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Állatsimogató - Mit? Miért? Hogyan? 32 

Anne Möller 
 

A Ravensburger gyermekkönyvsorozatának e kötete az 

állatsimogatóba kalauzolja az apróságokat. A gyerekek 

megismerkednek a ház körül élő állatokkal, 

megtudhatják, melyik állathoz lehet közel menni, 

melyiket lehet etetni vagy megsimogatni. Kiderül 

többek között, hogy hol laknak a disznók, miben 

különbözik a póni és a szamár, mit esznek a tengeri 

malacok és a nyulak. 

Forrás:https://www.libri.hu/konyv/anne_moller.allatsimogato-2.html 

 
Zakatoló - Gyerekversek 
 

Bartos Erika 
 

Bartos Erika legújabb gyerekverskötetét minden 

bizonnyal ugyanúgy szeretik majd a bölcsődések és 

óvodások, mint a népszerű szerző előző, nagy sikerű 

verseskönyveit. "Nagy szeretettel ajánlom gyermekeim 

kedvenc költő-író-rajzolóját mindenkinek!" (Zámbori 

Soma) 

Forrás:https://www.libri.hu/konyv/bartos_erika.zakatolo-

1.html 

 

 

 

 

 

 

Zümmögő 

 

Kányádi Sándor 
 

A hetvenötödik születésnapját 2004. május 10-én ünneplő 

Kányádi Sándor "Napsugár verseiből" nyújt át százegyet e 

kötet (a költő hosszú időn át dolgozott a Napsugár című lap 

szerkesztőségében). A nyolc ciklusból hat az évszakok 

nyomába szegődik (őszi és téli strófákból két-két ciklusnyi 

is kikerekedett). Az első és az utolsó fejezet azt beszéli el a 
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líra nyelvén a gyermekeknek - és minden olvasónak -, miként lehet az idő, a természet, a 

növény- és állatvilág ébresztette felismeréseket, tapasztalatokat, kérdéseket a mindennapi élet 

részévé tenni. A gyűjteményünk élén álló Sóhajtás - megnyitva az utat a többi költeményhez 

- arra is választ ad, Kányádi Sándor miért tartja gyermekverseit életműve szerves részének, az 

összes verssel egy tőről fakadtnak: Kútnak lenni volna jó, utas-itatónak, diófának vagy a fán 

füttyentő rigónak. Rigófüttynek volna jó, lenni bár egy hangnak, jönni-menni volna jó, 

akárcsak a harmat.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/kanyadi_sandor.zummogo-1.html 

 

Egy ropi naplója 15. - Mély víz 
 

JeffKinney 
 

GregHeffley és a családja úgy döntenek, közös 

kempingezéssel töltik a nyarat, és életük kalandját 

tervezve nekivágnak a nagyvilágnak. Az út azonban 

váratlan fordulatot vesz, és Heffley-ék egy 

lakókocsiparkban kötnek ki, ami nem egy kimondott 

Kánaán. Amikor gyülekezni kezdenek a viharfellegek, és 

összecsapnak fejük felett a hullámok, Greg és a többiek 

már csak arra kíváncsiak, vajon megússzák-e ép bőrrel a 

kiruccanást. Érzik: a sors most aztán igazán a mély vízbe 

dobta őket. 

 

A világszerte kirobbanóan sikeres Egy ropi naplója-

sorozat 15. részében új, fergeteges poénok várnak. 

 

NE HABOZZ! SZEREZD MEG MIND 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/egy-ropi-naploja-15-mely-viz.html 

 

 

Árnyéknővér 
 

LucindaRiley 
 

AstropeD'Apliése, azaz Csillag élete épp válaszúthoz ér, 

amikor a nevelőapja haláláról értesül. A nővéreivel a 

Genfi-tó partján magasodó, gyermekkori otthonukba 

gyűlnek össze, hogy megemlékezzenek szeretett apjukról, 

és meghallgassák a végrendeletét. A különc milliárdos, Pa 

Salt mindnyájuknak egy különleges tárgyat meg egy levelet 

hagyott örökül, és ennek segítségével, ha a lányok úgy 

döntenek, közelebb kerülhetnek a valódi gyökereikhez. 

Csillag azonban habozik ezt megtenni - fél kilépni abból a 

szoros és biztonságot nyújtó kötelékből, amely a 

testvéréhez, CeCéhez fűzi, ami ugyanakkor gúzsba is köti. 

