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Bogyó és Babóca kertészkedik - 

Napraforgók, A gomba kalapja                                                

Bartos Erika 

Bogyó és Babóca a hosszú, hideg tél után 

boldogan áll neki napraforgókat ültetni. De 

jaj, szegény virágok szárát megrágcsálja a 

hörcsög. A végén aztán minden jóra fordul, 

a kis bogarak enni adnak a hörcsögnek, és 

persze azt sem hagyják, hogy ház nélkül 

maradjon szegény! A második mesében a 

gombának eltűnik a kalapja. Bogyó, Babóca 

és a barátaik rögtön szaladnak, és szebbnél 

szebb fejfedőket próbálnak a gombára, de a gomba persze a saját pöttyös kalapját szeretné. A 

mese végére az is megkerül, a szú bogarak pedig gombacsónak helyett madárháton repülnek 

látogatóba a bolhákhoz.   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bartos_erika.bogyo-es-baboca-kerteszkedik.html 

 

A szomjas troll - Kis viking legendárium 

Varró Dániel 

 

Varró Dánieltől rég várunk egy olyan 

mesevilágra, mint amilyet a Túl a Maszat-

hegyenben teremtett. Ebben a skandinávoskodó 

mesefüzérben a szörnyű zord fjordok világába 

kalauzolja olvasóit. Megidézi és 

"varródanisítja" az északi és a kelta folklór 

néhány jellegzetes alakját: trollokat, mocsári 

goblinokat, orkokat, leprikónokat, hableányokat 

és hablegényeket. Van itt troll-legenda, finn 

minieposz, Andersen-paródia, sőt, tetszés 

szerint lehetünk főhősei egy vikinges 

gyerekfantasynek. A lapokon megelevenedő izgalmas, eseményekben és szójátékokban 

gazdag világban mindenki ráismerhet saját családi történeteire, ismerőseire és legfőképpen 

önmagára, amiben sokat segítenek Maros Krisztina pompás képei.   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/varro_daniel.a-szomjas-troll.html 
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Analfa visszatér 

Bosnyák Viktória 
 

Úgy tűnik, Analfa nem hajlandó beletörődni a 

vereségbe. A szigligeti Alkotóházban egyre 

különösebb dolgok történnek, és a konyhás nénik is 

olyan furcsák... Szerencsére az írónő segítségére siet 

a közelben táborozó 5. d. De ebből vajon mi lesz?! 

 

"Ha szeretitek a kalandot, a humort, a Balcsit, ha 

izgalmas olvasmányra vágytok, ez a ti könyvetek! 

Ajánlom lányoknak és fiúknak. Gyereknek és 

felnőttnek. Ez a könyv boszorkányosan tündéres. 

Vagy tündéresen boszorkányos? De tudjátok, mit? 

Döntsétek el magatok!" - Nagy Judit, aszódi 

okleveles Tündérkönyvtáros 

 

"Nem szeretsz olvasni? Hiszen most is olvasol! 

Ráadásul pont az én ajánlómat. Ha már elkezdted, 

kérlek, olvasd végig... lehetőleg a teljes 

Tündérboszorkány-trilógiát. Meglátod, nem fogod megbánni! Tündérkönyvtárosi 

becsületszavam adom rá!" - Paraginé Tóth Edina, zákányszéki okleveles Tündérkönyvtáros 

 

"Analfa, add fel! A Jóhegyi Lacik és a Tündérkönyvtárosok nyerésre állnak. Szerintünk 

mindenképp!" - Kolibri Kiadó   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bosnyak_viktoria.analfa-visszater-3.html 

Kockacukor                                                                                                                             

Sohonyai Edit 

Kockacukor 17 éves kora ellenére több mint 90 kiló, 

és ez nem mellékes körülmény, ha az ember lánya 

éppen szerelmes, ráadásul egy olyan fiúba, aki 

egyszerűen tökéletes. - "Max kell nekem!" - 

határozta el magát Kockacukor, nyomatékkal. És 

arra alapozta a döntését, hogy múlt héten beütötte az 

interneten a keresőbe: "Beleszerethet-e duci lányba 

fiú?" És végigolvasott minden ebben a tárgyban 

kidobódó variációt. És ezek alapján azt szűrte le: 

igen, beleszerethet, ha a duci lány sugározza 

magából az önbizalmat, és azt, hogy jól érzi magát a 

bőrében. És különben is, a duci lányok vidámak, 

nevetősek, és süt belőlük az életöröm. Mert esznek 

bátran, szorongás nélkül, nem úgy, mint azok a kis 

deszka nőcikék, akiket leköt a kalóriaszámlálás. Na 

jó, de hogyan lesz sugárzóvá az illető duci hölgy? 

