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Mi tudjuk, hogy a létezô legnehezebb hivatást választja, aki oktat, nevel.
Amit tehetünk: megpróbáljuk tisztességgel elvégezni a munkánkat. Ebben
igyekeznek segíteni a könyveim, amelyeket különbözô ismeretszerzési, nevelési céllal írtam, de szórakoztató, humoros formában, hogy az ifjabbak
megszeressék az olvasást, miközben tanulnak.
Remélem, néhány könyvemet hasznosítani tudják a tanmenetben, akár
irodalomról, történelemrôl vagy éppen etikáról van szó, és így még több
gyerek kedveli meg az olvasást, érti a szöveget, és tanul meg gondolkodni.
Eredményes munkát, harmonikus életet, és boldog órákat kíván

Nógrádi Gábor író

„Ha ezt el tudod olvasni, köszönd meg egy tanárnak.”
Bárdos Lajos
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„A könyvet mindig ketten alkotják: az író, aki írta, és az az olvasó, aki olvassa.”
Kosztolányi Dezsô
„A könyv: nagyítóüveg. Az olvasók általuk önmaguk olvasóivá
válnak.”
Marcel Proust
Íróink többsége ezekkel az idézetekkel bizonyára egyetért vagy egyetértett volna:

(Petôfi Sándor)

(Ady Endre)
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(Arany János)
(Mikszáth Kálmán)

(Jókai Mór)

(József Attila)

(Szabó Magda)

(Kányádi Sándor)
(Radnóti Miklós)
(Móricz Zsigmond)
(Janikovszky Éva)
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(Lázár Ervin)

(Békés Pál)
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(Böszörményi Gyula)
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Gyerekrablás
a Palánk utcában

Hecseki
és a kedves betörôk
A rablót ki lehet rabolni?
A csalót meg lehet csalni?

„Apa, gyere haza!”

+8

A kamasz Kondor Lajcsi „elrabolja” saját magát a barátai
segítségével, hogy elvált szüleit újra „összeházasítsa”. Meg van róla
gyôzôdve, hogy apa és anya még mindig szeretik egymást. A mese jól
végzôdik, mert Hecseki Boldizsár rendôrnyomozó segíti a gyerekrablókat. A regénybôl sikeres film készült Koltai Róbert fôszereplésével.

Részletek
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A pincelakásban élô család gyerekei a nagymama vezetésével, modernkori Robin Hoodként csalókat, tolvajokat, rablókat
fosztanak ki, hogy egészséges lakást vehessenek, mire megszületik az új
testvérke. A Gyerekrablás a Palánk utcában című regényben megismert
Hecseki nyomozóra ebben a történetben is számíthatunk.

Részletek

„Lajcsi édesapja kiszállt a kamionból, amikor meghallotta a nevét.
– Mi a baj? – kérdezte németül az odaérkezô határôrtôl. – Kondor István én vagyok.
– Uram! – szólt a határôr. – Az ön fiát, Kondor Lajost ma reggel Budapesten elrabolták.”

„ Ide figyeljetek – mondta Marci –, én Rácsalmásit, az autótolvajt akarom kirabolni. Bemegy
a kocsi a mûhely ajtaján este, és soha többet nem jön ki. Mert szétszedik darabokra, és az
alkatrészeket beszerelik egy másik kocsiba.”

„Hôsünk nem feküdt egy pince mélyén gúzsba kötve. Nem állták körül marcona alakok.
Sôt még a füleit se vágta le senki, bár a szokásosnál kissé pirosabban meredezett a feje két
oldalán. No, de ez érthetô. Felbolydult méhkas az utca, rendôrautók cirkálnak a házuk elôtt,
anyu sír, Róza néni, a leendô nagymama rikácsol, a fia, Károgi Sanyi bácsi hápog. Mindenki
Lajcsit keresi, miközben Lajcsi ott van az orruk elôtt. De hol?”

„A betörô fején harisnya volt. Pontosabban egy harisnyanadrág, abból a vastagabb fajtából,
amilyent télen a gyerekek meg a piacon árusító asszonyok hordanak. Arca elôtt, a nadrág
fenékrészén, három lyukat vágtak. Az egyik lyukon a betörô füle bukkant ki. Olyan volt,
mint egy tavi kagyló héja, csak koszosabb.”

„Figyeljen ide, Hecseki! – ordított Portoroki. – Én nem akarok egy csavargóval beszélni!
Nem akarok egy ócskással, vagy egy kéményseprôvel beszélni! Én egy rendôrnyomozóval
akarok beszélni! Most elmehet, de még egy átöltözést nem tûrök el!”

„Hecseki néhány másodperc múlva összekötözve ült a szônyegen. Amikor támadói lehúzták a lepedôt a fejérôl, a hadnagy a nagymamát és az öt gyereket látta maga elôtt.”

Éppen irodalom órán vagyunk és az Ön mûveirôl
beszélgetünk. Az idén a
Gyerekrablás a Palánk
utcában lett a kötelezô olvasmányunk. Nagyon tetszett mindannyiunknak.

Mikor vége lett,
nem tudtam, sírjak vagy nevessek, úgyhogy
inkább csak magamhoz szorítottam a könyvet.

Tulajdonképpen Gábor
bácsi szerettette meg velem az olvasást a Hecseki
és a kedves
betörôk címû
regényével.

7. d Szeghalom
(Vendégkönyv)

Flóra_Szentgyörgyi
(moly.hu)

Bereczki Erika
(Vendégkönyv)
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Nagyon jó könyv
a Gyerekrablás
a Palánk utcában!
Egy hónap alatt
elolvastam, pedig nagyon utálok olvasni!
Hena
(Vendégkönyv)

Legjobban
Orsika
beszólásai
tetszettek,
jókat nevettem rajta :)
Adri
(Vendégkönyv)

A Hecsekit elolvastam megint. Még
mindig nagyon tetszik. Boldizsár jelleme ebben a regényben jobban kirajzolódik, mint a Gyerekrablásban. Óriásiak a poénok. :)
Erdélyi Hanga
(Vendégkönyv)

Telitalálat! Talán még
többet is lehet rajta
sírdogálni a röhögéstôl, mint az elôzô
köteten, a Gyermekrablás…-on. Gyerekeknek és felnôtteknek is javasolnám,
mert nagyon sokat
ad!
Vintersridder
(moly.hu)

Gyerekkoromban ez
volt az egyik
kedvencem
tôle:) Humoros, és egyéni látásmóddal ír a gyerekekrôl…
Veron
(moly.hu)
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Segítség, ember!

Hogyan neveljük…?
Humoros élettanácsok

Denevér:
„Az anyukámnak én voltam
a legszebb!”

„Jegyezd meg: a világon
mindenki nevelhetô!
Kivéve téged.”
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Az író egyik legnépszerûbb könyvének humoros monológjaiban hobbiállatok és vadállatok mondják el, hogyan kell ôket
gondozni, illetve hogyan élnek, táplálkoznak, szeretnek és „éreznek”,
valamint mi a véleményük egymásról meg az emberrôl. A kötet környezetismereti és biológiai ismereteket tartalmaz szórakoztató formában.

Részletek
Nyúl: „Ez igaz? Már megint húsvét lesz? Ugye, nem? /…/ A gazdám azt hiszi, hogy ha berak
egy papírdobozba, a papundeklihez verdesem a füleimet az örömtôl. Még csodálkozik az
a lágytojásagyú, hogy néhány nap múlva olyan büdös leszek, mint ô, ha rájön a vízundor.
Ha már valaki nyulat vesz annak a félkegyelmû utódának, nem vehetne hozzá egy kis
mûanyag aljú ketrecet, amit minden nap ki lehet tisztítani?”
Papagáj: „Halló!... Halló!... Siófok? Kérrrem Csucsu Zsuzsikát!... /…/ Még kérded, hogy mi
a baj? Szörrrnyû állapotok vannak! A Saci néni egy gyilkos nôszemély! Kiteszi a kalitkát a
tûzô napra – ez ôrrrült! Aztán: mindennap meg akarrr fürdetni, benyom a zuhany alá, és
amikor elmenekülök, lepkehálóval rohangál utánam, mint egy hasmenéses Tarzan az ôserdôben. Nem érti meg, hogy én egyedül fürdök...!!”
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Vajon mindent és mindenkit meg lehet nevelni a
szomszédtól a rendôrig, az ufótól a házi légyig, és a nôvérünktôl a
nagymamáig? A könyv a nevelés humoros bibliája. Sikerét jelzi, hogy
eddig több mint százezer példányban jelent meg.

Részletek
Hogyan neveljük le magunkat a félelemrôl? „Olvastam, hogy vannak emberek, akik sohasem félnek semmitôl. Hát ilyen vagyok én. Nem azért, mert olyan bátor vagyok, mint a
veszett kutya, hanem mert átneveltem magamat. Ja. A pedagógia csodákat mûvel. (Persze
nem az iskolában, mert ott nincsenek csodák.)”
Hogyan neveljük a leheletünket? „A sulink leghelyesebb srácát Konrádnak hívták. Minden
lány hátgerince kocsonyás lett, ha ránézett. De csak addig, amíg Konrád ki nem nyitotta a
száját. Mert ha kinyitotta, akkor tilos volt rágyújtani, nehogy levigye a fejünket a gázrobbanás.”
Hogyan neveljük a muskátlit? „Ehhez a nevelési feladathoz esetleg be lehet szerezni egy
muskátlit. De nem fontos. Gyereket is sokkal könnyebb nevelni, ha nincs gyerekünk…”

A gyerekek kedvence
volt. És egy mondatát
milliószor idézték,
kórusban a nagymamájukkal: „És a maradékot, picinyem, nem
én eszem meg, hanem
a Nagymama!”

