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A BIZTOS PARTNER!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és 

boldog új esztendŒt kívánunk 

minden kedves vásárlónknak. 

A dunaszerdahelyi COOP Jednota FSz.
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Kedves Könyvbarát!
Az év legszebb családi
ünnepe elŒtt a Családi
Könyvklub azért ke -
reste fel Önt különleges
gonddal összeállított
könyvkata lógusával,
hogy meg könnyít se és
kényelmesebbé tegye
a könyvek válogatását! 

Úgy gondolom, a könyv az egyik legszebb
ajándék – a varázslatos világ egy-egy tükör -
cserepét nyújtjuk át vele. Akár drága, szép
album, akár sültalma illatú, nyugodt, téli estékre
szóló regény, akár ismeretterjesztŒ mı, 
a könyv ajándéknak szinte mindenki örül.

Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a Családi
Könyvklub munkatársai nevében 
Győry Attila, a Családi Könyvklub vezetője

Nyilas Misi karácsonya 2014

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjával l együttmıködve  örömmel felajánljuk a segítségünket! 

Ajándékozzon egy „cipŒsdoboznyi” önzetlen szeretetet,
karácsonyi ajándékcsomagot azoknak az ismeretlen rászoruló gyermekeknek, családoknak, 
akiket a sors próbára tett, s bizony egy szívbŒl jövŒ ajándék boldoggá tenné Œket…

A Családi Könyvklub üzleteiben összegyılt csomagok, 2014 –ben a felvidéki, 
illetve kárpátaljai  szegény magyar családok gyermekeihez fognak eljutni…

Mi kerüljön az Ön által készített karácsonyi ajándékcsomagba? 
A csomagokba elsŒsorban iskolai tanszerek, könyvek, társasjátékok, játékok, higiéniai tárgyak, hasznos tárgyak kerüljenek.

A csomagokon jól látható módon fel kell tüntetni: fiú vagy lány, 
továbbá milyen korosztályúnak: pl. 6-10 éves vagy 10-15 évesnek szánja.
FONTOS! Tisztelettel KÉRJÜK ÖNT, hogy használt ruhát, cikket ne tegyen a csomagba!

Mikor és hogyan adhatja át ajándékát? 

Csomagját átadhatja a Családi Könyvklub dunaszerdahelyi könyvesboltjaiban: 
Családi Könyvklub – Jednota-Centrum épülete    Családi Könyvklub - Max-pláza I.emelet

HatáridŒ: 2014. december 8.
További információ: Csiffáry Ildikó - Forródrót: 0917 867 431, e-mail: diakonia.kozpont@gmail.com

A Családi Könyvklub meghívja Önt és barátait:

2014. december 17. - szerda 18.00 óra
Exkluzív KÖNYVKERESZTELÃ!

A (CSEH)SZLOVÁKIAI MAGYAROK LEXIKONA
A lexikon szerzői arra vállalkoztak, hogy összegyűjtik a közösségünk sorsával 
kapcsolatos ismereteket Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. 
A legfontosabb ismeretek egy kötetben! * személyiségek * települések 
* események * intézmények * napilapok, folyóiratok * rendezvények, 
fesztiválok * hagyományok 

Vendégünk – a lexikon szerkesztője, főmunkatársa: Urbán  Zsolt
A beszélgetést vezeti: Lacza Tihamér, újságíró

Mikor és hol? 2014. december 17. – szerda 
18.oo óra , Dunaszerdahely, Vermes villa

Tavaly óriási siker volt, csaknem 1000 cipŒsdoboznyi karácsonyi ajándékcsomagot küldhettünk ismeretlen
csángó magyar családoknak – hála Önöknek, kedves Könyvbarátok. Büszkék voltunk, hogy segíthettünk!
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A HONFOGLALÁS – A TATÁRJÁRÁS –történelmi kalandregények 
szerzőjének legújabb, monumentális történelmi 
kalandregényének bemutatója:

2014. december 16. - kedd 18.00 óra
Exkluzív KÖNYVKERESZTELÃ!

Figyelem!
Katalógusunkban a bemutatott könyvek fotói 

ún. makettekre épülnek! Kérjük figyelmesen olvassa el a
bemutatott könyv adatait, oldalszámát, illetve méreteit!

Találkozzon Ön is napjaink misztikus-krimi csúcsragadozójával!

Leslie L. Lawrence örömmel dedikálja Önnek legújabb, karácsonyi duplakötetes
könyvét: A jégbe fagyott sárkány kolostora I. II. Tegyen egy lépést, hogy a könyve, 
ajándéka örökre emlékezetes legyen egy exkluzív, névre szóló karácsonyi  ajánlóval!
„Óriási öröm számomra, hogy újra találkozhatok immár régi, kedves 
ismerőseimmel, olvasóimmal a Családi Könyvklub-ban!“ Leslie L. Lawrence

Mikor és hol? 2014. december 18. – csütörtök, 18.oo óra,
Dunaszerdahely,  Max pláza: a Családi Könyvklub könyvesboltjában

2014. december 18. - csütörtök 18.00 óra
Leslie L. Lawrence a Könyvklub vendége!

Egy szenzációs karácsonyi kedvezmény 
a könyvek és az olvasás szerelmeseinek!

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

A kártyával további -5% kedvezményt

biztosítunk Önnek már a kedvezményes Könyvklub árakból is!

5+1 érv - miért rendeljen Karácsonykor

is a Családi Könyvklub ajánlatából! 

• minŒségi, gazdag könyvválaszték!

• kedvezményes, Könyvklub árak!

• 10 napos garanciát vállalunk!

• otthonában, kényelmesen rendelhet!

• biztonságos, korrekt ügyintézés!

• + 1 mosollyal több!

Együtt könnyebb falinaptár
Az SzRKE Diakóniai Központja pályázatára érke-
zett rajzokkal díszített falinaptár a segítség -
nyújtás örömére szeretné felhívni a figyelmet.  A
gyerekek rajzzal mondták el, miben tudunk mi
mindnyájan egymásnak segíteni, hogy könnyeb-
bek legyenek a mindennapok. 
A befolyt összeggel  a Dunaszerda -
helyen működő, -Társulás a mentálisan
sérültekért -kívánjuk támogatni.

Rendelési kód:001
6,99 Eur

BenkŒ László:

A Zrínyiek-A gránitlelkű
Végvári vitézek, portyák, török és magyar kémek, kesze-kusza váratlan
események szabdalta világ…

A szerzővel Nagy Erika beszélget

Mikor és hol? 2014. december 16. – kedd, 
18.oo óra, Dunaszerdahely, Vermes villa
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Nagy képes Biblia
Végre megjelent – csodálatos, választékos 
ÓRIÁS kivitelezésben!
Nagy Képes Biblia, az Ó és Új testamentum teljes szövegével,
Michelangelo, Tintoretto, Veronese, El Greco, Murillo és
mások bibliai tárgyú festményeinek reprodukcióival. A
Szentírás olvasása arra való, hogy az üdvösség történetében
felismerjük Istent, aki meghirdette és megvalósította az
üdvösséget az ember számára.

Kötve, 956 oldal, 30 x 22 cm, Ára: 55,00-€

Richard J.Evans
A harmadik birodalom háborúja
Hogyan taszították a nácik katasztrófába Németországot
Szemünk előtt játszódnak le a háború eseményei és nagy
ütközetei, Lengyelország lerohanásától a sztálingrádi csatáig,
az 1944. július 20-i bombamerénylettől Hitlernek a bunkerban
elkövetett öngyilkosságáig. 

Kötve, 871 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 24    ,50-€

MesélŒ képeslapok
Felvidéki városok
…És Önnek? Mit jelent a Felvidék?
Gyönyörködjön Ön is vagy ajándékozza
meg szeretteit ezzel a szemetgyönyörköd-
tető, csodaszép ajándékalbummal!
Nekünk, Felvidékieknek a szívünket melen-
geti ez a könyv… Felvidéki városok szépsé-
gei: Pozsony, Nagyszombat, Érsekújvár,
Selmecbánya, Körmöcbánya, Beszterce -
bánya, Szepes, Késmárk, Tátraszéplak,
Lőcse, Sáros, Eperjes, Kassa, Podolin stb. 

  Kötve, 309 oldal, 29 x 25 cm, Ára: 22,00-€

Vida Péter
Európa várai
Európa kimeríthetetlen 
kincsestárnak tűnik, amikor 
elindulunk, hogy felfedezzük 
titkait. Ez a könyv arra vállalko-
zik, hogy színpompás fotókkal és
lebilincselő leírásokkal bemu -
tassa Önnek Európa várait.

Kötve, 176 oldal, 33 x 24 cm,  Ára: 14,50-€

Podhorányi Zsolt
MesélŒ felvidéki kastélyok
A Felvidôk egykori mágnásainak úri rezidenciá-
it mutatja be ez a pazar ôs exkluzív album.
A gömöri, szepességi kastélyok mindennapjai
elevenednek meg az Ön szemei előtt! A felvidé-
ki nemesség életéről rendkívül sok színes anek -
dota maradt fenn - a könyv igyekszik megőriz-
ni ezt az értékes hagyományt, ugyanakkor a
felvidéki magyar épített örökség jelenkori álla-
potát is feltárja.

Kötve, 256 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 24,00-€

Rendelési kód:002
49,99 Eur

Rendelési kód:003
19,99 Eur

Rendelési kód:004
9,99 Eur

Rendelési kód:005
21,99 Eur

A jó magyar pálinka
“Tiszta, nemes gyümölcsíz,
Egy pohárban tűz és víz, ...”
Kinek és minek köszönhetjük a jó magyar
pálinka reneszánszát? Mi a titka, hogy
ennek az újjászületésnek az üteme a hazai
borászat példás helyreállításáét is felül -
múlta? A párlatfőzés évezredes múltra
tekinthet vissza az emberiség történeté-
ben. A jó magyar pálinka mámorra és
mélabúra is elragadhat, de ha mértékkel
merítünk belőle - megemel és megtart. 
Kötve, 257 oldal, 29 x 26 cm, Ára: 12,50-€

Guinness world records
2015
Különleges, 60.születésnapi kiadás –
Megdöntött és új őrült rekordok ezrei…
Ezernyi frissített rekord és vadonatúj
fotó.Ismerje meg Földünk legfiatalabb sarki
felfedezőjét, a legtehetségesebb házi ked-
venceket, vagy minden idők legnagyobb
gyémántrablását. Mérje össze a testma-
gasságát minden idők legmagasabb
emberével, ingyenes 3D-s alkalmazás segít-
ségével. 
Kötve, 255 oldal, 30 x 23 cm, Ára: 24-€

Fejérdy Tamás – Tardy János
A világörökség 
magyarországi kincsei
Három nyelven íródott, gyönyörű
könyv, amelyben magyar-angol-
német nyelven olvasható minden
érdekesség Magyarország legszebb
tájairól és világörökségeiről. 

Kötve, 136 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 14,50-€

Rendelési kód:007
15,99 Eur

Rendelési kód:008
21,99 Eur

Rendelési kód:009
9,99 Eur

ÚJ!
ÚJ! AKCIÓ!

Ez, igen!

Exkluzív, igényes ajándékkönyvek! 

Rendelési kód:006
21,99 Eur

ÚJR
A!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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A világtörténelem 100 híres csatája

A világtörténelem híres ütközeteit mutatja be a sorozat Nagy csaták címmel. 
Garantált, átfogó kép a világtörténelem legfontosabb hadi eseményeiről, 
mint amilyen korábban még nem látott napvilágot.

NAGY CSATÁK  - Díszdobozban!

1. kötet - Világtörténelem, Kr.e.1274-Kr.u.621
2. kötet - Világtörténelem, 732-1314
3. kötet - Világtörténelem, 1346-1690
4. kötet - Világtörténelem, 1693-1797
5. kötet - Világtörténelem, 1798-1812
6. kötet - Világtörténelem, 1812-1862
7. kötet - Világtörténelem, 1862-1905
8. kötet - Világtörténelem, 1914-1942
9. kötet - Világtörténelem, 1942-1945
10. kötet - Világtörténelem, 1954-2003

A LEGFONTOSABB ISMERETEK 1 KÖTETBEN!

• SZEMÉLYISÉGEK • TELEPÜLÉSEK
• ESEMÉNYEK • INTÉZMÉNYEK
• NAPILAPOK, FOLYÓIRATOK
• RENDEZVÉNYEK, FESZTIVÁLOK
• HAGYOMÁNYOK

Rendelje meg Ön is! Ára: 35,00-€
A lexikon 

Felvidéken csak a
Családi Könyvklub-ban
rendelhetŒ, illetve a

Könyvklub üzleteiben
is megvásárolható!

NAGY CSATÁK
Felvidéken csak a

Családi Könyvklub-ban
rendelhetŒ, illetve a

Könyvklub üzleteiben
is megvásárolható!

