
Januári könyvajánló 

 

Rumini kapitány 

Berg Judit 

Megérkezett a nyolcadik Rumini! 

 

Galléros Fecó csatlakozik a Kartács-tengerre tartó 

Szélkirálynőhöz, hogy elrabolt kisfia és Sajtos Rozi 

nyomába eredjen. Újra együtt hát a legénység! De egy 

végzetes baleset során Rumini és Fecó eltűnik, később 

a Szélkirálynő is végveszélybe kerül, ráadásul nem 

kevesebb, mint három gonosz keresztezi hőseink útját: 

Pengecsőr báró, André de Majré és Vipera. Bár a 

helyzet gyakran válik reménytelenné, hőseink mégis 

mindig megtalálják a kiutat, néhol a szerencse, máskor 

jó szándékú barátok segítségével. Földön, vízen, 

levegőben zajlanak a váratlan és sorsfordító 

események, amelyek megállíthatatlanul sodorják a jól 

ismert tengerészeket az utolsó nagy megmérettetés felé. 

Kálmán Anna különleges rajzain opálbálnák, amandina pintyek, mérgezett karmú baglyok és 

nyílméregbékák kelnek életre, akik mind fontos szerepet játszanak a történet alakulásában. 

És hogy hogyan lesz Ruminiből kapitány? 

Ez is kiderül a sorozat legújabb részéből! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/berg judit.rumini-kapitany.html 

 

Állj mellém 

Leiner Laura 

A végéhez közeledik az Iskolák Országos Versenye, a 

négy kitaszított szirteses diák pedig rendületlenül menetel 

a döntő felé. Sára, Vivi, Rajmund és Dominik határozott 

céllal érkeztek a versenyre: meg akarják nyerni a kupát, 

ezzel bizonyítva, hogy ok többek, mint néhány múltbéli 

hiba. Napról napra egyre szorosabb barátság fűzi össze a 

piros csapat tagjait a Hortobágyon, ahol az elszántság, a 

taktikázás, néha pedig a megérzésük az, ami továbbsegíti 

őket a következő körbe. Kérdés, hogy ez elegendő-e a 

végső győzelemhez. Az Iskolák Országos Versenye 

befejező kötetében kiderül, hogy Kocsis jól döntött-e, 

amikor Sárát, Vivit, Rajmundot és Dominikot választotta 

a címvédő csapatba, és lesz-e másodszor is ,,Nyertes 

Szirtes", emellett arra is fény derül, hogyan alakul a még 

függőben lévő kapcsolat.. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/leiner laura.allj-mellem--2.html 
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Szabad akarat 

Orvos-Tóth Noémi 

,,Mire felnövünk, sorsunk forgatókönyvéből már 

jelentős fejezetek megváltoztathatatlannak tűnnek. 

Sejtjeinkben hordozzuk felmenőink traumáinak 

nyomait; szüleink, nagyszüleink ránk örökítették a 

megdönthetetlennek tűnő életigazságokat; 

zsigereinkbe égtek a bizalom, a bizalmatlanság, a 

szeretet és a szeretetlenség tapasztalatai. Már számos 

saját krízist vagy mélyen ható egyéni traumát is 

megéltünk, és kialakultak a válaszaink, ismétlődő 

megoldó-kulcsaink is ezekre a helyzetekre. Vajon a 

felmenőinktől kapott lelki sebek, kötődési zavarok, 

érzelmi és viselkedési mintázatok életünk végéig 

meghatározzák a sorsunk alakulását? Meddig tart a 

transzgenerációs örökség hatása, és hol kezdődik a 

szabad akarat? Mikor és hogyan léphetnek működésbe 

saját sorsformáló erőink? Ebben a kötetben életünk 

legbefolyásolóbb erejű témáinak vizsgálatára hívom 

az olvasót. Sorra vesszük azokat a tényezőket, amik a párkapcsolataink alakulására hatnak, 

meghatározzák a pénzhez, sikerhez fűződő viszonyunkat, befolyásolják a testi-lelki 

egészségünket, és előrevetítik, hogyan reagálunk a nehézségekre. A kérdés mindig az, hogy 

szabad akarattal mekkora változást érhetünk el, és hogyan teremthetünk magunknak olyan 

életet, amely a leginkább megfelel az elképzeléseinknek." - Orvos-Tóth Noémi  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/orvos-toth_noemi.szabad-akarat--

1.html?recommendationId=ky2sskgs-0i9cmry5jtr-S.MAIN_PAGE-1fjbmtq 

 

