
Novemberi könyvajánló 

 

Legyünk barátok! - Malac és liba 1. 

Tóth Krisztina 
 

Tartsatok velük és legyetek ti is Malac 

és Liba barátai! Ismerjétek meg 

szeleburdi hőseinket, csatangoljatok 

velük az őszi erdőben, és nevessetek 

kalandjaikon! 

 

Tóth Krisztina gyerekeknek és 

szüleiknek egyaránt kedves történetei 

bővelkednek a humorban, melyekkel 

igazi közös, családi élmény lesz a 

meseolvasás. Hajba László részletgazdag, bűbájos rajzain elevenedik meg Malac és Liba. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/legyunk-baratok-6.html 

 

Mesék a Pöttyös házból 

Bartos Erika 
 

Ebben a könyvben Bogyó és Babóca 

tizenhárom kalandját olvashatjuk. A történetek 

sokféle témát körbejárnak, színre lépnek a 

tűzoltók, a kukásautó, a kéményseprő, a 

bogárkák bűvészkednek, bújócskáznak, 

KRESZ-pályát építenek, bodzát szednek, azt is 

megtudhatjuk, hogyan lesz az ebihalból béka, 

és ki készítette el Döme szemüvegét. 

A katicalány és a csiga történetei a 2004-es 

első kötet óta számos elismerést szereztek, a 

sorozat megannyi jótékonysági ügyet szolgál, a 

kötetek több nyelven is megjelentek. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bartos_erika.mesek-a-pottyos-hazbol.html 
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A karácsonyi malac 

J. K. Rowling 
 

A hétéves Jack mindennél jobban szereti a 

plüssmalacát. Aztán egyszer - épp szenteste napján - 

az undok mostohanővére kidobja Püsmacot az 

autóból! Hiába kap helyette a fiú egy sokkal szebb 

plüsst, imádott kedvencét nem pótolhatja. Ám 

karácsony éjjele a csodák ideje, amikor minden 

életre kelhet... Így aztán Jack és bosszantó új játéka, 

a karácsonyi malac kockázatos utazásra indul az 

Elveszettek Birodalmába, hogy kimentsék a fiú 

legjobb barátját a szörnyűséges, játékpusztító 

Veszejtő markából. A veszélyes kalandban 

segítségükre van egy beszélő uzsonnásdoboz, egy 

bátor iránytű és egy Remény nevű szárnyas lény, de 

igyekezniük kell, mert ha nem találják meg 

Püsmacot még éjfél előtt, soha nem jutnak haza! 

 

Szívet melengető, izgalmas történet arról, mit jelentenek a gyerekeknek a játékok. J.K. 

Rowling legújabb könyvének, amelyhez a méltán népszerű Jim Field készített kedves 

illusztrációkat, vitathatatlanul ott a helye a klasszikus családi kedvencek között. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/a-karacsonyi-malac.html 

 

Nyúl Péter adventi kalendáriuma 

Beatrix Potter 
 

Péter előre örül a karácsonynak. Itt az ideje a hónyúl 

építésnek, az ünnepi illatoknak, a finom 

csemegéknek és az ajándékcsomagolásnak - Péter 

szerint a december a legizgalmasabb, legszebb része 

az évnek. 

Ez a szívmelengetően szép kötet alkalmat ad arra, 

hogy családi vagy baráti találkozások idején 

meseolvasással és vidám kézműveskedéssel töltsük 

együtt az adventi várakozást. 

 

A Beatrix Potter hangulatát idéző csodás mesét 

Szabó T Anna fordította.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/beatrix_potter.nyul-

peter-adventi-kalendariuma.html 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/jk_rowling.html
https://www.libri.hu/konyv/a-karacsonyi-malac.html
https://www.libri.hu/szerzok/beatrix_potter.html
https://www.libri.hu/konyv/beatrix_potter.nyul-peter-adventi-kalendariuma.html
https://www.libri.hu/konyv/beatrix_potter.nyul-peter-adventi-kalendariuma.html


A tűzoltók  

Andrea Erne (szerk.) 
 

