
Júliusi könyvajánló 

  

Lengemesék színekben 

Berg Judit 
 

A Lenge Mini-sorozat kötetei a Lengemeséket 

szerető családok legkisebbjeinek szólnak. Ugye 

milyen színes a világ? Nézz körül, és meséld el, 

mit látsz! A Lengemesékből ismerős szereplők 

és tárgyak segítenek. 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/berg_judit.lengemesek-

szinekben.html 

 

 

 

Lengemesék - Nádtengeri rejtélyek 

Berg Judit 

 

Döntsd el te, mi legyen a mese vége! Ez a 

könyv nemcsak attól különleges, hogy a 

Nádtenger lakói vadonatúj kalandokba 

keverednek a már bebarnult hajú Füttyös 

Vilkó vezetésével, hanem azért is, mert 

rajtad múlik, hogyan alakuljon a történet! 

 

Elkezdődik a mese, de hamar felmerül a 

kérdés, merre folytassák útjukat a szereplők. 

Te döntesz, és így a bonyodalom az általad 

választott irányban kanyarog tovább. Ahány 

elágazás, annyi lehetséges folytatás. Van 

köztük vicces, meglepő, békés és harcias, 

izgalmas és szelíd. Persze itt-ott újra összefonódnak a szálak, míg a végére hét teljesen 

különböző befejezésű mesét "gyárthatsz" magadnak. És hogy még több meglepetést hozzon 

ez a fordulatos kötet: némelyik történetet és a meseváltozatok végét rajzfilmjelenetek 

egészítik ki. 

 

Ha okostelefonnal beolvassátok azokat a képeket, ahol LivePrint-logó szerepel, már meg is 

nézhetitek a rövid kis jeleneteket. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/berg_judit.lengemesek-nadtengeri-rejtelyek.html 
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Rajzolj egy krumplit! 2. 

Agócs Írisz 

 

A Rajzolj egy krumplit! első részéből kiderült, 

hogy szinte bármilyen állatot és embert könnyű 

rajzolni, elég, ha elkezdjük egy krumplival, 

aztán kiegészítjük itt-ott egy háromszöggel vagy 

körrel, két gombszemmel vagy egy bolyhos 

farokkal. Nincs megállás, aki egyszer belejött, 

folytatni akarja!  

Ennek a könyvnek a segítségével pillanatok alatt 

malacok, jegesmedvék, baglyok, hangyászok, 

gepárdok és vidrák népesítik majd be a 

papírlapokat, cukin mosolyogva, kajlán 

lépdelve, krumplisan gömbölyödve. Az egyszerű 

rajzokat az olvasni még nem tudó ovisok is 

követni tudják, de érdemes olvasni mellé a 

szöveget is: Agócs Írisz szóban is sziporkázik, 

csupa vicc, szójáték, csupa jókedv  

ez a könyv, ami garantált sikerélményt és jó szórakozást nyújt minden korosztálynak! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/agocs_irisz.rajzolj-egy-krumplit-2.html 

 

 

Garabonci Gréti nagy titka 

Wanda Coven 

 

"Garabonci Gréti első ránézésre olyan, mint a 

többi nyolcéves kislány, ám van egy nagy 

titka: tud varázsolni. Bár a legszívesebben 

sokszor használná a képességét, főleg Rongál 

Rozalinda ellen, megtanulja élni az átlagos 

gyerekek életét. Könnyen olvasható szöveg 

sok illusztrációval első olvasóknak." 

 

 

 

 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/wanda_coven.garabonci-greti-nagy-titka.html 
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A Százfok-öböl réme - Zabaszauruszok 5.                

M. Kácsor Zoltán 

 

A három jó barát, Rilex, Kunyi és Barmol CSÚF 

CSAPDÁBA esnek a Végtelen-síkságon.  

A szabadulásuk egyedül Kunyin múlik, mint 

ahogyan az is, eljutnak-e végül a bölcsek falujába, 

VALAMIDERENGBE. 

 

...A FÖRTELMES DRAGALÁD eközben rajtaüt 

Gyíktaréjon, Leiszút Feliszút és barátai csak egy 

TITKOS JÓAKARÓNAK köszönhetik, hogy az 

utolsó pillanatban megmenekülnek. 

