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Fáilte go dtí an 
Léamh Mór 
Tá lúcháir orainn fáilte a chur romhaibh chuig an tionscadal 

bronnta, An Léamh Mór, ár mbronntanas daoibh ar Oíche 

Chultúir 2022 agus comóradh 70 bliain na Comhairle Ealaíon 

linn i mbliana. Táimid, in éineacht lenár gcomhpháirtithe Iarnród 

Éireann agus Bus Éireann, chun 4,500 de na leabhair liostaithe 

anseo a bhronnadh ar phaisinéirí ar Oíche Chultúir. Ní hamháin 

go bhfuilimid ag bronnadh áthas na léitheoireachta oraibh ach 

táimid freisin ag tacú le húdair, foilsitheoirí agus díoltóirí leabhar 

neamhspleácha Éireannacha nó atá lonnaithe in Éirinn agus á 

gcur chun cinn. Tá súil againn go leanfaidh sibh ar aghaidh ag fáil 

amach faoin réimse spreagúil ilchineálach d’údair atá in Éirinn 

faoi láthair, agus dá réir sin, go ndéanfaidh sibh féin áthas na 

léitheoireachta a athbhronnadh ar bhur seal.  

Maureen Kennelly
STIÚRTHÓIR, AN CHOMHAIRLE EALAÍON 

I gcomhpháirt le:
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I gcomhpháirt le:

A Ghost in the Throat
Doireann Ní Ghríofa
Fíonn an chéad leabhar iontach seo de chuid Dhoireann Ní Ghríofa dhá scéal le chéile. 
San ochtú haois déag, faigheann bean uasal Éireannach amach go raibh a fear céile 
tar éis a bheith dúnmharaithe, ólann sí roinnt glac láimhe dá chuid fola agus cumann 
sí dán iontach a imríonn tionchar ar fhile eile, na céadta bliain ina dhiaidh. Sa lá atá 
inniu ann, is ar éigean a sheachnaíonn máthair óg tubaiste ina saol féin. Ar theacht ar 
an dán di, ní bhíonn rud ar bith ar a haird ach deireadh an scéil a fháil amach.

 Seánra | Ficsean   
 Dírbheathaisnéiseach /  
 Aistí / Cuimhní Cinn

 Lucht féachana | Daoine  
 Fásta

 BOOKS UPSTAIRS 

  SUÍOMH GRÉASÁIN  
	 NA	N-ÚDAR

Beag Bídeach 
Sadhbh Devlin
Ó Scríbhneoir Cónaithe (2022) Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, Sadhbh Devlin, 
tagann an dara scéal do leanaí aici, Beag Bídeach! Cuir aithne ar Nína: tá grá aici 
dá deartháir óg Jimí, ach bíonn sé sa bhealach aici in amanna...go háirithe agus í ag 
iarraidh a bheith ag súgradh lena cairde, na babóga. Nach mbeadh sé ar dóigh dá 
mbeadh Nína beag bídeach, sa dóigh is go dtiocfadh léi a bheith ag súgradh lena 
cairde ina dteach?

 Seánra | Leabhair do   
 leanaí

 Lucht féachana | Leanaí  
 (3-7 mbliana)

 FUTA FATA
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

 Ar fáil i nGaeilge

Bloodroot
Annemarie Ní Churreáin
In Bloodroot, an chéad chnuasach filíochta de chuid Annemarie Ní Churreáin, déantar 
plé ar laige agus castacht caidreamh daonna, go minic ag dul i ngleic le ciall a bhaint as 
‘muintearas’ a bheith agat ar domhan agus an t-údar i ndiaidh fás aníos agus an tAigéan 
Atlantach ar thaobh amháin di agus teorainn pholaitiúil a raibh a lán trioblóide léi ar 
an taobh eile. Le dánta Ní Churreáin, dúisítear smaointe ar bhealaí déacha chun taithí 
a bheith agat ar dhaoine, áiteanna agus imeachtaí agus is minic a thugtar an mhistéir 
a bhaineann le ‘hidir-áiteanna’ chun cuimhne. Bhí Bloodroot ar an ngearrliosta do na 
Gradaim Shine/Strong agus Julie Suk araon.

