
1 / 5Az Alexandra Kiadócsoport újdonságai - 2016. november-december

Termékek

3999Fogy.ár:750981Nagyker kód: HUF

Frei Tamás

A Bankár - Milliárdos lesz, ha Magyarország
csődbe megy
Alexandra Kiadó (A)

Jamaicán a rendőrségi terepjárók már dübörögnek, hogy kézre
kerítsék a Magyarországról óriási vagyont "kimenekítő" és a
távoli karibi szigeten bujkáló, korrupt pesti bankárt. Az Országos
Jelzáloghitelbank elnökének privát gépén irtózatos erejű
pokolgépet rejtettek el, és csupán percek kérdése, hogy
Magyarország egyik legbefolyásosabb milliárdosát a feleségével
együtt a levegőbe repítsék.

Könyv > Regény > Thriller

Méret: 125x200x38 | Oldalszám: 624

3999Fogy.ár:750581Nagyker kód: HUF

Jordán Tamás

Hátrametszés - Az életem - tétre, helyre,
befutóra
Alexandra Kiadó (A)

"Csak felsőfokon tudok beszélni a könyvről, annak stílusáról,
összefogottságáról! Kiváló! Nemcsak rólad szól, hanem egy
korkép a 20. század utolsó harmadának, a 21. század elejének
színházi életéről, annak csatáiról, szépségeiről, vitáiról, mindez a
te életednek, művészi pályádnak tükrében." (Simon István, a
Pécsi Nemzeti Színház nyugalmazott ügyvezető igazgatója)

Könyv > Művészetek > Színház- és filmművészet

Méret: 131x188x30 | Oldalszám: 304

4999Fogy.ár:750980Nagyker kód: HUF

Kónya Imre

...és az ünnep mindig elmarad? - Történetek a
rendszerváltástól napjainkig
Alexandra Kiadó (A)

Kónya Imre megnyitotta emlékezetét azok számára, akik
bepillantást szeretnének nyerni az utóbbi negyedszázad hazai
politikai történéseinek színfalai mögé. Az állampárttal szemben
létrejött Ellenzéki Kerekasztal megszervezője, az első szabadon
választott parlament belügyminiszterének visszaemlékezései
feltárnak politikai folyamatokat, de mintegy személyes
ismeretségbe is hoznak bennünket a főbb szereplőkkel. 

Könyv > Társadalom- és humántudomány > Politológia

Méret: 164x236x42 | Oldalszám: 656

3499Fogy.ár:750302Nagyker kód: HUF

Fiala János

Az utolsó esély
Alexandra Kiadó (A)

Fiala János érdekes és megkerülhetetlen pont a hazai média
térképén. Íróként, újságíróként, rádiósként hosszú évek óta
elemzi Magyarország sorsát és eseményeit. Új könyvében
azonban befelé tekint.##
Az utolsó esély egy különlegesen összetett személyiség
önvallomása és önértékelése múltról, családról, gyökerekről és
az élet sorsfordító tréfáiról.

Könyv > Regény > Szépirodalmi

Méret: 130x186x29 | Oldalszám: 320

3999Fogy.ár:749877Nagyker kód: HUF

Penny Vincenzi

Boldog idők
Alexandra Kiadó (A)

Egy átlagos, forró nyári napon Londontól nem messze egy
teherautó sodródik le az útról, és borzalmas tömegbalesetet
okoz. Rengeteg a sérült, a környéken eluralkodik a káosz, és a
tragikus események néhány ember életét örökre
megváltoztatják.

Könyv > Regény > Romantikus

Méret: 144x212x41 | Oldalszám: 576

Termékek

4999Fogy.ár:748660Nagyker kód: HUF

Edward Rutherfurd

New York - A város, ahol az álmok születnek
Alexandra Kiadó (A)

New York a világ egyik legizgalmasabb és legösszetettebb
városa. Az amerikai álom és a szabadság szimbóluma. Ennek a
városnak az életét meséli el Edward Rutherfurd nagyszabású,
három és fél évszázadon átívelő regénye.

