Időradír - Zenés képeskönyv lemezzel és
poszterrel
Bíró Eszter - Födő Sándor
Bíró Eszter, a népszerű előadóművész 2013 óta
énekel a gyerekeknek. Az Időradír a harmadik
olyan könyve, amely zenés CD-vel együtt jelenik
meg. A kiadvány a világórát összetörő Időmanó
meséjével, valamint tizenöt dal segítségével mesél
humorosan az időről és annak múlásáról, amelyet
néha felgyorsítanánk, máskor lelassítanánk az
Időradír segítségével. A kötet tartalmazza az összes
dal szövegét, valamint számos interaktív,
a kiadványhoz kapcsolódó játékot. A zenét Födő
Sándor "Fodo", a dalok szövegeit Hegyi György, Marék Veronika és Varró Dániel írta. Az
illusztrációt Molnár Jacqueline készítette.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/biro_eszter.idoradir.html

Az Ickabog
J. K. Rowling
Akkora, mint két ló.
A szeme tűzgolyó.
A karmai borotvaélesek.
Vigyázz, mert jön az Ickabog...
Duskáldia egykor a világ legboldogabb országa volt.
Bővelkedett aranyban, egy pompázatos bajszú király
uralkodott rajta, és olyan fenséges kolbászok, sajtok és
sütemények készültek városaiban, hogy aki csak
megkóstolta őket, táncra perdült örömében!
Birodalomszerte minden szép és jó volt, kivéve a ködös
északi részt, Lápföldét, ahol egy régi rege szerint a
szörnyűséges Ickabog tanyázott. Minden épeszű ember tudta, hogy az Ickabog csak legenda,
rossz gyerekek ijesztgetésére való. De a legendáknak megvan az a furcsa tulajdonságuk, hogy
néha önálló életre kelnek... Vajon egy mendemonda megbuktathatja a közkedvelt királyt, és
térdre kényszerítheti az országát? Annyi biztos, hogy két bátor gyerek olyan kalandba
sodródik miatta, amire maguktól sose vállalkoztak volna. A világ egyik legkiválóbb
elbeszélőjének sajátos hangulatú meséjét a szereplők színes tárháza és a fantáziadús
cselekmény teszi minden korosztály számára feledhetetlen olvasmánnyá.
J.K. Rowling a könyv eladásából származó teljes bevételét felajánlja olyan szervezeteknek,
amelyek célja, hogy segítsenek azokon, akik különösen megszenvedték a koronavírusjárványt.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/jk_rowling.az-ickabog.html

Bábel
Leiner Laura
Zsófi tizenhét éves és RHCP rajongói blogot ír, ezért nem
is kérdés, hogy az idei Bábelfesztre egész hetes bérletet
vesz, hiszen az utolsó nap sztárfellépője a Red Hot Chili
Peppers. Zsófinak ez lesz élete első fesztiválja, amelyen
barátaival, Napsival, Abdullal, Hipóval és Szaszával együtt
vesznek részt. Ez pedig azt is jelenti, hogy többnapos,
ismeretlen olaszok utáni hajtóvadászat, az orvosi sátorban
töltött hosszú órák és a VIP-szekcióba való kétségbeesett
bejutási kísérletek is várnak rájuk. A folyamatos bulizás,
sátorozás, a koncertek és a legelképesztőbb közös
élmények felejthetetlenné teszik ezt a hét napot, sőt, talán
az egész nyarat. "Nagyon örülök, hogy Laurának sikerült
megjeleníteni és tökéletesen vissza-adni a fesztiválok
hangulatát, és kifejezetten tetszik a humora. Gratulálok!"
(Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál alapítója)
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/leiner_laura.babel-11.html

