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Abbott, Jeff: Bűnös vagy! Budapest: Jaffa Kiadó, 2018.
A tizenhét éves gimnazista lány, Jane Norton szakadékba
hajt egy elhagyatott útról. Barátja és osztálytársa, David
meghal, Jane agyából pedig törlődnek a végzetes nap
eseményei. Fogalma sincs, mit keresett azon az úton, és
miért volt vele David, pedig a tragédia helyszínén megtalált
búcsúlevélben azt írja, bárcsak mindketten halottak
lennének. A lány élete egy szempillantás alatt hull
darabjaira, addig békés, idilli kisvárosának lakói
acsarkodó gyűlölettel fordulnak ellene, őt teszik felelőssé
David haláláért.
A baleset második évfordulóján Jane hátborzongató
üzenetet kap bizonyos Liv Dangertől: „Tudom, mi történt
aznap este.” „Mindenki megfizet” – hangzik a fenyegetés,
és ugyanezeket a szavakat festik fel David sírjára is. A
bosszú lesújt két, a balesethez köthető személyre, és már
biztos, hogy aki az üzenetet küldte, nem tréfál. Jane
kezébe veszi a sorsát, megpróbál fényt deríteni Danger
kilétére, és a rejtélyek nyomába ered. Lassan rá kell
ébrednie, hogy a hozzá legközelebb állók is súlyos titkokat rejtegetnek előle, körülötte senki
és semmi nem az, aminek látszik…

Adler, Elizabeth: Gyilkosság a tengeren. Budapest: Libri Kiadó, 2018.
A gyönyörű és fiatal Angie az egyik pillanatban még
dúsgazdag vendéglátói kegyeit élvezi a luxusyachton, majd
egy jól irányzott ütés a pezsgősüveggel, és máris a tenger
sötét hullámai közt találja magát. Ahogy lángvörös haja
szétterül a vízen, még látja a fedélzeten álló két alakot; az
egyik a barátnője, a másik a szeretője. Nem hitte volna, hogy
így ér véget, hiszen minden olyan szépen indult...
Ahmet Ghulbian, a félig görög, félig egyiptomi milliárdos
szenvedélyes játékos. A fiatal és romlatlan lányok a gyengéi.
Magához édesgeti őket, játszik velük, majd, ha már
kényelmetlenné válik a jelenlétük, örökre elhallgattatja őket.
Bizarr vágyainak tárgyát hű csatlósa, Mehitabel hajtja fel
számára, aki Angie Morse sorsát is megpecsételte
Ahmet hatalmas partit rendez mocsárra épült birtokán,
ahová Martha és Lucy is hivatalosak. A kastély toronyszobája
azonban szörnyű titkokat rejt, és aki felfedi őket, nagy árat
fizet…

Barrett, J. D.: Receptek újrakezdéshez. Libri Kiadó, 2018.
Lucy Muir elhagyja a férjét, ami súlyos bonyodalmakhoz
vezet. Mindketten séfek, a város egyik legjobb éttermének a
tulajdonosai, így nem tűnik könnyűnek az osztozkodás.
Ugyanakkor tény: egy magára kicsit is adó nő nem tűrheti
el a végtelenségig, hogy megcsalják, ellopják a receptjeit, és
hogy alávaló módon viselkedjenek vele. Egy éjszaka, amikor
Lucy válaszokat keresve rója autójával Wooloomooloo
utcáit, véletlenül rábukkan egy öreg, megüresedett épületre,
ami valamikor Sydney legdivatosabb étterme volt: a
Fortune. Az egyik pillanatban még az elhagyatott
étterembelsőt bámulja a poros ablaküvegen át, a másikban
már az újranyitást kezdi tervezgetni.
Amikor Lucy beindítja a Fortune konyhájának öreg
tűzhelyét, felfedez egy ottfelejtett, piros kötésű könyvecskét
az egykori, híres-hírhedt tulajdonos, Frankie Summers
receptjeivel. Miközben a könnyeit hullatva végigolvassa,
milyen hozzávalókból készült a francia hagymaleves,
megpróbálja elképzelni, milyen lehetett a Fortune a
fénykorában. És ekkor valami különös dolog történik: Lucy mellett, a konyhapulton
megjelenik Frankie. Lucy szinte látja, talán meg is tudná érinteni…
Ez a heves természetű séf, akinek két szenvedélye volt – az ételek és a nők –, talán
hozzásegítheti Lucyt ahhoz, hogy kifőzzön magának egy jobb életet. De megvan ehhez a
bátorsága?

