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Kuflik a láthatatlan réten                                      

Dániel András 

A kuflikkal már sok minden megesett, de ilyen 

még sohasem! Reggelre kelve szőrén- 

szálán eltűnt otthonuk, az elhagyatott rét! Vajon 

mi történhetett? Fityirc és barátai 

megpróbálnak rájönni a titokra, ami nem 

egyszerű feladat, hiszen egy láthatatlan réten 

még a titkok is láthatatlanok! 

Persze egy látható réten sem mindig könnyű az 

élet! A másik mesében Hilda elindul, 

hogy keressen magának egy csinos kalapot, de egyáltalán nem olyat talál, amilyet 

szeretett volna... 

Szökdécselj hát a kuflik nyomában, mert velük soha, de soha nem lehet unatkozni! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/kuflik-a-lathatatlan-reten.html 

 

Mágikus állatok iskolája 2. - Rejtélyes gödrök 

Margit Auer 

 

A Winterstein iskola titka, hogy akinek szerencséje 

van, életre szóló barátra lel. Mégpedig egy mágikus 

állat személyében, aki beszélni is tud! Vajon ki lesz a 

következő? 

Senki nem tudhatja meg a mágikus állatkereskedés 

titkát. Ida és Rabbat, a róka azonban elszólják 

magukat. Csak meg ne tudja Miss Cornfield, az 

osztályfőnök! 

Csoki egyetlen vágya, hogy neki is jusson mágikus 

állat. Semmi egyébbel nem törődik. Sem az iskolai 

színjátszó kör előadásával, sem a cikizéssel az 

osztályban és főleg nem az iskola kertjében egyre 

szaporodó furcsa gödrökkel Hogyan keletkeznek a 

rejtélyes gödrök az iskola udvarán? Egyszerű 

gyerekcsíny? Vagy idegen galaxisból érkező 

űrlények keze van a dologban? A fordulatos 

cselekmény az iskolai élet hétköznapjait és a 

gyerekek fantáziavilágát ötvözi. Minden gyerekszereplő egyéni jellem, mindenki változik, 

fejlődik nem kis mértékben a megjelenő mágikus állatok és a kialakult különös szituációk 

hatására. Nincs az a 8 éves fiú vagy lány, aki ellen tudna állni a beszélni tudó, egzotikus 

állatoknak! Izgalmas, olvasmányos könyv kedves illusztrációkkal. A történet folytatódik… 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/margit_auer.magikus-allatok-iskolaja-2-rejtelyes-godrok.html 
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Egy ropi naplója 12. - Lépjünk le!                                        

Jeff Kinney 

A Heffley-család nyaralni, pontosabban telelni megy! 

 

Greg Heffley és a családja úgy döntenek, idén nem 

kérnek a fagyoskodásból és a karácsonyi stresszből, 

inkább elmennek egy trópusi szigetre lazítani. Pár 

nap ejtőzés egy paradicsomi szállóban már nagyon 

ráfér az elcsigázott családra. 

Hamar kiderül azonban, hogy ez a paradicsom nem is 

olyan idilli, mint Heffley-ék hitték. Perzselő nap, 

gyomorrontás, életveszélyes állatok és még sok más 

rondít bele a megérdemelt pihenésbe. Átvészeli a 

család a szigeti veszedelmeket, vagy a végére pokol 

lesz a paradicsomból? 

VILÁGPEMIER! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/egy-ropi-naploja-12-

lepjunk-le.html 

 

Dragalád visszavág - Zabaszauruszok 4. 

M. Kácsor Zoltán 

 

A Zabaszauruszok és Szutykoska rendületlenül 

folytatják útjukat, csakhogy hiába minden óvatosság, 

hamarosan Ródában, a világ legveszedelmesebb 

dinóvárosában találják magukat. 

 

Mindeközben Leiszút Feliszút barlangján rajtaütnek a 

félelmetes és förtelmes dragoszauruszok... 

 

Vajon hogy végződik Rilexék élet-halál harca a ródai 

arénában? Megmenekülnek-e a sárkánybarlang lakói, és 

túljárhat-e Dragalád eszén a jóságos Fogkopács? A 

sorozat negyedik, váratlan fordulatokkal teli kötetében 

ismét fény derül néhány sejtelmes titokra 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/m_kacsor_zoltan.dragalad-visszavag.html 
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Árvízi napló 

Fábián Janka 

 

Alig hét esztendővel a pusztító kolerajárvány után, 1838 

tavaszán minden idők legnagyobb árvize öntötte el az 

ekkor már rohamosan fejlődő, nyüzsgő és prosperáló 

várost, Pestet. A hónapok óta észlelt baljós előjelek 

ellenére a lakosok nem törődtek a fenyegető veszéllyel, 

és csupán a legalapvetőbb intézkedéseket tették meg a 

közeledő jeges ár feltartóztatására. Ezért március 13-a 

éjjelén szinte meglepetésszerűen zúdult rájuk a tengerré 

duzzadt Duna vize. 