A lexikon szerzői arra vállalkoztak, hogy összegyűjtik a közösségünk sorsával kapcsolatos ismereteket
Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. A szócikkek a felsorolt témakörök adatait dolgozzák fel. A lexikon több
mint 500 fényképet, valamint számos térképet és táblázatot is tartalmaz.
Egyszer egy magyar tanító, mikor a könyvekről kérdezték azt mondta, minden magyar család 
könyvespolcán két kötetnek mindenképpen ott kell lennie: a Szent Bibliának és Petőfi Sándor összes verseinek.
Javasoljuk, harmadik is a polcon legyen: A (CSEH)SZLOVÁKIAI MAGYAROK LEXIKONA.

Rendelési kód:012
29,99Eur

Ára: 75,00-€

Rendelési kód:010
49,99Eur

A (CSEH)SZLOVÁKIAI MAGYAROK LEXIKONA.

Csodálatos 
ajándék!

Keresse a Felvidék
jobb könyvesboltjaiban is!480 oldalon  3 608 szócikk! bőrkötés

96 oldal kötetenként, 
205 x 275 mm

16 kötet, 1500 oldal, 4000 színes kép és illusztráció!
Csodálatos, szemet gyönyörködtetŒ gyıjtemény, minden korosztálynak!

1. Inkák 

2. Ókori Egyiptom

3. Mezopotámia

4. Ókori görögök

5. Ókori Kína

6. Perzsák

7. Japán

8. A zsidóság

9. Ókori Róma

10.Aztékok 

11.Iszlám

12.Maják

13.Kelták és Vikingek

14.India

15.Bizánc

16.Frank Birodalom 

Ára:125,00-€

Rendelési kód:011
79,99Eur

Nagy civilizációk Nagyszabású, tudományos alapossággal megírt,
gazdagon illusztrált sorozat. A 16 kötetes sorozat átfogó képet ad a Földünkön hajdan
virágzó, letınt civilizációk misztikus világáról.

Könyvbemutató: december 17. 18:00 
Dunaszerdahely - Vermes villa 

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Imakönyv
Ez egy nagybetűs, jól olvasható a katolikus
egyház katekizmusából válogatott, magya-
rázó részekkel összeállított, igen sok és vere-
tes imát tartalmazó ima és énekeskönyv.
Mindenkinek ajánljuk, de igen nagy lelki
haszonnal forgathatják az idősek, az ottho-
nukhoz kötött Testvérek.

Kötve, 526 oldal, 14 x 10 cm, Ára: 6,50-€

Imádságos képeskönyvem
gyermekeknek
Kis méretű imádságos képeskönyv kicsiknek.
Csodálatos, életre szóló AJÁNDÉK!

Kötve, 127 oldal, 11 x 8 cm, Ára: 3,50-€

A Zelóta
A názáreti Jézus élete és kora
Ez a bámulatos könyv új megvilágításba helyezi
a történelem egyik legnagyobb hatású és legrej-
télyesebb személyiségét, s forrongó korunk
nagyítólencséjén keresztül vizsgálja Jézust: az I.
századbeli Palesztinát, azt a korszakot, melyet
magával ragadott az apokaliptikus szenvedély.
Ez volt a zelóták korszaka… 
Kötve, 327 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 13,50-€

Karácsonyra szeretettel
Egy csodálatos AJÁNDÉKKÖNYV – ezzel a köny-
vel megajándékozhatja szeretteit – biztosan a
legszebb AJÁNDÉKOT kapják! 
Kötve, 19 oldal, 29 x 19 cm, Ára: 3,50 €

Rendelési kód:024
2,99 Eur

Rendelési kód:023
5,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

HATÁRIDÃNAPLÓK
LUX 2015 kék   170x240mm
MINI 2015 piros  85x155mm
MINI 2015 kék   85x155mm
Késni, születésnapot elfeledni kínos,
határidő naplót vezetni áldásos dolog.
Ajándékozza meg magát vagy szeretteit a könnyen
áttekinthető határidőnaplókkal, amelyek napi és
heti beosztással, alig várják, hogy lapjaira jegyez-
ze programjait, teendőit – a 2015-ös évben!

Szent Biblia Istennek Ó -és Újtesta-
mentomában foglaltatott Szentírás Károli
Gáspár fordításával - reformátusok részére.

Biblia Ószövetségi és Újszövetségi szentírás
katolikus felekezetűek részére.

Rendelési kód:021
9,99 Eur

A könyvek
könyve!

A katolikus és 
a református családok 
nélkülözhetetlen kincse!

Rendelési kód:022
11,99 Eur

Felvidék falinaptár
A “HALLD MEG, FELVIDÉK” egy olyan rendhagyó fali-
naptár, mely nemcsak szobája dísze lesz, hanem álta-
la sok érdekességet megtudhat szeretett Felvidékünk
történelméről. 

Nagy Magyarország 
Anno falinaptár
Végre egy falinaptár, amely nekünk –
Magyaroknak készült, s persze minda-
zoknak, akiknek jelent valamit ez cso-
dálatos vidék. 12 patinás, hangulatos
századelői városkép Pozsonytól-
Kolozsvárig...

Falinaptár, 15 oldal, 
22 x 22 cm , Ára: 6,50-€

Rendelési kód:016
6,99 Eur

Rendelési kód:017
4,99 Eur

Rendelési kód:013
5,99 Eur

Rendelési kód:014
3,99 Eur

Rendelési kód:015
3,99 Eur

FALINAPTÁRAK 2015, AMELYEK A LELKET ÉS A SZÍVET IS MELEGÍTIK!

Horgásznaptár 
+ A naptárban most érdekes informá-
ciókat olvashat minden bemutatott
halfajtáról!  
Falinaptár, 15 oldal, 
Fűzve, 12 oldal, 22 x 22 cm, Ára: 6,50-€

Rendelési kód:018
4,99 Eur

Rendelési kód:020
2,99 Eur

Rendelési kód:019
12,99 Eur

+ ajándék zsebnaptár!

Ideális ajándék horgászoknak!
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Különleges elmék
111 híres tudós - Hogyan látják  a világot?
Beszélgetés világhíres tudósokkal: fizikusok, kémiku-
sok, orvosbiológusok… Korunk legkiválóbb elméi,
68 köztük Nobel-díjas, de a többiek sem kevésbé
jelen tősek.. .Az olvasmányos beszélgetések egyszerre
tájékoztatnak és szórakoztatják Önt. Ajánljuk 
komoly, a világra nyitott olvasók figyelmébe!

Fűzve, 388 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 13,50-€

Nemere István
Az év könyve 2015 
A titkok könyve 2015
2015-ben nevezetes emberek születtek és hal-
tak, szerették vagy gyűlölték egymást, fontos
események zajlottak… A titkok könyve olyan
titokról rántja le a leplet, amelyekről eddig vagy
hallgatott a világ, vagy hozzánk még nem
értek el a botrányos leleplezések hullámai...
Fűzve, 2x188 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 9,50-€

Rendelési kód:031
12,99 Eur

Rendelési kód:026
4,99 Eur

Feldmár András
Hogyan lesz 
a gyerekbŒl felnŒtt!
„Az egyetlen útmutatás, amit azzal
kapcsolatban adhatok, hogyan neveljük
fel a gyerekeinket: ne szégyenítsük meg
őket! Ne alázzuk meg őket!
Semmiképpen se! És ha más viselkedne
így velük, védjük meg őket!” 

Kötve, 128 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Vekerdy Tamás
Érzelmi biztonság
Vajon mire van szükség ahhoz, hogy gyerekeink
érvényesüljenek, beváljanak az életben? 

Vekerdy Tamás szerint nem az lesz sike res felnőtt, aki
kisgyerekkorában már fel nőtt módon hajtott és telje-
sített, hanem az, aki teljes értékű kisgyerekéletet élhe-
tett. Szülőként az érzelmi biztonság megadása a leg-
jobb lehetőségünk arra, hogy megvédjük gyerekein-
ket a normálisnál nagyobb mértékű szorongástól, a
sodródástól, a személytelen, így személyiséget ron -
csoló kapcsolatoktól. 

Kötve, 216 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 12,50-€

Android kézikönyv
...avagy okostelefonok kezelése
Szükségünk van-e rá? Milyen feladatokat végezhetünk
el vele? Hogyan oldhatjuk meg az olyan legegysze-
rűbb feladatokat egy okostelefonon, mint az üzenet
küldés, a kép-, vagy csengőhang-hozzárendelés, a
telefonszám tárolása, a fényképezés, a képernyő test-
reszabása, a fájlok másolása, áthelyezése, a zenehall-
gatás, az internetezés, az új programok letöltése és
telepítése, a számítógéppel való összekapcsolás, az
eszköz beállításai, stb.?
Fűzve, 198 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 7,50-€

Rendelési kód:035
11,99 Eur

Rendelési kód:034
10,99 Eur

Rendelési kód:033
6,99 Eur

Simon Attila: Magyar idŒk 
a Felvidéken 1938-1945
Az első bécsi döntés és következményei...
Az 1938. november 2-án Magyarország vissza-
kapta a főleg magyarok lakta határsávját Cseh -
 szlovákiától. Az élvezetes stílusban megírt tanul-
mányból megtudhatja, milyen hatással volt a
politika az átlagemberek mindennapjaira, mi -
lyen akadályokat kellett leküzdeni a felvidéki
focicsapatoknak, miután újra a magyar bajnok-
ságban szerepelhettek, miként tervezte a “nyug-
díjasok városává” alakítani Kassát a magyar
kormányzat, és azt is, hogy milyen lett volna, ha
kiszabadul a palackból a “felvidéki szellem”.
Fűzve, 388 oldal, 24 x 17 cmÁra: 12,50-€

A borokról könnyedén
Minden, amit a szőlőről és a borról tudni kell
E könyv Önnek szól, akiknek örömet szerez a
bor. Minden tájékoztatást megad, ami a bor
élvezetéhez kell, és amit a borok iránt érdek -
lődők tudni szeretnének. 
Kötve, 168 oldal, 26 x 20 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:032
12,99 Eur

Rendelési kód:028
11,99 Eur

Mars és Vénusz a hálószobában
A könyv segít megfejteni, mire van szüksége a
nőnek, és mire vágyik a férfi, mennyire fontos
megrögzött szokásainkon, technikáinkon egy
“kicsit” változtatni, hogy mindkét fél egyaránt elé-
gedett legyen a párkapcsolatban, és az ágyban.
Fűzve, 215 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

A férfiak a Marsról, a nŒk a
Vénuszról jöttek
Hogyan éljünk boldogan társunkkal?
Hogyan szeressük egymást anélkül, hogy meg-
fojtanánk a másikat, miként bocsássunk meg
egymásnak úgy, hogy ne csorbuljon önbe csülé -
sünk, hiszen valamikor úgy imádtuk egymást
Fűzve, 274 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:036
11,99 Eur

Rendelési kód:037
11,99 Eur

ÚJ!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Megható történetek
Megható történetek 
édesanyákról
Hatvanon túl kezdődik az igazi élet, amit beara-
nyozhat a szerelem, változatossá tehet a sporto-
lás, az önkéntes munka, a jótékonykodás...
Az anyai szeretet ugyanazt jelenti Amerikában
és Európában, Magyarországon és Angliában, a
szegény és a gazdag családoknál.
Fűzve,  2 x 229 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 9,50

Rendelési kód:027
4,99 Eur

Kincses kalendárium 2015
A kalendáriumok KIRÁLYA 
megérkezett!
A család minden tagja megtalálja a számára
érdekes írásokat, naptári információkat és hasz-
nos tanácsok miatt egész évben rendszeresen fel-
lapozható! Kiváló AJÁNDÉK az egész családnak -
nagyszülőknek!

Fűzve, 280 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 3,50-€

Böjte Csaba
Az igazgyöngy fájdalomból
születik
Van bátorsága belevágni?
Csaba testvér üzeni, nem az a feladatunk, hogy
érett korban is sihedert játsszunk, minden kor-
nak a maga gyümölcsét szakítsuk le, találjuk
meg a maga feladatát, örömét. Tapasztala tai -
ból merítve szól a halállal való szembenézésről,
és az oda vezető út feladatairól, a segítés lehe-
tőségeiről. Mi várhat ránk, mikor a földi ajtó
bezárul mögöttünk, a hatalmas mennyei ablak-
ról, az égi szurkolótáborról, az ajándékba kért
ötven körömről, az örökélet tevékenységeiről…
Kötve, 160 oldal, 20 x 21 cm, Ára: 11,50 -€

Rendelési kód:030
10,99 Eur

Rendelési kód:029
2,99 Eur

ÚJ!

Gyógynövények mint házi szerek
Gyógynövények gyógyhatásai
A gyógynövényes könyvek 
alapművei!
A szerző ismerheti az egyes gyógynövényeket,

azok gyógyhatásait, a javasolt elkészítési módo-
kat és a felhasználást.
A legteljesebb gyógyfüveskönyv, a gyógynövé -
nyekkel történő gyógyítás alapkönyve ez, melyet
Ön most kiválaszthat! 

