
Augusztusi könyvajánló 

 

 

Gaston érzelmei - Dühös vagyok 

Aurélie Chien Chow Chine 

 

Gaston ma nagyon dühös. Semmi sem 

történik úgy, ahogy szeretné. Fedezd fel, 

hogyan lesz újra jókedvű! - Gaston éppen 

olyan unikornis, mint a többiek. Egy dolgot 

kivéve... Sörényének színe mindig az 

érzelmeit tükrözi! 

 

1 kaland Gastonnal + 1 légzőgyakorlat = 0 

düh 

 

Gaston történetei az érzelmek feltárásában és 

kezelésében nyújtanak segítséget. Aurélie 

Chien Chow Chine grafikus és óvodai 

relaxációs terapeuta könyve. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/aurelie_chien_chow_chine.gaston-erzelmei-duhos-vagyok.html 

 

Mágikus állatok iskolája - Kinyomoztuk! 1. - Levélrejtély 
Margit Auer 

 

Ideális olvasmány kezdő olvasóknak: önálló, 

izgalmas történet, nagy betűk, rövid sorok, sok 

színes kép. 

 
Forrás: 

https://www.libri.hu/talalati_lista/?text=Lev%C3%

A9lrejt%C3%A9ly 
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A világűr - Mi Micsoda Junior 13. 

Sabine Schuck - Stefanie Steinhorst 

 

Mik a csillagok? Mit kell tudnia az 

űrhajósnak? Lehet-e sétálni az űrben? 

A Mi MICSODA Junior sorozat 13. 

kötetéből a kis olvasó mindent megtudhat a 

bolygókról, a csillagokról és a világűrről. 

Kiderül miért különleges bolygó a Föld és 

miért nevezik vörös bolygónak a Marsot. 

A rejtélyes kukucskálók mögött pedig 

mindig érdekes információ vagy játékos 

rejtvény lapul. 

 

Óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk! 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/sabine_schuck.a-

vilagur-2.html 

 

Vadásznapló 1937-1938 

Nadler Herbert 

 

Nadler Herbert a magyar vadásztársadalom 

megkerülhetetlen alakja. Nevéhez fűződik többek 

között a "Nadler-pontok" bevezetése, a Fővárosi 

Állat- és Növénykert igazgatói tiszte, a Természet 

című lap szerkesztése, és egy időben még a 

mezőgazdasági főtanácsosi címet is birtokolta. 

Nemcsak szakavatott munkája és pompás trófeái, 

de irodalmi munkássága is nagyban hozzájárult 

tekintélye öregbítéséhez, cikkeivel és könyveivel 

jelentősen gazdagította a vadászirodalmat. 

Írásainak elsődleges forrásanyagát nagyrészt 

naplói jelentik, amelyekben német és magyar 

nyelven, közel háromezer vadászattal eltöltött nap 

eseményeit rögzítette. E kötet az 1937-es és 1938-

as éveket megörökítő naplóbejegyzéseket 

tartalmazza, amelyek korábban Dr. Oroszi Sándor 

szerkesztésében is megjelentek az Erdészettörténeti közlemények című sorozat részeként. 

Nadler Herbert kitartó és etikus vadász volt, a természet és a vadak jó ismerője. 

Feljegyzéseiben a "szép, derűs és jól rendezett" vadűzések mellett kendőzetlenül írt a 

középszerű vagy épp meddő vadászatokról, a mámoros sikerélmények mellett a bosszantó 

hibákról, továbbá az időjárás és a vadászszerencse szeszélyességéről is, ily módon a 

vadászélmények teljes palettáját vonultatva fel szókimondóan, lényegre törően, mégis 

olvasmányosan. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/vadasznaplo-1937-1938.html 
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A sólyom szárnyat bont - Anonymus 1. kötet 

Schmöltz Margit 

Ki lehet Anonymus? Miért takarja el arcvonásait a 

szemébe hulló csuklya? Ebben a történetben fény derül 

arra, kit rejt a névtelen jegyző kámzsája, és még sok 

más kérdésre is. 

Ki merészeli meglékelni egy király koponyáját? 

Életben maradhat-e egy árva kislány a pilisi erdőkben? 

Hogyan lehet sólymot befogni, és igazi vadászmadarat 

nevelni belőle? Háborút, betegséget vagy szerelmet 

hoznak-e a keresztes hadak III. Béla országába? 