 Seánra | Filíocht

 Lucht féachana |   
 Ginearálta

 DOIRE	PRESS

  SUÍOMH GRÉASÁIN  
	 NA	N-ÚDAR

Brooklyn
Colm Toibín
Scríobh Colm Tóibín, an tríú Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, an leabhar 
Brooklyn a bhfuil duais buaite aige. Insítear scéal Eilis Lacey sa leabhar agus í ag 
teacht in aois i mbaile beag in Éirinn sna blianta tar éis an Dara Cogadh Domhanda. 
Ní féidir léi teacht ar phost mar gheall ar gheilleagar scallta na hÉireann agus nuair a 
dhéanann sagart Éireannach tairiscint urraíocht a thabhairt d’Eilis le bheith ina cónaí 
agus ag obair i gcomharsanacht in Brooklyn, socraíonn sí go gcaithfidh sí imeacht, 
agus a máthair leochaileach agus a deirfiúr mheallacach a fhágáil ina diaidh

 Seánra | Ficsean

 Lucht féachana | Aosach  
 Óg

 PENGUIN 

  SUÍOMH GRÉASÁIN 
	 NA	N-ÚDAR

https://booksupstairs.ie/product/a-ghost-in-the-throat-2/
https://doireannnighriofa.com/
https://doireannnighriofa.com/
https://www.futafata.ie/Beag-Bideach-Teeny-Tiny-Sadhbh-Devlin?search=beag&description=true
http://sadhbhdevlin.ie/
http://sadhbhdevlin.ie/
www.doirepress.com
https://www.doirepress.com/writers/annemarie-ni-churreain
https://www.doirepress.com/writers/annemarie-ni-churreain
https://www.penguin.co.uk/company/publishers/penguin-general/sandycove
http://www.colmtoibin.com/
http://www.colmtoibin.com/
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I gcomhpháirt le:

Dance	Move
Wendy Erskine
Sa leabhar Dance Move, cnuasach thar cionn úr gearrscéalta de chuid Wendy 
Erskine, cuirimid aithne ar charachtair Oirthear Bhéal Feirste atá ag iarraidh smacht a 
fháil ar a saol féin, ach a bhfuil tionchar mór ag rudaí a tharla dóibh roimhe seo orthu 
a d’fhág lorg orthu. Lán de láíocht chomh maith le rudaí lena bhfuilimid cleachta agus 
rudaí atá aisteach dúinn, baineann na scéalta seo le cad is ciall le maireachtáil sa saol 
seo, cé chomh fada ar shiúl is féidir linn a bheith sa deireadh ónár n-áit dúchais agus 
an bhrí a bhaineann le hamharc siar.

 Seánra | Gearrscéal

 Lucht féachana |   
 Ginearálta 

 STINGING FLY
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

Local Wonders: Poems of Our Immediate Surrounds
Pat Boran (editor)
Tugann an t-eagarthóir Pat Boran sinn trí dhánta ó gach cearn d’oileán na hÉireann 
– agus níos faide i gcéin! Cuireann Local Wonders an cheist orainn: Cad iad na 
rudaí a bhfuil grá againn dóibh? Cad é a dhéanann muid a chothú nó a spreagadh, a 
thugann sólás dúinn nó go bunúsach a bhaineann ár n-aird ó rudaí nuair atá baol ann 
go bhfaighidh ár gcuid mothúchán an ceann is fearr orainn? Sa chnuasach iontach 
seo, déantar ceiliúradh ar theacht ar ais chuig áiteanna tábhachtacha agus rudaí 
luachmhara agus cabhraíonn sé linn ár n-aird a dhíriú ar na rudaí a bhfuil grá againn 
dóibh agus a dhéanann muid a chothú sa tréimhse neamhchinnte seo. 

