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Balaton-Felvidék - Brúnó a Balatonon 

Bartos Erika 
 

Tudod-e, hogy milyen mély a Balaton? Ismered-

e a tihanyi visszhang vagy a tó keletkezésének 

legendáját? Jártál-e már a nagyvázsonyi várban, 

a balatonfüredi Lóczy-barlangban, a Veszprémi 

Állatkertben, az örvényesi vízimalomban, 

bicikliztél-e a sajkodi öbölben? Bartos Erika, a 

Bogyó és Babóca sorozat írója és rajzolója, 

akinek munkásságát számos hazai és nemzetközi 

díjjal ismerték el, most a Balatont mutatja be a 

legkisebbeknek. Az építészmérnök végzettségű 

meseíró egy kedves történet és részletgazdag 

rajzok segítségével kalauzolja végig óvodáskorú 

olvasóit a magyar tenger nevezetes helyszínein. A háromkötetes Brúnó a Balatonon sorozat 

első kötetéből a Balaton-felvidéket ismerhetjük meg. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bartos_erika.balaton-felvidek-bruno-a-balatonon.html 

 

 
Jó éjszakát, kuflik! 
Dániel András 
 

Az elhagyatott réten mindig hét ágra 

süt a nap és halmokban áll a 

vadmarcipán... NEM! A kuflik élete 

sem könnyű! Időnként például olyan 

vakítóan ragyog a telihold, hogy 

Fityirc és Valér nem tud aludni tőle. 

Nincs más hátra: le kell kapcsolniuk a 

Holdat. De hogyan lehetne eljutni a 

Holdba, ha a kuflinál éppen nincsen 

zsebrakéta? És ha ez nem lenne elég, 

egy békés, szundikálós délutánon 

Hilda és Bélabá véletlenül az egész rétet a feje tetejére állítják. A rét összes lakójának össze 

kell fognia, hogy visszafordítsák. Tarts a kuflikkal, mert az elhagyatott réten lenni a lehető 

legjobb elfoglaltság!  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/daniel_andras.jo-ejszakat-kuflik.html 
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Mágikus állatok iskolája - Kinyomoztuk! 3. - 

Kókuszhajsza 

Margit Auer 
 

Murphy, a jegesmedve újra akcióban. 

Eddie szülei festményvásárt terveznek. Ám lába 

kel a legértékesebb képnek. 

A jegesmedve és társai A kókusz keresésére 

indulnak. Szerencsére Murphy felfedez egy 

nyomot, amely az erdőbe vezet... Vajon ott 

rejtőznek a tolvajok? 

A Mágikus állatok iskolája - Kinyomoztuk! 

sorozatunk folytatódik. Ideális olvasmány kezdő 

olvasóknak: önálló, izgalmas történet, nagy 

betűk, rövid sorok, sok színes kép és rejtvények a 

Mágikus állatok iskolája szereplőivel. 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/margit_auer.magikus-

allatok-iskolaja-kinyomoztuk-3.html 

 

 
A remény könyve - Túlélési útmutató 

veszélyeztetett bolygónk számára 

Douglas Abrams - Jane Goodall 
 

Egy legendás környezetvédő. Egy életen át tartó 

küzdelem a természetért. Egy létfontosságú üzenet 

a reményről. 

Jane Goodall világhírű természettudós több mint 

fél évszázada emeli fel szavát bolygónkért. A fiatal 

korában Gombe erdeiben csimpánzokkal együtt 

élve tett úttörő felfedezéseivel és a kilencvenedik 

életévéhez közeledve is fáradhatatlan 

környezetvédő munkájával Jane egy szebb, 

reménytelibb világ mellett elkötelezett nemzedék 

felnevelésében vállal tevékeny szerepet. 