Isten katonái 1456
Bán Mór
"Róma, 1520 X. Leó pápa utasítására egy éve tart a
Giovanni da Capistrano ferences atya által
állítólagosan végbevitt csodatételek felülvizsgálata.
Feltámasztott halottak, hihetetlen gyógyulások és
egyéb, józanésszel megmagyarázhatatlan események
sokasága kötődik a harcos szerzetes nevéhez. De vajon
valódi csodákról van-e szó? Nagy tekintélyű egyházi
méltóságok tanulmányozzák a hatvannégy esztendővel
korábban elhunyt pap cselekedeteiről szóló
dokumentumokat. Őszentsége határozott elvárása,
hogy az egyházi testület mielőbb kimondja: Capistrano
atya méltó a katolikus szentek közösségébe. A döntés
egyben üzenet, biztatás is volna a török által erősen
szorongatott Magyarország népéhez, amely
kétségbeejtő helyzetében már valóban csak a csodában
reménykedhet. Amikor azonban egy matuzsálemi korú szerzetest vezetnek a bíróság elé,
kiderül, hogy még személyesen ismerte Capistrano atyát. S mi több, elkísérte Magyarországra
az Úr 1456. esztendejében, midőn a török hadak Nándorfehérvár ostromára készültek... Az
agg szerzetes vallomásából megdöbbentő történet körvonalazódik az egyházi bírák
számára..."
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/ban_mor.isten-katonai-1456-1.html

Az igazgyöngy fájdalomból születik - Csaba testvér
füveskönyve a szenvedésről, a méltóságteljes
megöregedésről, a halálról és az örök életről
Böjte Csaba
Böjte Csaba: A Békás-szoros égbe nyúló sziklái az
évmilliárdok alatt mennyi életet hordoztak, és hordoznak ma
is alázattal! Felkerekedtem és tisztelettel meglátogattam őket
bölcs tanításukat kérve. Néztem és láttam is, ahogyan itt-ott a
kopár sziklákra felkapaszkodnak a zuzmók, nyomukban, mint
zöld bársony kézfejek, ott vannak a mohatelepek, hogy az
ellobbanó nyarak melegét önmagukban életre váltsák.
Fejlődnek, növekedve bontakoznak, friss hegyi harmat itatja őket, a kopár sziklák között csendes életet
élnek, lassan megöregednek, magukba roskadva földdé válnak. Halálukból egy kis maréknyi föld
születik, melyből friss virágok bomlanak, szép zöld pázsit fent az ég és a föld között, ott virítanak a
hatalmas sziklaormokon. Szélben lengő kis zöld pamacs, naiv remény, mely minden évben a tél
markában visszahull a földbe, melyből léte vétetett, s melyet ellobbant létével gyarapít.

Álltam és némán csodáltam azt a nyugodt, türelmes jóságot, mellyel e hatalmas szikla dajkálja
az életet. Megértettem, hogy itt minden kis születés türelemből és halálból fakadt. Ki tudná
megmondani, hogy hány ezer év és mennyi születés, pusztulás van egy kis fenyő sziklák közé
ékelt tövét ölelő, porló földben? Előttem a hatalmas sziklabérc! Mennyi türelem, kitartás,
széltől, lecsorgó esővíztől megvédett humusz kell egy kis erdőfolthoz, mely üde, zöld
színével, mint egy palást hálásan borítja az oltárkő lankás vállait!
Alázattal nézem a sziklán az erdőt, mint zarándok a mestert! A rohanó, kapkodó világban
nyugodt helytállást szeretnék tanulni e hatalmas fával borított sziklabérctől! Megtanulni a
ragyogó napsütésben, a fagyos hóesésben béketűréssel hordani az életet, befogadni a cseppnyi
gyermekeket és dolgozni, hogy a szorgos évek szálfa sudár ifjakat formáljanak belőlük, hinni,
hogy megtelepedve majd gyökeret eresztenek a lassan szülőfölddé nemesülő létemben.
Jó dolog nézni a sziklát és a rajta ég felé törő sokszínű életet! A lépték lehet, hogy más, de a
lényeg ugyanaz, s ez engem végtelen nyugalommal tölt el, jól van ez így! Évezredek
peregnek, generációk jönnek-mennek, és a kopár sziklafal otthonná válik. Nézem az Oltárkőt,
és hiszem, hogy Isten országa általam, belőlem is épül! Boldog vagyok, mert itthon
maradtam, és létemmel e kis világ parányit gazdagodik! Nincs miért kapkodnom, hisz
egyetlen dolgom van, csendben befogadni és hordozni szelíden az életet, míg vissza nem
adhatom testemet az anyaföldnek, lelkemet a Teremtőnek!
Karikó Éva: Csaba testvér füves könyve biztos kézzel vezet minket lelki utunkon. Üzeni, nem
az a feladatunk, hogy érett korban is sihedert játsszunk, minden kornak a maga gyümölcsét
szakítsuk le, találjuk meg a maga feladatát, örömét. A szenvedésről, a lélek koromsötét
éjszakájáról vallja csak térden állva lehet beszélni, tudja, mint malomkő a búzát,
mindannyiunkat megőrölnek, ez természetesen fáj, de életadó gabonává válhatunk, ha
méltósággal viseljük el a megpróbáltatásokat. Tapasztalataiból merítve szól a halállal való
szembenézésről, és az oda vezető út feladatairól, a segítés lehetőségeiről. Végül mesél arról,
mi várhat ránk, mikor a földi ajtó bezárul mögöttünk, a hatalmas mennyei ablakról, az égi
szurkolótáborról, az ajándékba kért ötven körömről, az örökélet tevékenységeiről...
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bojte_csaba.az-igazgyongy-fajdalombol-szuletik.html