 Seánra | Filíocht

 Lucht féachana |   
 Ginearálta 

 DEDALUS	PRESS

Gold Light Shining 
Bebe Ashley
Ina céad chnuasach filíochta, cruthaíonn Bebe Ashley dánta luachmhara ó dhramhaíl 
an idirlín. Is minic a chuirtear síos ar an idirlíon mar áit gan chultúr ach caitear solas 
air sna dánta seo ina bpléitear cultúr an iomráiteachais, dúghabháil agus teacht 
in aois. Ag an am céanna tá na dánta lán de chríonnacht atá ceannaithe go daor a 
léiríonn gur féidir leis na pobail a thógaimid féin a bheith chomh lán brí agus atá na 
teaghlaigh ina mbeirtear muid. Is leabhar géarchúiseach, deisbhéalach, spleodrach 
é Gold Light Shining, a chuireann guth úr riachtanach chun cinn; guth a léiríonn an 
dóigh a gcuireann áthas glédhaite chultúr na ndaoine as don domhan liathscála atá 
thart orainn.

 Seánra | Filíocht

 Lucht féachana | Aosach  
 Óg (15-25)

 BANSHEE PRESS
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

Corpsing: My Body and other Horror Stories
Sophie White
Is bailiúchán é Corpsing: My Body and Other Horror Stories le Sophie White de 
scéalta pearsanta uafáis óna taithí féin agus is é suíomh na scéalta ná colainn 
an údair féin. Is cnuasach grinn, uaillmhianach é agus cuireann White ceisteanna 
míchompordacha faoi thaithí shaoil na mban, agus an eagla is gá a inmheánú chun 
do bhealach a dhéanamh tríthi. Aimsíonn sí cothromaíocht idir scéalaíocht ghlé agus 
tuairimí deisbhéalacha ar uafás an bhróin, galar meabhrach agus cruálacht fhánach 
an tsaoil a bhíonn fíorghreannmhar in amanna.

 Seánra | Neamhfhicsean

 Lucht féachana | Daoine  
 Fásta

 TRAMP PRESS
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

https://stingingfly.org/product/dance-move/
https://cwagency.co.uk/client/wendy-erskine
https://cwagency.co.uk/client/wendy-erskine
https://www.dedaluspress.com/product/local-wonders/
https://www.bansheelit.com/shop/p/goldlightshining
https://www.bebe-ashley.com/
https://www.bebe-ashley.com/
https://tramppress.com/product/corpsing/
http://www.sophiewhite.info/about
http://www.sophiewhite.info/about
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I gcomhpháirt le:

No	Dress	Rehersal
Marian Keyes
Tá meascán de ghreann agus gnéithe coscracha an tsaoil agus an bháis i leabhar 
an údair sárdhíola Marian Keyes, No Dress Rehearsal, a bhí mar chuid den tsraith 
The Open Doors - sraith nóibhillí litearthachta do dhaoine fásta ag scríbhneoirí 
Éireannacha mór le rá. Tá an príomhcharachtar Lizzie marbh - is é an rud ná nach 
bhfuil a fhios aici fós. Le cuidiú na sprideanna eile, agus é ar fad feicthe cheana 
acusan, imíonn Lizzie chuig an saol eile, agus seans aici an radharc deiridh ab fhearr 
dá raibh ann riamh a chur ar siúl.

 Seánra | Ficsean

 Lucht féachana | Aosach  
 Óg  

 NEW	ISLAND	PUBLISHING
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

Palm Wine Tapper and the Boy at Jericho 
Nithy Kasa
Bhog an file mór le rá Nithy Kasa go hÉirinn ó Phoblacht an Chongó agus í trí bliana 
déag d’aois agus is guth í d’Éirinn atá ag athrú. Is dialann í Palm Wine Tapper and 
the Boy at Jericho, a chuireann síos ar thuras mná ó dhúlra na tuaithe agus an fásach 
dearg-ghainmheach go dtí an chathair a bhfuil an chuma uirthi gur tógadh le Lego í. 
Scríobhadh é i seánra scéalaíochta béaloidis a cultúir dúchais féin, agus déantar cur 
síos ann ar thuras ó shaol an-ait, taiscéalach linbh go castachtaí inmheánacha shaol 
na mban.