Bár én már kinôttem abból a korosztályból, amelyiknek a könyvei szólnak,
de annak idején imádtam
ôket. Fôleg a Hogyan neveljünk-et. Örökké hálás
leszek általános iskolai
irodalom tanáromnak,
amiért megmutatta nekünk az Ön mûveit.

ppeva (moly.hu)

Nárcisz (Vendégkönyv)
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Nagyon kis aranyos,
tanító és nevelô célzatú
könyv, amelyen jókat
lehet nevetni is. Minden
gyereknek el kéne olvasnia, mielôtt állatot kap,
de néhány felnôttnek
se ártana szerintem.
wolfy27 (moly.hu)

Tanulj, és közben kacagd
ki magadat a fotelbôl.
Tökéletes párosítás.
Lady_Hope (moly.hu)

A hatodikosaimnak
rendszeresen felolvastam a Segítség,
ember! és a Hogyan
neveljünk? köteteibôl. Könyve jelentôs
százalékban olvasóvá tette ôket.
Gratulálok!
Mammer
(Vendégkönyv)

Magával ragadó Nógrádi humora. Mind gyerekeknek, mind felnôtteknek jó olvasmány. Persze az a jó, ha minél hamarabb olvassuk a tanácsait, hogy sikeresen alkalmazzuk nevelési módszerét. Én már kicsit
megkésve olvastam…
danlin (moly.hu)
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A mi Kinizsink

A mi Dózsánk
Mentünk, láttunk, hazajönnénk

„A nagyimat támasszuk fel!
A húsklopfolóval fasírtot csinál
Garaiból!”
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Zeréndvár gonosz polgármestere, Garai Nándor
össze akarja gyûjteni a gyerekek kis állatait. A felnôttek nem mernek
szembeszállni a hatalommal, mert félnek a polgármestertôl. De ha a felnôttekre nem számíthatnak, ki segíthet a gyerekeknek?

Részletek
„Dénes megmutatta Kinizsinek a vécét. Nem részletezzük a fekete sereg kapitányának bámulatát, amit a lehúzó lánc és a leömlô víz közötti összefüggés felismerése kiváltott. A meglett férfi, a kenyérmezei hôs úgy viselkedett, mint egy gyerek. Újra és újra csak azt kérdezte: „Lehúzhatom még egyszer?”

Vélemények

Talán még azoknak a kölyköknek is a
kezébe adnám, akik alapból irtóznak a
könyvektôl, a kötet hossza, a sztori
pergôssége és az olvasmányos stílus
miatt még az ô figyelmüket is le lehet
kötni ezzel pár órára.
Chris (moly.hu)

Vajon mitôl annyira
szerethetô ez a nem
túl vastag könyv?
Elôször is a humorától. Nógrádi szinte
minden szituáció
mögül kikacsint. Elbûvölô, ahogy a kissé pipogyának gondolt töritanár a múlt
alakjairól olyan apróságokat tud, amelyek
az idôutazó gyerekek
életét mentik meg
idônként. Bedô István
(olvassbele.com)

Úgy egészében
véve nem nagyon rajongtam a magyar
középkorért.
Ebben a történetben azonban kimondottan élveztem,
hogy visszarepülhettem 500
évet.
Nagy Nikoletta
konyveskalandozasok.
blogspot.hu

Szerettem
volna, ha
Nógrádi Gábor a kötelezô általánosban. Dózsáról
meg a középkori magyarokról biztosan többet
megtanultunk
volna, mint a
tankönyvekbôl.
Takács Mira
(librarius.hu)

Történelemórán
Nógrádi Gábor
A mi Dózsánk címû
könyvét vettem elô,
most azt olvassuk a
gyerekekkel, azt értelmezzük. Ez az ô
nyelvükön szól hozzájuk, benne van az
a jelen, amit ismernek, s innen mehetnek vissza egy
olyasfajta múltba,
amirôl nincs tapasztalatuk.
Szántó Judit NOL

www.nogradi.hu
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Négy gyerek, egy történelemtanár meg egy vizsla. Hogyan kerül a kis csapat az 1514-es parasztháború közepébe? S ha már
ott vannak, miért akarnak találkozni Dózsa Györggyel? Utazásuk Temesvárra bôvelkedik kalandokban, és néha csak hajszálon múlik az életük.
Találkoznak a gyerek Dobó Istvánnal és az ifjú Jumurdzsákkal. Fordulatos és humoros áltörténelmi regény.

„– Ki tudja, mi történik a jövôben, ha a múltban megváltoztatunk valamit? – mondta
Sipeki.
Dénes felkapta a fejét. Kezdte kapisgálni, mire gondol a történelemtanár.
– Ne már, tanár úr! Meg akarja mondani Dózsának, hogy leverik a seregét, meg a tüzes
koronát, meg mindent?”

Vélemények

Gellér Zoltán (Vendégkönyv)

+10

Részletek

„Kinizsi a vízzel teli poharat a malomkôre helyezte,
majd egy hirtelen mozdulattal felemelte a malomkövet,
és mint egy tálcát, az asszony felé nyújtotta. Hollóné kacagását mintha elvágták volna. Megnyúlt arccal nézte a
hihetetlen mutatványt.”

Amióta A mi Kinizsink megvan, évente
legalább kétszer elolvasom, mert 1990
óta egy cseppet sem vesztett az aktualitásából… Mindig fájósra nevetem
a hasam a vécélehúzó lánc és a leömlô
víz közötti összefüggés felismerése
okán. :)))) Fura, talán abszurd is kissé
a gondolat, hogy éppen e regény alapján készülhetett az 1993-as francia film,
a Jöttünk, láttunk, visszamennénk.

Ha én visszamennék a múltba,
biztosan megváltoztatnám a történelmet,
hogy jobb legyen.
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Petepite

Az anyu én vagyok

„Apa, egyedül tényleg
nem lehet csókolózni?”

A regényben apa és fia helyet – testet, szerepet – cserélnek néhány napra, hogy jobban megismerhessék – megérthessék – egymás problémáit. (Az Év Gyerekkönyve 2000, IBBY-díj 2002)

Részletek
„– Felnôtt akartál lenni, nem? – ugrott fel Ádám és csenevész lábain fel-alá szaladgált a
szobában. – Most felnôtt vagy!… Bemégy a munkahelyemre!… Dolgozol, pénzt keresel,
eltartod a családot, fizeted a számlákat, bevásárolsz, fôzöl...!”
„– Pite! Ha az ember nem akar csókolózni, akkor nem csókolózik, és kész! Mert a csókolózáshoz két ember kell! Érted? Két ember! Egyedül nem lehet csókolózni!
Látszott, hogy nagy kô esett le Pite szívérôl.”
„– Minden oké – mondta Ádám. – Szereztem egy ötöst matekból meg történelembôl.
Pite akkorát kiáltott, hogy az ablak is beleremegett. Ötös matekból meg töribôl? Neki?!
Hát ez óriási! Apa ki fogja javítani az összes jegyét! Már csak ezért is megérte átváltozni!”

www.nogradi.hu

Vélemények

8

PetePite
könyvét olvastuk ki fiammal, aki
10 éves. Hol
ô olvasta nekem, hol én
olvastam fel
belôle neki.
Nagyon tetszett mindkettônknek.
Anya és Fia.
(Vendégkönyv)

A Petepitérôl írtak véleményt harmadikos gyerekek. Álljon itt néhány részlet: „Az tetszett a legjobban, hogy az író meg tudta felnôtt
létére fogalmazni, gyereknyelven… Arra jöttem rá, hogy nem
feltétlenül az a jó, ha egy gyerek
felnô. Szerintem ennek a könyvnek az elolvasása után a gyerekek
szeretnének gyerekek maradni…
Az a jó, ha önmagad vagy…”
Küldte: Birher Krisztina és a 3. b osztály
Árpád Utcai Általános és Német Nemzetiségi Iskola (Vendégkönyv)

Édesanyaként köszönöm,
hogy ilyen kiváló könyveket
ír! A nyolc éves fiam elsô,
teljesen egyedül elolvasott
regénye a „Petepite”, s jó
volt hallani a kuncogását és
nevetgélését, no meg azt a
bizonyos mondatot, hogy
„Éjszaka is olvashatok a kislámpánál?” Azt hiszem
könyvolvasó lesz, mint sokan a családban!
Üdvözlettel: dr. Arnóczki Tímea
(Vendégkönyv)
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A tudós nagyapa segítségével anya és lánya testet, szerepet
cserélnek. A kislány kotnyeles, ügyes focista, az anya tanárnô, és két
ballábas elvált asszony. Felismeri-e a volt férj, az öcsike vagy az iskolai
banda a testcserét? Pörgôs, izgalmas, humoros történet a tíz és féléves
Emese elôadásában. A regénybôl sikeres vígjáték készült.

Részletek
„Cili, a macskánk a bokrok között rohangálva kergette Bobit, a kutyánkat! Rögtön tudtam,
mi történt!”
„– Természetesen, hölgyem – mosolygott huncutul a Tata. – Az állat-cserebere sikeresen befejezôdött. Köszönöm a segítséget. Ez a kísérletünk kis ugrás volt a tudományban,
de nagy ugrás az emberiség számára. Most következhet az utolsó, döntô próba…
Anya erre azonnal felsikoltott: – Apa! Ne!! – De bizony kislányom – mondta halkan a
Tata. – Életem fômûve – két ember testcseréje – megvalósításra vár.”
„– Mit csinálsz Emese?… Ez nem kézilabda!… Nézzétek már a Tibajt!… Ez elfelejtett
focizni, apám!… Mit mondhattam volna? Hogy kikérem magamnak, mert ez a két ballábas
nem én vagyok, hanem az anyám?”

Vélemények
Épp ma olvastam ki Az anyu
én vagyok címû regényét.
Nem tudom, hogyan csinálja
azt az író, hogy teljesen átérzi
a 10–12 éves gyerekek vágyait, álmait. Azt hittem, a felnôttek elfelejtik, hogy milyen érzés gyereknek lenni.