Eberlen, Kate: Miss you. Budapest: Libri Kiadó, 2018.
"A mai nap hátralevő életed első napja" - áll a mottó Tess
családjának konyhájában az egyik tányéron, és a lánynak ez jut
eszébe a csodálatos firenzei nyaralásán, az egyetem előtti utolsó
vakációján. Az élete hamarosan gyökeresen megváltozik, de nem
úgy, ahogy azt szeretné.
Gus szintén Firenzében nyaral a szüleivel. Az ő életük nemrég
már felfordult, méghozzá váratlanul és drasztikusan. A fiú
igyekszik mindenben megfelelni a szüleinek, ám legszívesebben
világnak menne, hogy felfedezze, miféle ember is ő valójában.
A két tizennyolc éves fiatal útja egyetlen napig keresztezi egymást,
mielőtt visszatérnének Angliába.
Az ezt követő tizenhat évben az élet és a szerelem a legkülönfélébb
kihívások elé állítja őket. De most, hogy a távolság és a sors is
közéjük állt, soha többé nincs esélyük megismerkedni
egymással... vagy mégis?
Kate Eberlen egy kisvárosban nevelkedett, ötven kilométerre Londontól, ahol gyermekkorát
olvasással és ábrándozással töltötte. Ókori irodalmat és történelmet tanult Oxfordban, majd
könyvkiadással és tanítással foglalkozott. Kate a közelmúltban szerezte meg a képesítését,
hogy az angolt mint idegen nyelvet taníthassa, és ezzel reményei szerint több időt tölthet
Olaszországban. Férjnél van, egy fiú anyja…

Freeman, Kimberley: Örökzöld-zuhatag. Budapest: Athenaeum Kiadó, 2018.
1926-ot írunk. Violet Armstrong pincérnőként dolgozik a
grandiózus Evergreen Spa Hotelben, ahol az ausztrál elit
tölti téli vakációját. Sam és Flora Honeychurch-Black, a
gazdag testvérpár hosszabb tartózkodásra rendezkedett be
a szállóban. Violet és Sam között szenvedélyes, tiltott
vonzalom alakul ki.
Nyolcvannyolc évvel később Lauren Beck a Kékhegységben vállal munkát: felszolgáló lesz egy kávézóban.
Lauren megismerkedik Tomasszal, az Evergreen Spa Hotel
felújítási munkálatait irányító dán építésszel. Miközben
kapcsolatuk egyre szorosabbá válik, a nő felfedez egy sor
szerelmeslevelet, még 1926-ból. Nekilát a rég feledésbe
merült rejtély felgöngyölítésének...

Green, Anne L.: Ördögi kísértés. Budapest: Álomgyár Kiadó, 2018.
Reggie Reynolds a Las Vegas-i rámenős csirkefogók
gondtalan életét éli: szórja a pénzt és gátlástalan
módon használja ki a nőket. Minden este hatalmas
összegeket kockáztatva teszi meg a tétjeit a Bellagio
kaszinó játékasztalainál.
Az életet játéknak fogja fel, elszántan hiszi, hogy
kivétel nélkül mindent ő irányít. Hozzászokott a
fényűzéshez, és ahhoz, hogy neki senki sem
mondhat nemet.
Egy napon azonban szembesül a visszautasítással,
amikor Victoria Sawyer szemrebbenés nélkül fordít
neki hátat. Abban a pillanatban, ahogy Reggie
belenéz Vicky haragos, igéző zöld szemébe, a
játszma elkezdődik.
Reggie-nek rá kell ébrednie, hogy ő sem
mindenható, sokként éri, hogy az ő életét is egy
felsőbb hatalom befolyásolja. Azok a dolgok
ugyanis, amelyek a felismeréshez vezető úton
fontossá válnak számára, mint az egészség, a
szabadság, a szerelem és a boldogság, pénzzel nem
megvásárolhatók. Kemény leckét kap a barátságról,
megbocsátásról, és arról, hogy az élet törékeny, és
nagyon gyakran igazságtalan

