, olyasmit nem kérünk tőletek, hogy osszátok meg az 

idővonalatokon, vagy hogy jelöljétek meg valamelyik ismerősötöket – azonban nagyon örülünk annak, ha 

valaki önként, saját szándékából megteszi ezeket. Az oldalunk lájkolása sem kötelező, de sokat segíthet 

abban, hogy ne maradjatok le a következő nyereményjátékról. 

A játékban bárki részt vehet, de a nyereményt csak magyarországi címre tudjuk postázni! A játék 2019 

április 16. kedd éjfélig tart! Sorsolás április 17-én, szerdán. Jelen nyereményjáték a Facebooktól teljes 

mértékben független szervezésben jött létre, a promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem 

végzi és semmilyen mértékben nem is kapcsolódik hozzá. 

 


