
Októberi  könyvajánló 

 

Érzések - Montessori - Módszer 

Chiara Piroddi 
 

Milyen az öröm, a félelem, a szomorúság, a harag és az 

undor? Ismertessük meg a kicsikkel alapvető érzéseiket 

Maria Montessori módszerével! 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/chiara_piroddi.erzesek-

3.html 

 

 

 

Első könyvem - Pillangó születik - Montessori: 

Megismerem a világot 
 

Chiara Piroddi 
 

Az olvasni tanuló kisiskolásoknak szóló illusztrált 

ismeretterjesztő sorozat új könyve a pillangó 

fejlődését mutatja be szemléletesen. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/chiara_piroddi.elso-

konyvem-pillango-szuletik.html 

 

 

Nyúl Péter világa - Mesék minden évszakra 

 

Nyúl Péter ámuló örömmel figyeli az évszakokat: a 

tavaszi esőt, a nyári verőfényt, az őszi szelet és a téli 

havazást. Annyi érdekes dolog történik erdőn-mezőn: 

kisbárányok születnek, beérik a szeder, és 

korcsolyázni is csoda jó mulatság! Ez a 

szívmelengető könyv tele van nyulas kalandokkal, és 

minden mesét játékos feladatok kísérnek. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/nyul-peter-vilaga-

mesek-minden-evszakra.html 
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A magyar televíziózás legendái - Interjúk az első 

influenszerekkel 
 

Radnai Péter 

 

Ki ne emlékezne Egri János "villamosszékére" az 

Elmebajnokságból vagy Vitray Tamásra és a 

legendássá vált thonetszékére a beszélgetős 

műsoraiból? Rózsa György pohár vizére a 

Kapcsoltamból, Dévényi Tibor pontos labdáira a 

Három kívánságból, Vágó István kis cetlijeire a Van 

benne valamiből vagy Juhász Elődre és a Zenebutik élő 

adásainak varázsára? Vagy épp Gálvölgyi Jánosra, aki 

mindent és mindenkit emlékezetessé tett a paródiáival? 

És a bemondókra, a ma már eltűnt szakmára, amelyet 

Endrei Judit, Kertész Zsuzsa és Kovács P. József 

képviselt mindennap a képernyőn? Tőlük akartuk 

ellesni a divatot, utánozni a frizurát és a 

beszédfordulatokat. Ők voltak a mai influenszerek 

előképei, hiszen egy egész ország ízlését, véleményét és gondolkodásmódját befolyásolták a 

magyar televíziózás aranykorában. Radnai Péter televíziós újságíró húsz meghatározó 

tévéssel, háttér- és frontemberrel készített interjút a Spektrum televíziós csatorna számára, 

majd a kötetben ezeket gyűjtötte csokorba. A beszélgetések felelevenítik a "királyi" tévé 

hőskorát, azt az időszakot, amikor az esti műsorok adták a másnapi társalgások fő témáit. Az 

interjúkat olvasva kirajzolódik a Kádár-korszak utolsó két évtizede, a rendszerváltás és az azt 

követő zűrzavaros időszak, a hazai televíziózás története, hullámvölgyei és -hegyei, 

legemlékezetesebb műsorai és pillanatai.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/a-magyar-televiziozas-legendai.html 

Palackposta 

 

Vámos Miklós 
 

Kordokumentumok. Üzenetek abból a múltból, 

amelyből az a jelen sarjadt, ami a holnapi múlt lesz. 

Itt-ott megrázó, ám valamelyest röhejes. Hátha sokan 

vannak, akiket érdekel, hogyan is éltünk mi 

akkoriban, a nyolcvanas években. Akik velem együtt 

vészelték át azt az időt, némi nosztalgiával 

olvashatják. Ám sokkal többen vannak a gyerekeink 

és unokáink kortársai, számukra történelmi 

palackposta ez. Ki nem küldött tudósítónk jelenti 

címmel írtam őket, mert nem mehettem ki. Ezekből 

válogattam annyit, amennyi egy karcsú könyvbe 

befért. A fiatalabb olvasók kedvéért életemben 

először lábjegyzetekben igyekeztem magyarázatokat 

fűzni mindahhoz, ami számukra talán nem világos, 

vagy nem olyan magától értetődő, mint nekünk.  

https://www.libri.hu/szerzok/radnai_peter.html
https://www.libri.hu/konyv/a-magyar-televiziozas-legendai.html
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Az író kiadónknál megjelent kötetei: A csillagok világa (2022) Igen (2021) Apák könyve 

(2021) Dunapest (2020) Hetvenkedő (2020) Jánoska és a Farkas (2019) Az isten szerelmére 

(2019) Legközelebb majd sikerül (2018) töredelmes vallomás (2018) 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/palackposta--4.html 

A halál színre lép 

 

Anders de la Motte - Mans Nilsson 
 

Österlen kisvárosában gyilkos garázdálkodik. A 

helyi sztáringatlanost, Jessie Andersont holtan 

találják az egyik bemutatandó házban. Peter Vinston, 

a kissé bogaras felügyelő veszi kézbe a nyomozást, 

noha csak a kényszerszabadságát tölti az idilli svéd 

városkában. Tove Esping, a kissé zöldfülű, de 

rendkívül ambiciózus helyi rendőrgyakornok siet a 

segítségére. E sajátos kettősnek még azelőtt kell 

rájönnie, kinek a képében lépett színre a halál, 

mielőtt túl késő lenne. Az Österleni gyilkosságok 

című sorozat első kötetében népszerű szerzőnk, 

Anders de la Motte ezúttal írótársával, Mans 

Nilssonnal alkot maradandót. Skandináv krimi sok 

humorral fűszerezve, gyönyörű környezetben, különc 

karakterekkel.   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/a-halal-szinre-lep.html 

