
Könyvet 
keres?
A megoldás: 

FELVIDÉKI 
KÖNYVKERESŐ
SZOLGÁLAT!
Felkutatjuk!
Beszerezzük!
Elküldjük!
Hívja ingyenes 
könyvkereső 
szolgálatunkat:

0800 11 33 22
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Elmúlt az esztendŒ egyik legkedveltebb
idŒszaka, a nyár – de a természet újabb 
csodával kápráztatja el a figyelmünket: noha
még csak az indián nyár legszebb pillanatait
éljük, közeledik az ezer színt hozó Œsz! 

A természet folyamatosan változik – 
és a Családi Könyvklub is ennek meg -
felelŒen próbálja megnyerni az Ön szívét!

Jó könyvek, szórakozás, aktív kikapcsolódás! Legújabb könyvajánlatunkban
is hemzsegnek a meglepetések, bestsellerek versenyeznek az Ön kegyei-
ért, könnyedség és játék, kipihent lendület jellemzi most is a Könyvklubot! 
Tartson velünk - válasszon egy jó könyvet családjának!

Kellemes őszi időtöltést, jó szívet, családias hangulatot kíván 
a Családi Könyvklub munkatársai nevében

Győry Attila 
a Családi Könyvklub kereskedelmi vezetŒje

Kedves Könyvbarát! Egy szenzációs
Könyvklubos
ŐSZI KEDVEZMÉNY
a könyvesboltjaink vásárlóinak:

„Törzsvásárlói” kártya!
Ha már van Önnek - HASZNÁLJA KI! Még nincs?
VÁSÁROLJON a Családi Könyvklub dunaszerdahelyi könyves-
boltjaiban, s megajándékozzuk Önt egy
„Törzsvásárlói” kártyával!

A kártyával  -5% kedvezményt biztosítunk Önnek már
a kedvezményes Könyvklub árakból!

2018 szeptember 17. (hétfŒ) 18.00 óra

Dunaszerdahely, VMK kisterem 

MIKOR és HOL?

Ferenczi Klaudia 
TEREMTSD MEG MAGAD

ÁLOMÉLETED! 
című könyvének bemutatójára!

                   
2018 szeptember 18. (kedd) 18.00 óra

Dunaszerdahely, VMK kisterem 

2018 szeptember 19. (szerda) 18.00 óra

Dunaszerdahely, VMK kisterem 

     

MIKOR és HOL? MIKOR és HOL?

A dunaszerdahelyi járás-
ban, Gellén él családjával.

Személyes tapasztalatait
és tudását átadva

szeretne másoknak is hitet
és reményt adni, min-

denkit változásra biztatni. Ferenczi Klaudia

Ez a könyv azért szü-
letett meg, hogy motivál-
ja, inspirálja azokat az
embereket, akik egy
szebb, boldogabb életre
vágynak. Ez a könyv
maximális, garantál
segítséget nyújt Önnek!

* Korlátainkról, téves berögződéseinkről... 
* A pozitív gondolkodás hatásairól...
* Szokásainkról, az önfegyelemről...
* Változtass és az életed is megváltozik

Beszéljünk róla!

Lakatos Levente - Barbibébi
címı könyvének bemutatójára!

A magyar könyvolvasók szavazatai alapján
háromszor kapott  Aranykönyv-díjat és
háromszor választották a Magyar Könyvek
Viadalán “Az év írójának”. 
A népszerű Glamour magazin olvasói a
legsármosabb magyar férfinak választották.
Regényei a thriller és a modern, erotikus-
romantika műfajában íródnak

Lakatos Levente

Találkozzon Ön is napjaink egyik legnép-
szerıbb magyar bestseller - írójával!

Dr. Ali 

2012 óta sebészorvos
Dunaszerdahelyen.
Sziriából érkezett, 
édesapja Damasz-
kuszban mérnök, édesanyja tanárnő. Dr. Ali
palesztin származású feleségével és két
gyermekével él Dunaszerdahelyen. Arabul,
szlovákul, angolul, franciául és oroszul
beszél. Dr. Ali és családja - természetesen 
muszlim hitű.

A TÉMA -  több, mint izgalmas!
Beszélgessünk a migránsokról, a

háborús Szíriáról, a terrorizmusról,
beszéljünk a muszlimok és a
keresztények kapcsolatáról,
beszélgessünk a családról,

és a kölcsönös elfogadásról...

Mi a véleménye mindezekről Dr. Alinak 
és Önnek?

A Családi Könyvklub és a dunaszerdahelyi VMK szeretettel meghívja Önt és barátait: 

szeptember 17. szeptember 19.

Legyen Ön is a Családi Könyvklub vendége! Töltsünk el együtt egy pompás estét!

Ki Dr. Ali?

szeptember 17. szeptember 18. szeptember 19.
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Robert Aldrich
Birodalmak tündöklése és bukása

Érdekli Önt a TÖRTÉNELEM? 
TURBÓ-történelem + 285 színes képpel!

A legfrissebb történelmi kutatásokat felhasználó, lenyűgöző szí-
nes illusztrációkkal gazdagított könyv végigvezeti az olvasót az
újkori birodalmak konfliktusokkal, kegyetlenséggel, heroizmus-

sal, nagy felfedezésekkel és különleges teljesítményekkel
teli történetén. 

Kötve, 320 oldal, 29 x 23 cm, Ára: 30,00 €

lexikonok, ajándékalbumok www.konyvklub.sk

Nemzettörténetek
Hogyan alakult ki a nemzetek identitása?  

A Nemzettörténetek elsőként mutatja meg
belülről a múltat, ahogy az egyes országok

kutatói látják. Megtudhatja, miért erős az
Egyesült Államokban a történelem nélküli

ország mítosza, és miért becsülik nagyra a tör-
ténelmet Kínában... Egyes országokra, például

Egyiptomra és Görögországra nyomasztó súly-
lyal nehezedik dicsőséges régmúltjuk, mások-

nak, például Németországnak fel kell dolgozni-
uk a közelmúlt fájdalmas emlékeit. Ahhoz, hogy

megismerjük a világot színesítő, de békéjét
néha veszélybe sodró ellentétek okait, meg kell

értenünk e mélyebb történelmet.  

Kötve, 320 oldal, 25 x 19 cm, Ára: 25,00 €Rendelési kód:400
12,99 Eur

Rendelési kód:401
12,99 EurRendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

Bihari Péter
1914 A nagy háború száz éve

Az I. világháború a XX. század I. őskatasztrófája lett, amely
gyökeresen alakította át Európát és az európaiak életét. 

Ez a könyv a résztvevők szemével, személyes sorsok sokasá-
gán keresztül mutatja be az I. világháború teljes történetét.

Felsorakoznak a névtelen frontharcosok a kor katonai és
politikai vezetői, mint De Gaulle és Hitler, Rommel és Zsukov,
Montgomery és Truman. Miként látta a sorsfordító négy évet

a magyar Karinthy, Ady és Babits, a német Thomas Mann, a
cseh Hasek?  A kötet alapvető tematikus felépítése lehetővé

teszi, hogy a magyar események beágyazódjanak a háború
egyetemes történetébe, és hogy a megszokottnál nagyobb

teret kapjanak a hátország gazdasági, társadalmi, politikai
és kulturális folyamatai.

Kötve, 574 oldal, 25 x 17 cm, Ára: 17,00 €

Madeline Puckette
A bor nagykönyve

A könyv a sznobizmust félretéve, közérthető módon
magyarázza el, hogyan kóstolja, miként ismerje fel a

kiváló minőséget és hogyan találjon olyan bort, ame-
lyet alkalomtól függetlenül szeretni fog...

Kötve, 240 oldal, 24 x 20cm, Ára: 20,00 €

Rendelési kód:405
14,99 Eur

Rendelési kód:406
17,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Válassza Ön is a TORTÉNELMI KRÓNIKÁK legnépszerıbb köteteit!

John Rogerson
Ószövetségi 
uralkodók krónikája
Pátriárkák, bírák és 
királyok története
Fontos kézikönyv és remek tör-
ténelmi olvasmány. Az ókori
Izrael uralkodóinak származá-
sa, uralkodásuk fontosabb ese-
ményei és bibliai vonatkozásai.
Beszámoló a jelentősebb pró-
féták tetteiről, bibliai idézetek
és magyarázatok.

Kötve, 208 oldal, 26 x 20 cm,
Ára: 25,00 € 

David Warnes
Orosz cárok 
krónikája
Az orosz birodalom 
uralkodóinak története
26 cár részletes életrajza a biro-
dalomépítő Nagy Ivántól a bol-
sevikok által agyonlőtt
II.Miklósig. A leghíresebb cárok,
cárnők, zsarnokok és reforme-
rek furcsa személyeinek leírása.

Kötve, 224 oldal, 26 x 20 cm,
Ára: 25,00 € 

Philip Matyszak
A Római Köztársaság
krónikája
Az ókori Róma vezetői
Romulustól Augustusig
A köztársasági kor 57 kiemelkedő
alakjának életrajza, cselekedetei.
A római történelem kiemelkedő
eseményeinek részletes bemuta-
tása az etruszk háborútól
Spartacusig, Hannibáltól
Kleopátráig.

Kötve, 240 oldal, 26 x 20 cm, 
Ára: 25,00 €

Rendelési kód:402
12,99 Eur

Rendelési kód:403
12,99 Eur

Rendelési kód:404
12,99 Eur

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!
Ez, igen!ÚJ!

www.konyvklub.sk

Regisztráljon és Rendeljen webáruházunkban és az Ön nevéhez csatolunk egy ONLINE - Törzsvásárlói kártyát, amely a

Könyvklub árakból további – 5 % BÓNUSZT biztosít Önnek!