Az Anna-bál szerelmesei 

Fábián Janka 

Egy füredi domboldalon álló kúriában neveli félárva 

kislányát, Ilkát Györöky Kálmán, a különc 

földbirtokos. Ilka, akire az édesapja életvitele miatt a 

helybéliek kissé ferde szemmel néznek, ennek ellenére 

őszinte barátságot köt a dúsgazdag Szentgyörgyi-

Horváthék egyetlen lányával, Krisztinával. A két fiatal 

lánynak, akik a reformkor mozgalmas, pezsgő 

légkörében nőnek fel, egy varázslatos füredi nyáron 

dől el a sorsa. Vajon megtalálhatják-e a boldogságot 

választottjuk oldalán? Fábián Janka könyve azonban 

nemcsak két szerelmes fiatal lány, hanem a Balaton és 

Balatonfüred-fürdő regénye is. A tó dicsérete, a 

végtelennek tűnő víztüköré, a kéklő pirkadatoké és 

aranyló alkonyoké. Az olvasó találkozhat a XIX. 

század első évtizedeinek hírességeivel, a Füreden 

megforduló illusztris vendégekkel is: József nádorral 

és a családjával, Deák Ferenccel, Vörösmarty 
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Mihállyal, Kisfaludy Sándorral, Wesselényi Miklóssal és másokkal is. A reformkor, amit 

Füred aranykorának mondanak, azonban nem volt egy szakadatlan diadalmenet: természeti 

katasztrófák, járvány és tűzvészek is sújtották a települést, amelyekből azonban minden 

alkalommal újjászületett, még szebben és elegánsabban, akár egy főnixmadár. A regény arra 

is választ keres, vajon valójában mikor is lehetett az a bizonyos legendás első Anna-bál. 

Forrás: https://alomgyar.hu/konyv/az-anna-bal-szerelmesei?gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-

rdn4s0gtV9YH7eML9URcGE6k5FBSNGPOvTgCXBefQYkP8YkvflC2gUqYaAq1GEALw_wcB 

 

A párizsi könyvtár 

 

Janet Skeslien Charles 

1939-et írunk, és Odile Souchet, a fiatal párizsi lány 

nem is lehetne boldogabb: felveszik könyvtárosnak az 

impozáns Amerikai Könyvtárba, és a jóképű Paul 

személyében a szerelem is rátalál. A náci csapatok 

bevonulása azonban egy csapásra véget vet az idillnek, 

és Odile világa összeomlani látszik. Hogy megmentse 

mindazt, ami fontos a számára, munkatársaival 

csatlakozik az ellenálláshoz, és úgy harcol, ahogy 

lehetőségei engedik: a könyvek segítségével. Heroikus 

küzdelmük ellenére Odile-nek hamarosan szembe kell 

néznie a szörnyű igazsággal: valaki elárulta. 

 

1983: Lily, a Montanában élő magányos kamasz lány 

felfigyel idős szomszédjukra, Mrs. Gustafsonra, akit a 

helyiek csak úgy hívnak, "a háborús menyasszony". Ki 

ez a rejtélyes nő, és miért költözött a kisvárosba, ahová 

látszólag semmi sem köti? Lily kutatni kezd az öreg hölgy múltja után, és egyre több közös 

vonást vél felfedezni kettejük között. Egy nap sötét titokra bukkan, amely az egész addigi 

életüket megváltoztathatja... 

 

Janet Skeslien Charles lebilincselő regénye varázslatos óda a könyvekhez, a barátsághoz, 

Párizshoz, és nem utolsósorban azokhoz a hétköznapi hősökhöz, akik sokszor ott 

munkálkodnak, ahol a legkevésbé sejtenénk. 

JANET SKESLIEN Charles Montanában nőtt fel, majd két évig Ukrajnában tanult. Tizenöt 

éven át tanított kreatív írást, angolt és franciát először Ukrajnában, majd Montanában, végül 

pedig Franciaországban. Moonlight in Odessa című művét a Publishers Weekly az egyik 

legjobb debütáló regénynek, a National Geography Traveler pedig a hónap könyvének 

választotta. A párizsi könyvtár, a szerző második regénye a Library Journal és a Goodreads 

listája alapján is az év egyik legjobban várt újdonsága. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/janet_skeslien_charles.a-parizsi-konyvtar.html 

 

https://alomgyar.hu/konyv/az-anna-bal-szerelmesei?gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-rdn4s0gtV9YH7eML9URcGE6k5FBSNGPOvTgCXBefQYkP8YkvflC2gUqYaAq1GEALw_wcB
https://alomgyar.hu/konyv/az-anna-bal-szerelmesei?gclid=Cj0KCQiAw9qOBhC-ARIsAG-rdn4s0gtV9YH7eML9URcGE6k5FBSNGPOvTgCXBefQYkP8YkvflC2gUqYaAq1GEALw_wcB
https://www.libri.hu/szerzok/janet_skeslien_charles.html
https://www.libri.hu/konyv/janet_skeslien_charles.a-parizsi-konyvtar.html


