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Könyvajánló 

 

George R. R. Martin  A Hét Királyság Lovagja 

A könyv helyszínei ismerősek lehetnek a sorozat, és a könyv olvasóinak,viszont azok is nyugodtan 

olvashatják akik egyikhez sem nyúltak. Westeros 100 évvel ezelőtti időszaka egy kobór lovag és 

fegyverhordozója szemszögéből tele rengeteg kihívással.A történt leginkább a lovagi erkölcsöt és a 

kulturáját mutatja be,viszont így is izgalmas és nem várt pillantok jelenhetnek meg. Az egyszerű, egy szálon 

futó regény pedig  könnyebben befogadható,értelmezhető. Az itt történtek nagyrésze nem csak  múltban 

játszódik, hanem történelemmé nemesedik ami megágyazik a regény cselekményének. Királyvár 

sikátoraiban a malacokat kergető Dunk élete gyökeresen megváltozik miután magához veszi egy lovag. 10 

évvel később élete újabb fordulatott vett a lovagi tornán a Targaryenek ellen vívhat. (Kodela Róbert 19 éves) 

 

Aszlányi Károly: Kalandos vakáció 

Egy szórakoztató kis könyv mely velem egyidős gyerekek Sápváron lévő vakációját mutatja be! Tele 

izgalmas történetekkel, felfedezésekkel mindezt humorral és különböző tanulságokkal egy régies 

környezetben. Engem nagyon meglepett, hogy mi mindent lehet csinálni egy vakáció alatt mindenféle 

elektronikus eszköz nélkül. Egy két részből álló rövid könyv, de persze többször is elolvasható. E könyvet 

ajánlom majdnem mindenkinek beleértve korombélieket és felnőtteknek mivel, ha még egy felnőtt is olvassa 

ezt a könyvet akkor is egy szép emlék lehet a gyerekkorról. (Mészáros Máté 15 éves) 

 

Steve Crawford: Sas enciklopédia 

Mi az a SAS? Mi lehet abból, ha valaki két hónapot fekszik kórházban gerincsérüléssel? Főleg, ha David 

Stirlingnek hívják. Megálmodja a SAS alapjait, ami a világ egyik leghíresebb különleges alakulata, akik 

ejtőernyővel ugrottak az ellenséges vonalak mögé, így hatékonyan tudtak működni.  

A könyv bemutatja az alakulat fejlődését, technikáit, fegyverzetét, bevetéseit ill. bemutatja hogyan 

alkalmazták sikeresen először a „szív és ész” technikát a maláj válság során, hogyan álltak helyt Észak-

Omán hegyvidékein, valamint azt, hogy hogyan szabadították ki túszokat az iráni nagykövetségről 

Londonban. Utóbbi 1980-ban történt, amikor már voltak „modern kori vívmányok” így a tv stábok nagyon 

gyorsan értesültek az eseményről és élőben közvetítették a sikeres túszmentést. Ennek hatására tumultus lett 

az SAS toborzó irodáknál. Ugyanakkor bemutatja harcászati eszközeiket, fegyverválasztásuk szempontjait, 

járműveiket, túlélési technikáikat. Jelentőségük napjainkban is meghatározó a terrorizmus és a kábítószer 

elleni küzdelemben. (Samu Levente 18 éves) 

 

Carolly Erickson: A cárné lánya  

A történelmi tények mögé rejtett kitalált történet a Romanov-dinasztia, II. Miklós cár lányának, Tatjana 

Romanovának szemszögéből ismerhető meg. A cselekmény bevezeti az olvasót a 20. század 

mindennapjaiba. Megismerteti a cári család szokásait. A 93 éves Tatjana egészen 6 éves korától 

visszamenőleg meséli el életének (valós és kitalált) történeteit. A forradalom előtti fenséges időket 

Carszkoje Szelóban, majd a szörnyűséges hónapokat Tobolszkban. Titokban a munkáskórházba jár, ahol 



megismerkedik Konsztantyinnal, a fiatal orvossal,és Adalbert herceggel, a cowesi utazásuk alatt, akikkel 

szoros barátságot kötnek. Mikor a palota kórházában önkénteskedik nővéreivel és édesanyjával, 

megismerkedik Gradovval, egy grúz katonatiszttel, akivel szintén közel kerülnek egymáshoz. De vajon a 

háború adta tragikus események után kire számíthat igazán Tatjana? És ha számíthat valakire, tudnak-e 

segíteni az egész családon? Carolly regényéből sokat tanulhatunk feltétel nélküli, igaz szeretetről, 

törődésről, és a határtalan küzdelemről” (Vásárhelyi Virág, 16 éves) 

 

Brandon Mull: Titokfölde  

könyvsorozata nagyon híres a tini korosztályban. A történet rendkívül elragadó és mindig képes fenntartani 

az érdeklődést. Részletesen írja le a szituációkat, így könnyen elképzelhetők. Nagyon jól vegyíti a Fantasy 

világot a miénkkel. Két főszereplő, de mégis nagyban eltérő személyiségük van. Seth, aki a fiatalabbik, és 

ezzel járólag merészebb, de kevésbé előrelátóbb és ebből probléma is következik. Kendra az idősebb testvér, 

logikusabb gondolkodás vezérli és jóval megfontoltabb - de az öccse mindig belekeveri -, így ő sem marad 

ki a bajból. Kettő ellentét kiegyenlítik egymást. Sok rejtélyt tartogat Titokfölde, amit főként Seth és Kendra 

nézetében fedezünk fel. Ha megjött ettől a kedved elolvasni, akkor csak annyit mondhatok, hogy jó olvasást! 

(Ecsedi Milán 17 éves) 

 


