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Az ünnepi könyvhét egyedülálló magyar kulturális 

rendezvénysorozat. Sikere és népszerűsége töretlen immár nyolc 

évtizede. A könyvfesztivál megtartását a Literatura irodalmi folyóirat 

főszerkesztője, Supka Géza javasolta a Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Egyesülése 1927. június 5-re eső pünkösd 

vasárnapján Miskolcon  tartott évi közgyűlésén. 

Az ő kezdeményezésére tartották meg az első ünnepi könyvhetet 

1929. május 12. és május 20. között. A rendezvényhez 2001-től 

kapcsolódnak a gyermekkönyvnapok.  

A 86. Ünnepi Könyvhét és a 14. Gyermekkönyvnapok 2015. június 4 

– 8. között kerül megrendezésre. Az érdeklődőket a hagyományos 

programok mellett kísérőprogramok is várják, vagyis az aktuális 

könyvújdonságok, kulturális programok, dedikálások mellett, 

beszélgetések és zenei előadások is. 

 

 

 



FELNŐTT KÖNYVEK 

 

Audrey Niffenegger : Hollókisasszony  

Audrey Niffenegger Magyarországon - ahogy szerte a 

világban - első regényével, Az időutazó feleségével vált 

ismertté és kedveltté. Évekkel később megjelent A 

Highgate temető ikrei című regénye, ezt követően 

rövidebb történetek írására adta a fejét. Ezek közül az 

egyik a Hollókisasszony, ez a felnőtteknek szóló mese, 

amely a hovatartozásról, az identitáskeresésről szól.  

Különös történetről van szó, amelynek alapötletét egy 

színházi est adta az írónőnek. Ahogyan az utószóban 

fogalmaz, egy mozgásszínház következő előadásához 

kérték fel őt, hogy írjon szinopszist. A feltétel annyi volt 

csupán, hogy legyen mese, de modern elemekkel. Így született meg ez a gótikus-romantikus 

történet, amelyben semmi sem lehetetlen: holló és ember násza során tojásból kel ki az 

embergyermek, aki beszélni nem, csak írni tud, és aki mindennél jobban vágyik a 

szárnyalásra. Társai kinézik őt, hiszen nem való közéjük, de a madarak sem állnak szóba vele 

emberalakja miatt. A történetben még két fontos karakter kap szerepet: az egyikük a Fiú, aki 

szerelmes Hollólányba, és igyekszik meghódítani őt, ám tragikus sorsát nem kerülheti el. A 

másikuk a doktor, aki a modern orvostudomány minden ismeretét arra használja fel, hogy 

Hollólánynak karjai helyére szárnyakat műtsön. 

Kölcsönzőtér N 76 

 



KRIMI 

 

Jo Nesbo : Police   

Jo Nesbø könyvének helyszíne Norvégia, Oslo és környéke, 

ahol vagy az eső esik, vagy a hó, a Nap csak nagy ritkán süt 

ki, de akkor azonnal le is nyugszik. A helyszín tehát adott egy 

hangulatos gyilkossághoz. Ez meg is történik, az áldozat egy 

volt zsaru, akit egy felderítetlen, sok évvel korábbi gyilkosság 

helyszínén ölnek meg. A rendőrség természetesen teljes 

apparátussal veti bele magát az ügybe, egy kolléga halálát 

mindig kiemelten kezelik. Mégsem jutnak semmire, ezért 

hamarosan újabb halott, újabb kolléga, megint csak fel nem 

derített gyilkosság helyszínén. A nyomozók egyre 

kétségbeesettebben keresik az elkövetőt, aki azonban meglepően ügyes és nemigen hagy 

nyomokat. Nesbø nagyszerűen játszik az olvasó idegeivel. Szépen felépít egy koncepciót, és 

amikor már azt hinnénk, hogy – némileg megelőzve a zsarukat – megoldottuk az ügyet, az 

egészet romba dönti. Aztán újra meg újra. A legvalószínűbb gyanúsítottról is kiderül, hogy 

megdönthetetlen az alibije, a leglogikusabbnak tűnő elmélet is kártyavárként omlik össze egy-

egy új információ hozzáadásától. Persze, mint minden jó krimiben, az elkövető végig ott van a 

szemünk előtt, a hozzá vezető információk számunkra is ismertek, csak éppen – akárcsak a 

profi szakmabeliek – elsiklunk felette. 