A Scolar Kiadó és a német Ravensburger 

együttműködéseként létrejött gyermekkönyv-

sorozat az óvodásoknak és a kisiskolás korúaknak 

kínál látványos, szórakoztatva tanító könyveket. A 

képeskönyvek színes ábrái, az életkornak megfelelő 

igényes szövegek játszva ismertetik meg a 

gyermekekkel környezetüket, a tudomány és a 

természet világát. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/A-tuzoltok-25.html 

 

 

 

 

 

 
Csillagokban írt sorsok 
Gill Thompson 
 

"Melegszívű történet szeretetről, veszteségről és 

fáradhatatlan emberségről." - Kathryn Hughes, 

írónő 

 

Emberség az embertelenségben, remény a 

reménytelenségben 

 

Valóban megtörtént, több ezer zsidó gyerek 

menekült el a nácik megszállta Európából a 

Kindertransport vonatokon Londonba. Gill 

Thompson új könyvét ajánljuk annak, aki olvasta és 

szerette Heather Morristól Az auschwitzi tetoválót, 

Edith Eva Egertől A döntést és Martha Hall 

Kellytől az Orgonalányokat. 

 

1939, Prága. 

A fiatal anyuka, Eva múltja sötét titkot őriz. Tudja, 

csakis úgy mentheti meg a náci megszállóktól a lányát, Mirjamot, ha elküldi otthonról - akkor 

is, ha ez azt jelenti, hogy nem láthatja többé. De amikor Eva koncentrációs táborba kerül, 

attól fél, hogy titkára fény derülhet. 
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Londonban Pamela önkéntesként segít befogadó családot találni az Európából érkező zsidó 

gyerekeknek. Összeismerkedik egy kislánnyal, akiért végül nem jönnek, így Pamela 

hazaviszi magával.  

Csak amikor az asszony fia bevonul a légierőhöz, akkor érti meg, milyen könnyen darabokra 

törhet az ő világa is. 

 

Gill Thompson letaglózó és csodálatos, valós eseményeken alapuló történetében két egymást 

nem ismerő nő sorsa fonódik össze egy fájdalmasan közeli, sötét időben, amikor emberéletek 

megtartásához az idegenekbe vetett bizalom jelenthetett kétes reményt, és erőt leginkább a 

soha nem múló szeretet adhatott, azok iránt, akik a legfontosabbak számunkra. 

 

"Szívfacsaró történet." - Jane Corry 

 

"Gill Thompson csodálatos mesét mesél el nekünk az anyai szeretetről, miközben bemutatja 

ezt a sötét és rémséges időszakot. Csodálatos könyv. Csupa érzelem, csupa szív, csupa öröm 

és fájdalom." - Emma's Bookish Corner 

 

"Végigszáguldottam ezen a könyvön. Gombóccal a torkomban, könnyes szemmel." - 

Between My Lines 

 

"Szívbemarkoló könyv. Valós történeten alapszik, ami nem ereszt, le sem bírtam tenni. 

Nagyszerű." - Waggy Tales blog 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/gill_thompson.csillagokban-irt-sorsok.html 

 

Volt egyszer egy varrodám - ...a valóságos regény 

folytatódik 

Náray Tamás 
 

,,Másokról sohasem beszéltünk. A véleményünket 

családi körben vitattuk meg. Arra kértek, ne alkossak 

mindenről véleményt. Vegyem számításba, hogy az 

én szemszögem csak egyetlen csepp a nézőpontok 

tengerében, s mielőtt az őszinteség álruhájába rejtett 

ítélkező mondataimat kiejteném a számon, 

vizsgáljam meg, nekem azok hogyan esnének. Ha ezt 

teszem, rájövök majd, hogy nem mindig visz előre a 

túlzott igazmondás. Hiszen az én igazságom csak az 

enyém, és az én egyetlen cseppnyi nézőpontom 

alapján jutottam arra." 

 

Az utolsó reggel Párizsban egy lenyűgöző 

karriertörténet és fordulatos életút bevezetése volt. A 

megjelenése óta eltelt pár évben olvasók tízezrei 

követték izgatottan Dárnay Dávid történetét, akik 

azóta is várják a fejleményeket. A Volt egyszer egy varrodám bizonyos értelemben Náray 

Tamás eddigi legkimagaslóbb sikerű nagyregényének folytatása, amely ugyanakkor azok 

számára is hiánytalanul élvezetes olvasmány, akik nem ismerik az előzménytörténetet.  
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A ,,valóságos regény" ez esetben is merítkezik a neves divattervező saját emlékeiből - ettől 

megkapóan közeli és olykor szemérmetlenül szókimondó -, ugyanakkor a szerző bátran él a 

fantázia szabadságának lehetőségével, hogy olvasói minél önfeledtebben merülhessenek el 

ennek az ízig-vérig XXI. századi mesének a kelmékben és kellemetlenségekben, izgalmakban 

és indulatokban, érzelmi magaslatokban és erkölcsi lejtmenetekben bővelkedő miliőjében. A 

kérdés továbbra is az: ,,Meddig érdemes kompromisszumok nélkül harcolni önmagunkért?" 