Fűzve, 2 x 264 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 9,50-€

Rendelési kód:025
4,99 Eur

1+1
ingyen

1+1
ingyen

1+1
ingyen
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Elizabeth Gilbert
A lélek botanikája
Az – Ízek, Imák, Szerelmek – bestseller 
szerzőjének karácsonyi újdonsága!
Szerelem, erotika, kalandok… Alma, aki nemcsak apja renge-
teg pénzét, de eszét is örökli - váratlanul betoppan az életébe
Ambrose Pike, a tehetséges illusztrátor. Az orchidearajzok
mestere egy egészen más irányba, a spiritualitás és a csodák
világába vezeti a nőt. Induljon el Ön is Almával Londonból
Peruba, Tahitire és Amszterdamba. Az út során felejthetetlen
karakterek tűnnek fel: misszionáriusok, kalandorok, asztronó-
musok, hajóskapitányok, zsenik és kissé őrült figurák…
Fűzve, 526 oldal, 22 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Nicholas Sparks
Vissza hozzád
Az első szerelmed sohasem
felejted el
Amanda és Dawson tizenévesen szeret-
nek egymásba. A főiskola előtti utolsó
nyáron azonban előre nem látott, tragi-
kus események szakítják el őket egymás-
tól. Huszonöt évvel később visszatérnek
szülővárosukba annak az embernek a
temetésére, aki fiatal korukban egyedüli-
ként támogatta a szerelmüket… 

Kötve, 312 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Syndie Maison
A bosszú árnyékában
Az atyák vétkeiért időnként 
a leányok bűnhődnek… 
A gazdagság és a hatalom sokszor vala-
milyen sötét, törvénytelen forrásból fakad.
A luxusból kiragadott lányt az apa régi
ellensége testileg és lelkileg is meggyötri,
valóságos ronccsá változtatja, megalázza,
a legmocskosabb cselekedetek végrehaj-
tására kényszeríti, ám amikor már minden
megsemmisülni látszik, minden darabok-
ra hullik, kiderül: a remény örök…

Fűzve, 238 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Catherine Anderson
Borostyánszín
A Bostonban született és nevelkedett Laura
álmában sem gondolta volna, hogy
megözvegyülve újszülött fiával Colorado
vadonjában köt majd ki. Amikor a fiát elra-
bolják, a törékeny szépségű és borostyán-
szín szemű Laura egy olyan emberhez for-
dul segítségért, akitől sokan félnek, és aki-
ben kevesen bíznak: Deke Sheridanhez,
akit a sájen indiánok neveltek fel, és akit a
saját fajtája hitehagyottnak tekint. 

Kötve, 406 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Rebecca Ann Collins
Mr. Darcy lánya
A Büszkeség és balítéletből megismert szerep-
lők története tovább folytatódik…Tovább
követheti a Darcyk, a Bingley-k és családjuk,
barátaik, valamint az új szereplők életének
folyását. Mr. Darcy lánya, a bájos és intelli-
gens Cassandra ezúttal komoly kihívással
találja szemben magát: miközben életét kitöl-
ti saját, boldog házassága és a gyermekei,
öccse, Julian problémái miatt rá marad a
Pemberley-ről és az unokaöccséről való gon-
doskodás…Kihagyhatatlan!

Fűzve, 457 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Sidney Lawrence
A báróné vétke
A fiatal Lorent Larbaud báró szembeszáll szülei-
vel, és nem Rosanette grófkisasszonyt veszi fele-
ségül! A szegény, de annál gyönyörűbb Anne
Vandal dobogtatta meg a férfi szívét. Neki
fogad örök hűséget, s ezzel kivívja szülei harag-
ját, akik nem adják áldásukat a frigyre. Később
azonban Isabeau báróné megenyhül világszép
menye iránt, és az ifjú párt visszafogadják a
kastélyba. Minden csodálatosan alakul, ám
egyik nap Anne-nek váratlanul nyoma vész.

Fűzve, 266 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50-€

Melissa Moretti
Királyi kapcsolat
Talia, a fiatal közvéleménykutató
éppen a városka főterén gyűjti az ada-
tokat, amikor felbukkan egy szakállas,
könnyed és mégis komoly fiatalem-
ber… Más helyszín: Európa egyik kirá-
lyi rezidenciája. Palotai
intrikák…Kezdetben még senki sem
sejti, hogy micsoda robbanást tud
okozni, ha két fiatal csak úgy – egy-
másba szeret…

Fűzve, 220 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Helena S. Paige
Egy lány beállít az esküvŒre
Az Ön vágyai, az Ön döntései, az Ön törté-
nete… Interaktív erotikus regény
Egy volt sulitársának végre bekötik a fejét, és
Ön kerül a koszorúslányok népes csapatának
élére!  De mi van, ha ez az esküvő más lesz,
mint a többi? Ne feledje, bármelyik utat
választja, fantasztikus éjszakában lesz része...
Ha pedig mohón belevetné magát az összes
élménybe, csak lapozzon vissza a könyv elejére,
és válasszon egy másik végzetet. Induljon a
játék – remek ajándék egy bevállalós hölgynek!
Fűzve, 302 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Debbie Macomber
Szent karácsony éjjel
Szenteste. Lassan az egész város elcsendesedik,
a családtagok a karácsonyvárás lázában
égnek… Szenteste napján egy várandós fiatal
lány száll le a kompról, és gyermeke apját kere-
si… Ezüstcsengettyűk: A tizenhárom éves
Mackenzie, azt vette a fejébe, hogy megnősíti az
apukáját. Philip nemrég vált el, és úgy érzi, nem
hiányzik nő az életéből.

Fűzve, 304 oldal, 19 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Logan Belle
Féktelen szerelem
Elragadóan bájos, 
mocskosan pikáns
Regina, a félénk vidéki lány a főiskola befeje-
zése után New Yorkba költözik, majd a város
közkönyvtárában kap állást. Úgy érzi, élete
álma beteljesült. Az ikonikus fétismodell, Bettie
Page inspirálta, perzselő erotikájú történet
végigkíséri Reginát azon az úton, amelynek
során a félénk könyvtároslány egy igazi férfi
mindent elsöprő vágyainak tárgyává válik.

Fűzve, 354 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:039
2,99 Eur

Rendelési kód:040
11,99 Eur

Rendelési kód:041
3,99 Eur

Rendelési kód:045
2,99 Eur

Rendelési kód:044
11,99 Eur

Rendelési kód:043
2,99 Eur

Rendelési kód:042
11,99 Eur

Rendelési kód:047
11,99 Eur

Rendelési kód:048
10,9    9 Eur

Rendelési kód:049
11,99 Eur

AKCIÓ!Ez, igen!

AKCIÓ!
-50%

Danielle Steel
Csodálatos kegyelem
Sarah Sloane, a gazdagok gondtalan életét élő gyönyörű fia-
talasszony, Melanie Free, a Grammy díjas, elkényeztetett tini-
bálvány, Everett Carson, az alkoholfüggő egykori haditudósí-
tó és Maggie Kent, a hajléktalanokról gondoskodó fiatal
apáca. Négy idegen ember, akiket egy borzalmas természeti
katasztrófa sodor egymás mellé, és akik nem is sejtik, hogy
életük ezzel örökre megváltozik. És mire a város lassan magá-
hoz tér a tragédia okozta sokkból, a négy ember többé már
nem idegen egymás számára…
Fűzve, 310 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:038
3,99 Eur

ÚJ!
ÚJ!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

E. M. Scott: A palota rabságában
Sorsok - Szerelmek - Életek
A Rahman testvérpár - egészségesek, szépek, dúsgazdagok.
Minden földi jóval rendelkeznek ahhoz, hogy boldogok legye-
nek. Ahmed az idősebb fivér, egy akarnok nagyúr, feleségei a
maguk módján igyekszenek túlélni férjük beteges hajlamait.
Ahmed cselekedetei gátat vetnek öccse Saddam boldogságá-
nak is, aki sajátos eszközökkel veszi fel a harcot bátyjával. Mi
lesz a meggyalázott feleségek sorsa, és vajon sikerül-e
Saddamnak megszereznie a hőn áhított boldogságot? 
Fűzve, 208 oldal, 12 x 20 cm, Ára: 6,50-€

Rendelési kód:046
2,99 Eur

AKCIÓ!

-50%
ÚJ!

AKCIÓ!-50%
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Bear Grylls
A tigris ösvényén 
Túlélés: TELJESÍTVE
Beck Granger és barátja, Peter ezúttal
Indonéziában kerül szorult helyzetbe, ami-
kor egy vulkánkitörés elzárja előlük a civili-
zációba vezető utat. Egyetlen esélyük az
életben maradásra, ha keresztülvágnak a
dzsungelen, és megpróbálnak eljutni a
tengerpartra. Az őserdő azonban nem a
legbarátságosabb terep... bűnözők,
madárpókok és krokodilok elől kell mene-
külniük...
Fűzve, 266 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Leo Kessler
Halálos éberség hadmıvelet
SzŒkés a gyŒztesektŒl
Dönitz úgy dönt, hogy itt a lehetőség Anglia térdre
kényszerítésére: Hitlernek azzal a javaslattal áll elő,
hogy tengeralattjárók segítségével küldjék a tenger
fenekére a britek első számú emberét, hogy teljesítse
a világ talán egyik legaljasabb merényletét.
A II. világháború a végéhez közeledik. A legelitebb SS-
egység és parancsnoka kiváló bűnbaknak bizonyul a
Szövetségesek számára, hogy az ő nyakukba varrják a
közvélemény előtt a „németek” bűneit. Vajon mi lesz
az erősebb, az igaztalan vádak vagy a bajtársiasság?

Fűzve, 2 x 250 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 10,00-€

Harlan Coben
Hiányzol
Kat Donovan, a New York-i rendőrség nyomozó-
nője egy népszerű internetes társkereső oldalon
böngészik, amikor megakad a szeme egy profilké-
pen: a fotóról egykori barátja, Jeff néz vissza rá, aki
összetörte a szívét, és akivel tizennyolc éve találko-
zott utoljára... Kat hirtelen úgy érzi, elérkezett a pil-
lanat, hogy lezárja a múltat, amikor azonban
megpróbálja felvenni a kapcsolatot a férfival,
reményei pillanatok alatt szertefoszlanak, és helyü -
ket sötét gyanú, majd a rettegés veszi át...
Fűzve, 371 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 9,50

Rendelési kód:053
10,99 Eur

Rendelési kód:052
8,99 Eur

Jean-Pierre Montcassen
A halál vámszedŒje
A tét óriási: egy világbirodalom trónja, és senki
sem válogat az eszközökben…
Thimun, amikor apja eldönti, hogy hozzáadja
a szomszéd földműves lányát, az első adandó
alkalommal megszökik, hogy a fáraó székváro-
sában, a közeli Menóferben próbáljon szeren -
csét. Thimun egy balzsamozópap segédje,
majd maga is mester lesz…A palotában csen-
des, az alattvalók szeme elől rejtve folyó hábo-
rú dúl a még szinte gyermek, tehetetlen és eré-
lytelen Merenré fáraó anyjának és húga fiának,
az ígéretes Noferkaré hercegnek a támogatói
között. Fűzve, 415 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:054
7,99 Eur

Leslie L.Lawrence: 
A jégbe fagyott sárkány kolostora I. II.
Leslie L. Lawrence megbízást kap, hogy kutasson fel egy eltűnt
lányt a Himalájában…

Mielőtt elindulna, álmában felbukkan előtte Lilly Pretty, a világhírű
manöken, és megvádolja a rendőrségen, hogy ellopta legújabb ter-
vezésű bikinijét; Lady Hampshire is feltűnik, ő azzal a váddal illeti,
hogy megölte kedvenc lovának a csikaját; McKinley professzor pedig
egy barlangba zárja, és ágytáblákkal temeti be. Hősünk a rossz jelek
ellenére is elindul megkeresni az elveszett lányt, s keresés közben rá
kell döbbennie: régi ellenfele, a GONOSZ várja, hogy végérvényesen
leszámolhasson vele.  Fűzve, 2 x 300 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€ 

Rendelési kód:051
11,99 Eur

2 kötet
együtt

Az Oszmán Birodalom gőzerővel terjeszkedik Európa felé... A legna -
gyobb veszély Magyarországot és a mai Horvátországot fenyegeti,
ahol a Zrínyi család mindenkinél keményebben lép fel a boszniai pasa
portyázói ellen… Tegyen egy különleges időutazást ebben a nagyívű
történelmi kalandregényben a török által megtámadott, felperzselt
falvakban, vágtasson a felsorakozott jani-csárok sorfalának! Ismerje
meg a Szigetvárt védő, s a törökkel egész életében ádázul, megalku-
vást nem ismerve küzdő „gránitlelkű” Zrínyi Miklós gróf személyes sor-
sát! Hadakozzon életre-halálra a Délvidék mocsaraiban, s közben fi -
gyelje, miként alakul a történet narrátorának, Török Kristófnak és csa-
ládjának sorsa gróf Zrínyi Miklós mellett, a szigetvári hős árnyékában,
aki soha, semmitől és senkitől nem félt!