Kölcsönzőtér N 69 



Sabine Durrant: A hátam mögött 

Gaby Mortimer televíziós műsorvezetőnő Londonban él a 

férjével és a kislányával. Sikeres, gazdag, elfoglalt ember, aki 

egyszerre próbál jó anya, szerető feleség és elismert riporter 

lenni. Egyik reggel egy női holttestet talál futás közben a 

parkban, és kihívja a rendőrséget. Nem telik el sok idő, és 

teljesen váratlanul őt kezdik el gyanúsítani a gyilkossággal. 

Vajon ki az ismeretlen áldozat? Miért van a megölt nő lakásán 

egy olyan számla, amelyet a műsorvezetőnő bankkártyájával 

fizettek ki? Véletlen vagy szándékos, hogy a meggyilkolt nő a 

fiatalkori Gabyra hasonlít? Mit titkol előtte a bébiszitter? És 

miért kell Gaby férjének hirtelen távoli üzleti útra utaznia ahelyett, hogy a felesége mellett 

maradna? A nyomok egyre inkább a műsorvezetőnő ellen szólnak, és Gabynak rá kell jönnie: 

híres emberként ugyanúgy pillanatok alatt összeomolhat az élete, mint bárki másnak. 

Kölcsönzőtér D 98 

 

TERHESSÉG, SZÜLÉS, ANYASÁG 

 

Ingeborg Stadelmann: A bába válaszol 

Ingeborg Stadelmann, németországi bába, több évtizedes bábai 

tapasztalatának tudásával írta meg könyvét. A könyv a 

várandósság alatti gyakorlati problémákkal foglalkozik, majd a 

szülés, a gyermekágy és a szoptatás gondjaira nyújt megoldási 

javaslatokat három fő területen, az aromaterápia, a fitoterápia és a 

homeopátia igénybevételével. Egy átfogó, alternatívnak számító 

tanácsadó könyvet tarthat a kezében az olvasó, amely komolyan 

veszi a várandós, ill. gyermekágyas nő minden észrevételét, 

panaszát (pl. azt, hogy állandóan változik a hangulata, hol boldog 

kismama, hol rettenetesen fél a rá váró feladattól), mindenkit (az 

anyát és gyermeket egyaránt) egyéniségként kezel, nem javasol "mindenkinek alkalmas 

recepteket", hanem sok lehetőséget kínál fel, amiből mindenki kiválaszthatja a számára 

legalkalmasabbat. Kézikönyv, melynek minden várandós polcán ott a helye! 

Kölcsönzőtér: 618 S 85 



Vida Ágnes: Anyapszichológia: az anyai lélek szivárványa fogantatástól 

nagymamakorig  

Ki vagyok én? Jó anya vagyok? Jól csinálom? - merül fel 

gyakran az anyákban. Néha ki is mondja a kérdést, máskor 

csak a szemében kanyarog a kérdőjel. Miért kérdezzük ezt? 