Jöttem, hadd lássalak
D. Tóth Kriszta
Az élet döntések sora, s mindenki maga dönti el, hogy az
álmait vagy a kiszámítható biztonságot választja-e.
D. Tóth Kriszta regényének főhőse, Bora is meghozza
a maga döntéseit, amelyek aztán nem csak az ő sorsát,
hanem szeretteinek életét is alapjaiban határozzák meg.
De vajon képes-e Bora időben belátni, ha rossz döntést
hozott, és jóvá lehet-e tenni a mulasztásokat?
A Jöttem, hadd lássalak lapjain nemcsak egy korszak
elevenedik meg a maga teljességében, hanem a kollektív
és átélhető emberi érzések is: a szerelem, a fájdalom,
a gondoskodás. A kötet egy ember sorsának regénye.
Ott kerül bele a csoda, hogy általa mindannyian a saját
sorsunkra ismerhetünk rá.
A Jöttem hadd lássalak történetét a szerző édesanyjának élete inspirálta, s ezáltal hihetetlenül
személyes vallomás és búcsú is egyben. A kötet azonnal sikerkönyv lett, amikor 2013-ban
először került nyomtatásba, most pedig új, átdolgozott kiadásban, a szerző előszavával
kiegészítve jelenik meg.
"A Nők Lapjánál pörgött a verkli, de amikor le tudtunk ülni kávézni, Kriszta mindig csillogó
szemmel mesélt a tervéről. Hogy megpróbálja majd, hogy ezt tervezi: elengedett kézzel teker
majd, behajt a távoli múltba, a fájdalmas és gyönyörű gyerekkorba. Számot vet majd,
megkeresi önmagában az édesanyját. Talán lesz tanulság, talán nem. Biztattam, fúrjon le
bátran. Hogy ennyire mélyről hoz majd fel leletet, magam sem gondoltam volna."
Grecsó Krisztián
D. Tóth Kriszta író, műsorvezető, főszerkesztő, a Forbes magazin szerint az egyik
legbefolyásosabb nő a magyar médiában. A kilencvenes évek végén tűnt fel az RTL Klub
képernyőjén, majd a Magyar Televízió szerkesztőjeként és brüsszeli tudósítójaként dolgozott.
A Nők Lapja egyik legnépszerűbb szerzője volt, saját tévés show-műsort is vezetett. Két
évtized után szakított a televíziózással, írt két regényt (Jöttem, hadd lássalak, Húszezer
éjszaka), 2015-ben pedig létrehozta a WMN.hu online magazint és a hozzá tartozó YouTube
csatornát. Az UNICEF magyarországi jószolgálati nagykövete és nem utolsósorban édesanya.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/jottem-hadd-lassalak-6.html

