
 

Papa, ne már! 

Samu és Papa 1. 

Nógrádi Gábor 

 

Samu szereti Papát. Szereti, ha háromszáz kilométerre 

van tőle, de megőrül, ha csak három méterre. Mert a 

Papát nem lehet kibírni. A Papa mindenbe beleszól. A 

Papa mindent jobban tud. A Papa fontoskodik. A Papa 

vénember létére csajozik. A Papa egyszerűen CIKI! 

Mióta a Papa Samuékhoz költözött, szerencsétlen 

Samunak egyetlen nyugodt pillanata sincsen. Még a 

fürdőszobában sem. Ezt nem lehet kibírni! Segítség, a 

Papa jön… A Papa itt van… És itt marad örökre. Papa, 

ne már! 
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/nogradi_gabor.papa-ne-

mar-3.html 

  

 

 

 

Kamaszkor körül                                                           

Vekerdy Tamás 

 

MILYEN IS a kamasz? Hazudik? Lusta? Szemtelen? 

Szerelmes? Magányos? Vagy éppen: kibírhatatlan? 

Mit kezdjen magával és a felnőttek mit kezdjenek 

vele? És MIÉRT OLYAN, amilyen? Meddig marad 

ez így? Miben más, mint a többiek? 

Miért és miben TÖBB netán a kamasz, mint a nála 

kisebbek vagy nagyobbak? És miért és miben 

kevesebb? 

Efféle kérdésekre keres választ ez a könyvecske, 

melyet jó felerészben kamaszok írtak... 

Forrás: 

https://www.libri.hu/konyv/vekerdy_tamas.kamaszkor-

korul.html 
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A királyné, aki madárnak képzelte magát                                 

- Meseterápiás csoporttörténetek                                      

Boldizsár Ildikó 

 

Mi történik egy meseterápiás csoportban? 

Miben különböznek a saját élményű mesecsoportok más 

önismereti csoportoktól? Elsősorban abban, hogy a mese 

veszi át a terapeuta szerepét: biztonságot teremt, vezet, 

kérdez, tükröz, állít és megfejtésre váró, indirekt 

tanácsokkal látja el a csoport tagjait. 

Boldizsár Ildikó tizenhárom év csoporttapasztalatait 

gyűjtötte össze új kötetében. 

Gyermekeknek és felnőtteknek vezetett 2-10 napos 

csoportok történetein keresztül mutatja be, hogyan 

segítettek a teremtéstörténetek, állatmesék, varázsmesék 

a legnehezebb helyzetekben: gyermekotthonokban, 

börtönökben, betegségekben, gyászban és 

reménytelenségben. 

A kötet második részében pedig egészséges felnőttek 

önismereti munkájába pillanthatunk be különféle típusú mesecsoportokon keresztül.  

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/boldizsar_ildiko.a-kiralyne-aki-madarnak-kepzelte-magat.html 

 

Julie Könyvkuckója 

Fábián Janka 

 

A könyvárus lány című regényben megismert Julcsi elvesztette szüleit az 1956-os 

forradalomban, nővére, Gitta pedig nyomtalanul eltűnt. Amerikában talál új otthonra, családra 

és igaz barátnőre, a lángvörös hajú, nagyszájú, 

nyughatatlan, magyar származású Ágira. 

A két lány együtt éli meg a kamaszkor örömeit és 

bánatait, és vág neki a felnőtt létnek. Ági újságíró lesz, 

Julcsi pedig valóra válthatja gyerekkori álmát: saját 

könyvesboltjában árulhatja a szívének oly kedves 

irodalmi műveket. Aztán az élet és a történelem úgy 

hozza, hogy útjuk egy időre elválik. A kalandvágyó Ági 

Saigonból tudósít a vietnámi háborúról, Julcsi pedig egy 

titokzatos levél és fénykép hatására Budapestre utazik, 

hogy annyi év után megpróbálja felkutatni a nővérét. 

Mire visszatérnek Amerikába, mindketten szegényebbek 

számos illúzióval, de Julcsi új könyvesboltjának, a Julie 

Könyvkuckójának a megnyitása új kezdetet jelenthet. 

