
 

 

Decemberi könyvajánló 

 

Beni és a kisbálna 

Benji Davies 

 

Szívmelengető történet egy igaz 

barátságról. 

 

Beni egy tenger melletti kis házban 

éldegélt az apukájával, aki mindennap 

korán reggel munkába indult a 

halászhajóján. Egyik éjjel hatalmas vihar 

kerekedett; a partra sodort egy kisbálnát. 

Beni felfedezte, hogy új kis barátja nagyon 

jó hallgatóság, az apuka pedig ráeszmélt, 

hogy a fia milyen magányos... Vajon 

együtt sikerül visszajuttatniuk a kisbálnát a 

tengerbe? 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/beni-es-a-kisbalna.html 

 

 
Örökké szeretlek 

 

Robert Munsch 
 

Robert Munsch ritmikus prózája emberek 

millióit érintette meg az 1986-os 

megjelenése óta, amit mi sem jelez jobban, 

mint az, hogy már 15 millió példányban 

kelt el világszerte. A titok a történet 

megható egyszerűségében rejlik: az anyai 

szeretetet és az élet körforgását sikerült 

megragadnia. 

 

Magyarországon Szabó T. Anna zseniális 

fordításában és Megyeri Annamária 

szívmelengető képeivel jelenik meg. 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/robert_munsch.orokke-szeretlek.html 
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Várjuk a karácsonyt! - Malac 

és Liba 5. 

 

Tóth Krisztina 

 

Ti is várjátok a karácsonyt? Mert 

Malac és Liba nagyon, és 

kifejezetten élvezik az adventi 

készülődést. Nincs izgalmasabb a 

találgatásnál, hogy vajon mi 

szerezne örömet a másiknak, és 

nincs szebb a saját kézzel 

készített meglepetésnél. Vajon a 

két barát mit eszel ki, mivel lepi 

meg egymást?  

Tartsatok velük, nézzétek meg, hogyan köszönt be a tél, hogyan érkezik a hó! Készítsetek ti 

is kalendáriumot, vagy akár madáretetőt, de ne felejtsétek el elolvasni a sünis mesét sem! 

 

Tóth Krisztina gyerekeknek és szüleiknek egyaránt kedves történetei bővelkednek a 

humorban, melyekkel igazi közös, családi élmény lesz a meseolvasás. Hajba László 

részletgazdag, bűbájos rajzain elevenedik meg Malac és Liba. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/toth_krisztina.varjuk-a-karacsonyt.html 

 

A Szent Johanna gimi 1. – Kezdet 

Leiner Laura 

 

"- Na, Cortez is megtalálta a sulit. Éppen ideje 

volt, nem fogom életem végéig tartogatni a 

jegyzeteket - sóhajtotta tettetett unalommal az 

arcán, és becsapta a szekrényajtaját. 

Elfordítottam a fejem, hogy odanézzek, és 

akkor...És akkor történt, hogy először megláttam 

Antai-Kelemen Ádámot, Cortezt. Abban a 

pillanatban, ahogy megláttam, görcsbe rándult a 

gyomrom, és úgy éreztem, muszáj lehajtanom a 

fejem, és úgy tenni, mintha csinálnék valamit, 

máskülönben elárulom magam. Deszkás cipőt, 

farmert, és bőfazonú fehér pólót viselt, fél vállán 

hanyagul lógott a hátizsákja, másik kezében a 

gördeszkáját tartotta. Összevissza meredező haja 

csak látszólag állt szerteszét, egyébként gondosan 

megcsinálta, és pont úgy nézett ki, ahogy kell, és 

ahogy jól áll neki. A folyosó végén Ricsivel 

beszélgetett, aztán szép lassan minden 

osztálytársunk köré gyűlt, és hallgatták. 

Zavartan turkáltam a szekrényemben, csak néha néztem fel egy-egy pillanatra.  
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- Nézd, megjött Cortez! - jelentette be Virág. Mintha magamtól nem vettem volna észre." 

 

Név: Rentai Renáta (Reni) 

Kor: 14 

Beszélt nyelv: magyar, francia 

Magamról: (Nem publikus adat, hozzáférés korlátozva) Az, hogy elköltöztünk, és sulit 

váltottam, a lehető legjobb dolog, ami történt velem, mert végre lettek barátaim (kettő is!), 

nem cikiznek, és találkoztam vele, aki igazán nagyon menő! 

