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Anna beteg 
 

Regina Schwarz 
 

Anna beteg. Köhög, folyik az orra, és kapar a torka. A 

doktornő alaposan megvizsgálja. Szerencsére csak egy 

kis megfázás. Kedves, verses történet egy gyors 

gyógyulásról. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/regina_schwarz.anna-

beteg.html 

 

 
 

Vulkánok - Tűzhányó hegyek - Mi Micsoda 
 

ManfredBaur 
 

Kitört a vulkán. Izzó szökőkutak és óriás hamufelhők 

tornyosulnak az ég felé, a perzselő lávafolyam semmit sem 

kímél. A lélegzetelállító természeti jelenség sejteni engedi, 

milyen gigászi erők rejtőznek a Föld mélyén. 

- Sokat köszönhetünk a vulkánoknak: ragyogó 

gyémántokat, és talán még a kerékpár feltalálását is. 

- Derítsd ki, mit csinál egy vulkánkutató, mennyire 

veszélyes egy szupervulkán, és hogy hol van a Tűzgyűrű! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/manfred_baur.vulkanok-

tuzhanyo-hegyek.html 

 

Mátyás fia, Corvin János III. - A hadvezér 
 

Benkő László 
 

Mátyás király fia, Corvin János fényesen bebizonyította, 

hogy képes a török ellen eredménnyel sereget vezetni, és 

a boszniai pasa agresszív törekvéseinek ellenállni. A 

gondjaira bízott Szlavóniát a legjobb tudása szerint 

egységbe forrasztotta, és báni hivatala idején megszűnt a 

horvát, magyar és dalmát nemesség közti, helyi harcokig 

fajult ellentét. 

A politika azonban továbbra sem kímélte Mátyás fiát, aki 

nem csekély rátermettségről téve tanúbizonyságot, 

ügyesen egyensúlyozott a hatalmi érdekek között, és 

egyre több jogos örökségét szerezte vissza a főuraktól. 
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Ismét növekedni kezdett az a középnemesi tábor, amely szerette volna Corvin Jánost látni 

vezetőjének, de a másik oldal, a herceg korábbi ellenfelei és ellenségei ezt minden erejükkel 

igyekeztek meggátolni. 

Corvinban Velence is kiváló hadvezért látott, olyan férfiút, aki becsületesen bánik azzal a 

pénzzel, amit a köztársaság a törökellenes háború céljaira rábízott. A herceg rövidre szabott 

életének utolsó éveit folyamatos harcokban töltötte, és egyre újabb győzelmeket aratott a 

boszniai pasa seregei felett, miközben kénytelen volt szembenézni az őt ért intrikák és 

támadások sorozatával. 

Aztán elkövetkezett az idő, hogy helyzeti előnybe került Ulászló királlyal szemben, akinek 

még nem volt fiú örököse az új feleségétől, Corvinnak viszont született egy fia. Ez a tény 

hatalomféltésből még a királynét is ellene fordította. 

A kötet Corvin János életének utolsó éveit történeti hűséggel feldolgozva, a korabeli katonai 

és politikai eseményeket, összefüggéseket ismertetve tárja az olvasók elé.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/benko_laszlo.matyas-fia-corvin-janos-iii.html 

 

 

Hunyadi - A förgeteg hírnöke 
 

Bán Mór 
 

A rigómezei vereség után Magyarország végveszélybe 

kerül. Nincs jelentős hadereje, amellyel fel lehetne 

tartóztatni egy esetleges török inváziót a déli határon. 

Hunyadi János, a megtépázott hírnevű kormányzó 

hiába igyekszik sereget toborozni, az Országtanácsot 

irányító bárók, főurak, különösképp Cillei Ulrik 

gondoskodnak róla, hogy ez ne sikerülhessen. 

Ráadásként a Jan Giskra által vezetett huszita hordák 

garázdálkodása lángba borítja az északi vármegyéket. 

Hunyadi kénytelen engedni a nyomásnak, és Felső-

Magyarországra vezetni csekély erőit, hogy legalább 

ideiglenesen megzabolázza a megszállókat. 

 

Eközben keleten világformáló események zajlanak. 