A mozgalmas és felejthetetlen hatvanas évek lassan a 

végükhöz közelednek. Vajon a két lány, aki az átélt 

élmények hatására visszavonhatatlanul felnőtté érik, 

megtalálja-e a mindvégig máshol keresett boldogságot? 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/fabian_janka.julie-konyvkuckoja.html 

https://www.libri.hu/konyv/boldizsar_ildiko.a-kiralyne-aki-madarnak-kepzelte-magat.html
https://www.libri.hu/szerzok/fabian_janka.html
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A történelem hajótöröttei                                             

Armando Lucas Correa 

A 12 éves zsidó lánynak, Hannah-nak 1939-ben 

szüleivel együtt menekülnie kell a nácik által kisajátított 

otthonukból. Az embertelenségből egy Kubába tartó 

óceánjáró kínál kiutat, de lehetséges-e a menekülés, 

vagy az új élet reménye délibáb csupán?  

Anna, a tizenkét éves New York-i zsidó lány sosem 

ismerhette meg a szeptember 11-i terrortámadás 

poklában eltűnt apját, most pedig magányosan él a 

világtól egyre inkább elforduló anyjával. 

Hannah és Anna nem ismerik egymást, mégis, hatvan 

év távlatából is összekapcsolja a sorsukat valami. 

Valami, ami túlmutat a holokauszt borzalmain, a kubai 

forradalmon, a New York-i ikertornyok leomlásán, az 

otthontalanná váláson, a szülők és a barátok 

elvesztésén. Óriási hatású regénye egy tizenkét éves 

lány fejlődéstörténete, illetve kettő lányé. A nagy 

nemzetközi sikert aratott. A történelem hajótöröttei a St. Louis óceánjárón menekülő német és 

francia zsidók valós történetén alapul, akik új hazát kerestek a sajátjuk helyett, amely kivetette 

őket.  

 
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/armando_lucas_correa.a-tortenelem-hajotorottei.html 

  

 

 

Gyönyörű idegenek  

Elizabeth Klehfoth 

 

Vajon hova tűnhetett Grace Fairchild, a gazdag 

ingatlanmágnás, Allister Calloway felesége? Miért 

hagyja hátra egy jómódú, gyönyörű fiatalasszony 

csodás otthonát és két kicsi gyermekét? Egyáltalán: 

önként távozott, vagy valami szörnyűség történt a 

család tóparti házában? 

A tizenhét éves Charlie egész eddigi életét ezekkel a 

megválaszolatlan kérdésekkel töltötte. Az anyja hiánya 

okozta fájdalom és tehetetlen gyűlölet elől menekülve 

minden erejével arra koncentrál, hogy iskolájában, az 

előkelő Knollwood gimnáziumban kivívja az őt 

megillető helyet a kiváltságosok között. Amikor a titkos 

társaság a sorai közé fogadná, Charlie gondolkodás 

nélkül elfogadja az ajánlatot. A kivételezettek közé 

azonban nem egyszerű bejutni. Charlie-nak részt kell 

vennie a Játékban, egy ördögi és kockázatos 

kincsvadászatban, amivel nem csupán önmagát és a barátait sodorhatja veszélybe, hanem 

életveszélyes titkokat bolygathat meg. Mert ha kiderül az igazság, Charlie egész világa 

darabjaira hullhat. 

 
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/elizabeth_klehfoth.gyonyoru-idegenek.html 

https://www.libri.hu/konyv/armando_lucas_correa.a-tortenelem-hajotorottei.html
https://www.libri.hu/konyv/elizabeth_klehfoth.gyonyoru-idegenek.html


 

Bízz bennem                                                                      

Leiner Laura 

Egy év telt el az Iskolák Országos Versenye óta. A 

Szirtes tavalyi győzelme után a gimi összes diákja 

beadta a jelentkezését a következő évi 

megmérettetésre. Kocsis igazgatón hatalmas a nyomás: 

melyik négy diákja lehet képes a címvédésre amellett, 

hogy nem roppan össze a negatív kritikák, kommentek 

súlya alatt, ami az interneten és a táborban éri őket? Az 

igazgató úgy dönt, ezúttal nem a tanulmányi 

versenyeken jeleskedők közül választ.. 

 
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/leiner_laura.bizz-

bennem-21.html 

 

 

 

 

 

 

Auschwitzi könyvtáros 

Antonio Iturbe 

 

Dita 14 éves, amikor a prágai Terezín gettóból 

családjával együtt Auschwitzba hurcolják. Amikor a 

gyerekbarakk zsidó parancsnoka, Fredy Hirsch 

megkérdezi, vállalná-e az őrök háta mögött 

becsempészett nyolc könyv őrzését, a lány igent 

mond. Így lesz Dita a világ legkisebb könyvtárának 

könyvtárosa Auschwitzban. 

A könyvek azonban veszélyes holmik. És sehol 

máshol nem annyira veszélyesek, mint 

Auschwitzban, és azon belül is éppen a 31. számú 

barakkban, a gyerekbarakkban, ahol a legkisebb 

szabályszegésért is kivégzés járhat... 