Lamprell, Mark: Találkozzunk Rómában! Budapest: Libri Kiadó, 2018.
A mindössze 19 éves Alice a képzőművészet
szerelmese. Mestere tanácsára római vakációra indul,
hogy
mielőtt
kimondja
a
boldogító
igent,
megmártózhasson a város szépségében. Róma
azonban nem várt meglepetést tartogat a számára egy
különösen sármos fiatalember személyében, akivel
megkísértik a sorsot...Vajon sikerül nekik?
Alec és Meg házasságuk végnapjait élik. A feleséget
kevésbé
foglalkoztatja
düledező
kapcsolatuk
helyreállítása, mint közös házuk felújítása, ezért
megszállottan üldöz egy ritka mozaikcsempét. Róma
számukra sem a hétköznapi arcát mutatja: balesetbe,
majd emberrablásba keverednek...Vajon megmenti
őket a "jóban-rosszban eskü"?
Constance és Lizzie, a két idősödő hölgy rokonuk,
Henry hamvait szeretnék szétszórni a Ponte
Sant'Angelóról. Lizzie azonban sejti, hogy szeretett
bátyja titokban csalta barátnőjét, és azt reméli, Róma
majd válaszokkal szolgál a több évtizedes titokra...

Lőrincz L. László: Vijjogók. Az első találkozások. 1-2. kötet. Budapest: Studium Plusz,
cop. 2018.
Az indián asszony megtalálja a Szakállas fejét egy
sírhalmon; Felixet megölik és talán meg is eszik; Endre
Vermes haciendát vesz, de rájön, hogy nem kellett volna;
Sotót ketrecbe zárják, majd helyet cserél Sonyával.
Expedíció a dzsungelben.
Kik vijjognak éjszaka (és néha nappal is) az erdőben?
Kik a nagy emberek?
Ne nézz fel a fákra, mert embereket fogsz látni az ágakon.
Vagy a darabjaikat. Nem létező házat nehéz felgyújtani...
kivéve az erdei szellemeknek. Menekülhetsz bármerre, a
vijjogók úgyis utolérnek, és akkor baj van. Nagy baj.
Nagyon nagy baj...

Morgan, Sarah: Csoda az 5. sugárúton.
HarperCollins Magyarország, 2018.

New

Yorkból

szeretettel.

Budapest:

Imádja a karácsonyt Eva Jordan, a menthetetlenül
romantikus gasztroblogger. A mostani azonban
másmilyennek ígérkezik, mint az eddigiek: ezt egy
luxuslakásban fogja tölteni New York legelőkelőbb
részén, az Ötödik sugárúton - átmenetileg ugyanis
házvezetőnői munkát vállal Lucas Blade-nél, a sikeres
krimiszerzőnél.
Megpróbálja széppé varázsolni az ünnepet a mogorva,
titokzatos, bár bizsergetően vonzó férfi számára, de a
feladat minden, csak nem egyszerű... Utálja a
karácsonyt Lucas Blade, és idén sem kér belőle. Mivel
közeledik felesége halálának évfordulója és egy fontos
határidő, a férfi bezárkózik a lakásába. Nem akar
karácsonyfát, süteményt és angyalkákat, nem akar
ünnepi hangulatot - egyet akar: azt, hogy hagyják
nyugodtan dolgozni.
Egy hatalmas hóvihar miatt azonban kénytelen
hosszabb ideig elviselni Eva, a szép és bohókás
házvezetőnő társaságát. S ahogy telnek a napok, kezdi
visszanyerni hitét a boldogságban...

Nesbø, Jo: Machbeth. Budapest: Kossuth Kiadó, cop. 2018.
A fiatal és tehetséges nyomozó a város bűnbandájának
felszámolására teszi fel életét, ám amikor sikerei
nyomán magasabb pozícióba kerül, őt is megkísérti a
hatalom csábítása.
A
hatalom
megszerzése
érdekében
szörnyű
gyilkosságok sora, és ezzel párhuzamosan egy
szövevényes nyomozás veszi kezdetét.
A krimi és a thriller műfaji határán egyensúlyozó
műben a hatalmi harc a végsőkig éleződik és feszül, és
fokozatosan borít el mindent a végzetes paranoia.

Parks, Adele: Az idegen a házamban. Budapest: Ulpius Baráti Kör, cop. 2018.