Miért fontos, hogy elég jók vagyunk?e? Miért leszünk 

bizonytalanok, ha más másként csinálja, másként tudja, 

másként érzi? Ha neki könnyebben megy? Miért 

neurotikusak,túlaggódók a mai anyák? Miért érzik úgy, hogy 

folyamatosan bizonyítaniuk kell a különféle szerepeikben: 

anyaként, társként, szeretőként, munkaerőként? Miért nem 

tudnak felhőtlenek lenni? Miért csupa kérdőjel számukra az 

anyaság? Miért nem tudjuk az élet természetes részeként 

kezelni? Miért nem érezzük az anyai ösztönt? Ezeket a kérdéseket teszi fel és válaszolja meg 

az Anyapszichológia c. könyv. Igyekszik megfogalmazni a kimondhatatlant: az anyák 

szerteáradó érzelmeit. A bűntudatot, az aggódást, a félelmet, az egymásban való feloldódást, a 

testi és lelki szimbiózist, a szeretetet. Azt, ahogyan a kislányból nő, a nőből anya válik. 

Végigkísér az anya belső utazásán a fogantatástól kezdve a várandósságon át a szülésen 

keresztül egészen a gyermek felnőtté válásáig. Miért fontos foglalkoznunk az anyaság 

lélektanával? Mert a gyermeknevelési praktikák és jótanácsok mit sem érnek, ha az anya nem 

ismeri saját magát. Ha lelkiismeretfurdalása van, ha szorong, ha depressziós, ha a fáradtságtól 

annyira kétségbeesett, hogy már bármire képes lenne, csak végre csend legyen. Ha nem képes 

befelé figyelni és felismerni, mire is van valójában szüksége a gyermekének, mert annyira 

leköti, hogy mások elvárásainak megfeleljen. 

Kölcsönzőtér: 150 V 33 



ÖNISMERET 

 

Jorge Bucay : 20 lépés előre 

A világhírű argentin pszichológus egyik legnépszerűbb könyve 

húsz rövid fejezetben húsz tanácsot fogalmaz meg, melyeket 

követve harmonikusabb, gazdagabb s talán boldogabb lehet az 

életünk. Egyszerű tanácsok ezek: igyekezzünk megismerni 

önmagunkat, használjuk ki jobban az időnket, rakjunk rendet 

magunk körül, tanuljuk meg meghallgatni a másik embert, ne 

féljünk kockázatot vállalni… – ám a szerző minden tanácshoz 

elgondolkodtató történeteket is elmesél. S ezektől könyve 

nemcsak élvezetes olvasmány lesz, hanem egy-egy meghökkentő 

csavarral, nézőpontváltással, egy kis humorral vagy öniróniával 

olyan új megvilágításba helyezi mindennapos problémáinkat, hogy egyszeriben 

megoldhatónak tűnik az, amivel annyit küszködtünk hiába.  

A bevezetőben Bucay elmeséli, hogy amikor az amerikaiak és az oroszok még versengtek 

egymással az űrkutatásban, az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy mivel írjanak az 

űrhajósok a világűrben, a súlytalanság állapotában ugyanis nem működik a golyóstoll. Az 

amerikaiak titokban, nagyszerű tudósok bevonásával, óriási pénzeket áldozva rá, 

kifejlesztették a világűrben működő golyóstollat. Az oroszok meg egy kicsit vakarták a 

fejüket, majd gyorsan eldöntötték, hogy jó lesz a ceruza is. E tanmese tanulsága csak látszólag 

az, hogy mindig van egyszerű megoldás (mert sokszor nincsen) – de hogy valójában mit 

sugallnak, mire tanítanak Bucay történetei, azon kinek-kinek magának kell elgondolkodnia. 

Kölcsönzőtér: B 91 



Jorge Bucay: A könnyek útja 

A veszteségek életünk részei, egyetemes, elkerülhetetlen 

állandók. És szükségesek is, mert általuk fejlődünk. 

