Az Alexandra Kiadó könyvújdonságai – 2009. július–augusztus
kód: 139028
Paulo Coelho
		
Inspiráció
		
Naptár 2010
		
Ebben a gyönyörűen illusztrált naptárban az évet Paulo Coelho
		
műveiből válogatott idézetek kísérik végig. Coelho, akit emberek
milliói a szavak alkimistájaként tartanak számon, napjaink egyik leg		
befolyásosabb szerzője. Könyvei nemcsak a bestsellerlistákat vezetik,
		
de társadalmi és kulturális párbeszédet is gerjesztenek.
		 2999 Ft Adókulcs (%): 25
Alexandra Kiadó
		
kód: 144396
Fekete Kálmán
		
Ördögh Mixi – riportkönyv
		
Az 500-as Fiattól a Lancia Integraléig
		
Ördögh Mixi a könyv elkészültekor már 33 éve versenyez, ebből 20-at
		
a rallye I. osztályban, mindezt 50 évesen. Ő a nézők egyik feltétlen
kedvence, pedig köztudottan nem ő a leggyorsabb versenyző a hazai
		
mezőnyben, viszont sajátos, nyugodt tempójával mégis kábulatot,
		
egyfajta extázist vált ki a nézőseregből.
		 1499 Ft Adókulcs (%): 5
Alexandra Kiadó
		
kód: 139336
Jerome David Salinger
		
Zabhegyező
		
		
A mára klasszikussá vált kultuszregény egy meg nem értett,
		
a társadalmi konvenciókat befogadni és gyakorolni képtelen, s ezért
mindenünnen kitaszított kamasz fiú háromnapos kálváriáját meséli el.
		
Salinger remekműve a tinédzserek kitűnő, hiteles rajza, egyben a tár		
sadalmi konformizmus ellen lázadó ember kudarcának szimbóluma.
		 2500 Ft Adókulcs (%): 5
Európa Könyvkiadó
		
kód: 166948
George Orwell
		
1984
		
		
1948-ban betegen, kiábrándultan Orwell olyan regényvilágot
		
alkotott, amely borzongató realitásával rabul ejti az olvasót akkor is,
ha közben könnyedén – talán túlságosan is könnyedén – azt mondja:
		
Orwell jóslata, hála istennek, nem teljesedett be. A Nagy Testvér, a
		
gondolatbűn, a gondolatrendőrség, az újbeszél, a duplagondol…
		 2700 Ft Adókulcs (%): 5
Európa Könyvkiadó
		
kód: 146737
Stephen (Richard Bachman) King
		
Blaze
		
		
Egy jóravaló, okos kisfiút apja részegségében súlyosan bántalmaz,
		
amelynek maradandó következményeit a fiú élethosszan cipeli.
Amikor megismerjük, huszonéves, esetlenül nagydarab fickó, lomha
		
észjárással. Mentora évek óta George, a kisstílű bűnöző. Ám egyszer
		
végre a sarkára áll, elszánja magát, hogy egyedül is boldogulni fog...
		 2400 Ft Adókulcs (%): 5
Európa Könyvkiadó
		
kód: 147091
Raymond Chandler
		
Visszajátszás
		
		
Marlowe furcsa megbízatást kap: ki kell mennie a Super Chief expressz elé,
		
és követnie kell a vonatról leszálló csinos lányt. Kétféle értelemben is élvezetesnek ígérkezik a munka: szép nőnek járhat a nyomában, és kiderítheti,
		
visszagombolyíthatja mindazt, amit megbízói el akarnak titkolni előle.
		
Ám bárhová megy is Miss Eleanor King, ott baj támad szinte azonnal.
		 2200 Ft Adókulcs (%): 5
Európa Könyvkiadó
		

ISBN:
9556202714
ISSN:
EAN13:
5999556202714
Méret:
140x208x17
Oldalszám: 264
Naptárak, kalendáriumok

ISBN:
9633708583
ISSN:
EAN13:
9789633708583
Méret:
135x209x13
Oldalszám: 168
Könyv, Sport, Autó-motor sport

ISBN:
ISSN:
EAN13:
Méret:
Oldalszám:

ISBN:
ISSN:
EAN13:
Méret:
Oldalszám:

9630787949
9789630787949
116x191x20
256
Regény, Szépirodalmi

9630774488,
9789630788120
128x204x22
344
Regény, Szépirodalmi

ISBN:
ISSN:
EAN13:
Méret:
Oldalszám:

9630788045

ISBN:
ISSN:
EAN13:
Méret:
Oldalszám:

