Májusi könyvajánló

Áfonyka
Varró Zsuzsa
A haja bogyókék, a szeme levélzöld, az orra fitoska;
fitoska orra körül pedig temérdek világszép szeplő virít
ő az aprócska, gömbölyded erdei tündér, Áfonyka. Egy
zúzmarázos, télutói reggelen vidám fütyörészéssel indul
a történet; s máris benépesül az erdő. Ám egyszer csak
szél kerekedik,felemeli Áfonykát a magasba és röpíti
messze-messze az erdő fölött Varró Zsuzsa Édes
Anyanyelvünk pályadíjas, Domján-Udvardy Melinda
bájos rajzaival illusztrált első mesekönyve Varró Dániel
versbetéteivel, játékos nevek, könnyed szójátékok, a
szereplőket jellemző stílusfordulatok, nyelvi ötletek sokaságával vezeti végig ifjú olvasóit
Áfonyka nem mindennapi kalandjain: találkozását a Rettenetes (Krucifix) Rinaldóval, a
négyfejű sárkánnyal, egy igazi királykisasszonnyal és a rettegett erdőnyelővel, mígnem az
első tavaszi reggelen sok viszontagság után visszatér a Gyöngyvirágos Tölgyesbe.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/varro_zsuzsa.afonyka.html

A kacifánt nem elefánt
Bosnyák Viktória
A Csimota Kiadónál megjelent A szomorú
kacagány c. mese folytatása, amely azonban
önálló történetként is olvasható. Kik azok a
kacifántok? Netán vándor elefántok?
Maradhatnak? Menniük kell? A kacok ezt döntik
most el. Ez a kérdés fontos, nagyon kacifontos!
Forrás:
https://www.libri.hu/konyv/bosnyak_viktoria.akacifant-nem-elefant.html

100 Benedek Elek - mese - Válogatás a
legnagyobb magyar mesemondó történeteiből
Benedek Elek
Nemzedékek sora nőtt fel Benedek Elek, a nagy
mesemondó történetein. A legendás író és
mesegyűjtő jóvoltából maradt ránk nemzetünk
korábban szájhagyomány útján terjedő
kultúrkincse, neki köszönhetően meríthetünk a
legtisztább forrásból, a népművészetből. Gazdagon
illusztrált kötetünkben százat nyújtunk át Benedek
Elek halhatatlan történeteiből, közte olyan
ékköveket, mint a Szélike királykisasszony, a
Gyöngyike vagy a Fadöntő. A 100 Benedek Elekmese tökéletes olvasmány az egész család
számára: a szülők és nagyszülők újra átélhetik
gyermekkoruk legszebb pillanatait, a gyermekek
pedig ízelítőt kaphatnak a legnagyobb magyar
mesemondó csodálatos világából.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/benedek_elek.100-benedek-elek-mese.html

Rumini Tükör-szigeten
Berg Judit
Elég a kalandokból!
Amikor a Szélkirálynő legénysége megpihen a
Gyöngy-lagúnában, és békésen fagyizgatva napoznak
és úszkálnak, egészen biztosan úgy érzik, hogy most
egy ideig végre nyugalom lesz körülöttük.
De persze nem is lenne ez egy igazi Rumini-könyv,
ha a számításaikat nem húzná keresztbe néhány
ártalmatlannak tűnő, ám annál veszélyesebb
higanyhidra, aminek a mérgétől Sajtos Rozi nemcsak
gondolatolvasó lesz, de ha nem tesznek valamit
sürgősen, az egész teste ezüstté fog válni...
Állítólag az ellenszer egy bizonyos Tükör-szigeten
található. Csakhogy a térképen jelölt helyen két
egyforma sziget áll! Az egyik a másiknak tükörképe,
és mindkettő nagyon veszélyes! De vajon melyik az
igazi, és hol rejtőzik a gyógyszer?
Minden titokra fény derül a Rumini kilencedik részéből, még arra is, mi rejtőzik a tükör
mélyén!
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/berg_judit.rumini-tukor-szigeten.html

Magyarország természeti kincsei
Fucskár Ágnes - Fucskár József Attila
A mai kor embere sokkal inkább uralkodni
próbál a természet felett, mintsem visszatalálni
ahhoz a kapcsolódáshoz és harmóniához, mely
az emberi lélek és a természet között mindig is
megvolt. Hamarabb veszünk repülőjegyet egy
távoli országba, mint hogy belföldi utazásra
induljunk.
A neves pécsi fotós házaspár, Fucskár Ágnes és
Fucskár József Attila ezt az anomáliát igyekszik
orvosolni legújabb munkájával, amely csodás
körképet tár elénk Magyarország természeti
kincseiről. Igazi kedvcsináló ez az album,
hiszen elég belelapozni, és máris úrrá lesz
rajtunk a vágy, hogy mindezt a csodát élőben is
láthassuk. Szilvásvárad, Gemenc, Dunakanyar felsorolni se lehet, hány szebbnél szebb zuga
létezik kicsiny hazánknak. Nem is marad más
hátra, mint hogy jó olvasást és jó utat kívánjunk!
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/fucskar_agnes.magyarorszag-termeszeti-kincsei-3.html