 Seánra | Filíocht

 Lucht féachana |   
 Ginearálta

 DOIRE	PRESS
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

Maybe...
Chris Haughton
Scríobh Chris Haughton, údar do leanaí a bhfuil cion air go hidirnáisiúnta, Maybe..., scéal 
rabhaidh greannmhar lán le teannas a scríobhadh le súil ghéar faoi bhrú teorainneacha 
agus ligean duit féin a bheith níos dána, ábhaillí (nuair nach bhfuil duine ar bith ag 
amharc). Agus dathanna geala, cruthanna láidre agus an greann amhairc faoina bhfuil 
cáil ag Haughton le feiceáil sa leabhar, is scéal é seo faoi thrí mhoncaí dhalba a bhfuil 
an-dúil acu sna mangónna. Is ar éigean a bhíonn tubaiste ann agus feiceann na léitheoirí 
beagán rógaireachta ón duine a scríobh Don’t Worry, Little Crab.

 Seánra | Leabhair do   
 leanaí

 Lucht féachana | Leanaí  
 (3-7 mbliana)

 PENGUIN 
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

Madame Lazare
Tadhg Mac Dhonnagáin
Sa chéad úrscéal seo le Tadhg Mac Dhonnagáin, téann léitheoirí ar thuras ar nós na 
gaoithe ó Árainn, Páras agus an Bhruiséil agus ó lár an fhichiú aois go dtí an lá atá 
inniu ann. Insítear scéal sa leabhar seo, atá scríofa i nGaeilge, a bhaineann le cion, 
creidiúint, cuimhne agus cailliúint thar thrí ghlúin, leabhar a mholtar mar leabhar 
suntasach agus ar bhronn giúiré 2022 don Duais Eorpach don Litríocht Moladh ar 
Leith air.

 Seánra | Ficsean

 Audience | Daoine Fásta

 FUTA FATA
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

 Ar fáil i nGaeilge

https://www.newisland.ie/open-door
https://www.mariankeyes.com/
https://www.mariankeyes.com/
https://www.doirepress.com/
https://www.doirepress.com/writers/nithy-kasa
https://www.doirepress.com/writers/nithy-kasa
https://www.penguin.co.uk/company/publishers/penguin-general/sandycove
https://www.penguin.co.uk/company/publishers/penguin-general/sandycove
https://www.chrishaughton.com/
https://www.chrishaughton.com/
https://www.futafata.ie/
https://portraidi.ie/en/tadhg-mac-dhonnagain/
https://portraidi.ie/en/tadhg-mac-dhonnagain/
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I gcomhpháirt le:

The Summer I Robbed a Bank
David O’Doherty
Cuireann David O’Doherty The Summer I Robbed a Bank i láthair léitheoirí, leabhar 
a bhuaigh Gradam na hÉireann um Leabhar do Leanaí (2021). Tá tuismitheoirí Rex tar 
éis scaradh óna chéile agus, mar bharr ar an donas, caithfidh sé laethanta saoire an 
tsamhraidh a chaitheamh ar oileán iargúlta fliuch in Éirinn. An t-aon taobh dearfach 
atá ann: beidh sé ag stopadh lena uncail Derm atá aisteach ach iontach. Ansin 
faigheann Rex amach go bhfuil Uncail Derm ar tí a phlean is craiceáilte fós a chur i 
bhfeidhm . . . Banc taistil an oileáin a robáil agus tacú le cúiseanna anáis sa cheantar.

