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Berci hajót épít 

Christian Tielmann 
 

Berci és Rozi kalózhajót épít - méghozzá igazit! 

A hajóépítés azonban nem is olyan egyszerű 

dolog. Szerencsére a garázsban hányódó lomok 

közt Berci értékes alkatrészeket talál, és 

megépülhet a Tengerek Réme. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/christian 

tielmann.berci-hajot-epit.html 

 

 

 

Berci és a megbocsátás                                                              

Max Lucado 

Az amerikai protestáns prédikátor, Max Lucado 

kedves, vallásos indíttatású mesekönyveiről is ismert. 

Tematikus sorozatának címszereplője Berci „egy 

közönséges hernyó” (ld. első magyarul megjelent 

kötetét: 201410257), aki gyakran beszélget Istennel, és 

szívében mindig választ is kap kérdéseire. 

Történeteiben jó pajtása, Marci és többi barátja, Béni, 

a büdösbogár (201909203), Lili, a hazudós légy 

(201915200) vagy Simon, a nem imádkozó sáska 

(202124265) már bemutatkoztak.  

A szériában harmadikként számon tartott 

mesekönyvben a kerti bogarak szüreti fesztiválra 

készülődnek, és Berci barátjának, Marcinak segítségre 

van szüksége. Ám kis főhősünk szórakozottan 

megfeledkezik barátjáról, és nem csupán egyszer, 

hanem kétszer is cserbenhagyja őt. Szerencsére Marci megbocsát neki, de amikor Bercit éri 

csalódás, vajon ő is képes a megbocsátásra?  

Forrás: https://konyvtar.kello.hu/kelloshop/webshop/cikk/adatlap.xhtml?prodId=137735&mnId=5 
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Állatkölykök a ház körül - Mit? Miért? Hogyan? 

(mini) 

Frauke Nahrgang 
 

A Ravensburger gyermekkönyvsorozatának e 

kötetéből a kisgyerekek megtudhatják többek között, 

hogyan jönnek világra az állatkölykök, ki kel ki 

tojásból, hogyan gondoskodnak az állatok a 

kicsinyeikről, mit csinálnak éjszaka az állatkölykök, 

hol végzik el a dolgukat az állatok kicsinyei. 

 

Ismerjük meg a világot, lépésről lépésre - együtt, 

minden nap. A Mit? Miért? Hogyan? Mini sorozat a 

legkisebbekkel ismerteti meg környezetünk titkait. 

Kötetei egyszerű és szemléletes válaszokat adnak a 

kicsik kérdéseire. A játékos elemek, a kedves rajzok, a 

kinyitható ablakok és a kornak megfelelő magyarázatok a könyv minden oldalát élvezetessé 

teszik. A praktikus és "strapabíró" könyvet kétéves kortól ajánljuk. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/allatkolykok-a-haz-korul.html 

 

Sárkányugatás - Kell egy csapat 3. 

Ecsédi Orsolya 
 

Sárkányveszély Budapesten! 

Hogy lehet megtalálni egy elveszett kutyát? 

 

Ezt nagyjából mindenki tudja. Fel kell dobni a képét a 

Facebookra, aztán végigtelefonálni a menhelyeket. De 

mi van, ha az a kutya egyben sárkány is? Rögtön nem 

olyan egyszerű a helyzet. Zizu, Anka és Báti is pont 

ezzel szembesül. Nem elég, hogy Ulriknak nyoma 

veszett, de az őrzője, Lóri bácsi is megöregedett. És 

amikor már maga az őrző is őrzésre szorul, valakinek 

fel kell váltania. De ki lehet az új őrző? Talán már 

találkoztunk is vele? Vajon megtaláljuk még egyszer? 

És ha igen, vállalja a szerepét? 

Báti, Anka és Zizu ismét bejárja Budapest utcáit. 

Nagyon szorítja őket az idő, a nyomozás tétje most 

nagyobb, mint eddig bármikor: egy élet forog kockán. 