És hogyha egy ponton túl már lehetetlen, akkor hogyan menekülhetünk a hitünket és a 

tartásunkat megőrizve ebből a lehetetlenségből? 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/naray_tamas.volt-egyszer-egy-varrodam.html 

 

A füredi földesúr 

Karády Anna 
 

Te meddig mennél el, hogy megvédd azt, akit a 

legjobban szeretsz? 

 

257 éves szerelem... 

 

1764, Füred. 

Azt mondják, léteznek sorsfordító találkozások: 

Anna, a nincstelen fiatalasszony felforgatja a gazdag, 

kálvinista nemesi família életét kevesebb mint fél 

esztendő alatt. A füredi földesúr - Oroszy Mihály - 

katolikus hitre tér és megházasodik. Elvégre a 

szerelem mindent legyőz... 

 

A mesékben a szerelmespár boldogan él, míg meg 

nem hal; de az élet nem tündérmese... 

Könnyek és viharok nélkül nincs házasság; a hitvesi 

ágy - különösen egy földesúré - nem csak mámort tartogat. 

A zárt ajtók titkot őriznek - nem is akármekkorát -, hiszen Anna a XX. században született. 

Boszorkány vagy időutazó? 

 

Házasságukban világok ütköznek, szerelmük fájdalmas áldozatokat követel. Vajon létezik-e 

jövő azok számára, akiket az idő szétválaszt? A végzet jéghideg közönnyel rövidre szabta 

közös életüket, a földesúr azonban nem nyugszik bele a sors ítéletébe, más utat választ. 

 

Karády Anna új regényében, amely A füredi lány folytatása, bepillantást nyerhetünk a XVIII. 

századi nemesek kiváltságos világába, a szemünk előtt elevenedik meg egy földesúr 

hétköznapi élete és egy nem hétköznapi szerelem megrendítő története. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/karady_anna.a-furedi-foldesur.html 
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Vadásztörténetek a kandallónál - 

Fényképfelvételekkel 

Erdődi Pálffy Pál 
 

Erdődi gróf Pálffy Pál vadászati 

hagyományokkal rendelkező grófi családban 

született, és már gyermekkorában komoly 

érdeklődést mutatott a természet és a benne élő 

vadak iránt. Felnövekedvén a vadászat és 

vadvédelem elismert szaktekintélyévé vált, 

emellett diplomáciai tisztségeket is betöltött.  

Az I. világháború őt is a frontokon találja, majd 

1945-ben, sokakhoz hasonlóan emigrációba 

kényszerül, elveszíti otthonát s vele nívós 

könyvtárát és kedves erdeit is. A vadászattal 

ezután sem szakad meg a kapcsolata, többek 

között a belga királyi család vadászati 

tanácsadójaként is működik. 

Irodalmi munkássága szintén gyümölcsöző 

ezekben az években. Már korábban is jelentek 

meg írásai, hiszen a két világháború között állandó szakírója volt a szlovák Vadászlapnak, de 

1945 után összesen nyolc élménybeszámolója került kiadásra, melyek közül nem egyet a 

vadászati irodalom remekeként tartanak nyilván. 

A Vadásztörténetek a kandallónál című kötet eredetileg német nyelven jelent meg. A szerző 

meghatározó vadászélményeit eleveníti fel benne, melyek nagyrészt a Kárpátokban estek 

meg. Visszatekint gyermekkorára, az első vadászatokra, majd az azt követő cserkelésekre és 

zsákmányokra, a sok-sok fogoly, szalonka, fácán, réce, nyúl, őz, szarvas, zerge, muflon, 

vaddisznó és farkas elejtésére. A könyvben található fényképfelvételek és illusztrációk 

további betekintést engednek egy mára már letűnt világba, a főúri vadászatok hajdani 

miliőjébe. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/vadasztortenetek-a-kandallonal.html 
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Lassan izzó tűz 

Paula Hawkins 
 

A lány a vonaton és A víz mélyén szerzőjének új, 

perzselő thrillere 

 

"Mi ütött beléd?" 

