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karácsony
A karácsony az egyik legnagyobb
keresztény ünnep, Jézus Krisztus
születésének ünnepe. Hazánkban a
vallásos emberek számára szorosan
kapcsolódik a templomhoz, a
böjtöléshez, vagy a másnapi karácsonyi
asztal tökéletes bőségéhez. Ugyanakkor
az egész emberiség, nemtől, kortól,
vallástól függetlenül azonosítja a
meghittséggel, a nyugalommal, békével,
és a szeretettel.
Általános szokássá vált az ajándékozás,
hiszen a Három királyok is ajándékkal
lepték meg a megszületett Jézust.
Ilyenkor még az utolsó pillanatokban is
tömve vannak az áruházak, a kisebb
nagyobb üzletek.
Hogy elkerüld a sorban állást,
összeállítottunk neked egy katalógust,
melyból, ha december 10ig rendelsz,
karácsonyra még garantáltan megkapod
a kiválasztott könyvedet, könyveidet.
(Ebook esetében december 20ig él a
garancia)
Kellemes böngészést, és Boldog, békés
karácsonyi ünnepeket kíván
az Ebook Könyvház és Kiadó
és az Emagazin

3

Kálmán Ágnes: Rózsák között jártam
(ebook)
Gyönyörű versek, megható érzelmek
1 500 Ft helyett 500Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/kalmanagnes
rozsakkozottjartamebook/

Kálmán Ágnes: Lennék...
szerelmemnek (ebook)
A szerelmes versek minden
évszakban aktuálisak. Körülölelnek,
megríkatnak, elvarázsolnak.
1 500 Ft helyett 500 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/kalmanagnes
lennekszerelmemnekebook/
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Willie Morgenthaler: Utolsó percek
(ebook)
Képzelet szülte történetek, vagy talán igaz is
lehetne némelyik. Vajon tényleg ilyen
világban élünk, fogunk élni, amit a szerző
elénk tárt? Az utolsó történet, az "Utalvány",
egy talán napjainkban játszódó történet.
400 Ft helyett 200 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/williemorgenthaler
utolsopercek/

William Morgenthaler: Ezüst égbolt (e
book)
Két konkurens cég egymás elleni harcát
mutatja be a mű. Egyszerű, hétköznapi
emberekkel, sorsokkal, cselekményekkel,
viszont a gyilkosságok sem maradhatnak ki
belőle. Ez fűszerezi meg a történetet. A sok
titok és rejtély a könyv végére mindmind
megoldódni látszik.
1 500 Ft helyett 600 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/williammorgenthaler
ezustegbolt/

Balogh Zoltán Csépányi Orsolya
Kozma Norbert és Ócsai Norbert:
Kártyavető (ebook)
Miután Rozika alaposan gondját viselte
Gyulának, a férfi elégedetten terült el a
lakókocsiba bepréselt kétszemélyes
kanapén. A nő, bár megkapta a fizetségét,
továbbra is gondterhelt képet vágott...

0 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/baloghzoltan
csepanyiorsolyakozmanorbertesocsainorbert
kartyaveto/
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Knizner B. Sylvia: Etikából elégtelen +18 (e
book)
Amikor egy jó kiállású, magas, erős, domináns,
szexcentrikus férfi áll egy visszafogott, védtelen lány
előtt, nem csoda, ha a lány porrá hullik, és feladva
józan gondolkodását, visszafogottságát,
átformálódik egy telhetetlen vadmacskává. De mi
várható egy etikát tanító, de az etikát semmibe vevő
pasitól, akit a szíve helyett a férfiassága irányít?
1 099 Ft helyett 799 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/kniznerbsylviaetikabol
elegtelen/

Knizner B. Sylvia: Fatum sorozat 3 kötete 2
könyv áráért. (ebook)
Hottner Alexander nyomozó kemény,
magabiztos, komor jelenség. Igazságérzete és
megszállottsága munkája iránt felülír benne
minden mást. Mikor kollégájának lányát egy
deviáns üldözi, bármire képes, hogy megállítsa
a gyilkost, és megmentse tőle Anitát.....