Hogyan kell önbizalmat sugározni? Mitől lesz 

önbizalma? – A regény mai kamaszokról szól, az 

őket érintő/foglalkoztató problémákról, megoldásra 
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váró élethelyzeteikről: szerelem és barátság, táplálkozási zavarok, elvált szülők, nevelőapa és 

mostohatestvér, önzés és önzetlenség... Igazi "sohonyais" ifjúsági regény.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/sohonyai_edit.kockacukor.html 

Egy francia titok íze                                                          

Laura Madeleine 

1919, Anglia: A háború véget ért, de Emeline Vane 

számára nem jött el a béke ideje. A lány sehol sem 

találja a helyét, fogalma sincs a jövőjéről. Bánatában 

vonatra száll, és megszökik a családja elől. 

 

1969, Franciaország: Egy fiatal ügyvédjelölt érkezik a 

kis faluba, hogy kinyomozzon néhány részletet egy régi 

ház eladásával kapcsolatban. Amikor megtalálja 

Emeline Vane naplóját, rájön, igencsak szövevényes 

ügyről van szó. 

Mi történt valójában Emeline-nel sok évvel ezelőtt? 

Hova tűnt a lány, ki lett belőle? És milyen titkokat rejt 

egy hajdani kisvendéglő? 

Egy újabb csodálatos regény eltűnt idők ételeiről és egy 

csodás szerelem történetéről a nagy sikerű EGY 

CUKRÁSZMESTER MESÉJE szerzőjétől.   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/laura_madeleine.egy-francia-titok-ize.html 

 

Levendulaszoba                                                                                                                                         

Nina George 

A párizsi könyvkereskedő, Jean Perdu számára a 

regény olyan, mint a gyógyszer. Ő pontosan tudja, 

hogy milyen könyvre van szükség, hogy 

meggyógyítsa a megsebzett lelket. Könyvtára egy 

valóságos irodalmi gyógyszertár. Jean mindazokon 

segít, akik betérnek hozzá, egyedül saját gyötrelmeire 

nem talál megoldást. 

21 évvel ezelőtt, egy este, míg ő aludt, szerelme, a 

gyönyörű Provenzalin Manon kilépett az életéből. 

Csak egy levelet hagyott hátra, melyet Jean azóta sem 

mert elolvasni. A veszteséget gyötrő emlékként őrzi 

ennyi év után is. A fájdalom, a büszkeség és a 

megbántottság börtönében élte a mindennapokat. 

Mígnem egy nyáron minden megváltozik. Egy új 

kapcsolat, egy ébredő érzés, és a levendulaszobába 

zárt múlt újraéled, és Jean kézbe veszi Manon levelét. 

Egy utazás veszi kezdetét, mely során barátságok szövődnek, különleges sorsok tárulnak fel, 

és a lélek megtisztulhat. De lezárulhat végre a múlt, hogy helyet engedjen a jelennek és a 

jövőnek? Forrás: https://www.libri.hu/konyv/nina_george.levendulaszoba.html 
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Kincses szívek                                                                        

Nora Roberts 

Kate sosem sejtette, miért töltötte professzor apja a 

nyarakat Ocracoke szigetén. A férfi halála után aztán 

megtalálja a jegyzeteit, és fény derül a titkára. Egy 

kétszáz éve elsüllyedt angol kereskedelmi hajó 

roncsának lehetséges helyét kutatta! Amennyiben 

pontosak a számításai, megannyi kincs rejtőzhet a tenger 

fenekén. Ha a lány megtalálná, nem veszne kárba élete 

munkája, és így végre lenne köztük egyfajta kapocs. 

