
„A szerelem sötét verem?” 
Február 14. – Valentin (Bálint) nap 

Federica Bosco: A szerelem különös súlya 

 

 

 
„A szerelem egyszer csak véget ér, és kész. Csak úgy, egy szerda este, 
mindenféle előzetes értesítés nélkül. Mit teszel? Elhagyod? Valódi ok nélkül?"  
Francesca házassága megfeneklett. Pedig az örök optimista Edo igazi mintaférj, 
sosem veszekszik, mindent eltűr, szolgálatkész és bosszantóan mosolygós. 
Francesca számára mindez elviselhetetlen. Éjjelente cupcake-sütögetésbe 
menekül, nappal az előléptetéséért gürcöl egy könyvkiadóban.  
Főnöke, a hatalmas egóval megáldott Bigazzi azóta hajszolja a világraszóló 
sikert, mióta lemaradt A szürke ötven árnyalatának kiadási jogáról. Mr. Big 
éppen Francescát bízza meg a feladattal, hogy bestsellert írasson Leonardo 
Calamandreivel, a cinikus, minden hájjal megkent szépfiúval, akiért rajonganak a 
nők. Nem úgy Francesca, aki meglátja a sérült kisfiút a magabiztos pasi álarca 
mögött, és elhatározza, hogy vagy beleszeret, vagy megöli…  
A szerelem különös súlya az élet meghatározhatatlan mérőszámairól szól; hol 
kezdődik a szerelem, és mennyire gyorsan múlik el, milyen hőfokon kell benne 
égni, és mikortól ég a körmünkre. 
 
Raktári jelzet: B 83 

Müller Péter: Halhatatlan szerelem 

 

 

 
Ez a könyv egy nő önmagára ébredéséről szól. Barátom volt és lelki társam. 
Együtt kerestük sorsunk és lelkünk titkait. Ezekről a titkainkról mostanáig nem 
beszélhettem. Most végre elmondhatom. Elmesélem életét, közös szellemi 
élményeinket, és fölvillantom előző életének gyönyörűséges kudarcát is.  
Létünk nem a születéssel kezdődik, és nem a halállal ér véget. Minden lélek 
történetének van egy főmotívuma, mely átível több földi életen. Egy téma, ami 
csakis az övé. és ki kell bontania.  
A tiédnek is van, csak meg kell hallanod, mi az. Az övét úgy hívták: halhatatlan 
szerelem.  
Sokan ismerték őt. Amíg a földön élt, színésznő volt, a neve: Tolnay Klári.  
Összes előző művem gondolatainak összegzése ez a könyv. Más lelkébe való 
mélyebb belepillantás, egyben önmagam és az igazság felfedezése is.  
Hálás vagyok látható és láthatatlan segítőimnek, hogy megírhattam. 
 
Raktári jelzet: 613 M 99 
 

Amy Harmon: Arctalan szerelem 

 
 

 

 
Az Arctalan szerelem egy kisváros története, ahonnan öt fiatalember indul el a 
háborúba, de közülük csak egy tér vissza. Az Arctalan szerelem a gyász 
története: a közös gyászé, az egyéni gyászé, a szépség, az élet és az önazonosság 
elvesztése fölötti gyászé. Az Arctalan szerelem egy lány szerelmének a 
története, amit egy megtört fiú iránt érez, és egy sebesült harcosé, akit ez az 
érzés egy hétköznapi lányhoz fűz. Az Arctalan szerelem a vigasztaló barátság 
története, a rendkívüli hősiességé, és egy olyan, modern A szépség és a 
szörnyeteg-mese, amely megmutatja, hogy mindannyiunkban megtalálható egy 
kicsi a szépségből, és egy kicsi a szörnyetegből is. 
 
Raktári jelzet: H 33 
 



Shakespeare a szerelemről - 200 idézet angolul és magyarul 

  
 
Shakespeare gondolatai modern korunkhoz éppúgy szólnak, mint a négyszáz 
évvel ezelőttihez. A színdarabjaiból és szonettjeiből kiválogatott szerelmes 
idézetek az érzelmek színpompás mélységeibe kalauzolják az olvasót. Sorai 
között megtalálható a mindent felperzselő vágy, a viszonzatlan szerelem és az 
ifjúkori rajongás.  
 