3 könyv
2 áráért

2 100 Ft helyett 1 400 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/kniznerbsylviaegoero
fatumtumihifatumvoxfatorum3ebook/

Knizner B. Sylvia: Fatum  Sylvia (e
book)
A Fatum sorozat 4. kötete.
Sylvia negyvenes, alig befutott írónő,
háziasszony, anya és feleség. Főszerkesztője
elintézi, hogy új könyvének megírása előtt
nyomon követhesse a rendőrkapitányság
legjobb emberének, Hottner nyomozónak a
munkáját. Eltűnt gyerekek után nyomoznak,
és a szálak egy idősebb férfihez vezetnek.
1099 Ft helyett 899 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/kniznerbsylviafatum
vegzetebook/
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Körmendi Zoltán: Isteni program II. –
Daniela hagyatéka (ebook)
Mennyi pénz kell világunk megmentéséhez?
Két lány, akik egymás ellenpontjai…
A Föld átellenes féltekéjén, ugyanakkor
születtek, hasonló képességekkel, de
ellentétes töltéssel, vérmérséklettel… ők
lennének a jó és a gonosz? Vagy
ugyanazért a célért küzdenek?
990 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/kormendizoltanisteni
programiidanielahagyatekaebook/

Stephanie Ford: Szemétkirálynő 1
2. (ebook)
Az öreg királynő meggyilkolása, és a
kis Lisara hercegnő eltűnése után
Deara három új trónörököst választ.
Legnépszerűbb közülük a butuska
Odelia Istvara. Egy tartományúr
elindul, hogy megismerje őt.
990 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/stephanieford
terhurokebook/
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Tiszlavicz Mária: Duplacsavar (ebook)
Amy remek színésznő, mindent tud a
fegyverekről, és ki nem állhatja a rendőröket.
Szeretője egy kétes üzletet készül megkötni,
amikor meggondolatlanságában balesetet
okoz Klagenfurt határában, majd lelép a
helyszínről. Amy kénytelen egyedül
szembenézni a rendőrökkel, ráadásul az
egyik nyomozó azonnal kikezd vele.
950 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/tiszlaviczmaria
duplacsavarebook/

Hallie Nadal: Megmajmoltak ébredése
(ebook)
Hallei kissé kényszeres, de megkapó
jelenség. Egyetlen vágya: egy férfi. Amikor
négy marcona gengszter betuszkolja őt
egy BMW hátsó ülésére, félő, hogy vágya
túlzott mértékben teljesül. Szorult
helyzetében kiderül, mit érnek az
évtizedes barátságok.
990 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/hallienadal
megmajmoltakebredeseebook/

Saláth Barbara: Rongyos Királyság
(ebook)
A novellák a múltból haladnak a jelen felé,
hogy a kötet második részében a jövőbe
repítsék az olvasót. Az elgondolkodtató,
helyenként humoros történetek között, a
díjnyertes munkák mellett helyet kaptak
olyanok is, amelyek első ízben kerülnek a
nagyközönség elé.
0 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/salathbarbararongyos
kiralysagebook/
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Erica Tailor: A bérgyilkos I. rész
(nyomtatott)
Könnyed esti kikapcsolódás. Akció,
szerelem, humor, romantika, titkok és
árulás. Nyári estére könnyed
kikapcsolódás, egy egyéjszakás kaland,
mert a történet visz magával, és nem
lehet letenni a könyvet...
1 500 Ft
http://ekonyvbolt.eu/termek/ericatailora
bergyilkosiresz/

Kiállítóterem 3 (nyomtatott)
Kedves olvasó, amikor kinyitja a
könyvet, belép egy kiállítóterem
ajtaján. Végigsétálhat a képek
közt, és egy pillanatra megállva
egyegy alkotásnál, egy
varázslatos világba nyerhet
bepillantást.
8 000 Ft
http://ekonyvbolt.eu/termek/kiallitoterem3
nyomtatott/
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Leona Dico: Te is lehetsz gyilkos
(nyomtatott)
Két párizsi diáklány különös pályázatot
tesz közzé az interneten. Nem is sejtik,
hogy tanárnőpukkasztó tréfájuk
nemsokára egy ártatlan ember életébe
kerül.
1 600 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/leonadicoteislehetsz
gyilkosnyomtatott/

