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• Rengeteg könyv jelenik 

meg folyamatosan, 

lehetetlen elolvasni 

valamennyit. Csak 

meríteni lehet az óriási 

kínálatból. 

 

• AZ OLVASÓI ÍZLÉS IS 

NAGYON SOKFÉLE. 

MINDENKINEK MÁS 

KÖNYV TETSZIK,  

S EZ ÍGY VAN JÓL. 

Ami biztos az olvasással 

kapcsolatban: 



Személyes 

ajánlataim a 

kedvenc 

olvasmányaimból 



Lakatos Levente: 

Loveclub 
A témája miatt ajánlanám elolvasásra 

minden tininek, szülőnek, nagyszülőnek. A 

regény egy sokkoló, ám remek krimi. 

Olyan, a fiatalok körében divatos online 

szexpartnerkereső szokást, szolgáltatást 

mutat be, melyben a lányok nagyon 

kiszolgáltatottak, s egyben egy 

pszichopata sorozatgyilkos pár remek 

terepe is.  



Noah Gordon: Az 

orvosdoktor 
Kalandregénynek, orvostörténeti műnek is 

felfogható. A történet a tizenegyedik 

század orvostudományának sötét berkeibe, 

Angliába, majd a kelet-ázsiai birodalmakba 

kalauzolja el a tudásra szomjas Rob J.  

Cole-t, aki az életét mentve az arabok közt 

zsidónak adta ki magát, s katonaorvosként 

végigélte az egymás ellen zúduló keleti 

hatalmak rettenetes háborúit, miközben 

csakis a tudni vágyás vezette küzdelmes 

útján. 



Lisa See: Hóvirág 

és a titkos legyező 

Ez a történelmi regény a feudális Kínába 

vezet bennünket vissza, ahol két nő sorsát 

és hányattatásait követhetjük nyomon. A 

lelki és érzelmi mondanivaló mellett az 

egész történet a kínai kultúra 

és hagyományai köré rendeződik, így a 

lélektani ábrázolás mellett olyan megrázó 

és szörnyű szokásokat is megismerünk, mint 

pl.: a lábelkötés, az akkori férjhez menetel, 

a nők szerepe, a rang fontossága.  



Jeannette Walls:  

Az üvegpalota  

Igaz történet alapján íródott Az üvegvár 

címmel is megjelent megindító regény. 

Jó példája annak, hogy a reménytelen 

gyerekkorból is lehet normális felnőtté 

válni, s ha elolvassuk ezt a 

családtörténetet, minden bajunkat 

kisebbnek fogjuk látni. Úgy ír az írónő a 

nyomorúságos gyermekkoráról, hogy 

nem érezzük rosszul tőle magunkat.  

 



Frank McCourt: Angyal a lépcsőn 

Az előzőhöz hasonló igaz történet ez a mű is. 
„Amikor visszapillantok a gyerekkoromra, 

nem is értem, hogyan éltem túl.” – így 
kezdődik a regény. Frank az írországi 

Limerick nyomornegyedeiben nevelkedik. 
Édesanyjának, Angelának nincs miből 

ennivalót vennie a gyerekeinek, mivel az 
apa csak nagyritkán dolgozik, s ha igen, 

akkor is elissza, amit keres. A léha, felelőtlen 
és megbízhatatlan apa csupán egyvalamit 
tud nyújtani gyermekének: a történetet, a 
mesét. Talán a történeteknek köszönhető, 
hogy frank túléli a viszontagságokat. Azért 

él, hogy elmondhassa a saját meséjét, 
ékesszólóan és megbocsátón. 

 



Stephen G. Michaud - Beck Weathers: 

Túléltem az Everestet 

Igaz történet, mely Beck Weathers 
visszaemlékezése az 1996-os tragikus 

kalandról, a Mount Everest 
megmászásáról, melynek során nyolcan 
életüket vesztették. Végső erőpróbákról, 

akaratról, kitartásról, hitről és 
szenvedésről, a test és a lélek 

határmezsgyéjéről szól ez a személyes 
hangú regény. 

