
Májusi könyvajánló 

 

Boribon beteg 

Marék Veronika 

Boribon a kismackó egy nap megbetegedett és 

így nem tudott elmenni kirándulni. Annipanni 

a kislány mindent megtett annak érdekében, 

hogy mihamarabb felépüljön kisbarátja, és 

ismét együtt játszhassanak a szabadban. 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/marek_veronika.boribo

n-beteg.html 

 

 

Bori cicát kap - Barátnőm, Bori 2. 
 

Liane Schneider 
 

Bori nagyon szereti a cicákat. Egy napon épp 

cicát rajzolt odahaza, amikor az utcán csikorogva 

fékezett egy autó. Apa érkezett meg, aki a 

fékezés után megismerkedett egy aranyos 

kiscicával. Bori ekkor még nem is sejtette, hogy 

ez a szürkefehér csíkos macskakölyök 

hamarosan a legjobb barátja lesz... 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/liane_schneider.bori-

cicat-kap.html 

 

 
Nagypapa szigete 
 

Benji Davies 
 

Peti szereti Nagypapát, Nagypapa szereti Petit. 

És ez már mindig így lesz. 

Ebből a gyönyörű, vigasztaló könyvből 

megtanulhatjuk, hogy aki a szívükben él, az 

mindig ott lesz velünk. 

 

Benji Davies színes képeskönyve egy kisfiú, Peti 

története, aki nagypapájával fantasztikus tengeri 

utazásra indul. Távoli szigeten kötnek ki, 
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gyönyörű vidékeken barangolnak, ám végül Peti egyedül tér haza. Minden éppen olyan, mint 

előtte, csak nagypapa nincs sehol. 

 

A kötet egyszerű és természetes módon szól az elengedésről, elmúlásról Szabó T. Anna lírai 

fordításában. Segítségére lehet a szülőknek, gyerekeknek a gyászban, gyászfeldolgozásban. 

Forrás::https://www.libri.hu/konyv/nagypapa-szigete.html 

 

Maszat játszik 

Berg Judit 

Megjött Maszat! Nagyon szeret játszani, 

hintázni, motorozni. Ráadásul ma ő a 

leggyorsabb! Berg Judit új könyvsorozatában 

a két-három-négy évesek ügyes-bajos 

dolgairól mesél. Minden kötetben két mese 

olvasható Maszatról, a kisfiúról, és legjobb 

barátjáról, Hóchócról. Megtudhatjuk, miért 

érdemes kölcsönadni a motort a játszótéren, és 

azt is, hogy kik bújnak el tavasszal a 

kiskertben. Az illusztrációkat Agócs Írisz 

készítette, a tőle megszokott kedves, finom 

rajzokkal. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/berg_judit.maszat-jatszik.html 

 

Köszönöm, monsieurDior 

Agnés Gabriel 

A fiatal Célestine egy vidéki feleség határok közé 

szorított élete elől Párizsba menekül. Ott találkozik a 

divattervező Christian Diorral, aki kevéssel az első saját 

kollekció bemutatója előtt éppen mély alkotói 

válságban van. Célestine, akinek természetes nőies 

kisugárzása inspirálóan hat Diorra, a személyi titkárnője 

és múzsája lesz. Dior dekoratív New Look stílusa nem 

sokkal később találkozik a kor igényével: a világháborút 

követő nélkülözések után a nők újfajta szépségre és 

éppen arra az eleganciára vágytak, amellyel Dior a 

nőiességet, a női idomokat hangsúlyozta. Miközben a 

ruhái világszerte sikert aratnak, Célestine teljesen 

feloldódik a divattervező számára végzett munkában. A 

szerelemről egy súlyos csalódás után lemond - nem 

sejtve, hogy Diornak más tervei vannak vele... 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/koszonom-monsieur-dior.html 
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Az elveszett lány története 