 Seánra | Leabhair do   
 leanaí 

 Lucht féachana | Leanaí  
 (9-12 bhliain)  

 DUBLIN	CITY	LIBRARIES
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

The Gone Book
Helena Close
Is é The Gone Book an chéad leabhar d’aosaigh óga atá scríofa ag Helena Close, 
údar de bhunadh Luimnigh. Ag tús an leabhair filleann máthair Matt go tobann, 
tar éis di imeacht nuair a bhí sé 10 mbliana d’aois, rud a chuireann cúrsaí ina gcíor 
thuathail. Anois tá sí ar ais sa bhaile. Caithfidh Matt teacht uirthi agus an fhírinne a rá  
sa deireadh. Tugann Close ar an léitheoir torthaí a bhíonn ar chinntí a cheistiú, agus 
cuireann sí in iúl thuas seal thíos seal mhothúcháin na gcarachtar.  I bhfocail Donal 
Ryan, ‘Is úrscéal dorcha é nach gceiltear an fhírinne gharbh ann, atá an-bhrónach 
agus ar mire le greann.’

 Seánra | Ficsean

 Lucht féachana | Aosach  
 Óg (14+)

 LITTLE	ISLAND		 	
 PUBLISHING

Small Things Like These
Claire Keegan
Tá nóibhille úr, éagsúil scríofa ag Claire Keegan, údar gearrscéalta a bhfuil 
duaiseanna bainte aici. 1985 atá ann, i mbaile beag in Éirinn um Nollaig. Tugann Bill 
Furlong, ceannaí breosla, aghaidh ar an séasúr is gnóthaí dó. Agus é ag déanamh a 
chamchuairte oibre, mothaíonn sé go bhfuil an t-am atá caite ag éirí roimhe agus 
tagann sé ar thost comhpháirteach pobail atá faoi smacht ag an Eaglais. Bhuaigh 
Keegan Duais Orwell i gcomhair ficsean polaitiúil agus sa leabhar seo, Small Things 
Like These, déanann sí a machnamh ar an gcaidreamh ciaptha atá ann idir Éire agus 
an Eaglais Chaitliceach. 

 Seánra | Ficsean

 Lucht féachana | Daoine  
 Fásta

 KENNYS BOOKSHOP
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

The Girl who Married the Reindeer
Eiléan Ní Chuilleanáin
I gcnuasach filíochta úr Eiléan Ní Chuilleanáin, The Girl who Married the Reindeer, 
téann sí ar thurais go domhain atá fíor agus meafarach agus léiríonn sí trasnú cliste 
teorainneacha, críocha teanga, agus cultúr, ó thuama Lazaras go líon damháin alla. 
Tugann an cnuasach seo dánta le chéile atá chomh snasta agus casta, saibhir agus 
uaibhreach, rud a fhágann gurb é an leabhar seo an t-éacht is mó atá bainte amach 
aici go dtí seo agus gur leabhar cinniúnach é i bhfilíocht chomhaimseartha na 
hÉireann.

 Seánra | Filíocht

 Lucht féachana |   
 Ginearálta

 THE GALLERY PRESS
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

https://librariesireland.iii.com/iii/encore/record/C__Rb5267721__S(The%20Summer%20I%20Robbed%20A%20Bank)%20f:a__Orightresult__U__X6?lang=eng&suite=def&ivts=m3Ju8OaAxg1AxfFw4ge6iw%3D%3D&casts=ABZ2T24YTV7pRxGfbLl9mA%3D%3D
http://www.davidodoherty.com/
http://www.davidodoherty.com/
http://littleisland.ie/books/the-gone-book/
http://littleisland.ie/books/the-gone-book/
https://www.faber.co.uk/product/9780571368686-small-things-like-these/
https://ckfictionclinic.com/
https://ckfictionclinic.com/
https://gallerypress.com/
https://gallerypress.com/authors/m-to-n/eilean-ni-chuilleanain/
https://gallerypress.com/authors/m-to-n/eilean-ni-chuilleanain/
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I gcomhpháirt le:

Young Skins
Colin Barrett
Is é Young Skins an chéad chnuasach de ghearrscéalta le Colin Barrett atá suite, 
den chuid is mó in Glanbeigh, baile beag ficseanúil ina chontae dúchais, Maigh Eo. 
Déantar fiosrú go cliste sa leabhar ar shaol iomraill agus grá atá ag na fir agus na mná 
óga sa lá atá inniu ann in Éirinn tar éis an bhorrtha. Tugann Young Skins eispéireas 
iomlán uathúil agus is soiléir go bhfuil guth úr sonrach nuálach tar éis teacht chun 
cinn i scríbhneoireacht na hÉireann. Moladh an chéad chnuasach seo le Barrett go 
forleathan mar gheall ar an bprós bríomhar agus an scéalaíocht uaillmhianach atá ann.