A csemetéimnek én olvastam fel
esti meseként a könyvét. Bár a kisebb még csak hét éves, de így is
kirobbanó siker volt. Ragyogó az
aktuális nyelvezete és az életbôl
merített hétköznapi hasonlatok.
Tekintettel a nagy sikerre még
sokszor fel kell nekik olvasni.

seszti (Vendégkönyv)

Réfi Anna anyuka (Vendégkönyv)

Igaz
hogy
kötelezô
olvasmány,
de csuda
jó volt!:)
Jájá
(moly.hu)

www.nogradi.hu
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„Nem férek a bôrödbe!”
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A hó fogságában

A tengeren is túl

(Régi cím: Nézz rám, Mami!)

(Régi cím: Édes Munyimunyi)

„A szeretetnél
csak egy jobb orvosság van.
A még nagyobb szeretet.”
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A tizenegy éves Krisztit karácsony elôtt elküldik a somogyi tanyán élô nagymamájához. A kislány nem szereti a szegényes
körülményeket. Éjszaka hatalmas hóvihar kerekedik. A nagyi beteg lesz.
A ház megközelíthetetlen. Mit tehet Kriszti, az elkényeztetett városi kislány, akivel csak vicces, képzeletbeli teremtményei vannak, a kavinok?

Részletek

„Lehet, hogy az ufók
rabolták el anyát?”

+9

Az anya eltûnik a nizzai tengeri viharban. Az apa a
három gyerekkel marad. Csak Benedek és a nagyapa hisznek benne,
hogy az anya él. Hónapok telnek el. Nincs remény. A gyerekeknek anya
kell, az apa nôsülni szándékozik. És mikor eljön a karácsonyeste, megszólal a telefon…

Részletek

– Egy órát se bírok ki a tanyán – morgott Kriszti, és fekete szemével úgy nézte a bôröndjét,
mintha egy kígyót látna kibújni belôle. – Bogarak vannak, egerek vannak, piszok van, büdös
van, hideg van, nincs telefon, nincs zuhany, kint a vécé az udvaron…!”
„Amint az autó elindult, Kriszti megragadta Ádám kezét, mint egy fuldokló a mentôövet.
Megfogta a fiú kezét és megszorította. Ádám meg visszaszorított. Ezzel a mozdulattal virágba
borult bennük a tél.”
„Zsófi nagyi ekkor különös gyengeséget érzett. Megremegett a lába. Az asztalba kapaszkodott. Még jó, hogy nem rántotta le a gyúrótáblát.”
„Bendegúz levetkôztette az ájult öregasszonyt. Aztán kicsavarta a vizes törülközôket, és a
lázban égô testet gyöngéden körbetekerte.”

„Benedek végigsietett a parton. A fiú szeme úgy járt jobbra-balra, mint egy szökött rabokat keresô fényszóró a börtönéjszakában. A piros fürdôruha… Azt kell keresni, a piros fürdôruhát.”
„A piros fürdôruhás asszony fejét nagy ütés érhette – mondta a fiatal orvos. – Körülbelül
egy órával ezelôtt tért magához. Franciául és angolul beszél. De nem tudott válaszolni,
mikor megkérdeztük, mi a neve, melyik országból származik, és mi történt vele.”
„Edit nem mozdult. A tévé képernyôjén három rúdon három zászló emelkedett magasra.
A középsô rúdon emelkedô lobogót ide-oda csavargatta a szél, de azért jól látszott, hogy
három csík van rajta: zöld, fehér és piros. Vagy fordítva. Közben szólt a zene. Edit arcán
lecsurrant egy könnycsepp. Nem értette.”

www.nogradi.hu
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Mindenkinek ajánlom
a Nézz rám,
Mami!-t!
Itt nincs
korhatár!
E. Hanga
2006 (Vendégkönyv)

Meg kell mondjam,
hogy még így vén
gyerekként is nagyon meghatott a
történet. Volt benne dráma, romantika, humor, tényleg minden.
Eszter (Vendégkönyv)

Pont karácsonykor olvastam, és valami fantasztikus érzés volt, ahogy a méteres hóban én is törtem az utat a hókotrókkal, és
izgultam, hogy érjünk már oda! No, meg a
nagyi és Kriszti közti kapcsolat…! Mintha
a pár évvel ezelôtti önmagamat láttam volna viszont a sorok között. Könnyeket csalt
ki a szemembôl. Köszönöm! Gunyecz Irénke,
Vásárosnamény, 2006 (Vendégkönyv)

Az Édes Munyimunyi-ban különösen
az nyerte el a tetszésemet, amikor Edit
könnyei kicsordultak az ismerôs dallamot, a Himnuszt
hallgatva.
Gyurka Nikolett 13 éves
(Vendégkönyv)

Harmadik osztályos tanítványaim versengtek a
PetePite és az
Édes Munyimunyi címû
könyvéért.
Detre Zsuzsa
(Vendégkönyv)

Amit leír
benne, az
igazából
megtörtént?
Schuster
Ambrus,
Esztergom
(Vendégkönyv)

Emlékszem, mikor elôször olvastam, sokkolt
az eltûnt anyuka,
a drogkereskedôk, és
iszonyatosan izgultam, hogy minden
rendben lesz-e. Azóta
többször újraolvastam...
SarahSparkle (moly.hu)

www.nogradi.hu

Vélemények
Vélemények
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Nógrádi Gábor

Nógrádi Gábor

Galambnagymama

Gyerünk haza!

(Mesék)

A haza ott van, ahol
szeretnek téged, és ahol
te is szeretsz lenni.

A képzeletünkben
minden megtörténhet.

+8

Gergô el akarja adni a kistestvérét, mert mióta Juditka
megszületett, meg kell osztani húgával a szülôk szeretetét és a banánt.
A nagymama galambbá változik, hogy találkozhasson az unokájával. Egy
fiú beleolvassa magát A kis herceg címû könyvbe, mert a szülei nem foglalkoznak vele. Ha képzelsz magadnak egy kutyát, az meg is haraphat.

Részletek

Matavovszky Dominika
(Vendégkönyv)

Egy kérdés napok
óta zaklat.
A Galambnagymama címû könyvében vannak
reális történetek.
Azok valóban
megtörténtek?
Betty (Vendégkönyv)

„Amikor elôször mondta be a rádió és a televízió, hogy mennyi jutalmat kapnak a nyomravezetôk, Józsi szomszédnak zseniális ötlete támadt. Ô és Sanyi bácsi biztosan megtalálnák
a gyerekeket, és akkor megkapnák a nagy pénzt. El is indultak a Trabanttal.”

Vélemények
Fôleg az a rész
tetszett, mikor
Benedek, a roma
költô befogadja
a két gyereket...
Mint minden
Nógrádi-könyvben, ebben is
megtaláltam a kicsiknek is érthetô
humort.

Vélemények
A sok humoros írása mellett engem leginkább a Galambnagymama fogott
meg, amelynek meséi elsô
perctôl a szívemhez nôttek!
Kamasz lelkemben némelyik mély nyomott hagyott!

„Ahogy Robert ide-oda nézegetett, Erzsike nénit pillantotta meg. A néni egyik kezében
véres kés volt, a másikban egy elvágott torkú, rángatózó csirke. A látványtól hátrahôkölt,
bár sejtette, hogy a házi szárnyasok általában nem a londoni bevásárlóközpontok mélyhûtôjében születnek.”

Könnyes szemmel olvasós,
szeretôs.
tgorsy (moly.hu)

Hortobágyi Ágnes
(Vendégkönyv)

Aranyos
történet.
Tényleg
így láthatnak minket, felnôtteket
a gyerekek, a magyarokat
a külföldiek.
(moly.hu)

Letehetetlen,
fordulatos és
igazán mulatságos. Néhány
mondaton hangosan röhögtem, és a falusi
élet leírása (mi
is a lavór?!)
egyszerûen
szuper.

Harminchét éves anyuka
vagyok Gyöngyösfaluból. Karácsony elôtt vettem meg tíz és fél éves
Sára lányomnak a könyvet. Imádtuk, humoros,
könnyen olvasható. Ez
volt a lányom elsô könyve, amit nem unszolásra
és heteken keresztül olvasott el.

tothalexandra
(moly.hu)

Béry Sára, Verbovszki Anita
(Vendégkönyv)

www.nogradi.hu

TITITÁ CSACSUKUÁRÓL „Az idegen ferdeszemû kislány elmosolyodott. Azt hiszem, akkor
szerettem bele. Olyan volt a mosolya, mint amikor kimentem apával hajnalban horgászni
a tóra, és éppen felkelt a nap. / Amikor Becskei csúfolt Tititá miatt, nekiugrottam. Letepertem a földre, és jó alaposan a padlóba ütögettem a fejét. Engem ne csúfoljon! / Attól kezdve
Tititának folyton mesélnie kellett. Hogyan jött a Földre? Miért jött? Mi van a Csacsukuán?
Meddig marad velünk?”

www.nogradi.hu

Londonból, Esztert és Robertet a szüleik az édesanya
szülôfalujába, Kokasra küldik nyaralni rokonokhoz. A gyerekek számára azonban a nyírségi zsákfaluban minden furcsa, ijesztô és idegen.
Elhatározzák, hogy hazaszöknek. Útjukon számtalan kaland és viszontagság kíséri ôket.

Részletek

A TITKOS BESZÉLGETÉS „Cecília mindaddig nem hitte el, hogy valaki ott kuksol abban a
nagy kerek hasacskában, amit az anyu a szép lapos hasa helyett hordott, amíg meg nem
mozdult az a valaki. /…/ Úgy fogok vele beszélgetni, ahogy a babáimmal szoktam este, ha
apa lekapcsolja a villanyt. Gondolatban! /…/ „Szervusz, Cecília – csendült át a hang a zubogó víz moraján. – Ádám vagyok. A testvéred. Mi van odakint?”

