
Kedves Partnereink és Barátaink! 
  

  
Figyelmükbe ajánljuk az Alexandra Kiadó három legújabb – gyermekeknek szóló – kötetét. 
  
Többen jelezték, hogy pdf-es kiajánlóinkat nehezen-, vagy egyáltalán nem tudják megnyitni, 
ezért – ehhez alkalmazkodva – ezentúl a pdf-es csatolmány helyett így küldjük a kiajánlókat: 
  

  
1.)  Magyar népmesék: A víz tündére és más mesék 
200x270 mm, 96 oldal, ára: 1.999,- Ft 
  

A kötet a következő meséket tartalmazza: A kis kakas és a sövény; A kőleves; Marci és az 

elátkozott királylány; A király kenyere;  

A háromágú tölgyfa tündére; A víz tündére; Fából Faragott Péter; Gyöngyvirág Palkó.  
  

  
2.) Magyar népmesék: Kiskondás és más mesék 
200x270 mm, 96 oldal, ára: 1.999,- Ft 
  

A kötet a következő meséket tartalmazza: A hólyag, a szalmaszál és a tüzes üszök; 

Hamupipőke; A nyúlpásztor; Az aranybornyú; Az elátkozott kastély; Hogyan telt a 

gyermekkorom; Kiskondás; Köcsögkirály.  

  

A Magyar népmesék sorozat az elmúlt évtizedek során fogalommá vált: a szignált, a népi motívumok 

között a címet megéneklő piros kismadarat generációk ismerik és szeretik, csakúgy, mint a mesék 

szereplőit: Holló Jankót, a furfanggal minden helyzetet megoldó szegény embert, a makacsságával az 

ördögöt is sírba vivő székely asszonyt vagy éppen a vén Pulutó szép kicsi fiát, Pinkót. Ezek a 

népszerű elbeszélések most képeskönyv formájában kelnek életre: a mesék és a rajzfilmekből jól 

ismert illusztrációk olyan hangulatot teremtenek, hogy a könyvet forgatva az egész történet lepereg a 

szemünk előtt, s már-már halljuk a narrátor, Szabó Gyula semmi mással össze nem téveszthető 

hangját. A képeskönyv anyagából hangoskönyv is készül, amely egyrészt jól kiegészíti a 

mesekönyvet, másrészt fantáziánkat éppen ellentétes munkára serkenti, hiszen a hangoskönyv 

hallgatása közben a zene és a szöveg idézi meg a Magyar népmesék jellegzetes képi világát.  

  

  

  

  
3.) Bartos Erika: Százlábú – Versek óvodásoknak 
175x245 mm, 80 oldal, ára: 1.699,- Ft 
  
Az ország kedvenc mesélője, Bartos Erika újabb verseskötettel jelentkezik, melyben ezúttal nem 
szilvásgombóc és kukásautó alkotja a sor végi rímeket, hanem mondjuk Elemér doktor, egy Trabant, 
léggömbök, hóember, évszakok, buborék, szivárvány, hókotró, százlábú, mackóbarlang, szánkózás, 
apák...  
  

  

  
A három kiadványt óvodásoknak és kisiskolásoknak ajánljuk! 
  

  
Üdvözlettel: 
  



  
  
Jusztinger Brigitta 
PR-menedzser 
  
Alexandra Kiadó és Könyváruházak 
7630 Pécs, Üszögi-kiserdő utca 1. 
Telefon: 72/777-151 
Fax:       72/777-050 
Mobil:    30/817-0248 
Web:     www.alexandra.hu 
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