Mit tennél, ha a gyermeked nem volna a tied?
Azt hittem, az én lányom. Tévedtem.
Alison szerencsés, és tisztában van ezzel. Mindig is ilyen
életet akart - boldog otthont Jeffel és az okos, cserfes
kamaszlányával, Katherine-nel, aki a mindene.
Aztán egy kopogtatás az ajtón véget vet eddigi
életüknek…
Tizenöt évvel ezelőtt valaki más vittel el Alison
kisbabáját a kórházból, s az anya most szemtől szembe
kerül a hihetetlennel.
A gyermek, akit hazahozott, nem az ő lánya.
Amikor megvan mindened, amiről álmodtál, a minden a
vesztenivalód...

Perry, Tasmina: Ház medencével. Budapest: XXI. század Kiadó, 2018.

Valaki hazudott. Valaki meghalt.
EGY HALÁLOS NYÁR.
Jem Chapman számára ez élete lehetősége. Ki tudna
nemet mondani egy meghívásra, hogy szálljon be egy
nyaraló bérlésébe Hamptonsban? De amikor
megtudja, mi történt az előző nyáron, Jemet
akaratlanul is kirázza a hideg.
Egy fiatal nőt holtan találnak a ház kerti
úszómedencéjében, belefulladt. A nyaralótársak azt
mondják, hogy Alice zavart volt. Sokat ivott. Nem
tudott úszni…
EGY TITOK, AMELYÉRT ÖLNI IS ÉRDEMES.
Ahogy Jem egyre jobban megismeri elbűvölő új
nyaralótársait, rájön, hogy mindegyiküknek van
valami rejtegetnivalója. Mi történt valójában tavaly
nyáron? És ki az, aki hajlandó volna bármeddig
elmenni, hogy elhallgattasson valakit?

Redondo, Dolores: Mindezt neked adom. Budapest: Trivium Kiadó, cop. 2018.
Folyók felett gomolygó köd és sűrű erdők; elhagyatott
remetelakok és buja növényzet; misztikum és történelem:
ez a spanyol Galicia, a legendákkal övezett vidék, ahol a
történet is játszódik.
Manuel, a sikeres író békésen éli az életét Madridban, s
egy napon értesül arról, hogy házastársa, akiről úgy
tudta, Barcelonába utazott, meghalt egy autóbalesetben.
Ám ez nem Barcelonában, hanem Galiciában történt, ahol
időről időre felbukkan a meigallo, a helyi mitológia
lidérces éjszakai démona...
Az ügyben folytatott nyomozás gyanúsan hamar lezárul.
A teljesen összetört férj, Manuel, megkíséreli kideríteni a
halál körülményeit. Ekkor azonban szembesül társa,
Álvaro életének titkos oldalával, az addig rejtegetett
családi kapcsolataival, üzleteivel és hatalmas vagyonával.
Az elhunyt befolyásos családja is gyanút ébreszt benne,
és viselkedésük arra engedi következtetni Manuelt, hogy
nem ez az egyetlen balesetnek álcázott haláleset.
Nogueirával, a nyugdíjas csendőrrel és Lucasszal, a
pappal, Álvaro gyerekkori barátjával együtt próbálják felgöngyölíteni az elhunyt életének
homály fedte mozzanatait.
Manuel ráébred, hogy íróként nem vett tudomást a körülötte lévő valóságról, ám most feltárul
előtte egy eddig mit sem sejtett világ...

Sherratt, Mel: A lányok a szomszédból. Budapest: Ulpius Barátik Kör, 2018.
Egy meleg, tavaszi estén öt tini találkozik egy városi
parkban. Csak négyen jönnek ki élve…
Fél évvel a tizenöt esztendős Deanna Miller halála után
valaki üldözőbe veszi a Stockleigh-i tizenéveseket, és
elvetemült támadások sorozata rázza meg a kis
közösséget. Deannáért állnak bosszút? Vagy többről van
szó?
Eden Berrisford nyomozó versenyt fut az idővel, hogy
elkapja a támadások mögött álló aberrált alakot. Ám
amikor az unokahúga, Jess Mount tűnik el, személyessé
válik számára az ügy…
Az emberrabló Jess életét fenyegeti. Vajon sikerül
Edennek megmentenie az unokahúgát? Vagy Stockleigh
lakói kénytelenek egy újabb lányukat meggyászolni?