Érdeklődési kör: könyvek, olvasás, filmek, internet, azon belül is: Honfoglaló, KvízPart 

Klubtagság: Mit olvasol most?; Kedvenc könyvek; Sims; Mindhalálig Beatles!; Milyen idő 

lesz holnap?; TeveClub  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/leiner_laura.a-szent-johanna-gimi-1.html 

 
  

Nélküled 

 

Leiner Laura 

 

Bexi és Nagy Márk története sosem volt 

egyszerű. Az, hogy Márk leütötte Beki exét egy 

tévéműsor kellős közepén, nem sokat segített a 

kapcsolatukon, sőt. Vajon lehet újra Berk, 

esetleg Márxi, vagy a Fogd be Aszád tagjai 

újabb vicces párneveken törhetik a fejüket? És 

hogyan fog hatni mindez Körte, Evelin és 

Aszádék, Anti és a trágár csellista jól 

összeszokott csapatára? Van helye köztük újabb 

embereknek is, vagy végleg széthull a 

társaságuk? 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/leiner_laura.nelkuled-

9.html 
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Holdfény a szavanna felett 

 

Anne Jacobs 

 

Charlotte és George titkos szerelme hosszú évek 

után végre beteljesedett. Házasságot kötöttek, 

letelepedtek Németországban, és boldogságukat 

látszólag semmi sem árnyékolhatja be. Ám a férfi 

képtelen kordában tartani csillapíthatatlan 

kalandvágyát, ezért veszélyes expedícióra indul 

Afrikába. Charlotte ezalatt vásárol egy ültetvényt 

a tanzániai Usambara-hegységben, hogy otthont 

teremtsen az unokahúgának, Klarának és az ő 

családjának.  

Nyugodt, békés ültetvényes életről álmodik a 

széles afrikai ég alatt, George-on azonban újra 

meg újra erőt vesz a nyughatatlanság, és nem 

képes gyökeret ereszteni. Hiába igyekeznek 

mindketten alkalmazkodni, a jövőről alkotott 

elképzeléseik szöges ellentétben állnak egymással. 

Egyre nő közöttük a feszültség, és a szaporodó 

konfliktusok végül veszélybe sodorják a 

házasságukat.  

Vajon sikerül újra egymásra találniuk, és visszakapják a régi boldogságukat? 

A Kilimandzsáró felett az ég folytatásában a szerző ismét Afrika lenyűgöző tájaira repíti az 

olvasót, és új romantikus regényének lapjain jeleneteket látunk egy házasságból: életre kel 

egy igaz szerelem, minden gyötrelmével és gyönyörűségével együtt. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/holdfeny-a-szavanna-felett.html 
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Isten veled, gyermekem 
 

Kate Hewitt 

 

,,Lenyűgözően kigondolt, mélyen megindító 

történet... Csodálatos." - Megan Crane, USA 

Today bestsellerszerző 

 

,,Megérinti a szívet és beszippantja az olvasót." - 

RT Reviews 

 

,,Gyengéd, csodálatos, érzelmes elbeszélés." - 

Sarah Morgan 

 

Tudod, hogy nem tarthatod meg ezt a gyereket. 

De képes vagy rábízni valaki másra? 

Amikor Heather számára kiderül a terhessége, 

azonnal tudja, hogy nem tarthatja meg a babát, 

hisz ők is éppenhogy csak megélnek. De hogyan 

kényszeríthetné magát arra, hogy ne 

szeresse azt a gyermeket, aki benne növekszik? 

 

Grace személyében megtalálta a tökéletes örökbe 

fogadó szülőt: magabiztos, jómódú, megvan mindene, ami neki nincs. Amikor azonban eljön 

a szívszorító pillanat, vajon Heather képes lesz rá, hogy odaadja a gyermekét? Képes 

meghozni a helyes döntést? 

A két nő életét örökre összeköti, hogy ugyanazt a gyermeket szeretik. Ám amikor 

megsemmisítő híreket kapnak, törékeny világuk a feje tetejére áll. Mindketten fájdalmas 

elhatározásokra kényszerülnek. 

 

A USA Today bestsellerszerzőjének legújabb, szívszorító, izgalmas és érzelmes drámája 

felmelegíti a szívedet, könnyeket csal a szemedbe, és örökké veled marad.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/isten-veled-gyermekem.html 
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Édesvízi mediterrán - Kanadai magyar menni 

Balaton... 
 