A kiadványt ajánljuk mindazoknak, akik a hétköznapokból kiszakadva szívesen 
átélik egy több mint négyszáz évvel ezelőtti író-gondolkodó költőien ábrázolt 
érzelmeit. Haszonnal forgathatják továbbá kötetünket azok is, akiket érdekelnek 
a műfordítás mélységei - érdekes tanulmányozni remek műfordítóink nagyszerű 
munkáját, amellyel átadják Shakespeare évszázadokra visszatekintő örök 
igazságait. 
 
Raktári jelzet: S 53 

Tóth Mercédesz: Online szerelem  

 

 

 
Volt, hogy óriásit csalódott randilovagjában? Törték már össze annyira a szívét, 
hogy úgy érezte, kizárt, hogy valaha még szerelmes legyen? Maradt már úgy 
egyedül egy fogalmam sincs, most mi van érzéssel, hogy néhány káprázatos 
randi után a férfi magyarázat nélkül lelépett? Netán kapott magyarázatot, de az 
egyértelműen hazug szavak elárasztották dühvel a lelkét, és az igazi ok örökre 
kérdéses maradt? Ez a könyv megadja a valós miérteket. Taktikai útmutató ez a 
könyv az online szerelem világához. Ahhoz a világhoz, melyet sokan napi szinten 
használnak, ám oly kevéssé ismernek. A világhoz, ahol könnyű a sorok mögé 
bújni, ahol egy fotó, egy bemutatkozás nem mindig valósághű, ahol a szavak 
sokféle szándékkal, egyszerre több személy felé is haladhatnak az éterben. A 
világhoz, ahol valójában a bizalom működteti a társkereső rendszert, és ahol 
éppen emiatt a bizalom a legsérülékenyebb. A szerző nőként, volt 
társkeresőként és pszichológus szakemberként segíti olvasóit, hogy az 
elkerülhető csapdahelyzeteket, a hamis közeledéseket és a bugyivadászokat 
felismerve meghatározó lépést tegyenek a boldog párkapcsolat felé vezető 
úton. 
 
Raktári jelzet: 613 T 77 
 

Lena Andersson: Jogtalan elbirtoklás 

 

 

 
A szerelem vak. A szerelmes ember kritikai érzék – vagy inkább szándék – híján 
újra és újra becsapja önmagát. Képtelen helyesen értelmezni szerelme 
viselkedését, objektíven látni gesztusait. Régi történet, ki nem élt át hasonlót. 
 
A harmincéves költő és esztéta Ester Nilssonnak is ez a sors jut. Előadást kell  
tartania egy híres művészről, és ahogy egyre többet tud meg róla és műveiről, 
beleszeret még azelőtt, hogy találkoznának. Megismerkedésük után érzelmei 
csak mélyebbé válnak, az első együtt töltött éjszaka után pedig úgy gondolja, a 
férfi számára is ő az igazi testi-lelki-szellemi partner. 
 
A svéd kiadók szövetségének díját elnyerő regény kíméletlen őszinteséggel 
mutatja be a szerelmes nő vergődését ebben a mindent felülíró érzelmi 
csapdában, s mintha a férfi sem látná, ami nyilvánvaló – ha nem is a szerelem 
vakította el. 
 
Raktári jelzet: A 57 



Marc Gafni: A szeretet és szerelem misztériuma 

 

 

 
A kötetben a karizmatikus amerikai spirituális tanító, számos sikerkönyv szerzője 
a szeretetről, a szexualitásról és a spiritualitásról, mint összetartozó isteni 
gyönyörélményről ír. 
 
„Mára az »erósz« olyan beszűkültté vált, hogy eredeti jelentésének nagy részét 
már rég elvesztette. Az erotikus szó hallatán rendszerint csak a szexualitásra 
gondolunk. A szexualitás ugyan része az erósznak, de csak egy korlátozott része. 
A teljes erósz, melyet e könyvben bemutatunk, messze túlmutat a puszta 
szexualitáson.” 
(Marc Gafni) 
 
 
Raktári jelzet: 133 G 16 
 

Dee Dumas: Marokkói szerelem  

 

 
 

 
Colette-et, a francia hastáncosnőt egy arab férfi iránt fellobbanó szerelme a 
varázslatos Kelet világába repíti. Egy igazi tündérmese veszi kezdetét, Colette és 
Abdul villámgyorsan össze is házasodnak. Azonban hamarosan kiderül, hogy az 
újdonsült férj bizony nem mindig alkalmaz tisztességes eszközöket céljai elérése 
érdekében, így a tündérmese pillanatok alatt rémálommá válik: a nő szerelme 
rettegéssé és gyűlöletté alakul át, sőt az élete is veszélybe kerül. 
 
