
Szeptemberi könyvajánló 

 

                                                                      
Legyünk barátok! - Malac és liba 1. 
                                                                                   

Tóth Krisztina  
 

Tartsatok velük és legyetek ti is Malac és 

Liba barátai! Ismerjétek meg szeleburdi 

hőseinket, csatangoljatok velük az őszi 

erdőben, és nevessetek kalandjaikon! Tóth 

Krisztina gyerekeknek és szüleiknek 

egyaránt kedves történetei bővelkednek a 

humorban, melyekkel igazi közös, családi 

élmény lesz a meseolvasás. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/toth_krisztina.legyunk-baratok-6.html 

 

Dinók - Scolar mini 15. 

 

Angela Weinhold 

 

A Ravensburger gyermekkönyvsorozat e kötete a 

dinoszauruszokkal és más őshüllőkkel ismerteti 

meg az apróságokat. Megtudhatják többek közt, 

hogyan néztek ki, mivel táplálkoztak és hogyan 

védekeztek ezek az állatok. A játékos elemek, a 

kedves rajzok, a kinyitható ablakok és a kornak 

megfelelő magyarázatok a könyv minden oldalát 

élvezetessé teszik. 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/angela_weinhold.dinok-

1.html 
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Survival 3. - A kajmán pillantása 

Andreas Schlüter 
 

Az amazóniai esőerdőben Mike, Elly, Matti és Gabriel 

végre megtalálják a folyót - vajon visszavezeti őket a 

civilizációba? A négy barát elszántan evez, de a 

vízben piráják, kígyók és kajmánok leselkednek. A 

szakadó eső az erdőt veszélyes vízi labirintussá 

változtatja. A gyerekeknek mindent bele kell adniuk, 

hogy túléljék a kalandot. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/survival-3-a-kajman-

pillantasa.html 

 

 

 

 

 

 

 
J.R.R. Tolkien meséi 

 

J. R. R. Tolkien 

Kóborló és a varázsló 

A sonkádi Egyed gazda 

A woottoni kovácsmester 

A levél 

 

A nagy mesélő most újabb kalandokra hívja olvasóit.  

A Kóborló és a varázsló című írásban egy kiskutyának 

varázslók és hableányok közt kell megállnia a helyét, 

miközben az élete nemegyszer veszélyben forog. A 

Göncz Árpád tolmácsolásában megszólaló A sonkádi 

Egyed gazda mese egy távoli és varázslatos múltból, 

amelyben megismerhetjük a kissé lomha, ámde bátor 

Egyed gazdát, aki megfutamít egy óriást, majd az 

országra törő sárkányt is. Egyszerű ember a woottoni 

kovácsmester, mégis Tündérországba jut, a filozofikus 

hangvételű A levél, című történetben pedig Niggle, a 

festő veszi a nyakába a világot, hogy megtalálja és lefesse a tökéletes fát. Egytől-egyig 

sziporkázó írások, és talán az sem véletlen, ha bájtalanított hétköznapjaink alakjaira és 

helyzeteire emlékeztetnek bennünket. 
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Tolkien meséi igazi bemelegítésnek számítanak, mielőtt elmerülnénk A Hobbit és A Gyűrűk 

Ura csodás-félelmetes világában, vagy éppenséggel kellemes levezetésül szolgálnak a 

nagyregények után, ha még nem tudunk és nem is szeretnénk elszakadni a tündék, sárkányok 

és varázslók birodalmától. A négy történet így, egy kötetben most először jelenik meg 

magyarul - ezúttal Peter Jackson Tolkien-filmjeinek Oscar-díjas rajzmestere, Alan Lee 

illusztrációival. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/j-r-r-tolkien-mesei-5.html 

 

 

Vaják I. - The Witcher - Az utolsó kívánság 

 

Andrzej Sapkowski 
 

Geralt a vajákok közé tartozik: mágikus képességeinek 

köszönhetően, amelyeket hosszan tartó kiképzése és 

egy rejtélyes elixír csak még tovább csiszolt, zseniális 

és könyörtelen harcos hírében áll. Ugyanakkor nem 

hétköznapi gyilkos: célpontjai vérszomjas 

szörnyetegek és aljas fenevadak, amelyek mindenütt 

hatalmas pusztítást végeznek, és megtámadják az 

ártatlanokat. 

Hiába tűnik azonban valami gonosznak vagy jónak, 

nem biztos, hogy valóban az - és minden mesében van 

egy csipetnyi igazság. 

 

Andrzej Sapkowski 1948-ban született 

Lengyelországban. Hazája egyik leghíresebb és 

legsikeresebb szerzőjének számít. A World Fantasy 

Életműdíjjal kitüntetett szerző Vaják-sorozatával 

nemzetközi sikert aratott, könyvei alapján képregények és számítógépes játékok is készültek, 

2019-ben pedig a Netflix forgatott belőlük sorozatot Henry Cavill főszereplésével. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/andrzej_sapkowski.vajak-i-the-witcher-az-utolso-kivansag--1.html 
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Egy pap vallomása 

 

Szántó Dániel 

 

"- Honnan értesült az emberrablásokról? - kérdezte 

kásás hangon. 