A szárd szikla
Borsa Brown
Vágyak egy sziget kapujában
Virginia Angels, a fiatal amerikai lány, egy szerelmi
csalódás után Szardíniára utazik. Semmit sem tud a
szigetről, de hamar felfedezi a szépségét, az ízeit, az
embereket, miközben lehetetlenebbnél lehetetlenebb
helyzetekbe keveredik. A véletlenek folyton egy
idegen, ám felettébb karakán férfi útjába sodorják,
aki nemcsak ostorozza a lányt, hanem felkelti az élet
utáni vágyat is benne. Virginia rádöbben, hogy a
"szárd szikla" nem csupán köveket takar, hanem egy
erős és határozott férfit is.
A röpke nyaralás azonban megváltozik, amikor
kiderül, hogy ki a titokzatos férfi. Rejtett
egyezségük az őrület és az észszerűség határán
mozogva taszítja őket egy olyan élethelyzetbe,
amellyel nehezen barátkoznak meg.

Vágyak, cselszövés, fájdalmak és szenvedély egy szigeten, amely szerelembe ejti az embert,
és örökre megpecsételi a sorsát.
Borsa Brown, az erotikus-romantikus regények népszerű írónője ezúttal egy könnyed,
szórakoztató, ám emberi lelket boncolgató, perzselő érzelmekkel megtűzdelt nyári történetbe
repíti az olvasót.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/borsa_brown.a-szard-szikla.html

Erdei hajtás
Bársony István
Bársony István (1855-1928) író, publicista, az
utókor számára főképpen vadászíró.
Magyarországon elsőként ő ábrázolta irodalmi
szinten az élő természetet, a szabadon élő állatok
világát és az ember viszonyát a környezetéhez. Több
mint negyven éves írói pályafutása a későbbi
generációk számára minta volt és iránymutatás.
Tárcáinak és egyéb írásainak száma a jelenlegi
kutatások szerint megközelíti a kétezret, de ezeknek
még fele sem jelent meg könyvben, így volt miből
meríteni. A kiadó által 2016-ban megjelentetett
Tavaszi szalonkázás után ez már a második kötet
Bársony Istvántól olyan írásokkal, amelyek régóta
lapulnak régi újságok töredezett lapjain.
Olvashatunk sikeres és sikertelen vadászatokról, a
természet és a benne élő állatok megfigyeléséről,
erdei és pusztai barangolásokról, eltűnő
mocsárvilágról. Puskákról, természettudományi kiállításról, József főhercegről, Herman
Ottóról és régi vadásztársakról.
Azoknak ajánljuk a könyvet, akik a mai rohanó életmód mellett is szeretnék megismerni és
átélni ennek a régi világnak a hangulatát.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/barsony_istvan.erdei-hajtas.html

Hetvenkedő
Vámos Miklós
Nagyjából húsz éve írok limerickeket, és ezekben az
ötsorosokban fejezem ki a lehető legrövidebben
bánatom és örömöm, azaz önmagamat. Egyszer csak
mi történt? Hetven lettem. Szóval, itt az ideje, hogy
hetvenkedjem. Bocs a szóviccért, de tényleg.
Megkértem Szabó T. Anna költőt, hogy az általam
kiválogatott ötsorosokból (ez a készlet negyven
százaléka) jelölje meg azokat, amelyeket kihagyna.
Ő ehelyett visszaimádkozni akart néhányat. Nem
hagytam. Előszavából idézek, pirulva: "Nagy kincs az
ilyen, magas színvonalából soha nem engedő író, akit
még életében megért és szeret a nagyközönség, akinek
gyógyírként, ajándékba is megveszik és boldogan
ajánlják a regényeit... Az új Vámos-könyv azért is
nagy dobás, mert legjobb tudomásom szerint példátlan
vállalkozás: nemcsak a magyar limerick történetében
lesz fontos lépés, de az egész műfajba hoz új színt azzal, hogy önéletrajzi, mondhatni lírai
limerickeket sorakoztat a klasszikus limerickek mellé, és egy teljes köteten át variálja és teszi
izgalmassá a versformát."
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/vamos_miklos.hetvenkedo-2.html

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/Uzenet-odaatra-16.html

Csernobil - Tények, okok, hiedelmek
Aszódi Attila - Szatmáry Zoltán
A csernobili katasztrófa valószínűleg örökre a
világtörténelem részévé vált, akárcsak Pompeji vagy
Hirosima tragédiája. Hiába telnek el évtizedek, újabb
és újabb generációk akarják megismerni és megérteni,
hogy pontosan mi történt 1986. április 26-án. Éppen
emiatt született meg 2005-ben az immár klasszikussá
vált Csernobil - Tények, okok, hiedelmek című könyv,
melynek szerzői szakmai küldetésüknek érezték, hogy
tisztázzák mindazt, amit csak lehet. Szakszerűen,
ugyanakkor mindenki számára érthető módon
ismertették a csernobili atomerőmű típushibáit, a
súlyos baleset okait és lefolyását, valamint az ahhoz
vezető műszaki, társadalmi és politikai okokat, a
kibocsátott radioaktív szennyezés földrajzi eloszlását
és annak egészségügyi következményeit. Részletesen
kitértek a korabeli és a későbbi tájékoztatás
ellentmondásaira, a média és a szakemberek
felelősségére is. Hozzáértésük és alaposságuk miatt a
mű ma is alapvetésnek számít a témakörben.
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/aszodi_attila.csernobil-8.html