Tóth Gábor Ákos 

 

T. G. Oaks boldogan élte a kanadai magyarok 

álmosítóan unalmas életét egy hamiltoni kertes 

házban: önként hódolt be bolondos felesége egyre-

másra következő aktuális hóbortjának, néha 

meglátogatta kissé bogaras édesapját az öregek 

otthonában. A hirtelen jött örökség értékesítésének 

ügyében nagy duzzogva a Balatonhoz utazik, ám a 

magyar tenger és annak édesvízi mediterrán 

lüktetése szépen lassan felőrli minden ellenérzését 

az óhazával kapcsolatban. A tóparti falu különc 

lakói először ugyan az őrületbe kergetik, de egy jó 

balatoni halászlé és egy pohár hűs kéknyelű után 

máris más színben fest az a bizonyos öreghegyi 

szőlőskerttel körbevett Fenséges Rom, amelyet 

ráadásul még egy titokzatos legenda is övez. Tóth 

Gábor Ákos háromkötetesre tervezett sorozatának 

első részében a kiváló toszkán és provanszi minták 

ihlette élményirodalomba kóstol bele, hogy soha nem látott szemszögből mutassa be a 

Balaton-felvidék ellenállhatatlan hangulatát.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/toth_gabor_akos.edesvizi-mediterran.html 

 

Jól szeretni - Tudod-e, hogy milyen a 

gyereked? 
 

Vekerdy Tamás 

 

Megismerlek és elfogadlak. 

Olyannak, amilyen vagy. A te teljes világodat. 

Aki jól szeret, az megismer és elfogad - saját 

világát kitágítja a másik felé. Befogadja őt. 

 

"Ha az embernek olyan szerencséje van, hogy 

valakit is érdekelni kezd, amit itt vagy ott 

mondott, leírt, és úgynevezett 'előadásokra' 

hívják, akkor azt kell átélnie, hogy ezeknek az 

együttléteknek, legalábbis az ő számára, a 

hasonlíthatatlanul jobb, felpezsdítőbb, 

szórakoztatóbb része az, amikor a megjelentek 

elmondják kérdéseiket, aggályaikat, 

ellenvetéseiket, egyszóval megnyilatkoznak. 

Nagyszerű érzés hallani, amikor a négy-ötszáz 

fős (esetleg nagyobb) hallgatóságból egy kedves 

nő vagy férfi feláll, és bevilágító erővel mondja 

el személyes tapasztalatait, személyes példáját, ami megeleveníti az egész együttlétet. 
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Ebben a könyvben a találkozásoknak ezt a részét, illetve a kérdésekre adott válaszokat találja 

meg az Olvasó. Nem kérdés-felelet formájában, hanem a kérdéseket, az elmondott eseteket is 

beledolgozva az egyes témákról szóló részecskékbe. (Így hát szerzőtársak vagyunk hat-nyolc 

év néhány száz megszólalójával.) 

Míg az előző kötetben, az Érzelmi biztonságban az előadások válogatása jelent meg, itt ezeké 

a közös beszélgetéseké. 

 

És, igen, ezek a beszélgetések mindig abba az irányba mutattak, hogy miképp is kellene, 

hogyan is lehetne ezt az együttélést a gyerekkel és tágabban: egymással - jól csinálni, hogyan 

is lehetne jól szeretni. Akármerre ágaznak is el az egyes témák, a mélyükben mindig ez a 

kérdés lapul. Ott húzódik meg, és sokszor felfűti a beszélgetést. 

 

Kicsit szorongok. Vajon ebből a felfűtöttségből sikerül-e itt, a következő lapokon valamit is 

visszaadni?" - Vekerdy Tamás 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/vekerdy_tamas.jol-szeretni.html 

 

 

Karácsonyi történetek 

 

Johan Frinsel 

 

Lehet-e ma karácsonyt ünnepelni? Van-e még 

békesség a földön? gondolkodik el Johan Frinsel, 

és kilenc rövid, mégis szívbe markoló novella 

segítségével igyekszik választ találni erre az égető 

kérdésre. Álmodozó gyerekekről, kételkedő, 

kiábrándult felnőttekről és megfáradt, idős 

emberekről mesél nekünk, akikben sokszor saját 

magunkra ismerhetünk. Olyan finom érzékkel 

megírt történetekbe csöppenünk, amelyek rég 

elfelejtett ünnepi hangulatot és ismerős érzéseket 

ébresztenek bennünk. 

A holland szerző írásait tartalmazó kötet igazi 

ékszerdoboz, amely a karácsony valódi jelentésére 

igyekszik ráirányítani a figyelmünket.  

Életünk forgatagában ugyanis az ünnep is 

kiüresedhet, hétköznapivá válhat, ha nem 

fedezzük fel újra és újra a mögötte rejlő csodát 

 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/johan_frinsel.karacsonyi-tortenetek--2.html 
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