12

+8

13

Nógrádi Gábor

Nógrádi Gábor

Marci öröksége

Marci visszavág

„Az a fô, hogy
ne féljen a legény!”

+9

A pergô, cselekményes, sôt: humoros krimi egy
arab orvosról és magyar-arab fiáról szól. Az arab nagyapa halálával
komoly örökséghez jutott az eltûnt (vagy meghalt?) dr. Bedzsavi. Az
örökségre szemet vetnek a terroristák, akik egy nagy merényletre készülnek. A regény különlegessége, hogy elhunyt nagyszülôk és állatok
is segíthetnek hôseinknek. Hogyan? Titok.

„Veréb?! Nem leszek veréb,
soha! Érted, Mami? Soha!
Sas akarok lenni!”

+8

A Marci öröksége folytatása. A terroristavezér megszökik a
börtönébôl, és bosszút akar állni Szálemen, mert elárulta ôket. Az
arab-magyar család ismét csak a magyar származású francia bérgyilkosnô, Rózsi segítségére számíthat. No, meg a Marci agyában élô elhunyt
nagyszülôkre és a kutyává változott macskára.

Részletek
Részletek
„Valószínû nagyon kevesen tudják, hogy elhunyt rokonaink, ismerôseink, barátaink, kedvenc állataink és növényeink (összefoglaló néven: szeretteink) az agyunkban található Emléksejtekben élnek tovább, mint emlények. És néha más-más alakban kijöhetnek onnan,
ha segítségre van szükségünk.”
„– Ha javasolhatom – mosolygott Rózsi Boriszra, a bérgyilkosra –, hagyja a kezét az asztal
felett. Nem szívesen lövöldöznék ebben a szép hotelben…”
„Marci egy erôs kar szorítását érezte a derekán, és felemelkedett a levegôbe. A meglepetéstôl csak annyit tudott kiáltani, hogy „Na! Ne!” Ez azonban elég volt Cilinek, hogy hátranézzen. És már rohant is a gazdája segítségére. Lehet, hogy elkésett?”

14

„Cili fejetlen teste odakúszott a sarokba hullott fejhez, és a két rész összeilleszkedett. Egy
pillanat sem telt el, és a kutya farkcsóválva szaladt Szálemhez.
– Te jó édesanyám! – dadogta a férfi, mert neki még nem volt része efféle feltámadásban. – Ez tényleg halhatatlan!”
„Rózsi egy pillanatra megtorpant, amikor az ajtóban szembetalálta magát a rózsabokorral
foglyul ejtett Borisszal. Így még nem látott elfogni bûnözôt.”

Vélemények

Két nap
alatt kiolvastam.
Most próbálom megvásárolni a
folytatását.

Nagyon sok könyvét olvastam már!
Eddig legjobban a
Marci öröksége tetszett! Imádom!
Kétszer is elolvastam.

Szerintem ez
egy olyan
könyv,
amit nem
lehet letenni.

Barbi (Vendégkönyv)

Egy lelkes olvasó:
Dalma (Vendégkönyv)

Bdani2000
(moly.hu)

A fergetegesen érdekes, izgalmas krimi – a modern, vagány
diáknyelv elemeit is felhasználó – bájos humorral és mély
emberséggel átszôve kitûnô
szünidei (illetve bármikori) olvasmány gyermekek és felnôttek számára egyaránt.

Rengeteg könyvedet olvastam, és nagyon-nagyon-tetszettek! Te vagy immár az egyik kedvenc íróm :) Ma este végeztem a Marci öröksége és a Marci visszavág könyvekkel. Abir volt
a kedvencem, meg a Cili Rózsi nénivel, a kedves bérgyilkossal. Köszi hogy megírtad ezeket a
könyveket! És írj még rengeteget, hogy legyen
mit olvasnom! :)

Jávori István (moly.hu)

Üdv, Lini (Vendégkönyv)

Nagyon örülök, hogy
meg tetszett írni a Marci
öröksége folytatását
a Marci visszavág-ot! További sok sikert a könyvek írásához! Egy hatalmas rajongója:
Pálfi Bettina
(Vendégkönyv)

www.nogradi.hu

www.nogradi.hu

Vélemények

„– Csodálkozol, hogy nem öltelek meg azonnal, mi? – kérdezte Borisz angolul, miután
a székhez bilincselte Szálemet. – Megöllek, de elôbb elmeséled, hol bujkál a famíliád, Abir!
Szálem összevonta a szemöldökét.
– Abir? – nézett a bérgyilkosra, mint aki most hallja ezt a nevet elôször. – Az ki? Maga
összetéveszt valakivel.”
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Nógrádi Gábor

A bátyám zseni

Az öcsém zseni

Tom és Geri 1.

Tom és Geri 2.

A kérdés: meg kell-e menteni
valakit, aki bajban van,
de utáljuk?

„A titok, ha ketten tudják,
többé már nem titok.”

+9

Geri feltalálja a szuper tolmácsprogramot, amit egy honfitársunk, Konrád Ottó el akar lopni tôle. Geri öccse, Tom nem szereti
a bátyját, de ha baj van, lehet számítani rá és a hatodikosok Szövetségére.

Részletek
„Tom hallgatott. Nem érdekelte a felelés. Meg a jegy sem. Meg az iskola sem. Meg az egész
világegyetem sem. Abban a pillanatban ôt csak az érdekelt, hogy Eszter hogyan tehetett
ilyet? Miért árulta el a titkukat? Miért mondta el a barátnôjének, amikor megígérte, hogy
hallgatni fog?”

Részletek

„– Persze, Öcsikém! Gergôé a program – sóhajtott Ottó a telefonba, és arra gondolt, hogy
miért van neki ilyen hülye öccse. Mindenki más azonnal lenyúlta volna a találmányt”
„Eszter és Tom nézték egymást. Valami történt közöttük ebben a szünetben. De vajon
lehet-e igazi barátság fiú és lány között, ha a fiú pillantása folyton a gyöngéden hullámzó
pólóra csúszik?”

„Gergô elvigyorodott. „Na, ezt nem veszem be, Tomika. Konrád Ottó visszajött? Vissza
mert jönni? Az után, hogy becsapott?” „Mi az, hogy vissza mert jönni?! – nyögte az ifjabb
Molina. – Drogfutár! Ô viszi majd ki az anyagot.”

Tegnap délután kezdtem el
olvasni, de annyira érdekelt
a vége, hogy hajnali 3-ig
fenn voltam, hogy kiolvassam. Nagyon élveztem,
mert minden megtalálható
benne: krimi, romantika,
humor...
Halász Júlia (Vendégkönyv)

Annyira jó volt!
Fôleg Dániel és
Veronika lamúrja.
Az nagyon ari! Fôleg
mikor Konrád anyuka megkéri Vera
kezét Dánielnek.
Eszter
(Vendégkönyv)

Mennyire jól ír! Csak falod
az oldalakat, közben jókat
derülsz és lerágod a körmödet, hogy ki is a tettes.
Igazi ifjúsági regény, amelyet felnôtteknek is jó olvasni, ha másért nem
akkor nosztalgiából!!!
tothalexandra (moly.hu)

Vélemények
Izgalmas volt,
aranyos volt,
fontos problémákat feszegetett, mint a családon belüli
erôszak és
a drogok, de
anélkül, hogy
komor hangulata lett volna.
Tipti
(moly.hu)

Méltó folytatása
A bátyám
zseni-nek.
Kifejezetten ajánlom kétfiús szülôknek esti
felolvasáshoz.
Pixie
(moly.hu)

A regény talán legszebb motívuma, hogy
már a gyerekekben is láttatja azokat a felnôtteket, akikké válni fognak. Kacor az életet
harcnak fogja fel, hisz „Ha a másik pisztolyt
ránt, nem gondolkozhatsz, hogy elôvehetede a tiédet.” Komoly kérdéseket is feltesz ez a
könnyed humoros regény. Mit kell tennie a
tanár(ok)nak, ha megtudják, hogy az egyik diákot veri a szülô? Van-e joguk beleavatkozni?
Használhatnak-e a gyerekek törvénytelen eszközöket annak érdekében, hogy megmentsék
a bajban levôt? Minderre az olvasónak kell
válaszolnia.
Antal Nikolett (prae.hu)

www.nogradi.hu

Vélemények
www.nogradi.hu

Tom iskolatársa, Digó folyton a verekedéseivel dicsekszik. Kiderül, hogy nem verekszik, csak a mostohaapja veri. Sôt!
Drogfutárnak akarja titokban felhasználni az elôzô regényben megismert Konrád Ottó együttmûködésével. Mit tehetnek a gyerekek, ha
mindezt tudják?

„A verekedés után Digó szemében könnyek csillogtak, míg Tom csak pislogott. Pislogott,
mert egyáltalán nem értette a könnyeket. Neki is fájt mindene, de sóhajnyi ingere se volt
sírni. Ahhoz neki ennél sokkal nagyobb verés kellett volna. Ennyivel erôsebb volna ô, mint
Digó, aki naponta verekszik az elbeszélései szerint? Na, ne már!”

„A szülôk meg a nagyi, Gergô vezérletével azonnal a komputerhez kísérték Konrád Ottót.
Eljött a nagy pillanat. Egy igazi amerikai üzletember láthatja a találmányt. Csak Tom gyanakodott: „Ha ez az ürge az amerikai elnökkel ebédelt, ahogy eldicsekedte, akkor én vagyok Robin Hood.”
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Nógrádi Gábor

A nagyikám zseni

A gonosz hét napja

Tom és Geri 3.

