
Novemberi könyvajánló 

 

24 karácsonyi mese 

Brigitte Weninger 

 

24 adventi és karácsonyi történetet tartalmaz a 

kötet. A keretmese egy manócsaládról szól, 

melyben az erdőben élő nagypapa a gondjaira bízott 

unokáknak minden ébredés után egy-egy történetet 

mesél el az emberek világából. A mesék a csodáról, 

a jóság/szeretet erejéről, a mikulásvárásról és a 

betlehemi születésről szólnak. 

 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/brigitte_weninger.24-

karacsonyi-mese.html 

 

 

 

3-5-8 perces mesék - Mikulásra és karácsonyra 

Anne Ameling - Monika Parciak 

 

- Légyszi, még egy utolsót! 

- Na, jó, egy rövidet... 

Ismerős ez a párbeszéd az esti elalvás előtt? 

Akkor ezt a könyvet nektek találták ki! 

A meghitt és frappáns 3-5- 8 perces mesék egytől 

egyig igazi ünnepváró meglepetések! 

 

Egy közös mézeskalácssütés, vidám szánkózás, 

kalandos hógolyócsata vagy egy varázslatos 

meglepetés a téli erdőben meghitté teszik a Mikulás 

és a karácsonyvárás izgatott napjait. 

 

A közel húsz történet tökéletes választás az adventi 

időszakra: olvass belőle minden este egyet, és hipp-

hopp itt a karácsony! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/anne_ameling.3-5-8-

perces-mesek-mikulasra-es-karacsonyra.html 
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Boribon karácsonya 

Marék Veronika 

 

Újabb kötettel bővült a Boribon-sorozat. Ezek a 

könyvek különösen kedvesek a szívünknek, 

hiszen a most húszéves Pagony Kiadó éppen 

egy Boribon-kötettel kezdte meg működését. 

Marék Veronika meséin generációk nőttek fel, 

és figurái a mai gyerekeket is ugyanúgy 

elvarázsolják, mint azokat, akik a hatvanas 

években születtek. Éppen ezért csodás hír, hogy 

idén már Boribonnal közösen ünnepelhetjük a 

karácsonyt! 

Boribon mindenkinek szuper ajándékokat talál ki, egyedül a legnagyobb doboz maradt üresen. 

Vajon minek örülne leginkább Annipanni? Ráadásul az angyal keze is megsérült... hogy lesz 

így karácsony? 

Szerencsére Bence és Boribon gyorsan megvigasztalják a kislányt, a karácsonyfát pedig 

együtt díszítik fel. Végül a mackó is rájön, mi lenne a tökéletes ajándék Annipanninak: Ő 

maga bújik bele a dobozba, hiszen Annipanni Boribont szereti a legjobban. 

Karácsonyozz Boribonnal! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/marek_veronika.boribon-karacsonya.html 

 

Peppa malac - Peppa karácsonyi kívánsága 

 

Vajon valóra válik Peppa karácsonyi kívánsága? 

Éld át vele és Zsolival ezt a varázslatos ünnepet! 

Forrás:https://www.libri.hu/konyv/peppa-malac-

peppa-karacsonyi-kivansaga.html 
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Bori karácsonya - Barátnőm, Bori 6. 

Liane Schneider 

 

A boltokban már ott sorakoznak a 

csokimikulások és a mézeskalácsok, pedig még 

egy jó darabig várni kell, hogy végre karácsony 

legyen. Bori azzal tölti a várakozás hosszú 

heteit, hogy díszeket készít. Később, a 

karácsonyi vásáron még a Mikulással is 

találkozik. De vajon tényleg ő az igazi? 

Borinak van egy ötlete, hogyan derítheti ki... 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/liane_schneider.bori-

karacsonya.html 

 

 

Karácsony Baxteréknél  

Karen Kingsbury 

 

Karácsony közeledtével John Baxter merész 

lépésre szánja el magát: meghív egy vadidegent a 

közös karácsonyi családi vacsorájukra. Ám 

kétségek gyötrik: hogyan hat majd vajon a 

gyerekeire és unokáira annak a nőnek a jelenléte, 

aki Erin halálával kapott új esélyt az életre? 

Maddie West színházi munkája során 

megismerkedik egy fantasztikus sráccal, akit 

azonban muszáj távol tartania magától, nehogy 

kiderüljön évek óta féltve őrzött titka.  

Elkeseredett imában kér égi segítséget, és a válasz 

ámulattal tölti el nemcsak őt, hanem az egész 

Baxter családot is. A Karácsony Baxteréknél igazi 

ünnepi klasszikus. Ez a szívet melengető történet 

emlékezteti az olvasókat arra, hogy Isten megváltó 

szeretete minden helyzetben, még a legnagyobb 

veszteség közepette is elérhet bennünket 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/Karacsony-Baxtereknel-7.html 
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Karácsony a Kandalló Vendégházban - Sohasem 

tudhatod, hol találod meg az igazi otthonod 

Jenny Hale 

 

