
Nyúl Péter és barátai  

Beatrix Potter 

 

Ez a különleges könyv egyetlen vaskos és gyönyörű 

kötetben adja át az olvasóknak Beatrix Potter 

huszonhárom meséjét és versét, melyek mind Nyúl 

Péter világában játszódnak. Ez az első magyarul is 

megjelenő teljes kiadás, amely tartalmazza az összes 

eredeti, színes és fekete-fehér illusztrációt, illetve a 

szerző minden meséjét, versét Szabó T. Anna és 

Dragomán György fordításában. A történeteknek 

gyakran ismerjük valóságos tájait, állatait és 

emberekhez kapcsolódó hátterét, ezeket az 

érdekességeket a mesék előtti rövid bevezető 

szövegekben gyűjtöttük össze. A könyv tartalmaz 

még négy olyan mesét is, amelyek nem jelentek meg 

a szerző életében, de megmutatják elbeszélői és rajzolói tehetségét. Beatrix Potter világa most 

is éppen olyan lenyűgöző, mint annak idején, amikor - több mint száz évvel ezelőtt - először 

vehették a kezükbe a gyerekek a könyveit. 

Forrás: https://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/gyerekirodalom/mesek/nyul-peter-es-baratai# 

 

 

A titkos kert 

Frances Hodgson Burnett 

 

Évtizedek óta kultuszkönyv, amit nagyanyáink és 

apáink is változatlan érdeklődéssel olvastak, s olvassák 

a mai fiatalok is. A könyvnek számtalan különféle 

kiadása jelent meg, filmet is készítettek belőle, 

manapság is játsszák. Az édes-bús történet központi 

szereplői: egy zárkózott, árva kislány és egy 

betegeskedő kisfiú, akik rátalálnak az elveszett Édent 

felidéző, varázslatos kertre - és egy jó barátra, Colinra. 

A könyv most új köntösben, de változatlan szöveggel 

jelenik meg. 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/frances_hodgson_burnett.a titkos-kert-10.html 
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Amikor kivirágzott a fánkfánk 

Bosnyák Viktória 

 

Dani unalmában karjára dőlve elbóbiskol a 

magyarórán, és egy magyar óra mutatói között 

menekülve Magyarórafalvára kerül. Szerencséjére vele 

tart Fodor Menta, a település polgármestere, és 

körbevezeti Danit ezen a különös helyen. A zöld hajú 

óramanó téged is szívesen lát, és ezt üzeni neked: 

 

Látogass el Magyarórafalvára! Próbáld ki a folyton 

csukló csuklósbuszt, és szállj meg a szállóban! De 

vigyázz! Itt garázdálkodik a szófaló faló, aki mindent 

bekebelez, ami többértelmű. Gyere most, amíg még 

találkozhatsz a konyhatündérrel, az emberkerülő 

gazemberrel, a karperecet sütő pékkel és sok más fura 

alakkal. Végül azt is meglátod, ahogy kivirágzik a 

fánkfánk. Szeretettel várlak a Fő téren, ahol a 

főszakács a saját levében fő. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bosnyak_viktoria.amikor-kiviragzott-a-fankfank.html 

 

A dinoszauruszok élete - Fedezd fel az őshüllők 

lenyűgöző világát 

 

Gisela Socolovsky 

 

Ebben a könyvben a lenyűgöző teremtményekről lesz 

szó: a dinoszauruszokról! De valóban léteztek? 

Természetesen! Ők is itt jártak, ezen a Földön éltek, 

csak jóval az ember kora előtt. Most mindent 

elolvashatsz róluk, amit csak tudni érdemes: mikor 

éltek, milyenek voltak, hogyan éltek, miért haltak ki, 

hogyan ismertük meg őket.                                          

Csak tanulmányozd át ezt... 

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

dinoszauruszok-elete.html 
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Üzenet odaátra 

Szabó Magda 

 

