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Egy kupac kufli 

Dániel András 

 

Nem is kifli. Nem is kukac. Nem is bab, 

de nem is kavics. Kufli. Egy kufli sok 

mindenre hasonlít, és semmire sem. 

Pattog, mint egy gumilabda, pedig nem is 

az. Színes, mint egy nyalóka, pedig nem 

ehető. Van kicsi, van nagy. Van kövér és 

van sovány. Jönnek-mennek, sosem tudni, 

honnan hova... 

Ők tehát a kuflik, akik a könyv első 

meséjében letelepednek egy elhagyatott 

réten, egy se nem túl kemény, se nem túl puha, éppen megfelelő kupacban. Szeretnek például 

hempergőzni és futkorászni, csakúgy nézni a naplementét és heverészni és a vadmarcipánt 

sem vetik meg! 

Dániel András bumfordian humoros és kedves meséit az ovisoknak ajánljuk, de a szüleik is 

jókat fognak kuncogni olvasás közben!   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/daniel_andras.egy-kupac-kufli.html 

 

Rumini és a négy jogar 

Berg Judit 

 

Rumini, a leleményes kisegér ezúttal nyugatra utazik 

a Szélkirálynő fedélzetén. Az Arany-tenger 

szigetvilágát négy nemzet lakja: hódok, kígyók, 

teknősök és fénylények. Eddig békében éltek egymás 

mellett, de az egyik nép királya aljas csellel le akarja 

igázni korábbi szövetségeseit. 

Rumini és barátai a viszály kellős közepébe 

csöppennek. Hamarosan kiderül: egyetlen reményük 

van csak a hazajutásra: ha a hódító ellen fordulva 

segítenek békét hozni a Hódszövetség négy népének. 

De mit kell tenni akkor, ha saját társaik is ellenséggé 

válnak? 

 

Berg Judit Az Év Gyerekkönyve díjas Rumini 

sorozatának harmadik része az előző kötetekhez 

hasonlóan letehetetlenül izgalmas olvasmány.   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/berg_judit.rumini-es-a-negy-jogar-3.html 
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Survival 2. - A jaguár árnyéka 

Andreas Schlüter 

 

A regényfolyam főszereplői egy 

repülőszerencsétlenség után az Amazonas 

esőerdejében találják magukat. A négy gyereknek 

egy sor nehéz helyzetet kell megoldania a túlélésért. 

Találkoznak vadállatokkal, félelmetesnek tűnő 

indiánokkal és elvetemült drogkereskedőkkel is. 

Hasznos ismeretek állatokról, növényekről, 

indiánokról, túlélési. staratégiákról. 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/andreas_schluter.survival-2-a-

jaguar-arnyeka.html 

 

 

 

 

 

Egy ropi naplója 2. - Rodrick, a király 

Jeff Kinney 

 

Ne kérdezd, hogyan töltötte Greg Heffley a nyári 

szünidőt, mert egyáltalán nem hajlandó róla 

beszélni. Az új iskolaév kezdetén Greg szíves 

örömest szabadul meg az elmúlt három hónaptól... 

különösen egy eseménytől. Sajnos bátyja, Rodrick 

mindent tud az esetről, amit Greg tengermélyen 

szeretne eltemetni. De a titkoknak meg van az a 

sajátosságuk, hogy szeretnek felszínre kerülni... 

különösen, ha egy napló is szerepel az ügyben.. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/jeff_kinney.egy-ropi-

naploja-2.html 
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A füredi lány 

Karády Anna 

Szerelem téren és időn át... 

 

Almássy Anna, a XXI. századi jogászlány akaratán 

kívül az Úr 1763. esztendejében találja magát. 

Kénytelen beilleszkedni a közösségbe, míg rá nem 

jön, miként juthat egyszer haza. Hamar megérti, a 

szabályok itt pofonegyszerűek: a vérhatalom jogán a 

földesúr élet és halál ura. 

 

A lány számára úgy tűnik, mintha a sötét középkorba 

zuhant volna vissza: pestis, máglya, pellengér, 

éhínség... 

Ám a rémisztőnek tűnő világban is létezik az az 

időtlen érzés, amelyet úgy hívunk, hogy szerelem. 

Anna egy napon találkozik nemes Oroszy Mihállyal 

- a fiatal földesúrral. Mindenben különböznek, mégis 

szenvedélyes vonzalom alakul ki közöttük.  

A mai értékek szerint nevelkedett lány és az előjogokkal született férfi eltérő világlátása 

drámai helyzeteket szül. 

Vajon a két világot összekötheti a szerelem? 