Vajon létezik kiút ebből a reménytelennek tűnő helyzetből? Van-e maradása 
Colette-nek a Kelet kapujában? Áthidalható-e a szakadék a kultúrák között? 
Lehet-e még újra boldog, akár másvalaki oldalán? Hogyan teljesedik ki Colette 
története egy generációval később? 
 
Dee Dumas izgalomban, szerelemben, drámában és fordulatokban gazdag 
kalandos regénye a 2014-es első megjelenés sikere után ezúttal a történet 
folyatásával kiegészülve, dupla terjedelemben kalauzolja el olvasóit a mesés 
Keletre, ahol bármi megtörténhet. 
 
Raktári jelzet: D 95 
 
 

Szepes Mária: A szerelem mágiája 

 

 
 

 
 
 
Bármilyen különösen hangzik, a szerelemnek is van mágiája. Ez nem olyan 
varázslat, amely valamiféle bájitalban található, hanem olyan, amely a lelkünk 
mélyén gyökeredzik, és belőle bontja virágát az igazi egymásba olvadás. Hogyan 
igazodhatunk el párkapcsolatunk szellemi-testi-lelki szövevényében? Hogyan 
lehetünk okosak, amivel megőrizhetjük szerelmünket és megvédhetjük 
magunkat az esetleges szerelmi vetélytárstól? Ezekre és más fontos kérdésekre 
találhatunk választ ebben a kötetben 
 
 
Raktári jelzet: 100 Sz 70 



Nyári Krisztián: Így szerettek ők 1., 2. 

 
 

 
 
 

 
Nyáry Krisztián néhány évig költészettörténetet tanított a pécsi egyetemen, 
majd a 90-es évek közepén otthagyta a katedrát, azóta kommunikációs 
tanácsadóként dolgozik. Vezetett pr-ügynökséget és közvélemény-kutató 
intézetet, volt állami szervezet kommunikációs igazgatója, de a hobbija az 
irodalomtörténet maradt. 
 
 2012 elején barátai szórakoztatására kezdte publikálni a Facebookon magyar 
írók és művészek szerelemi életéről szóló képes etűdjeit, amivel néhány hónap 
alatt nagy népszerűségre tett szert. A barátoknak szánt bejegyzésekből mára 
több mint tizenötezer olvasót vonzó kulturális ismeretterjesztő sorozat lett. A 
szerző célja, hogy a tankönyvi életrajzok papírmasé figurái helyett a valós, 
izgalmas, de kevesek által ismert párkapcsolati történetek felidézésével 
szerethető, hús-vér embereket mutasson be, és ezzel kedvet csináljon a művek 
olvasásához. 
 
40 történet Petőfitől Vas Istvánig, Benedek Elektől Szabó Magdáig, múzsákról, 
megcsalt szeretőkről, örök hűségről és a szerelem sokféle arcáról. 
 
 
Raktári jelzet: 894 N 91 
 

Cecelia Ahem: A szerelem kézikönyve  

 
 
 
 
 
 
 

 
Mit tennél, ha a sors őrangyalnak rendelt volna valaki mellé? Mit tennél, ha két 
hét alatt kellene bebizonyítanod neki, hogy az élet szép? Megtanítani a 
szerelemre – és az élet szeretetére. Adam Basil és Christine Rose a sors kegye 
által különös helyzetben találkoznak, és ez a találkozás mindkettőjük életét 
örökre megváltoztatja. Adam éppen egy dublini híd pereméről készül a mélybe 
ugrani, mikor a lány arra téved. Christine megpróbálja lebeszélni az 
öngyilkosságról, végső elkeseredésében alkut köt vele; a férfi 35-ik 
születésnapja előtt a lány bebizonyítja, hogy az élet szép és élni érdemes. 
A romantikus, sokszor torokszorító és fergetegesen humoros regény Cecelia 
Ahern eddigi legjobbja, valódi életigenlő könyv azoknak, akik hisznek a szeretet 
megváltó erejében. 
 