Ennek a karácsonynak tökéletesnek kell lennie! Hiszen 

valószínűleg ez lesz az utolsó ünnepi szezon, amit 

Leila együtt tölthet a barátnőivel. Mindegyikük éli a 

maga életét, építik a karrierjüket, lassan családot 

alapítanak, csak Leila nem találja sem a párját, sem a 

hivatását, sem a helyét az életben. Az úti cél Pinewood 

Hills, a festői hegyek között megbúvó kisváros, amely 

mintha csak egy megelevenedett karácsonyi képeslap 

lenne. Minden házat és kirakatot karácsonyi díszek 

borítanak, a fényfüzérek ragyognak, fényük meghitten 

csillog a hóban. A hirdetésben olyannyira otthonos 

vendégház azonban kész romhalmaz, a helyi kávézó 

jóképű, ám roppant mogorva tulajdonosa pedig úgy 

tűnik, már a puszta jelenlétüktől is rosszul van... Ám 

ha a tökéletes karácsonyhoz az kell, hogy Leila a két 

kezével mentse meg a romos vendégházat, és 

meggyőzzön egy fanatikus karácsonygyűlölőt, akkor készen áll. A Karácsony a Kandalló 

Vendégházban igazi finomság a léleknek, ideális választás a bekuckózós téli estékre. 

Merüljön el ebben a szívmelengető karácsonyi történetben, ahol a magányt elűzi az 

összetartozás érzése, az önzetlen segíteni akarás pedig minden akadályt legyőz! 

Forrás:https://www.libri.hu/konyv/jenny_hale.karacsony-a-kandallo-vendeghazban.html 

 

Mindig december 

Emily Stone 

 

Josie számára a karácsony az év legfájdalmasabb 

időszaka. Gyermekként ekkor vesztette el szüleit, 

akiknek minden évben levelet küld ilyenkor. Az 

idei ünnepi szezon ráadásul újabb 

megpróbáltatásokat tartogat: elveszti a munkáját, 

szakít a barátjával, a postaláda felé vezető útján 

pedig biciklijével elüt egy járókelőt. A 

szerencsétlen baleset azonban valami új, izgalmas 

dolog kezdete is lehet, a férfi ugyanis kifejezetten 

jóképű... és talán Josie sem közömbös neki. Ám 

Maxnek szintén jó oka van arra, hogy ódzkodjon a 

karácsonytól, és néhány együtt töltött nap után 

nyomtalanul eltűnik a lány életéből. Az 

elkövetkező hónapok során a sors a legváratlanabb 

helyeken sodorja őket össze, ám az idő sosem 

tűnik alkalmasnak. Végül újra eljön a december; 

mit tartogat ez a karácsony Josie és Max számára?  
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Emily Stone gyönyörűen megírt, keserédes története hosszú ideig az olvasóval marad a 

karácsonyi fények kihunyta után is. 

Forrás:https://www.libri.hu/konyv/emily_stone.mindig-december.html 

 

White Christmas  

A legszebb karácsonyi dal története 

Michelle Marly 

 

Egy elbűvölő szerelmi történet és minden idők 

legsikeresebb karácsonyi dalának története. 

Irving Berlin, híres hollywoodi filmek és a Broadway 

ünnepelt zeneszerzője, az 1937. év decemberét a 

családjától távol kénytelen tölteni. A forró, napsütéses 

Kaliforniába utazik egy filmforgatásra, ahol hiába is 

várná a havas karácsony eljövetelét. A magány 

szenteste letaglózza, csakúgy, mint a fájdalom már 

hosszú évek óta. Egyetlen fiát évekkel azelőtt ekkortájt 

veszítette el, és azóta a szép, meghitt ünnep csupán a 

gyász és veszteség időszaka a számára. A szeretett 

felesége és a kislányai utáni vágyakozás ülteti le a 

zongorához, és egy olyan dalt álmodik meg a hóesés 

varázsolta fehér karácsonyról, amely karácsonyi 

csodaként vigaszul hat a bánatára.  

A nevét pedig világszerte híressé teszi. 

Forrás:https://www.libri.hu/konyv/white-christmas-a-legszebb-karacsonyi-dal-tortenete--1.html 

 

Karácsonyi krimik                                                      

Agatha Christie 

"Manapság nem divat örülni a karácsonynak és a 

családi életnek." 

 

"CHRISTIE-T KARÁCSONYRA!" 

Ó, nem üzleti fogás ez (vagy nem csak az), hanem kis 

irodalomtörténeti adalék: így hirdette az angol kiadója 

évtizedeken keresztül Agatha Christie új könyvét. És 

mivel az írónő számára a karácsony különösen fontos 

volt, ő maga, a krimi királynője akart minden évben 

egy új könyvvel boldog ünnepeket kívánni az 

olvasóinak. 

Christie jó pár regényében és elbeszélésében a 

karácsonyi ünnepek hangulata, hagyományai, szokásai 

szolgáltatják a hátteret a bűnügyi rejtélyhez. 

Hercule Poirot például vidéken tölti az ünnepeket, és 

egyik reggel holttestet talál a hóban. Egy hullát, amely aztán eltűnik...  
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Majd szintén Poirot, majdnem negyven évvel később megint egy vidéki kúriában 

karácsonyozik, ahol a herceg ellopott rubinját kell megkeresnie.  

Egy keserű történet következik ezután: egy gyűlölködő család emlékezetes leírása. A szeretet 

ünnepén a családfőt holtan találják, és a jelenlevők közül senki sem sajnálja. 

Végül azért Miss Marple is felbukkan. Egy vidéki szállodában gyilkosság történik az ünnepek 

alatt, és csak a csavaros eszű vénkisasszony lát át a gonosztevő mesterkedésén. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/agatha_christie.karacsonyi-krimik--1.html 
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