Konstantinápoly új, ambiciózus császára mindent megtesz annak érdekében, hogy a 

küszöbönálló oszmán támadástól megvédelmezhesse az ezeréves várost. Ebben segítségére 

lehet egy magyar ágyúöntő mester, aki elismertség és vagyon reményében kínálja fel 

szolgálatait Konstantinnak. Igen ám, de tehetségére másnak is szüksége lenne: az Oszmán 

Birodalom trónörököse, a mind türelmetlenebb Mohamed elhatározza, hogy a hatalmat 

megszerezve első dolga lesz ostrom alá venni a keleti kereszténység metropoliszát. 

 

Viharfellegek gyűlnek keleten, nyugaton. Konstantinápoly egyetlen reménye Hunyadi János 

marad, azonban a magyar kormányzó kezét a belső széthúzás és árulás következményei kötik 

gúzsba. Márpedig ha Konstantinápoly elesik, a török hadak útjában már csak a megrendült 

erejű Magyar Királyság áll, mielőtt az iszlám a Nyugat meghódításába kezdhetne. Olybá 

tűnik, mindenki az Európa sorsát eldöntő végső összecsapásra készül... 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/ban_mor.hunyadi-a-forgeteg-hirnoke.html 
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A nő mosolya - Tévedések romantikus vígjátéka 

Nicolas Barreau 
 

"Véletlenek pedig nincsenek!" - vallja AurélieBredin, aki 

édesapja halála után átveszi egy kis párizsi étterem 

irányítását. Azon a végzetes novemberi napon, amikor 

olyan boldogtalannak érzi magát, mint még soha, a Szent 

Lajos-sziget kis könyvesboltjában különös könyvre 

bukkan: A nő mosolya című regény egyik helyszíne nem 

más, mint az ő vendéglője, a főhősnő pedig mintha... 

Nem, ilyen nincs! Aurélie elhatározza, hogy utánajár a 

rejtélynek: meg kell ismerkednie a regény írójával. 

Csakhogy próbálkozásai sorra kudarcot vallanak, mígnem 

egy szép napon az író levele a postaládájába pottyan. 

Találkozásuk azonban egészen másképp alakul, mint ahogy 

elképzelte. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/nicolas_barreau.a-no-mosolya-3.html 

 

Cseresznyevirágzás 
 

Nicolas Barreau 
 

Aurélie, a Le Temps des Cerises gyönyörű női séfje és 

André, a kiadói szerkesztő már egy éve együtt vannak. 

Közeledik a Valentin-nap - tökéletes időpont a 

lánykérésre. Mielőtt azonban André "akcióba léphetne", 

váratlan dolog történik: Aurélie kis étterme Michelin-

csillagot kap. A fiatal szakácsnő úszik a boldogságban. 

Egészen addig, míg kiderül, hogy tévedésről van szó. 

A Michelin-csillagot valójában egy azonos nevű vétheuil-

i étterem kapta, melynek arrogáns sztárséfje, Jean-Marie 

Marronnier nem is késlekedik erről telefonon gúnyosan 

felvilágosítani Aurélie-t. Amikor nem sokkal később 

személyesen is találkoznak, Aurélie elámul: a riválisa egy 

jóképű, kék szemű, elbűvölő férfi. André, akit addig 

elkényeztetett a siker és a nők, életében először 

tapasztalja meg, mi is az a féltékenység... 

 

"- Mit keres magánál a barátnőm lakáskulcsa? - ordítottam magamból kikelve. 

- Hé, hé, hé, csak lassan a testtel, főszerkesztő úr! - Két kezét védekező mozdulattal emelte 

maga elé. - Nem kell átmennie Rambóba! Nem loptam el, rendben? Amikor együtt voltunk 

Givernyben, Aurélie a kulcsait... 

Ennél tovább nem jutott. Lendületet vettem, és az öklömmel belepancsoltam gyűlölt 

riválisom arcába. Marronnier egy pillanatra meglepődött, majd úgy koppant a földön, akár a 

lehullottgesztenye. 

- Ezt a kulcsokért, te rohadék! - kiabáltam, miközben a kezemet dörzsöltem." 