+ AJÁNDÉK: Regisztráljon és Rendeljen webáruházunkból és töltse le az  online-bónusz ajándékainkat:

Ingyenes, 10 részes “REJTVÉNYMÁNIA” e-book izgalmas rejtvényekkel! 

Ingyenes, 30 részes “RECEPTÖZÖN” e-book egészséges ételekkel!

Várjuk Önt szeretettel a www.konyvklub.sk webáruházban, ahol  1 perc alatt regisztrálhatja magát, s a kedvezmények, egy jobb,

kényelmesebb, gyorsabb szolgáltatás - és persze a letölthetŒ ajándékok... valamint a  - 5% bónuszkedvezmény Önre vár! 

Csatlakozzon Ön is a Felvidék 
legnagyobb, legkedveltebb 
könyves webáruházához!

Kattanjon ránk és

REGISZTRÁLJON!
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ezoterika

Berente Ági: Angyalok könyve
*Angyalok között * Angyalok útján
Hogyan lépjünk kapcsolatba az angyalokkal? Spirituális elmél-
kedés a föld és ég kapcsolatáról. Az angyali kommunikáció a lélek
nyelve, nem a szavaké. Égi üzenetek, halk súgások, megérzések,
bizonytalan bizonyosságok…A válaszok hullámhosszát a tudatos
agy nem képes befogni. Megtörténnek. Itt vannak. Látja, hallja,
tudja – megcselekszi. Működik az isteni igazságszolgáltatás…

Fűzve, 3 x 206 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 10,50 € 

ÉN könyv
365 ötlet, hogy jobban érezd magad!

Készen áll, hogy jobbá tegye a saját életét? Napi egy apró tett és döntés
elég ahhoz, hogy az élete rendezettebb, boldogabb legyen. 

Fűzve, 300 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 14,50 € 

A halál utáni élet
A kötetben közreadott történetek segítenek feldolgozni a
halál tabu-témáját, és megérteni, hogy a halál nem a vég,
hanem egy új kezdet.
A holtak köztünk járnak
Egy testben több lélek élhet.. Miért maradt itt oly sok szellem?
Hogyan változtatják helyüket? Hogyan szabadulhatunk meg tőlük?
Ami itt feltárul, talán arra készteti Önt, hogy elgondolkozzon azon a
lehetőségen, hogy valóban van élet a halál után! 

Fűzve, 2 x 176 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 6,50 €

Coué: Elméd gyógyító hatalma

A pozitív gondolkodás tudományának és a lélek erejével való
gyógyításnak a kiindulópontja. Coué hiteles és elismert módszere az

alábbi betegségek kapcsán: reuma, asztma, bénulás, dadogás, feké-
lyek, daganatok, szemproblémák, emésztőszervi bajok, szívproblémák,

bőrelváltozások; lelki problémák terén: búskomorság, kedvetlenség,
hitvesztettség, szorongás, kishitűség. A könyv szakmai bevezetőjét

Szabó Lajos atya, lazarista missziós pap írta, aki sok, szinte menthetet-
len betegnek adta vissza életét a természetes gyógymódok és a Coué

módszer alkalmazásával. 

Fűzve, 173 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 13,50 €

A rezonancia törvénye
Ha kívánságaink eddig nem teljesültek, ha vágyainkat nem tudtuk

valóra váltani, ha bizonyos dolgok akaratunk ellenére történtek
velünk, ha boldogtalanok vagyunk vagy kudarcot vallottunk, a rezo-

nancia törvénye mindenre megoldást jelenthet. Ha megértjük ezt a
törvényt, és rájövünk, hogyan használhatjuk, bármit elérhetünk! 

Fűzve, 173 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 7,50 €

Rolf Dobelli
Egy jobb élet mıvészete
52 meglepő út a boldogsághoz
A boldogsághoz számos, sokszor meglepő út vezet. A szerző a
legjobb 52 gondolkodásjavító eszközt varázsolja elénk,
amelyek segítenek, hogy könnyebben szálljunk szembe a
21.század kihívásaival!

Fűzve, 210 oldal, 24 x 16 cm, Ára: 9,50 €

Ferenczi Klaudia
Teremtsd meg magad áloméleted!

„Ha el tudod képzelni, meg tudod valósítani.
Ha meg tudod álmodni, képes vagy valóra váltani.”

Ez a könyv azért született meg, hogy motiválja, inspirálja azokat az
embereket, akik egy szebb, boldogabb életre vágynak.

Kötve, 324 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50 € 

Rendelési kód:407
11,99 Eur

Rendelési kód:408
5,99 Eur

Rendelési kód:409
12,99 Eur

Rendelési kód:412
7,99 Eur

Rendelési kód:413
6,99 Eur

Rendelési kód:410
4,99 Eur

EZ TETSZENI FOG!

Rendelési kód:411
12,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

2 kötet
együtt

3 kötet
együtt

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Könyvbemutató: szeptember 17.
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GYÓGYÍTÁS - FŰBEN FÁBAN ORVOSSÁG!

Rendelési kód:414
2,99 Eur

Rendelési kód:415
2,99 Eur

Rendelési kód:416
2,99 Eur

Berente Ági
A gyógyító természet
Gyógymódok, gyógynövények és
gyógyhatásaik, teák, gyógyfőzetek,
fürdők és gyógykúrák
Környezetünk rengeteg lehetőséget kínál
betegségeink leküzdésére, külső és belső
harmóniánk megteremtésére.

Fűzve, 208 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 € 

Berente Ági
A méregtelenítés kézikönyve
Vannak káros anyagok és erős csábítások,
melyek könnyű, gyors kábulatot ígérnek,
megszerezve maguknak ezzel a lelket. Hogy
fontos-e emiatt időnként kitisztítani a szervezetet, a
lelket, döntse el Ön! Csak Ön tudja, mennyi és milyen
görcsöt nyelt le élete folyamán, s azt is csak Ön
tudja, hurcolni akarja-e tovább, vagy megválni attól,
ami hátráltatja a továbbhaladásban...
Fűzve, 206 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 €

Berente Ági
A test és lélek gyógymódja
Az izmok erejének koncentrálása, a test súlyá-
nak a lábakba vagy éppen a felsőtestbe irányítá-
sa bámulatosnak mondható cselekedetekre tes-
zik képessé az embert. A természet folyamato-
san küldi impulzusait, jelzéseit, melyekkel
meg kellene tanulnunk bánni, de
mindenekelőtt megérteni azokat.

Fűzve, 230 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 €

Berente Ági
Házipatika
Népi gyógyászat és házi módszerek
A népi gyógyászat igen sokféle megoldást ismer az
egyes betegségekre, nyavalyákra, kellemetlen tüne-
tekre. Együttműködik a szervezettel, s nem megölni
akarja a betolakodókat. A szervezet öngyógyító folya-
matát ébreszti fel, és hagyja, hogy megtegye, amire
képes.

Fűzve, 208 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 € 

Rendelési kód:418
4,99 Eur

Rendelési kód:420
14,99 Eur

Rendelési kód:421
7,99 Eur

Rendelési kód:422
13,99 Eur

Rendelési kód:423
12,99 Eur

Új német nyelvkönyv + kisszótár
Könnyen, egyszerűen és gyorsan!
A német nyelv alapos elsajátításának könnyű és gyors módszere
mindenki számára

Fűzve, 205 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 7,50 €

Dr. Gyarmati Zsuzsanna
Rejtélyek? Talányok?
Tudomány!
Érdekes, kihívásokkal teli feladatok 13 éves
kortól szinte mindenkinek.

A mindennapokban előforduló rejtélyek, felad-
ványok megoldása sokszor nem tűnik kézenfek-
vőnek, de mindegyiknek van egyszerű, tudomá-
nyos megfejtése, csak rá kell jönni! A könyv
második részében az első rész feladványait
olvashatja. A betűk összekeveredtek benne, mely
kihívást jelent az olvasó számára. Sok vicces per-
cet szerezhet vele magának és családjának is. 

Fűzve, 150 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 9,50 €

Philip Zimbardo
Pszichológia mindenkinek
Zavarok, terápiák, stressz, stratégiák
Ismerkedjen  meg szórakoztatóan mindazzal, amit
a pszichológiáról tudni kell. A szerzők a kritikus gon-
dolkodást fejlesztő feladatokkal segítik, hogy az
elsajátított tudást a mindennapi életben Ön is alkal-
mazhassa.  A Pszichológi mindenkinek nem véletle-
nül szerepel a világ főiskoláin, egyetemein a kötele-
ző olvasmányok listáján.

Kötve, 223 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 16,00 €

Giles Sparrow
Géniusz teszt 
Zseni vagy? Küzdj meg a legnehezebb
elméletekkel!
Teszteld az ismereteidet - s tanulj meg úgy
gondolkodni és beszélni, mint egy zseni!
A Géniuszteszt próbára teszi tudásodat a
tudomány, a művészet, a filozófia és a politi-
ka legnagyobb felvetéseiről - majd érthetően
el is magyarázza, mit érdemes megjegyezned
az egészből. 

Fűzve, 219 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 13,50 €

Barbara Allan
A testbeszéd enciklopédiája
Mondanivalónkat a beszéden kívül gesztusaink,
arcjátékunk, testtartásunk – összefoglalóan a test -
beszédünk – közvetíti, erősíti meg vagy cáfolja.
Aki ennek tudatában van, az sokkal hatékonyabban
kommunikál. Ha érti és érzékeli ezeket a sokatmondó
jeleket, lényegesen többet tudhat meg a másik szán-
dékáról, mint ha csupán a szavaira hagyatkozna. 