Raktári jelzet: A 28 
 

Anselm Grün: Ami a szerelmet táplálja 

 

 
 

 
 
Elgépiesedik napjainkban a szerelem is? Nem, erről szó sincs, mondja a 
népszerű szerző, Anselm Grün. A szerelem ma is a mennyekbe röpíthet 
bennünket, ugyanúgy, mint bármikor korábban. A szürke mindennapokban 
mégis szükség van arra, hogy szerelmünk új erőt, gondoskodást és táplálékot 
kapjon. Grün a spiritualitásban leli fel a szerelem igazi forrását. ír az erotika, a 
szexualitás fontosságáról, amelyek a szerelmet ébren tartják, bemutatja a társas 
kapcsolatok nehézségeit is. A féltékenységet, a vitákat és a félreértéseket - 
mindezt az ő egyéni látásmódjával.  
 
Anselm Grün lenyűgözi olvasóit műveltségével és bölcsességével. Ez a könyve 
szól mindazokhoz, akik társas kapcsolatban élnek, vagy éltek. Feleséghez, 
férjhez, élettárshoz, elváltan élőkhöz, a kapcsolatra most készülőkhöz, és 
azokhoz is, akik már egyedül maradtak. 
 
Raktári jelzet: 613 G 69 
 



Richard Templar: A szerelem 100 szabálya 

 
 

 
Minden ember vágyik a szeretetre, de valójában sokan nem tudják, hogyan kell 
szeretetet adni. Richard Templar nemzetközi sikert aratott bestsellersorozata 
mostani kötetében olyan hasznos tanácsokat ad, melyek segítségével 
megtanulunk jobban szeretni másokat, és magunk is még szeretetre-
méltóbakká válhatunk. A szerző egyik legfontosabb eszköze ismét a humor, 
amely nemcsak a bestselleríráshoz, hanem a tartós emberi kapcsolatok 
kialakításához is nélkülözhetetlen. Templar tanácsai egyszerre szellemesek, 
közérthetőek és gyakorlatiasak. A közmondás szerint a világot a szeretet 
mozgatja, és ebből a kötetből megtudhatjuk, mit tehetünk annak érdekében, 
hogy ez a mozgás soha ne érjen véget. 
 
Raktári jelzet: 613 T 42 
 

48 szerelmes vers 

 
 
 

 

 
A Tinta Könyvkiadó kétnyelvű köteteinek sorát bővíti ez a kis könyvecske, 
amelyet kezében tart az olvasó. Az angol nyelv ismerőinek és tanulóinak, illetve 
a költészet iránt fogékonyaknak különösképpen is izgalmas élményt jelenthet 
elmerülni az angol nyelven alkotó huszonkilenc nagynevű költő verseiben, 
illetve azok mesteri magyar fordításában. Az angol, amerikai, ír és skót szerzők 
között megtalálható többek között William Shakespeare, Emily Dickinson, James 
Joyce, Percy Bysshe Shelley, George Gordon Byron, Robert Browning és Walt 
Whitman. A kötetbe válogatott verseket – legyenek azok a vérbő romantikus líra 
remekei vagy a szenvedély bizarr és ironikus oldalát is bemutató barokk költők 
művei – a témájuk köti össze: a szerelem.  
A kétnyelvű verseskötet különös érdeklődésére tarthat számot azoknak, akiket 
érdekel a verstechnika, akik esetleg maguk is próbáltak már verset írni, netán 
idegen nyelvű verset magyarra átültetni. Versfordítás során ugyanis a prózai 
fordítás szabályai csődöt mondanak. A szótagszám, a ritmus és a rímek 
rendszere megkötik a fordító kezét, és nemegyszer leleményes 
kompromisszumokra kényszerítik, hogy az eredeti vers hatását híven visszaadó 
fordítást hozhasson létre. Emiatt az angol és a magyar szövegek összevetése 
különösen érdekes és izgalmas, ugyanakkor szórakoztató tevékenység.  
Tótfalusi Istvánnak több mint fél évszázada jelent meg első versfordításkötete, 
azóta termékeny és gazdag műfordítói karriert tudhat maga mögött. A jelen 
kötetben szereplő valamennyi költeményt az ő fordításában élvezheti magyarul 
az olvasó, miközben párhuzamosan gyönyörködhet az eredeti, angol nyelvű 
szövegekben is. 
 