 

De vajon elérik a céljukat, és le tudják csendesíteni 

a Csendetlen-óceánt? Egy biztos: a JÓSLAT szerint 

a világot csak a JÓSZÍVŰ ÉNEKES TOLVAJ 

mentheti meg! 

 

A gyerekek és a szülők körében is nagy népszerűségnek örvendő Zabaszauroszok 5. kötetét 

már népes rajongótábor várja, és szerencsére ezúttal sem kell csalódniuk. Kunyi pimaszabb, 

Rilex pedig bölcsebb, mint valaha - ész mi tagadász, Leiszút Feliszút isz hossza a szokászosz 

formáját. Szőt! A történet ezúttal is bővelkedik izgalmas kalandokban, váratlan 

fordulatokban, ráadásul előbukkan benne néhány soha nem látott fura teremtmény is. 

 

M. Kácsor Zoltán azt vallja: a gyerekeket leginkább azért csodálja, mert őket szó nélkül 

beengedik Meseországba. A népszerű meseregény-sorozat azonban a legjobb bizonyíték arra, 

hogy a szerző maga is bejáratos ebbe a mindannyiunk által olyannyira szeretett és semmi 

mással nem pótolható birodalomba.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/m_kacsor_zoltan.a-szazfok-obol-reme--1.html 
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Cigányélet grófi módra                                                       

Karády Anna 

 

A füredi lány-sorozathoz kapcsolódó novellából 

megismerhetjük Ria és Csáky Konrád gróf 

történetét, akik az Úr 1757. esztendejében a 

szőlődombok között rejtőző paloznaki 

kastélyudvarban találkoznak először. Jobban 

különbözni sem tudnának, mégis különös kapcsolat 

alakul ki közöttük.  

Sorsuk összefonódása vajon milyen jövőt tartogat 

számukra? 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/karady_anna.ciganyelet-

grofi-modra.html 

 

 

 
 

 
A füredi gyermek 

Karády Anna 

 

A vér és a név kötelez - évszázadokon át. 

 

Oroszy Mihály élete gyökeresen megváltozik. A 

füredi lány-sorozat lezáró kötetében a 18. század 

most megmutatja könyörtelenebb arcát is: a 

felvilágosodás korszaka még a látóhatáron sincs, a 

feudális rend igazságtalanságai nyomorítják a 

köznépet. A földesurakkal szembeni elégedetlenség 

egyre nagyobb, a Dunántúl a jobbágyfelkelések 

küszöbén áll. 

 

A füredi földesúr ennek ellenére bizakodón tekint a 

jövőre, eltökélten készül élete legnagyobb utazására 

- egy más időben, egy másik világban kíván új 

életet kezdeni. Vajon sikerül-e fordítani a sorson? 

Almássy Anna rádöbben, férje terve talán nem is 

csak egy lehetőség, hanem az egyetlen út, ami 

járható. Vajon le lehet győzni az időt? 

 

 

https://www.libri.hu/szerzok/karady_anna.html
https://www.libri.hu/konyv/karady_anna.ciganyelet-grofi-modra.html
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Karády Anna romantikus regényében ismét Balatonfüredre kalauzolja az olvasókat, 

miközben megmutatja, hogy nincs olyan akadály, amely az igaz szerelem útjába állhat. A 

füredi lány-sorozat harmadik részében a jelen és a múlt szálai még jobban összefonódnak, 

amivel kezdetét veszi egy újabb, váratlan eseményekben bővelkedő kalandos utazás. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/karady_anna.a-furedi-gyermek.html 

 

A messziről jött fiú 

Bauer Barbara 

 

Vannak emberek, akiknek a története jóval azt 

megelőzően kezdődik, hogy megszületnének. 

Sándor története sem indul másként, mint sokaké a 

II. világháború idején. A szerelemben fogant 

kisfiút csupán egyszer tarthatta a kezében az 

édesapja, egyszer emelhette büszkén a magasba, 

mielőtt életét veszítette a fronton. A félárva fiú 

nemcsak az édesapját, de később az otthonát is 

elveszíti, és útra kel az édesanyjával és annak 

családjával egy új élet reményében. 