Voltaképpen a veszteségek és a velük kapcsolatos 

magatartásunk által vagyunk azok, akik vagyunk írja Jorge 

Bucay. Egy szeretett személy elvesztése, egy kapcsolat 

felbomlása, valamely értékesnek tartott dolog végleges eltűnése 

során megszomorodhatunk, elmagányosodhatunk vagy 

kétségbeeshetünk. Gyászolunk. Az emberi lét egyik 

legbonyolultabb és legkényesebb helyzetét Bucay a tőle 

megszokott világos stílusban, sok történettel és példával 

fűszerezve taglalja. Gondolkodásra biztat a veszteség 

feldolgozásának szakaszairól, a valósággal való szembenézés szükségességéről, a pozitív 

attitűd fontosságáról és arról, hogyan találhatjuk meg a gyásznak az életünket gazdagító 

oldalát. Így lehet a veszteség és a fájdalom a világ megértésének, felnőtté válásunknak és lelki 

fejlődésünknek nélkülözhetetlen része. 

Kölcsönzőtér: B 91 

 

ÉLETRAJZ 

 

Paula McLain: A párizsi feleség 

A könyv Ernest Hemingway és első felesége, Hadley Richardson 

szívszorító szerelmének története. Hadley 1920-ban Chicagóban 

ismerkedik meg Ernest Hemingwayjel. Rabul ejti a jóképű fiatal 

férfi lobbanékony természete és szenvedélyes vágya, hogy íróvá 

váljon. A rövid udvarlást és a gyors házasságkötést követően a 

Párizsban élő amerikaiak – köztük Gertrude Stein, Ezra Pound, F. 

Scott és Zelda Fitzgerald – színes és szeszélyes társaságának 

ünnepelt párja lesz belőlük. Hadley féltékenységgel és 

önbizalomhiánnyal viaskodik, Ernest pedig ígéretes írói 

karrierjének elindításán fáradozik. Párizs tele van csábítással: 

Hemingway árulása az irodalomtörténet egyik legszebb szerelmének végét jelentheti. 

Kölcsönzőtér: M 49 



Szamos Miklós: Apám királysága 

“2007 őszén megszólalt a telefonom. Egy kedves ismerősöm 

munkát ajánlott. Hogy van valaki, aki szeretné megíratni az 

apja krónikáját.Elmondaná, én meg lejegyezném. Könyvet 

kéne csinálni belőle. Vállalom-e? 

Az első találkozón csak méregettük egymást. Két hatvanéves 

úr egy elegáns budai cukrászdában. Eleinte magázódtunk. 

Péntek délelőttönként leültünk egymással szemben. Forgott a 

szalag a diktafonban, és Szamos csak mesélt, mesélt. 

Érződött, hogy nem először mondja, szinte nyomdakészen 

fogalmazott. Harmadik vagy negyedik alkalommal kiderült, 

ugyanabba a gimibe jártunk, ugyanazoktól a tanároktól szenvedtünk. 

Sosem felejtem el a pillanatot, mikor a kezébe adtam az első fejezetet. Rögtön olvasni kezdte 

az apjáról szóló sorokat. Mit olvasni? Falni, bekebelezni, magáévá tenni. Mikor a végére ért, 

fura, csuklásszerű hangok törtek föl belőle. Azt hittem, kacag. De tévedtem. Fojtottan 

zokogott. Irigyeltem őt akkor. Sosem ismertem az apámat. Egy könnycseppet sem ejthettem 

érte. 

Kölcsönzőtér Sz 29 

 

CSALÁDREGÉNY 

 

Pataki Éva: Ami elveszett 

A fordulatos történet egy évszázad fontos történelmi pillanatain, 

országokon, földrészeken vezeti át az olvasót, vissza-visszatérve 

a jelenbe. A szereplők elszánt, a családért ádázul küzdő, mégis 

gyöngéd nők - sebzettek és esendők. Az író csaknem elveszítette 

ezt a múltat. Lezárná magában, majd mégis inkább feltépi, 

megmutatja. Előveszi a családi emlékekkel teli dobozt. Belső 

utazásra hív, békeidők és vészkorszakok labirintusaiban elveszett 

és elveszejtett nemzedékek nyomába eredve. Meghitt, szomorú 

és megható humorral megírt regény.  