Armando Lucas Correa 

Berlin, 1930-as évek. Amanda Sternberg és férje 

boldog jövőről szőtt álmai szertefoszlanak, amikor a 

náci hatalomátvétel után be kell zárniuk 

könyvesboltjukat, majd koncentrációs táborba 

hurcolják Juliust. A kétségbeesett Amanda 

gyermekeivel Dél-Franciaország felé menekül, ahol 

egy régi családi barát özvegye beleegyezik, hogy 

befogadja. Útközben egy Kubába tartó hajó 

lehetőséget kínál a lányok megmentésére, és a 

kényszerhelyzetbe került Amanda olyan döntést hoz, 

amely élete végéig kísérteni fogja. A náci csapatok 

végül a menedékéül szolgáló kicsiny francia faluban is 

rájuk találnak, és a reményét vesztett anyának a túlélés 

érdekében el kell búcsúznia családja maradékától is. 

New York, 2015. A nyolcvanéves EliseDuval mindent 

megtett élete során, hogy kitörölje elméjéből 

gyermekkora emlékeit, most azonban egy telefonhívás mindent felforgat. Az őt hívó asszony 

egy régvolt korszakból ad át neki üzeneteket, amikor még más nevet viselt, és más nyelven 

beszélt. Elise, aki francia katolikusként a II. világháborút követően érkezett New Yorkba, 

döbbenten fedezi fel, hogy a megsárgult leveleket az anyja írta németül, még a háború alatt, 

és a levelek hatására váratlanul rázúdulnak hét évtized elfeledettnek hitt titkai és fájdalmai. 

Az igaz történeten alapuló regény a II. világháború során elkövetett egyik legborzalmasabb 

náci rémtett hiteles krónikája, ám több is ennél: gyönyörűen megírt családi történet a 

szeretetről, a túlélésről és a megbánásról. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/armando_lucas_correa.az-elveszett-lany-tortenete.html 

 
Az Ég tartja a Földet  

Zsuffa Tünde 

Az Ég tartja a Földet. Ez a titok egy olyan kislány 

szívében ölt alakot, akinek születését a csillagokból 

jövendölték. II. András király gyermekét a hatalmi 

érdekek elszakították a családjától. Messze hazájától 

jelölték ki a jegyesét, a türingiai őrgróf fiát, miközben 

anyját idegen származása miatt gyilkolták meg. 

Hogyan lehet ennyi veszteséget túlélni? Árpád-házi 

Szent Erzsébet szívét azonban a tragédiák nem 

kérgesítették meg. Sőt! Csordultig telt életörömmel és 

szeretettel. A mű jóval több egy életrajznál. 

Szembenézés az emberi gyarlósággal, az emberi lélek 

önzetlen nagyságával. Korkép Magyarországról, 

amelyet a hatalomnak hízelgő, korrupt főurak 

összeesküvései gyengítenek.Trónviszályok, 

gyilkosságok szövevényén át rajzolódik ki egy fiatal 

nő portréja, akinek jósága, hite a későbbi IV. Béla 

királynak is erőt adott a tatárok dúlta ország 

https://www.libri.hu/szerzok/armando_lucas_correa.html
https://www.libri.hu/konyv/armando_lucas_correa.az-elveszett-lany-tortenete.html


újjáépítéséhez. Isten kegyelme tartja az emberi életet. Ez Szent Erzsébet üzenete nekünk. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/Az-Eg-tartja-a-Foldet-3.html 

Haragos Balaton 

 

Zajácz D. Zoltán 
 

Két keletnémet lány a Balatonra utazik autóstoppal 

1980 nyarán. Balatonfüreden megismerkednek egy 

magyar egyetemistákból álló társasággal, akik 

meghívják őket a fővárosba. Így aztán autóstoppal 

Budapestre indulnak újdonsült barátaikhoz, ám 

sohasem érkeznek meg... Három évvel korábban egy 

csepeli gimnazista lány Zuglóba indul a barátnőjéhez, 

hogy együtt készüljenek fel egy másnapi dolgozatra. 

A Boráros téri HÉV-megállóban látják utoljára, aztán 

feltehetően beszáll egy autóba, és nyoma vész. Vajon 

ugyanaz az ember rabolta el őket? És ha igen, miért? 