Makra Árpád: Grafománia
(nyomtatott)
Tartalom: A válság, Fájni „fog”, ARATÁS,
GASZTROFÉTIS, MEMENTO MORI,
Pornódium, PÁNIKBUNKER, Hetedik
emelet, Toxikus decízió, Öngyilkosok
gyilkosa, Pszichogenezis, Rossz döntés,
Dea, Grafománia
1 200 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/makraarpad
grafomanianyomtatottbevezetoaron/

Tausz György: Retró kaják
(nyomtatott)
Majdnem minden receptajánlás rövid
történelmi áttekintést is ad az ételek
keletkezéséről, elterjedéséről és konyhai
felhasználásáról. A leírások rövid
ismertetőkkel kezdődnek, melyben
találunk konyhatechnikai tanácsokat is.
1 099 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/tauszgyorgyretro
kajak/
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Jalcs Irén: Szeretet szőttes
(nyomtatott)
A szívnek dobognia kell! (részlet)
Hosszú sikító hang. Fejemben érzem,
mintha a homlokomon futna végig. Jó
mélyen, fájdalmat vésve fejembe. Szemem
nagyra kerekedve a monitort nézi az
üvegfalon keresztül. Vízszintes vonal fut a
képernyőn, majd csend...
2 600 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/jalcsirenszeretet
szottes/

Knizner B. Sylvia – Tomi (nyomtatott)
Egy fiatal lánynak, akit anyja magával cipel
kapcsolatról kapcsolatra csupán egyetlen
biztos pont van az életében, Tomi a
nagybátyja. Ám az azelőtt bátor lány, már
nem a régi, nehezen birkózik meg a testvérek
folytonos vitájával, és nehezen tudja
eldönteni, ki mellé álljon. Pedig anyját jól
ismeri, ám nagybátyja sötét múltja csak
lassan bontakozik ki előtte.
2990 Ft
http://ekonyvbolt.eu/termek/kniznerbsylviatomi
nyomtatott/

Knizner B. Sylvia: Elrabolva (nyomtatott)
Mit tehet egy édesanya, ha fegyvert szegeznek a
fejéhez, és arra utasítják, hogy hagyja magát és
tinédzser lányát elrabolni? Mit tehet, ha elzárják
az élete, a férje elől, és azzal fenyegetik, tegyen
meg mindent annak érdekében, hogy lánya ne
sérüljön...
2 690 Ft
http://ekonyvbolt.eu/termek/kniznerbsylviaelrabolva
nyomtatott/

11

Tamás Anita: Álmodni luxus?
(Nyomtatott)
Egy küzdelmekkel, rejtvényekkel és válaszokkal
teli történet. Válasz olyan kérdésekre, mint
például, hogy hogyan lehet bekerülni a médiába,
mennyit lehet keresni, mi az, amit nem is
sejtenek a hallgatók, vagy, hogy a szerelem és a
karrier mennyire fér meg egymással. És ami a
legfontosabb: ebben a rohanó, időtlen, utálatos
világban vajon luxuse még álmodni?

3 000 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/tamasanitaalmodni
luxusnyomtatott/

Botlik Richárd: VIII. Henrik angol király
magyar szövetségesei (nyomtatott)
A könyv elsődleges célja az volt, hogy VIII.
Henrik és udvara diplomáciai levelezésének
magyar vonatkozású iratait, ezen
dokumentumoknak a 16. századi diplomáciai
folyamatokra gyakorolt hatásait vizsgálja. A
Tudordinasztia híres uralkodójának regnálása
a magyar történelem korszakhatárára (a késő
középkor végére és a kora újkor elejére) esett.
3 000 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/botlikrichardviiihenrik
angolkiralymagyarszovetsegeseinyomtatott/