(Bajkutya)

Hogyan lehet
egy palacsintasütô serpenyô
csodafegyver?

+9

Tom és Geri nagymamája lány korában titkos ügynök
volt, a harcmûvészetek és a fegyverek mestere. Mindez a Tom és Geri
elsô két részében nem derült ki. Most azonban az unokája elrablása miatt
a régi harcos Sellônek elô kell kapni a palacsintasütô serpenyôt, hogy szétcsapjon az emberrablók között. Küzdelmében nincs egyedül. Mellette áll
az unokája Tom, és a hetedikesek Szövetsége.

„– Mikor szoktak jelentkezni a váltságdíjért? – kérdezte Lili. – Aznap, mikor rabolnak?
– Nem tudom – rántotta meg a vállát Tom. – Ez volt a családunkban az elsô emberrablás.
– Naná, hogy aznap! – mondta Kacor. Elrejtik a kiscsávót, aztán telefonálnak. És nemcsak a váltságdíj pontos összegét mondják meg, hanem azt is, hogy ha a szülô köp a rendôröknek, akkor a kiscsávónak annyi!”

www.nogradi.hu

A tizennégy éves Alex lóg az iskolából, lop egy kutyát, hazudik, pimasz – haragszik a világra. Egyik gazsága követi a
másikat. Még akibe szerelmes, azt a lányt is becsapja, megalázza, mert
Vivi nem ôt kedveli. Foltos, a lopott kutya, Alex minden gazembersége
után képes éveket öregedve siralmasan lepusztult állapotba kerülni.

Vélemények
Kedves ötlet volt, hogy a nagyi egykori fônöke is feltûnik a történetben, az ezredes,
aki még mindig szerelmes Annamariba. De
megjelenik Bécsben egy másik öreg is! Az,
akibe meg a nagyi volt szerelmes. Király!
G. Márk (e-mail)

„Vivi, Vivikém! Csak egy fél napot, ha együtt tölthetnénk itt a parkban…! Csak egy fél
napot vele! Toplák örökre eltûnne az életébôl. Ha mellette lehetnék…! Ha nyugodtan beszélgethetnénk kettesben… Ha megsimogathatnálak…!”
„Mikor megmondtam neki, hogy szeretem, csurogni kezdtek a könnyek az arcán. Kivettem
egy tiszta pézsét a zsebembôl, és odaadtam. Tökre nem értettem az egészet. Azért sír, mert
szeretem? Ez marhaság! Azért sír, mert ô is szeret? Ez is marhaság. Azért sír, mert ivott?
Annyit nem ivott. Azért sír, mert ô nem szeret?”
„A tûzoltók gyorsan dolgoztak. Megkérték az embereket, menjenek hátrébb, aztán felfújtak
egy nagy gumiágyat a fal mellett, hogy ha Luca leszánkázik, puhára essen...”

Vélemények
Emlékeztetô
a felnôtteknek. Emlékezzenek:
mennyire
gyötrelmes
dolog is kamasznak
lenni.
Berkó Pál
(168 óra)

Nógrádi bölcs
tanácsokat,
élettapasztalatokat is elrejt,
méghozzá
úgy, hogy
azok véletlenül sem hatnak didaktikusnak.

Szerintem
iszonyat jó
meglátásai
vannak az írónak arról, hogyan láthatja
egy gyerek a
világ dolgait,
és hogyan látja
a felnôtteket.

A kutya,
amint magára veszi
Alex bûneit,
nagyon jó
ötlet. Én
még csak
hasonlót
sem olvastam. danlin

Deák Attila

Veron (moly.hu)

(moly.hu)

Kap-e
esélyt
Alex arra,
hogy ezt
a gonosz
által uralt
egy hetet
jóvátegye?"
Nagy Nikoletta (blog)

www.nogradi.hu

„NAGYI: Elrabolták az unokámat.
EZREDES: Van fogalmad arról, hogy kik és miért?
NAGYI: Hogy kik, még nem tudom, de Geri valamelyik találmánya kell nekik, az biztos.
Vagy a pénze. Segítsz?
EZREDES: Persze. Nem kérdés. Mindent megteszünk, hogy megtaláljuk az unokádat. De
te maradj otthon a serpenyôdnél!
NAGYI: Naná! Persze, hogy otthon maradok. Ismersz!
EZREDES: Annamari! Nehogy elkezdj nyomozni! Ez már nem az a világ, ami negyven éve
volt. Annamari! Ma elôször lônek, aztán kérdeznek.”
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Részletek

Részletek

Ez a palacsintatündér nagymama
annyira nem ismer lehetetlent,
hogy még a saját unokái sem tudják, kivel is állnak szembe! Szeretnék rá hasonlítani :) Öt csillag!
MissAmerica (moly.hu)

Bûn nem marad
bûnhôdés nélkül!
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Nógrádi Gábor

Nógrádi Gábor

Papa, ne már!

Nem vagyok Samu!

„Nem bírom, hogy Papa
folyton ölelget,
meg csókdos!”

„Legalább Eszter elôtt
ne égettél volna le!”

+10

Nagyapa a lánya családjához költözik vidéki házából
a fôvárosba, amikor egyedül marad. Samu szereti a Papát, ha háromszáz kilométerre lakik, de megôrül, ha csak három méterre. A Papa mindenbe beleszól, mindent jobban tud, és folyton Samu körül kering. Érzelmes és vidám történetek a kamaszkor (és az öregkor) problémáiról.

Részletek
„Nem akarom, hogy Papa hozzánk költözzön! Megmondtam Anyának, hogy ha a Papa hozzánk költözik, feldobok egy téglát, és aláállok, hogy szétmenjen a fejem, de teljesen. Anya
azt mondta, hogy rendben, találok téglát a kertben. Ezt mondja egy szeretô anya…!”
„– Ne!! – kiáltottam, mert Papa bevágtázott a fürdôszobába, amikor éppen pucéron álltam
a kádban, és szappanoztam magam. – Ne! – kiáltottam megint, és eltakartam magamat elöl.
– Mi van Samukám? Csíp a szappan?
– Nem! – ordítottam. – De ne gyere be kopogtatás nélkül, ha fürdök!”
„Papa lángost sütött. A gyúródeszkán egy szem tészta sem volt. Mind ráragadt Papa kezére.
Megpróbálta lekaparni. Hol az egyik kezével kaparta le a másikat, hol a másikkal az egyiket.”

+9

Samu Papa újabb rettenetes kalandjaitól szenved.
Papa verset ír helyette, úszni tanítja, megszépíti, felvilágosítja…!
Megbolondítja! Papának és Samunak nagy szükségük van egymásra, de
élni és együtt élni, ez a legszebb és a legnehezebb feladat.

Részletek
„Tegnap este Papa észrevette, hogy rágom a tollam végét. Eszternek akartam verset írni a
névnapjára. Elôször azt gondoltam, veszek neki valami ajándékot: csokit vagy könyvet.
Aztán azt gondoltam, olcsóbb, ha verset írok. Mondjuk, pénzem se volt, mert Papa kölcsönkérte vasárnap, mikor meghívott fagyizni.’
„Hidd el Samukám – mondta Papa –, az idôsebbektôl sokat lehet tanulni.
– Tudom. Anya szokta mondani, hogy minden rosszat tôled tanultam.”
„Elég sok mindent tudtam a lányokról, amit Papa nem. Csak pislogott, mint bagoly a fényben. Láttam, meg van hökkenve, bár igyekezett leplezni.
– Igen? Igen? – ismételgette, aztán felkiáltott: – Ha én ezt tudtam volna! – És bánatosan
kibámult az ablakon valahova messze, messze, miközben ingatta a fejét.
– Sebaj! – vigasztaltam. – Te mondtad: tanulni sosem késô. Fel a fejjel! Elôtted az élet!”
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Emlékeztem, hogy nagyon jó az író stílusa, de
azt már elfelejtettem,
hogy a rekeszizmokat
ennyire igénybe veszi.
Amikor a lángossütôrészt felolvastam ötéves
fiamnak, majd leesett a
székrôl, úgy nevetett. Követelte, hogy újra olvassam el. hablaty (moly.hu)

Újszerû, hogy az
író kitárulkozik.
Magyar gyerekkönyvben elôször
olvasok arról, hogy
egy fiú elmondja,
milyen fizikai változások következnek
be, amikor a serdülôkorba lép…
Larsson Mária

Nem tudom, hogy csinálja,
de Nógrádi Gábornak ismét
sikerült egy olyan történetet
elénk varázsolnia, amelyet
még a nehezebben olvasó
fiúk is képesek egy levegôvel
végigolvasni vicces, kalandos, és nem utolsósorban érzékeny a fiatalok problémáira.
Pompor Zoltán,
Csodaceruza 2011/52

Vélemények
Nógrádi Gábor ebben a regényében sem hazudtolta meg önmagát! A kedves és megható
kötet a családi összetartozásról, a türelemrôl
és a szeretetrôl szól. Lehet – az olvasása közben – mosolyogni, meghatódni, bosszankodni,
teli szájjal nevetni. Nagyon élethû az ötödikes
kisfiú narrációja, és kitûnôek a párbeszédek.Tizenéveseknek feltétlen elolvasandó! De, mint
a példa mutatja: idôsebbeknek sem árt… :-)

Megint egy olyan könyvet
olvashatunk, ami jó olvasásgyakorláshoz, de jó ahhoz is, hogy a kiskamasz
gyerekünk mellé ülve felolvassuk neki, és elbeszélgessünk szülô– gyerek– nagyszülô kapcsolatokról, azaz
tükröt tartsunk egymásnak.

Jávori István (moly.hu)

hosnokblogok Ausztria

www.nogradi.hu

www.nogradi.hu

Vélemények
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Nógrádi Gábor

Nógrádi Gábor

Láttam, mi történt

Emmike nem semmike

(Stílusgyakorlatok)

„Egyszer biztosan az ôrületbe
kergetsz, kicsi lányom!”