 

Nicolas Barreau (1980) Párizsban született, a Sorbonne-on tanult romanisztikát és 
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történelmet. Párizsban, a fény városában játszódó, könnyed, romantikus regényeivel 

világszerte olvasók tömegeit hódította meg. A szerző évekkel ezelőtt A nő mosolya című 

kötettel lopta be magát a magyar olvasók szívébe, azóta menetrendszerűen minden Valentin-

napra érkezik a könyvesboltok polcaira egy-egy Barreau-regény. A Cseresznyevirágzás a 

kilencedik magyarul olvasható könyve. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/nicolas_barreau.cseresznyeviragzas.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 

 
Krokodilmadár - Koppenhága-sorozat 1. 
 

KatrineEngberg 
 

A brutálisan meggyilkolt Julie arcába késsel titokzatos 

mintát vágnak. Az elborzasztó haláleset azonban más 

okból is felkelti az excentrikus, néha megmosolyogtató 

nyomozópáros, Jeppe Korner és Anette Werner 

figyelmét. Minden jel arra utal, hogy a lány halálát előre 

megírták egy még csak készülő, kiadatlan regényben. 

De vajon mi az a titok, amely összeköti Julie és a 

nyugdíjas irodalomprofesszor, amatőr krimiíró, Esther 

életét? Ha Jeppe Korner nyomozónak és társának, Anette 

Wernernek sikerül a rejtély nyomára bukkannia, talán a 

bűncselekmények áttekinthetetlenül szövevényesnek és 

értelmetlennek tűnő története is értelmet nyer. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/katrine_engberg.krokodilmadar.html 
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Villanás a sötétben 

 

StacyWillingham 
 

Hat kamasz lány tűnt el nyomtalanul a louisianai 

kisvárosból, amikor Chloe Davis még csupán tizenkét éves 

volt. A nyár végére az eltűnésükért felelős férfi kilétére is 

fény derült: Chloe édesapja az, aki bevallotta a 

gyilkosságokat. A férfit életfogytiglani börtönbüntetésre 

ítélték, miközben a családja megpróbálta túlélni a 

megdöbbentő bűntény traumáját. Húsz év elteltével az 

immár felnőtt Chloe pszichológusként praktizál, és az 

esküvőjére készül. Rengeteget dolgozott azon, hogy a napjai 

nyugalomban és boldogságban teljenek. Ám ez az állapot 

törékenynek bizonyul: amikor egy tinédzser lány eltűnik, 

majd nemsokára még egy - aki ráadásul Chloe páciense -, a 

múltbeli nyár emlékei romba döntik Chloe életét.  

Vajon csak ő látja a hasonlóságokat a két bűnténysorozat között, vagy súlyosabb indítékok 

rejlenek az újabb gyilkosságok mögött? 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/villanas-a-sotetben.html 

 
Egyszerűen fermentálj - Tippek, trükkök és 

receptek a házi erjesztéshez 
 

Király Ágnes 
 

A fermentálás az egyik legősibb, legegyszerűbb és 

mégis legizgalmasabb tartósítási és ételkészítési 

eljárás. A pezsgő és sziszegő színpompás üvegek 

nemcsak különleges ízeket, de az egészségünk 

számára nélkülözhetetlen pro- és prebiotikumokat is 

rejtenek. 

 

KIRÁLY ÁGNES, a FerMentorBlog szerzője és a 

Fermentálás - Tippek, trükkök, receptek Facebook-

csoport alapítója kizárólag hazai, könnyen elérhető 

alapanyagokra építve, a szezonalitást is szem előtt 

tartva vezet be a fermentálás varázslatos és gyógyító 

világába. Több mint 150 receptje mellett számtalan tippet és trükköt is kínál, így közel 300 

ötletet kapunk ahhoz, hogyan erjesszünk zöldségeket, frissítő italokat és eceteket,  

továbbá hüvelyeseket és gabonákat, hogyan készítsünk növényi sajtokat és gluténmentes 

kovászt. Az Egyszerűen fermentálj tudományos igénnyel, mégis mindenki számára 

közérthető módon ismertet meg az erjesztéses étel- és italkészítéssel. Ráadásként hasznos 

tanácsokat is olvashatunk a bélflóránk egészségének megőrzéséhez, a jóllétünk 

fenntartásához. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/kiraly_agnes.egyszeruen-fermentalj.html 
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