Kölcsönzőtér: P 42 

 



Dés Mihály: 77 pesti recept - Gasztronómiai anyaregény 

Fergeteges családregény, főzési szentháromsággal és konyhai 

tízparancsolattal ellátott gasztronómiai útmutató, különleges, ám - 

ennek ellenére - megbízható szakácskönyv, bájosan vicces képeskönyv 

és mindenekelőtt szeretetteljesen csipkelődő anyaportré: ennyi s más 

semmi Dés Mihály letehetetlen új könyve, amelyet a szerző 

édesanyjának, a legendás Sütimamának élete és étele ihletett. 

Kölcsönzőtér: D 54 

 

INTERNET 

 

Talyigás Judit: Az internet a kockázatok és mellékhatások tekintetében  

A könyv szerzői az önmagukért felelősséget vállaló fiatal és 

idősebb felnőttekhez szólnak: szülőkhöz, tanárokhoz, akik 

felelnek gyermekeikért, a környezetükben lévő fiatalokért és 

tanítványaikért, hogy segítsék őket minél kisebb kockázattal 

élvezni az internet nyújtotta színes, új világot. A tíz tanulmány az 

internettel keresztül-kasul hálózott világunk kockázataiból mutat 

be területeket a teljesség igénye nélkül, a figyelemfelhívás, az 

önszabályozás kialakulásának elősegítése érdekében. Ez 

kiszolgáltatottságunk kockázatának jelentős csökkenését 

eredményezheti. A könyv egyes fejezetei a technika 

természetéből fakadó veszélyeket is ismertetik, nagyobb hangsúlyt kap ugyanakkor a 

személyi adatok védelmének, az internetfüggőségnek, a hacker fogalmának és szerepének, a 

gyerekek, fiatalok és az internet viszonyának kérdése, valamint a személyes kiszolgáltatottság 

és az általánosítás veszélye. 

Kölcsönzőtér: 681 I 60 

 



TÖRTÉNELEM 

Donald Rayfield: Sztálin és hóhérai 

A nürnbergi perek során világosan körvonalazódott az az 

alapelv, amely szerint emberiségellenes bűntettekre nem 

mentség, hogy tettesük parancsra cselekedett. A 

parancsteljesítésnek vannak erkölcsi következményei, akkor 

is, ha a parancsmegtagadást halállal büntetik. Sztálin és 

Hitler pribékjeiből éppen az az erkölcsi és társadalmi tartás 

hiányzott, amely erőt adott volna nekik az engedetlenséghez. 

A Szovjetunióban az, aki nem óhajtott részt venni a valódi 

vagy képzelt ellenség – burzsoák, trockisták, szabotőrök, 

fasiszták és cionisták – elleni boszorkányüldözésben, az maga is ellenségnek számított. 

Voltak azonban helyzetek, ahol lehetőség adódott az erkölcsi alapon történő választásra. És 

akadtak is néhányan, akik a fenyegetésekkel, a nélkülözéssel, a kínzással és a halállal 

szembenézve is ki tudtak tartani elveik mellett. De miért voltak ilyen kevesen, és miként 

lehetséges, hogy a fanatikusok, cinikusok, szadisták és hitvány gazemberek kis csoportja által 

támogatott Sztálinnak soha nem kellett számottevő ellenállással szembesülnie? 

Kölcsönzőtér: 947 R 43 

 

Timothy Snyder: Véres övezet  

 

Még ki se tört a második világháború, de Sztálin már 

tömegesen lövette agyon és éheztette halálra saját 

állampolgárait, és ezzel a háború alatt se hagyott fel. Az 

amerikai katonák, noha 1945-ben több koncentrációs tábort 

is felszabadítottak, nem jutottak el azokhoz a 

haláltáborokhoz, kivégzőhelyekhez és kiéheztetésre létesült 

táborokhoz, ahol Lengyelországtól Ukrajnáig, Litvániától 

Belorussziáig a polgári lakosságot milliószám éheztették 

halálra, verték agyon, lőtték le és gázosították el a 

Szovjetunió és a náci Németország hatóságai és katonái. Tizenkét év alatt egy olyan 

gyilkolási politikával, amelynek a harci cselekményekhez semmi köze nem volt, a két rezsim 



14 millió embert gyilkolt meg ebben a halálzónában – a véres övezetben. A háború végeztével 

a véres övezet a vasfüggöny mögé került, történetére homály borult. 