 Seánra | Gearrscéal 

 Lucht féachana | Daoine  
 Fásta  

 STINGING FLY
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

Yeats	in	Love
Annie West
Tugann ealaín fhonóideach Annie West chun beatha tóir gan tairbhe W.B. Yeats ar 
Maud Gonne hálainn, dhofhaighte. Curtha i láthair ag Theo Dorgan, agus filíocht ann 
ó Yeats chomh maith le sleachta uathu siúd a chonaic a shaobhghrá, lena n-áirítear 
Katherine Tynan, Dubhghlas de hÍde agus a dheirfiúracha féin, Lolly agus Lily, is léiriú 
úrnua é Yeats in Love de mhearghrá ógánta a mhair na blianta.

 Seánra | Maisithe

 Lucht féachana |   
 Ginearálta

 NEW	ISLAND			 	
 PUBLISHING

  SUÍOMH GRÉASÁIN  
	 NA	N-ÚDAR

The Written World 
Kevin Power
Tá aistí géarchúiseacha taitneamhacha ar léirmheastóireacht leabhair in The Written 
World, leis an údar deisbhéalach, cumasach, Kevin Power. Is é seo a chéad leabhar 
neamhfhicsin tar éis dó dhá úrscéal iontacha a scríobh, Bad Day in Blackrock agus 
White City. Clúdaítear réimse ábhar sna haistí ó léirmheasanna ar Susan Sontag go 
dtí an bhrí atá le Greta Thunberg, polaitíocht apacailipteach agus teoiric na litríochta 
agus léirítear iontu deich mbliana de mhachnamh ar leabhair; taifead d’iarrachtaí an 
údair ómós a thabhairt d’ealaín, agus tríd an ealaín, don domhan.

 Seánra | Critic liteartha

 Lucht féachana |   
 Ginearálta

 LILLIPUT PRESS
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

Unsettled
Rosaleen McDonagh
Is drámadóir, acadóir, feimineach agus gníomhaí ar son daoine faoi mhíchumas í 
Rosaleen McDonagh agus scríobhann sí gan scáth gan eagla i sraith d’aistí pearsanta 
faoi thaithí ilchineálach mar Éireannach. In Unsettled, déantar plé ar chiníochas, 
cumasachas, drochíde agus frithbheartaíocht chomh maith le naisc phobail, 
theaghlaigh agus chairdis. Mar dhuine den Lucht Siúil ó Shligeach atá ag scríobh ó 
thaobh an fheiminigh, tá aistí McDonagh saibhir agus casta, lom agus ionraic agus, 
thar aon ní eile, tá siad neamhghéilliúil

 Seánra | Cuimhní Cinn

 Lucht féachana |   
 Ginearálta

 SKEIN PRESS
  SUÍOMH GRÉASÁIN  

	 NA	N-ÚDAR

What	Love	Looks	Like
Jarlath Gregory
Ina chéad úrscéal d’aosaigh óga, What Love Looks Like, scríobh Jarleth Gregory 
scéal croíúil faoin aiteachas, faoin athrú agus faoin ngrá in áiteanna nach mbeifeá ag 
súil leo. Cuir aithne ar Ben atá 17 mbliana d’aois, aerach, agus a mbíonn áthas air an 
chuid is mó den am. Tá sé tar éis an scoil a fhágáil agus é ar an mbóthar ceart le gairm 
bheatha den scoth a bheith aige, ach níor tháinig an leaid is ansa leis amach fós. 
Bhí an t-úrscéal seo ar an ngearrliosta do Ghradaim Leabhar na hÉireann 2021, agus 
seasann sé amach mar scéal grá ionchuimsitheach do shaol an lae inniu.
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