A Cholera-naplóból megismert Gruber Vilma, aki ekkor 

már nem kíváncsi kamaszlány, hanem bájos, fiatal nő, a 

természeti katasztrófa idején Pesten, az idősebbik 

nővérének a házában tartózkodik. Mivel az otthonuk a 

megáradt folyótól csak egy utcányira fekszik, kis 

családjával hamarosan az események középpontjába 

kerül. Az ő szemével láthatjuk, ahogyan az "árvízi 

hajós", Wesselényi Miklós a veszéllyel mit sem törődve, 

fáradhatatlanul segíti csónakján a bajba jutottakat. De mások is kiveszik a részüket a 

mentésből, például az ismert nyomdász, Landerer Lajos vagy István főherceg, József nádor 

fia. A tragédia következtében Pesten a házak fele a földdel vált egyenlővé, vagy lakhatatlanná 

tette őket a napokig dühöngő árvíz. Vajon hogyan lehetséges egy ilyen mértékű katasztrófa 

után talpra állni, és újrakezdeni az életet - akár egy fiatal lánynak, akár egy városnak? 

Fábián Janka új kisregényében választ kaphatunk ezekre a kérdésekre, és megismerhetjük 

annak a pár szörnyű napnak a történetét, amely szinte pontosan tíz évvel a forradalom 

kitörése előtt sokak életét romba döntötte, de egyúttal az újrakezdés reményét is 

megcsillantotta 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/fabian_janka.arvizi-naplo.html 

 

A herceg és én - A Bridgerton család 1. 

Julia Quinn 

 

A regény alapján készült sorozat 2020 decemberétől látható 

a Netflixen. 

 

Létezik-e nagyobb kihívás a londoni előkelő társaság 

ambiciózus anyái számára, mint egy nőtlen herceg, akihez 

lányukat örömest feleségül adnák? 

Minden jel arra mutat, hogy Simon Basset meg fogja kérni 

legjobb barátja húga, a bájos és okos Daphne Bridgerton 

kezét. Ami csak kettejük titka: házasságról szó sincs, csak 

így kívánják Simontól távol tartani a lányaikat férjhez adni 

kívánó, igen aktív társasági hölgyeket. Daphne pedig, 

mivel hercegi udvarló találta kívánatosnak, később 

alkalmas kérőket kaphat. 
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Ám miközben Daphne sorra keringőzi Simonnal a bálokat, igen nehéz arra gondolnia, hogy 

az egész csak színlelés. A férfi ravaszkás mosolya talán, de tekintete felragyogása bizonyosan 

azt a hatást éri el, hogy Daphne beleszeret a szép hercegbe. Ez már egyáltalán nem színlelés. 

A lány a lehetetlennel próbálkozik: megpróbálja meggyőzni a gyönyörű szoknyavadászt, 

hogy okos kis tervüket... 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/julia_quinn.a-herceg-es-en--1.html 

 
Ne mozdulj! 

Margaret Mazzantini 

 

Timoteo, a nagymenő sebész élete nem is lehetne 

tökéletesebb. Jólét, szakmai és társadalmi elismerés, 

gyönyörű ház, nyaraló, feleség és egy csodálatos gyerek. 

Ám mindenkinek vannak szégyenletes titkai, és amikor 

15 éves lánya, Angela súlyos baleset következtében 

kórházba kerül, Timoteónak szembe kell néznie a 

sajátjával: egy hosszú ideje rejtegetett viszonnyal. A férfi 

élet és halál között lebegő lányának tesz néma vallomást a 

kényelmes és kiszámítható élet mélyén rejtőző 

elégedetlenségről és agresszivitásról, egy, a józan észre és 

az erkölcsre fittyet hányó kapcsolatról, és arról az időről, 

amikor minden luxust és kényelmet félredobott volna egy 

nyomorúságos házért és annak lakójáért. Az egyetlen 

időszakról, amikor tényleg élt. 

Margaret Mazzantini, a világsikerű Újjászületés írójának 

regénye elsöprő erejű történet a szenvedély kiszámíthatatlanságáról és mindent maga alá 

gyűrő erejéről. A rangos olasz Strega-díjat elnyerő Ne mozdulj!-ból Penélope Cruz 

főszereplésével készült emlékezetes film. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/margaret_mazzantini.ne-mozdulj-6.html 
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A lány, aki megszökött Auschwitzból 

Ellie Midwood 

 

"Megrendítő és lebilincselő történet Ellie Midwood 

briliáns elméjéből." - The Hist Fic Chickie 

 

"Ez a könyv a lelkem minden porcikáját megrázta..." - 

Literacy Indulgence 

 

"Ez egy lenyűgöző regény, amely megdöbbentő 

történelmi részletességgel tárja elénk a náci 

megsemmisítő tábort." - loopyloulaura 

 

"Ellie Midwood elhiteti veled, hogy te is ott vagy a 

táborban Mala és Edek mellett." - Shaz's Book Blog 

 

Több millió embert kényszerítettek arra, hogy besétáljon 

Auschwitz kapuján, de ő volt az első nő, aki megszökött 

onnan. Ez a megrázó regény Mala Zimetbaum inspiráló, 

igaz történetét meséli el, akinek hősiességét sohasem felejtjük el, és akinek sorsa 

megváltoztatta a történelmet... Auschwitzból senki sem jut ki élve. 