Fűzve, 610 oldal, 20 x 12 cm, Ára:12,50-€

BenkŒ László:

A Zrínyiek
A gránitlelkű

Végvári vitézek, portyák, török és magyar kémek,
kesze-kusza váratlan események szabdalta világ…

Rendelési kód:050
11,99 Eur

ÚJ!

Könyvbemutató: december 16. 18:00 
Dunaszerdahely - Vermes villa 

Rendelési kód:056
6,99 Eur

Rendelési kód:057
10,99 Eur

Rendelési kód:058
7,99 Eur

Jeff Abbott: Tégla
Letehetetlenül izgalmas...
Steve-et, Sam barátját hidegvér-
rel meggyilkolják a bárja előtt. 
A volt CIA ügynök egyetlen nyo-
mon tud elindulni: meg kell
találnia azt a titokzatos nőt, akit
Steve a védelmébe vett, és akiért
feláldozta az életét. A szálak a
Varela családhoz, Miami legke-
gyetlenebb bűnszervezetéhez
vezetnek...
Fűzve, 354 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Agatha Christie
A Greenshore-
Gloriett
Eddig kiadatlan kisregény !
Hercule Poirot-t telefonon felhív-
ja a híres detektívregény-írónő,
Mrs. Oliver, hogy azonnal utaz-
zon el Laptonba, mert elvál lalt
egy gyilkosvadászat-játék
megrendezését Sir Stubbs birto-
kán, és most aggódik, nehogy
valódi gyilkosság történjen. De a
játék komolyra fordul...
Kötve, 157 oldal, 19 x 10 cm, Ára: 8,50-€

Nora Roberts
Halálos rejtekhely
A multimilliomos Roarke saját
maga felügyeli egy újonnan
vásárolt ingatlana átalakítását -
ám amikor bontani kezdi az
egyik falat, egy fiatal lány holt-
testét találja mögötte. Majd még
egyet - összesen tizenkét kislány
maradványait rejtették az álfa-
lak. Eve Dallas elszántan ered a
gyilkos nyomába…
Fűzve, 388 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 7,50-€

Rendelési kód:055
4,99 Eur

1+1
ingyen

2 kötet
együtt

Dedikálás: december 18. 18:00 óra
MAX PLÁZA - CSALÁDI KÖNYVKLUB 
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Krúdy ízei
Előhang egy kispörkölthöz!
Krúdy Gyula műveiből készült válogatás. A piac illata; A mellékutcai
vendéglő; az Előhang egy kispörkölthöz s még további elbeszélés az
ételkészítés és étkezés élvezetét, a vendéglátás művészetét tárja
elénk. Krúdy gasztronómiai témájú írásai a múlt hagyományait és
hangulatát idézik. Nem csupán élvezetes időutazást jelentenek: két-
séget sem hagynak afelől, hogy a jót s jól enni tudománya mai
gasztrokultúránk egyik megalapozója is.
Kötve, 399 oldal, 27 x 19 cm, Ára: 8 ,50-€

Marlo Morgan
Vidd hírét az Örökkévalónak

Végre ÚJRA megjelent a kultusz-regény!
A történet főhőse egy bennszülött ikerpár, akiket már a születésükkor el -

szakítottak egymástól, és akik évekkel később, a Föld két különböző
pontjáról útra kelve újra egymásra és törzsi gyökereikre találnak. A kötet
olyan értékeket fedeztet fel velünk, mint a kölcsönös elfogadás, az ítélet

nélküli odafordulás, a határok nélküli nyitottság és az őszinte kíváncsiság
teremtő ereje. Az írónő üzenete: lehet máshogy, lehet jobban élni.

Fűzve, 320 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 11,50-€

Márai Sándor: Boros könyv
Tűnődéshez szükséges kellék
Márai Sándornak számos önálló írása van a borról. A Boros könyv egy
új sorozat részeként jelenik meg, melyben Márai életbölcsességeit
olvashatjuk. A kötetet Kő Boldizsár csodálatos illusztrációi díszítik.
„Nagy különbség az is, hogy valaki időmérték vagy űrmérték szerint
fogyasztja a bort“

Kötve, 167 oldal, 19 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Ugron Zsolna
A nádor asszonyai

A 17. század eleji Erdély és Magyarország a politikai intrikák, az állandó
háborúskodás világa, ahol hitviták, árulások és érdekházasságok döntik

el országrészek sorsát. A végvárakban az ostromlott falak mögött csodás
jelenésekről, családi átkokról, mérgezésekről és testvérszerelemről suttog-
nak. Az árulások, parancsszóra elhált szerelmek és politikai gyilkosságok

közepette egy asszony boldog akart lenni... 
Egy dinasztia elsüllyed, egy másik megszületik...

Kötve, 356 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€

A Karácsony füveskönyve
Békesség, remény, szeretet

A kötet - mely egyedülálló ünnepi utazásra hívja az olvasót térben és
időben - számos szerző aforizmáit és bölcs gondolatait tartalmazza az

advent, a karácsony, a szenteste, az ajándékozás és a szeretet 
témaköreiből, de nem nélkülöz némi szkepticizmust és humort sem.

Kötve, 335 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 7,50-€

Boldizsár Ildikó
Mesék boldog öregekrŒl
Mi kell a boldog öregséghez? 
Ezt a rendkívüli szépségű könyvet az idős embereken túl azoknak is ajánl-
juk, akik boldog öregségre vágynak, és kíváncsiak rá, hogyan alakítható
át az életük ennek érdekében. És persze azoknak, akik szeretnének
maguk körül minél több boldog öreget látni, hiszen a hozzátartozókon is
múlik, hogy milyen minőségben éljük át az élet délutánját. Kiváló és
megható ajándék nem csak nagyszülőknek! 

Fűzve, 288 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 11,50-€

szépirodalom

Rendelési kód:059
11,99 Eur

Rendelési kód:061
7,99 Eur

Rendelési kód:062
10,99 Eur

Rendelési kód:063
10,99 Eur

Rendelési kód:064
11,99 Eur

Rendelési kód:065
10,99 Eur

Rendelési kód:066
6,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

EZ TETSZENI FOG!

EZ TETSZENI FOG!

EZ TETSZENI FOG!

a design világába

KEDVEZMÉNY

*

* Az ajánlat tájékoztató jellegű, nem teljes körű. A részletekről érdeklődjön konyhastúdiónkban.

*AKÁR

www.joer.sk

KONYHÁJA

MOST MI ÁLLJUK !

KKEEEDDVVEEEZZZMÉÉÉÉÉÉÉÉNNYYY

AKÁRR

30%

30%

Lépjen be

-át

Szomolai Tibor: FáklyavivŒ
A – Felvidéki Saga – szerzőjének legújabb könyve a hitről, 

a lelkierőről, az elszántságról és az önvizsgálatról szól…
KIHAGYHATATLAN! Valahol “Gömörországban” vagyunk  ahol

Kende Zsombor – a Felvidéki Saga-ban megismert férfi, felakarja
támasztani a tétlenségből és a közönyből a városka egyházi és

nemzeti közösségét - mert a közösségre biztos sorvadás vár, 
ha  elszakadnak a gyökerektől… 

Fűzve, 540 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 15 €

ÚJRA MEGJELENT! - Felvidéki Saga 
Rendelesi kód: 60 Könyvklub ár: 14 ,99-€
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Gabrielle Bernstein
Történhetnek csodák
Készen állsz? Engedd hát be 
életedbe a csodákat!
Ez az inspiráló „útikönyv” segít elengedni félel-
meinket, és olyan hozzáállást kialakítani, amelynek
köszönhetően a hála, a megbocsátás és a szere-
tet akadálytalanul áramlik keresztül rajtunk.
Minden héten más-más területre összpontosít:
a félelmek felismerésére, önmagad szeretetére,
testedre és étkezési szokásaidra, emberi kapcso-
lataidra, pénzügyi helyzetedre és a mások szol-
gálatában végzett tevékenységeidre. 

Kötve, 250 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

A csakrák bölcsessége 
+ Jóskártya
Spirituális útmutató élete 
megváltoztatásához…
Ismerje meg valódi szándékait, törje át a gátakat
és valósítsa meg az álmait! A 49 lapos kártyacso-
mag és a hozzá tartozó útmutató segít Önt céljai
elérésében. A hét fő csakrához kapcsolódó kártya-
lapok azokat a különös, mesebeli történeteket jele-
nítik meg, amelyeket halálközeli élményét köve-
tően az angyalok meséltek el a népszerű amerikai
látónak.
Kötve, 96 oldal, 17 x 12 cm, Ára: 13,50-€

Dr. Eben Alexander

A mennyország felfedezése
A mennyország tényleg létezik…, mi pedig valójá-
ban kozmikus lények vagyunk. A mennyország felfe-
dezése megmutatja, hogyan feledtük el azt, amire
most végre kezdünk rájönni: hogy kik vagyunk igazá-
ból, és mi a valódi küldetésünk.

Fűzve, 176 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 11,50-€

Oravecz Nóra
99 lélekerŒsítŒ gondolat
Merd megtenni azt, amit érzel! Mondj igent vagy
nemet, lépj ki vagy lépj be az ajtón, szakíts vagy
hagyd, hogy szakítsanak - ha kell, darabokra. Tök min-
degy, csak tedd azt, amit érzel! Merj szeretni és merd
kimutatni. De leginkább merj önmagad lenni. Merj
olyan ember lenni, aki elégedett és boldog, hiszen
minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az legyen.

Kötve, 100 oldal, 15 x 10 cm, Ára: 7,50-€

OSHO
NŒk könyve
Könyv szeretetről, szerelemről, szexualitás-
ról, házasságról, kapcsolatokról, anyaság-
ról, családról, öregkorról és arról, ahogyan
a nők gondolkodnak, alkotnak és helyt áll-
nak az élet sodrásában…
Osho a maga sajátos megvilágításában tükrözi a
női szerepeket, hiszen szerinte a legtöbb dolog, ami-
ben nő és férfi különbözik, csupán viszonylagos.
“Ezeket a különbségeket inkább megbecsülni kellene,
hiszen ezek teszik vonzóvá a két nemet egymás szá-
mára, mert a szeretet nem megköt, hanem szabad-
dá tesz.”

Kötve, 276 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Dalai Láma
Tiszta fényı tudat
Csatlakozzon Őszentségéhez, a Dalai Lámához
egy spirituális utazásra! A tibeti vallási vezető
megmutatja, hogyan élhet valódi, jelentéssel teli
életet úgy, hogy születésétől halála percéig elmé -
lyülten meditáljon tudata valódi természetéről, az
úgynevezett tisztafényről. Ahogy feltérképezi e
belső birodalmat, képes lesz rá, hogy megbecsülje
és értékelje a kiszabott idő minden pillanatát, és
előrehaladjon a megvilágosodás ösvényén. 

Kötve, 240 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 8,50-€

Louise L. Hay, David Kessler
Gyógyítsd meg a szíved
Lehetőség a belső béke 
megteremtésére!
Louise és David azokat az érzelmeket és gon-
dolatokat veszik sorra, amelyek akkor jelent-
keznek, ha egy szakítás összetöri a szívét, a
házassága válással végződik, vagy egy sze-
rette eltávozik. Új gondolkodásmódra tanít,
miközben mélységes szeretetet és örömet
hoz az életedbe…

Kötve, 176 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:071
6,99 Eur

Rendelési kód:075
12,99 Eur

Rendelési kód:076
7,99 Eur

Rendelési kód:077
10,99 Eur

2015 Horoszkóp
Összefoglalást kap a - lényeg-
ről - mind éves, mind pedig
heti szinten…
Megtudhatja, hogy mit tartogat a 2015-
es év a 12 jegy számára, olyan tanácsok-
kal látja Önt el, amelyek hasznára válhat-
nak a környezetével való jó együtt-
működésben. Az előrejelzések beszámol-
nak arról, hogy mi várható, és hogyan
érdemes bánni a szerelmi életében, karri-
erjében, pénzével, egészségével, otthonát
és lelkét érintő hatásokkal.
Fűzve, 200 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:073
2,99 Eur

Rendelési kód:074
10,99 Eur

Khalil Gibran
A szeretet prófétája
Jézus szavai és tettei – az őt szemé-
lyesen ismerők elmondása szerint! 
Khalil Gibran csodálatos művei egy kötetben:
Jézus, az emberfia, Lázár szerelme, Khalil, az
eretnek. A szerző muzulmán családban szüle-
tett, de élete során megismerkedett a keresz-
tény vallással, és ráébredt valami furcsa, “val-
lások fölötti” hitre, amelynek legfontosabb
mondanivalója: egyetlen Isten létezik, és ő is
bennünk lakozik. Az emberek, éljenek a világ
bármely pontján, egy szép nap majd ráébred-
nek: a legfontosabb, amíg itt vagyunk, az
egymás iránti szeretet.