Szabó Magda könyvei itthon is, a nagyvilágban is 

számtalan kiadásban jutottak el az olvasókhoz. Ám 

életműve még mindig tartogat meglepetéseket. Olyan 

írásokat, amelyek csak gépiratban maradtak fenn, vagy 

mind ez idáig újságok, folyóiratok régi számaiban 

rejtőzködtek. Ezúttal könyv alakban még soha meg 

nem jelent novelláiból, kisprózai írásaiból készült egy 

színes válogatás.Az Üzenet odaátra novelláinak a 

hősei részben kamaszok, akik most keresik helyüket a 

világban, birkóznak érzéseikkel, gondolataikkal. Más 

novelláknak Szabó Magda maga a főszereplője, aki 

,,két tündér gyereke", ,,harminckét kiló fantázia", és 

olthatatlan kíváncsisággal csodálkozik rá 

környezetére. Hol szinte hivatalos tárgyilagossággal, 

hol kitárulkozó őszinteséggel megírt önéletrajzaiban 

családjáról, önmagáról, életéről, hivatásáról vall, 

alkotói titkaiba is bepillantást engedve. ,,Voltam én minden" - írja egy helyütt, az olvasó most 

megtudhatja, mit is takar ez a ,,minden".Szeretteitől, akik közül többen alkotótársai is voltak, 

torokszorítóan fájdalmas és mégis felemelően szép írásokban búcsúzik. Elköszön 

édesanyjától, akinek ugyan egyetlen könyve sem jelent meg, ám meséivel elvarázsolta lánya 

gyermekkorát, és soha el nem fogyó útravalót adott hátralévő életére. Megindító szavakkal 

búcsúzik barátjától, Janikovszky Évától, aki a legnehezebb időkben állt ki mellette. 

Útirajzaiban az olvasó Szabó Magdával együtt barangolhat Magyarországon és a 

nagyvilágban, Párizstól Amszterdamon át egészen New Yorkig. Idegen tájakat, különböző 

embereket megismerve erősödik benne meginghatatlan bizonyossággá, hogy ő idetartozik, 

,,csak erre az egyetlen pontjára a világnak, hogy magyar vagyok, hogy sose szeretnék, 

szerettem volna más lenni."Szabó Magda most első ízben megjelenő prózakötete üzenet az 

újdonságra vágyó, kíváncsi olvasónak: mindig van mit felfedezni a világban és egy író 

életművében!  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szabo_magda.uzenet-odaatra-2.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/szabo_magda.html
https://www.libri.hu/konyv/szabo_magda.uzenet-odaatra-2.html


Adél és Aliz 

Fábián Janka 

 

Ármány és szerelem, versengés és gyűlölködés, 

politikai konspiráció és gyilkosság. 

 

Az izgalmas és váratlan fordulatokban bővelkedő 

történet középpontjában Adél és Aliz barátsága áll. 

 

A szűkös körülmények között nevelkedő, félárva Adél 

talpraesett, akaratos teremtés, aki a hazugságtól sem 

riad vissza, hogy céljait elérje. A szép, szőke 

bárókisasszony, Szendrey Aliz szelíd és jószívű, 

mindenki kedvence. Egy bentlakásos nevelőintézetben 

ismerik meg egymást, és nem sejtik, hogy sorsuk 

akkor is egymásba fonódik majd, amikor ezt már 

egyáltalán nem akarják. 

 

A Kommün, a trianoni megrázkódtatás, a gazdasági világválság fenekestül forgatja fel a 

társadalmi rendet és az emberi viszonyokat. Az arisztokrata néhány hónap leforgása alatt 

elveszítheti mindenét, az angyalföldi proletárfiúból lett illegális kommunista, majd kettős 

ügynök pedig nemcsak vagyonra, hanem hatalomra is szert tehet. 

 

Ilyen, cseppet sem könnyű körülmények között kell boldogulniuk és a boldogságot 

megtalálniuk Fábián Janka hősnőinek, akiknek a sorsa azt üzeni, hogy a legsúlyosabb 

helyzetből is létezik kiút, és sohasem szabad feladni.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/fabian_janka.adel-es-aliz-5.html 

 

Megtalált életek - Az Elrabolt életek című kötet 

alapjául szolgáló igaz történetek 

 

Judie Christie - Lisa Wingate 

 

Az 1920-as évektől 1950-ig Georgia Tann gyerekeket 

bocsátott áruba a memphisbeli Tenessee Árvaházban. 

Több mint 5000 gyereket ajánlott fel örökbe fogadó 

szülőknek, eltitkolva előlük a tényt, hogy a gyerekek 

egy része egyáltalán nem árva, hanem erőszakkal 

vették el őket szegény családoktól, bajba került 

egyedülálló anyáktól, vagy egyszerűen olyan nőktől, 

akiknek azt hazudták, hogy gyermekük a szülés során 

meghalt. 

 

Lisa Wingate valós eseményeken alapuló regénye, a 

világszerte több mint 2 millió példányban elkelt 

Elrabolt életek hívta fel a közvélemény figyelmét Tann 
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szörnyűséges vállalkozására. Voltak, akik addig keveset vagy semmit nem tudtak 

örökbefogadásuk körülményeiről, és a regény révén döbbentek rá a megrázó valóságra.         