Végül mégis úgy dönt, hogy elindul az első nyomon. Az 

útja egy könyvritkaságokat árusító boltba vezeti, ahol a 

https://www.libri.hu/konyv/kanyadi_sandor.zummogo-1.html
https://www.libri.hu/szerzok/jeff_kinney.html
https://www.libri.hu/konyv/egy-ropi-naploja-15-mely-viz.html
https://www.libri.hu/szerzok/lucinda_riley.html


különc tulajdonos figyelmét rögvest felkelti a lány és kivételes története. Csillag számára 

innentől nincs megállás: egy nem mindennapi nő múltjának nyomába eredve felfedezőútra 

indul az angliai Tóvidék csodálatos tájain, Beatrix Potter meséinek helyszínén, és még csak 

nem is sejtheti, mi vár rá. A gyökereit kutatva megdöbbentő titkokkal, nem mindennapi 

sorsokkal, meglepő fordulatokkal szembesül, és amellett, hogy önmagát is mindjobban 

megismeri, talán még az igaz szerelem is rátalál. 

 

LucindaRiley sorozatának harmadik kötetében egy évtizedeken és megannyi helyszínen 

átívelő nyomozás történetét meséli el. A letehetetlen családregény e kötetbeli főszereplője 

nemcsak a származásával kapcsolatos kérdésekre találja meg a választ, hanem kénytelen lesz 

azt is belátni, hogy ha a saját kezébe akarja venni a sorsát, azért tennie kell - ez az út pedig a 

boldogság ígérete mellett sok-sok áldozatot is követel. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/lucinda_riley.arnyeknover.html 

 
Az ártatlan 3. - A párizsi nő 

 

R. Kelényi Angelika 

"Nincs veszélyesebb egy féltékeny asszonynál... 

 

1610 áprilisában Fabricius Flóra és szerelme, a jóképű, 

de cseppet sem makulátlan múltú Lorenzo Mariani 

Párizsba érkezik. 

Nem idilli utazásra vállalkoztak, a biztos halál elől 

menekülnek a francia fővárosba. 

Egy nagyvilági életet élő, gyönyörű hölgy segíti őket, 

akinek gyökerei a velencei Mariani házhoz kötődnek. 

Flóra hamarosan megismeri a féltékenység és az 

asszonyi cselszövés legmélyebb bugyrait. Gyilkosság, 

vágy és gyűlölet kíséri minden léptét, miközben rájön, 

hogy még a Tuileriák palotájában sincs biztonságban. 

 

R. Kelényi Angelika, Terézanyu-díjas írónő 17. század elején játszódó regénye kalandos, 

izgalmas és vérfagyasztó történetet mesél el, mely szokás szerint nem nélkülözi a romantikát 

és a korhű történelmi hátteret sem. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/r_kelenyi_angelika.az-artatlan-3.html 
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Az álmok könyvesboltja 

 

Emily Blaine 
 

A nagyanyja kis falusi könyvesboltját megöröklő Sarah 

híresen nem tud ellenállni a kísértésnek: minden egyes 

használt könyvet megvásárol, ami csak a keze ügyébe 

kerül. Nem csoda, hogy omladozó üzlete a csőd szélén áll. 

Egy barátja meglepő és jövedelmező ajánlattal húzná ki őt 

a bajból: be kell fogadnia MaximeMaréchalt, az ismert 

színészt, aki nemcsak a kamerák előtt, hanem a való 

életben is a rosszfiú szerepét játssza, és akit legutóbbi 

balhéja miatt közmunkára ítéltek. Maxime számára a 

vidéki száműzetés túlélése a tét, míg Sarah-nak maga előtt 

is bizonyítania kell, hogy képes befogadni másvalakit is 

történetekkel és regényhősökkel teli világába.  

Mi közös lehet a nagyvilági színészben és az életét ódon 

könyvek között töltő könyvesboltosban? Álmodhatnak együtt az elfeledett antikváriumban? 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/emily_blaine.az-almok-konyvesboltja.html 

 
A Holdsugár könyvesbolt rejtélyei 
 

MónicaGutiérrez 
 

London a csodák városa. Így amikor Agnes Martí, a 

Barcelonából érkező régészlány betéved Edward 

Livingstone, a hírneves felfedező leszármazottjának 

varázslatos könyvesboltjába, rögvest Alice, Pán Péter, 

Twist Olivér társaságában és világában találja magát. Nem 

kevés furcsa kérdésekkel hozzá forduló vásárlóval, vagy 

egy kék fénybe burkolózó, állandóan körmölő íróval. A 

könyvespolcok és a világirodalom labirintusában lépten-

nyomon rejtélyekbe botlik, melyek megfejtéséhez egy 

detektív szegődik mellé társául a Scotland Yardtól - hogy 

közösen leljék meg a legtitokzatosabb kincset, mely két 

embert összefűzhet... 