Magasból lecsapó sólyom, pestis és lóáldozat, tűzvész 

és árvíz tűnnek fel a történetben. Hol ispotályban, hol 

királyi várban, hol kancellárián, hol a keresztes hadak 

nyomában járunk. Egy szépséges királynő, egy 

orvosdoktor, egy keresztes lovag és megannyi különös 

figura lépnek elénk a XII. századi forgatagból. 

Kódexek, íróvesszők és száradó pergamenek között 

babráló szerzetes helyett Anonymust igazi, hús-vér 

emberként ismerhetjük meg. A középkor illata, ízei, izzó vágyakozás, a női lélek rejtelmei, és 

egy írnok eddig fel nem fedett titkai várnak az olvasóra. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/a-solyom-szarnyat-bont.html 

 

A varsói árva 

Kelly Rimmer 

New York Times bestseller 

 

1942-ben a tizennégy éves Elżbieta Rabinek 

örökbefogadó szüleivel és a nagybátyjával él 

Varsóban. Bár ő maga is átélt már szörnyűségeket, 

amelyekről azóta sem tud beszélni, mégis naiv 

azzal kapcsolatban, hogy mi folyik a gettóban 

néhány háztömbnyire az otthonuktól. Amikor 

azonban találkozik a szomszédban élő Sarával, aki 

azon dolgozik, hogy zsidó gyerekeket csempésszen 

ki a gettóból, Elżbieta számára világossá válik, 

hogy neki is segítenie kell. 

 

A tizenhat éves Roman Gorka a gettóban él 

szüleivel, kilencéves testvérével és kishúgával. 

Mindannyian éheznek, ezért meg kell hozniuk a 

legszörnyűbb döntést: le kell mondaniuk a 

legkisebb gyerekről, hogy ezáltal megmenthessék 

az életét. A mérhetetlen kilátástalanság és elkeseredés meggondolatlan tettekre sarkallja, s 

ezzel veszélybe sodorja önmagát és mindazokat, akik a gettóban élő gyerekek megmentésén 

fáradoznak. 
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Kelly Rimmer a New York Times, a Wall Street Journal és a USA Today bestsellerszerzője. 

Ausztráliában él. Regényeit - amelyek összességében több mint 1 millió példányban keltek el 

szerte a világon - eddig több mint húsz nyelvre fordították le. 

 

"Szívszorító regény... az életről, az ellenállásról, a túlélésről és a szerelemről. Lebilincselő 

olvasmány." - Lisa Wingate, az Elrabolt életek szerzőj 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/kelly_rimmer.a-varsoi-arva.html 

 

Párban Nápolyban 

Borsa Brown 
 

Ha flörtölsz egy nápolyi férfival, annak csak egy vége 

lehet! 

 

Isabella Taylor, a floridai pályakezdő FBI-ügynök úgy 

érzi, hogy sínen van az élete, ám egy nap szeretett 

unokatestvére gyilkosság áldozata lesz. A nyomozás szálai 

Olaszországba, Nápolyba vezetnek, egy bűnszervezethez. 

Matteo Mazzola, a jóképű, sikeres nyomozó, az egész 

életét arra tette fel, hogy harcol a nápolyi maffia, a 

Camorra ellen. Módszerei sajátosak, hatékonyak, bár 

felettesei számára sokszor szinte elfogadhatatlanok. 

Isabella és Matteo találkozása mindkettejük számára rejt 

kínos és kellemes pillanatokat is. Társként, közösen 

kellene dolgozniuk, mégis nehezen veszik az akadályokat, 

hiszen nem csak a szakmai segítséget látják a másikban. Heves érzelmek dúlnak közöttük, a 

vágyuk pedig egy idő után mindent felülír. Lassan fedezik fel egymás világát, válnak 

megszállottá ugyanabban az ügyben, és vesznek el a szerelemben. 

Ám a maffia sem rest üzenni, mert a keményfiúk nem arról híresek, hogy finomkodnak. 

 

"Chi ben comincia é alla metá dell'opera." 

"Ha jól kezded, akkor már félig meg is oldottad." 

...Nápolyban azonban semmi sem indul jól. 

 

Szerelem 

Szenvedély 

Humor 

Maffia 

 

Hölgyem! Isten hozta a Camorra világában! 

 

Borsa Brown, az erotikus-romantikus regények népszerű írónője ezúttal egy szórakoztató, ám 

emberi lelket boncolgató, perzselő érzelmekkel fűtött nyári történetbe repíti az olvasókat. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/parban-napolyban.html 
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Hamvaimból                                                                       

Szentesi Éva 

Ki ez a vagány csaj, aki lazán bemutat a halálnak, 

kétszer is megnyeri ellene a csatát, és aztán arra 

teszi föl az életét, hogy felhívja a figyelmet a 

rákszűrés fontosságára? ,,Te vagy a felelős a saját 

testedért!" - mondja. Már eddig is nagyon sok nő 

életét mentette meg azzal, hogy kiállt a 

nyilvánosság elé a saját történetével. 