A Dita Kraus, egykori auschwitzi fogoly valós 

történetén alapuló Az auschwitzi könyvtáros 

hihetetlen és feledhetetlen regény egy fiatal lányról, 

aki nap mint nap az életét kockáztatja azért, hogy az 

embertelen mészárlás kellős közepén, az auschwitzi 

"családi tábor" gyerekbarakkjában megőrizze rabtársai számára egy jobb világ reményét. 

 

Az emberi történelem talán legsötétebb napjaiban, Auschwitz poklában született történet 

messzire világítva hirdeti a reményt és a bátorságot. Az auschwitzi könyvtáros a fiatalabb 

olvasók számára is átélhetővé teszi a koncentrációs táborok rettenetét és az irodalom 

legyűrhetetlen erejét.Egy erős akaratú fiatal lány különleges feladatra vállalkozik a „családi 

tábor” poklában: az életét kockáztatva megőriz néhány becsempészett könyvet.  

Ezzel Dita Kraus a világ legkisebb könyvtárának könyvtárosa lett.  

 

https://www.libri.hu/konyv/leiner_laura.bizz-bennem-21.html
https://www.libri.hu/konyv/leiner_laura.bizz-bennem-21.html


Ő maga így emlékszik vissza arra az időszakra: 

„Csak egy sor könyv volt, nem több mint 12 vagy 14 kötet, teljesen véletlenszerű 

válogatásban. Olyan könyvek voltak ezek, amiket az érkező rabok csomagjaiban találtak. Egy 

igazi könyvtárban találsz könyvet mindenféle korosztálynak, úti beszámolókat és regényeket, 

gyermekeknek szóló és ifjúsági irodalmat. Itt teljesen véletlenszerű volt a felhozatal: volt egy 

atlasz, egy orosz nyelvtankönyv, mindenféle. Ami közös volt bennük, hogy mind használt 

könyvek voltak, és mind nagy segítséget jelentettek, hogy a barakkban élő gyerekek 

szórakozhassanak egy kicsit.”  

 

 

 

Nő fehér kimonóban  

Anna Johns  

 

A 17 éves Naoko szomorú jövő elé néz az 1950-es évek 

Japánjában: szülei feleségül akarják adni édesapja 

egyik üzlettársának fiához, hogy ezzel biztosítsák a 

család társadalmi pozícióját. Nagyratörő terveik 

azonban dugába dőlnek, amikor kiderül, lányuk 

gyermeket vár titkos szerelmétől, egy amerikai 

tengerésztől. Az idegennel kötött házasság nagy 

szégyent jelentene az egész család számára, ezért 

Naokónak több nemzedék sorsát meghatározó, szörnyű 

döntéseket kell meghoznia. Napjaink Amerikájában 

Tori Kovac különös levelekre bukkan, miközben 

haldokló édesapját ápolja. A levélben olvasottak 

sokkolják a nőt, és alapjaiban rengetik meg mindazt, 

amit eddig apjáról, a családjáról és önmagáról gondolt. 

Az igazságért át kell szelnie a fél világot, egészen egy 

távoli japán faluig, ahol szembenéz a múlt démonaival. 

Vajon eljöhet a megváltás oly sok év és annyi tragédia 

után?  A Nő fehér kimonóban megtörtént eseményeken alapuló, lélegzetelállítóan izgalmas 

történet a hagyomány, a család és a szeretet konfliktusáról, valamint két kivételes sorsú nőről. 

 
Forrás: https://www.libri.hu/konyv/johns_ana.no-feher-kimonoban-1.html 

 

 

https://www.libri.hu/konyv/johns_ana.no-feher-kimonoban-1.html


Virágszál 

Fábián Janka 

 

Előítéletek, gúzsba kötő konvenciók, rangon aluli 

szerelmek és két különleges nő, akiknek a sorsa egy 

életre összefonódik... 1902. újév estéje. Az 

irgalmasrendi kolostorban megszólal a csengő. 

Amikor Kornélia nővér, az idős apáca ajtót nyit, egy 

kis batyut talál a küszöbön... 

Urbán Flóra, egy gazdag budai ügyvéd 

elkényeztetett, önfejű lánya beleszeret a költői 

álmokat dédelgető, nagyravágyó, jóképű 

boltossegédbe. Tudja, hogy a házasságba az apja 

nem egyezne bele, ezért a lány nemtelen 

eszközökhöz folyamodik. Terve azonban nem válik 

be, sőt: tragédiák sorozatát indítja el. 