 

Mala, a 19880-as számú fogoly abban a pillanatban tudta, hogy a pokol mélyére került, ahogy 

kilépett a marhavagonból. Az SS tolmácsaként arra használja pozícióját, hogy a lehető 

legtöbb életet megmentse. Kenyérdarabokat csempész az éhhalál küszöbén állóknak. 

 

Edward, az 531-es számú fogoly tábori veterán és politikai rab. Ugyanúgy néz ki, mint 

mindenki más: borotvált fej és csíkos egyenruha; ő azonban a földalatti ellenállás egyik 

harcosa. És van egy terve a szökésre. 

Nem más bűnért zárták be őket, csupán azért, mert léteznek. Amikor azonban 

megismerkednek, Auschwitz sötét árnyékát halvány reménysugár világítja meg. Edward 

elhiteti Malával, hogy lehetséges a lehetetlen. Hogy a tábor körül húzódó elektromos kerítés, 

a végtelen számú őrtoronyban járkáló fegyveres őr és a földet pásztázó reflektorok ellenére 

meg tudnak szökni ebből a haláltáborból. 

 

Ígéretet tesznek, hogy együtt szöknek vagy együtt halnak. Ami ezek után következik, az a 

történelem egyik legcsodálatosabb szerelmi története... 

 

Az auschwitzi tetováló, A döntés és az Árvák vonata rajongói imádni fogják ezt a 

lélegzetelállítóan gyönyörű mesét a bátorságról a tragédia közepette és a merészségről a 

félelem dacára. A lány, aki megszökött Auschwitzból igaz történeten alapul, és bebizonyítja, 

hogy a szerelem lehet fény a sötétben... 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/ellie_midwood.a-lany-aki-megszokott-auschwitzbol.html 
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Mézeskalács csodaország - 30 varázslatos keksz, 

sütemény és házikó 

Mima Sinclair 

 

Ebben a receptgyűjteményben mindenki talál valami 

kedvére valót, és a legkülönbözőbb sütési tapasztalattal 

rendelkező háziasszonyok is könnyen forgathatják. A 

sok-sok klasszikus és új recept segítségével a konyhából 

valóságos mézeskalács mesevilágot alkothatunk. A 

mézeskalácsokból lehet uzsonnás dobozba való 

tökéletes tízórai, a barátoknak teázáskor felszolgálható 

nassolnivaló, ajándéknak szánt sütemény vagy éppen 

ünnepi alkalmakkor kínált pazar édesség is. 

Nem kell mást tennie, csak követnie a tésztával, a 

sütéssel és a cukormázzal kapcsolatos tippeket, így nem 

tud hibázni, és a végeredmény biztosan tökéletes lesz! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/mima_sinclair.mezeskalacs-csodaorszag.html 

 

Belső utakon - A Nyitott Akadémia válogatott 

előadásai önismeretről, sorsról és szabadságról 

Bagdy Emőke - Dr. Czeizel Endre - Dr. Csernus Imre -

 Daubner Béla - Feldmár András - Kádár Annamária -

 Kígyós Éva - Pál Ferenc - Popper Péter - Ranschburg 

Jenő - Szendi Gábor 

 

Ki vagyok én valójában? Milyen tényezők alakítják 

viselkedésemet és sorsomat? Miért keveredem újra 

meg újra hasonló helyzetekbe? Hogyan ismerhetném és 

érthetném meg jobban önmagam? Meddig terjed a 

szabadságom, mi áll rajtam, s mi az, amire már nincs 

befolyásom? Miként változtathatok magamon és a 

körülményeimen? Ki ne tenné fel ezeket a kérdéseket 

élete során számtalan alkalommal? Néha úgy érezzük, 

halljuk belülről a választ, máskor elbizonytalanodunk 

ebben, olykor pedig nincs más, csak süket csönd a 

szívben. A Nyitott Akadémia sorozat keretében hazánk legnevesebb gondolkodói, lélektani 

szakemberei is sokszor igyekeztek körüljárni ezeket az izgalmas témákat. E gyűjteményes 

kötetben az elmúlt kilenc esztendő gazdag terméséből adunk közre tizenegy válogatott 

előadást. Az egyes fejezetek szerzői különböző ösvényeken indulnak el, saját egyéniségükön 

átszűrve, más és más nézőpontokból közelítik meg sors, önismeret és szabad akarat kérdéseit, 

de lehet, hogy ugyanoda jutnak. Fogadd el önmagad, és el tudod majd fogadni sorsodat is. 

Változtass magadon, és meg fog változni sorsod is. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bagdy_emoke.belso-utakon-1.html 
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