Könyv > Regény > Történelmi

Méret: 155x235x55 | Oldalszám: 800

3499Fogy.ár:749292Nagyker kód: HUF

C. L. Taylor

A baleset
Alexandra Kiadó (A)

Sue Jackson mindig úgy gondolta, hogy a családja már nem is
lehetne tökéletesebb, egészen addig a lidérces napig, amikor
tizenöt éves lánya kilépett egy busz elé. Gyermeke naplóját
olvasva fáradhatatlanul kutat, hogy miért akarja egy
kiegyensúlyozott tinédzser eldobni magától az életet, és
ahogyan lassanként helyükre kerülnek a kirakós darabkái,
feltűnik egy alak az asszony múltjából, valaki, akit örökre el akart
felejteni...

Könyv > Regény > Thriller

Méret: 134x207x25 | Oldalszám: 352

3999Fogy.ár:750982Nagyker kód: HUF

Molnár Ferenc "Caramel", Szily Nóra

Caramel
Alexandra Kiadó (A)

Caramel nem az a tipikus magyar híresség, aki könnyen és
szívesen megnyílik mások előtt. Vannak olyan időszakai,
melyekről sosem beszélt még. A törökszentmiklósi cigánytelep
nyomorából induló, és ma már boldog és teljes életet élő
családapa sztorija mindenkinek tanulságos lehet.

Könyv > Publicisztika > Riport, interjú; Könyv > Szórakozás >
Zene

Méret: 142x207x23 | Oldalszám: 280

4999Fogy.ár:748225Nagyker kód: HUF

Lakatos Márk

A nő hétszer - Életmód- és stíluskalauz
minden korosztálynak
Alexandra Kiadó (A)

Lakatos Márk nagyon jól tudja, mire van szükségük a nőknek
ahhoz, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. A nő hétszer
szakértők segítségével veszi sorra, mire érdemes odafigyelni a
különböző életkorokban stílus, öltözködés, táplálkozás,
testmozgás, sőt, szexualitás terén, és hasznos tanácsokkal lát
el, melyek segítségével minden nő magabiztosabban élheti meg
testi-lelki változásait.

Könyv > Egészség, életmód > Szépségápolás, divat

Méret: 182x229x25 | Oldalszám: 384

4999Fogy.ár:750456Nagyker kód: HUF

Filep Kata

Nagy csokoládé könyv
Alexandra Kiadó (A)

A csokoládé csoda, örök kedvenc, sokan vagyunk a
megszállottjai. Néha egyetlen kocka is elég belőle a
boldogsághoz. Könyvünkben arra vállalkozunk, hogy
bemutassuk a kakaó kalandos útját az ültetvényektől a
csokoládékészítő műhelyekig, az ősi maja kultúrától a spanyol
hódítókon át napjainkig. 

Könyv > Gasztronómia > Sütemények, édességek, pékáruk

Méret: 212x242x16 | Oldalszám: 160

Készült a storeIT v2.2.5.1871 programmal. (c) 2015 eFabric Kft.
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5999Fogy.ár:747133Nagyker kód: HUF

Stephan Hinz

A koktél - Egy pohárnyi művészet
Alexandra Kiadó (A)

Stephan Hinz, a számos nemzetközi díjjal kitüntetett bartender
azt vallja, hogy a koktélkészítés művészete a főzéshez
hasonlóan az ízleléssel és a kompozíciós technikák
elsajátításával kezdődik. Könyvében izgalmas utazásra hívja a
koktélok szerelmeseit; lépésről lépésre ismerhetjük meg az
alkoholfogyasztás történetét, a koktélkészítéshez használt
legfontosabb eszközöket és alapanyagokat, és a részletes
útmutatókat követve mi magunk is gyakorlott mixerekké
válhatunk. 