Raktári jelzet: N 39 
 

Pierre Franckh: A boldog szerelem aranyszabályai 

 

 

 
 
Kifogástalan úriember keresi álmai asszonyát…  „és boldogan élnek, amíg meg 
nem halnak" -csakhogy ez többnyire nem így történik. Mit tegyünk hát, hogy a 
párunkkal boldogan élhessünk? Lehetséges ez egyáltalán? A Magyarországon is 
széles olvasótábornak örvendő szerző azt mondja: de még mennyire! Az általa 
megfogalmazott szabályokat többek között saját próbálkozásaiból, tévedéseiből 
és hibáiból szűrte le. „Az én életem csupán egy a sok közül. Ez az én életem. 
Erről tudok írni és számot adni. De a szavaim igazsága megérinthet benned 
valamit, így világosabban megmutatkozik majd a saját igazad. Csak abban higgy, 
amit a lelked mélyén igaznak érzel!" 
 
 
Raktári jelzet: 613 F 90 



John Gray: Mars és Vénusz szerelmes 

 
 

 
 
 

 
Megtalálhatjuk-e az igazi szenvedélyt, létezik-e tartós boldogság egy életen át? 
Hogyan legyünk fogékonyak egymás érzelmeire? A világhírű párkapcsolati 
szakértő, John Gray a pozitív példákat közvetlenül a tanfolyamain résztvevő 
pároktól, illetve a hozzá írt levelekből, a való életből vette át. A levélírók között 
akadnak férjek és feleségek, szeretők, vagy partnert keresők, olyanok,akiknek a 
kapcsolatuk összeomlás előtt állt, de a "Mars és Vénusz" sorozat segítségével 
leküzdötték az akadályokat. 
 
"Sokan voltak olvasóim és hallgatóim között olyanok, akik igazán szerették 
egymást, és a tanfolyam elvégzése révén képesek voltak szerelmük további 
elmélyítésére. Akadtak azonban köztük szinglik is, akik egész életükben 
vágyódtak az igazi szerelemre, de soha nem élték meg, mert nem vették 
figyelembe az örök alapszabályt, hogy a férfi nőt akar, a nő férfit akar, ami 
kibékíthetetlen ellentétnek tűnik"- írja a szerző előszavában. 
 
Ezeknek a tényeknek az esszenciája ez a könyv. Az életből vett helyzetek adják a 
megoldást, teszik lehetővé, hogy felismerjük mások gondjában a sajátunkat. 
Olvassák el együtt vagy külön a könyvet – az eredmény növekvő önbizalom és a 
várva várt tartós boldogság. 
 
 
Raktári jelzet: 613 G 62 
 

Márai Sándor: Az igazi 

 
 
 

 
„Egy nő tudja az ilyesmit…” 
 
Lehet-e az érzelmeket az értelem segítségével megsemmisíteni, teszi fel a 
kérdést Márai e mélylélektani drámában. A válasz: nem, mert az érzéseket 
néha, szerencsés esetben meg lehet szelídíteni és el lehet sorvasztani, de az 
értelem soha nem győzheti le.  
 
Az 1941-es regény egy zátonyra futott házasság monológja; Márai előbb a 
feleség, aztán a férj szemszögéből avatja be olvasóit a bonyolult szerelmi 
háromszögbe; a kettősség és a párhuzamok látszólag kusza egyvelege bravúros 
pontossággal metszi át a viszonyokat és a viszonyulásokat.  
Márai nem igazságot szolgáltat (egyáltalán lehet?), csupán ott a nyitott-
megválaszolt kérdés mindannyiuk feje fölött: mi is a mozgatórúgó? Van-e 
különbség abban, ahogy a férfi tekint a nőre, mint fordítva? Vagy vannak 
szerelmen felüli motivációk is? 
 
Raktári jelzet: M 28 
 

Polcz Alaine: Befejezhetetlen 

 
 

 
 
A Befejezhetetlen című könyv szépen illeszkedik Polcz Alaine időskori, összegző 
könyveinek sorába, amelyekben visszatekintve egész életére, tetteivel és 
munkájával, tudásával és gondolataival, hitével és érzelmeivel – és a halállal néz 
szembe. A könyvek témái közül nyilván ezért sem maradhattak ki azok a 
mindannyiunkat foglalkoztató nagy kérdések és titkok sem, mint az élet értelme 
és a szerelem. 
 