Timothy Snyder könyvében úttörő nyomozás eredményeként mutatja be azokat a 

helyszíneket, ahol európai polgárok milliói lelték halálukat, s közben rávilágít Hitler és 

Sztálin indítékaira. Biztos kézzel ágyazza bele korukba a hitleri holokausztot és a sztálini 

terrort, felidézi a náci és a szovjet tömeggyilkosságok feledésbe merült epizódjait, friss 

adatokkal szolgál a két rendszer kapcsolatáról. Mélységesen emberi hangvételű és világos 

álláspontokat megfogalmazó munkája a 20. század történelmét bemutató alapművek egyike. 

Kölcsönzőtér: 940 S 68 

 

KÉZIMUNKA 

 

Bohókás textiljátékok - 12 vidám és szeretnivaló, varrott figura  

A színek és minták kavalkádja kíséri ezt a jókedvű társaságot. A 

12 mókás figura mind egyéniség-saját ötleteinkkel még 

karakteresebbé tehetjük őket. Minden kisfiú álma válhat valóra 

egy olyan társ mellett, mint Herold, a rettenthetetlen szörny, 

vagy Albin, aki egy másik planétáról érkezett közénk. A 

kislányok kedvencei is sorban állnak kegyeinkért - Zoé, a zebra 

igazi divatbolond, míg Zelda, a zsiráfhölgy inkább a 

kalandokért van oda. 

Kölcsönzőtér: 745 H 97 

 

 

 

 

Janne Graf: Horgolt és kötött nyári holmik 

A kötet a horgolás és kötés alaptechnikáinak bemutatása mellett 

segítséget nyújt a helyes méret meghatározásban, ötleteket ad a strandra 

és a nyári hétköznapok öltözködéséhez. 

Kölcsönzőtér: 745 H 97 

 



GYEREKKÖNYVEK 

 

Nincs is annál kellemesebb, mint amikor egy gyermek órákon át hasal egy képeskönyv fölött, 

és lankadatlan kíváncsisággal böngészi a képeket, melyeken rengeteg ismerős dolgot, és még 

több újdonságot fedezhet fel minden egyes alkalommal. Az alkotóművész sok kedves, 

humoros történetet rejt el gondosan megrajzolt, részlet gazdag képein. Rotraut Susanne 

Berner korunk egyik legnépszerűbb és legelismertebb gyermekkönyv-illusztrátora. A 

képeskönyv végtelen számú mese lehetőségét rejti magában, bátran szabadon engedhetjük a 

fantáziánkat. A képek mindegyikén egy-egy új helyszín tárul a szemünk elé a társasháztól, a 

falusi környezeten át, a kisváros főteréig, és még sorolhatnánk. A szereplők életében mindig 

történik valami. Sok közöttük a visszatérő karakter, akiknek a kalandjait egy könyvön belül is, 

de akár a négyrészes sorozat egészén át is nyomon követhetjük. A jelenetek mindig az 

évszaknak megfelelőek.  

Az olvasóvá nevelés nem az iskolában kezdődik, amikor megismerkednek a gyerekek a 

betűkkel, hanem egész pici korukban azzal, hogy esti mesét olvasunk nekik minden nap. Még 

inkább pedig azzal, hogy mi, a szülei olvasunk rendszeresen, mert leginkább a mi mintánkat 

követik ebben is. Alapként persze nem árt, ha van otthon könyvespolc, tele könyvekkel, 

amiket leemelhet kedvére, hogy böngésszen bennük. Ha mindez megvan, még akkor is ott 

marad a kérdés, mit tegyünk a polcára, mit adjunk a kezébe, mit tegyünk neki a karácsonyfa 

alá. 