 



Kedvenc fantasztikus történetem ez a sorozat, mely a Vörös pöttyös 
könyvek között jelent meg. Ez egy olyan sorozat, mely az egyes 

kötetekkel egyre jobbá válik, nem gyengül a minőség és a tartalom. 
Egy rakoncátlan alakváltó vérmacska lány a főszereplő, akit apja 
utódjának, a család falkavezérének szán. Van nyomozás, harc, 

szerelem, megismerjük a vérmacskák világát, viszálykodását, életét. 
Izgalmas, fordulatos, letehetetlen. 

 

Rachel Vincent 



Victoria Forester:  

A lány, aki tud repülni  

Szintén fantasztikus regény, (szintén 

Vörös pöttyös könyvek sorozat). 

Fiatalokról szól, de felnőtteknek is 

élvezetes olvasmány. Az x-men 

gyerekekről szóló változata. Hitből, 

barátságból, önfeláldozásból, 

empátiából példamutató a regény. 
 



Jandy Nelson:  

Az ég a földig ér 

Ha már az ifjúsági irodalomnál 

tartunk, akkor a LOL könyvek 

sorozatból a legszínvonalasabbnak 

tartom. Szép mondatokkal megírt 

regény az első, elsöprő szerelemről 

és a mérhetetlen gyászról. Hol 

könnyezik az ember, hol mosolyog 

olvasás közben. 



Graeme Simsion:  
A Rosie projekt 

Az autistákról szóló rengeteg regény közül kiemelkedik 
humora miatt. Nagyon szerethető a maga 

esetlenségében a főhős, aki más, mint a többi ember. 
Don Tillman genetikaprofesszor rendkívüli memóriával 
bír, kisportolt, helyes, bogarassága miatt mégsem talál 

párt magának. Ezen változtatni szeretne, s 
szisztematikusan keresni kezd. Összeállít egy hosszú 

kérdőívet, mellyel kiszűri a szóba sem jöhető jelölteket. 
Barátja révén ismerkedik meg Rosie-val, a 

csaposlányként dolgozó pszichológushallgatóval, aki 
a vér szerinti apját keresi. Don egyre jobban vonzódik 

a feleségprojektbe egyáltalán nem illő, az addigi 
szervezett életét felborító, lelkileg zilált lányhoz, 

miközben kalandos utakon segít genetikai mintát 
begyűjteni az apaként szóba jöhető rengeteg férfitől.  
 



Fábián Janka Emma trilógiája 

Családregény és történelmi mű.  
A századfordulótól 2000-ig 

követhetjük végig egy család 
több generációjának életén 

keresztül Magyarország 
történetét. Tragédiákkal terhes a 

korszak és a család élete is. 
Nagyon olvasmányos sorozat, 

letehetetlen. A történet 
olvasása közben mi is a család 

részének érezzük magunkat.    
 



Vámos Miklós: 

Sánta kutya  

A mai magyar írók munkái közül tetszett Vámos 
Miklós: Sánta kutya című regénye, melyet a 

hazugságról témájáról írt. A női főhős 
folyamatosan hazugságokba botlik, melyek 
alapvetően alakítják az életét. Schelle Éva 
életén keresztül a mű átfogja az egész 20. 

századot, s Éva 5 éves korától 92 éves koráig 
mutatja be az ő egyéni sorsán keresztül 

Magyarország történetét. Évát hosszú élete 
során sok megpróbáltatás, szenvedés érte. Soha 

nem adta fel, még a legnehezebb 
pillanatokban sem veszítette el fanyar 

humorérzékét. 
 



Hendrik Groen:  
Lesz ez még így se 

Egy nemrég megjelent, idős korról szóló mű a 

Lesz ez még így se: A 83 és ¼ éves Hendrik Groen 

titkos naplója az utóbbi idők legnagyobb holland 

könyvsikere. Amszterdamban az Alkonypír 

öregotthon lakója Groen, s naplójában ironikusan 

ír az amúgy szomorú dolgokról: kor- és sorstársai 

nyavalyáiról, bosszantó szokásaikról, 

viselkedésükről, félelmeikről, az időskor 

elkerülhetetlen jellemzőiről, s az Öreg, de nem 

halott baráti kör próbálkozásairól, hogy 

összetartásukkal, kirándulásaikkal megszépítsék 

hátralévő napjaikat. 