Shipman, Viola: Az emlékkarkötő. Budapest: Libri Kiadó, 2018.
Lolly minden egyes születésnapjára egy medált
kapott az édesanyjától, és mellé egy jó tanácsot:
semmi sem fontosabb annál, mint hogy a családi
emlékeket életben tartsák.
Lolly most már hetvenéves, a memóriája egyre
megbízhatatlanabb, ezért tudja, kezd kifutni az
időből, ha újra meg akarja találni a kapcsolatot a
lányával és az unokájával, akik az utóbbi években
túl elfoglaltak voltak ahhoz, hogy meglátogassák és
meghallgassák a történeteit.
Amikor azonban Arden, Lolly lánya váratlan hívást
kap az édesanyjával kapcsolatban, azonnal
hazasietnek hozzá Laurennel, az unokával.
A látogatásuk alatt az idős nő megosztja velük egyegy medáljának a történetét, és ezek a családi
történetek segítenek Lollynak, Ardennek és
Laurennek, hogy ismét egymásra találjanak, és
ebből a szeretetből merítsenek örömet és hitet.

Stevens, Chevy: Soha nem engedlek el. Budapest: Álomgyár Kiadó, 2018.
Tizenegy évvel ezelőtt Lindsey Nash kislányával
együtt az éjszaka közepén elmenekült durva és
agresszív
férjétől.
A
exférjet,
Andrew-t
börtönbüntetésre ítélték, így Lindsey végre új életet
kezdhet.
Lindsey sokat tanult a hibáiból, idősebb és bölcsebb
lett, saját vállalkozását vezeti, és neveli az azóta
tinédzserré növekedett lányát, akinek most nagyobb
szüksége van rá, mint valaha.
Mire Andrew-t kiengedik a börtönből, Lindsey már
úgy gondolja, hogy sikerült maga mögött hagynia a
múltját. De most mégis úgy érzi, mintha valaki
figyelné minden lépését.
Új barátját megfenyegetik, a házába betörnek, a
lányát valaki árnyékként követi. Bár Andrew
esküszik rá, hogy megváltozott, Lindsey meg van róla
győződve, hogy volt férje áll a történtek mögött. De
vajon tényleg más ember lett a férfi? Vagy aki
valójában holtan akarja látni Lindsey-t, az közelebb
van az otthonához, mint gondolná?

Alter, Adam: Ellenállhatatlan. Hogyan okoz függőséget a technika? Budapest: HVG
Könyvek, 2018.
Percenként nézegetjük az e-mailjeinket? A
lájkok,
tweetek
és
Instagram-posztok
bűvöletében élünk? A telefonunkkal kelünk és
fekszünk? Órákat, akár napokat töltünk egy
számítógépes játék előtt?
Ha a fenti kérdések közül akár csak egyre is
igen a válasz, jó eséllyel mi is "viselkedési
függők" vagyunk, vagy jó úton haladunk abba
az irányba.
A
kényelmesnek
és
hasznosnak
tűnő
technológiai megoldások rendkívüli varázsa
nem véletlen: mérnökök és kutatók hadai
dolgoznak azon, hogy az emberi természet
sajátosságait
kihasználva
a
lehető
legaddiktívabb felhasználói élményt tervezzék
meg, legyen szó számítógépes vagy telefonos
játékról, közösségi oldalról vagy okoseszközről.
Ez a hiánypótló könyv a viselkedési
szenvedélybetegségek, a modern digitális világ
sötét oldalának szakértő elemzése, valamint
annak vizsgálata, hogyan szabhatunk gátat a
folyamatnak, és vehetjük kézbe ismét az
irányítást..

Vinay, Shobana R.: 100 jógagyakorlat gyerekeknek. 3-12 éveseknek. Budapest: HVG
Könyvek, 2018.
A könyv illusztrációk segítségével, lépésről lépésre
mutat be jógapózokat, relaxációs és meditációs
gyakorlatot, amelyeket a gyerekek könnyűszerrel
elsajátíthatnak.
A jógának köszönhetően fejlődik a gyerekek
hajlékonysága, egyensúlyérzéke, izomzata, és
oldódnak a mentális és fizikai feszültségeik.
Ismerjük meg és élvezzük együtt a gyakorlatokkal
járó jótékony hatásokat!