Könyv > Gasztronómia > Italok

Méret: 217x267x33 | Oldalszám: 368

4999Fogy.ár:750286Nagyker kód: HUF

Fucskár Ágnes, Fucskár József Attila

A történelmi Magyarország legszebb tájai és
emlékei
Alexandra Kiadó (A)

A szerzőpáros legújabb albuma ismét csodálatos utazásra hívja
az olvasókat: égig érő hegyek, kristálytiszta patakok, ódon
templomok és lenyűgöző várak felé visz az út, olyan helyekre,
amelyek valaha fontos szerepet játszottak a magyar
történelemben.

Könyv > Albumok > Utazás; Könyv > Utazás > Útikönyvek >
Magyarország > Régiók

Méret: 242x290x17 | Oldalszám: 176

3999Fogy.ár:751058Nagyker kód: HUF

Szűcs Miklós, Szuper Levente

SZUPER - Levi kalandjai a Kisstadiontól az
NHL-ig
Alexandra Kiadó (A)

Már az első edzésen a kapuba korcsolyázott, ahonnan csak a
színpad kedvéért volt hajlandó kijönni. Na ja, övé volt az
álomszerep: Reviczky Gábor partnereként az Indul a bakterház
Bendegúzát játszotta. Színészet vagy jégkorong? Nehéz döntés,
s még akkor sem volt biztos a dolgában, amikor 16 évesen
nyolcezer fanatikus Fradi-drukker skandálta a nevét a Budapest
Sportcsarnokban. Azután elindult világgá.

Könyv > Sport > Téli sportok

Méret: 127x200x19 | Oldalszám: 352

5999Fogy.ár:743199Nagyker kód: HUF

Robert F. James, Rich Johnson

A legteljesebb túlélési kézikönyv - 333
készség, amely segít túlélnünk a
vészhelyzeteket
Alexandra Kiadó (A)

Eltévedünk az erdőben élelem és víz nélkül. Fegyveres
támadóval szembesülünk az éjszaka közepén. El kell kerülnünk
egy halálos tornádót. Semmi gond - A legteljesebb túlélési
kézikönyv mindenben segít.

Könyv > Sport > Túrázás, hegymászás

Méret: 193x243x21 | Oldalszám: 256

3500Fogy.ár:746616Nagyker kód: HUF

365 inspiráló nap - Egy bölcs gondolat
minden napra
Alexandra Kiadó (A)

Ez az öröknaptár csodálatos ajándék mindenkinek, aki
inspirációra vágyik. A valaha élt legnagyszerűbb és legbölcsebb
emberek gondolatai csodálatos természetfotók kíséretében
segítenek megtalálni a boldogsághoz vezető utat. Hatásos, mély
és ösztönző szavak a mindennapokra.

Könyv > Ajándékkönyvek

Méret: 135x130x30 | Oldalszám: 368

Termékek

3499Fogy.ár:750453Nagyker kód: HUF

Mikola Péter

Zorka-mesék 2. - Zorka és Berci kalandjai
Alexandra Kiadó (A)

Újra itt van Zorka, a kíváncsi kislány, aki öccsével, Bercivel
folyton izgalmas kalandokba keveredik. Zorka ezúttal kifaggatja
az óvoda legrosszabb gyerekét, a rettegett Bütyköt, hogy miért jó
rossznak lenni, testvérével feltalálja a szülő-távirányítót,
megtanít egy bácsit mosolyogni, és néhány nap erejéig valódi
indiánlányként él az erdőben.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek

Méret: 210x230x | Oldalszám: 112

5999Fogy.ár:751047Nagyker kód: HUF

Pierrot

Muszáj-kalózok  - Kalandok a Karib-tengeren
Alexandra Kiadó (A)

Lázadás tör ki a Neptune nevű brit kereskedőhajó fedélzetén. A
becsületes hajókapitányt és ifjú, kalandvágyó barátját a
legénység egy aprócska lakatlan szigetre száműzi, s ezzel
kezdetét veszi csatákkal, ágyúszóval, rejtélyekkel teli utazásuk,
melynek során gyönyörű karibi tájakon kell helytállniuk a
legváratlanabb helyzetekben is, hogy bebizonyítsák igazukat.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek; Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek >
Mesekönyvek > 9-12 éveseknek