Mulat a Manézs 

Bödőcs Tibor 

„Bödőcs harmadik könyve a legmagasabb rangú 

művészet. De nem ám holmi tiritarka férfiszerelem 

dicsőítése! Nem. Bödőcs vaskosan kemény, fagyott 

pásztorkutya-dákójú, nőimádó művészetet szállít 

továbbra is, amely úgy csordul le az olvasónak a 

zsarnokságot kikiáltó okoskodás és picsogás redvás 

falatkáit folyton nyelni kényszerülő kiszáradt torkán, 

mint egy tányér ízletes oroszlánfóka-fitymakrémleves. 

Mulat a Manézs! Mulassunk hát mi is, olvasó, hiszen 

szerencsénkre eme abszurd cirkusz-diktatúra pusztán a 

szerző jól ismert, élénk fantáziájának szüleménye, 

amelynek vajmi kevés köze van a valós jövőképünkhöz. 

Egy a cirkusz, egy a sátor!”  Krúbi 

Jubileumra készülődik Hettikánia cirkuszbirodalma: Luigi King uralomra jutásának 

harmincadik évfordulóját ünneplik meg fenségesen. 

Van mit ünnepelni! Az egykori cirkuszigazgató az áldott nép szívére hangolódván csodásan 

fölvirágoztatta Cirkuszhazát: szerte az országban rózsaültetvények virítanak (s így munka is 

jut mindenkinek), a gáncsoskodók már csak magukban (vagy külföldön) gáncsoskodnak – 

mert hogyan is lehetne egészséges lélekkel piszkolni azt, ami maga az egészség, őszinteség, 

szépség, hazaszeretet és férfias erő? 

Nehéz nap áll Hettikánia Porondmestere előtt, de ő bírja a gyűrődést ennyi év után is: kufircol 

(majdnem), frappáns interjút ad, nép közé vegyül, eszik, iszik, bohócorrot tesz fel, 

főtanácsadójával konzultál, kufircol (tényleg) és így tovább. A végére, mi tagadás, kicsit 

elfárad. Mert hiszen ő is emberből van, még ha különleges anyagból gyúrta is a hettikán 

történelem. 

Bödőcs Tibor első regénye, a Meg se kínáltak a magyar vidék iránt érzett szeretet (mondhatni 

realista) műve volt; a Mulat a Manézs a cirkuszi bravúrokra is képes magyar nyelv karneváli 

dicshimnusza, szertelen, barokkosan burjánzó szatíra egy országról, amelyben a populizmus 

hamisítatlan zsenije uralkodik a fejszesuhanás egyszerűségével. 

Forrás: https://helikon.libricsoport.hu/fooldal/konyvek/mulat-a-manezs/ 
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A férfi, aki kétszer halt meg 

 

Richard Osman 

A csütörtöki nyomozóklub folytatása! 

 

A következő csütörtökön újra együtt a nyomozóklub. 

 

Elizabeth levelet kapott egy régi kollégájától, aki 

fontos szereplő volt a nő életében. A férfi most a 

segítségét kéri egy olyan üggyel kapcsolatban, 

amelyben ellopott gyémántok és egy rettegett 

maffiafőnök is szerepel, és ami miatt veszélyben forog 

az élete. Miközben egyre nő a halottak száma, 

Elizabeth csatasorba állítja Joyce-t, Ibrahimot és Ront 

a kíméletlen gyilkos utáni hajszában. És ha még a 

gyémántokat is megtalálnák, az lenne csak az igazi 

ráadás. Ezúttal azonban egy olyan ellenséggel néznek 

szembe, akinek nem jelentene különösebb gondot 

eltenni négy öregembert az útból. Vajon képes lesz a csütörtöki nyomozóklub elkapni a 

gyilkost, mielőtt ő kapná el Elizabethéket?  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/richard_osman.a-ferfi-aki-ketszer-halt-meg.html 

 

Vírus 

 

Robin Cook 

Nem felhőtlen nyaralásra készül Brian Murphy és 

családja. A Covid-19 járvány elől menekülnek Cape 

Codra, a kedvelt nyaralóhelyre az Atlanti-óceán 

partján. A kényszerű pihenés azonban nem tart sokáig, 

Emma, a feleség megbetegszik. Jobbnak látják, hogy 

hazautazzanak, de csak a kórház intenzív osztályáig 

jutnak el, ahol kiderül, hogy a nőnek súlyos fertőzése 

van. A vírust egy agresszív ázsiai tigrisszúnyog 

terjeszti, és úgy tűnik, sokkal fenyegetőbb, mint a 

Covid-19. A család szörnyű helyzetbe kerül. Nemcsak 

a halálos kórral kell megküzdeniük, de az egészségügy 

tarthatatlan rendszerével és a betegbiztosítók pénzéhes 

mohóságával is. Pedig tenni kell valamit! A vírus csak 

egyet akar: áldozatokat. 