Néhány évvel az eset után Flóra igyekszik rendezni 

az életét, és férjhez megy. A múlt azonban mintha 

ismételné önmagát: Flóra nevelt fia bejelenti, hogy 

nősülni készül, és a választottja egy ápolónő. Flóra, 

aki egykor mindent megtett volna egy egyszerű boltossegédért, most mindent elkövet, hogy 

megakadályozza a rangon aluli házasságot... 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/fabian_janka.viragszal-14.html 

 

 

Karácsonyi parti 

Karen Swan 

A Titok Párizsban szerzőjétől 

 

Parti egy elegáns vidéki kastélyban, ahol a 

visszafogott felszín alatt burjánzanak a titkok és a 

románcok... 

Declan Lorne, az utolsó ír lovag váratlanul jobblétre 

szenderül. Az ősi cím vele együtt száll a sírba, 

birtokán pedig, amely az ország vad, délnyugati 

partvidékén található, három lánya osztozik. Az 

idősebb lányok, Ottie és Pip várakozásaiknak 

megfelelően kapják meg örökségüket, azonban 

mindenki meglepetésére - és csalódására - a 

legkisebb lány, a család fekete báránya, Willow 

örökli magát a kastélyt. 

Miért Willow kapta a kastélyt? A három lánytestvér 

annak idején közel állt egymáshoz, de most 

elkeseredett küzdelem kezdődik. Három évvel 

korábban, nem tudni, miért, Willow hátat fordított a szülői háznak, Dublinba szökött, és 

megfogadta, hogy soha nem tér vissza.  

https://www.libri.hu/szerzok/fabian_janka.html
https://www.libri.hu/konyv/fabian_janka.viragszal-14.html
https://www.libri.hu/szerzok/karen_swan.html


Így aztán, amikor ripsz-ropsz bejelenti, hogy eladja a kastélyt, Pip és Ottie bosszút fogad: Pip 

egy lapra tesz fel mindent, hogy biztosítsa a jövőjét, Ottie pedig olyan döntést hoz, amely 

mindhármuk vesztét jelenti. A fényűző karácsonyi partit Connor Shaye, leendő tulajdonos 

rendezi: neki házavató, a három testvérnek búcsúbuli. 

A titkaikra azonban sorra fény derül: Ottie, Willow és Pip számára egyetlen kérdés marad - 

képesek lesznek arra, hogy a jövőjüket egyengessék? Ehhez ugyanis egyszer s mindenkorra el 

kell engedniük a múltat. 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/karacsonyi-parti.html 

 

Ki vagy Te? - Elvárások szorításában - megfelelés 

vagy önazonosság? 

Almási Kitti 

 

Tudatos törekvéseink mellett egy sor olyan belső 

szabály irányít minket, amelyek létezésével talán nem 

is vagyunk tisztában, mert ezek mások sugalmazott 

vagy vélt elvárásai alapján épültek fel bennünk. 

Így kell kinéznem, ha azt szeretném, hogy... Illik úgy 

viselkednem, mintha... Nem láthatják meg rajtam, 

hogy... Mit szólnának, ha tudnák... Ha érvényesülni 

akarok, akkor... Jobb a békesség, szóval...A másoknak 

való megfelelés vágyában folyamatosan figyelünk és 

találgatunk, mik lehetnek a többiek elvárásai, és 

gyakran önmagunknak sem valljuk be, mennyire 

igyekszünk ezeknek eleget tenni. Az így kialakított 

viselkedésminták egy idő után annyira beépülnek, 

hogy már a sajátunknak érezzük őket, csak sokszor 

nem értjük, miért érezzük magunkat olyan rosszul a bőrünkben. 

A munkám során azt tapasztalom, hogy legtöbbször nem azzal foglalkozunk, milyenek 

vagyunk valójában, vagy szívünk mélyén milyenek szeretnénk lenni, hanem azzal, hogy 

milyennek kell(ene) lennünk mások szerint. Mivel nem remeteként élünk, természetesen 

figyelembe kell vennünk a körülöttünk élő embereket, ám ha rossz helyre tesszük a fókuszt, 

örökös igazodásra, ebből fakadóan pedig állandó csalódottságra és elégedetlenségre 

kárhoztatjuk magunkat. 

Feltetted már magadnak a kérdést: ki lennél Te, ha nem mindig mások elvárásai szerint élnél? 

Ha nem sóvárognál annyira a külső visszaigazolásra, hanem felfedezhetnéd és így az lehetnél, 

aki valójában vagy? Ha nem áldoznád fel a megfelelés oltárán az önazonosságodat? Van-e 

még olyan pillanat, amikor tudod, érzed, ki vagy Te? 