Méret: 212x204x20 | Oldalszám: 224

2499Fogy.ár:749614Nagyker kód: HUF

Kemény Kristóf

Puskás Öcsi - A külvárosi vagány hihetetlen
kalandjai 2. - Focista leszek én is!
Alexandra Kiadó (A)

Amíg a legendás focista kalandos gyerekkoráról szóló
mesekönyvsorozat előző részében Öcsi és Cucu annak is örült,
ha pályára engedik őket a nagyok, most már a kis Puskás a
csapatkapitány a Lipták-grundon. Bajba is ő kerül általában...

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek; Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek >
Mesekönyvek > 9-12 éveseknek

Méret: 190x220x11 | Oldalszám: 64

2499Fogy.ár:749902Nagyker kód: HUF

A Hókirálynő - Hans Christian Andersen
meséje nyomán
Alexandra Kiadó (A)

Hans Christian Andersen halhatatlan meséi felnőttek és
gyermekek számára egyaránt varázslatos utazást jelentenek a
mesék káprázatos világába. A tiszta szívű, nemes lelkű főhősök
harca a gonosszal, az ármánnyal vagy az előítéletességgel olyan
történeteket szülnek, melyek soha nem vesztik érvényüket.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek

Méret: 202x270x15 | Oldalszám: 68

2499Fogy.ár:749904Nagyker kód: HUF

A púpos lovacska - Pjotr Pavlovics Jersov
meséje nyomán
Alexandra Kiadó (A)

Egy távoli királyságban, messzi-messzi földeken állt egy békés
kis falucska. Itt éldegélt egy ősz apa és három fia, kik közül a két
idősebb okos legény volt, míg a legkisebbet mindenki csak "kis
mihasznának" csúfolta.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek

Méret: 202x270x15 | Oldalszám: 68

Készült a storeIT v2.2.5.1871 programmal. (c) 2015 eFabric Kft.
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2499Fogy.ár:749905Nagyker kód: HUF

Aranykulcsocska - Alekszej Tolsztoj meséje
nyomán
Alexandra Kiadó (A)

Az Aranykulcsocska meséje sok felnőtt számára ismerős lehet.
Alekszej Tolsztoj klasszikus történetében megelevenednek a
bábszínház játékai, és elszánt harcot vívnak a gyengék és
elesettek védelmében.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek

Méret: 202x270x15 | Oldalszám: 68

2499Fogy.ár:749903Nagyker kód: HUF

Diótörő - E. T. A. Hoffmann meséje nyomán
Alexandra Kiadó (A)

A Diótörő meséje elválaszthatatlanul összekapcsolódott a
karácsony ünnepével. E. T. A. Hoffmann örök klasszikusa
megidézi a gyerekkor várakozással teli időszakát, a meghitt
családi együttlétet, az ajándékbontás izgalmait. Ugyanakkor
olyan képzeletbeli világba is elvezeti az olvasót, amely talán
minden gyermek álmaiban megjelent már.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek

Méret: 202x270x15 | Oldalszám: 68

3699Fogy.ár:749906Nagyker kód: HUF

Gordana Maletić

Bölcs mesék az állatokról
Alexandra Kiadó (A)

A kötetben található kilenc állatmese egytől egyig tanulságos
történet az emberi gyarlóságokról és erényekről. A népi ihletésű
példázatok hosszú évszázadok tapasztalatát és bölcsességét
adják át a mai gyerekeknek, akik a ravaszdi róka, a megfontolt
süni és a kíváncsi kisegér kalandjain keresztül tanulhatnak
fontos leckéket az életről.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek

Méret: 210x302x17 | Oldalszám: 148

3999Fogy.ár:747586Nagyker kód: HUF

Varázslatos karácsonyi mesék és versek -
Kicsiknek és nagyoknak
Alexandra Kiadó (A)

Ezzel a gyönyörűen illusztrált könyvvel az ünnepi készülődés is
meghitt és örömteli lesz. Olvassuk együtt a kedves karácsonyi
történeteket, verseket és dalokat, hogy közösen hangolódjunk rá
a karácsony varázsára!

