
Szeptemberi újdonságok a könyvtárban 

 

Ajánló kicsiknek: 
 

Hatvani Csaba: Parányi találmányok 

 

 

Ebben a mondókás kötetben állatok mutatkoznak be tréfásan, sokszor önmagukat is 
kinevetve. Vajon mely állatok mesélnek ilyeneket magukról? Fejtsd meg a parányi 
talányokat, s megtudod!  

Palásthy Ágnes : Mi lesz veled cica ? 

 

Bella nagyon szeretne egy cicát, de a szülei nem egyeznek bele. Azonban egy nap 
panaszos nyávogást hallanak, és a hangot követve pici cirmos cicára bukkannak. 
Vajon kié az édes kis csöppség? 
Bella aggódva keresi, végül a család nagy elhatározásra jut. 
Ám az igazi kalandok csak akkor kezdődnek, amikor a kismacska gazdára lel. 
Miben tud segíteni Berci, Bella iskolatársa? Na, és a morgós szomszéd hatalmas 
kutyája? Mennyi nehézséggel néz szembe a család, ha be akar fogadni egy macskát? 
Palásthy Ágnes állattörténetei a természet és az élővilág szeretetére nevelnek kicsiket 
és nagyobbakat. 

 

 

 

 

 



Ajánló nagyoknak: 

Jeff kinney : Egy ropi naplója Romhalmaz 

 

Greg Heffley családja egy váratlan örökség után úgy dönt, ideje kicsit kipofozni a 
házukat. Hamar rá kell azonban jönniük, hogy egy építkezés rengeteg fejfájással is jár. 
Amint megérkeznek a mesterek, elszabadul a pokol. Korhadt deszkák, mérgező 
penész, randalírozó rágcsálók - és ez még csak a kezdet. Végül már a Heffley-család 
is eltűnődik: vajon ér ennyit egy új konyha? 
Miután elül a por, vajon megszépül az épület? Vagy menthetetlenül gáz a ház? 

Tom Watson: Pálcikacica 

 

Pálcikacica egy csodás napnak néz elébe barátjával, Edithtel, azonban egy férfi 
hirtelen csapdába esik egy épületben, és egyedül Pálcikacica segíthet neki kimászni 
a pácból. Sok-sok nevetés, kaland és haláli rajzok! 

Ajánló felnőtteknek: 

Fejős Éva: Margarita 

 

Gondoltál már arra, mi történne, ha egy napon mindenkinek, kivétel nélkül 
mindenkinek megmondanád, amit gondolsz róla? Ha az összes e-mailedet, sms-edet, 



Facebook-üzenetedet őszintén válaszolnád meg, nem köntörfalazva és szépítgetve, 
hogy az a másiknak is jó legyen? 

 
Zorka, a regény hősnője egy este, felháborodva és minden mindegy-alapon megteszi 
ezt. Válaszol az üzletfeleinek, barátainak, de még a családtagjainak is. 
Másnap reggel Budapesten, mégis új világban ébred, és bár nem számít rá, még egy 
repülőjegyet is talál a postafiókjában… 

 

Fábián Janka: A könyvárus lány 

     
A tizenéves Julcsi osztályidegen szülők kisebbik gyermekeként az ötvenes évek 

Budapestjén nő fel. A zord, ellenséges világban szinte az egyetlen örömet a könyvek 

és az olvasás jelentik számára. Az ötvenhatos forradalom véres és zavaros napjaiban 

Julcsi menekülni kényszerül, és némi vargabetű után végül egy amerikai kisvárosban, 

távoli rokonainál köt ki… 

 

További újdonságok: 

 

Ann Napolitano: Ezüst madarak 

Victoria Eugenia Henao: Mrs Escobar 

Navin Chawla: Teréz Anya 

Salman Rushdie: Fúriadüh 

John Updike: A kentaur 

Elif Shafak: A szerelem 40 szabálya 

Angster-Bagdy-Orvos-Tóth-Pál-Popper-F.Várkonyi: Otthonról hoztuk 

Bereményi Géza: Magyar Copperfield 

Németh krisztina: A hazara 

 

 

 

 

 

 



 