 

Rotraut Susanne Berner: Téli böngésző  

Milyen is egy város a karácsony közeledtével? Mondjuk 

leginkább egy megbolydult hangyabolyra emlékeztet, lüktetve, 

pulzálva hagyja, hogy rohangáljanak rajta az emberek ide-oda, 

ajándékokért és még rengeteg fontos dologért. Az egyetlen 

biztos pont a lassan és nyugodtan közeledő Mikulás, aki a 

könyvben minden oldalon megtalálható. Azt nem áruljuk el, 

hogy pontosan merre, segítségül csak annyit, hogy ő most nem 

szánon érkezik. 

Kölcsönzőtér: B 57 

 

 



Rotraut Susanne Berner: Tavaszi böngésző 

A hideg, havas tél után itt a jó illatú, langyos tavasz. Felpezsdül az 

élet. Az emberek és az állatok mind a szabadba vágynak. Mennyi 

látnivaló akad a kertben, a parkban, az utcán vagy a piactéren! 

Újabb történeteket fedezhetünk fel a képekbe rejtve, és a téli 

részből megismert szereplőket is viszontláthatjuk. Ha elég 

figyelmesen böngésszük a képeket, megtudhatjuk, hogy kivel mi 

történt az utolsó találkozásunk óta. 

Kölcsönzőtér: B 57 

 

 

Rotraut Susanne Berner: Nyári böngésző 

A tavasz után itt a forró nyár. Érik a meggy és az eper , mezítláb 

szaladgálnak a gyerekek és kiadós záporok frissítik fel a 

növényeket a rekkenő forróságban. Fagylaltozó gyerekeket 

látunk és éppen bolhapiac zajlik a főtéren . Ebben a részben is 

folytatódnak a kalandok, és egyre újabb szereplőket 

ismerhetünk meg közelebbről. 

Kölcsönzőtér: B 57 

 

 

Rotraut Susanne Berner: Őszi böngésző 

Őszbe fordul minden Nekeresdfalván. A művelődési házban 

Sütőtök Fesztivált tartanak, a főtéren pedig szüreti mulatságra 

gyűlik össze a város apraja-nagyja. Lesz itt tánc, zene, 

lampionos felvonulás, és átadják a szép, új óvodát is. Rotraut 

Susanne Berner az őszi böngészőben számtalan új történetet 

varázsol elénk libákról, régi ismerősökről, nászutasokról, és 

hazatérő, elcsatangolt háziállatokról. 

Kölcsönzőtér: B 57 

 

 

 



Lőrincz Judit Lívia: Luca így látja 

Luca elalvás előtt az ágyában gondolkozik. Azokról, akiket 

szeret, és azokról, akiket nem. És persze azokról az 

izgalmas dolgokról, amik megtörténnek vele. Hol egy 

szakállas agámát kap, hol egy doboz mákszemnyi bigyót. 

Máskor keréken guruló gyilkos robottal találkozik, vagy 

tolvajt fog. Minden este van min töprengeni. A világ, amit 

maga körül lát, néha furcsa, néha vicces, máskor szomorú. 

De Luca szemével mindig és mindenekfelett érdekes.  

Kölcsönzőtér L 86 

 

Kozári Dorka: Marcsi és a nyári kalamajka 

Nicsak! Ismét itt van Marcsi! Marcsi, ez a játékos kismacska, ezúttal a 

Balatonon nyaral, és ott is megállja a helyét: barátokat szerez, 

kalamajkákba sodródik, mókákat eszel ki és segít, ahol tud. Nyaralj 

Marcsival, vegyél részt kalandjaiban. 

Kölcsönzőtér K 86 