Kötve, 358 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 17,50 €

Tanuljunk angolul! + kisszótár
Könnyen, egyszerıen és gyorsan!
Az angol nyelv alapos elsajátításának könnyű és
gyors módszere mindenki számára.
Fűzve, 207 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 7,50 € 

Paul Ginnis
Tanítási és tanulási receptkönyv
Az izgalmas és élvezetes tanulás eszközei
A Tanítási és tanulási receptkönyv olyan gyakorlati tantermi
stratégiákat mutat be, amelyek képessé tesznek bennünket
arra, hogy megfeleljünk a különféle tanulási stílusok követel-
ményeinek, ösztönözzük saját kreativitásunkat, színessé
tegyük tanítási gyakorlatunkat, kihívások elé állítsuk a
tehetségeseket - és a rendbontókat.

Fűzve, 374 oldal, 29 x 21 cm, Ára: 17,00 €

Rendelési kód:424
14,99 Eur

Rendelési kód:417
2,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:419
4,99 Eur

Nyelvtanulás - könnyen, egyszerıen és gyorsan!

2 kötet
együtt

2 kötet
együtt
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önképzés

Kurt Rieder
Legendás 
hadmıveletek a
II.világháborúban
A leghíresebb katonai akciókat
a kínzó szükségszerűség hívta
életre, és a legendássá vált
hadműveletektől nem keveseb-
bet vártak, mint komoly straté-
giai előnyök megszerzését, ese-
tenként a háború mentének a
megfordítását. 

Fűzve, 203 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 € 

HÁBORÚ-MÍTOSZ ÉS VALÓSÁG

Karl-Dietrich Wolff
A II.világháború
legnagyobb 
katonai átverései
A megtévesztő manőverezés nem
volt szokatlan gyakorlat a II. világ-
háborúban, mindkét oldal rends-
zeresen etette a másikat különféle
manipulációkkal. Létfontosságú
volt, hogy az üzenetek a leggyor-
sabban megérkezzenek, de még
fontosabb a titkosítás volt. 

Fűzve, 203 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 €   

Kurt Rieder
A II.világháború
legnagyobb 
katonai kudarcai
Mint a cím is mutatja, a könyv
a II. világháború legnagyobb
katonai kudarcairól szól. Nem
volt ettől mentes Erwin
Rommel sem, az egyik legzse-
niálisabbnak tartott hadvezér,
aki lehetetlennek tartotta a
normandiai partraszállást, s
ezért elutazott nyaralni...

Fűzve, 203 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 € 

Kínzások és
kivégzések 
története

Kínzások és
kivégzések
Magyarországon

A Ku Klux Klán
története

MegdöbbentŒ 
sorozatgyilkosságok

Rendelési kód:429
2,99 Eur

Rendelési kód:428
2,99 Eur

A BORZALOM ESSZENCIÁI!

Rendelési kód:432
4,99 Eur

Rendelési kód:431
2,99 Eur

Rendelési kód:430
2,99 Eur

Fűzve, 207 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 €

Álmodj rá egyet!
Az álmai megmondják, hogyan élje az életét!
Álmaink nem csupán véletlenszerű képek vagy esemé-
nyek, pontosan azonosítható okok váltják ki őket. Amikor
álmodunk, mélyebb, ösztönösebb szinten gondolkodunk,
mint ébren, sőt problémákat oldunk meg, csak éppen egy
sajátos jelképrendszerben. Elménk kódolva szól hozzánk:
figyelmeztet, segít és vezet életünk állandóan változó
helyzeteiben. Az álmokon keresztül azokra a gondokra
próbálja felhívni a figyelmünket, amelyeket szeretne meg-
oldani. Ahelyett hogy “aludj rá egyet”, akár azt is mond-
hatnánk: “álmodj rá egyet.”

Fűzve, 358 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 12,50 €

Rendelési kód:426
2,99 Eur

Rendelési kód:425
2,99 Eur

Rendelési kód:427
2,99 Eur

AKCIÓ!-50%

Kínzások és kivégzések, a fajtisztaság
alibizmusa alatt elkövetett gyilkosság-
borzalmak. Sorozatgyilkosok lelki élete
és erkölcsisége - kegyetlenség -  aligha-
nem egyidŒs az emberiséggel. ElŒdeink
hosszú évek kitartó munkájával lépérŒl-
lépésre létrehozták a legrafináltabb és
legkegyetlenebb kínzóeszközöket. A
sorozatgyilkosokat, aberrált fajgyılölŒket
eleinte a fantáziájuk gyötrik az aberrált
álmokkal, majd a valóság egyre inkább
összeolvad a képzelettel. ElŒbb vagy
utóbb aztán eljön az a pont, amikor a
beteg elme áthágja a szabályokat...

18
csak 

felnŒtteknek

18
csak 

felnŒtteknek

18
csak 

felnŒtteknek
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FÓKUSZBAN 
A CSALÁD!

Rendelési kód:434
17,99 Eur

Dr.Robert Richter - Eberhard Schäfer
Apukák könyve
Minden, amit a terhességről, a szülésről és az első
hármasban töltött évről tudni kell 
A kisbabával töltött első esztendő sok meglepetést tartogat. Ennek
megkönnyítése érdekében gyakorlati ötleteket adunk a kisbaba
kézbe vételét, hordozását és pelenkázását, valamint a szeretetteljes
babamasszázst és a szép játékokat illetően. Számos javaslattal
mutatjuk meg, hogyan tudnak szülőként a szülés utáni levertség és
az alváshiány ellenére is egymást szerető pár maradni.

Fűzve, 174 oldal, 22 x 16 cm, Ára: 12,50 € 

Riczu Anikó: Babakonyha
avagy a tudatos és egészséges hozzátáplálás fortélyai
Ez a könyv bemutatja, hogy gyermekünk tudatos és egészséges táplálása
egyszerű, könnyen kivitelezhető a mindennapokban, 77 receptet is kezedbe
kapsz színes ételfotókkal, amelyek többségét a család többi tagja is nyugodtan
fogyaszthatja.

Kötve, 203 oldal, 25 x 19 cm, Ára: 20,00 € 

Elizbeth Fenwick
Kismamák nagykönyve
A szülők gyakorlati kézikönyve a fogamzástól a
gyermek hároméves koráig
Az első olyan babakönyv, amely ábrákkal mutatja be
az édesanyáknak, hogyan kell ellátni, ápolni, gondo-
zni gyermeküket. Minden tudnivaló egy kötetben - a
terhesség kezdetétől a gyermek egészséges fejlődésé-
nek 3 éves szakaszáig.

Kötve, 263 oldal, 28 x 21 cm, Ára: 25,00 €

Rendelési kód:436
12,99 Eur

Rendelési kód:438
12,99 Eur

Rendelési kód:439
14,99 Eur

Rendelési kód:440
11,99 Eur

Európa furcsa halála
Bevándorlás...identitás...iszlám...
Mit tartogat számunkra a jövő?
A szerző testközelből kutatta a témát, és meg-
fordult azokon a helyeken, ahol a bevándorlók
partot érnek, és ott is, ahová végül eljutnak;
beszélt olyanokkal, akik örömmel fogadják
őket, és olyanokkal is, akik elzárkóznak tőlük.
Értékelése és víziója bár messzemenőkig szub-
jektív és a politikai korrektség sem feltétlenül jel-
lemző rá, ugyanakkor elvitathatatlan érdeme,
hogy olyan tapasztalatokat oszt meg olvasói-
val, melyeket csak kevesen ismernek a téma
szakértői közül.

Kötve, 368 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 13,50 € 

A 8 hetes vércukordiéta
Ez a könyv Önnek szól,  ha küszködik a súlyá-
val vagy a vércukorszintjével, és újra kézbe
akarja venni az egészségét!
Dr. Mosley elmagyarázza, miért halmozunk fel
veszélyes hasi zsírt, és megmutatja, hogyan
adjuk le gyorsan. Néhány elterjedt hiedelmet is
lerombol, például azt, hogy a fokozatos fogyás
mindig jobb, mint a gyors, vagy azt, hogy aki
gyorsan fogy le, elkerülhetetlenül visszahízik. 
Fűzve, 248 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50 €  

Szendi Gábor
Tévutak az orvoslásban 
Valóban hosszú életünk sorsszerű velejárója,

hogy öregkorunk utolsó éveit-hónapjait meg-
roskadva, elbutulva töltsük? 
Tényleg a mindennapos stressz okolható a
depresszió járványszerű terjedéséért? Biztos, hogy
aggódnunk kell magas koleszterinszintünk miatt?
Valóban feltétlenül oltassuk be magunkat influen-
zajárvány előtt? Mit nyerhetünk a rákszűrésekkel?
A Tévutak az orvoslásban nem vádirat - megoldáso-
kat is kínál. 
Fűzve, 359 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 13,50 € 

Merj hibázni! 
Hogyan változtathatod meg a világot,
hogy szerelembe esel a félelmeiddel
A könyv elvezeti Önt a saját személyes áttöré-
seihez, segít felismerni, hogy a valódi boldog-
ság és elégedettség elérhető, ebben a pilla-
natban. Világszerte megmutatta az előadá-
sain résztvevőknek is, hogy amikor elfoga-
dod a fájdalmad, a félelmed ahelyett, hogy
elnyomnád, felfedezed az eredendő kreativi-
tást és erőt, ami megállíthatatlan.
Fűzve, 309 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 13,50 € 

Lelki eredetı betegségek lexikona

A hagyományos orvoslást és a természet-
gyógyászat számos módszerét kiegészítve
különleges alternatívát kínál Önnek... 
A szerző bevezeti Önt az érzelmek mindmáig isme-
retlen világába, és megtanítja Önt nyitottá válni,
felfigyelni arra a kis csírára, amely testünkben meg-
foganva vírussá, bacilussá vagy daganattá fejlődve
elhatalmasodik rajtunk. Ha képes lesz az adott
betegséget feladatként megélni, és látni a belőle
származó tapasztalat hasznát az egész életére
nézve, akkor egészségét újra visszanyerheti.
Kötve, 351 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 12,50 €

Gutman Bea:  A lélek dolgai
Önfejlesztésről, kapcsolatokról és konfliktuske-
zelésről...Induljon el önmagához Bagdy Emőke,
Popper Péter, Szendi Gábor,  Böjte Csaba,
Ranschburg Jenő, vagy éppen  Vekerdy Tamás
segítségével. Az út végül összeér...