Karády Anna elsőkönyves szerző, balatonfüredi jogász, aki a város múltját és természeti 

kincseit kisiskolás kora óta kutatja. Az évek során szerzett ismereteinek a lenyomata ez a 

történelmi, romantikus debütregény, amely megmutatja, hogy a szerelmet sem az idő, sem a 

tér, sem a társadalmi különbségek nem képesek eltiporni. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/karady_anna.a-furedi-lany.html 

 

E-könyv - Cholera-napló 

Fábián Janka 

 

190 évvel ezelőtt, 1831-ben Magyarországon 

kolerajárvány pusztított. A tizenhét éves Gruber 

Georgina a budai Várban, az édesapja cukrászműhelye 

fölötti lakásukban próbálja átvészelni szűk családjával 

együtt a karantén hónapjait. A ma élőknek 

hátborzongatóan ismerős problémákkal kell 

megküzdeniük: a közeledő, halálos kór rémével, a 

pánikkal, a korlátozásokkal, az álhírekkel, a 

járványtagadókkal, a különböző - néha életveszélyes - 

gyógymódok hirdetőivel és magával a rejtélyes 

betegséggel, ami egyre közelebb hozzájuk szedi az 

áldozatait. Ráadásul kedvenc újságjukban, a Magyar 

Kurírban rendszeresen olvashatják a beszámolókat a 

járvány ijesztő adatairól: hányan betegedtek meg az 

ország különböző megyéiben, közülük mennyi a 

gyógyult és a halott.  

https://www.libri.hu/szerzok/karady_anna.html
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Az ország főorvosa, Lenhossék Mihály is a sajtón keresztül próbálja csitítani a kedélyeket, 

életmódbeli tanácsokat ad, és biztonságos megelőzési módokat, vagy alternatív terápiákat 

ajánl, közben pedig feltétlen bizalmat kér a városi és országos hatóságok, valamint az 

orvosok munkája iránt.  Georginának és a családjának egy modern kommunikációs eszközök 

nélküli világban kell túlélniük a bezártságot, a szorongást, a betegségtől és a haláltól való 

félelmet és végső soron akár a fertőzést is.  Fábián Janka kisregényében egy régmúlt halálos 

ragály történetét olvasva furcsán ismerős körülmények közé csöppenhetünk, és 

megállapíthatjuk, hogy 190 év alatt sok szempontból vajmi keveset változott a világ.   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/fabian_janka.cholera-naplo--1.html 

 

Dharma - Egy család regényes története a 

Tiszától a Gangeszig 

Szűcs Péter 

 

Szűcs Péter sodró regényfolyamának forrásvidéke 

a II. világháború traumájából éppen csak magához 

tért Biharnagybajom. Az ötvenes évek közepén itt 

kapja meg katonai behívóját Kamuti István, akit a 

messzi fővárosba vezényelnek. Az egyszerű 

paraszti sorból indult fiú kalandos utazásának 

azonban csak első állomása Budapest: a sors 

hamarosan egészen az óceánon túlra repíti, hogy 

az otthoniakat maga mögött hagyva New Yorkban, 

majd pedig Rio de Janeiróban keresse a 

boldogulást és a szerelmet. 

 

Tamás és Andrea általános iskolásként a 

szocialista Magyarország utolsó óráiban szeretnek 

egymásba, hogy aztán együtt éljék meg a 

rendszerváltozás első évtizedeit, annak minden 

kihívásával és kudarcával. Tamás hiába menő 

reklámszakember, élete és Andreával való 

kapcsolata mégis válságba kerül, amivel Párizsban 

szembesülnek. Ezután Tamás Marokkóból indulva 

Iránon át szinte az egész világot beutazza, hogy választ találjon a kérdéseire. 

 

Léna önfeledten éli az y generációs fiatalok látszólag gondtalan életét, és elismert 

táncművészként dolgozik. Egy születésnapi ajándék kapcsán azonban minden, amit 

önmagáról tudni vélt, megkérdőjeleződik számára. 

 

Léteznek véletlenek? Valóban olyan kiszámíthatatlan a sors, mint gondolnánk? És vajon 

milyen misztikus kapcsok fonják össze István, Tamás és Léna életét? A válaszokért egészen 

Indiáig, pontosabban a világ legszentebb folyójának, a Gangesznek a partjáig kell utaznunk. 

 

A Dharma érzelmekben gazdag, magával ragadó regény, amelyben olyan, valóban megtörtént 

személyes drámák és történetek elevenednek meg, amelyeket a szerző utazásai során vagy 

saját személyes családi örökségeként ismert meg. 