 
Raktári jelzet: 392 P 78 
 



Gondolatok a szerelemről (szerk. Helen Exley) 

 
 

 
 
 
„A szerelem mindenekelőtt önmaga ajándéka." 
 
 Idézetek a romantikáról és a szerelemről – legszebb szerelmi tárgyú 
festményekkel illusztrálva. 
 
 
Raktári jelzet: G 52 

Bhagwan Rajneesh: Szerelmesen 

 

 
 
 

 
Szeretnél természetes, beteljesítő szerelemben élni?  
Kérdőjelezd meg a szeretetről alkotott eddigi véleményed! 
 
Osho a rá jellemző szellemességgel, humorral és megértéssel intéz kihívást 
hozzád, hogy elutasítsd azokat az egészségtelen kapcsolati mintákat, amelyeket 
a környezetedben élőktől tanultál, és önállóan fedezd fel a szeretet jelentését. A 
szeretet olyan új útjait tárja eléd, amelyek örökre megváltoztatják az 
emberekhez fűződő viszonyodat. Többek között megtudhatod, hogyan:  
-szerethetsz ragaszkodás nélkül,  
-szabadulhatsz meg elvárásoktól, szabályoktól és követelésektől,  
-oszlathatod el a magánytól való félelmedet,  
-lehetsz teljességgel jelen a kapcsolataidban,  
-őrizheted meg szerelmedet frissen és elevenen,  
-válhatsz olyan élettárssá, aki mellett a másik folyamatosan tovább fejlődhet és 
változhat. 
 
A szeretet és a szerelem nem maradhat meg puszta költeménynek vagy 
álomnak – valóságosan jelen kell lennie az életedben! Meg kell elevenítened, 
hiszen sosincs túl késő a megtapasztalásához. A Szerelmesen arra fog 
ösztönözni, hogy fenntartás nélkül tudd befogadni életedbe a szeretetet, és a 
maga teljességében élvezd az életet. 
 
 
Raktári jelzet: 133 R 30 

Hong Ying: A szerelem művészete 

  
A nem mindennapi szerelmi történet hátteréül az 1930-as évek, forradalmaktól, 
háborúktól fertőzött Kínája szolgál. A szerelem iskolája Julian Bell, a Bloomsbury 
Irodalmi Kör aranyifja – aki Vanessa Bell fia és egyben Virginia Woolf 
unokaöccse –, és a gyönyörű kínai nő, Lin Cheng szerelmének igaz története.  
 
Lin, az elismert, modern gondolkodású írónő, a kulturális ellentétek és a 
vészjóslóan közeledő háború árnyékában különleges, taoista szerelmi 
technikákra tanítja Juliant, a bohém, rakoncátlan fiatal irodalmárt. Tragikus 
mese egy, az ideológiai különbözőségek között, a dekadens társadalom 
béklyóiban vergődő szerelmespárról, akiknek szerelme csak az 
örökkévalóságban teljesülhet be. 
 
 
Raktári jelzet: H 79 
 



Phyllis Vega: Szerelmi asztrológia 

 

 
 

 
Eltűnődött-e már azon, hogy születésének időpontja miként befolyásolja 
szerelmi életét, személyiségjegyeit és ösztöneit? Miért van az, hogy a 
párkapcsolatokat illetően annyi szó esik a Mars és a Vénusz bolygók hatásáról? 
Az asztrológia arra a feltevésre épül, hogy a születésünk időpontjában 
megfigyelhető csillagállás döntő befolyással van személyiségünkre és sorsunk 
alakulására.  
Szerelmi asztrológia című munkájában a csillagjóslás jeles képviselője, Phyllis 
Vega az asztrológia és a számmisztika több évezredes története során 
felhalmozott tudást és tapasztalatot alapul véve részletes ismertetőkkel szolgál 
az év egy adott napján született ember szerelmi életéről, nemi ösztöne 
természetéről és erotikával kapcsolatos attitűdjeiről. Útmutatói segítségével a 
lehető legtöbbet hozhatjuk ki partnerkapcsolatainkból.  
A Szerelmi asztrológia révén kézzelfogható közelségbe került a jól működő 
párkapcsolat lehetősége! E könyvben új információkat találhat saját és partnere 
érzelemvilágáról, erotikához fűződő viszonyáról és arról, hogy mi korbácsolja fel 
a leginkább nemi vágyukat. 
 