Hogyan hozhat ki magából többet, léphet át kor-
látain, és juthat el a legjobb lehetőségeikig?
Miképp képviselheti önmagát, saját értékeit és
érdekeit?  Ebben a kötetben ezeknek a kérdéseknek
a nyomába eredünk, nagyszerű MESTEREK irányí-
tásával.

Fűzve, 288 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50 €

Juan Pablo Escobar
Apám, a drogbáró
21 évvel a hírhedt "Medellín kartell" fejének
halála után - a főnök fia utazásra indul a múlt-
ba, amit nem választhatott, ami a sajátja,
hogy megmutathassa apja eddig ismeretlen
oldalát: egy férfi, aki elképzelhetetlen kegyet-
lenségre volt képes, miközben a családját a
végletekig szerette. Ez a fiú nem az apát pró-
bálja mentegetni,  hiszen a saját története is az
erőszak szövedékéből épül fel...

Fűzve, 513 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 13,50-€

Yuval Noah Harari
Homo Deus
A holnap rövid története...
Legyőztük a pusztító éhínséget. Megfékeztük a
gyilkos járványokat. Véget vetettünk az öldöklő
háborúknak. De mihez kezdjünk ezek után?
Kíséreljük meg legyőzni az öregedést? Próbáljuk
meg kicselezni a halált? Tegyük az embert isten-
né? A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár elgon-
dolkodtatóan és világosan vázolja fel az emberi-
ség lehetséges jövőit... 

Fűzve, 367 oldal, 24 x 17  cm, Ára: 17,00-€

Rendelési kód:443
11,99 Eur

Rendelési kód:435
17,99 Eur

ORBÁN VIKTOR
kedvenc könyve!

Rendelési kód:433
11,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

Rendelési kód:441
12,99 Eur

Rendelési kód:437
11,99 Eur

Rendelési kód:442
12,99 Eur
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Laila Shuakri: Perzsa szerelem
Váratlan lehetőséget kap Lidka: Kuvaitba utazhat ösztöndíjjal
egy egyéves nyelvtanfolyamra. Ott ismerkedik meg
Hasszánnal, a vonzó keleti férfival, aki többnapos utazással
bűvöli el a lányt. Azután megkéri a kezét, és megígéri, hogy
olyan élete lesz mellette, mint egy arab hercegnőnek.
Az esküvőt követően azomban a gyengéd becézéseket,
a szenvedélyes érzékiséget az erőszak váltja fel...

Fűzve, 510 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 13,50 € 

FejŒs Éva: Csak egy tánc
Heléna  és Ábel – egy nagy szerelem, három gyerek,
igazi romantika; számos félreértés és rengeteg vita:
egy őrült házasság, amelynek válás a vége.
Holfbauer Heléna, a negyvenévesen is kortalan,
celebként ünnepelt balerina ma már máshoz, remé-
nyei szerint egy megbízhatóbb férfihoz készül felesé-
gül menni. Ábel ugyanis nemtörődöm, bohém sza-
badúszó újságíró, barátnak tökéletes, társnak csap-
nivaló.  A népszerű tévés, Kornél a menyasszonyában
nemcsak a gyönyörű nőt látja, hanem az ismert
balett-táncost és a tehetős hátteret is… 

Fűzve, 509 oldal, 24 x 14 cm, Ára: 12,50 €

E. Moran: Reggeli az ágyban
Megsebzett, ám korántsem összetört szívű hős-
nőnk új életet kezd. Elhatározza, hogy megvalósít-
ja régi álmát: séf lesz egy jó nevű étteremben.
Ehhez keményen kell dolgoznia, mégpedig egy
olyan sztárséf főnökkel, akinek indulatos termé-
szete ugyanolyan híres, mint a konyhája, ahol zse-
niális ételeket kreál. A profi konyha forró gőzében
szikra gyúl, és a szerelem is felkerül a menüre...

Kötve, 484 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50 €

Mary King: Utolsó érintés
Adelina és Benin három hónapos ismeretség
után összeházasodtak. Úgy érezték, egymásnak
teremtette őket Isten, és szerelmük örökre szól. Az
esküvő után minden úgy alakult, mint a mesé-
ben, ám igen rövid idő elteltével a fiatalasszony
viselkedése váratlanul megváltozott. Benin attól
félt, hogy egy másik férfi miatt hidegült el tőle
imádott felesége, ezért egyik nap utána eredt... 

Fűzve, 206 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50 €

A szerelem konyhája

Camilla nagyi halála után Holly élete
gyökeresen megváltozik, folytatnia kell a
Camilla által elindított bizniszt: az olasz
kifőzdét és főzőiskolát. Azonban igazi for-
dulat akkor következik be, amikor Holly
olasz főzőtanfolyamára egy tizenkét éves
kislány is beiratkozik, hogy megtanuljon
vacsorát főzni az apjának, aki jóképű és
hihetetlenül kökényszemű...
Kötve, 319 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 12,50 € 

B.M.Croker: Angelika
Egy 36 éves gyám és egy 18 éves gyámleány
tarthatatlan viszonya...Habár Gascoigne
őrnagy eget-földet megmozgat, hogy a csá-
vából kikerüljön, végül mégsem marad
hátra más, minthogy a lányt elvegye...
Vajon győz-e az igaz szerelem? Ha példá-
ul...szereti Courths-Mahler műveit, ezt sem
tudja majd letenni!

Fűzve, 205 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50 €

Cynthia Parker: Inkognitó
Alexandra számára a luxus természetes dolog.
Hosszú éveken át vásárlással, bulizással, futó kalan-
dokkal múlatta az időt - hasonszőrű barátaival -, és
az sem zavarta, ha botrányok hősnőjévé válik. Közel
a harinchoz azonban szülei megelégelik csöppet
sem dícséretes életvitelét, és választás elé állítják:
vagy megkomolyodik végre, vagy elmehet dolgozni,
mert többé nem finanszírozzák költséges hóbortjait. 

Fűzve, 262 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50 € 

S.Christie: A király kurtizánjai 

Intrikák  és  érzéki szenvedélyek. 
1730, Versailles.  XV. Lajos hét év után
ráunt a feleségére.  Így indul a történelem
egyik legbotrányosabb és legérzékibb sze-
relmi sokszöge, amelyben az öt Neslé
nővér közül négy - a naiv Louise, az ambí-
ciózus Pauline, az érzéki Diane és a dör-
zsölt Marie-Anne - végül mind a király sze-
retői lettek...
Fűzve, 520 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 13,50 €

Jean Sasson: Fiamért mindent 
Egy afgán nő harca elrabolt gyermekéért
Miután  tanúja volt a nagyanyja és három nagynénje nyomo-
rúságos életének, elmenekült az  USA-ba.  Édesapja azonban
hagyományos afgán házasságot tervezett számára. Férje
erőszakos és brutális embernek bizonyult. Csakhogy - miután
az asszony nem volt hajlandó tovább tűrni a bántalmazást -
férje elrabolta tőle a gyermeket, és visszavitte a háború sújtot-
ta Afganisztánba, hogy az anyja ne találhasson rá...

Fűzve, 408 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50 €

Rendelési kód:444
12,99 Eur

Rendelési kód:451
2,99 Eur

Rendelési kód:449
2,99 Eur

Rendelési kód:450
2,99 Eur

Rendelési kód:448
11,99 Eur

Rendelési kód:452
10,99 Eur

Rendelési kód:453
5,99 Eur

Rendelési kód:455
5,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Rendelési kód:454
11,99 Eur

Nr.1 Romantikus Bestsellerek 

Danielle Steel: Anyák vétkei
Miközben a vérbeli üzletasszony, Olivia Grayson
legendás lakberendezési birodalmát építette,
elmulasztotta, hogy jelen legyen gyermekei életé-
ben. Idősebb korában úgy próbálja kárpótolni
őket az elmaradt közös élményekért, hogy nya-
ranta igazi álomutazást szervez a családjának.
Ebben az évben a Földközi-tengeren, egy luxus-
jacht fedélzetén töltik a nyarat gyermekeivel,
menyeivel és unokáival. Ám a családi viszonyok
bonyolultak, a gyerekkori sérelmek csak nem
akarnak begyógyulni... 
Fűzve, 334 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 € 

Danielle Steel
Megváltó szerelem
Kezia Saint Martin irigylésre méltó életet
él. Ám ragyogó külseje, milliós öröksége,
előkelő vőlegénye és hatalmas írói tehet-
sége ellenére nyomasztja rangjának
súlya, viszonyainak homályossága és
nem leli életének értelmét. Keresi önma-
gát, míg a szenvedély szavát követve
meg nem járja a poklok poklát, s irgal-
matlan szenvedésen át el nem jut a józan
önismeret tiszta világába.

Fűzve, 327 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 € 

T.O.Ashcraft: Sodródás
Igaz történet szerelemről, veszteség-
ről és túlélésről az óceánon...
Tami és a barátja, Richard ragyogóan kék
ég alatt bontott vitorlát Tahitin; végső úti
céljuk San Diego volt. Ám a két tapasztalt
hajós nem számított rá, hogy alig két hét-
tel az út megkezdése után egyenesen a
történelem legkatasztrofálisabb hurrikán-
jának közepébe vitorláznak... Amikor Tami
magához tért, a hajót romokban találta,
Richardot viszont sehol nem látta...
Fűzve, 284 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50 € 

Rendelési kód:445
3,99 Eur Rendelési kód:447

3,99 Eur

Rendelési kód:446
10,99 Eur

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%ÚJ!
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Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Simon Bright
Kilenc pecsét - Próféták vére

Az 1970-es évek Londonjában Adam, a kamasz fiú kapcsolatba kerül egy
háttérhatalomként működő szekta tagjaival. Szakít családjával; a barátaival

– egy később világhírűvé váló punkzenekar tagjaival – él, és közben egyre
szorosabb köteléket épít ki a titkos társasággal, amelynek egészen különle-

ges, a jövőt illető tervei vannak. Miközben a fiú a szekta eszközévé válik,
majd a seregbe menekül korábbi hittársai elől, kibontakozik előttünk egyik

ősének, Césare de Nostradame-nak a története, amely választ ad a kérdésre,
miért fontos Adam, és miért fontosak a gyermekei a szekta vezetői számára.