Igó Norbert Krisztián: A Szerelem bajnoka
Rudolf a tizenéves focista minden vágya, hogy
meghódíthassa élete szerelmének a szívét.
Azonban az egyik éjszaka, az NB l. osztályban
szereplő DVSC csapatába vágyó fiú, a helyi
szórakozó helyen szembetalálja magát
Zsófival, aki totál összezavarja a focista életét.
2 200 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/igonorbertkrisztiana
szerelembajnokanyomtatott/
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Csáji Lajos: Életképek a végekről
(nyomtatott)
Mostanában nagy divat lett a megszűnt
határőrségről beszélgetni, cikkezni, sőt,
dokumentumfilm is készült nem is egy, bemutatva
annak előnyét, hátrányát, de mindenképp
igyekezve kiemelni annak negatív hatásait.
Kényesen kerülve a feladatok első vonalban
történő ellátását méltatni.
2 500 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/csajilajoseletkepeka
vegekrol/

Csáji Lajos: Emlékeim kőhalmaza
(nyomtatott)
Az élet alkonyán számvetést tettem az elmúlt
időkről a velem történt legfontosabb
eseményekről. Az életutam arra késztetett,
hogy versben fogalmazzam meg a velem
történt eseményeket.
1 400 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/csajilajosemlekeim
kohalmazanyomtatott/

Olive Green: Nap, Hold, Csillagok
(nyomtatott)
28 oldalas feketefehér, kifestővel illusztrált
verseskönyv az egészen picik számára
például Altatódal formájában, a picit
nagyobbacska ovisokig. Tanulhatnak
könnyen megjegyezhető versikék által az
évszakokról, napszakokról, sőt
megtudhatják mitől futnak el a bacik.
1 500 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/olivegreennaphold
csillagok2/
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William Morgenthaler: Nerefid A
vezér és a pusztító (nyomtatott)
Miután az ismert régészprofesszor kaput
nyit a túlvilágra, ezernyi démon szökik át
az átjárón, akik rászabadulnak Nerefid
városára, hogy az embereket megszállva
azoknak természetfeletti képességeket
adjanak.
3 200 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/william
morgenthalernerefidavezeresapusztito/

Hugyecz Roland: 6852 – A Polgárháború
éve (nyomtatott)
A távoli jövőben az emberiség kirajzott a
csillagok közé, tele reménnyel és büszkeséggel.
De nem úgy alakultak a dolgok, mint ahogy
eltervezték. A Föld szülöttei előre jutottak ugyan,
azonban fokozatosan megszűntek azok lenni,
mint akik egykoron voltak.
1 750 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/hugyeczroland6852a
polgarhaboruevenyomtatott/

G.P.Smith & Gabriel O’Grande: Átváltozás
(nyomtatott)
A történet lebilincselő, érdekes mese, amely bár a jelenben
játszódik, elvezet minket egy afrikai törzs múltjába,
varázslatába, mítoszába. Erre a fonalra felépítve ismerjük meg
a főhős küzdelmét azokkal a lényekkel, akiknek néhány tagja
védi az embereket, egy másik csapat viszont az elnyomásukért
küzd... (Kate Pilloy)

2 000 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/gpsmithgabrielogrande
atvaltozasnyomtatott/
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Gerőcs Hilda: Lélekbűnösök 1. rész
(nyomtatott)
Egyetlen kérdés: Eladhatja egy 16 éves lány
milliókat érő lovardarészét mézes beszédű,
minden hájjal megkent, deresedő hajú
üzlettársának, Cs. T.nek?
Hát, persze hogy igen!
Hisz Cs. T. mellett állnak bíróságok, gyerekkori
ügyvédbarátok, koncra éhes amerikai
üzletemberek – akiknek már csorog a nyáluk a
pénz után, csak hát…
3 600 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/gerocshilda
lelekbunosoknyomtatott/