Szegődj a nyomukba, ments te is életet, mentsd meg Budapestet! 

"Ecsédi Orsolya megint egy fantáziadús és érdekes könyvet írt. 

A történet úgy rabul ejtett, hogy le sem tudtam tenni, el is olvastam 

pár óra alatt a könyvet. Könyvmolytársaim, sárkányvadászatra fel!"- Tóth Maja, 10 éves  

– 11 éves kortól ajánljuk!  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/sarkanyugatas.html 
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Egyszerűen bonyolult  

- Perzselő románc Provence-ban 1. 

Anne L. Green 
 

"Alyssa élete kesernyés, mint a levendula, ám a 

szerelem megédesíti a pillanatait, akár egy parányi, 

színes macaron." - Karády Anna 

A harmincas éveit taposó Alyssa a levendulamezőkről 

híres Provence-ban éli idillinek látszó életét férjével, ám 

a valóság az, hogy már egy ideje nem perzsel köztük a 

levegő úgy, mint a kapcsolatuk elején. Hogy kitörjön az 

egyhangúságból, úgy dönt, egy másfajta édes 

csábításnak enged: cukrászdát nyit a város szívében, 

ahol megszállottan a macaronok iránti szenvedélyébe 

fojtja bánatát. 

Alessandro Cross hamarosan befejezi az orvosi 

egyetemet és készen áll arra, hogy beteljesítse szülei 

nagy álmát: jól fizető állást szerezzen, és fiatal 

feleséget, akivel az olasz hagyományoknak megfelelően 

családot alapít. A sors azonban próbára teszi Alyssa és Axel hitét és hűségét is. 

A fiatalok a tengerparton botlanak egymásba, ahol már az első pillanattól vibráló feszültség 

érzékelhető kettőjük között. Némi vívódás után be is következik a katarzis, szenvedélyes és 

tiltott viszonyba bonyolódnak. 

 

Anne L. Green legújabb története, az Egyszerűen bonyolult rávilágít arra, milyen nehéz a 

hétköznapokban megküzdeni a megfelelési kényszerrel, hiszen sem a tekintély, sem a rangos 

szakmai elismerés nem véd meg mások ítélkezéséitől. És mi történik, ha minden észérv 

ellenére a szívnek nem lehet parancsolni? 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/l_anne green.egyszeruen-bonyolult.html 
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Ahová a holdam is velem jön 

Budai Lotti 
 

"Göröngyök közt éjjel megyek, csak a holdam jöhet 

velem..." - dúdolja folyton Laura a régi Kispál és a 

Borz-számot, míg megfogadva Bence tanácsát, nekiáll, 

hogy leásson a poggyászai legaljára. Ezen a lelke 

mélyére vezető úton egyedül a fiú különös ajándéka és 

Emma hagyatéka kíséri el, no és egy igencsak 

szuggesztív és egyedi látásmóddal bíró terapeuta, 

akivel Laura a Birtalan család titkait és múltját 

igyekszik feltárni. 

 

Jelenét ugyanakkor megzavarja egy különc férfi 

felbukkanása, akitől kénytelen lesz megtanulni a 

leckét: az, hogy ellenkező irányba indulunk el, még 

nem garancia arra, hogy nem ugyanoda érkezünk... 

 

Budai Lotti, a népszerű írónő a Rizsporos 

hétköznapok-sorozat és történelmi regényei után az Akik poggyász nélkül utaznak című,  

ízig-vérig 21. századi regényével rabolta el olvasói szívét, most pedig a Tök-életlen életek 

újabb kötetében mutatja be Laura útját nemcsak az Igazihoz, hanem a Valódihoz. 

Forrás:  https://www.libri.hu/konyv/budai lotti.ahova-a-holdam-is-velem-jon.html 

 

A szív szabadságharcosai 

Bauer Barbara 
 

Lili és Bálint története az 1848-as szabadságharc idején 

játszódik. De játszódhatna száz évvel korábban, vagy 

akár ma is. Mit érnek az érzéseink, ha nem éljük meg 

őket, a gondolataink, ha nem hallgatunk rájuk? Mit ér a 

szabadságunk, ha a lelkünkben rabok vagyunk? 