Kötve, 349 oldal, 21 x 12 cm, Ára: 12,50 € 

Steve Berry: A császár sírja
Kína első császárának a sírja, amelyet egy föld alatti agyag hadse-
reg őriz, több mint kétezer éve feltáratlan. A kínai kormány senkinek
sem engedi meg, hogy a sírt felnyissák. Vajon miért? 
Erre és még sok más titokra kell fényt derítenie Cotton Malone volt
amerikai ügynöknek, aki egy napon felkavaró üzenetet kap az inter-
neten. Cassiopeia Vitt, aki már többször megmentette Malone éle-
tét, most halálos veszélyben van. .. 

Fűzve, 567 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 13,50 €

romantika, érzelem,               szenvedély! 

Agatha Christie: Mrs.McGinty meghalt 
+ A kristálytükör meghasadt

Egy nyomorult öregasszonyt csaptak agyon pár fontért, megvan a
gyilkos is, sőt már el is ítélték. Az albérlő, James Bentley tette. Azaz

Spence főfelügyelő szerint mégsem. Poirot kíváncsiságát sikerül felkel-
tenie: nincs ugyanis semmi bizonyítéka, csak a pszichológia. Bentley

nem olyan, amilyenek a gyilkosok szoktak lenni.

Mrs. Badcock meghal, Marina Gregg élete pedig rémálommá válik. Ki
tör a filmcsillag életére és miért? Szerencsére egyvalami, illetve egyva-

laki nem változott St. Mary Meadben: Miss Jane Marple.

Kötve, 2 x 275 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 15,50 €

Tom Wolfe: Vérzivatar
Fekete dílerek, kubai zsaruk, orosz szexturisták, gyilkosok, maf-
fiózók. Felpörgetve, összerázva és az utolsó cseppig brutálisan
és kíméletlenül az olvasóra öntve... Miami. Kemény hely. Egy kubai
polgármester. Egy fekete rendőrkapitány, egy bevállalós riporter és a
Miami Herald félénk újságírója, egy szexmániás fehér pszichiáter és az
ő szépséges latin nővérkéje, egy pornó-függő milliárdos, és persze a
„gyűjtők”, akik percek alatt képesek pár milliót elverni kortárs kép-
zőművészetre.    Fűzve, 724 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 12,50 €

Lakatos Levente: Barbibébi
Aki önmagát elveszíti, mindenét elveszíti

Magyarország legnépszerűbb popsztárja kidobja
aktuális barátnőjét. Barbi élete a siker, a pénz és a
csillogás. A szakítás után egyre mélyebbre süllyed,

míg egy hétvégi buli után szándékosan elgázolják.
A sokktól emlékezetkiesése lesz, szinte mindent elfe-
lejt botrányos múltjából. Siófokra menekül az őrjön-
gő média elől, ahová legjobb barátja, Krisz is elkíséri.
Krisz nem bocsátotta meg Barbinak, hogy kifecsegte

féltve őrzött titkát – hogy a fiúkat szereti...

Fűzve, 468 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 13,50 €  

Duricza Katalin
A rendes lányok 
csendben sírnak

A szerelmi szállal átszőtt regényben a 90-es évek
dunaszerdahelyi maffiauralmának eseményei ele-

venednek meg. A történet három nő életútján
keresztül bontakozik ki, akik ugyanabban a nyolc-

emeletes dunaszerdahelyi panelházban laknak. 

Fűzve, 316 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 13,50 €

Szomolai Tibor: A klán
"TÖMEGGYILKOSSÁG DUNASZERDAHELYEN ..." 

"A PÁPAY-KLÁN VÉGZETE A FONTÁNA BÁRBAN …"
– harsogták az újságok címlapjai 1999 márciusának

utolsó hétvégéjén. A vérbő maffia-krimiben "duna-
szerdahelyi gengszterek, azaz a messze földön híres

"PÁPAY KLÁN emberei" és a "könnyű nők" mellett szí-
nes kavalkádban vonulnak fel szlovákiai politikusok,

bukott kommunisták, rendszerváltók és számtalan
más fura szerzet, akik mindannyian hozzájárultak

egy jobb sorsra érdemes ország tönkretételéhez. Egy
sokkoló, brutális gengszter világ - amely anno - a

dunaszerdahelyiek orra előtt játszódott - mint egy
többfelvonásos, végeláthatatlan maffia-filmsoro-

zat. Egy vérbeli gengszter-krimi, ami szórakoztatja,
sokkolja és egyszerre elbűvöli majd Önt!

Fűzve, 409 oldal, 21 x 12 cm, Ára: 15,00-€

Bram Stoker: Drakula
„Drakula  vagyok; 

legyen üdvözölve házamban, Mr. Harker!”
Harker, a fiatal angol ügyvéd azért utazik a

Kárpátok közé, a hátborzongató várkastélyba,
hogy nyélbe üsse Drakula London melletti ingat-

lanvásárlását. Nem is sejti, miféle szörnyűséget sza-
badít ezzel a világra: a vámpír gróf ebben a nyuga-

ti metropolisban akar újabb áldozatokat szedni,
újabb – élőhalott – segítőtársakat toborozni.

Miközben Harker a romos várban senyvedve terve-
zi reménytelennek tűnő menekülését, Drakula

kísértethajója máris Anglia felé közeleg, ahol két
ártatlan fiatal nő készül a boldog házaséletre. Az

egyik éppen Mina, Harker menyasszonya…

Fűzve, 386 oldal, 24 x 15 cm, Ára: 13,50 € 

Sandra Brown: Egyetlen éjszaka
Brin Cassidy élete legnagyobb szabású partijára ké-
szül, melyet Abel Winn, a befolyásos tévéigazgató
tiszteletére rendez. A vendégek minden pillanatban
megérkezhetnek, Brin még mindig az előkészületekkel
van elfoglalva, még fel sem öltözött, amikor hívatla-
nul váratlanul betoppan férje, a jóképű John Riley. 
John eltökélt szándéka, hogy addig nem tágít, amíg
választ nem kap a kérdéseire: az asszony szájából
akarja hallani, miért hagyta el őt egyetlen szó nélkül.
Brin is érzi, hogy magyarázattal tartozik de a férfi
időzítése rosszabb nem is lehetne... 

Fűzve, 294 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 €

Amanda Quick: A vakmerŒ
A szépséges Pheobe Layton egykor, alig tizenhat éve-
sen, Gabriel Bannerben, Wylde earljében vélte felfe-
dezni álmai lovagját, a régi vágású hőst, aki maku-
látlan vértezetben siet a bajba jutott hölgyek segítsé-
gére. Nem csoda hát, ha nyolc esztendő múltán
Gabrielt keresi fel, hogy rábírja egy életbe vágóan
fontos, titkos küldetés teljesítésére. A világtól elvonul-
tan élő, mindenből és mindenkiből kiábrándult
Gabriel Banner eddig határozottan meg volt győződ-
ve róla, hogy neki már senki sem tud meglepetést
okozni. Ám egyszeriben élete e legizgalmasabb
kalandjának kellős közepén találja magát: legjobb
meggyőződése ellenére elmegy ugyanis arra a talál-
kára, amelyre Pheobe Layton oly kitartóan invitálja.

Fűzve, 319 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 € Rendelési kód:459
3,99 Eur

ÚJ!

Óriási siker! Magyarország 
No.1  BESTSELLERE!

krimi, izgalom, feszültség, krimi, izgalom, feszültség, krimi, izgalom, feszültség, krimi, izgalom, feszültség

18
csak 

felnŒtteknek

Rendelési kód:460
12,99 Eur

Rendelési kód:461
13,99 Eur

18
csak felnŒtteknek

ÚJ!

Rendelési kód:462
12,99 Eur

Rendelési kód:464
11,99 Eur

Rendelési kód:465
7,99 Eur

Rendelési kód:463
5,99 Eur

Könyvbemutató: szeptember 18.

Rendelési kód:457
12,99 Eur

18
csak felnŒtteknek

Rendelési kód:456
12,99 Eur

ÚJ!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!-50%

ÚJ!

2 kötet
együtt

Rendelési kód:458
3,99 Eur
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 Beépített öreg vastokja van? 
Szeretne egy szép, új fatokot? 

Mi kínálunk önnek egy egyszerű megoldást
vastok fával való burkolásának   formájában.

A fatok a régi vastokra van borítva 
úgy hogy az ajtó mérete nem változik. 

A vas tok beborítása bontásmentes és tiszta.

BONTÁS- ÉS POR NÉLKÜLI RENDSZER 
A VAS AJTÓRÁMA BEBORÍTÁSÁHOZ.

Hozzon létre egy szép 
és kényelmes otthont!   