Ezzel a könyvvel arra szeretnélek késztetni: gondold végig, hogy a saját életedben mit miért 

teszel éppen úgy, ahogy. Vedd számba, hogy kiknek az elvárásait tekinted önmagadra nézve 

szinte kötelezőnek, és miért is akarsz ennyire megfelelni nekik. A Téged mozgató elvárások 

közül melyekre mondasz tudatosan is szívből igent, melyek esetében tartod még vállalhatónak 

a kompromisszumot, és mi az, amin inkább változtatnál? Miben szeretnéd akár mások 

kívánsága ellenében is a saját utadat követni, és hogyan szedheted össze ehhez a szükséges 

bátorságot, erőt és kitartást?                                                                                                   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/almasi_kitti.ki-vagy-te-11.html 

https://www.libri.hu/konyv/karacsonyi-parti.html
https://www.libri.hu/szerzok/almasi_kitti.html
https://www.libri.hu/konyv/almasi_kitti.ki-vagy-te-11.html


Bogyó és Babóca - Csengettyűk 

Bartos Erika 
 

Bogyó, Babóca és barátaik a karácsonyi asztalnál 

ülve tizenkét régi történetet elevenítenek fel. 

Együtt emlékeznek vissza az Ezerlábú 

látogatására, a bagolyfiókák születésére, és azt is 

megtudhatjuk, hogyan sérült meg a Barlangi Pók 

lába, mi történt a Csillaglány hárfájával, és miért 

lett Ugri haja rövidebb... 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/bogyo-es-baboca-

csengettyuk.html 

 

Zarah 

Náray Tamás 
 

Zarah Winter szerető családba, fényűző körülmények 

és csodás műkincsek közé született, s egy tökéletes 

világban ennek megfelelő élet is várt volna rá. Ám 

hamar meg kell tanulnia, hogy az 1930-as évek 

Németországában mindennek épp az ellenkezője igaz. 

De hiába veszik el tőle a családját, az otthonát, a 

hazáját, sőt még a nevét is, Zarah mindvégig kitart. A 

legreménytelenebb helyzetekben is hű marad 

önmagához és szerettei emlékéhez, akikkel élete 

végén egy különös véletlen folytán közelebbi 

kapcsolatba kerül, mint Zarah valaha is remélte volna. 

Náray Tamás regénye egy történelmi korszakokon, 

generációkon és országhatárokon átívelő, mozgalmas 

családtörténet, mely egy kivételes asszony sorsán 

keresztül mesél sikerekről, kudarcokról és a 

boldogság áráról, amelyet így vagy úgy, de 

mindenkinek meg kell fizetnie 

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/naray_tamas.zarah-1.html 
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Mindenmentes 1 .  

(Cukor-, glutén-, tejtermék- és tojásmentes, vegán és a 160 grammos diétába illeszthető 

receptek) 

Dr. Andrási Nóra 
 

Napjainkban egyre több információ áll 

rendelkezésünkre arról, hogy a mindennapi 

étkezésünk és életmódunk mekkora hatással van az 

egészségünkre, ráadásul egyre többeket érint a 

különböző alapanyagoktól, élelmiszer-összetevőktől 

mentes étrend. A teljes értékű táplálkozás érdekében 

azonban nem mindegy, hogy az ételek egyes 

összetevőit hogyan, mivel helyettesítjük. 

Ez a különleges gyűjtemény 70 olyan receptet ismertet 

meg az Olvasóval, amely valamennyi étel esetében 

cukor-, glutén-, tejtermék, és tojásmentes, a 160 

gramm szénhidrátos diétába illeszthető, és vegán is 

egyben. A Mindenmentes természetesen nem egyenlő 

az ízek, a zamatok, az egészséges összetevők 

hiányával. Ellenkezőleg, a sok mentes címke között az 

ételek tartalmasságán van a hangsúly, teljes értékű, 

tápláló alapanyagok ajánlásával. 

Szerzője a korábbi egészségtelen életmódot felszámolva maga is végigment ezen az úton, és 

ma már egy sokkal teljesebb, minőségibb életet él. A személyes példán alapuló könyve 

mindazoknak szól, akik végre örömmel, kockázatok nélkül szeretnének alkotni a konyhában, 

és akik szeretnének egészségesen, táplálékérzékenység okozta problémák nélkül, aktív életet 

élni.   

Forrás: https://www.libri.hu/konyv/dr_andrasi_nora.mindenmentes-1.html 
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