Akármit nézel,
önmagadat látod.
Rob tényleg belezúgott Aniba? Vagy Ani állított neki
kelepcét? Véletlenül ütköztek, vagy igazi szerelmi karambol volt?
Ami biztos: Rob tanítás után kirohant a suli épületébôl, és majdnem fellökte Anit. Aztán délután együtt vihogtak a boltban. Ötvenhat tanú ötvenhatféleképpen meséli el, mi történt.

Részletek
„ROBI OSZTÁLYTÁRSA / Épp’ a sulival szemben szobroztam, vártam Rob’ra. Akartunk
menni a Csigóba gépezni. Csórtam fatertól egy kis zsét. Ha lökött csaj nincs ott, elmegyünk.
De az idióta Rob bumm! neki!”
„PÉK / Dél’tános vótam épp. Ilyenkor én menyek Pötyikéért…/…/ No, szóval, ott állok,
várom Pötyit, mikor látom, nagy barom kölyök rohan ki, oszt neki egy lánykának. Mind
ilyenek ezek! Jön, mint a szopós bika! Nem néz semmit. Neki a lánykának. Jó, hogy fô’ nem
lökte.”
„ÉNEKESNÔ / Na, pontosan ezért járok autóval! Azzal jön apám, hogy mért flancolok, ha
be kell menni a rádióba vagy a tövöbe? Miért nem jó nekem a metró, mint másnak? Hát
ezért! Ha ez a gyerek nekem ugrik, és fellök, nekem annyi. Eltörhet a karom, és egy hónap
fellépés, lemezfelvétel, buli törölve. /…/”

www.nogradi.hu

Vélemények
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A kötet bármelyik korosztálynak ajánlható.
A felnôttek ugyanolyan jól elszórakozhatnak
rajta, mint a gyerekek. Jó apropó lehet a szemléleti különbségekrôl és a megértésrôl szóló beszélgetésre magyar órán vagy osztályfônökin,
de még színjátszó szakkörön is el tudom képzelni, hogy a gyerekek helyzetgyakorlatként
játsszák el a monológokat.

Ez a kötet a kiskamaszok
kultkönyve lehetne. Nyelve,
hangja humorból, leleménybôl, bölcsen válogatott, szépen egyensúlyozott szókincsbôl, továbbá megfelelô mértékbôl és mértékkel van öszszerakva.

Flaisz János konyvkritikak.blog.hu/

Hanthy Kinga Magyar Nemzet

+9

Az ötéves Emmike hazahoz egy kisfiút, akivel kiabáltak, szemetet önt egy sofôrre, aki szemetelt, befogad egy eltéved kutyát, befogad egy magányos nagymamát (meg nagypapát!), és kipróbálja
a tolókocsis életet, meg azt is, hogy milyen roma kislánynak lenni.

Részletek
„– Meg akarsz ôrjíteni, Emmike? – suttogtam fogcsikorgatva ötéves, édes, kicsi lányomnak, aki egy idegen kisfiúval kézen fogva toppant be családi otthonunkba péntek délután.
– Igenis, elhoztam! – mondta Emmike. – A mamája rákiabált, hogy: „Fogd be a szád!
Nincs süti! Itt megvársz!” És bement a boltba. A kisfiú sírt. Elhoztam. Mostantól velünk
fog lakni. – Nem kaptam levegôt.”
„Szerda délután én mentem Emmikéért az óvodába. Munyika néni, a dadus azzal fogadott az elôtérben, hogy beszéljek Emmikével, mert folyton puszilgatja Mátét. Éppen ott
volt Máté a mamájával, és még nyolc nô, akik a gyerekükért jöttek.
– Folyton összenyálaz! – nyafogta a kisfiú, és undorodva elfintorította az arcát. – Úgy
utálom!
A nôk rám pillantottak. Megnézték, ki az az apa, akinek a kislánya ötévesen nyálasra
csókolgat egy kisfiút.”
„Emmike egy hatalmas, szürkésbarna bundájú, loncsos, lompos és bozontos ebfélével
jött haza ma délután. A kutya nagyobb volt, mint a kislányom. Elôször borjúnak néztem,
de vakkantott.
– Nem! – mondtam, mielôtt Emmike megszólalt volna. – Ide kutya nem jön be!
– Találtam az utcán! – ragyogott kicsi lányom, aki úgy látszik, csak azt hallja meg,
amit akar. Tiszta anyja!”

Vélemények
Nógrádi Gábor az Emmike nem semmike hôsét Panniról, a húgáról, és Mirirôl, ötéves cserfes unokahúgáról mintázta. Az mondta, a családjában minden
lány, minden asszony ilyen nagyszájú és szókimondó, és minden férfi örül
ennek, még ha ez a stílus az ôrületbe is kergeti ôket.
Csop Veronika Hírnök

www.nogradi.hu

+10
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Nógrádi Gábor – Nógrádi Gergely – Cakó Ferenc

Kengu elrablása

Idenézek, odanézek
A Mit jelent a piros kerek? illetve a Mit jelent?
címû könyvek átdolgozása
Sok száz tábla van az utcákon, az épületekben, a parkokban, a strandokon, azaz körülöttünk mindenütt? Vajon
mit jelentenek? Egy könyv, hogy egyetlen gyereket se
érjen közlekedési baleset.

Ringabringa Nyomozók 1
Az Állati Természet Köztársaságban négy tizenéves kis detektív, a
nyúl, az elefánt, a mackó és a róka
a legbonyolultabb bûnügyeket is kinyomozza.
Ebben a regényben például eltûnik a kis kenguru. Valószínûleg elrabolták. Vagy nem? A rajzzal, szöveggel egyaránt játékosan bánó gyerek-krimi nem csak megnevettet, de olvasási gyakorlatnak is kiváló.

+5

„Meg fogjuk találni a rablókat mondta Fánteli. És kiszabadítjuk a kis kengut, ha még nem
ették meg! – Zzzzzz PUFF! – Én csak ennyit hallottam. Aztán odanéztem, és láttam, hogy
Karóka a földön hever. Elájult.”

+3

Nógrádi Gábor –
Cakó Ferenc

A pénz nem a fákon nô!

A Gazdag akarsz lenni te is? címû könyv átdolgozása
Minden, amit tudni szeretnél a pénzrôl, a meggazdagodásról, a szakmaválasztásról, a vásárlásról és a takarékosságról. Egy szórakoztatva tanító könyv számtalan színes karikatúrával, játékos feladatokkal, kevés szöveggel, sok humorral.

+7

Nógrádi Gábor – Cakó Ferenc

Vigyázz, hogy sose érjen baj!
Százhatvan színes oldalon szórakoztatva, vidám szövegekbôl és
rajzokból megtudható, mire kell vigyáznia egy gyereknek otthon, az utcán, a természetben, a jármûveken, a vízben és a viharban, a télben és a nyárban. Az életben. (A kiadvány ingyenesen letölthetô: mek.oszk.hu)

+5
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A sorozat elsô részében megismert négy kis állatgyerek ebben a történetben
kerékpártolvajok után nyomoz. Karóka, a kis róka biciklijét ellopták, és
mindenkinek van egy zseniális ötlete, hogyan lehetne a banditákat megtalálni. A szereplôk sajátos karakterei: a balettozó maci, a hegedülô elefánt, a
siránkozó róka és a történetet lejegyzô okoskodó Nyílnyúl sok vidám (és
tanulságos!) pillanatot hozhatnak az olvasónak. A könyvben színes, érdekes
információs dossziékat is találunk bûnrôl és bûnhôdésrôl, az otthoni balesetekrôl, valamint a kerékpározás és a gördeszkázás szabályairól.
„Macica körbe-körbe balettozott, és közben a mancsával le-fel csapkodott finoman, mert
haldoklott, mint hattyú. Én még senkit se láttam ilyen szépen haldokolni.”

Itt éltünk köztetek

(Állatsírversek gyerekeknek és felnôtteknek)
A negyedik kiadásban megjelent kötetben lovak, kutyák, macskák és más állatok vallanak az életükrôl,
egymásról, és a városka lakóiról.
Homokrajzok:

Vélemények
A pénz nem a fákon nô! c. könyvet eredetileg 10 éves
unokaöcsémnek szántam, s bár én már kinôttem a gyermekkorból, közgazdászként mégis kíváncsi voltam, hogy
vajon miképp vezeti be a könyv a gyermekeket a pénz és
az üzlet világába. Csak gratulálni tudok.
emagdi (Vendégkönyv)

Cakó Ferenc

www.nogradi.hu

www.nogradi.hu

Ellopták a biciklimet! Ringabringa Nyomozók 2

+9

Nógrádi Gábor – Cakó Ferenc
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NÓGRÁDI GERGELY MÛVEI

Nógrádi Gábor – Nógrádi Gergely

A bölcs gyerek könyve

Nógrádi Gergely

A csodakosaras
Életrevaló mondások igaz
történetekkel

Csodák ritkán történnek.
Az álmaink megvalósulásáért
dolgozni kell.
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Részletek
Tovább tart összeragasztani, mint eltörni egy vázát „Egy év múlva nem bírtam tovább.
Erôt vettem magamon, és elmentem Zsuzsihoz. Kibékültünk, mert szerettük egymást. De
az a több hónapos kínlódás nehéz volt. Kihagyhattuk volna, ha több eszünk van. A szakítás
két percig tartott, a kibéküléshez egy év kellett…”
Az egyetlen igazi hiba az, amibôl semmit sem tanulunk „Elôzés közben a bal kerék egy
vékony jégcsíkra futott, a kocsi megcsúszott, megpördült, átszáguldott a Skoda orra elôtt
a jobb oldalra, nekivágódott a homokfalnak, majd megpördült, s egy teljes fordulatot téve,
a közben elbattyogó kék kis autó mögött visszaperdült az útra. Ami a kocsin összetörhetett,
az összetört. Nekünk Gergôvel nem történt semmi bajunk.”