FA AJTÓTOK  RÉGI VASTOKRA

��������

EURO PARKETT PLUS 
929 01 Dunaszerdahely
Bratislavská 14
info: 0911 987 533,
nyitva: hé-pé 900 -1730, 
szombat 900 -1200

facebook.com/eudvere
www.eudvere.sk

ELAD�S �S SZEREL�S

hobbi, háztartás, életmód

Laktózmentes receptek

Fűzve, 144 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,00 

Kötve, 160 oldal, 20 x 14 cm,
Ára: 15,50 €

Receptek cukorbetegeknek

Gluténmentes receptek

Jenni Petänen - Laura Mendelin
Hajfonás kezdŒknek és haladóknak
Varázslatosak és káprázatosak, bájosak és aranyosak,
ünnepélyesek és mutatósak, praktikusak és tartósak! 
A Hajfonás a pontos útmutatásokkal és fényképekkel 60!! fonott
hajviseletet mutat be: a hat alapvető fonási technikát kombinálva
létrehozhatunk egészen bonyolult frizurákat is!

Fűzve, 127 oldal, 26 x 19 cm, Ára: 13,50 € 
Rendelési kód:469
12,99 Eur

Erika Knight: A kötés iskolája
Az első 20 remekmű
Minden leíráshoz tartozik egy mesterkurzus, amely lehetőséget
nyújt arra, hogy kötőtudományunkat egy vagy két új fogással
vagy ismerettel bővítsük. A modellekkel sorban is haladhatunk,
minden egyes mesterkurzussal fokozatosan mélyítve tudásunkat,
vagy a minták között ide-oda ugrálva egy bizonyos technika csi-
szolásán és tökéletesítésén is dolgozhatunk.

Fűzve, 144 oldal, 27 x 22cm, 
Ára: 17,00 € 

Rendelési kód:473
14,99 Eur

Laktóz-cukor és gluténmentes receptek
A receptekkel segíteni szeretnék a  laktózérzékenyeknek  cukorbetegeknek,

és lisztérzékenyeknek hogy változatosabban, egészségesebben táplálkozzanak! 

Mindenem a KISKERTEM...
Lehet a célunk a hobbikertészkedés, a szabadban végzett kellemes munkálkodás,

vagy a családunk ellátására termesztünk zöldséget, gyümölcsöt, esetleg csak
pihenőkertként használjuk a kertünket, bármikor szükségünk lehet valamilyen

információra, szakmai tanácsra kerti tennivalóinkat illetően.

Rendelési kód:468
4,99 Eur

Rendelési kód:467
4,99 Eur

Rendelési kód:466
4,99 Eur

Kertészkedés a Holddal ÃsztŒl Œszig 
a kiskertben

Hasznos tanácsok 
hazai gyógynövényekhez

Rendelési kód:472
2,99 Eur

Rendelési kód:471
2,99 Eur

Rendelési kód:470
5,99 Eur

Cami Dröge: Keresztszemes minták 
a sublót mélyérŒl

A Norvégiában élő szerző régi román motívumokat újraértelmezve
alkalmaz úgy, hogy azok beilleszkedjenek napjaink világába. Az

egyszerű és látványos mintákkal telefontokot, pólót, vagy akár
üdvözlőlapokat is díszíthetünk.

Fűzve, 36 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 6,50 €

Rendelési kód:474
5,99 Eur

AKCIÓ!

-50% AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%
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EXKLUZÍV, ÚJ ÖTLETEK - A KREATIVITÁS REMEKEI!

Rendelési kód:475
7,99 Eur

Rendelési kód:476
2,99 Eur

Rendelési kód:477
12,99 Eur

Apróságok a kutyádnak
Szeretnéd még szebbé tenni a kutyád-
dal töltött időt? Akkor ez a könyv épp
neked való! 
Legyen az kézzel készített kutyajáték, gon-
dosan elrendezett fekhely vagy ízletes juta-
lomfalat. Ezekből megtanulhatod, mitől érzi
még jobban magát a kutyád.

Kötve, 46 oldal, 23 x 23 cm, Ára: 9,50 €

Berente Ági
Talpmasszírozás otthon
Megismerheti energiaháztartásának működését és
a talpmasszázs, a lábápolás, a kapcsolódási lehető-
ségeit. A reflexzónák olyan idegpontok, amelyek
egy-egy távoli testrésszel vannak kapcsolatban. Az e
könyvben tárgyalt zónák nagy része a lábfejen van.

Fűzve, 173 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 3,50 €

Kapcsold ki! 100 kreatív
ötlet TV és kütyü helyett
Tedd zsebre az okostelefonod, rakd el a
tableted, és húzd ki a játékkonzolod!
Ez a könyv könnyen megvalósítható ötleteivel
bebizonyítja, hogy nincs szükséged sem különle-
ges anyagokra, sem boltban vásárolt játékokra,
hogy a kütyüid nélkül is jól szórakozz. 
Fűzve, 95 oldal, 25 x 17 cm, Ára: 13,50 €

Nagyi kedvenc rejtvénykönyve 20
Szóvadász 37.
A legújabb, legszórakoztatóbb, egyszerű, változatos
rejtvények! Garantált kikapcsolódás, merüljön el a rejt-
vényekben – és lazítson, mert megérdemli! Fiataltól
idősebbig - ha kedveli a rejtvényeket.

Fűzve, 2 x148 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 6,50 €     

Piros ételek + Zöld ételek
Fűzve, 2 x 48 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 4,50 € 

Nincs idŒm fŒzni 
+ Szendvics ételek
Fűzve, 2 x 48 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 4,50 €

Finoman cukor nélkül 
+ Nagyi desszertjei
Fűzve, 2 x 48 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 4,50 € 

Házi rakottasok
+ Sültek, pecsenyék
Fűzve, 2 x 48 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 4,50 €

Rendelési kód:484
3,99 Eur

Rendelési kód:485
3,99 Eur

Rendelési kód:486
3,99 Eur

Rendelési kód:487
3,99 Eur

2 kötet
együtt

2 kötet
együtt 2 kötet

együtt 2 kötet
együtt

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Nagyanyáink 
házi patikája
Bevált praktikák, receptek, illatok
és festékek gyógy-és fűszernövé-
nyekből
A legtöbb bajra gyógyír valamelyik
növény, és ezt nagyanyáink még
nagyon jól tudták. A könyv ezt a
tudást és tapasztalatot foglalja össze.
A bevált receptek, ötletek a család bár-
mely tagjának segíthetnek, ha kéznél
van ez a remek gyűjtemény!

Fűzve, 124 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 12,50 €  

Molnárné Juhász Ágnes

Gyógyteák könyve
Tavaszi fáradtság? Felejtse el!
Szervezetünk egyértelműen jelzi, ha
valami problémája van. Ezeket a jeleket
tüneteknek nevezzük. Az esetek nagy
részében jó eredménnyel kezelhetjük
gyógynövényekkel ezeket a tüneteket,
betegségeket.

Fűzve, 124 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 12,50 €  

Az alma
A kötet rövid történelmi, termesztési
ismertetőt tartalmaz az egyik legelter-
jedtebb gyümölcsünkről - az almáról. +
Rengeteg receptet ajánl a felhasználá-
sához.

Fűzve, 136 oldal, 28 x 16 cm, Ára: 12,50 €  

A legjobb hamburgerek
Receptek húsevőknek, vegetariánu-
soknak és mindenki másnak
Olvasóink nemcsak a klasszikus húsos,
hanem a halas, a vegetáriánus és vegán
burgereket, valamint a különleges vál-
tozatokat is megismerhetik.

Fűzve, 143 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 12,50 € 

Rendelési kód:481
9,99 Eur

Rendelési kód:483
9,99 Eur

Zöldfıszerek a kertben
és a konyhában
A fűszerekben rejlik a konyha varázsere-
je. Étkeinket különlegessé teszik és ráa-
dásul egészségesek. A fűszernövények-
kel változatosságot vihetünk a kertbe, a
fűszerek kivételes ízekkel gazdagítják
ételeinket, gyógyhatásúak, illatuk cso-
dálatos - miért ne lehetne Önnek is a
kertjében vagy a teraszon - és persze a
konyhában?

Fűzve, 152 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 12,50 € 

Rendelési kód:480
9,99 Eur

Rendelési kód:482
9,99 Eur

Rendelési kód:479
9,99 Eur

FŒzŒcske kipróbált receptek alapján
A kötetekben a legkiválóbb recepteket sorakoztattuk fel annak reményében, hogy fantasztikus élvezetet
nyújtson minden elkészített fogás. Jó étvágyúak, édesszájúak, fogyni vágyók egyaránt találnak kedvükre
valót! A kipróbált receptek minőségét a színes, látványos fotók garantálják, melyek ugyanakkor segítik
az  alkalomnak megfelelő étel, illetve sütemény kiválasztását.

1x1
receptek

Házi praktikák a konyhában és a kertben!

2 kötet
együtt
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Rendelési kód:478
4,99 Eur
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SÜTIVARÁZS
Minden, ami az örömteli sütéshez kell!

5 receptmagazin   
5 különleges szilikon sütőformával!

A világ leghíresebb süteményei.

A magazinokban a leghíresebb, legkedveltebb édes és
sós süteményeket találja a világ minden tájáról.

Minden Sutivarázshoz modern, színpompás, 
csúcsminőségű szilikon sütőformákat és

konyhai eszközöket adunk ajándékba!

A gyerekzsúrok sztárjai!
+ Ajándék: szilikon sütőforma  vagy egy

sütéshez szükséges kellék.
Látványos édességek otthon, könnyedén!

Gyerekzsúrokra, születésnapokra, névnapokra!
A süti receptek mellett, a sorozat segítségével a 

megfelelő zsúr-témát is könnyen ki lehet találni!

sütivarázs sütivarázs sütivarázs sütivarázs sütivarázs sütivarázs sütivarázs sütivarázs sütivarázs sütivarázs

Rendelési kód:488
11,99 Eur

5 kötet
együtt

mesés sütik mesés sütik mesés sütik mesés sütik mesés sütik mesés sütik mesés sütik mesés sütik mesés

AKCIÓ!
-50%

Fűzve, 5 x 48 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 24,50 €

MESÉS SÜTIK

Rendelési kód:489
11,99 Eur

5 kötet
együtt

AKCIÓ!

