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Szederberek összes meséje
Jill Barklem
A brit gyermekkönyv-illusztráció legszebb és
legértékesebb hagyományait követi Jill Barklem
csodaszép mesesorozata, a Szederkert. A meseíróillusztrátor saját bevallása szerint saját gyermekkori
fantáziavilágát öntötte rajzokba, szövegbe, amikor
megálmodta és lerajzolta Szederkert bűbájos, egérkék
lakta világát. Az első négy mese (Tavaszi történet,
Nyári történet, Őszi történet és Téli történet;
eredetileg 1980-ban jelentek meg Angliában) egy
teljes évet beszél el az ő csip-csup örömökkel,
bánatokkal teli életükből az idealizált viktoriánus kort
idéző angol táj kies ölén. A növényeket, a csodaszép
tárgyi környezetet, Szederkert fatörzsbe, gyökér és
bokor alá épített házikóit, a romantikus ruhákba
öltözött egérkéket, a varázslatos belső tereket minuciózus pontossággal és részletességgel,
megkapó bájjal, kedvességgel, sokszor természethűen ábrázolja Jill Barklem, így a történet
vonzereje mellé egyenrangúként csatlakozik fel a képnézegetés élménye. A jelen
kiadványban a teljes Szederkert-mesesorozat helyet kapott, így a fent említett írásokon kívül
olvashatjuk A titkos lépcső, A Nagy-hegyek, a Tengeri történet és a Kispipacs babái című
történeteket is. A gyönyörű, szívmelengető mesekönyv a legkisebbektől kezdve mindenkinek
ajánlható, aki rajong a Beatrix Potter-ihlette hagyományos angol mesevilágért.
Forrás: https://konyvtar.kello.hu/kelloshop/webshop/cikk/adatlap.xhtml?prodId=128299&mnId=5

Öreg néne őzikéje
Fazekas Anna
A törött lábú őzgidát meggyógyító öreg néne annyira
közismert, hogy már-már azt hinnénk, népmesei alak,
pedig Fazekas Anna írta, és Róna Emy rajzolta meg őt.
A népdalszerűen egyszerű, fülbemászó rímek
kitörölhetetlenül emlékeinkbe vésődtek, és elkísérnek
minket óvodáskorunktól egészen addig, amíg majd
egyszer, nagyszülőként mi magunk elmeséljük ezt a
történetet az unokáinknak.
"Mátraalján, falu szélén
lakik az én öreg néném,
melegszívű, dolgos, derék,
tőle tudom ezt a mesét..."

Mindenki ismeri ezt a mesét, ezeket a rímeket és ezeket a rajzokat, akinek valaha mesét
olvasott az anyukája, a nagymamája vagy az óvó néni. Egyszerűbben szólva, aki
Magyarországon volt kisgyerek valamikor az elmúlt bő fél évszázadban. A törött lábú őzgidát
meggyógyító öreg néne annyira közismert, hogy már-már azt hinnénk, népmesei alak, pedig
Fazekas Anna írta, és Róna Emy rajzolta meg őt. A népdalszerűen egyszerű, fülbemászó
rímek kitörölhetetlenül emlékeinkbe vésődtek, és elkísérnek minket óvodáskorunktól egészen
addig, amíg majd egyszer, nagyszülőként mi magunk elmeséljük ezt a történetet az
unokáinknak.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/fazekas_anna.oreg-nene-ozikeje--3.html

Csillagok - Mi Micsoda - Az égbolt fénylő csodái
Manfred Baur
Az éjszakai égboltot ragyogó csillagok borítják.
A modern távcsöveknek köszönhetően a
csillagászok feltárják előttünk a világegyetem
csodáit. Megismerhetjük a lenyűgöző gázködöket,
a távoli galaxisokat. Megtudhatjuk, hogyan
keletkeznek a titokzatos fekete lyukak, és mik az
aktív galaxisok.
Tudod miért szippant be mindent a fekete lyuk?
Pillants be a csillagok születésének rejtelmeibe,
és kövesd végig az életútjukat! Légy tanúja egy
hatalmas szupernóva felrobbanásának!

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/manfred_baur.csillagok-mi-micsoda.html

Higgy nekem - II. trilógia - Iskolák versenye 2. rész
Leiner Laura
Már ötödik napja tart az IOV, és a címvédő piros csapat
még mindig versenyben van, méghozzá nem is akárhogy; a
résztvevők és szervezők is őket tartják az egyik
legesélyesebbnek a győzelemre.
Az otthoniak azonban továbbra is kétkednek, számukra az
idei Szirtes-csapat mindörökre megbélyegzett társaság
marad, amelynek negatív megítélését IOV - részvétele és eredménye sem változtatja meg.
Kocsis igazgató próbál tenni ez ellen, és mindent bevetve
igyekszik megkedveltetni a négy versenyzőt a
szirtesesekkel, miközben a Hortobágyon egyre kiélezettebb

a verseny, Sára, Rajmund, Vivi és Dominik pedig az események sodrásában szép lassan
rádöbbennek, hogy nemcsak sorstársakra, de barátokra is találtak.
Sőt, talán még annál is többre...
A Higgy nekem az Iskolák versenye második trilógia második része.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/leiner_laura.higgy-nekem.html