Raktári jelzet: 133 V 65 
 

Tested zenéje - Skandináv szerelmes versek  

 

 
 
Ebben a gyűjteményben nem egy ismert nevet is találhatunk: a norvég Henrik 
Ibsen és Knut Hamsun, a dán Martin Andersen Nexö, valamint a svéd August 
Strindberg a világirodalom nagyjai között foglal helyet immáron végérvényesen. 
Ám előkelő helyezését a világranglistán egyikük sem költői tevékenységének 
köszönheti: Ibsent elsősorban a színművei, Hamsunt, Nexőt és Strindberget 
pedig a regényei tették ismertté és népszerűvé mindenütt a bolygón, bár ez 
utóbbit  lírikusként legalább úgy számon tartották már életében, mint 
prózaíróként. 
 
 
Raktári jelzet: T 48 
 

Johannes Neuhauser: Mitől működik a szerelem? - Bert Hellinger párterápiája  

 
 

 

 
A párkapcsolatban élő férfiak és nők többsége generációk óta kötődik 
származási családjához. Ezek az összefonódások többnyire súlyos teherként 
nehezedhetnek a jelenlegi kapcsolatokra. Bert Hellinger ismert 
pszichoanalítikus, családfelállításal fogalakozó terapeuta által vezetett terápiás 
ülések, esetek felszínre hozzák ezeket az összefonódásokat. A szerző 
magyarázatainak segítségével meglepő oldási lehetőséget tapasztalhatunk - 
akár már olvasás közben is. Bert Hellinger előadásait a szerző - olyan különböző 
témákban, mint Szeretet és szenvedés a párkapcsolatban, A kötődés, Az adás és 
elfogadás sikeres kiegyenlítődése, Közösen szülőnek lenni vagy 
Gyermektelenség, Hűtlenség és hűség, Hogyan sikerül a szakítás, A szexualitás 
nagysága - hét fejezetbe gyűjtötte össze. 
 
Raktári jelzet: 615 H 58 
 
 

https://bookline.hu/szerzo/johannes-neuhauser/125699


Krúdy Gyula: Szerelmeskönyv 

 

 
 

 
 
"Az írók legszebb műveiket azoknak írták, akikbe szerelmesek voltak. Nem lehet 
szerelem nélkül maradandó és becses dolgot alkotni." 
 
 A kötet mind formátumában, mind megjelenésében a kiadó füveskönyv-
sorozatába illik. A kötetben olyan Krúdy-idézeteket találunk, amelyekben az író 
a nőkről, a szerelemről, a házasságról fejti ki nézeteit. 
 
 
Raktári jelzet: K 96 

Helen Fisher: Miért szeretünk? 

 
 

 
 

 
A legtöbb ember szerint a szerelem csupán egy érzés, pedig jóval több annál. 
Olyan erős késztetés, ami sok más alapvető szükségletet, például az éhséget 
vagy a szomjúságot is képes felülírni, és még a legkomolyabb embert is kifordítja 
önmagából. A szerelmes ember sok szempontból a szenvedélybetegekre 
hasonlít: ahogy egy alkoholistának is muszáj innia, a szenvedélyes szerelmes is 
meg van győződve arról, hogy nem képes létezni a szíve választottja nélkül. 
Vajon miért vésődött belénk az evolúció során ez a valójában irracionálisnak 
tűnő szenvedély? A válasz meglepően egyszerű: a romantikus szerelem a hozzá 
kapcsolódó bonyolult érzelmi és kémiai folyamatokkal együtt a nagytestű, 
emberszabású emlősök között mindig is azt a célt szolgálta, hogy a hímet és a 
nőstényt egységgé kovácsolja össze arra az időre, amíg gondoskodniuk kell az 
utódaikról. A természet rendje szerint, ahogy nő a gyerekek önállósága, úgy 
csökken a szülők közt a szenvedély. Végül pedig ugyanaz az érzés választja el 
őket egymástól, ami addig összetartotta: egy új szerelem. Mégsem kell attól 
tartanunk, hogy Fisher könyörtelenül leszámol az örök szerelem eszményével. 
Ebből a könyvből ugyanis azt is megtudhatjuk, hogyan szabadulhatunk meg az 
ősi késztetések kényszerétől, és hogyan "programozhatjuk" az agyunkat arra, 
hogy a szenvedély megmaradjon, vagy éppen mihamarabb meggyógyítsuk az 
összetört szívünket. 
 