-50%

Fűzve, 5 x 48 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 24,50€

MEGELEVENEDNEK A 
DISNEY MESEHŐSÖK!

12
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KezdŒk szlovák
nyelvkönyve
Kötve, 87 oldal, 22 x 14 cm, 
Ára: 9,50 € 

1. osztály Rend. kód: 490
2. osztály Rend. kód: 491

3. osztály Rend. kód: 492
4. osztály Rend. kód: 493

Képes angol 
nyelvkönyv
Ára: 6,50 €  

KÉPES NYELVKÖNYVEK!
Elsősorban gyerekeknek ajánljuk, de bárki haszonnal 
forgathatja, aki a legegyszerűbb német  vagy angolt 

szavakat szeretné könnyedén megtanulni vagy gyakorolni!

További tankönyveket, munkafüzeteket,
nyelvkönyveket, szótárakat KERES? 
Hívja ingyenes telefonszámunkat: 

0800 11 33 22 Számíthat ránk!

Játékos SZLOVÁK nyelvtanulás! 
A kisgyerekek színes ábrákkal teli képeskönyv segítségével 
ismerkedhetnek a SZLOVÁK nyelvvel. A mindennapokban látható
tárgyak nevének játékos megtanulása a nyelvtanulás legelső 
lépését jelenti abban a korban, amikor a gyerek még csak szóbeli
információszerzésre képes.

Magyar-szlovák, 
szlovák-magyar 
kisszótár
Kötve, 480 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 13,50 € 

Képes német 
nyelvkönyv
Ára: 6,50 €     

Helyesírási 
szabályzat és szótár
Ára: 4,50 € 

Lingea 
szlovák társalgás
Fűzve, 276 oldal, 14 x 9 cm, 
Ára: 11,50 €

Olvasás 
és szövegértés

1 osztály Rend. kód: 494
2 osztály Rend. kód: 495
3 osztály Rend. kód: 496
4 osztály Rend. kód: 497

Matematika 

1 osztály Rend. kód: 498
2 osztály Rend. kód: 499
3 osztály Rend. kód: 500
4 osztály Rend. kód: 501

Írás-helyesírás 

1 osztály   Rend. kód: 502
2 osztály Rend. kód: 503
3 osztály Rend. kód: 504
4 osztály Rend. kód: 505

Iskolai gyakorlófüzetek: 
Nagy segítség – kis iskolásoknak…

Egységár!
1,99 Eur

Egységár!
1,99 Eur

Egységár!
1,99 Eur

Rendelési kód:514
7,99 Eur

Földrajzi atlasz 
az 5-10 évfolyam
részére
Ára: 6,50 € 

Rendelési kód:516
3,99 Eur

Rendelési kód:517
5,99 Eur

Segíts a gyerekednek! -
Tanulási technikák 
lépésrŒl lépésre
A Tanulási technikák lépésről lépésre színes ábrákkal,
lépésről lépésre mutatja be a könnyen elsajátítható
módszereket a tanuláshoz, vizsgázáshoz, motiválás-
hoz, ismétléshez, online tanuláshoz, stresszkezelés-
hez, de akár egy prezentáció megtartásához is talá-
lunk benne praktikus tippeket. 
Fűzve, 256 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 13,50 € 

Legyen mókás a
matek! 
23 x 15 cm, Ára: 8,50 € 

Rendelési kód:518
3,99 Eur

Rendelési kód:519
4,99 Eur

Fűzve, 47 oldal, 21 x 29 cm

Rendelési kód:512
7,99 Eur

Fűzve, 47 oldal, 21 x 29 cm

KISSZÁMOLÓ

Rendelési kód:515
3,99 Eur

Rendelési kód:520
12,99 Eur

K
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d
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z 
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5-6 éveseknek 6-7 éveseknek 7-8 éveseknek 8-9 éveseknek 9-10 éveseknek 10-11 éveseknek 

Rendelési kód:506
4,99 Eur

Rendelési kód:507
4,99 Eur

Rendelési kód:508
4,99 Eur

Rendelési kód:509
4,99 Eur

Rendelési kód:510
4,99 Eur

Rendelési kód:511
4,99 Eur

TORNÁZTASD AZ AGYAD! A gyerekek kedvenc szórakozása!

Több mint 100 szórakoztató és gondolkodtató kérdés és válasz! A játék során fedezheted fel, 
hogy mi mindent tudsz már, és hogy kérdésről kérdésre folyamatosan fejlődhetsz!

Ár
a:

 6
,5

0-
€

Egységár!
3,99 Eur

AKCIÓ!-50%

Rendelési kód:513
11,99 Eur
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Margaret Attwood: A szolgálólány meséje
Fredé hasznos asszony, a jövő letéteményese. Olyasmire képes, amire
csupán a nők töredéke: gyermeket szülni. Gileád állama különös
figyelmet fordít arra, hogy ő és társai megértsék, a szülés életük egyet-
len célja és értelme. A vallási fundamentalista alapokon kormányzott
ország átnevelő központokban készíti fel a termékeny nőket, hogy
aztán az uralkodó elithez tartozó családokhoz kerülve két éven belül
teherbe essenek a ház urától - a féltékeny, ám gyermekre vágyó felesé-
gek irigy pillantásaitól kísérve.
Kötve, 487 oldal, 20 x 16 cm, Ára: 13,50 € 

Alice Walker: Bíborszín
Az afroamerikai gettó patriarchális, szexista szabályainak fogságá-

ban vergődő Celie a kiúttalanságból kezdetben a spiritualitás világá-
ban próbál megnyugvást és feloldozást keresni. Az események sod-

rában azonban két szeretett nő hatására fokozatosan felismeri az
egyház  álszent, képmutató világát. Ráébred, hogy az emberi lét

értelmét nem kizárólag a túlvilágban, hanem esetleg a jelenben is
érdemes megtalálni. Celine női, szexuális és kreatív öntudatra ébre-

dése izgalmas és megrázó olvasmány mindazok részére, akik úgy
érzik, hogy reménytelennek tűnő helyzetükből nem találják a kiutat. 

Kötve, 339 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 12,50 €

Agnés Martin-Lugano
A boldog emberek olvasnak és kávéznak
Diane két embert szeretett a világon. A férjét és a kislányukat. A sors egy
nap mindkettőjüket örökre elveszi tőle. Az emlékek között tévelyegve
sehogy sem találja a visszautat az életébe. Legjobb barátja unszolására
egy kis faluba menekül. A megnyugvást keresi és a megerősítést, hogy
érdemes küzdenie, hogy van folytatás. Arra álmaiban sem gondol, hogy a
csend és magány helyett az élet sűrűjében találja magát, egy különös
férfi pedig igyekszik felforgatni az életét, miközben újra kell gondolnia
mindazt, amit biztosnak hitt.  
Fűzve, 273 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 11,50 €

J.R.R. Tolkien: A Hobbit
Amikor kellemes, meghitt föld alatti otthonából Gandalf, a mágus és

egy csapat törp elragadja, Bilbó, a hobbit igazi kaland kellős közepébe
csöppen: "Betörési szakértőként" kell segédkeznie a kincs visszaszerzésé-

ben, amitől Smaug, a nagy és veszedelmes sárkány fosztotta meg egy-
kor a Hegymély Királyát. Noha egy porcikája sem kívánja a kellemetlen

megbízatást, Bilbó maga is lépten-nyomon meglepődik tulajdon ügyes-
ségén és leleményességén! 

Kötve, 306 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50 € 

Szabó Magda
Nekem a titok kell

Szabó Magda édesapja halála után örökségként Szabó Elek legértéke-
sebb kincsét, svájci szerszámosládáját és a fiókjában talált rézsípot meg

cirmos üveggolyót vitte magával Budapestre. Ha a golyót a fénybe tar-
totta, mindig más színnel ragyogott fel. Mint a cirmos üveggolyó, olyan
ez az eddig napi- és hetilapokban, folyóiratokban rejtőzködő, kötetben

még soha meg jelent írásokat tartalmazó könyv. Sokszínű. Novellák,
tárcák, vallomások, interjúk, levelek, versek 

– megannyi műfaj, megannyi téma és forma.

Kötve, 244 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50 €

Mary Ann Shaffer - Annie Barrows
Krumplihéjpite Irodalmi Társaság
1946 januárjában a Londonban élő Juliet Ashton levelet kap egy isme-
retlen férfitól a csatorna-szigeteki Guernsey-ről. A levél írója elmeséli,
miért alakították meg a második világháború alatt, a német megszál-
lás idején a Krumplihéjpite Irodalmi Társaságot, és hogyan segítette a
sziget lakóit abban, hogy átvészeljék a háborút. 
Válassza ezt a könyvet - ha nem tetszett - visszacseréljük!

Fűzve, 371 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 11,50 € 

Paulo Coelho: Hippi
Paulo, a lázadó brazil ifjú Amszterdamban összefut Karlával, a hol-

land lánnyal, aki őt szemeli ki arra, hogy közösen Nepálba utazzanak.
Többen indultak el egy kemény, fapados buszon Ázsia ismeretlen

tájaira. Kalandos útjuk során nemcsak a veszélyekkel, hanem az elő-
ítéletekkel is szembe kellett nézniük. Hiszen mindenki drogmámorban

fetrengő léhűtőket látott bennük. 
A népszerű író ezúttal a hippik izgalmas zarándokútjáról, vala-

mint egy rendhagyó szerelmi történetről mesél.
Kötve, 256 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50 €  

Rendelési kód:521
11,99 Eur

Rendelési kód:522
12,99 Eur

Rendelési kód:523
11,99 Eur

Rendelési kód:526
10,99 Eur

Rendelési kód:527
11,99 Eur

Rendelési kód:524
10,99 Eur

EZ TETSZENI FOG!