 



Borsa Brown arabos 

sorozata 

Tetszett a keleti világot 

bemutató újabb regénysorozat, 
családregény, romantikus mű, 

mely egy egzotikus országot 

(Szaúd-Arábiát), az arab 

embereket, a muszlim vallást, 

szokásokat is bemutatja.  



Egyéb ajánlatok 

irodalomválasztáshoz 



Geopen 20 kiadói sorozat 



John Banville: A tenger 

Isabel Allende: Maya naplója 

Jelena Csizsova: Nők férfi nélkül 

Murakami Haruki: Hallgasd a szél dalát!  

Kim Fay: Sárga Babilon 

Muriel Barbery: A sündisznó eleganciája 

Olga Grushin: A sor 

Marina Lewycka: Ragadunk 

Benedict Wells: És véget ér a magány 

Elizabeth Strout: A nevem Lucy Barton 

Liu Zhenyun: Nem vagyok én Aranylótusz 



Margó-díjas könyvek 

• 2015-ben:  

Totth Benedek: Holtverseny,  

Magvető, 2014. 

• 2016-ban:  

Milbacher Róbert: Szűz 

Mária jegyese, Magvető, 

2016. 

 



Krimiírók 
• Skandináv krimik 

• Világsikerek sorozat 

• Réti László 

• David Baldacci 

• Stephen King 

• Dean R. Koontz 

• Harlan Coben 
 

• Charlotte Link 

• John Sandford sorozata 

• Jeff Abbott 

• Steve Berry 

• Douglas Preston – Lincoln Child 

sorozata 

• M. C. Beaton: Agatha Raisin 

sorozat 





Népszerű mai magyar írónők 

• Fejős Éva 

• Sándor Anikó 

• Vass Virág 

• Fábián Janka 

• Papp Diána 

• Bauer Barbara 

• R. Kelényi Angelika 

• Oravecz Nóra 

• Zakály Viktória 

• Szécsi Noémi 

• Rados Virág 

• Tóth Krisztina 

• Galgóczi Dóra 

• Ugron Zsolna 

 





Mai magyar férfi írók 

Kepes András 

Frei Tamás 

Grecsó Krisztián 

Háy János 

Bán Mór 

Benkő László 

Vámos Miklós 

Lakatos Levente 

Vujity Tvrtko 

Dragomán György 

Spiró György 

Fonyódi Tibor, Szélesi Sándor  

Lőrincz L. László 
 





Állatos történetek 

 Homonnay Gergely: Puszi, Erzsi!  

 Lauren Fern Watt: Egy kutya bakancslistája 

 W. Bruce Cameron: Egy kutya négy élete 

 Nicholas Evans: A suttogó 

 A legszebb kutyatörténetek 

 Sheila Hocken: Emma meg én 

 



Könnyed, szórakoztató női regények 

Nora Roberts 

Jill Mansell 

Jojo Moyes 

Milly Johnson 

Susan Wiggs 

Debbie Macomber 

Eloisa James 

Sandra Brown 

Mary Jo Putney  

Victoria Holt 

Amanda Quick 

Julie Garwood 

Katie Fforde 

Brenda Joyce 

Elizabeth Hoyt 

Lisa Kleypas 

Catherine Anderson 

 

 





Színvonalasabb irodalom 

Wilbur Smith 

Nicholas Sparks 

Charles Martin 

Ken Follett 

Chuck Palahniuk 

Paulo Coelho 

Fredrik Backman 

 

Jodi Picoult 

Kate Furnivall 

Maeve Binchy 

Belinda Alexandra 

Lesley Pearse 

Rosamunde Pilcher 

Mary Nichols 

Marina Fiorato 

Sarah Lark 

Iny Lorentz 





https://olvasas-dina.blogspot.hu/ 

2011 óta vezetek 

egy blogot , 
melyen minden 

elolvasott 

könyvről írok egy 

rövid ismertetőt. 

Egyrészt jó 

agytorna, 

másrészt egy 

sorazat részeinél 

segít 
feleleveníteni a 

korábbi kötetek 

tartalmát. 



Köszönöm a figyelmet!  

Jó olvasást kívánok! 