Azt mondták, egyedül jöjjek - Utazásom a dzsihád
frontvonalai mögött
Souad Mekhennet
Souad Mekhennet, a Németországban született és tanult
újságírónő, egész életében egyensúlyozott neveltetésének
két oldala, a muszlim és a nyugati között. Úgy döntött,
közvetítő hangja lesz e két kultúrának, amelyek túl
gyakran értik félre egymást.
Lenyűgöző és megkapó könyvében elkísérhetjük
Mekhennetet azokba a német városnegyedekbe, ahol a
9/11 végrehajtói radikalizálódtak, azokra az iraki
környékekre, ahol szunniták és síiták fordultak egymás
ellen, a török-szíriai határra, ahol mindennapos az Iszlám
Állam jelenléte. Észak-Afrikában járva bemutatja, miért
nem váltotta be ígéreteit az arab tavasz, Londonban
felfedi az Iszlám Állam hírhedt kivégzője, "Dzsihád John" kilétét, majd Nyugat-Európában
azt kutatja, miért lesznek a fiatalokból dzsihádista terroristák. Származásának köszönhetően
Mekhennet felkereshette az al-Káida, a tálibok, az Iszlám Állam és szövetségeseik belső
köreinek tagjait - amikor azt mondták neki, menjen egyedül egy interjúra, sosem tudta, mi
várja, amikor megérkezik. Souad Mekhennet megbízható kalauzként viszi magával az olvasót
a komor címlapsztorik mögötti emberi történetek világába, amiket nem fogunk egyhamar
elfelejteni.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/azt-mondtak-egyedul-jojjek.html

Amikor rád találtam
Catherine Ryan Hyde
Mikor Nathan McCann egy félig eltemetett csecsemőt talál
az erdőben, azt hiszi, holttestre bukkant. De a gyermek már
első mozdulatával örökre megváltoztatja Nathan életét.
A csecsemő vér szerinti nagyanyjához kerül gondozásba,
de Nathan úgy érzi, immár eltéphetetlen kötelék fűzi őket
össze. Egyetlen szívességet kér csupán: szeretné, ha az
asszony egy nap bemutatná őt a gyermeknek, és
elmondaná neki, hogy Nathan talált rá az erdőben.
Telnek az évek, és Nathan azt hiszi, az idős nő
megfeledkezett ígéretéről. Ám egy napon zaklatott és
dühös fiú kopog be hozzá, kezében bőrönddel.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/amikor-rad-talaltam.html

Istenek és emberek
Kepes András
Három magyar házaspár egy svájci luxusvillában reked. A
természet fenyegető árnyékában, a válogatott gasztronómia
finomságok mellett terítékre kerül a múltjuk és a jelenük,
miközben konfliktusaikban felsejlik napjaink emberének
drámája az erkölcsi és szellemi kapaszkodóit vesztett
világban. Nem csak az emberek esnek csapdába, hanem
kelepcébe kerül a szerelem és a szexualitás, a barátság és a
gyanakvás, a bírvágy és a hatalom, s talán még a párbeszéd
esélye is...
Kepes András új regénye a Tövispuszta és a Világkép
drámai folytatása.
"Minden megváltozik, minden másról szól már ma is, mint
amiről a politikusok papolnak és amitől az emberek
szoronganak, vélte Ézsiás Benedek. Szétfeszítette a tudat,
hogy már soha senkit nem tud meggyőzni semmiről, mert megtagadták őt a szavak. Persze,
gondolta, lehet, akkor se tudná megértetni magát, ha megmaradt volna a beszéde, hiszen hány
ékesszóló, okos ember figyelmezteti az emberiséget, hogy mi vár rá, ahogy a próféták is hiába
üvöltözték a jövendölésüket és az átkaikat. Az emberek saját előítéleteik rabjai, és a
cellájukba nem szűrődik be más gondolat, csupán saját véleményük visszhangjának
örvendeznek."
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/kepes_andras.istenek-es-emberek.html

A boldog hülye és az okos depressziós
Kepes András
,,Régóta foglalkoztat a kérdés, vajon miért gondolják az
emberek, hogy a tudatlanság a boldogság, és aki
igyekszik felelősen szemlélve megérteni a világot, csak
pesszimista lehet. Holott valamennyien szeretnénk
egyszerre boldogok, okosak, sikeresek és optimisták
lenni, és ilyesmit kívánunk a gyerekeinknek is. Úgy
döntöttem, saját (kísérleti terepemre), az életemre
támaszkodva, a kultúrtörténet és a tudomány
segítségével a végére járok, lehetséges-e ez egyáltalán."
Kepes András önironikus könyvében azt kutatja,
lehetünk-e boldogok egy átalakuló és ellentmondásos
világban. Csak a leegyszerűsítő magyarázatokban
hiszünk, vagy képesek vagyunk - akár a kétellyel is megbarátkozva - kritikusan szemlélni
önmagunkat és a jövőnket?
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/kepes_andras.a-boldog-hulye-es-az-okos-depresszios.html