A keresők
Berg Judit
A Seuso-kincs nyomában
Egy fesztiválozás reményében Az őrzőkből megismert
középiskolások nyári munkát vállalnak a Balaton
közelében, ahol hamarosan gyanús alakok bukkannak
fel körülöttük. Renard felügyelő Párizsból nyaralni jön a
gyerekeivel a Balatonra, ám pihenésük közben a magyar
gimnazistákkal együtt szövevényes bűnügybe
bonyolódnak, amely egyre szorosabban kapcsolódik a
Seuso-ezüstökhöz. Ez a páratlan értékű együttes az
előkerülése óta bűntények és gyilkosságok
középpontjában áll, és a mai napig számtalan rejtély
övezi.
- Gondolom, megérhet pár ezer dollárt - rukkolt elő találomra egy számmal Jupi.
- Közel jár, Jurák úr, de nem egészen - mosolyodott el Földvári. - A teljes kincsleletnek
százmillió font, vagyis nagyjából negyvenmilliárd forint lett volna már a kikiáltási ára is, de
akkori birtokosa, egy bizonyos Lord Northampton a tervezett aukción ennél sokkal nagyobb
összegre számított.
- Azta! - tátotta el a száját Jupi. - És hol van most ez a kincs?
- Itt Budapesten, a Nemzeti Múzeumban.
- Micsoda? Megvették ennyiért a lordtól? És különben is, ha egyszer Szasza nagymamájának
faluja mellett találták meg, hogy került ehhez az emberhez, és miért kellett tőle megvenni? Ő
ölte meg a régészeket?
- Az ügy ennél sokkal szövevényesebb - jelentette ki Földvári.
Az őrzők 2020-ban Az év ifjúsági regénye diákzsűrijének díját nyerte el. A folytatása Berg
Judit legújabb kalandos krimije: A keresők, amelyben a történelem, a régészet és a közelmúlt
valós eseményei fordulatos bűnügyi történetté fonódnak össze. A gimnazistákat mind
sebesebben sodorják magukkal az események, miközben az olvasóval együtt betekintést
nyernek a 4. századi Pannónia életébe, a Seuso-kincs történetébe, sőt még talányos délamerikai legendákba is.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/berg_judit.a-keresok--1.html

Balassi Bálint - Az "istentelen" magyar
Benkő László
A XVI. század második felében járunk. Az ország
három részre szakadt. Délről a török nyomul a
Felvidék felé, Erdély szultán adófizetője. A Habsburgházból való királyoknak csak ütközőzóna a magyarok
földje, amely az Oszmán Birodalom támadásaitól védi
őket, de némely magyar főurak legalább annyi gondot
okoznak nekik, mint a törökök. Balassi Bálint 1554ben, az ország egyik leggazdagabb és legnagyobb
hatalmú főrangú családjában akkor látja meg a
napvilágot, amikor a Felvidéken mindennaposak a
török beütések, de az apja sosem marad adós a méltó
válasszal. Harcosnak, vitéznek neveli fiát, és szakítva
a hagyományokkal, nem ereszti Bálintot a bécsi
udvarba tanulni, hanem egy németországi "oskolaév"
után maga veszi kézbe a nevelését. Balassi Bálintban
egyszerre ver gyökeret a művészetek, az irodalom utáni töretlen lelkesedés és a haza ügye
iránti rendíthetetlen tenni akarás. Ez utóbbiban nem ismer megalkuvást, kőkeményen ellenáll
töröknek és Habsburgnak egyaránt, mert azt tartja, mindkettővel le kell számolni a magyar
szabadság érdekében. Nehezen, vagy inkább sehogy nem hajlik a gerince, ahogy az apjának,
és a könnyebb út helyett mindig a nehezebb ösvényt választja. Nem Bécsben és az udvarban
keres barátokat, hanem vitéz szolgái között, velük indul portyákra, és a török rettegi a nevét,
fegyverforgatásban a legjobbak egyike, lengyel földön sorra nyeri a viadalokat, és persze keresi a szép nők társaságát...
Ismerje meg Balassi Bálint igazi, kalandos életét, az első reneszánsz költőnk, vagyis az utolsó
trubadúrunk féktelen és bőségesen buja szerelmi életét, a világirodalmi rangú költőt,
haragjaiban határt nem ismerő nagyúr konfliktusait és kérlelhetetlen harcait, a legfinomabb
ízlésű humanistát! Balassi Bálint máig példája a magyar szellemi élet Európára és a világra
való nyitottságának. "Óh, én édes hazám, te jó Magyarország, Ki keresztyénségnek viseled
paizsát, Viselsz pogány vérrel festett éles szablyát, Vitézlő oskola, immár Isten hozzád!”
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/balassi-balint-8.html

