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Te is voltál kicsi, dédpapa? 

 

Bartos Erika 

 

Hogyan lesz a kisbabából óvodás, majd 

iskolás gyerek, kamasz, felnőtt, szülő, 

nagyszülő és dédszülő? Hogyan követi a 

gyerekkort a felnőttkor, majd az időskor? 

Hogyan érlelik lelkünket a jó és rossz 

emlékek? 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bartos 

erika.te-is-voltal-kicsi-dedpapa--1.html 

 

 

Fityfiritty - Mese az órákról 

Szepes Mária 

Tikitaki bácsi műhelyében egymás hegyén-hátán 

sorakoznak az órák. Van köztük díszes falióra, 

kakukkos és zenélő óra, ócska vekker. A műhely apró 

lakója Fityfiritty, a fecsegő törpepapagáj. A huncut 

madár mindent megjegyez, amit csak hall, és azon 

nyomban kifecsegi. Szemtelenkedéseiből aztán annyi 

galiba származik, hogy az órásmester elhatározza, 

elajándékozza a bőbeszédű papagájt. Igen ám, de éjjel 

tolvajok látogatják meg az órásműhelyt.. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szepes_maria.fityfiritty-

1.html 
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Survival 1. - Az Amazonas sűrűjében 

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 stratégiákról. 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/andreas_schluter.survival-1-az-

amazonas-surujeben.html 

 

 

 

Itt egy szoba, és rád vár... - Raoul Wallenberg 

története 

Ingrid Carlberg 

Raoul Wallenberg másmilyen életet képzelt el 

magának. Nem kereste a hős szerepét, még csak 

kalandra sem vágyott. 1944 háborús tavaszán töltötte 

be 32. évét, és egy kis kereskedelmi vállalatnál 

dolgozott, amely libákat, pulykákat és tojásport 

importált Magyarországról. Építészmérnöki 

végzettségével az üzleti életben szeretett volna karriert 

elérni, de nehezen találta a helyét. 

Akkor kezdődött a vészkorszak Magyarországon. Egy 

amerikai-svéd akciót terveztek az európai zsidóság 

maradékának megmentésére. A svéd kormánynak 

valakit Budapestre kellett küldenie, de kit? Véletlen 

események sorozata következtében Raoul Wallenberg 

került a figyelem középpontjába. 

Fél évvel később több ezer magyar zsidó a fiatal svédnek köszönhette életben maradását. 

1945 januárjában Raoul Wallenberg szabad akaratából a szovjet csapatok elé ment a 

szétbombázott Budapesten. Soha többet nem látta viszont Svédországot. 

Az Itt egy szoba, és rád vár nemcsak egy fantasztikus, lélegzetelállító történet, hanem egy 

nagyszabású kutatómunka eredménye is eddig ismeretlen archívumokban. A történelemben 

először olvashatjuk Raoul Wallenberg teljes élettörténetét, már amennyire ez ma 
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megismerhető a rendelkezésre álló forrásokból - gyermekéveit, a háborús Stockholmban tett 

korai karrierpróbálkozásait, a drámai budapesti féléves tartózkodását, letartóztatását és a 

szovjet börtönben töltött időt, de a sorsával kapcsolatos, egészen napjainkig tartó politikai 

játszmákat is. Először követhetjük Raoul Wallenberg családjának történetét a tragikus 

diplomáciai kudarcok sorozatának tükrében. 

Új választ kapunk arra a kérdésre, hogyan lehetséges, hogy Raoul Wallenberg a Fehér Ház 

politikai szemléletváltása következtében az 1970-es évek végére amerikai hőssé válik. 

Az író, Ingrid Carlberg tudományos pontossággal kidolgozott műve közérthető és megrázó 

olvasói élményt nyújt, amelyben a történelem ismert személyiségei kelnek életre. Raoul 

Wallenberg, az ember, előlép az árnyak közül, moszkvai élete úgyszintén. A beillesztett 

jelenkori történetek mélyebben segítenek megérteni, hogy mi, és miért történt. 

Egy valóban izgalmas, vonzó, karakteres és kimerítő portré erről a titokzatos emberről - ennél 

talán történész soha jobban nem tudott megközelíteni egy valóságos embert és feltárni az 

igazságot a sorsáról. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/itt-egy-szoba-es-rad-var-raoul-wallenberg-tortenete.html 

 

Fehér rózsa 

Eoin Dempsey 

A második világháború árnyékába két idegen számára a 

legnagyobb kockázat: megbízni egymásban... 

1943 decembere. Hitler hatalomra kerülése előtt a 

Gerber-család nyári lakja visszhangzott a nevetéstől. 

Most, hogy mély hótakaró borítja a Fekete-erdőt, a 

német másként gondolkodó, Franka Gerber egyedül 

van, és úgy érzi, hogy kilátástalan az élete. A hazájában 

tomboló a fanatizmus és a brutalitás miatt elvesztette az 

édesapját valamint az öccsét, így már nincs miért élnie. 