Kate tehát visszatér a szigetre, ahol négy éve a szívét 

hagyta - Kynál, akit most arra kér, segítsen neki a 

kincsvadászatban, hogy méltó emléket állíthasson az 

apjának. Ám Ky nem csak az arany rá eső részét kívánja 

a lánytól.. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/nora_roberts.kincses-

szivek-6.html 

 
A helyzet magaslatán 

Danielle Steel 
 

Egy verőfényes májusi reggelen két repülőgép indul a 

New York-i JFK reptérről San Franciscóba: egy Boeing 

757-es és egy Airbus A321-es. A biztonsági 

ellenőrzésnél szolgálatot teljesítő fiatal tiszt, Bernice 

Adams a csomagok között egy képeslapra bukkan. A kép 

a Golden Gate hidat ábrázolja, hátoldalán pedig 

homályos üzenet olvasható, amely akár a híd ellen 

készülő merényletre is utalhat. Bernice-nek baljós 

előérzete támad. Ki írhatta a képeslapot? Vajon melyik 

gépen utazik az illető? És mire készül? Mivel felettese 

nem veszi komolyan, Bernice riasztja a biztonsági 

szolgálatot. 

Ben Waterman, a Nemzetbiztonsági Hivatal magas rangú 

tisztje is gyanúsnak találja a képeslapot. A két gép 

utaslistái és a legénység személyi dossziéi alapján 

figyelme az A321-esre terelődik. Az adatokat elemezve és a megérzéseire hallgatva arra a 

következtetésre jut, hogy valaki a fedélzeten szörnyű dologra készül. Félelme beigazolódik... 

 

Miközben a repülőgép az úti célja felé tart, az események mindenkit kockázatos döntések elé 

állítanak. Vadidegen emberek - a személyzet tagjai, utasok, biztonsági szakértők - vállvetve 

küzdenek a közös célért: hogy megakadályozzák a tragédiát. Egyikük sem született hősnek. 

De mire a gép leszáll, valamennyien azzá válnak. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/danielle_steel.a-helyzet-magaslatan-1.html 
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Halálos kockázat                                                                

Robin Cook 

Dr. Edward Armstrong, a nagyreményű fiatal agykutató 

egy véletlen folytán milliárdokat érő molekulát fedez fel, 

egy új alkaloidot, a jövő század ideggyógyszerének 

alapanyagát. A gyönyörű Kimberly Stewart az 1692-es 

salemi boszorkányperek egyik áldozatának, Elizabeth 

Stewartnak a leszármazottja. Ő örökölte bátyjával azt az 

ódon házat, ahol Elizabeth lakott, és ahol Edwarddal 

rábukkantak az új szer alapanyagára. Miközben 

Kimberly szinte megszállottként próbál mindent 

megtudni a tragikus sorsú Elizabethről, Edward a 

kecsegtető milliárdok reményében úgy dönt, hogy 

először saját magán próbálja ki az új gyógyszert...  

Robin Cook mesterien vezeti el a tizenhetedik századi 

tömeghisztéria történetének szálait az új gyógyszer 

létrejöttének lenyűgözően izgalmas történetéhez.  

És közben Salemben háromszázkét év múltán újra elszabadulni látszik a pokol. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/robin_cook.halalos-kockazat-6.html 

 

Az Intézet                                                                     

Stephen King 

Az éjszaka közepén Luke Ellis szüleit brutálisan 

meggyilkolják a saját házukban, őt pedig elrabolják. 

Másnap Luke egy intézetben ébred egy ugyanolyan 

szobában, mint a sajátja, mellette pedig hasonló szobák 

nyílnak, bennük hasonló fiúkkal és lányokkal: 

mindannyian különleges természetfeletti képességekkel 

rendelkeznek. A szigorúan őrzött intézményt igazgató 

Mrs. Sigsby egyetlen célja könyörtelenül kinyerni a 

gyerekek erejét, akár kínzás árán is. Ahogy sorra tűnnek 

el társai, Luke érzi, menekülniük kell, azonban ebből az 

intézetből még soha senki nem szökött meg. Elindul a 

küzdelem a jó és a gonosz között egy olyan világban, 

ahol a jók nem mindig győzedelmeskedhetnek. 

Az intézet az utóbbi évek legijesztőbb és legjobb könyve 

a horror királyától rajongói és kritikusai szerint is.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/stephen_king.az-intezet.html 
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