Jéghercegnő 

Camilla Läckberg 
 

A fiatal nő a kádban feküdt. Körülötte a vízen 

jéghártya csillogott. Csuklói felvágva, a kövezeten 

vérfoltok. Így találnak rá a holtan is gyönyörű Alexre, 

akiről csakhamar kiderül, hogy nem magával végzett, 

hanem gyilkosság áldozata lett. Vajon kinek lehetett 

útjában ez a kiskorától fogva különösen viselkedő, 

visszahúzódó nő, akit férfiak és nők egyaránt 

csodálattal vettek körül? Arra lehet számítani, hogy 

hamar meglesz a tettes, hiszen a színhely egy 

tengerparti kisváros, ahol mindenki mindenkit ismer. 

Vagy csak úgy tűnik Patriknak, a rendőrtisztnek és 

Ericának, az írónőnek azzal kell szembesülnie, hogy 

fogalmuk sem volt, kikkel élnek együtt, milyen 

titkokat rejtegetnek a takaros házak, s hogy ki volt 

valójában az áldozat, akit pedig gyerekkoruktól 

ismerni véltek. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/jeghercegno--2.html 
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A Bánlaky-örökség - Egymást keresztező sorsok, 

évszázados titkok 

László Boglárka 
"A történelem körbevesz, akár az erdő." 

László Boglárka nagyívű történelmi kalandregényében 

négy generáció életét kísérhetjük figyelemmel, a 

monarchiabeli boldog békeidőktől egészen napjainkig. 

A kötet lapjain így közel egy évszázad telik el, 

világháborúkkal, forradalommal, diktatúrával. 

Mindezen hatások alól nem vonhatják ki magukat a 

baravári kastélyban élő Bánlakyak és leszármazottaik 

sem. 

A történet Bánlaky Pál gróffal veszi kezdetét. Az ő 

halálát követően a birtok a legkisebb fiához, Bálinthoz 

kerül. A grófot lenyűgözi az 1900-as párizsi 

világkiállítás, birtokát modernizálja, és az elsők között 

lesz automobil-tulajdonos Magyarországon. A gróf és 

felesége, Mária gyermekkoruk óta ismerik egymást, ám 

a szerelmet mindketten a házasságon kívül találják meg. A bonyodalmaknak azonban mindez 

csak a kezdetét jelenti... 

Miközben a Bánlaky-kastélyban és -uradalomban számtalan sors fonala kapcsolódik össze, 

színes kor- és társadalomrajz bontakozik ki az olvasó szeme előtt, aki végül, amikor a mozaik 

utolsó darabja is helyére kerül, maga is megválaszolhatja a regényfolyam központi kérdését: 

elfuthatunk-e a sorsunk elől, vagy minden meg van írva számunkra előre? 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/a-banlaky-orokseg.html 

Karácsony a villában - Történetek álmodozáshoz 

 

Karin Baldvinsson - Hanna Caspian - Anne Jacobs -

Martina Sahler 
 

Készüljön bestsellerszerzőkkel a legszebb karácsonyi 

pillanatokra! 

Szolgálólány, úrnő és lázadó leány: karácsonykor 

mindannyian a nagy szerelmet keresik. A boldogság felé 

vezető útjukat pedig minden alkalommal egy csoda szép 

villa keresztezi, olykor egy réges-régi majorság 

uradalmában, máskor egy hóval borított városka pompás 

birtokán. A beltengernél és a hegyekben, Angliában és 

Izlandon. A női szórakoztató irodalom legkedveltebb 

szerzői most karácsonyi történeteikkel teszik még 

kellemesebbé a meghitt, olvasásra szánt estéket. 

E szépséges ajándékkönyvben Anne Jacobs, Hanna 

Caspian, Martina Sahler és Karin Baldvinsson exkluzív 

novellái olvashatók. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/karacsony-a-villaban.html 
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Új idők - A Hansen család története 

Ellin Carsta 
 

Hamburg, 1893. A viharos évek után a Hansen 

család anyagi helyzete végre stabillá vált. Újra 

hatalommal, hírnévvel és befolyással bírnak, ami 

mindenekelőtt az afrikai kakaóültetvény gazdag 

termésének köszönhető. 

Luise talpraesett, önálló ifjú hölggyé serdült, és 

minden erejével és figyelmével a családi vállalkozást 

segíti. De egyszer csak döntenie kell: vagy férjhez 

megy, vagy az egyetemről eltanácsolt, léha 

unokatestvére irányítja tovább a céget. A lány szíve 

azonban még mindig Kamerunért, illetve egykori 

szerelméért, Hamzáért dobog. 

Mindeközben édesanyja, Elisabeth - akit a család 

házasságtörés miatt kitagadott - úgy dönt, lerombol 

mindent, amit egykor a Hansenek felépítettek, és 

bosszút áll volt férjén, sőt ha kell, a saját gyermekein is. Vajon sikerül véghez vinnie 

alattomos tervét? 

Ellin Carsta nagy sikerű családregény-sorozatának második részében arra keresi a választ, 

hogy mit kell megtennie és miről kell lemondania egy fiatal nőnek a 19. század végén ahhoz, 

hogy a világ értékelje a tehetségét. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/uj-idok--1.html 
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