www.nogradi.hu

Jól csak a szívével lát az ember „Azon az évekkel késôbbi osztálytalálkozón Edit, aki a suliban mindig barátságtalan és elutasító volt velem, odalépett hozzám, és azt mondta:
„Tudod, hogy nagyon szerettelek? Tudod, hogy akkoriban te jelentettél számomra mindent?”
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Meg tudod csinálni! (You can do it!) „Kerri odasántikált az ugráshoz, helyére rántotta
sérült bokáját, arca eltorzult a fájdalomtól. Az emberek nem hittek a szemüknek, amikor
a kislány nekifutott, ugrott, és megállt, mint a cövek. Egyetlen másodpercig állt, aztán
összeesett. Az USA nôi tornászcsapata olimpiai bajnok lett…”

Vélemények
Karácsonyra megkaptam a Gergely fiával közösen írt könyvüket, A bölcs gyerek
könyvét. Csodálatos mû! Bevallom, sokszor derültem a történeteiken, de legalább annyiszor morzsoltam el könnyeket a szemem sarkából. Köszönöm ezt a
fantasztikus olvasmányélményt...
Éva 2011

+5

Rézi mama varázsitalt kotyvaszt a csemetéjének,
hogy zseniális kosárlabdázót faragjon az ügyetlen fiúból, ám a rejtélyes csodafôzetet egy másik gyerek, Olivér hajtja fel. Fôhôsünk lélegzetelállító ügyességgel dobálja a kosarakat a Kenguruk mérkôzésén, ám az
a siker, ami mögött nem áll szorgalom és munka, hamar elillan.

Részletek
„Jönnek a Dínók. Gyorsak, mint a villám.
Úgy tûnik, legázolnak. A következô pillanatban különös dolog történik. Az egyik
Dínó átjátssza a labdát a szôke csapatkapitányhoz. A kapitány most velem néz farkasszemet. Jobbra cselez, balra cselez,
hátha elmozdulok. De nem mozdulok.
Csak rugózom egyhelyben. Ô meg pattogtat, egyre csak pattogtat. És akkor egyszeriben szélsebesen átnyúlok, és egy mozdulattal elcsenem tôle a labdát. Eltátja a száját. Mire becsukja, már támadok is. A Dínó
utánam ered. Lohol a nyomomban, de
nem tudja tartani az iramot. A hárompontos vonalukhoz érve kibújok két védô között, belépek a kosár alá, felugrok, és olyat
zsákolok, hogy beleremeg a palánk.”

Hajba László rajza

„Gondolok egyet, és a gyûrûnek háttal
emelkedek a magasba, majd a levegôben megfordulva bevágom a labdát.
Teljes csönd ül a csarnokra. Aztán
mint a vulkán, kitör a tapsvihar.”

www.nogradigergely.hu• www.manokonyvek.hu

www.nogradi.hu

A két író saját életébôl vett történetekkel bizonyítja
híres emberek bölcsességeinek igazságát. A közismert idézetek és a
történetek életre szóló útravalót jelenthetnek az ifjabbaknak.
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Nógrádi Gergely

Nógrádi Gergely

Misu és a piros kenu

Vau!

A természet
a legjobb barátod lehet,
ha vigyázol rá.
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Gusztit, a bagolyfiókát egy folyó menti erdôben, a
családi fészekbôl kapja fel egy ragadozó madár, és egészen a városi
parkig cipeli a karmában. Ott aztán elengedi a zsákmányát, Gusztira
pedig rátalál az iskolába tartó Misu. Ettôl kezdve kalandok sora kíséri a
fiú és a kisbagoly közös napjait, mígnem Misu és a barátai egy kenuval
el nem indulnak Bagolytanya felé, hogy hazavigyék Gusztit a szüleihez.

Részletek
„– De milyen messze van a Bagolytanya? – kérdezte Rugó.
– Hát bizony, az nincs épp a szomszédban – hümmögött Doktor Szuri. – Csak vízen
mehetünk. Kellene egy csónak...
– Nekünk van egy kenunk – mondta Misu –, de nem tudok evezni.”

„Mi van, ha csak félig változol
vissza? Felül ember,
alul kutya.”
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A tizenkét éves Szilas Pali egy éjszaka kutyává változik. Vajon milyen varázslatos erôk állhatnak az egyszerre hátborzongató és mulatságos varázslat mögött?

Részletek
„– Figyelj, Kárpica! Ha újra kutyává változom, elmehetek hozzád? Biztonságra lesz szükségem és nyugalomra.
– Naná, hogy eljössz, ezt el is várom, pupák. Az én kutyám leszel. Csak azt nem tudom,
hogyan szólítsalak. Mit szólnál mondjuk a Rexhez?
– Pali a nevem!
– Oké, pupák, oké, nem kell bekapni! És mi lesz a veszettség elleni oltással? Meg a szopornyicával? Meg a többi szurival?
– Eszedbe ne jusson!
– Miért? Ezek kötelezôek a kutyák számára!
Pali válaszra se méltatta Kárpicát.”
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„Guszti végül megnyugodott. Bár az is igaz, hogy a kenu oldalának csapódó hullámok
miatt egykettôre csurom egyadta víz lett a pofázmánya. Ez azonban egy cseppet sem zavarta. Úgy trónolt a hajó orrán, mint egy római hadvezér. Egyszer csak megfordult a feje
a nyaka körül. Ijesztô volt egy kicsit, de a baglyok szoktak ilyesmit csinálni.”

www.nogradigergely.hu• www.manokonyvek.hu

Kezdô anyaként sok
mindent beszereztem Márk fiamnak.
Az egyik legfontosabb, ami nem hiányozhat a könyvespolcomról, Nógrádi
Gergely Vau! címû
könyve. Már alig várom, hogy mesélhessek belôle. Igazi
remekmû!

Szeretem a meséket.
Az egész gyermekkoromat könyvvel az ölemben töltöttem, többnyire
törökülésben. Ezt a
mesét pedig kifejezetten
imádtam volna. Biztos
elolvasom még egyszer.
Talán nekem sem ártott
volna, ha gyerekkoromban kicsit kutya vagyok...

Bombera Krisztina

Jáksó László

Egyik este mesélni kezdtem a Vau!-ból a nagyobbik fiamnak. Egyszer csak
azon kaptam magam,
hogy Benjamin már rég
alszik, és én még mindig a
könyvet bújom. Hiába, no;
a történet izgalmas, a figurák imádni valóak, a
szerzô pedig a barátom.
Naná, hogy ez számomra
az év gyerekkönyve!
Vujity Tvrtko

www.nogradi.hu

www.nogradi.hu
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Nógrádi Gergely

Nógrádi Gergely

Nyau!

Balhés Beni naplója
(könyv, CD)

Ha valakinek más a bôrszíne,
még nem más, de semmiképpen
sem rosszabb nálunk!

+7

Az afrikai kislány, Csicsi egy törzsi háborúban elveszti a szüleit. A koromfekete apróság a Vau! címû regénybôl már jól ismert
Szilas családhoz kerül. Érkezése után néhány nappal elrabolják. Szilas
Pali bátorságának és leleményének, illetve Csicsi különleges varázserejének köszönhetôen ezúttal se marad el a boldog befejezés.

Ebbôl a könyvbôl senki sem
tanul meg helyesen írni.

+5

Komisz egy kiskamasz ez a Beni. Fôhôsünk naplójából azonban kiderül, ô a rosszalkodásával pusztán szeretetet szeretne kicsikarni a felnôttekbôl. A regényt elképesztô nyelvi lelemény,
stílusbravúr és ötletgazdagság jellemzi. A mû hangos könyv változatban
is kiadásra került, Kerekes József és Vujity Tvrtko közremûködésével.

Részletek

Részletek
„– Mi volt ez?
– Egy szó. Nyau!
– De mit jelent?
– Azt, hogy „szeretlek”. Szeretlek téged, szeretek veled lenni, szeretek élni.
– Ezt mind ez az egyetlen szó jelenti?
– A macskáknak nincs szükségük lexikonokra, hogy elmondják, ha boldogok.
Pali pillantásával szenvedélyesen kapaszkodott a mélybarna szemekbe.
– Nyau! – susogta lágy hangon, és végigsimította ujjával a forradást a lány homlokán.
– Nyau! – felelte Csicsi, és annyira közel hajoltak egymáshoz, hogy összeért az ajkuk.”

„Akkor Apcika intett, mennyek oda hozzá, és mikor az ágyához léptem, + fogta a kezemet.
– Beni – hörögte – azt akarom, hogy mostantól új életet kezgyél, érted? Mer mindennap
öregebb leszel és ugyan próbáld már meg, hogy ne csinájj annyi hüjeséget, kisfijam!
Akkor lehunyta a szemét mintha meg akarna halni, nekem pedig hullani kesztek a
könnyejim, hogy mér vagyok ijen gonosz szötyedék, és akkor elhatárosztam, hogy soha
többé semmi rosszat se teszek, míg élek és lélekzek.”

Nógrádi Gergely

www.nogradi.hu

Lehet-e szerelmes
egy bálna a lányba?

30

+9

Kíméletlen megbízók bûnös célokra akarják felhasználni a roppant erejû szürke bálnát, Agenort, ezért titkos kísérletnek veti alá: egy operációval képessé teszik az emberi gondolkodásra
és érzelmekre.

Gyerekek cserép-Csicsijei

www.nogradi.hu

Agenor
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ÚJRAMESÉLT KLASSZIKUSOK

KLASSZ!