A cégvezető
Háy János
A rendszerváltás éveiben futtatja fel vállalkozását a
címszereplő, Cégvezető. Az író egyetlen szereplőjét
sem nevezi néven, ekként akárki behelyettesíthető ebbe
a törtnetbe, és vélhetően sokan meg is találják majd a
helyüket a regény „szövetében”. A meggyőződése
szerint mindig, minden helyzetben helyesen döntő férfi,
tévedhetetlenül intézi az ügyeit, hiszen a ’90-es évek
óta az oligarchák világába küzdötte fel magát, és egyre
jobban érzi, mivel üzleti érzéke soha nem viszi
tévutakra, hogy anyagi gyarapodásának határa már csak
a csillagos ég lehet. Az imázsához tartozó szeretőket
mindig a kellő időben építi le, hogy soha semmiféle
elköteleződés ne tudja kiszippantani jól
körülhatárolható, biztonságos komfortzónájából.
Egy napon azonban mégis úgy érzi, hogy „kinőtte” régi feleségét, és ekkor különösebb
szívfájdalom nélkül lapátra tesz az asszonyt, mert meggyőződése, hogy az új nő, akit
feleségül választott már sokkal jobban illik társadalmi helyzetéhez… Ennek a férfinek a
jellemrajzát, környezetének hiteles leírását realisztikus képekben festi fel az író, és az először
rendkívül ellenszenves Cégvezető, a történet előrehaladtával már egyre inkább szánandó
„percemberkévé” töpörödik össze. A regény végére már maga is bánja döntését és
visszamenne családjához, régi asszonykájához, gyerekeihez, azonban a felesége ekkor már
továbblépett és a maga teremtette kelepce ekként továbbra is fogva tartja a korábban
önelégült „hőst”…
„A Cégvezető a helyes és helytelen döntéseid könyve, a céljaid és céltalanságaid, a
cselekvésed és a tehetetlenséged könyve.” – ajánlható Háy János soraival a regény.
Forrás: https://konyvtar.kello.hu/kelloshop/webshop/cikk/adatlap.xhtml?prodId=120215&mnId=5

A torony őre
Emma Stonex
Hogyan tartod életben a fényt, ha mindent elnyel a
sötétség? 1972 szilveszter éjjelén egy csónak
közeledik a Maiden Rock-i világítótoronyhoz,
ellátmánnyal és a váltás személyzettel. A kikötésnél
azonban senki sem várja őket. A torony ajtaját
belülről bezárták, ám amikor betörik, a
megrökönyödött emberek senkit sem találnak
odabent: a három toronyőrnek nyoma veszett. Az
asztal megterítve áll, egy el nem fogyasztott
vacsorához. A toronyőrök naplójában az utolsó
bejegyzés egy tomboló viharról szól, pedig az égen
egész héten egy felhő nem sok, annyi sem vonult át.
A toronyban az összes óra nyolc negyvenötkor
megállt. Két évtizeddel később a toronyőrök
házastársait egy újságíró látogatja meg, hogy
kiderítse, mi állhat az eltűnés hátterében.
Ahogy megismeri a feleségek elbeszéléseit és a férfiak utolsó heteit, rég eltemetett titkok
kerülnek felszínre, és igazságok torzulnak hazugságokká, mígnem a múlt fel nem fedi, mi
történt valójában. A valós eseményeken alapuló történet egy igazán fordulatos, magával
ragadó, feszültséggel teli regényben ölt testet.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/a-torony-ore.html

A környezettudatos otthon - 200 nagyszerű ötlet
a fenntarthatóbb élethez
Marcus Franken - Monika Götze
A könyv helyiségről helyiségre vezeti végig az
olvasót az otthonában, és megmutatja, hogy mi
mindent tehetünk azért, hogy életünk „egyszerűen
fenntartható" legyen. Ellenőrizhetjük és
feltérképezhetjük a további takarékoskodás
lehetőségeit is. Ha szeretnénk természetes
anyagokból készült lakberendezési tárgyakat és
ruhákat, vagy energiatakarékos elektromos
készülékeket választani, esetleg bosszant bennünket
a sok szemétbe kerülő csomagolóanyag, a könyv
megmutatja, hogyan lehet a kevesebb erőforrást
igénylő életmód mégis örömteli. A környezettudatos
szemléletváltást mindenki azzal kezdheti, ami
számára a legegyszerűbb, vagy amivel esetleg pénzt
is megtakaríthat. Ez a könyv azoknak szól, akik
fontosnak tartják a fenntarthatóságot a konyhában, a fürdőszobában és a nappaliban, és akik
kíváncsiak arra, hogy megszokott életvitelük csakugyan fenntartható-e.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/marcus_franken.a-kornyezettudatos-otthon.html