Mihály atya felnevetett: 

- Onnan, hogy én tüntettem el őket. 

- Maga? - Viktor nem bírta megállni, hogy ne 

mosolyodjon el. 

- Én bizony. Elraboltam őket, koporsóba fektettem a 

testüket a föld alá valahol messze innen, és 

otthagytam őket. Van levegőjük, némi italuk és 

élelmük. Úgy számoltam, hogy nagyjából egy hétig 

húzzák. Persze csak ha elég kitartóak." 

 

Egy hitében megrendült katolikus pap. 

Egy megszállott elme kísérlete, elevenen eltemetett 

kísérleti alanyokkal. 

Egy őrült nyomozás, ahol nem az elkövetőt kell megtalálni, hanem az áldozatokat. 

Egy kiégett nyomozó és egy törtető nyomozónő küzdelme, miközben az óra kérlelhetetlenül 

tovább ketyeg. 

 

Szántó Dániel harmadik regénye egy elképesztően nyomasztó és izgalmas bűntény 

felderítésének magával ragadó története a koszos, maffiózók uralta, csodálatos Budapesten. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/szanto_daniel.egy-pap-vallomasa.html 

 

                                                                                          

Ahol a folyami rákok énekelnek 

                                                                                    

Delia Owens 

"Titkot legjobban a kagylóhéjak tudnak tartani." 

 

Delia Owens regénye Észak-Karolina ritkán lakott, 

mocsaras partvidékén játszódik az 1950-es és '60-as 

években. A történet főhőse a lápvidéken sorsára hagyott 

kislány, Kya Clark, aki az évek során elszigeteltségében 

önellátásra rendezkedik be, s alig érintkezik a 

környékbeliekkel. 

 

Az első szerelem azonban Kya életét is felforgatja: a 

közeli kisvárosban élő Tate megtanítja olvasni, és ő az, 

akivel a lány osztozni tud a természet és a költészet 

szeretetében is. Ám nem Tate az egyetlen, aki érdeklődik 

a különleges, magának való lány iránt... 
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Egy rejtélyes gyilkosságot követően a helyi közösség felbolydul, és a gyanú hamarosan a 

mocsárban magányosan élő "Lápi Lányra" terelődik. 

 

A biológus Owens első regénye egyszerre fordulatos krimi, érzékeny fejlődésregény, 

valamint a vadon és az emberi lélek lenyűgöző természetrajza. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/delia_owens.ahol-a-folyami-rakok-enekelnek--1.html 

 

A párizsi könyvtár 

 

Janet Skeslien Charles 
 

1939-et írunk, és Odile Souchet, a fiatal párizsi lány 

nem is lehetne boldogabb: felveszik könyvtárosnak 

az impozáns Amerikai Könyvtárba, és a jóképű Paul 

személyében a szerelem is rátalál. A náci csapatok 

bevonulása azonban egy csapásra véget vet az 

idillnek, és Odile világa összeomlani látszik. Hogy 

megmentse mindazt, ami fontos a számára, 

munkatársaival csatlakozik az ellenálláshoz, és úgy 

harcol, ahogy lehetőségei engedik: a könyvek 

segítségével. Heroikus küzdelmük ellenére Odile-

nek hamarosan szembe kell néznie a szörnyű 

igazsággal: valaki elárulta. 

 

1983: Lily, a Montanában élő magányos kamasz 

lány felfigyel idős szomszédjukra, Mrs. Gustafsonra, 

akit a helyiek csak úgy hívnak, "a háborús 

menyasszony". Ki ez a rejtélyes nő, és miért 

költözött a kisvárosba, ahová látszólag semmi sem 

köti? Lily kutatni kezd az öreg hölgy múltja után, és egyre több közös vonást vél felfedezni 

kettejük között. Egy nap sötét titokra bukkan, amely az egész addigi életüket 

megváltoztathatja... 

 

Janet Skeslien Charles lebilincselő regénye varázslatos óda a könyvekhez, a barátsághoz, 

Párizshoz, és nem utolsósorban azokhoz a hétköznapi hősökhöz, akik sokszor ott 

munkálkodnak, ahol a legkevésbé sejtenénk. 

JANET SKESLIEN Charles Montanában nőtt fel, majd két évig Ukrajnában tanult. Tizenöt 

éven át tanított kreatív írást, angolt és franciát először Ukrajnában, majd Montanában, végül 

pedig Franciaországban. Moonlight in Odessa című művét a Publishers Weekly az egyik 

legjobb debütáló regénynek, a National Geography Traveler pedig a hónap könyvének 

választotta. A párizsi könyvtár, a szerző második regénye a Library Journal és a Goodreads 

listája alapján is az év egyik legjobban várt újdonsága. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/janet_skeslien_charles.a-parizsi-konyvtar.html 
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