 

https://www.libri.hu/konyv/fabian_janka.cholera-naplo--1.html
https://www.libri.hu/szerzok/szucs_peter.html


SZŰCS PÉTER Berettyóújfaluban született 1976-ban. Eredeti szakmája kertész. A gyulai 

középiskolás évek után Budapesten, az ELTE-n tanult magyar nyelv és irodalom szakon, és 

többek között kulturális antropológiát, illetve latin-amerikai irodalmat is hallgatott. Újságírói 

pályafutását a Magyar Rádió műhelyében kezdte riporterként, majd szerkesztő-

műsorvezetőként dolgozott. 

2004-ben megnyerte a Litera.hu, a Goethe Intézet és a berlini Kafka folyóirat közös irodalmi 

pályázatának közönségdíját Kafka a fa alatt című írásával. A Magyar Rádió átalakulása után a 

Marie Claire magazin alapító csapatához került vezető szerkesztőként, majd évekig az InStyle 

főszerkesztője volt.   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szucs_peter.dharma--1.html 

 

 

 

Véres Balaton 

D. Zoltán Zajácz 

 

A zánkai úttörőtáborból egy tihanyi 

hajókiránduláson titokzatos körülmények között 

eltűnik a tizennégy éves Marion Morel, a Francia 

Kommunista Párt párizsi titkárának egyetlen 

gyermeke. Néhány nappal később pedig az 

úttörőváros strandján holtan találnak egy huszonegy 

éves tanárképző főiskolás lányt, aki a gyermekek 

kísérőjeként vett részt a hajókiránduláson. A 

nyomozással Adorján Máté hadnagyot bízzák meg. 

A tehetséges fiatal nyomozónak segítőtársa is akad: 

Lendvay Laura, a szomszédos vállalati üdülőben 

nyaraló orvostanhallgató. A lány pszichiáternek 

készül, és élénken érdeklődik egy új amerikai 

módszer, a bűnügyi profilkészítés iránt.  

A mindvégig izgalmas, fordulatos történetben 

megelevenedik a Kádár-korszak Magyarországa, a hetvenes évek végének tipikus 

karaktereivel: párttitkárokkal, örökké elégedetlenkedő hivatalnokokkal, vadászgató, jachtot és 

szeretőket tartó, a nyugati életstílust majmoló nagyvállalati vezetőkkel. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/d_zoltan_zajacz.veres-balaton--1.html 
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Ökoanyu - Egyszerűen zöld 

Nagy Réka 

 

Anyukaként lótunk-futunk, bevásárolunk, főzünk, 

takarítunk, gyereket nevelünk, dolgozunk. 

Miközben a lehető legjobbat akarjuk családtagjaink 

és a környezetünk számára - fontos kérdésekkel 

kerülünk szembe nap, mint nap az élet bármely 

területén. 

Mivel fürödjön a család? Hogyan legyen otthon 

tisztaság? Miként kerüljön az asztalra finom és 

egészséges étel? Olyan könnyű lenne, ha 

egyértelmű válaszok lennének. De nem ússzuk meg 

az utánajárást és a dilemmákat. Segítséget viszont 

kaphatunk. Rengeteget. Azoktól, akik már 

végigküszködték magukat ezeken a kérdéseken, és 

találtak rá válaszokat, megoldásokat, amelyeket 

meg is osztanak velünk. 

 

Ökoanyu és az ő könyve ilyen. Minden egyes termék, amit a kosarunkba teszünk egy döntés. 

Mi hozzuk meg. Hiszünk abban, hogy minden egyes pici lépés, amit a környezetünkben 

teszünk, számít. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/okoanyu.html 

 

Vega - Könnyű és finom zöldséges receptek 

Jamie Oliver 

 

Jamie Oliver - a nemzetközi hírű, brit 

sztárszakács - ezúttal ízletes, növényi alapú 

ételekkel jelentkezik. Napjainkban mind többen 

szeretnénk az egészségünk, pénztárcánk vagy 

bolygónk védelmében növelni a 

zöldségfogyasztásunkat. A világ minden tájáról 

merített inspirációkkal ezek a zseniálisan 

egyszerű ételek a zöldségek igazi ünnepét 

jelentik, jóllakottá, elégedetté és boldoggá 

tesznek - a hús hiányát észre sem veszed. Ha heti 

egy-két húsmentes napot iktatnál be, vegetáriánus 

életmódot folytatsz, vagy csupán néhány remek, 

új ízkombinációval kísérleteznél, ez a könyv 

neked szól. 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/jamie_oliver.vega.html 
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