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Mesekönyvek > 4-8
éveseknek

Méret: 220x277x20 | Oldalszám: 192

3690Fogy.ár:751210Nagyker kód: HUF

Lars Kepler

A bosszúálló
Cartaphilus Könyvkiadó

Különös alak imbolyog a hóesésben a vasúti hídon. A
mozdonyvezető az utolsó pillanatban veszi észre, csak hajszál
híján sikerül elkerülni a tragédiát. A csontsovány, súlyos beteg
fiatalemberről a kórházban kiderül, hogy hivatalosan már hét éve
nincs is az élők sorában. 

Könyv > Regény > Krimi

Méret: 128x200x30 | Oldalszám: 512

Termékek

3690Fogy.ár:750880Nagyker kód: HUF

Leif G. W. Persson

A sárkányölő - A Bäckström-sorozat második
kötete
Cartaphilus Könyvkiadó

A Linda-gyilkosságban megismert Bäckström felügyelőt újabb
rejtélyes emberölés foglalkoztatja, melyet a stockholmi repülőtér
közelében követtek el. Mindemellett Bäckström életét az orvosa
is igencsak megnehezíti.

Könyv > Regény > Krimi

Méret: 127x200x24 | Oldalszám: 384

3490Fogy.ár:750593Nagyker kód: HUF

Elizabeth Healey

Elizabeth eltűnt
Cartaphilus Könyvkiadó

Maud fokozatosan veszíti el emlékezetét és kapcsolatát a
világgal. Egyvalakit azonban nem tud és nem is akar elfelejteni:
barátnőjét, Elizabethet - aki eltűnt. Vagy akiről azt hiszi, hogy
eltűnt, és veszélyben van. De senki nem hallgat rá: sem a lánya,
sem a gondozói, sem a rendőrök, és legkevésbé Elizabeth fia.
Netán az ő keze lenne a dologban?

Könyv > Regény > Thriller

Méret: 125x199x25 | Oldalszám: 304

3490Fogy.ár:750590Nagyker kód: HUF

James Dashner

Halálos hajsza - A Halandósági elv-trilógia
első kötete
Cartaphilus Könyvkiadó

James Dashner nem tétlenkedett Az Útvesztő sorozat után:
2013-ban napvilágot látott A halandósági elv című trilógia első
kötete, amely a jövőben játszódik, a kiberterrorizmus és a
virtuális játékok valósággal összekeveredő és borzongató
világában.

Könyv > Regény > Fantasy; Könyv > Gyermek- és ifjúsági
könyvek > Ifjúsági irodalom

Méret: 126x200x24 | Oldalszám: 304

3990Fogy.ár:750588Nagyker kód: HUF

Kate Morton

A tóparti ház
Cartaphilus Könyvkiadó

Legújabb regényében, A tóparti házban Kate Morton ismét
lenyűgöző mozaikkal kápráztatja el olvasóit. Letagadott és
kilesett titkok, hűség és halálig megtartott ígéretek, a háború
következményei mind-mind súlyosan nehezednek egy család
életére, és előbb-utóbb tönkreteszik a látszólagos idillt. 

Könyv > Regény > Romantikus

Méret: 152x220x40 | Oldalszám: 512

3690Fogy.ár:750806Nagyker kód: HUF

Jojo Moyes

Az utolsó szerelmes levél
Cartaphilus Könyvkiadó

Ellie századunk tipikus szinglije. Jó kedélyét csupán egyetlen
dolog árnyékolja be: egy nős, családos férfiba szerelmes. Egy
nap a szerkesztőség archívumában kutatva régi levélre bukkan,
amelyben egy szerelmes férfi arra kéri kedvesét, hagyja ott a
férjét, és utazzon el vele. Ellie az 1960-as években írt rejtélyes
levélben saját titkos vágyait fedezi fel, ezért megpróbálja
kibogozni a szerelmi történet szálait.