Ekkor észrevesz egy eszméletlen pilótát a hóban, aki 

Luftwaffe-egyenruhát visel, és az ejtőernyője libeg a 

szélben. Franka nem akarja, hogy a férfi ott haljon meg, 

így elviszi a családja mindentől távol lévő faházába - 

annak ellenére, hogy gyűlöli a rezsimet, amit a katona 

képvisel. De amikor kiderül, hogy nem az, akinek tűnik, Franka versenyfutásba kezd az 

idővel, hogy felfedje a pilóta valódi személyazonosságát. A gyenge kötelékük nagyon 

megszilárdul, de roppant veszélyessé is válik. Miközben nyomukban a Gestapo, vajon 

megbízhatnak-e egymásban annyira, hogy erőiket egyesítve végrehajtsanak egy küldetést - 

ami pedig nem csak a háború kimenetelét, de az életüket is örökre megváltoztatja? 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/feher-rozsa--1.html 
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Az élet Henry után 

Eithne Shortall 

Grace bárhol jár is, mindenhol a szerelmébe, Henrybe 

botlik. Csak az a bökkenő, hogy Henry halott. Két 

hónappal korábban hunyt el, hatalmas űrt hagyva Grace 

szívében. Egy este azonban betoppan, hogy megjavítsa 

a bojlert, a lány pedig nem tudja eldönteni, hogy 

hallucinál, vagy egyszerre valamiféle természetfeletti 

erőre tett szert, amellyel képes feltámasztani a holtakat. 

Ám szó sincs arról, hogy megbolondult volna, az előtte 

álló ember nem Henry, csupán egy rá kísértetiesen 

hasonlító férfi, Andy. 

Grace Andy rabjává válik. Ez az idegen számára Henry, 

ugyanakkor mégsem ő. A lányt minden arra 

emlékezteti, ami valaha az övé volt. Kettejüknek 

tökéletes élete lehetne, de vajon valóságos is? 

Eithne Shortall mély líraisággal és csipetnyi humorral 

megírt regénye letehetetlen történet az élet körforgásáról. 2018-ban az Irish Independent ezt a 

kötetet választotta az év könyvének. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/az-elet-henry-utan.html 

 

Magyar kincsek, ereklyék - Múltidéző tárgyi 

emlékeink 

Illés Andrea 

Magyar kincsek, ereklyék című kötetünkben a 

magyarsághoz fűződő értékes, múltidéző tárgyi 

emlékeket szedtük csokorba, felidézve a hozzájuk 

kapcsolódó, fordulatos históriákat és érdekes életeket. 

E mesélő tárgyak többé nem múzeumok, kincstárak 

vitrinjében raboskodó néma emlékek csupán, hanem 

"ők" maguk a megelevenedett történelem - finoman 

egymásba sodorják a múltbeli eseményeket és az 

emberi sorsok fonalát. Koronázási kincsek, írott 

emlékek, kultikus tisztelettel övezett tárgyak és 

pompás ötvösremekek - egy kötetben. Kizárólag 

olyan ma is meglévő kincsek kerültek bele a 

gyönyörűen illusztrált válogatásba, amelyek 

egyediségüknél, a hozzájuk fűződő történésekből és 

érzelmekből kifolyólag mindenekelőtt nekünk, magyaroknak jelentenek kiemelt értéket - 

magukba sűrítik népünk múltját, mintegy összefoglalva a honfoglalástól eltelt több mint 1100 

esztendőt. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/magyar-kincsek-ereklyek-3.html 
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77 magyar népi játék 

Beke Mari 

A hetes mágikus szám, szinte minden mesében 

szerepel - de a hetvenhét kétszeresen is az! A 

sárkánynak sokszor van hét feje (ebben a 

könyvben is szerepel egy sárkány, de ne ijedjetek 

meg, ő nem hétfejű, inkább százlábú). Illyés 

Gyula sem véletlenül fűzött egybe 77 magyar 

népmesét: el akarta varázsolni olvasóit. Ennek a 

könyvnek is ez a célja: a varázslat, csak épp Beke 

Mari módra. És ő hogyan csinálja, talán 

boszorkány? Vagy varázsló? Egyik sem! Nem a 

semmiből kapkodja elő a csodákat (füled mögül a 

tojást vagy a nyuszit cilinderből), hanem lelkes 

gyereksegédei dolgoznak a keze alá, ő pedig 

vezényel: így készül el a murisan riasztó busó 

maszktól a lebegő szalmaangyalon át az agyag 

tűzoltózenekarig vagy a karcolt tökdudáig rengeteg játék. Mindegyik technikája még abból a 

messzi-messzi korból származik, amikor a szülők és csemetéik nem a boltban vagy az 

interneten vették meg a játékokat, hanem ők maguk csinálták.  

Beke Mari és a sok, a könyvben szereplő 6-14 éves gyerek mind azt szeretné, hogy te is 

csatlakozz hozzájuk, és fedezd fel, milyen fantasztikus dolog a két kezünkkel alkotni, hiszen 

már az is játék! Kalandra fel! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/77-magyar-nepi-jatek.html 

 

Születésnap - Brúnó meséi 

Bartos Erika 

A születésnap minden kisgyerek életében fontos 

ünnep, az első hét év pedig meghatározó. Így van 

ez Brúnó életében is. 

A kötetben, születésnapjai tükrében, 

végigkövethetjük a hétéves fiúcska növekedésének 

történetét "nulladik születésnapjától", vagyis a 

születésétől kezdve. Ahogy múlnak az évek, egyre 

több gyertya kerül a születésnapi tortára, Brúnó 

pedig megéli a dackorszakot, a kíváncsi 

kérdezősködés időszakát, óvodás lesz, aztán már 

iskolába készül, és mindeközben egyre többet tud 

meg a világról, a felnőttekről, a többi gyerekről és 

az emberi érzésekről. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szuletesnap-23.html 
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