Fűzve, 270 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Öröknaptár: 
365 gondolat a szeretet jegyében

Az új év mindig felkínálja Önnek az új kezdet lehe-
tőségét. Idén is rengeteg kaland vár Önre! Bízzon
abban, hogy az élet megadja Önnek mindazt, amire
szüksége van. Ez a káprázatos naptár 365 napra ele-
gendő bölcsességgel és ragyogó fotókkal inspirálja
lelki életét – annak, aki elolvassa…

365 oldal, 14 x 14 cm, Ára: 16,50-€

Ruediger Dahlke
Te mitŒl félsz? 
Öngyógyító program
Hogyan értse meg és közelítse meg óvatosan a félel-
meit, hogy felelősségteljesen úrrá lehessen rajtuk?
Tanácsait követve megtapasztalhatja, hogy a félelem
elveszíti fenyegető vonását. Szertefoszlik, akár a sötét-
ség a fényben. Örökérvényű igazság ugyanis, hogy
abból tanulhat a legtöbbet és azáltal fejlődhet a leg-
gyorsabban, amivel gondja van. Hiszen ahol a féle-
lem, ott az út…
Fűzve, 112 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 5,50-€

Rendelési kód:067
4,99 Eur

AKCIÓ!Ez, igen!

Werner Ablass
Engedd megtörténni az
életed!
Sokunk meggyőződése, hogy csak akkor
érhetünk el valamit az életben, ha teszünk
is érte. Így az életünk sokszor nem más,
mint küzdelmes menetelés, erőfeszítések
sorozata. Azért, hogy egyszer majd boldo-
gok legyünk. Ha megállnánk egy pilla -
natra, és nem engednénk állandó cselek -
véskényszerünknek, észrevennénk végre,
hogy tulajdonképpen már most jó… 

Fűzve, 176 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 7,50-€

Rendelési kód:068
6,99 Eur

Rendelési kód:070
14,99 Eur

Rendelési kód:069
10,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:072
11,99 Eur

Rendelési kód:078
11,99 Eur

AKCIÓ!Ez, igen!ÚJ!
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Karácsonyi kreativitás!
Fogjon hozzá bátran az ablakok és az otthona ünnepi díszbeöltöztetéséhez, hogy ne csak

a lelke és a szíve, de az Ön otthona is megfelelő hangulatba kerüljön!

Rendelési kód:083
3,99 Eur

Rendelési kód:084
3,99 Eur

Rendelési kód:085
3,99 Eur

Manók, angyalkák
termésekbŒl

Fűzve, 31 oldal, 23 x 17 cm, 
Ára: 4,50-€

Papírvarázs
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm,

Ára: 4,50-€

Papírgömb 
karácsonyi figurák

Fűzve, 31 oldal, 23 x 17 cm,
Ára: 4,50-€

Rendelési kód:086
3,99 Eur

Rendelési kód:087
3,99 Eur

Rendelési kód:088
3,99 Eur

Papírangyalkák
Fűzve, 31 oldal, 23 x 17 cm, 

Ára: 4,50-€

Gyöngyangyalkák
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm,

Ára: 4,50-€

Karácsonyi 
üvegfestés

Fűzve, 31 oldal, 
20 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Török Szilvi
Krumpli, papír, olló
Az egész család együtt festhet, vághat, ragasztgathat, hogy
aztán büszkén nézzetek végig a közös műveken és érezzétek,
milyen jó együtt alkotni! Ha esik az eső, ha nincs kedvetek seho-
va menni, mert a legjobb otthon, ha te is mindent gyűjtögettek,
mert jó lesz még valamire... akkor vegyétek kézbe ezt a könyvet,
mert ennek segítségével a legegyszerűbb alapanyagokból nagys-
zerű kézműves projekteket hajthattok végre! 
Kötve, 56 oldal, 30 x 21 cm, Ára: 11,50-€

Angyal ORIGAMI
A barátság vidám angyalától, a csinos és praktikus könyvjelző

angyalig vezető úton megtanulhatja, hogyan hajtogasson bájos
ajándékokat magának és másoknak! Kezdőknek is ajánljuk! A könyv

az egyszerű és könnyen követhető rajzok, leírások mellett gyönyörű fotó-
kat és felemelő idézeteket is tartalmaz. Ajándékba mellékelünk 

még 15 ív különleges origami papírt, így azonnal neki 
kezdhet a hajtogatásnak! ELBŰVÖLŐ…

Fűzve, 95 oldal, 24 x 23 cm, Ára: 9,50-€

Kézmıves karácsony
A karácsony közeledtével egyre többet gondol arra,
hogyan tudná a legszebben feldíszíteni otthonát? 
Vajon milyen ajándékot adjon szeretteinek és hogyan idézze meg az
ünnep hangulatát az év utolsó két hónapjában? A meghitt
karácsony váráshoz ad segítséget könyvünk sok kedves dekorációs
ötlettel, sajátkezűleg elkészíthető díszekkel és meglepetésekkel!

Fűzve, 50 oldal, 25 x 20 cm 
Ára: 8,50-€

Rendelési kód:080
8,99 Eur

Csürke Anna: Foltvarrás
Ezzel az egyszerű technikával varázslatos dolgokat: kispárnákat, terí-
tőket, faliképeket, sőt táskákat is készíthet! Használja bátran kedvenc
színeit, próbáljon ki új elrendezéseket, engedje szárnyalni fantáziáját!

Fűzve, 88 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:082
7,99 Eur

Rendelési kód:081
3,99 Eur

hobbi, háztartás, életmód

Rendelési kód:079
10,99 Eur

AKCIÓ!-50%
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A Csallóköz aranya – Az egészség forrása – A szívbarát olaj!
100%-ban NAPRAFORGÓBÓL KÉSZÜLT EXTRA SZÙZ BIO ÉTOLAJ

Bazsalikomos•Chilis•Fokhagymás•Natúr

A 4 fajta ízbomba bio étolajat rendelje meg MOST vagy keresse a Könyvklub
dunaszerdahelyi könyvesboltjaiban - különleges AJÁNDÉK-csomagolásban!

Válassza Ön is ezt a 
csodálatos, extravagáns
ajándékot családjának!

A legjobbat, csak a legjobbaknak!

Hamisítatlan csallóközi kuriózum – prémium                  termék! 

Rendelési kód:089
11,99 Eur

ÚJ!

Próbálja ki Ön is karácsonyra!

Ínyencek figyelem!

AKCIÓ!!!
4 

palack
együtt

4 x 250 ml

Orchidea mindentudó
A könyv könnyen áttekinthető, így gyorsan
megtalálja Ön is, amit tudni szeretne, hosszas
keresgélés, lapozgatás, böngészés nélkül.
Tartalmazza a leggyakrabban előforduló kér-
déseket és a gyors, lényegre törő, pontosan
megfogalmazott válaszokat. A használatot -
magyarázatok és a képes útmutatók segítik,
ezzel is garantálva a sikert.

Kötve, 138 oldal, 20 x 23 cm, Ára: 11,50-€

Nagy horgászkönyv
Minden horgásznak segít, hogy
sikert érjen el a kedvenc időtölté-
se során…
A horgászok gyakran szembesülnek azzal a
problémával, hogy hogyan is viselkedjenek a
vízparton. Melyik technikával és melyik szere-
lékkel tudok legtöbb halat kifogni? Olyan kér-
dések, amelyekre a Nagy horgászkönyv 
könnyen érhető válaszokat ad. 

Kötve, 180 oldal, 28 x 20 cm, Ára: 12,50-€

A metszés gyümölcsei
Bálint gazda videótanfolyama.
100 gyümölcsfa metszése. Tippek, trükkök, helyes
metszési módszerek! A kerti gyümölcsfák metszését
néhány perc alatt érthetővé teszi 

Aki nézni kezdi a gyümölcsökről szóló oktatófilmet,
kísértést érez, hogy minden tippet és trükköt azonnal
kipróbáljon a saját kertjében. És meglesz az eredmé-
nye! Ideális és praktikus ajándék!
Játékidő: 100 perc, Ára: 12,50-€

Sophie Collins
A kutyatartás kézikönyve
A kutyabarát kalauzzal csupa öröm lesz a
kutya gondozása megrögzött kutyarajon-
góknak és első kölyökkutyájukkal ismerke-
dő kezdőknek egyaránt!
Tömör szakmai tanácsaival, lenyűgöző tényeivel, több
mint 200 színes fényképével elmond mindent, amit egy
gazdának a kutya kiválasztásáról, érzéseiről és ellátá-
sáról tudnia kell.

Kötve, 191 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Vadon élŒ állatok
+ CD-melléklet 97 állathangal
+ ÁLLAThatározó
Vadon élő állatok: 138 faj bemutatása:
szőrmés és szárnyas fajok, és további fon-
tos emlősállatok és madarak * több mint
200 fénykép, valamint 80 rajz * lábnyomok,
jellegzetes külső jegyek és hangok, élettan
és viselkedés * vadgondozási és vadászati
ismeretek, vadászhatóság, vadászati
módok. * Vadászoknak: a fajok terület-
megjelölés alapján történő felismerése,
vadászutakra vonatkozó tanácsok.
Kötve, 172 oldal, 22 x 17 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:091
10,99 Eur

Rendelési kód:092
12,99 Eur

Rendelési kód:094
9,99 Eur

Rendelési kód:095
11,99 Eur

Rendelési kód:096
12,99 Eur

AKCIÓ!Ez, igen!

AKCIÓ!Ez, igen!

Kiskertek kézikönyve
Minden, amit a kiskertekről tudni kell, a talaj
előkészítésén át a betakarításig!

Hasznos tanácsok, érdekességek, praktikus össze-
foglalók kezdőknek és haladóknak! Külön növény-
védelmi fejezet! PLUSSZ: A kiskertekben termeszt-
hető zöldségfélék, gyümölcsfajták, gyógy
- és fűszernövények, virágok részletes leírása.

Kötve, 256 oldal, 21 x 18 cm, Ára: 13,50-€

Balkon- és dézsás növények
Új színvonalas könyv – több mint
200 növény bemutatásával
Színes virágcsodák tavasztól őszig: e könyv
segítségével mindenki a saját ízlése és lakhelyé-
nek környezeti adottságai szerint zöld oázist
varázsolhat a balkonra és a teraszra. A gyakor-
lati tanácsok és a fotók hozzásegítenek a csere-
pes és dézsás növények szakszerű és sikeres
alkalmazásához. Ideális ajándék a növények
szerelmeseinek – vagyis mindenkinek!
Kötve, 192 oldal, 28 x 22 cm , Ára: 18,00-€

Rendelési kód:090
8,99 Eur

Nagyi kedvence
Rejtvénykönyv 1,2,3.
Nagybetűs – könnyen olvasható! 
Több mint 3 x 150 rejtvény! 
A keresztrejtvény csodálatos hatásairól természete-
sen már a tudósok is megemlékeztek: a kötetek célja
azonban, hogy számos, kellemes délutánt, jó szóra-
kozást szerezzen a keresztrejtvények szerelmeseinek,
és a laikusok figyelmét is felkeltse ezen különleges
elmegyakorlás iránt.
Fűzve, 3 x 144 oldal, 27 x 21 cm, Ára: 10,50-€

Rendelési kód:093
5,99 Eur

2+1
ajándék

VADÁSZOKNAK
TERMÉSZETJÁRÓKNAK!

DVD

Rendelési kód:097
9,99 Eur

AKCIÓ!-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

CSK_DEC 2014OK_Layout 1  19/11/14  12:15  Page 13



ho
b

b
i

w
w

w
.k

o
n

yv
kl

u
b

.s
k

14

Stahl Judit: Gyors konyha
Receptek 10-20-30-45 perc alatt
A receptek többsége 30 perces: ínycsiklandó hét-

köznapi vacsorák, emlékezetes hétvégi ebédek,
előre elkészíthető vendégváró finomságok és tem-
pós levesek, olaszos tészták, különleges meleg -
szendvicsek, egzotikus ételek gyűjteménye. Bőven
található köztük 20, 15 vagy akár 10 perc alatt 
összehozható fogás is…

Kötve, 208 oldal, 25 x 19 cm, Ára: 16,50-€

Évszakok konyhája
Szakácskönyv a családnak
250 könnyen elkészíthető és ízletes receptötlet 
hétköznapokra és ünnepekre. A receptek mel-
lett nagyszerű fotók segítenek a választásban és
adnak ötleteket a tálaláshoz. Az évszakonként
csoportosított receptek között lapozgatva számos
jó tanácsra és technikai fogásra bukkanhatunk.