Egyáltalán: mi lett velük? Életben vannak még? A 

nyomozást vezető Adorján Máté főhadnagynak 

ezekre a kérdésekre kell megtalálnia a választ. Ebben 

most is segíti a kedvese, a szépséges pszichiáter, 

Lendvay Laura, aki a rendelkezésre álló adatok alapján igyekszik megrajzolni az elkövető 

(vagy elkövetők) bűnügyi profilját. A végkifejlet azonban mindannyiukat meglepi... 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/zajacz_d_zoltan.haragos-balaton.html 

 

A Patkánysziget és más történetek 
 

JoNesbo 
 

Az embernek minden körülmények között harcolnia 

kell önmagáért. Például amikor egy 

posztapokaliptikus világban egy felhőkarcoló tetején 

várja, hogy evakuálják, miközben a tömeg az utcán 

küzd a túlélésért. Vagy amikor tudósként rátalál az 

örök élet képletére, amelyet meg kell semmisítenie, 

mielőtt túl késő lenne. Esetleg ha ugyanabba a lányba 

szeret bele, mint a barátja. Akkor pedig 

mindenképpen, ha egy bérgyilkoscsata közepén 

találja magát.De bármiért is küzdjenek a kötet öt 

novellájának szereplői - a hatalomért, az igazságért, a 

bosszúért vagy épp a szeretteikért -, egy biztos: ahol 

vannak túlélők, ott mindig vannak áldozatok is...  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/jo_nesbo.a-

patkanysziget-es-mas-tortenetek--1.html 
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A Te döntésed - Válogatás dr. Almási Kitti 

előadásaiból 

Almási Kitti 

Hiszünk-e abban, hogy kezünkbe vehetjük az életünk 

irányítását, mert sok minden rajtunk, a mi 

választásainkon múlik? Vagy úgy véljük, hogy a 

körülményeknek, a környezetünknek, a múltunknak, 

a felmenőinktől hozott mintáknak kiszolgáltatottan, 

óhatatlanul be kell járnunk egy utat? Vannak-e 

valódi, nagy horderejű, kiérlelt döntéseink, vagy más 

emberektől és a külső eseményektől várjuk, hogy 

elbillentsenek valamelyik irányba? Esetleg addig 

húzzuk az időt, míg bizonyos lehetőségek elvesznek, 

így végül már nem is kényszerülünk arra, hogy 

döntsünk? 

Képesek vagyunk-e hosszú távon is kitartani a 

döntéseink mellett, akár a külső elvárások ellenében, 

ha azok más irányba sodornának, mint amerre menni 

szeretnénk? Van-e elegendő autonómiánk - és ha most még nincs, mit tehetünk azért, hogy 

megnövekedjen a belső (s vele együtt a külső) szabadságunk? Ezekkel a kérdésekkel 

foglalkozik a kötet címadó előadása, míg a többi fejezetben számos más téma merül fel. 

Dr. Almási Kitti az elmúlt évtized során sok száz előadást tartott Magyarország különböző 

pontjain és határainkon túl is. Akinek volt már szerencséje valahol meghallgatni őt, az tudja: 

előadóként is legalább olyan figyelemreméltó, mint szerzőként, sőt a személyes találkozások 

annyira inspirálják, hogy sokak szerint ilyenkor van elemében igazán. 

Ebben a válogatáskötetben a legjobb előadásai közül gyűjtöttünk egy csokorba néhányat, 

melyek az élet különböző területeire kalandozva villantanak fel egy-egy szeletet a neves 

pszichológus gondolkodásából. Szó esik önismeretről, párkapcsolatokról, családról, 

elvárásokról és autonómiáról, életbátorságról, megküzdésről, az önmagunkért való kiállás és 

az önvédelem lehetőségeiről, sebzettségeink gyógyításáról - az Almási Kittitől megszokott 

olvasmányos, élvezetes stílusban. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/almasi_kitti.a-te-dontesed.html 
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