9630787987

9789630788045
122x200x17
256
Regény, Krimi

9789630787987
106x189x16
220
Regény, Krimi

www.alexandra.hu

kód: 139370
Jenny Oldfield
		
Az indián musztáng
		
7. kötet
		
Egy nap rejtélyes ló bukkan fel a Sas-ormon: tökéletes indián musz		
táng. Kirstie Joe-nak nevezi el. Amikor két idegen bukkan fel, akik a ló
gazdáinak mondják magukat, Kirstie végre megnyugodhatna: egyedül
		
ISBN:
9633709801
a hegyekben Joe biztosan nem maradna sokáig életben a közelgő
ISSN:
		
fagyban. Valamiért mégsem bízik az idegenekben...
EAN13:
9789633709801
Méret:
125x195x11
		 999 Ft Adókulcs (%): 5
Oldalszám: 144
Gyermek- és ifjúsági könyvek, Gyermekregény, 11-14 éveseknek
Alexandra Kiadó
		
kód: 146098
Quentin Tarantino
		
Becstelen brigantyk
		
Forgatókönyv
		
A film eredeti forgatókönyve, melynek szerzője maga a rendező, azaz
		
Quentin Tarantino. Újabb őrült, jellemzően „tarantinós katyvasz”:
világháborús western, családi bosszúval megspékelve. Mintha
		
ISBN:
9632661100
A piszkos tizenkettő és a Volt egyszer egy Vadnyugat motívumai keve- ISSN:
		
rednének a rendezőtől megszokott vérgőzös és abszurd recept alapján. EAN13:
9789632661100
Méret:
138x207x22
		 2000 Ft Adókulcs (%): 5
Oldalszám: 264
Regény, Háborús
Cartaphilus Könyvkiadó
		
kód: 128331
James M. Cain
		
Szerenád
		
		
John Howard Sharp operaénekes. Igaz, hogy elment a hangja, és a bár		
ból is kidobták, ahol eddig dolgozott, de igazi operaénekes. Most pedig
egy ócska mexikói kávéházban ül, amikor belép egy gyönyörű indián
		
ISBN:
9630787727
lány. Sharpnak amerikai voltán kívül semmije sincs, de sikerül felhívnia ISSN:
		
magára Juana figyelmét. Ám amikor énekelni próbál neki, a lány kirúgja. EAN13:
9789630787727
Méret:
132x189x24
		 2900 Ft Adókulcs (%): 5
Oldalszám: 280
Regény, Szépirodalmi
Európa Könyvkiadó
		
kód: 139331
Agatha Christie
		
Ház a sziklán
		
		
Hercule Poirot-t barátja, Hastings kapitány nyaralni viszi. A szinte
		
mediterrán éghajlatú dél-angol tengerparton találkozik Poirot
a vad, fiatal Nick Buckley-val. A lány jó néhány balesetet megúszott
		
9630787888
ISBN:
ép bőrrel, és amikor szinte a szemük láttára kísérli meg valaki lelőni
ISSN:
0865-980X
		
Nicket, Poirot munkába kezd.
EAN13:
9789630787888
Méret:
106x189x17
		 2200 Ft Adókulcs (%): 5
Oldalszám: 256
Regény, Krimi
Európa Könyvkiadó
		
kód: 146734
Stephen (Richard Bachman) King
		
Blaze
		
		
Egy jóravaló, okos kisfiút apja részegségében súlyosan bántalmaz,
		
amelynek maradandó következményeit a fiú élethosszan cipeli.
Amikor megismerjük, huszonéves, esetlenül nagydarab fickó, lomha
		
ISBN:
9630788052
észjárással. Mentora évek óta George, a kisstílű bűnöző. Ám egyszer ISSN:
		
végre a sarkára áll, elszánja magát, hogy egyedül is boldogulni fog... EAN13:
9789630788052
Méret:
128x206x23
		 3000 Ft Adókulcs (%): 5
Oldalszám: 256
Regény, Krimi
Európa Könyvkiadó
		
kód: 147090
Ross Macdonald
		
Csipkerózsika
		
		
Lew Archer, a magánnyomozó éppen jól megérdemelt vakációjáról érkezik
		
haza Los Angelesbe, amikor a leereszkedő repülőgép ablakából észreveszi
a tenger vizén terjengő hatalmas olajfoltot. A Lennox család part menti
		
ISBN:
9630788007
fúrótornyának meghibásodása környezeti katasztrófával fenyeget. Később ISSN:
		
a helyszínre hajtva egy tragikus arcú fiatal nőre lesz figyelmes...
EAN13:
9789630788007
Méret:
107x189x24
		 2500 Ft Adókulcs (%): 5
Oldalszám: 380
Regény, Krimi
Európa Könyvkiadó
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