EZ TETSZENI FOG!

Rendelési kód:525
11,99 Eur

ÚJ!

18
csak 

felnŒtteknek

ÚJ!
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Sportautók
A 400 km/h végsebességre képes
kétüléses járgányok csak ritkán tűn-
nek fel az utakon… Tudtad, hogy
James Bond az utóbbi időkben leg-
többször egy Aston Martinnal szá-
guldozott?A válaszokat megtalálha-
tod a lélekzetelállító kiadványban.

Kötve, 31 oldal, 30 x 21 cm, Ára: 6,50 € 

Dinoszauruszok 
bolygója + ajándék Poszter
A dinoszauruszok 150 millió éven át
uralták a Földet. Akadtak köztük
elképesztő méretű óriások, de olyan
apróságok is, amelyek alig érték el
egy tyúk méretét. Sokan  békés
növényevők voltak, de persze nem
hiányoztak a ragadozók sem. 
Kötve, 47 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 6,50 € 

Gondoltad volna?
Igy működik a világ
Érdekességek, rejtélyes tájak,
találj rá a legérdekesebb kérdé-
sek válaszaira… Neked szólnak -
képekkel, fotókkal érdekességek-
kel, titkokkal!

Kötve, 31 oldal, 30 x 21 cm, Ára: 6,50 €

Válasszon egy jó könyvet gyermekének!

Tanulj játszva a matricás foglalkoztatókkal!

ErdŒlakók
Lapozó, 11 oldal, 15 x 14 cm,
Ára: 3,50 €  

Szorgos 
munkagépek
Lapozó, 11 oldal, 15 x 14 cm,
Ára: 3,50 €

A LEGKISEBBEKNEK!
SZIVACSOS LAPOZÓK

BetonkeverŒ
Építsd magad!
Az útmutató segítségével a gyere-
kek játszva építhetik össze kedvenc
makettjüket, miközben sok érdekes-
séget tanulhatnak a különböző
járművekről.

Fűzve, 20 oldal, 28 x 21 cm, Ára: 4,50 €   

Misi szupermasinái
A dinódózer
Ki segít a dínógyerekeknek, ha rájuk támad a vad T.rex?
Hát perszehogy Misi és Kütyü kutya! A két jó barát ezúttal
egy hatszáz lóerős dózerral a dinók földjén kalandozik.

Kötve, 21 oldal, 24x 24 cm, Ára: 4,50 €   

Bűbájos hercegnők
Csillagfényes pizsamaparti
Mia és Lotti nemcsak legjobb barátnők, de egyben
Bűbájos hercegnők is, akik most tanulják, hogyan
tudják valóra váltani a kívánságokat. Vajon tud-
ják-e teljesíteni Laura kívánságát, hogy jól érezze
magát a nyári táborban, vagy Méreg hercegnőnek
sikerül tönkretennie a csillagfényes pizsamapartit?
Fűzve, 113 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 € 

Pippa Funnel: Nimród-Cirkusz
a lovastanyán
Tilly egy cirkuszi előadáson ismeri meg
Nimródot, a rendkívül okos és ügyes pónit.
A különleges ló egy ideig az Ezüstpatkó tanyán
fog lakni, mivel lovasa, Clara egy másik cirkuszi
társasághoz csatlakozik. Tilly alig várja, hogy
megtudja, milyen mutatványokra képes
Nimród...

Fűzve, 102 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50 € 

Tea Stilton
S.O.S. állatmentŒk
Egy csillagfényes éjszakán sérült kis-
rókát találtunk az erdőben. Pedigré
Dolly, a Boldog Buldog Állatkorház
vezetője a helyszínre sietett...

Fűzve, 117 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 6,50 €

Mesél az erdŒ 
a tündérekrŒl
Az erdő minden lakója
izgatottan várja a hat tün-
dért, akik a törpék falujá-
ban fognak vakációzni. A
fura járgányokon érkező
hölgyek varázslatos megle-
petéseket tartogatnak ven-
déglátóik számára.

Kötve, 87 oldal, 24 x 17 cm,
Ára: 9,50 €  

Mozdonykalandok 1.

Az izgalmas és élvezetes
tanulás eszközei
Thomas, Henry és James Sodor
szigetének mozdonyai. Henry
gyakran betegeskedik, és nem
tud dolgozni. Vajon a különle-
ges szén javít Henry állapotán? 

Kötve, 79 oldal, 27 x 20 cm, 
Ára: 9,50 €

Rendelési kód:  544
2,99 Eur

Rendelési kód:545
2,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Számok 

Fűzve, 12 oldal, 31 x 24 cm, 
Ára: 4,50 €

A mi házunk
Fűzve, 12 oldal, 31 x 24 cm, 
Ára: 4,50 €

A tenger
Fűzve, 12 oldal, 31 x 24 cm, Ára: 4,50 € 

Történetek a farmon

3D térbeli mesekönyv
Egy fantasztikus 3 dimenziós mese-
könyv! Egy mesés utazás a farm világá-
ba, ahol minden oldal megelevenedik,
hogy felkeltse a gyerekek képzeletét.

Kötve, 12 oldal, 26 x 20 cm, Ára: 4,50 € 

Aranyhaj- Az első táskakönyvem mesével,
feladatokkal és matricákkal
Vége a bezártságnak! Vajon mivel tölti Aranyhaj a
napjait? Ismerd meg a családját és a barátait, a matri-
cák segítségével pedig egészítsd ki a történetet és a
játéktáblát! Sok sikert!
Táskakönyv, 28 x 23 cm, Ára: 9,50 €

Rendelési kód:528
3,99 Eur

Rendelési kód:529
3,99 Eur

Rendelési kód:530
3,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:531
3,99 Eur

Rendelési kód:537
3,99 Eur

Rendelési kód:540
6,99 Eur

A könyvből nem csupán a
betűket, hanem az erdő-mező
állatait is megismerhetik a
gyerekek. Nincs annál jobb
érzés, mint mikor olyat adhat a
gyermekének, ami örökre az övé
lesz. S miért is ne lenne, hisz egy
kanálisparti séta alkalmával kön-
nyen találkozhat a könyvben
meg-ismert állatokkal. És igen, a
cinegéről ezentúl mindig a C betű
fog az eszébe jutni.
Kötve, 956 oldal, 30 x 22 cm,
Ára: 7,50-€

Fodor Péter: Kukkónia ábécé
Állatok a Csallóközben

A mesekönyvben
találsz majd egy 
szupermasinát,
amit te rakhatsz össze!

Rendelési kód:533
4,99 Eur

Rendelési kód:534
5,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

Rendelési kód:535
4,99 Eur

AKCIÓ!-50%

Rendelési kód:536
3,99 Eur

Rendelési kód:538
7,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

Rendelési kód:539
7,99 Eur

Rendelési kód:541
2,99 Eur

Rendelési kód:542
2,99 Eur

Rendelési kód:543
5,99 Eur

Rendelési kód:532
7,99 Eur

A legkeresettebb ifjúsági regények!
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Az Ön hívását 
már várjuk!

Ingyenes telefonszolgálat!

0800 11 33 220800 11 33 22

Próbálja ki a gyors 
és kényelmes

vásárlás módját!
Az Ön rendelését 
várja: Süli Angéla.

Rendelési szelvény
Kérjük, hogy a rendelési szelvényt nyomtatott betıkkel
kitöltve felbélyegezett borítékban szíveskedjen feladni.

Internetes honlapunk: www.konyvklub.sk, zöld vonalunk: 0800 11 33 22 - a kényelmes rendelés módja!

Címünk:

P. O. Box 39, 929 01 Dunajská Streda

Tel./Fax: 031/552 92 06

Zöld vonal: 0800/11 33 22

E-mail:

Név:

Utca, házszám: 

Helység:

Irányítószám:

Telefonszám:

db kód                      cím ár

Postaköltségem 3,00 €

B C

Bízunk abban, hogy a ÃSZVÁRÓ katalógusunkban az ajánlott könyveink elnyerték tetszését! 

Kedves, könyvesboltjainkhoz hı 
vásárlónk, illetve rendelŒnk! 

Nagyi kedvenc
rejtvénykönyve 20

MegdöbbentŒ 
sorozatgyilkosságok

Cynthia Parker:
Inkognitó

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

Szeptember 29-ig
legalább 25,-€ értékben és exkluzív

nyereményben részesülhet! 
Nyerje meg a Családi Könyvklub

vásárlási utalványát 50,- Euró értékben!

A B

Jöjjön el Ön is!

Roskadásig megtelt 

könyvespolcokkal várjuk Önt!

Üzletünk a MAX bevásárlóközpont I.emeletén! ...illetve a Jednota-Centrum épületében!

Válasszon könyvet vagy DVD-t üzleteinkbŒl

- vagy rendeljen katlógusunkból - legalább 25,-€ értékben,

s ÖN DÖNTI EL, melyik  bemutatott könyvet
adjuk Önnek AJÁNDÉKBA!

A csomagküldŒ szolgálatunkat igénybe vevŒ könyvbarátunk 

jelölje meg, illetve telefonos rendelésnél diktálja be 

melyik +1 ajándék könyvet választotta!

A

Sorsolás: 2018. október 3.

Nyereményakciónk mindkét dunaszerdahelyi
üzletünk vásárlóira, illetve a rendelŒinkre is

külön-külön érvényes!

NYEREMÉNY!

Ennivaló okos 
VASÁRNAP - ÚJSZÓ

Asztali naptár 2019   

Válassza Ön is az ennivaló okos naptárat 2019-re! 

Kiváló receptek, 
2 hetes beosztásban, 
szlovákiai események-ünnepek, 
szabadnapok feltüntetésével!

Rendelési kód:546
2,99 Eur

C
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