 

A remény könyvében a természetnek szentelt 

életútján szerzett tapasztalatait osztja meg velünk, 

és beavat minket abba is, hogy miért rendületlen a 

természet világába és az emberiségbe vetett hite. A 

könyv társszerzőjével, Douglas Abramsszel 

folytatott beszélgetései felelevenítik utazásai és 

aktivista tevékenysége megannyi epizódját, új megvilágításba helyezve korunk nagy krízisét, 

az éghajlatváltozást. 

A világunknak sosem volt még ekkora szüksége a reményre. Korunk egyik legszeretettebb 

emberének a könyve megmutatja, hogy hatalmas problémáink ellenére is reményt 

meríthetünk az emberi természetből és magából a természetből. 
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"Egy nő, aki a feje tetejére állította a zoológia világát." 

Sir David Attenborough 

 

"Bolygónk egyik legnagyobb hatású, legjelentősebb vezető egyénisége. Jane szinte minden 

napját az optimizmus terjesztésének és a tudatos életre való felhívásnak szenteli. Világszerte 

hirdeti minden élőlény veleszületett jogait, és küzdelemre buzdít a környezeti veszélyek 

legnagyobbika, a klímaváltozás ellen, reményt adva ezzel az eljövendő nemzedékeknek." 

Leonardo DiCaprio 

 

"Egy igazi hős." 

Greta Thunberg 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/doug_abrams.a-remeny-konyve.html 

 
Szent László I. - A lázadás parazsán 

Benkő László 
 

A XI. század közepén forog a magyar történelem 

kereke. I. István király megteremtette a keresztény 

államot, és lerakta az új államalakulat alapjait. Halála 

után unokaöccse, a római keresztényként nevelt 

Orseolo Péter kapta a koronát, ám István - tudva, 

hogy egy nép vallását megváltoztatni, letéríteni őt 

szokásainak évezredes útjáról gigászi és roppantul 

veszélyes feladat -, belpolitikai lavinát indított el 

döntésével. 

Újra fellángoltak a belső forrongások, amit a 

krónikaírók felszínes értékítélettel egyszerűen 

pogánylázadásként jegyeztek fel. Kik irányították a 

belső lázadásokat, és mit akartak elérni? Valóban 

istentelen lett volna a magyarság széles rétege? 

A fordulatos regény felöleli a korabeli eseményeket, 

összefüggéseket keres az egymással ellentétben álló 

érdekek között. Eközben László életének alakulását 

is nyomon követhetjük gyermekkorától, krakkói és bihari éveitől kezdve. Együtt vágtathatunk 

I. András király és öccse, Béla herceg vitézeivel a belső rend helyreállításáért a nyugati 

seregek ellen. Tanúja lehetünk András és Béla konfliktusának és utóbbi trónra kerülésének. 

Majd hirtelen a gyermek Salamon király udvarában találjuk magunkat, ahol színre lépnek I. 

Béla király fiai, Géza, Lambert és László hercegek. Mellettük lehetünk a kerlési ütközetben, 

és megismerhetjük a fiatal, de máris nagyszerű és kiváló tehetségű lovagot, a majdani László 

királyt. Az ő szemével látjuk a forrongó világ véres eseményeit, és megkíséreljük az 

eligazodást az udvari intrikákban és a politikai torzsalkodásokban. 

A lendületes történet egyszerre lebilincselő és széleskörű ismereteket nyújtó, s ahogy az író 

regényeiben megszokhattuk, rendkívül tárgyilagos. A majdani szent király fiatal, tudásra 

szomjazó hús-vér emberként jelenik meg, erényekkel, hibákkal, de kiváló hadvezéri és 

uralkodói tulajdonságokkal. 

Életének első szakaszát tárja az Olvasó elé a regényfolyam nyitó kötete. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/benko_laszlo.szent-laszlo-i.html 
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A nárcizmus pszichológiája - Hogyan ismerjük fel 

és kezeljük az önimádókat? 