Kötve, 188 oldal, 29 x 22 cm, Ára: 15,00-€

Receptjeim
A legideálisabb receptrendező! Vége a papír-
ra írt csodareceptek hánykolódásának!
Ebbe a gusztusos kis mappába beleírhatja ked-
venc receptjeit, külön az előételeket, a leveseket
és salátákat, a főételeket, a tésztákat, a zöld-
ség- és gyümölcsételeket. Ha ragaszkodik a
régi cetlikhez, semmi gond: a mappa hátuljá-
ban található receptrendezőben szintén
hasonló kategóriák szerint tárolhatja azokat!
Kötve, 150 oldal, 24 x 22 cm , Ára: 12,50-€

Fog ez menni… Sütés
Ideális ajándék mindazoknak, akik most
ismerkednek a gasztronómia világával!
Magabiztosan mozog majd a tésztakészítési és
sütési technikák, a finomabbnál finomabb töltelé-
kek világában, a leg egyszerűbb eljárásoktól a leg-
bonyolultabbakig. A lépésről lépésre elsajátítható
tudást ellenállhatatlan receptek sora kíséri, me -
lyek elkészítése így már cseppet sem bonyolult. 
Kötve, 191 oldal, 23 x 18 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:099
14,99 Eur

Rendelési kód:100
9,99 Eur

Rendelési kód:101
11,99 Eur

Rendelési kód:102
12,99 Eur

Virágok, kertek, mezŒk pasztellel
Tájképfestés akvarellel

A könyv részletesen beavatja Önt a pasztellfestészet
titkaiba, az anyagok és eszközök ismertetésétől
kezdve, a színelméleten át.
Hogyan lehet akvarellel tájat festeni? A könyv nem
csupán ezekre a kérdésekre ad választ, hanem egy 
szemléletet és ehhez kötődő esztétikai tartalmat tár fel.
Fűzve, 95 oldal, 29 x 21 cm, Ára: 10,50-€

Gluténmentes finomságok
Nem csak lisztérzékenyeknek…
A könyvet nem csak gluténérzékenyeknek ajánljuk,
akik szigorú diétájukat szeretnék betartani. Édes -
anyáknak, akiknek gyermeke lisztérzékeny, bará-
toknak, ismerősöknek, akik finom ételekkel szeret-
nének kedveskedni gluténérzékeny barátaiknak,
ismerőseiknek. Fűzve, 72 oldal, 29 x 21 cm, Ára: 7,50-€

Aprósütemények 
könnyen és gyorsan
A sütemény akkor a legfinomabb, ha magunk
készítjük, és ezzel a praktikus tésztaszaggató
formával mindez nagyon egyszerű.
A könyv harminc friss, különleges ötletet ad a
formához, valamint tíz klasszikus receptet is
tartalmaz! Fűzve, 15 oldal + forma, 32 x 23 cm, Ára: 8,50-€

Vasárnap az asztalon 3.
Héger Rudolffal
A jó étel ajándék, a jó recept KINCS!
A Vasárnap családi hetilap legendás receptkönyve
idei évre szóló bestsellere végre MEGJELENT -
benne a legjobb receptekkel, ételleírásokkal, ame-
lyeket Önök, kedves Olvasók küldtek be a szer-
kesztőségbe!  Kötve, 128 oldal, 34 x 24 cm

Rendelési kód:104
9,99 Eur

Rendelési kód:103
7,99 Eur

Rendelési kód:105
5,99 Eur

Rendelési kód:107
13,99 Eur

Hogyan rendelhet?
Mintha csak egy könyvet rendelne, a rendelése az elŒfizetést jelképezi!

Elküldjük Önnek az elŒfizetését igazoló ajándékszelvényt!

Stahl Judit exkluzív meglepetése 2015-ben! 
EGÉSZÍTSE KI AJÁNDÉKÁT! Lepje meg saját magát, vagy
barátnŒjét, illetve kedves hölgyismerŒsét! 

A 15,- Euro – elŒfizetési díjat
feladhatja postán, ún. H – pénzesutalványon!

Címünk: Családi Könyvklub, P.O.Box 39, 92901 Dun. Streda
VAGY: dunaszerdahelyi üzleteinkben is megrendelheti a magazint!

Családi Könyvklub üzletek: Max pláza - I.emelet, Jednota-Centrum épülete - Bartók Béla sétány 

Egyedülálló lehetŒség  - minŒségi gasztronómia!
STAHL magazin elŒfizetés: Tavasz - Nyár - Ãsz - Tél

• Több ezernyi kipróbált recept és tanács! 
• 160 színes oldal, szemet gyönyör ködtetŒ, 

ételkülönlegességek fotóival! 

Rendelési kód:098
15,00 Eur

a Családi Könyvklub igazolása
sorszám

* 2015000001
Tavasz • Nyár • Ãsz • Tél

STAHL magazin

2015 elŒfizetés

Rendelési kód:106
6,99 Eur
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Ajándékozzon Ön is földgömböt! Mindenki kedvence! 
Képzelje el – milyen jól mutatna az Ön otthonában egy csodálatos földgömb!

Minden lakás és iroda, minden szép íróasztal elengedhetetlen tartozéka egy földgömb! Remek oktató és szemléltető eszköz,
kiváló befektetés minden család részére! Rendelje meg most a magyar nyelvű földgömböket!

A politikai és földrajzi földgömbök minden lakásban megtalálják a helyüket!
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POLITIKAI
Földgömb 
Ára: 24,50-€

Borkészlet
Ebben a különleges kialakítású szétnyitható boros-készlet-
ben minden olyan kiegészítő megtalálható amit egy üveg
ízletes bor felnyitásakor  használni szokás…
Igényes, luxus megjelenésű, rozsdamentes acél termékekről

van szó. Nagyszerű ajándék boros ismerőseink számára!

Dugóhúzó, borkiöntő, csöpögésgátló, 
üvegvisszazáró és fóliavágó.

Elegáns toll - exkluzív kulcstartóval

Elegáns toll 
ezüstös névjegykártyatartóval

Végre egy exkluzív ajándék mindenkinek, akinek fontos a stílus, a
megjelenés -  a választás nem lehet más mint ezek a pazar, egyedi
tervezésű toll szettek!

Pálinkás butykos  mérete: 10x7cm 4oz

Ez a nemesacél flaska kimondottan utazáshoz, túrázáshoz, sétá-
hoz, városnézéshez, csavargáshoz a farzsebbe van tervezve! A
flaska erős, rozsdamentes acélból készült, felülete fényesre polí-
rozott, elegáns, exkluzív megjelenésű.  

FÖLDRAJZI
Földgömb
Ára: 24,50-€

Rendelési kód:108
15,99 Eur

Rendelési kód:109
15,99 Eur

Rendelési kód:110
15,99 Eur

Rendelési kód:113
7,99 Eur

Rendelési kód:111
5,99 Eur

Rendelési kód:112
5,99 Eur

átmérŒ25cm

átmérŒ25cm

Egy igazi borkedvelőnek
a részletek is fontosak!

NYISSA KI 
A FANTÁZIA 
ÉS A TUDÁS 
KAPUJÁT!

Igazi, férfias játék…

Elegáns  díszdobozban - ideális ajéndékok!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Karácsonyi családi társasjátékok! 
Játszon együtt az egész család! 

Dobj a  dobókockával, és máris kezdŒdhet a játék! Keresd az ajándékokat!

Rendelési kód:114
3,99 Eur

Rendelési kód:115
3,99 Eur

Rendelési kód:116
3,99 Eur

Rendelési kód:117
3   ,99 Eur

MAGYAR NYELVÙ TÁRSASJÁTÉKOK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!

Észbontó - Társasjáték
A játékosok választhatnak egy bábut, és a "START" mező- re helyezik, majd kiválasztják a

korosztályuknak /értelmi szintjüknek/ megfelelő kártya- csomagot. Szerencsedobással
eldöntjük, hogy ki kezdi a játékot : Mindenki dob a kockával, s a legnagyobb értéket dobó
lesz a KEZDŐ játékos. Ezt követően ülési sorrendben, az óramutató járásával megegyező
irányban folytatják a dobást, ill. kártyahúzást a játékosok.

Ki Mit Tud? - Társasjáték
Szórakoztató társasjáték az egész családnak!

A játékosok választanak egy bábut és a ,,Start” mezőn a megfelelő helyre teszik,
majd kiválasztják a korosztályuknak megfelelő kártyacsomagot. A csomagokat
tantárgyak szerint szétválasztjuk. Miután elvégeztük az előkészületeket és ,,sze-
rencsedobással” eldöntöttük, hogy ki lesz a kezdő játékos, kezdhetjük a játékot. 

Rendelési kód:120
7,99 Eur

Szóban Szó-Társasjáték
Élőlény, tárgy, fogalom, barkochba? Rajzold vagy mutogasd el a kártyán lévő feladványt. A kártya
felső részén lévő feladvány Pantomim módszerrel mutogassuk el, a kö zépen lévő élőlényt, tárgyat

vagy fogalmat Barkochba segítségével találhatjuk ki, és az alsó sorban 
rajzolással vezethetjük rá a társainkat a megfejtésre. Mindenkinek kívánunk kellemes 

szórakozást, tartalmas időtöltést.
Ajánlott korosztály: 7 éves kortól, 2-6 fő részére

Rajzolj!
Mutogass!
Szórakozz!

Rendelési kód:119
6,99 Eur

        A tudás háza - Társasjáték
400 kérdés, 400 felelet - az élet legkülönbözőbb területeiről.
Most bebizonyíthatod, hogy a játék, tanulás, vetélkedés nem csak gye-
rekeknek szól! Az inteligenciát fejlesztő társasjáték kérdései korcsopor-
tokként vannak szétbontva, így kitűnő szórakozást és tanulást kínál a
család minden tagjának. Ajánlott életkor: 7 éves kortól
A játékot 2-6 személy játszhatja. 

Rendelési kód:118
6,99 Eur

Karácsonyi társasjátékok 
Ebből a könyvből 2 vidám és izgalmas 
családi társas játékot állíthatsz össze a
hozzájuk tartozó figurákkal és kártyák-
kal együtt.
Ára: 6,50-€

Kalandos társasjátékok
Játsszon együtt az egész család karácsonykor egy
hamisítatlan kalandos társasjátékot! Vidám és
izgalmas családi társasjátékot állíthatsz össze a
hozzájuk tartozó figurákkal és kártyákkal együtt. 
Ára: 6,50-€

Turbó és barátai társasjáték
AUTÓS  TÁRSASJÁTÉK
Ebben a szuper társasjátékkönyvben két izgal-
mas autós játék található, mely garantált szó-
rakozást jelent majd az egész családnak.
Ára: 6,50-€

Az elvarázsolt erdŒ
HERCEGNŐS ÉS PÓNIS TÁRSASJÁTÉK
Ebben a kedves társasjátékkönyvben
két mesebeli játék található, melyek
garantált szórakozást jelentenek majd
az egész családnak.
Ára: 6,50-€

Rendelési kód:121
7,99 Eur
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JátéklehetŒség 127 féle
A család kedvenc játékai egy helyen. A 127 darabos gyűjteményben megta-

lálható a Ki nevet a végén?, a malom játék, a lóverseny… Kicsik és nagyok
egyaránt élvezhetik a közös időtöltést.

Majmok vára
Játékunkban a gyerekek nem csak a sze-
rencséjükben bízhatnak. Maguk választhatják
meg hogyan kerülhetik el a veszélyt. A majmok
farönkről farönkre ugrálva játszanak a tavacskák körül, a krokodilok
pedig megpróbálják elkapni őket. Hogy melyiknek sikerül megmenekül-
nie, az a szerencsén és a jó választáson múlik. Mindenki  maga teheti 
próbára saját és játékostársai szerencséjét, hogy végül a legügyesebb 
és legszerencsésebb bizonyuljon a legjobbnak!

ElsŒ játékaim gyıjteménye
A játékok segítségével a kisebb gyermekek is átélhetik a közös játék
örömeit! A szabályok egyszerűek, miközben a résztvevők kötetlenül fej-
leszthetik képességeiket. Lényeg a pontos megfigyelés, a siker és kudarc
tűrése, valamint a kreativitás és a kézügyesség. A játékidő rövid, 
ám mégis szórakoztató és izgalmas.

Rendelési kód:126
7,99 Eur Rendelési kód:127

9,99 Eur

100 játék lehetŒség
Játékgyűjtemény közkedvelt táblajátékokkal, kockajátékokkal, a család
minden tagjának. Több nehézségi fok játszható, ezért az idősebbek 
figyelmét is leköti.

Rendelési kód:123
9,99 Eur

Gazdálkodj okosan! - Társasjáték
Nemzedékek alapjátéka, mondhatni generációs társasjáték. A játék célja,
hogy a játékosok ügyesen és főleg szerencsésen, gazdálkodva mielőbb lakáshoz
jussanak, és azt berendezzék. A gyermekek játszva ismerhetik meg a pénz szere-
pét, a felnőttek pedig kiválóan elnosztalgiázhatnak ezzel a nagyszerű játékkal.
A doboz tartalma: • Játéktábla • Bábuk • Dobókocka • Szerencsekártyák • Pénzek 
Játékosok száma: 2-4 játékos részére.                    Ajánlott korosztály: 8 éves kortól.

Rendelési kód:122
14,99 Eur

Családi játékgyıjtemény
250 féle játék
250 db-os játékgyűjtemény az egész családnak! Közkedvelt táblajá-
tékokkal, kockajátékokkal a család minden tagjának. Itt mindenki meg-
találhatja a kedvencét! A klasszikus táblás játékok mellett mint a Dáma,
Lóverseny, Malom. 
Ajánlott korosztály: 6-99 év

Örömet szerez a családnak!