Nógrádi Gergely tollából

Nógrádi Gergely tollából

Jókai Mór Az arany ember

Az olvasót ma is felkavarja
az irgalmatlan rendôrkopó,
Javert, és a szökött fegyenc, Jean Valjean küzdelme. Most hûséggel újramesélve, csodálatos rajzokkal.

(A kiadástól függô 500–700 oldal
helyett 156 oldal.)

(A kiadástól függô 1300–2000
oldal helyett 178 oldal.)

A világirodalom két varázslatos története. Az egyikben egy árva kisfiút igyekszik elnyelni a londoni
alvilág. A másikban az a
kérdés: megjavul-e a szívtelen Scrooge úr?

(A két regény kb. 500 oldal
helyett 160 oldal.)

(A két regény kb. 500 oldal
helyett 156 oldal.)

www.nogradi.hu
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Az anyai gondoskodás, és
a hazaszeretet legnagyobb
magyar regénye. Mindenkinek szól, legyen hát ez a
21. századivá varázsolt mû
valóban mindenkié.

Ha a magyar emberek
egyetlen remekmûvet választhatnának nemzeti irodalmukból az örökkévalóság könyvespolcára, nem
kérdés, hogy az Egri csillagok-ra szavaznának.

(A regény kb. 640 oldal helyett
240 oldal.)

(A regény kb. 600 oldal helyett
272 oldal.)

Szent Péter esernyôje,
Különös házasság
Nógrádi Gergely célja az,
hogy Mikszáth remekmûvei a mai fiatalok számára
is érthetô és szerethetô
olvasmányok legyenek.

Twist Olivér,
Karácsonyi ének

A rejtélyek regényei. Mi a
piros esernyô titka, amit
állítólag Szent Péter hozott a földre? És vajon
megbolondult-e valóban
Pongrácz gróf?

Békés Pál író

Gárdonyi Géza Egri csillagok

Mikszáth Kálmán
Charles Dickens

Szent Péter esernyôje,
Beszterce ostroma

Ha azt akarjuk, hogy a mai olvasó – és nem csupán a gyerekekre, fiatalokra gondolok –
ismerje, élvezze mindazokat a
szellemi kincseket, amelyeket
elôdeink felhalmoztak, akkor
a mai nyelvezethez és szövegértéshez igazodó minôségi átdolgozások elkerülhetetlenek.

Jókai Mór A kôszívû ember fiai

Victor Hugo A nyomorultak

Jókai legkedvesebb
regényének elsô átírója
Bródy Sándor volt. Jelentôsen rövidített újramesélését A rózsák szigete
címen adták ki még Jókai
életében.

Mikszáth Kálmán

A Manó Könyvek kiadó Klassz! sorozatában évente két újramesélt
klasszikus regény lát napvilágot.

(A két regény kb. 650 oldal
helyett 256 oldal.)

Móricz Zsigmond

Légy jó
mindhalálig
Nem csak az ember vagy
a nemzet, de a nyelv is
változik, megújul. Nem
akarjuk, hogy klasszikusaink mûvei a könyvtárban
porosodó Kemény Zsigmond, Eötvös József, Jósika Miklós könyveinek
sorsára jussanak.

Vélemények

Az „újramesélt” szövegek arról tanúskodnak,
hogy Nógrádi Gergely
kivételes érzékenységgel, stiláris felkészültséggel, dramaturgiai rátermettséggel oldotta
meg sokrétû feladatát.

Elgondolkodtató tény,
hogy a klasszikus,
„nagy” irodalomból
átkerült mûvek valamennyien csak átdolgozásukban lettek sikeresek az ifjúság körében.

Gratulálok a
kezdeményezéshez! Szerintem nem
ártana egyszer
azt a fránya
Szigeti veszedelmet is felpörgetni kicsit.

Tarján Tamás
irodalomtörténész

Lovász Andrea kritikus,
mesekutató (Forrás)

Szabó T. Anna
költô, író

…a klasszikusokat manapság már a felnôtt olvasók is
nyögvenyelôsnek, lassúnak,
túlcizelláltnak érzik, mégis
le akarják tuszkolni a diákok
torkán. Ez biztos módszer
arra, hogy megutáltassák
velük az olvasást. Az újramesélés az egyetlen elfogadható megoldás…

…az én gimnazista korom
óta eltelt évtizedekben még
messzebbre került a tizenévesek által beszélt és értett
nyelv a klasszikusok nyelvezetétôl. A zsigeri ellenérzések és nemértések leküzdésére pedig kiváló eszköz
egy Nógrádi Gergely-féle
átdolgozás.

Böszörményi Gyula író

Turbuly Lilla író, költô, kritikus

www.nogradi.hu

Jókai Mór összes mûveinek új kiadásához kétkötetes „Jókai-szótár” készült,
hogy az olvasók utánanézhessenek a mintegy 23 000 elavult vagy idegen
eredetû szónak, kifejezésnek. Nógrádi Gergely 2008 és 2015 között tíz klaszszikus nagyregényt mesélt újra, hogy nagy nemzeti legendáink és a világirodalom gyöngyszemei ne süllyedjenek az örök feledés homályába.
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NÓGRÁDI GERGELY író, operaénekes (Budapest, 1971)
Gyermekregényei közül több mû ajánlott és kötelezô irodalom az általános iskolákban. * Vau! címû regényét az elmúlt tíz év legjobb ötven ifjúsági mûve közé választották. (2010) * Négy nyelven beszél, jelenleg doktori disszertációjának megvédésére
készül. * Operaénekesként számos opera- és operettfôszerepet énekelt. * Újságíróként a legnagyobb újságok, magazinok szerzôje, fôszerkesztôje volt. (Kurír, Story,
Best, Sztárok, hot!) * Társszerzôként százezres példányszámú könyveket jegyez.
(Vujity Tvrtko, Albert Györgyi) * Ötszáz író–olvasó találkozót tartott országszerte.
Megrendelési lehetôségek és író–olvasó találkozó szervezése:
E-mail: info@nogradigergely.hu Telefon: 06-30-992-4338

NÓGRÁDI GÁBOR író (Nyíregyháza, 1947)
Gyerekrablás a Palánk utcában, Sose halunk meg. (Közönség- és fesztiváldíjak,
filmkritikusok díja.) * Petepite (Az év gyermekkönyve (2000), Nemzetközi IBBY díj
(2002) * Bencs László aranyérem (Nyíregyháza, 2011) * Janikovszky Éva díj (2013) *
A Nagy Könyv 100-as listáján a Petepite (2005) * Tíz év legnépszerûbb 50 ifjúsági
regénye között hat mûve (2010) * A legolvasottabb magyar ifjúsági író (OSZK 2009,
Péterfi Rita) * Mûvei megtalálhatóak a tankönyvekben, mint kötelezô, illetve ajánlott
irodalom. (2015)
Könyvrendelési lehetôségek: www.nogradi.hu
Író–olvasó találkozó szervezése: e-mail: info@presskontakt.hu Tel.: 06-30-575-6677

NÓGRÁDI BENCE SZABOLCS író, elôadó (Budapest, 1973)
Népszerû üzleti könyvek írója (Rinocérosz üzletkötés, Mikor leszel milliomos? I.–II.,
Hétköznapi harcosok 1–2.) * Tíz évig élt külföldön (Dél-Afrika, USA). Számos
elôadássorozatot és tanfolyamot tartott magyar és angol nyelven vezetôknek és
üzletkötôknek itthon és külföldön. A „civil életben” kutyakiképzô és kutyabolond.
Újabban 8–12 éves gyermekeknek, diákoknak is tart elôadásokat a felelôs kutyatartásról. Hasonló témájú könyvén dolgozik. 2015-ben jelent meg hetedik könyve,
IDÉZ(Z)ETEK! címmel.
E-mail: ben@helloben.com Telefon: 06-20-341-9545

☞

Nógrádi Bence

IDÉZ(Z)ETEK
(You can quote me)

Minden napra
egy bölcsesség!
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Egy kötetbe gyûjtöttük össze a népszerû üzleti elôadó/író/tréner, húsz
éves pályafutása során elhangzott vagy leírt gondolatait és mondásait magyarul és angolul. Nógrádi Bence „füveskönyve” ötvözi a finom humort
a praktikus élet-receptekkel és tanácsokkal. Mindenki számára hasznos
és szórakoztató, aki szeret olvasni elgondolkodtató aforizmákat.
Aforizmák

•Aki nem olvas, nem tanul. Aki nem tanul, azt az élet tanítja.
•Az álmodozás jó dolog, amíg nem csak azért álmodozunk, hogy elkerüljük a valóságot.
•A lelki egészség megôrzéséhez minden gyereket csak könyvekkel és állatokkal kellene
körülvenni.

•Néha úgy elmennék valahova, hogy még én se tudjam, hol vagyok.
•A siker tíz százalékban azon múlik, hogy mire vagy képes, kilencven százalékban pedig
azon, hogy mire vagy hajlandó.

•Gandhi mondta: „Ahol szeretet van, ott az élet.” Én meg azt mondom: ahol feltétel nélküli
szeretet van, ott egy kutya.

www.nogradi.hu
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A szerzô személyes jó barátom, aki
az életben is pont ilyen laza, bohém, polgárpukkasztó krapek. Nem
vagyok valami nagy olvasó, ezért
ez a könyv pont nekem való: rövid,
de tömör. Máté Bence, természetfotós,
(Az Év Természetfotósa világpályázatdíjak, Junior Príma díj) Pusztaszer

Ben gondolatai:
az emberiséget
szolgáló bölcsesség apró
gyöngyszemei.

Ez önéletrajzi könyv:
benne van egy
ember egész élete.
Ôszinte, kitárulkozó,
elgondolkodtató.

Maria Teresa Uribe,
operaénekes,
Bogota

Czimondor Nándor,
wellness hotel igazgató,
Zalakaros
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