Bármelyikünkkel megeshet, amit átélt. Akik 

elolvassák ezt a megrendítően őszinte könyvet, és 

tesznek is önmagukért valamit, nagyon sok 

fájdalomtól megkímélhetik magukat, ha komolyan 

veszik az üzenetét. Ebben a könyvben 

végigkövethetjük Szentesi Éva gyógyulásának útját. 

Karcos, önironikus, őszinte írás. Megfog... és nem 

ereszt. Igazi. Élő. Példa. ,,Sokkal többet kaptam a 

ráktól, mint amennyit elvett tőlem." 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szentesi_eva.hamvaimbol--2.html 

 

A csokoládévilla - Aranyévek 

Maria Nikolai 
 

Folytatódik a sorozat, amely minden érzékünkre hat, 

akár a legfinomabb csokoládé! 

 

Új generáció. Rejtélyes sorsok. Határtalan szerelem. 

Stuttgart, 1926. A fiatal Serafina Berlinből a 

féltestvére, Victor előkelő házába költözik, amit 

mindenki csak "csokoládévillának" nevez. 

Rothmannék messze földön híresek különleges 

édességeikről, készülnek a korra jellemző csokoládé-

hanglemezek és különféle desszertek. Hamarosan 

Serafina is enged a finomságok csábításának, és 

amikor megismeri a jóképű Antont, fülig szerelmes 

lesz. A férfi azonban éppen egy másik lányt készül 

eljegyezni. 

Mindeközben a múlt ott kísért a falak között. Az 

egyre vészjóslóbb események a csokoládégyár létét 

fenyegetik. A tét komoly, és nem csupán a céget, a 

családot is meg kell védeni. 
 

Maria Nikolai regényfolyamának második része a húszas évekbe kalauzol bennünket, ahol 

egy újabb generáció különleges ötletekkel próbálja átalakítani Stuttgart első számú 

https://www.libri.hu/szerzok/szentesi_eva.html
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csokoládégyárát, miközben a modern művészek városának pezsgő forgatagában mindenki 

megtalálja a maga boldogságát, és a szerelmet, amiért a legtöbbször kegyetlen harcot kell 

vívni. 

 

A Downton Abbey és az Anne Jacobs-regények rajongóinak különösen ajánljuk. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/maria_nikolai.a-csokoladevilla-aranyevek.html 

 

Másodvirágzás 

Valérie Perrin 

 

Violette egy francia kisváros temetőgondnoka. Férje 

tizenkilenc éve eltűnt az életéből, de a nő nem 

kerestette, hiszen már rég nem volt mit mondaniuk 

egymásnak. A férfi minden nap felpattant a motorjára, 

és mogorván, idegen nők illatát árasztva jött haza - ha 

egyáltalán hazajött. 

Violette békében és nyugalomban él a temetőben: 

ápolja a veteményesét, feljegyzést készít minden 

temetésről, a gyászbeszédekről, gondozza a sírokat és 

a temetőkertet éppúgy, mint a hozzá betérő gyászolók 

lelkét. Mindenkihez van egy megértő szava, a temető 

három sírásójához barátság fűzi. Egy nap beállít hozzá 

egy nyomozó, aki anyja végakaratát teljesítve az 

asszony urnáját jött elhelyezni egy számára ismeretlen 

férfi nyughelye mellé. Különös kapcsolat alakul ki közöttük, és lassan megismerjük nemcsak 

a nyomozó édesanyjának különös szerelmét, de Violette, a férje és a kislányuk történetét is. 

Az újabb és újabb találkozások, történetek, a sírfeliratok mögött megbúvó életek és egy 

izgalmas nyomozás kaleidoszkópszerűen kapcsolódik össze Violette sorsával, aki nem 

halogathatja tovább, hogy választ találjon a kérdésre: túl lehet-e lépni a legmélyebb 

fájdalmon, amit el tudunk képzelni, és újra lehet-e kezdeni az életet? 

 

Az utóbbi évek legnagyobb példányszámban elkelt francia regényét 26 nyelvre fordították le, 

Franciaországban több mint egymillió példányt adtak el belőle, Olaszországban a 2020-as, 

karanténban töltött év legnépszerűbb könyve volt, és számos irodalmi díjat nyert. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/valerie_perrin.masodviragzas--1.html 
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