Rendelési kód:125
9,99 Eur

Rendelési kód:124
6,99 Eur
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Kis hableány
Egyszerre két társasjátékot is tudtok játszani Ariellel, a kis hableánnyal! A tábla két oldalán két 
egyszerű, mégis izgalmas és szórakoztató társasjáték található, amik a kézügyesség és kreativitás
mellett rendkívül szórakoztatóak. A játék egyszerű szabályúak, több nehézségi szinten is játszhatóak,
így akár az idősebbeket is leköti.

Színek és formák készségfejlesztŒ társasjáték 
E játék során a gyerekek szórakozva barátkozhatnak a színek és formák világával!
A játékváltozatok igazodnak életkorukhoz, de a lényegük az, hogy a geometriai alakzatokat színük

és formájuk szerint kell a táblára illeszteni.A Szín és Forma kirakójáték elősegíti a pontos megfigyelés,
összehasonlítás, megnevezés és egymáshoz rendelés képességének kialakulását, és fejleszti a kéz -
ügyességet. 3-8 éveseknek ajánljuk.

4 játék kicsiknek
Népszerű, kézségfejlesztő játékok magyar nyelvű használati utasítással! 
Ezt a nagyszerű családi társasjátékot 3 éves kortól ajánljuk!. A közös játék során, sok érdekes
kalandban és persze nevetésben lehet része az egécs családnak. Fedezze fel gyermekeivel egy
közös játékkal a rejtélyes világot!

Játékgyıjtemény az egész családnak
E játékgyűjtemény 8 ÚJ játékot kínál, a régi idők közkedvelt játékai mellett!
A- Ki nevet a végén - vagy a – Malom - mellett megtalálhatók még eddig annyira nem ismert, de
nagyon szórakoztató társasjátékok is…. Ilyen a Vitorlásverseny, a Süveg játék és az Autóverseny.
5 éves kor felett ajánljuk.

Rendelési kód:130
9,99 Eur

Crazy Cups - Pörgess! Számolj! GyŒzz!
Teljesen új, gondolkodtató társasjátékokat ajánlunk most az Ön figyelmébe! 
Játékainkban az okosabb, ravaszabb játékos gyűjthet több korongot, és kerülhet ki győztesként! A
játékok más-más jellegű feladatokkal mozgatják meg az elmét, inspirálva a figyelemre, koncentrá-
lásra. Minden korosztály megtalálhatja a maga kedvencét!

Rendelési kód:133
7,99 Eur

Rendelési kód:132
7,99 Eur

Karácsonyi családi társasjátékok!
Játszon együtt az egész család!

Ugye Önnek is a legszebb családi élményei közé tartozik, hogy szüleivel együtt játszhatott?! 
Igen, ez így van, a legtöbb gyermek és szülő arra vágyik, hogy végre együtt játszhassanak – s most itt az alkalom! 

Válasszon és rendelje meg a legkeresettebb társasjátékokat – magyar nyelvű játékszabályokkal, 
melyek garantált szórakozást, önfeledt játékot, s kikapcsolódást biztosítanak az egész családnak!

Ki az úr tengeren? 
Kalandos kereskedelmi társasjáték

A kontinenseket összekötő szállításért ádáz csata dúl a hajózási vállalatok között. Ki kit győz le,
ki képes nagyobb kereskedelmi hatalomra szert tenni a tengereken. A hajózóknak persze ezer
veszéllyel kell megküzdeniük: viharral, kalózokkal, járványokkal, a tengerek még ismeretlen
vagy épp váratlan veszélyeivel. Erről a küzdelemről és vállalkozókedvről ad ízelítőt e kalandos,
ám kereskedelmi logikát is fejlesztő társasjáték. Használata 8 éves kor felett javasolt.

Rendelési kód:128
14,99 Eur

Rendelési kód:131
9,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:129
6,99 Eur
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Bartos Erika
Bogyó és Babóca a jégen 
Kötve, 48 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 6,50 €

Bartos Erika
Bogyó és Babóca ünnepel 

Kötve, 48 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 6,50 €

A katicakislány és a csigafiú 
legújabb kalandjai

Rendelési kód:145
5,99 Eur

Rendelési kód:146
5,99 Eur

Bogyó és Babóca bŒrönd
Léggömbös 

Bogyó - plüssbaba Babóca - plüssbaba

Rendelési kód:134
9,99 Eur

Rendelési kód:135
9,99 Eur

Pihe - plüssbaba Baltazár - plüssbaba

Rendelési kód:136
9,99 Eur

Zsolnay gyermek 
porcelán bögre
Kiváló ajándék kicsiknek és 
nagyoknak, Bogyó és Babóca 
színezős díszdobozban.

Rendelési kód:141
15,99 Eur

Rendelési kód:137
9,99 Eur

Rendelési kód:138
10,99 Eur

Zsolnay gyermek porcelán bögre és tányér
Kiváló ajándék kicsiknek és nagyoknak, Bogyó és Babóca 
színezős díszdobozban.

Rendelési kód:140
6,99 Eur

Bogyó és Babóca bŒrönd
Szivárványos

Rendelési kód:139 
10,99 Eur

Bogyó és Babóca birodalma

Rendelési kód:144
4,99 Eur

DVD

Bogyó és Babóca 3.
13 új epizódban ismerheted meg Bogyó és
Babóca további kalandjait. Új szereplők is felbuk-
kannak: meg ismerheted a Hörcsögöt, a kalapja
vesztett Gombát, a Csillaglányt, a kis muslicákat,
Bodobácsot és Fricit.

Játékidő 60 perc, Ára: 10,00-€

KIEMELT AJÁNLAT!
Rendelési kód:142
13,99 Eur

Bartos Erika
Bogyó és Babóca foglalkoztatókönyv 
12 új mesével 
Igazi MEGLEPETÉS ez az ÓRIÁS foglalkoztatóköny, amiben számtalan
különböző feladatot találni. Lehet színezni, számolgatni, de a fejtörők,
párosítók, kirakók, összekötős és gondolkodós feladatok mellett tizen-
két új mesét is olvashattok a csigafiúról és katicalányról!

Kötve, 200 oldal, 29 x 22 cm, Ára: 15,00-€

Bogyó és Babóca
mesekocka
Rakj ki 6 különböző képet, melyeken a
Bogyó és Babóca karakterek szerepelnek.

Rendelési kód:143
7,99 Eur

Minden, ami Bogyó és Babóca...
Még több - játék, ruha, matica, táska, tányér...

www.konyvklub.sk

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

AKCIÓ!
-50%

CSK_DEC 2014OK_Layout 1  19/11/14  12:15  Page 19



m
es

e,
 if

jú
sá

g
i i

ro
d

al
o
m

w
w

w
.k

o
n

yv
kl

u
b

.s
k

20

Biblia gyermekeknek
A Biblia történetei elevenednek meg ebben a
gyönyörű kötetben: a világ teremtése, Noé bárká-
jának és Bábel tornyának építése, József csodála-
tos álomfejtése, Jézus születése és gyermekkora,
tanításai, megfeszítése és feltámadása. Ezek a tör-
ténetek mindenkihez szólnak, nemcsak mesélnek,
hanem tanítanak is a szeretetről, a bátorságról, az
igazságról és a reményről.

Kötve, 256 oldal, 28 x 20 cm, Ára: 13,50-€

Karácsonyi leporellók a legkisebbeknek!Mese mese mátka,
pillangós madárka...

Karácsonyi mondókák
Ára: 3,50-€

Karácsonyi Angyalok
Ára: 3,50-€

Csipogó fürdŒkönyv
Boldog Boci
Találkozz te is Boldog boci barátaival! A szép rajzok
és a kedves történet mellett egy csipogó is rejtőzik a
könyvben. Még fürdés közben is nézegetheted,
olvasgathatod, csipogtathatod! Így gyorsan 
elrepül a kádban töltött idő…

8 oldal, 16 x 16 cm , Ára: 4,50-€

Meseszép karácsony
Fruzsi és Peti furcsa szánkón suhannak lefelé a dombon. Még
jó, hogy puha hótakaró borít mindent, mert a megállással
akad egy kis gondjuk. Mikulás már készen áll a nagy útra, de a
negyedik rénszarvasát sehol sem találja. Ki tudja, hol bujkál?
Csupa kedves történet vár rád, melyek a téli örömökről és a
karácsonyi készülődésről szólnak.

Kötve, 70 oldal, 29 x 21 cm, Ára: 7,50-€

A leghíresebb klasszikus esti mesék
Ebben a gyönyörűen illusztrált mesekönyvben klasszikus mese -

írók: a Grimm-testvérek, Andersen és Perrault leghíresebb meséi-
vel találkozhatunk. Estéről estére megcsodálhatjuk a tündérszép

hercegnőket: Hófehérkét, Csipkerózsikát vagy Hamupipőkét;
izgulhatunk egy kis hableánnyal és a rendíthetetlen ólomkato-

nával. Utazz hát a képzelet csodás birodalmába!

Fűzve, 254 oldal, 27 x 20 cm, Ára: 11,50-€

Füzesi Zsuzsa: Mondókáskönyv 3.
Mondogatók, kiszámolók, játékok
Kisgyermekek számára az irodalomhoz, a költészethez
vezető út egyik legelső állomása a mondóka. Szívesen
tanulják otthon, az óvodában, így gyarapszik szókincsük,
fejlődik ritmusérzékük. A gyerekek egyre több kedves, tré-
fás, zengő-bongó versikével lesznek gazdagabbak. 

Kötve, 98 oldal, 30 x 21 cm, Ára: 10,00-€

Olvasókönyv karácsonyra
Ez a gyönyörű karácsonyi olvasókönyv minden kis-gyermek

vágya! Olyan nagyszerű írók és költők műveit tartalmazza,
mint például Jókai Mór, Móra Ferenc, Kosztolányi Dezső,

Benedek Elek vagy Andersen.

Kötve, 80 oldal, 27 x 20 cm, Ára: 6,50-€

Népmesék az állatokról

Illusztrált kötetünkben hét népmesét gyűjtöttünk össze, abban a
reményben, hogy ezek az elbeszélések a harmadik évezredben is a

gyermekek kedvenc történetei, olvasmányai lehetnek.A kötetben
olvasható mesék: A farkastanya, A kutya, a macska meg az egér, A

három kismalac, A kóró és a kismadár, Kacor király, A kiskakas gyé-
mánt félkrajcárja,Egérvadászat

Kötve, 79 oldal, 27 x 19 cm, Ára: 9,50-€

Ötperces kis mesék 
Háromperces kis mesék
Csodaszépen illusztrált mesekönyvek, 
me lyek legalább egy pár percre lekötik az izgő-mozgó
gyerekeket! Százszorszép, Titokzatos példakép,
Világkörüli utazás, A beteg napocska, Hamis riadó és
még sok más mesével kedveskedünk nektek!

Kötve, 2 x 18 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 8,00-€

Klasszikus mesék képeskönyve
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisgyerek, aki

nagyon szerette a meséket… Alig várta, hogy este legyen, és
anyukája az ágya szélére üljön, kinyisson egy csodálatos raj-
zokkal teli mesekönyvet. Aztán sorba érkeztek a mesehősök:

A hét kecskegida, Pöttöm Palkó, Csipkerózsika, A rút kiskacsa,
Bátyácska és húgocska… Repülj velük te is Meseországba!

Kötve, 316 oldal, 28 x 21 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:147
10,99 Eur

Rendelési kód:150
4,99 Eur

Rendelési kód:151
5,99   Eur

Rendelési kód:153
6,99 Eur

Rendelési kód:149
10,99 Eur

Rendelési kód:148
6,99 Eur

Rendelési kód:152
3,99 Eur

A futball csillagai 
falinaptár 2015
+ AJÁNDÉK 2016 
POSZTERNAPTÁR

Fűzve, 12 oldal, 28 x 28 cm, Ára: 6,50 €

Rendelési kód:155
2,99 Eur

Rendelési kód:154
2,99 Eur

Iciri-piciri mesekönyvek 

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!Ez, igen!

Díszítsd a szobád falát 2015-ben
egy káprázatos falinaptárral!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Piroska 
és a farkas

Méret:9 x 11 cm, Ára: 3,50-€

A három 
kismalac
Méret:9 x 11 cm, Ára: 3,50-€

Jancsi 
és Juliska

Méret:9 x 11 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:160
12,99 Eur

Rendelési kód:161
3,99 Eur

Rendelési kód:157
2,99 Eur

Rendelési kód:158
2,99 Eur

Rendelési kód:159
2,99 Eur

Rendelési kód:162
3,99 Eur

Kutyák és cicák
falinaptár 2015
+ AJÁNDÉK 2016
POSZTERNAPTÁR

Fűzve, 12 oldal, 28 x 28 cm, Ára: 6,50-€

Rendelési kód:156
3,99 Eur

1+1
ingyen
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Rendelési kód:175
7,99 Eur

Rendelési kód:176
3,99 Eur

Titkos naplóm
Ez a bájos kis napló csak és kizárólag
a tiéd, ide bátran lejegyezheted vá -
gyaidat, érzéseidet, titkaidat, lakattal
őrzi majd azokat mindenki elől.
Mindemellett egész évre szóló naptá-
rodként is használhatod, és jobbnál
jobb feladatokat is találsz benne. 
De psszt, ez titok!