Dr. Malkin Craig 
 

A nárcizmus egészséges szintje adja a jó önismeret 

alapját. A nárcizmus vagy nárcisztikus szavak 

hallatán a legtöbben hiú, pöffeszkedő alakokat 

képzelünk el, akik folyamatosan saját magukkal 

vannak elfoglalva. Valójában azonban nem minden 

nárcisztikus személyt érdekel a kinézete, a hírnév 

vagy a vagyon - még félénkek és halk szavúak is 

akadnak köztük. Dr. Craig Malkin, a Harvard 

Egyetem orvosi karának pszichológiatanára leszámol 

a nárcizmust övező népszerű mítoszokkal. Bemutatja 

a nárcizmus megjelenési formáit, így könnyebben 

beazonosíthatjuk és kezelhetjük a környezetünkben 

élő nárcisztikusokat - párunkat, barátainkat, 

kollégáinkat és családtagjainkat. Valamint azt is 

megtudhatjuk, hogyan alakíthatunk ki egészséges 

nárcizmusérzést magunkban, hiszen a teljes önfeladás legalább olyan káros, mint a nagyzolás. 

Ez a lebilincselő könyv bárki számára hasznos lehet, aki szeretné jobban megérteni önmagát 

és másokat. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/dr_malkin_craig.a-narcizmus-pszichologiaja-hogyan-

ismerjuk-fel-es-kezeljuk-az-onimadokat.html 

 
 

Grace Kelly és a szerelem eleganciája 
Sophie Benedict 
 

A jómódú philadelphiai családból származó Grace 

Kelly a szülei elvárásai elől menekül New Yorkba. A 

tizenhét éves fiatal lány nem szeretne korán férjhez 

menni, ehelyett színészetet akar tanulni. A 

színiiskolában tehetséges tanítvány, így szinte 

sorsszerű, hogy Hollywood is felfedezi. Az 1950-es 

évek elején a világ szórakoztatásra vágyik, és a 

filmipar ontja a filmeket. A gyönyörű, törékeny, 

szőke ártatlanság Grace Kelly személyében 

ellenállhatatlanul vonzza a kamerát. A színésznő 

idővel komoly karakterszerepekben is kiemelkedőt 

alkot, szülei elégedettségét mégsem sikerül kivívnia, 

és a nagy szerelem is várat magára. Ám amikor 

találkozik Rainier monacói herceggel, az élete mesés 

fordulatot vesz... 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/sophie_benedict.grace-kelly-es-a-szerelem-eleganciaja.html 
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Szeretlek, Hawaii! 

Tomor Anita 
 

Oliver Jenkins ünnepelt, világhírű színészként élte 

az életét, egészen addig, amíg a volt szeretője, Elena 

Scott színésznő le nem nyilatkozta a tévében, hogy 

zaklatta és megerőszakolta őt. Oliver hírneve, 

karrierje, élete egyik pillanatról a másikra omlott 

össze. Oliver tudja, hogy amit állítanak róla, az 

hazugság, mégsem tudja bizonyítani az ellenkezőjét. 

Ráadásul a botrány miatt elveszítette Lorát, a csinos 

riporterlányt is, akibe időközben beleszeretett. 

 

Lora már épp kezdte volna elhinni, hogy ami alakul 

közte és Oliver között, az nem csak játék és nem 

csupán egyetlen éjszakára szóló kaland, amikor 

kitör a botrány, és teljesen padlóra kerül. 

Kompromittáló fotók látnak napvilágot, amik miatt 

Lora - bármennyire fáj neki - megszakít minden 

kapcsolatot a férfival. 

 

Oliver elhatározza, ha törik, ha szakad, visszaszerzi a lányt, és addig fog nyomozni, amíg ki 

nem deríti, kinek állhatott érdekében tönkretenni őt. Megfogadja, ha addig él is, bebizonyítja 

ország-világnak, hogy ártatlan. Csakhogy nincs könnyű dolga, mert szinte mindenki ellene 

van. 