A Holdsugár könyvesbolt rejtélyei egy könyvbolond, az 

angol regényekért és humorért egyaránt lelkesedő spanyol 

író csodás ajándéka minden, szintúgy a könyvekért rajongó, az irodalom és a szív titkaira 

egyformán kíváncsi olvasónak. 

Na és a Sztárom a párom című film kedvelőinek.. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/monica_gutierrez.a-holdsugar-konyvesbolt-rejtelyei.html 
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Homokember 
 

Lars Kepler 
 

Egy fagyos téli éjszakán egy fiatalember botorkál 

Stockholm felé a vasúti síneken. Arca holtsápadt, véres 

farmernadrágja kőkeményre fagyott. Egy mozdonyvezető 

értesíti a mentőket, és a sérültet kórházba szállítják, ahol 

kiderül, hogy a fiú a nyilvántartás szerint évek óta halott. 

Annak idején, amikor eltűnt, úgy vélték, hogy ő és a húga 

is a hírhedt sorozatgyilkos, Jurek Walter áldozatai lettek, 

akit JoonaLinna felügyelő évekkel ezelőtt letartóztatott. A 

férfit azóta is hét lakat alatt őrzik az igazságügyi 

pszichiátria szigorúan zárt osztályán. 

Amikor a fiatalember visszanyeri eszméletét, lázálomszerű 

emlékei nyomán megfejtik, hogy az utóbbi tizenhárom 

évben rabként élt a húgával együtt. A lánynak nem sikerült 

vele együtt kiszabadulnia, és az élete most is hajszálon függ. A fiú a fogvatartójukat csak úgy 

nevezi: a Homokember. 

JoonaLinna arra következtet, hogy ez az iszonyatos gonosztevő csakis Jurek bűntársa lehet, 

akinek a létezéséről ő már évek óta meg van győződve. Mivel csak egyetlen módon deríthetik 

ki, hol van az elrabolt lány, Joona kockázatos feladatot bíz az egyik nyomozóra: be kell 

vonulnia a kórházba, és a sorozatgyilkos bizalmába férkőznie. 

 

A Homokember a JoonaLinna-sorozat negyedik kötete, amely korábban A bosszúálló címmel 

jelent meg magyarul. 

https://www.libri.hu/konyv/lars_kepler.homokember--1.html 

 

Az utolsó élet 
 

Peter Mohlin - Peter Nyström 
 

John Adderley FBI-ügynök, miután beépült a baltimore-i 

nigériai maffiába, arra kényszerül, hogy a tanúvédelmi 

program keretében új életet kezdjen. Saját kérésére a 

svédországi Karlstadba küldik, a városba, ahol felnőtt, de 

ahová húsz éve nem tette be a lábát. Új 

személyazonosságot és munkát is kap: a rendőrség 

döglött aktákkal foglalkozó csoportjánál kezd dolgozni. 

Első esete egy sikeres divatcég örökösnőjének tíz évvel 

ezelőtti eltűnési ügye. A rendőrség annak idején úgy 

vélte, hogy a lány - aki a tragikus esemény előtt nem 

sokkal egy rendkívül különös tetoválást készíttetett - 

gyilkosság áldozata lett, de a holttestét nem sikerült 

megtalálniuk. 

 

Csakhogy John ebbe nem nyugszik bele, ugyanis valójában nem csak a nosztalgia hozta 

vissza szülőhazájába: féltestvére nevét szeretné tisztázni, aki gyanúsított az ügyben. John 
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beleveti magát a nyomozásba, de óvatosnak kell lennie, mert minél több titka tudódik ki, 

annál nagyobb lesz annak kockázata, hogy a bűnbanda, amely holtan akarja látni, a nyomára 

akad. 

 

John Adderley személyében egy újabb különleges karakterrel gazdagodott a krimiirodalom. 

Az utolsó élet mesterien felépített, okos és fordulatos történet, amelyben sem az akciódús 

cselekményhez, sem a pszichológiai mélységhez vonzódó olvasók nem fognak csalódni. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/peter_mohlin.az-utolso-elet.html 
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