A rettegés hajnala – Antológia
(nyomtatott)
Az Ebook Könyvház és Kiadó által kiírt
pályázatra beérkezett, nyertes művekből
összeállított antológiát tartja a kezében, mely
nem szűkölködik izgalmakban, rejtélyekben,
gyilkosságokban, de kevésbé félelmetes
műveket is elrejtettünk benne.
1 500 Ft
http://ekonyvbolt.eu/termek/arettegeshajnala
antologianyomtatottkiadas/

Habosbabos életünk avagy Nevessünk
együtt a bajomon (nyomtatott)
A Habosbabos életünk avagy Nevessünk
együtt a bajomon című pályázatunkra
beérkezett művekből összeállított
antológia.
1 000 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/habosbaboseletunk
avagynevessunkegyuttabajomon2/
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Dévai Tiborné: Szalmacsuhé díszek
gyűjteménye a természet ajándéka
(nyomtatott)
A könyv 110 oldalon keresztül 30 db
szalma – csuhé dísz készítését
mutatja be részletes ábrákkal és
szövegmagyarázattal.
1 500 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/devaitiborneszalma
csuhediszekgyujtemenyeatermeszetajandeka
2/

Döbrössi Adrienn: Karácsonyi
varázslat (ebook)
Nyomtatható, vágható, ragasztható…..
Karácsonyfa és ajtódíszek
elkészítéséhez nemcsak kicsiknek…
Memóriakártya, színező, fényképtartó,
ablakdísz, képeslap… ez mind egyben,
ebben a füzetben!
800 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/dobrossiadrienn
karacsonyivarazslat/
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Rendelje meg egyedi fényképes naptárát!
12 oldalas falinaptár, minden hónap névnapokkal és ünnepekkel
ellátott. A kezdőoldalon az aktuális évszám látható.
Küldjön emailben (info@ekonyvbolt.eu) 12 db fényképet, megjelölve
melyik fényképet, melyik hónapnál szeretné látni, és mi elkészítjük
Önnek a falinaptárat az alábbi kivitelben:
Méret: A4
Tájolás: Álló
Papír: 135 gr matt műnyomó papír
Nyomás: 4+0 szín
Kötészet: fejnél fém spirálozva, 400 gros hátlap kartonnal, naptár
akasztóval
1 db rendelése esetén 2 990 Ft/db
4 db rendelése esetén 2 390 Ft/db
8 db rendelése esetén 2 190 Ft/db
Az ár a szállítási költséget nem tartalmazza, az a mindenkori postai díjszabás alapján kerül
felszámításra!
http://ekonyvbolt.eu/page/2/?s=falinapt%C3%A1r
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Amatőr Írók Klubja: Karácsonyi
történet (ebook)
Patrícia és kislánya Cintia élete tavaly
karácsonykor tragikus fordulatot vett,
meghalt a szeretett férj és apa. Cintia
egy év elteltével sem tudja feldolgozni
apja halálát. Karácsony van, ő csak egy
dolgot szeretne kérni: visszakapni az
apukáját.
200 Ft
https://ekonyvbolt.eu/termek/karacsonyi
tortenet/

Minden könyvnél megjelentettük a linket, ahol a termék közvetlenül
elérhető, rendelhető, de a könyvek megkereshetők a http://e
konyvbolt.eu oldalon.
Kérdés esetén: info@ekonyvbolt.eu
Az oldalon történő vásárlás menete nagyon egyszerű. A vásárlás
történhet regisztrált illetve vendég vásárlóként.

Ingyenes könyvek letöltése

A leírtak szerint járjon el a megrendelésekor, s a megrendelése
elküldése után maradjon a Pénztár oldalon, és a “Rendelés részletei”
alatt megtalálja a letöltő linkeket, illetve email fiókjába kapott
visszaigazolásában is megtalálja a letöltési linket. Amennyiben ez
nem történik meg, kérem jelezze felénk, és javítjuk a hibát.
Impresszum:
Emagazin:
http://emagazin6.webnode.hu
Szerkesztő: Knizner B. Sylvia
Email: emagazin.sylvia@gmail.com

Kiadó:
http://ekonyvbolt.eu
Főszerkesztő: Szabó Erika
Email: info@ekonyvbolt.eu
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