 

Laurát egész életében előítélettel kezelték. Azt 

mondták rá, forrófejű, problémás, különc. Volt, aki 

egyenesen azt állította, veszélyes. 

 

Miriam tudja, hogy Laura nem feltétlenül gyilkos, 

csak mert látták távozni a borzalmas gyilkosság 

színhelyéről, ráadásul véres ruhában. Miriam 

tisztában van vele, milyen könnyen előfordul, hogy 

az ember rosszkor jár a rossz helyen. 

 

Carla magánkívül van az unokaöccse brutális 

meggyilkolása után. Senkiben se bízik: jó emberek is 

képesek szörnyűségekre.  

De milyen messzire megy Carla, hogy megbékélhessen? 

Mindenki sérült, az ártatlanok és a bűnösök is. Vannak, akik annyira sérültek, hogy ölni is 

képesek. 

 

"Nézd, mit tettél - és mi lett belőle." 

 

"Ez a regény torkon ragad és nem ereszt. Robbanás erejével halad az első mondattól az 

utolsóig. Megátalkodottan rafinált, és elképesztő térérzettel rendelkezik. Mars olvasni!" - 

Kate Mosse 

 

"Ezért imádom Paula Hawkinst - a Lassan izzó tűz olyan csavarokat és fordulatokat kínál, 

mint a legnagyszerűbb thrillerek, de emellett mély, intelligens és nagyon emberi... a 

szereplők pont olyanok, mint az ismerőseink... vagy épp olyanok, mint én magam. Hawkins 

méltó örököse Barbara Vine és Patricia Highsmith munkásságának." - Lee Child 

 

"Aprólékosan kitervelt cselekmény - ez a thriller olyan, mint egy hagyma, amit szakértő 

módon hámoznak meg." - Belinda Bauer 

 

"Valóban lassú izzású szöveg... Sötét, felkavaró - zaklatott történet, teli sérült szereplőkkel, 

és a végkifejlet briliáns. Hosszú időn át emlékezni fogunk rá." - Shari Lapena 

 

"Izgalmas, lebilincselő. Minden egyes pillanatát imádtam. Hawkins erősebbnél erősebb 

könyveket ad ki a kezéből." - S. J. Watson 

 

"Félelem nélkül néz szembe a gyásszal, a veszteséggel és az árulással. Bemutatja, milyen 

károkat okoznak, és a rákövetkező bosszút és megtorlást is. Lenyűgöző, árnyaltan kitervelt 

cselekmény, gyarló és végtelenül valószerű nőalakokkal." - Sarah Vaughan 

 

https://www.libri.hu/szerzok/paula_hawkins.html


"Mindig örömünnep, amikor új Paula Hawkins-regény jön ki. Minden könyvében nagyszerű 

fordulatok vannak, mint a noirokban, emellett komplex, igaz, valóságos mondanivalót 

hordoznak - a női szereplők konkrétan olyanok, mint az ismerőseim." - Louise Doughty 

 

"Egyetlen szippantásra végeztem ezzel a regénnyel - lebilincselően tárja fel, milyen kárt 

okoznak a titkok. Olyan a stílusa, hogy már az első szóval beránt, és aztán mindvégig nem 

ereszt." - Anna Bailey 

 

Paula Hawkins Zimbabwéban született, és 1989-ben költözött Londonba. Könyvei sikere 

előtt újságíróként dolgozott. A lány a vonaton 2015-ben, A víz mélyén pedig 2017-ben jelent 

meg, előbbiből 2016-ban listavezető amerikai film készült, a főszerepben Emily Blunttal. 

 

Könyvei világszerte több mint huszonhét millió példányban keltek el. A lány a vonaton 2015 

legjobban fogyó könyve lett, és a könyvkiadás szinte minden rekordját megdöntötte: 

negyvenhat nyelvre fordították le, ötven országban jelent meg, több mint száz hétig nem 

került le a New York Times bestsellerlistájáról - ebből negyven hetet a lista élén töltött. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/lassan-izzo-tuz.html 
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