Könyv > Regény > Romantikus

Méret: 126x200x36 | Oldalszám: 576

Készült a storeIT v2.2.5.1871 programmal. (c) 2015 eFabric Kft.
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3490Fogy.ár:750592Nagyker kód: HUF

Claire Bidwell Smith

Az öröklés szabályai
Cartaphilus Könyvkiadó

Claire Bidwell Smith még csak tizennégy éves volt, amikor apját
és anyját szinte egy időben diagnosztizálták rákkal, így aztán
kamaszkora és ifjúsága a halál árnyékában telt. Még huszonöt
éves sem múlt, amikor már mindkét szülőjét elvesztette.
Könyvében azt a hosszú és buktatókkal teli utat írja le, ahogyan
megbirkózott ezzel a tragikusan nehéz helyzettel. 

Könyv > Regény > Dokumentumregény

Méret: 125x200x25 | Oldalszám: 304

3990Fogy.ár:750584Nagyker kód: HUF

Daniel James Brown

Egy csónakban - Kilenc amerikai evezős
legendás küzdelme a berlini olimpiai aranyért
Cartaphilus Könyvkiadó

Az Egy csónakban kilenc alacsony sorból származó fiú portréja,
akik az 1936-os berlini olimpián megmutatták a világnak, mi az
igazi keménység. A gazdasági világválság éveiben kibontakozó
hihetetlen történet középpontjában az a kimondatlan alapvetés
áll, hogy a reményt a legnehezebb időkben sem szabad feladni.

Könyv > Regény > Dokumentumregény

Méret: 140x208x25 | Oldalszám: 416
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Meg Wolitzer

Útközben
Cartaphilus Könyvkiadó

A hatvanas éveiben járó, sikeres szerző és felesége éppen egy
finnországi díjátadó ünnepségre tart, ahol az író pályája
legrangosabb elismerését készül átvenni. Ebbe az utazásba és
a feleség, Joan belső monológjának közepébe csöppen az
olvasó, aki természetesen azonnal tudni akarja a drámai
elhatározás mögött rejlő okot. 

Könyv > Regény > Szépirodalmi

Méret: 125x194x24 | Oldalszám: 256
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Pittacus Lore

Egyek a végsőkig - A Lorieni Krónikák hetedik
kötete
Cartaphilus Könyvkiadó

A Negyedik című kötettel kezdődő young adult sorozat nagy
várakozással övezett utolsó részében sorra kerül a végső
összecsapás a szülőbolygójukról a Földre menekülő lorinok és a
gonosz mogadoriak között. Már csupán a Védők állnak az
útjukban, ám nekik társakra, katonákra lenne szükségük ahhoz,
hogy felvegyék a harcot a megszállókkal.

Könyv > Regény > Sci-fi

Méret: 127x199x19 | Oldalszám: 320
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Rick Yancey

Az utolsó csillag - Az ötödik hullám-trilógia
harmadik kötete
Cartaphilus Könyvkiadó

Az ötödik hullámmal kezdődött és Végtelen tengerrel folytatódott
trilógia záró kötete. Cassie árulás áldozata lett - ahogy társai is,
és voltaképp a Föld mind a hétmilliárd lakója. Az öt hullámban
végrehajtott támadás után megmaradt kevés túlélőnek súlyos
dilemmával kell szembenéznie.