Ahogy 1848 tavaszán szerte Európában a hangjukat 

hallatják a szabadságharcosok, úgy érti meg Lili is 

elfojtott vágyait. 

 

"Bele akartam bújni egy szárnyait bontogató fiatal lány 

bőrébe. Érezni akartam, ahogyan felismeri, mit is jelent 

az igazi szabadság. Ott akartam lenni, amikor először 

megdobban a szíve, felpezsdül a vére, szóra nyílik a 

lelke. Ehhez nem is találhattam volna alkalmasabb 

színteret, mint a szabadságharcot, és benne egy 

forradalmárt, aki talán sokkal többet jelent a lány 

életében, mint önmagában a szerelem. Imádtam írni, Lilivel együtt átélni a fiatalságot, 

szabadságot, kibontakozó szerelmet!" Bauer Barbara 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bauer barbara.a-sziv-szabadsagharcosai.html 
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Számjáték                                                                       

Danielle Steel 

Danielle Steel szivmelengető új regényében 

kapcsolatok születnek, bomlanak fel és teremtődnek 

újra. 

Eileen Jackson lemondott saját karrierálmairól, hogy 

családot alapítson férjé-vel, Paullal. Ám amikor 

ráébred, hogy Paulnak viszonya van egy fiatalabb 

nővel, megkérdőjeleződik számára minden áldozat és 

kompromisszum, de fél, hogy a negyvenhez közeledve 

túl késő újrakezdeni. 

Eközben Paul barátnője, Olivia is megvívja a maga 

harcát, édesanyja, a híres színésznő, és nagyanyja, az 

öntörvényű és független szobrászművész árnyékában 

próbál rátalálni önmagára. Miközben saját művészeti 

galériáját nemzetközi szintre fejleszti, rádöbben, hogy 

sok mindent meg kell még tanulnia önmagáról, mielőtt 

elkötelezné magát valaki mellett. 

 

Eileen végül úgy dönt, hogy követi álmait, és meg sem áll a több ezer mérföldre lévő 

Párizsig. És a kaland, amely ott vár rá, átformálja az egész életét. 

Minden életkorban találkozhatunk új kihívásokkal és felfedezésre váró új világokkal. A 

Számjáték arra emlékeztet, hogy sohasem túl késő lapozni egyet és új életet kezdeni. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/danielle steel.szamjatek--1.html 

 

A titokzatos kék vonat 

Agatha Christie 
 

Amikor a gazdagok és szépek kedvence, a Kék Vonat 

befut Nizzába, a kalauz megpróbálja felébreszteni Ruth 

Ketteringet. Ám azzal szembesül, hogy a vagyonos 

amerikai örökösnő immár örök álomba szenderült - mi 

több, brutálisan meggyilkolták! Az ékszerei is mind 

eltűntek, köztük a legendás orosz rubin, a Tüzes szív is. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/a-titokzatos-kek-vonat-

21.html 
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Tényleg zöld? - 143 mindennapi zöld kérdés 

Georgina Wilson-Powell 
 

Hová kell dobni a tejesdobozt? Lehet 

környezetbarát a mosogatógép? Zöld megoldás 

kádban fürdeni vagy mindig csak zuhanyozni 

érdemes, ha igazán akarunk figyelni a 

környezetünkre? A brit Is It Really Green könyv 

több tucat hasonló mindennapi dilemmát dolgoz fel 

és ad rá szakértő higgadt, de mégis igazán zöld 

választ. A magyar szerkesztők kiegészítik, 

hozzáteszik a szükséges helyi információkat, így 

egy valóban hasznos zöld kézikönyvé válik a 

könyvből, amiben minden oldalon illusztráció járul 

hozzá, hogy befogadhatóbb és emlékezetesebb 

legyen az összegyűjtött hasznos tudás. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/georgina wilson-

powell.tenyleg-zold.html 
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