A kötet hatására sokan döntöttek úgy, hogy utánajárnak a gyökereiknek, és megkeresik a 

családjukat. 

 

Judy Christie és Lisa Wingate ebben a kötetben tizenöt örökbefogadott történetét mutatja be. 

Megtudjuk, hogy a gyerekeket hogyan szakították el a családjuktól, és tanúi lehetünk, ahogy 

az addig testvér nélkül élő felnőttek életük utolsó éveiben találkozhatnak vér szerinti 

testvéreikkel. A legmegindítóbb pedig talán az, amikor a szereplők visszatérnek a tragikusan 

korrupt Tenessee Árvaházba, hogy együtt idézzék fel közös sorsukat.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/judie_christie.megtalalt-eletek.html 

 

A Kilimandzsáró felett az ég 

Anne Jacobs 

 

Charlotte a nagyszülei házában nő fel, ahol pap 

nagyapjától és szigorú nagyanyjától kifogástalan 

nevelést kap: derék háziasszonyt faragnak belőle, 

megtanítják illendően viselkedni és társalogni. Ő 

azonban nem tartja sokra az efféle dolgokat, sokkal 

jobban szeret zongorázni, titokban szerelmes 

regényeket olvasni és messzi tájakról álmodozni. A 

kelet-frízföldi kisvárost, ahol egyetlen bizalmasa 

mozgássérült unokahúga, Klara, szürkének és 

unalmasnak találja. Nem számíthat azonban sok 

hozományra, ezért amikor a helyi gyarmatáru-

kereskedés ifjú tulajdonosa, Christian Ohlsen megkéri 

a kezét, igent mond. Vesztére. Christian csapnivaló 

üzletembernek és megbízhatatlan férjnek bizonyul. 

Amikor a tönk szélére kerülnek, Charlotte rájön, hogy 

csak egy módon kezdhetnek új életet: ha álmai földjére, a varázslatos Afrikába szöknek. Nem 

is sejti, hogy ezzel kezdetét veszi élete nagy kalandja, amelynek során talán a titkos vágyai is 

beteljesülnek. 

A villa szerzőjének új romantikus kalandregénye a 19. és 20. század fordulójára repíti az 

olvasót, aki képzeletben bebarangolhatja Afrika távoli tájait a fenséges Kilimandzsáró hófödte 

csúcsaitól Zanzibár káprázatos szigetéig.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/a-kilimandzsaro-felett-az-eg.html 
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Lezárás, Elengedés, Újrakezdés 

Almási Kitti 

 

Mi vár ránk egy szakítás vagy válás után, 

,,újrakezdőként"? Milyen gátlásokat, félelmeket, 

kapcsolati mintákat viszünk magunkkal tovább, és mit 

tehetünk ezekkel a minket blokkoló tényezőkkel? 

Dr. Almási Kitti klinikai szakpszichológus körbejárja 

a válás körüli elengedési folyamatot, megmutatja, 

miként gyógyíthatjuk meg a kapcsolatban szerzett 

sérüléseinket, és segít abban, hogy átlássuk, mi 

befolyásol minket egy új kapcsolatba lépve. Elárulja, 

mitől lesz jó élmény az első randi, miért vágyunk 

annyira a pozitív visszajelzésekre, és hogyan 

tisztázhatjuk a párválasztás során valódi, belső 

vágyainkat. Praxisa során szerzett tapasztalatait 

olvasmányos történetekkel szemléltetve kiderül, mivel 

érvényesülhetünk a párkeresők (olykor kegyetlen) 

piacán, illetve hogyan tudunk ebben az önismereti 

folyamatban visszatalálni a szabadsághoz és az önelfogadáshoz, vagyis önmagunkhoz. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/lezaras-elengedes-ujrakezdes.html 

 

Az életem ízei - Gasztronómiai önéletrajz                      

80 recepttel 

Frank Júlia 

 

„A kötet, amelyet most a kezében tart, kissé 

rendhagyó, mert nem szakácskönyv, bár van benne 

sok recept is. Főként olyan utazási élményeimről 

mesélek, amelyek érdekesek, szokatlanok, közük van 

a gasztronómiához, néhányuk az életem különleges 

fordulataihoz, élményeihez kapcsolódik. Amolyan 

ízes élet ízes étel, annál is inkább, mert az utazások 

folyamán megkóstolt különlegességek receptje 

minden fejezet végén megtalálható. „ 

Frank Júlia   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/frank_julia.az-

eletem-izei.html  
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