Katalin két özvegyember házasságába érkezik első 

közös gyermekként, és él boldog, önfeledt 

gyerekkort a Kárpátok gerincén, Székelyföld 

határvonalán mindaddig, amíg a család elhagyni 

nem kényszerül az otthonát 1916 nyarán. A 

tizenegy éves kislány élete egyetlen éjszaka 

leforgása alatt megváltozik, és már sosem lesz a 

régi. Sorra veszíti el mindazt, ami egykor a biztonságot jelentette: az otthonát, az édesapját, 

az erdő hangját, a gyerekkorát. 

Teréz születésekor hatalmas vihar vonul át a Kárpátok fölött, de mintha csak az égiek tudnák, 

hogy új élet érkezik, szétnyílnak a sötét felhők, utat engedve a csillagok fényének. A 

kislánynak és az édesanyjának szüksége is van minden erőre, jöjjön az az égből vagy 

bárhonnan. Teréz ott nő fel, ahol a fák őrt állnak a Kárpátok vonalán, azon a földön, amelyet 

soha elhagyni nem akar, amely mindent jelent neki, ahol úton-útfélen az ősei nyomára lel, 

még akkor is, ha születésekor ez a föld már egy másik országhoz tartozik. Talán éppen ezért 

ragaszkodik hozzá, mégis menni kényszerül, és az élet néhány nap alatt, egy vagon sötét 

mélyén megváltozik. 

A sors ismétli önmagát. 

 

Bauer Barbara új regényének főhőse három generáció sorsán keresztül jut el a szegénység, a 

talajvesztettség, a kilátástalanság mélységéből a gazdagság és a végtelen lehetőségek 

határtalanságáig. Feltár előttünk egy életutat, amely bárkié lehetne. De ez a történet egyetlen 

kisfiúé, aki látszólag éppen olyan, mint a többiek. De valamiben mégis más. 

Vajon mi a sikerének és a boldogságának a kulcsa? 

 
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bauer_barbara.a-messzirol-jott-fiu.html 
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Anyám szerint                                                                          

Náray Tamás 

 

Kicsoda valójában Náray Tamás? Itthon és külföldön 

elismert divattervező, festőművész, író, 

Spanyolországban élő világpolgár vagy debreceni 

lokálpatrióta? Netán mindez egy személyben? Erre a 

kérdésre ad választ a szerző legújabb és talán 

legszemélyesebb, legszókimondóbb kötete, amelyben egy 

csokorba gyűjtve adja közre életének személyiségformáló 

eseményeit, a családi legendárium történeteit. A sodró 

lendületű írásokból ugyanakkor egyfajta korrajz is 

kirajzolódik a szocializmus és a rendszerváltás korának 

tipikus karaktereivel, amelyben tükröződik a szerző 

tágabb és szűkebb családjának sorsa. Igazán sokszínű 

könyvet tart kezében az olvasó, de mindegyik történetben 

megjelenik az a több generáció élettapasztalatait 

bölcsességbe sűrítő személy, akinek Náray Tamás talán a 

legtöbbet köszönheti: az édesanyja. Vallomás a fiúi 

szeretetről - nem csak szülőknek. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/naray_tamas.anyam-szerint.html 

 

Merkúr a retrográdban 

Szentesi Éva 

 

A Merkúr a retrográdban nem szokványos szerelmi 

történet, hiszen ritka, hogy az ember éppen akkor találja 

meg a szerelmet, amikor éppen életének legnagyobb 

tragédiájával néz szembe. 

Szentesi Éva új kötete a sokáig elveszettnek hitt, majd 

lehetetlen helyzetben megtalált szerelem, a mégiscsak 

véget érő barátságok és az útkeresés regénye. Látlelet 

arról, hogyan értelmezi magát egy nő a 2020-as 

években gyerek nélkül, mit gondol önmagáról, a 

testéről, az életéről, és hogyan funkcionál egy 

párkapcsolatban, ha még nem tudott megküzdeni az 

örökölt anyai mintákkal. 

Ennek a történetnek a főszereplője bárki lehet: lehet az 

olvasó, és lehet az író is. Bár Szentesi Éva azt vallja, 

csak az olvasó hiszi azt, hogy egy regény a szerzőről 

szól, mert valójában az író mindig az olvasóról ír. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szentesi_eva.merkur-a-retrogradban.html 
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