Robin Cook legújabb orvoskrimije sürgető figyelmeztetés a klímaszennyezés ellen is, hiszen 

a tétlenség csak az agresszív vírusterjesztőknek kedvez. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/robin_cook.virus--1.html 
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A pozsonyi csata - Az első honvédő háború... 

Benkő László 

Ahogy az Árpád nagyfejedelem vezette törzsi szövetség 

a Kárpát-medencét birtokba vette, rögtön gondoskodni 

kellett annak védelméről, elsősorban a velük nyugati 

irányból határos keresztény frankok ellenséges 

magatartása miatt... 

 

A nyugati kereszténység kezdettől kártékony, pogány 

nemzetet látott a magyarságban, kisebb hányada dicső 

hőstettnek vélte volna, ha a magyarokat kereszténnyé 

tehetik, mások azonban a maradéktalan kiirtásukban 

látták az egyedüli megoldást... 

 

A frank gyermek király, Lajos, aki hallgatva a 

főpapságra, beleegyezett abba, hogy Kr. u. 907 nyarán, 

három oszlopban óriási hadsereg induljon a magyarok 

földjére, hogy egyszer s mindenkorra letöröljék őket a 

föld színéről... A gyermek király dekrétumot adott ki, amelynek legfontosabb kitétele egyben 

a hadjárat legfőbb célja: "Ugros eliminandos esse!" -, azaz: " A magyarok 

megsemmisítendők!" 

Árpád nagyfejedelemnek egyetlen választása maradt: ha felveszi a kesztyűt... 

Ismerje meg Ön is, miként készült már fel évekkel a támadás előtt, az első nyugtalanító 

hírektől kezdve a törzsszövetség a nagy háborúra! Hogyan állította maga mellé Árpád 

nagyfejedelem az itt lakó rokon avarokat, a szlávokat és más töredékeket, miként képezte és 

szervezte őket ütőképes hadakba, és hogyan teremtették meg ennek anyagi hátterét? 

 

A POZSONYI CSATA ízig-vérig olyan fordulatos, monumentális történelmi kalandregény, 

amely plasztikusan tárja az Olvasó elé a korabeli történéseket, bemutatja a magyar pusztai 

harcmodort, a fegyverzetet és megmutatja azt a maga nemében világviszonylatban is 

különleges taktikai érzékkel megvívott, hősies csatát, amelynek következtében a XI. század 

első harmadáig nem mert nyugati sereg a magyarok földjére támadni... 

 

A 907-es pozsonyi csata hiteles információk szerint az USA katonai tanintézeteiben - a 

történelem más nagy csatáihoz hasonlóan - hadtörténeti témakörben konzultációs anyagként 

szerepel. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/benko_laszlo.a-pozsonyi-csata-3.html 
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Levendula és ecet - 57 környezetbarát tisztítószer a vegyszermentes otthonért 

 

Munkácsi Brigitta 

Ahogy sejtjeink folyamatos megújulása 

elengedhetetlen szervezetünk regenerálódásához, 

egészségünk és lelki egyensúlyunk érdekében 

otthonunknak is fel kell frissülnie. Itt az idő, hogy 

újradefiniáljuk a takarításhoz kapcsolódó 

viszonyunkat, mely e könyv segítségével nyűg helyett 

olyan tevékenységgé válhat, ami a saját, és bolygónk 

egészségére is jó hatással lehet. 

 

Ha mi készítjük el házilag a különféle tisztító- és 

mosószereket, érzelmileg közelebb kerülhetünk a 

tisztaság eszméjéhez. A természetes alapanyagok és 

illóolajok használatával könnyedén megteremthetjük 

otthonunk tetszőleges energiáját, hangulatát, ahol 

feltöltődhetünk, és önazonosak lehetünk. 

 

Könyvünk olvasója olyan környezet- és pénztárcabarát recepteket kap, melyek segítségére 

lesznek a takarításhoz szükséges összes szer egyszerű elkészítésében, legyen szó a mosás 

során folttisztításról, fürdőszobai kádtisztításról, a konyhában sütőtakarításról, vagy akár 

bútorápolásról, természetes illatosításról, molyirtásról. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/munkacsi_brigitta.levendula-es-ecet.html 
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