 

Zoé és Jake, a barátaik mindenben segítik Lorát és Olivert. Rábeszélik őket, hogy utazzanak 

el velük Hawaiira, ahol abban bíznak, hogy a két szerelmes amellett, hogy elbújhat a világ 

elől, talán újra egymásra találhat. 

 

Tomor Anita Imádlak, Los Angeles! című nagy sikerű regényének várva várt folytatása 

megérkezett. Ebből a részből nemcsak az derül ki, hogy vajon Oliver újra meg tudja-e 

hódítani Lora szívét, és tisztázni tudja-e a saját nevét, hanem az is, hogy az Irány Hollywood! 

főszereplője, Zoé megnyeri-e színésznőként az Oscart. Csak annyit mondunk: briliáns 

történet egy zseniális írónő tollából. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szeretlek-hawaii.html 
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Madame Curie és a teremtő álmok 

Susanna Leonard 

Megindító regény a Nobel-díjas Marie Curie-ről 

 

"Álmodj szép életet, majd váltsd valóra ezt az álmot." 

- Marie Curie 

 

Párizs, 1891. Marie már gyermekkorában arról 

álmodozott, hogy egy nap megszökik az oroszok által 

uralt és szorongatott Lengyelországból. Aztán húsz 

évvel később ez az álom beteljesül: Marie a Sorbonne-

on tanulhat. Keményen kellett harcolnia ezért, mert a 

tudomány világában nem szívesen láttak nőt. Marie 

azonban tudja, mit akar. Minden ellenérzés ellenére 

beleveti magát a kutatásba - és az életbe. Amikor 

találkozik a sármos fizikussal, Pierre Curie-vel, a 

boldogsága kiteljesedik. A férfi lesz a nagy szerelme, 

az a szerelem, amit keres. Pierre-rel úttörő sikereket ér 

el.  

Ezért azonban magas árat kell fizetnie, és Marie nem is sejti, milyen tragikus sorscsapásokat 

tartogat még számára az élet. 

 

Egy rendkívüli tudós, lázadó és szerelmes nő története, aki megváltoztatta a világot 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/susanna_leonard.madame-curie-es-a-teremto-almok.html 

 
Az eltűnt fák szigete 

Elif Shafak 

 

Nicosia az egyetlen kettéosztott főváros a világon. 

Más nyelv, más írás, más emlékezet uralkodik a két 

oldalon - írja Elif Shafak új regényének elején. 

Mégis van, ami akadálytalanul jár át a görög és a 

török Ciprus határán: a szél, a madarak - és a 

szerelem. 

De mennyi esélye van a hetvenes években az egyik 

napról a másikra földi pokollá váló Nicosiában az 

elszabaduló erőszak közepette egy görög fiúnak, 

Kosztasznak, és egy török lánynak, Defnének, hogy 

felülírják a gyűlölet törvényét a szerelem 

törvényével? 

Évtizedek telnek el, mire sorsuk beteljesedhet, ám 

az ezredforduló után új, választott hazájuk 

fővárosában, Londonban sem ereszti el őket a 

múltjuk. A traumák velük élnek. Lányuknak, a 

gimnazista Adának anyja halála után pedig azzal 

kell szembesülnie, hogy a fájdalom akkor is öröklődik, ha a szülők sohasem beszéltek arról, 

https://www.libri.hu/szerzok/susanna_leonard.html
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miért jöttek el Ciprusról. 
 

Kétséges, hogy fel lehet-e dolgozni a kettős identitás terhét tizenhat évesen. A Londonba 

érkező török nagynéni, Meryem mindent egy lapra tesz fel, amikor elmeséli a szülők 

történetét, amelyről egy ciprusi vendéglőből Londonba telepített és a téli vihar elől a föld 

melegébe menekített, elásott fügefa monológjából is értesülünk 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/elif_shafak.az-eltunt-fak-szigete.html 
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