Raktári jelzet: 150 F 60 
 

Paeli Suutari: A Suutari levelek 

 

 
 

 
 
 
A párkapcsolati boldogság, valójában az együttműködés megvalósításának 
jutalma. Az együttműködés titka, a jó kompromisszumok megkötésében rejlik. A 
jó kompromisszum lehetősége a jó párválasztáson múlik. De vajon mi az, amit a 
szüleink sosem mondhattak el nekünk a párválasztásról? Ez a regény - 
különleges módon - erről szól...párkeresőknek, házasoknak, nőknek, férfiaknak, 
szülőknek. "Ez a könyv egy különlegesen 'erős' tükör" - vallja a szerző. 
 
 
Raktári jelzet: S 98 



 

A szerelem aranykönyve (szerk. Köves J. Julianna és Köves József) 

 
 

 

 
 
A világirodalom legszebb szerelmes verseiből készült nagyszabású antológia 
több mint 200 gyönyörű verset tartalmaz az ókortól napjainkig, tematikus 
válogatásban. A díszes kivitelű ajándékkönyvet Zsiborás Zsuzsa (Zsozirisz) színes 
fotografikái teszik még szebbé. 
 
 
Raktári jelzet: Sz 73 
 
 
 
 

Lore Grosshans: Sosem késő Újra szerelmesnek lenni 

 
 
 

 
Napjainkban egyre több elvált vagy özvegy ember keres újra társat, szeretné 
újra átélni a szerelmet, az egymásra találást. Sosem késő – vallják nagyon 
helyesen a negyvenesek, ötvenesek vagy idősebbek. Ám hiába az érett kor, a 
sok tapasztalat, sokszor éppen ezek eltérő volta miatt nehéz az összeszokás, az 
együttélés, alkalmazkodás. Ebben a könyvben szóhoz jutnak: – olyan párok 
akiknek ez sikerült, – olyanok akik még úton vannak e felé, – s olyanok is akiknek 
ez – egyelőre – nem megy, de nagyon szeretnék. Kötetünk olyan ötleteket, 
tippeket ad közre, melyek segíthetnek megtalálni a szerelmet, ami idős korban 
gyakran még tartalmasabb és sokszínűbb, mint fiatalon. Lore Großhans 
családterapeutaként és kapcsolati tanácsadóként dolgozik Münchenben, ahol 
magánrendelője van. Ismert szerzője és szerkesztője több női lap orvosi és 
pszichológiai rovatának. 
 
 
Raktári jelzet: 613 G 67 
 

Ferdinandy György: Kagylócska - Egy szerelem története  

 
 

 

 
Aki Ferdinandy György novelláit, kisprózáit ismeri, nagyjából tudja, mire 
számíthat: olvasmányos, mégis árnyalt, finom gondolatisággal átszőtt, lírai 
elemekkel megemelt emlékezőprózára. Lebilincselő a gazdag életanyag, a 
franciás könnyedség, ahogy saját és embertársai gyarlóságait számba veszi, a 
latin-amerikai érzékiség, a finom humor. Szépek és pontosak az ujjai közül 
kirajzolódó asszonyképek, lányportrék. Szélesre nyitja az olvasó előtt ablakát, 
mégis rejtőzködő tud maradni e kitárulkozásban is. Éppen annyira enged be a 
magánvilágába, amennyire az elegáns, jó ízlésű, ízű még. 
 
 E kötet történeteinek középpontjában egy trópusi nő áll: Kagylócska. 
Kagylócska, aki mégis több, mint önmaga: összesít sokféle nőtípust, archetípust, 
mintha szintetizálója lenne a nőiségnek, rajta keresztül tud kibomlani a 
teljesség, a keresett másik fél, a bolyongó férfilélek kikötője, otthona.  
 
Ferdinandy György nem másolja a valóságot, bár történetei sok személyes 
elemet tartalmaznak, hanem inkább lépőkőnek, alapanyagnak tekinti: új 
valóságokat kever ki a palettáján, amelyek, ha ilyen formában nem is történtek 
meg, megtörténhettek volna. 
 
 
Raktári jelzet: F 48 
 
 

https://bookline.hu/szerzo/ferdinandy-gyorgy/226835