Könyv > Regény > Sci-fi; Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek
> Ifjúsági irodalom

Méret: 127x199x20 | Oldalszám: 320

Termékek

3490Fogy.ár:750596Nagyker kód: HUF

Mindy McGinnis

Egyetlen kortyot sem
Cartaphilus Könyvkiadó

A világvége nem bonyolult. Egyszerűen csak nincs többé
semmi: se munkahely, se iskola, se üzlet, se közlekedés.
Nincsenek emberek sem, csak a megmaradt kevesek. Ők a
túlélők, akiknek egyetlen célja van: a fennmaradás. A civilizáció
összeomlása után legfőbb törekvésük az élelem megszerzése
és a védekezés.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Ifjúsági irodalom

Méret: 127x199x20 | Oldalszám: 352

3690Fogy.ár:750586Nagyker kód: HUF

Sabaa Tahir

Szunnyadó parázs
Cartaphilus Könyvkiadó

A harcosok birodalmában az ellenszegülést halállal büntetik.
Akik nem kínálják fel életüket és vérüket a császárnak, azok azt
kockáztatják, hogy szeretteiket kivégzik, a birodalom elpusztít
mindent és mindenkit, ami és aki kedves számukra.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Ifjúsági irodalom

Méret: 127x200x25 | Oldalszám: 448

3290Fogy.ár:750882Nagyker kód: HUF

J. R. R. Tolkien

Karácsonyi levelek
Cartaphilus Könyvkiadó

Tolkien gyermekei számára nem csupán az ajándékok miatt volt
fontos és érdekes Karácsony apó, ők ugyanis minden évben
képekkel illusztrált levelet is kaptak tőle: mesélt nekik a házáról,
a barátairól és az északi-sarki eseményekről. A havas borítékot -
amelyen persze északi-sarki postabélyegző volt - néha a házban
találták meg a gyerekek, máskor a postás hozta.

Könyv > Gyermek- és ifjúsági könyvek > Ifjúsági irodalom; Könyv
> Irodalom > Napló, levelezés

Méret: 136x205x18 | Oldalszám: 192
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Liane Moriarty

A hipnotizőr szerelme 
Pioneer Books

Ellen professzionális hipnoterapeuta, aki úgy hiszi, tudja,
milyenek az emberek. Újdonsült kapcsolata rendkívül
reménykeltőnek tűnik. A férfinak azonban nem egyszerű a
sorsa: néhány éve megözvegyült, egyedül neveli a fiát, ráadásul
legutóbbi szerelme megszállottan zaklatja őt. Ellen szeretne
mindent megtudni a zaklatóról, és nem is sejti, hogy valójában
már nagyon is ismeri őt...

Könyv > Regény > Szórakoztató

Méret: 140x207x30 | Oldalszám: 416

3699Fogy.ár:745599Nagyker kód: HUF

Milly Johnson

Téli láng
Pioneer Books

Eve soha nem szerette a karácsonyt, azóta pedig különösen
gyűlöli, hogy a vőlegénye karácsony napján veszítette életét egy
afganisztáni bevetésen. A legkevésbé sem számít arra, hogy
kedves, idős nagynénje egy élményparkot hagy rá a
végrendeletében, mégpedig olyat, amelynek fő témája épp a
karácsony.

Könyv > Regény > Romantikus

Méret: 140x208x23 | Oldalszám: 320

Készült a storeIT v2.2.5.1871 programmal. (c) 2015 eFabric Kft.



5 / 5Az Alexandra Kiadócsoport újdonságai - 2016. november-december

Termékek

3999Fogy.ár:746213Nagyker kód: HUF

J. R. Ward

Birtoklás - Bukott angyalok 5.
Art Nouveau Kiadó

Cait Douglass úgy dönt, hogy túlteszi magát a szerelmi
csalódásán, levetkőzi gátlásait, és végre igazán elkezd élni. De
váratlanul éri, hogy egyszerre két érzéki férfival is
megismerkedik. Kettejük közt őrlődik, nem tudva, melyiküket
válassza... sem azt, hogy milyen borzalmas következményei
lesznek a választásának.

Könyv > Regény > Romantikus

Méret: 125x200x36 | Oldalszám: 512
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