Fűzve, 88 oldal, 20 x 16 cm, Ára: 8,50-€

Iskolások 
vicceskönyve 8.
“Na végre! Egy nem kötelező, de na -
gyon is ajánlott olvasmány több mint
500 röhögtető viccel, amelyre érdemes
osztálytársaid figyelmét is felhívni - de
persze nem az óra alatt.”

Fűzve, 143 oldal, 18 x 12 cm , Ára: 4,50-€

StíluskirálynŒ vagyok
Rajzos, matricás 
foglalkozatókönyv
Minden modern dívának kell egy ilyen
sikkes kis füzetecske! Rajzolj, színezz
és tapassz, ahogy azt az igazi stíluski-
rálynők csinálják! A könyvben több
mint 500 matricát találsz hozzá! 

Fűzve, 56 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 7,50-€

Híres kalóz vagyok
Rajzos, matricás 
foglalkoztatókönyv
A legádázabb tengeri medvéknek is
kell egy kis szórakozás. Rajzolj, színezz
és tapassz, ahogy azt az igazi kalózok
csinálják! A könyvben több mint 500
matricát találsz hozzá!

Fűzve, 56 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 7,50-€

Rendelési kód:166
3,99 Eur

Rendelési kód:167
10,99 Eur

Rendelési kód:168
11,99 Eur

Kamaszdolgok - fiúknak
Kamaszdolgok - lányoknak
Kamaszdolgok két kötete a serdülőkor

embert próbáló időszakára készíti fel a
gyermekeket. Őszintén és egyszerűen ír
azokról a tényekről, amelyek biztosan
bekövetkeznek a kamaszkor során, szót
ejt azokról a jelenségekről, melyek eset-
leg megtörténhetnek, és eloszlat néhány
legendát, félreértést...
Fűzve, 2 x 47 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 4,50-€

A világ csodái
Látogasd meg a világ szemet
gyönyörködtető látványosságait –
a gízai piramisoktól a káprázatos
Nagy-korallzátonyig. 

Fedezd fel a homokkőből faragott ősi
épületeket. Tudd meg, ki építette a
kínai Nagy Falat, és hogy valójában
milyen hosszú. Lapozgasd, nézegesd,
olvasd! Gyönyörű képek és rengeteg
érdekességek várnak rád.
Kötve, 72 oldal, 29 x 23 cm, Ára: 11,50-€

Enciklopédia 
gyermekeknek
Az általános iskolásoknak készült, a
hétköznapi dolgokat és fontosabb
fogalmakat egy-egy téma köré cso-
portosítva: Bolygónk, A természet,
Történelem, Emberek, Tudomány.
Egyszerű nyelven és vidám rajzokkal
magyarázza a kérdéseket. 

Kötve, 126 oldal, 25 x 21 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:170
4,99 Eur

Rendelési kód:171
3,99 Eur

Mázli a sípályán
Karácsony kis gubanccal
A téli osztálykiránduláson mindenki korc-
solyázni szeretne, kivéve Glóriát és Tinát.
A lányok sokkal izgalmasabbnak találják
a síelést, ezért titokban elszöknek a cso-
porttól. De aki megszegi a szabályokat,
az általában pórul jár…
Glória, Tina és Gubanc kutya izgatottan
várják karácsony reggelét. Minden tökéle-
tesnek ígérkezik: fenyődíszítés, mézeska-
lácssütés. Ám bekövetkezik a legrosszabb,
Glória elfelejtett valami fontosat, és
Gubancnak is nyoma vész. A könyvek
végén szórakoztató feladatok várnak rád.
Fűzve, 2 x 47 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 10,00-€

Geronimo Stilton
A karácsonyi manók
titka
Micsoda hajtás volt a Rágcsáló
Híreknél! Hegyekben álltak az aláí-
randó szerződések, az elolvasásra
váró kéziratok, és megírandó cikkek...
Sok-sok átdolgozott óra után elszen-
derültem az íróasztalomon, és hirte-
len az Északi sarkon, egy játékgyár-
ban találtam magam! Egy varázsla-
tos feladat várt még rám azon az éjje-
len. Soha nem fogjátok kitalálni, mi
volt az...
Fűzve, 128 oldal, 18 x 14 cm, Ára: 4,50

Mesés karácsonyi kistáska
BöngészŒ foglalkoztatókönyv
Mesés karácsonyi történetek
Mesés karácsonyi kifestŒ
Készülj a karácsonyra! Gyere, rajzolj, oldd meg a felad-
ványokat, és alkoss kedved szerint! A rengeteg játékos
karácsonyi feladat és az ünnepi tárgyak elkészítéséhez
adott minták megszépítik és lerövidítik az izgalmas
várakozás heteit.

30 x 21 cm, Ára: 11,50-€

Használd fel kreatívan 
a több mint 500 matricát!Az igényesek ajándéka! 

A dzsungel könyve
Kötve, 12 oldal, 15 x 15 cm, Ára: 7,50

A kis hableány
Kötve, 12 oldal, 15 x 15 cm, Ára: 7,50

Rendelési kód:172
6,99 Eur

Rendelési kód:173
6,99 Eur

Puzzlebirodalom
A mesék mellett 

6 kirakójáték is található!

Rendelési kód:178
6,99 Eur

Rendelési kód:177
6,99 Eur

Rendelési kód:163
12,99 Eur

Rendelési kód:164
12,99 Eur

Rendelési kód:165
3,99 Eur

Az emberi test                    Dinoszauruszok
+ Igazmondó toll - Jelöld meg vele a helyes választ
A kötet számtalan elképesztő tényt tár fel a létező legtökéletesebb gépről: az
emberi testről. Hány csontunk van? Mennyi levegőt szívunk be? Milyen nehéz az
agyunk? Melyik a legkisebb csontunk? Nem kell mást tenned, mint kinyitni a 
könyvet, és az igazmondó toll segítségével máris választ kaphatsz a kérdésekre!

Kötve, 30 oldal, 29 x 26 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:174
14,99 Eur

Egyszer volt…
Az emberiség történetének
képes enciklopédiája
Az átfogó enciklopédia - akárcsak a rajz-
filmsorozat - játékosan, mégis érthetően
és jól követhetően mutatja be az embe-
riség történetét. A Föld keletkezése, az
ember története  - egy csodálatos idő-
utazás több mint száz tematikus oldal-
páron, rengeteg színes illusztrációval és
fotóval, valamint egy kisszótárral, ahol a
kevésbé ismert fogalmakat magyarázza
meg egyszerűen a Mester. 
Kötve, 225 oldal, 29 x 21 cm, Ára: 16,50-€

1+1
ingyen

Rendelési kód:169
10,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Rendelési kód:179
12,99 Eur

3
DVD

Rendelési kód:180
12,99 Eur

4
DVD

Rendelési kód:181
12,99 Eur

5
DVD

Rendelési kód:183
12,99 Eur

3
DVD

A II. világháború
Zárt ajtók mögött
3 lemezes díszdobozos kiadás
Soha nem látott felvételeket nézhet
meg, amik végre teljes képet adhatnak
Churchill, Sztálin, Roosevelt és Hitler
valódi szándékairól, személyiségükről.
Végre megérthetjük, hogy  a döntések,
amiket hoztak, hogyan alakították a
múlt és a jelenkor történelmét.
Ajándék DVD - Egy lebilincselő doku-
mentumfilm: Megölni Hitlert
Ára: 20,50-€

Vadvilág 
David Attenborough

A nagysikerű BBC Vadvilág sorozat kie-
melkedő darabjai végre díszdobozban!
* A kígyó * A sas * A tigris * A leopárd –
Bepillantást nyerve különleges életük
legrejtettebb pillanataiba!

Játékidő, 191 perc, Ára: 18,00-€

A világ 80 csodája 
Az emberiség legnagyobb
alkotásainak nyomában
5 DVD-s díszdobozos kiadás
5 hónap alatt 34 ország… hogy bemu-
tassa az emberiség legcsodálatosabb
épületeit, művészeti és egyéb alkotá-
sait. Miközben felfedjük a kincsek
mögött rejlő történeteket, megismerjük
az ősi civilizációk hagyatékait, némi
fény derül az élet és halál titkaira is.
Ára: 20,50-€

A fagy birodalma
David Attenborough

Indulj velünk egy lélegzetállító uta-
zásra a sarkvidékekre, különleges
állatvilágát és a túlélésért folytatott
végtelen küzdelmét, a felszínen és a
tenger mélyén.

Játékidő: 288 perc, Ára: 18,00-€

Rendelési kód:184
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:185
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:186
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:187
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:188
3,99 Eur

DVD

Maci Laci 
elsŒ karácsonya
Maci Laci és Bubu karácsonykor általá-
ban mélyen durmolnak. Ám idén vidám
zene veri fel őket, és repíti a móka vilá-
gába, ahol korcsolyázás, sízés, dalolás
és karácsonyfa-díszítés vár rájuk…

Játékidő: 94 perc, Ára: 10,50-€

Némó nyomában
Pizsi, a mintaapa bohóchal men-
tőexpedícióra indul az óceánon
át. Nevess, izgulj, hatódj meg
együtt a sok fura tengeri lénnyel,
élvezd a filmet!

Játékidő: 97 perc, Ára: 10,50-€

Micimackó 
Boldod új mackóévet!
A Százholdas Pagony lakói a kará -
csony és az újév megünneplésére ké -
szülnek. Alig várják a szeretet ünnepét
és a szilveszteri mulatságot. Felhőtlen
ünnepi szórakozás kicsiknek 
és nagyoknak!
Játékidő: 61 perc, Ára: 10,50-€

Szörny RT.
Amikor a felnőttek leoltják a gyerekszoba
lámpáját, a sötétből szörnyek bújnak elő.
Míg Boo, a lányka a rémvárosan bolyong,
mindenki igyekszik elbújni előle, hőseink 
viszont megkeresik, és próbálnak segíteni
rajta…

Játékidő: 89 perc, Ára: 10,50-€

Rendelési kód:189
9,99 Eur

Rendelési kód:190
4,99 Eur

Rendelési kód:191
7,99 Eur

Rendelési kód:192
7,99 Eur

Eh, badarság!
Dodó kacsa kalandjai!

Igazi mókás kikapcsolódás az ünne-
pekre, a Karácsonyi ének – flúgos fel-
dolgozása, amelyben Dodó kacsa 
áruháztulajdonosként borzolja a
kedélyeket. Megünneplik a vidék leg-
bolondosabb karácsonyát!
Játékidő: 46 perc, Ára: 10,50-€

A legszebb, szívet melengetŒ karácsonyi dallamok!

A bulizás nagymesterei karácsonykor az Ön családjának játszanak! 

Sztárkarácsony CD
Az ünnep legmeghittebb dalai: Kulka János, Szulák Andrea, Xantus Barbara, Zorán és további nagy

művészek előadásában - ez az Ön családjának szól! A legszebb 10 karácsony dal! 
Hangolódjon rá az év legszebb időszakára! 

Ára: 7,50-€

Nagy fröccs 1.
Delta * Sógorok * Kaczor Feri * A két Zsivány *
Csocsesz * Suhancok * Matyi és a Hegedűs *
Polgár Peti Jó mulatást!

Játékidő: 58 perc, Ára: 12,50-€

Márió CD
A legszebb és legújabb dalai
Máriónak!
A legújabb 22 dal!
Játékidő: 80 perc, Ára: 7,50-€

Bunyós Pityu
Iszom a feleségem urára!
A legújabb Bunyós Pityu számok, 
13 dal!
Szuper hangulat, jó szórakozást!

Játékidő: 64 perc, Ára: 10,50-€

Rigó Mónika
SzívembŒl cigányzene
„Szívemből jön minden egyes hang…Szóljon
hát a nóta, mert ez az élet sava-borsa” 
– énekeljünk hát Rigó Mónikával, s csem-
pésszünk egy kis örömet az életünkbe!   
Játékidő: 64 perc, Ára: 10,00-€

Rendelési kód:182
12,99 Eur

3
DVD

Az élet megpróbáltatásai 
David Attenborough

6 DVD-s díszdobozos kiadás
Minden idők legátfogóbb természet-
filmje az állati viselkedés végtelen válto-
zatosságát mutatja be! Emlősök és
halak, madarak és hüllők, rovarok és
kétéltűek, rákok és puhatestűek a világ
minden részéről a főszereplői az egyes
epizódoknak!

Játékidő: 587 perc, Ára: 18,00-€

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

A legszebb karácsonyi dallamok most az Ön otthonában is felcsendülhetnek! 

Rendelési kód:  193
4,99 Eur

CD

CD CD CD CD

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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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 €

Szeretettel várjuk Önt és barátait a Családi Könyvklub dunaszerdahelyi könyvesboltjaiba

A B C

Bízunk abban, hogy az KARÁCSONYI katalógusunkban az ajánlott könyveink elnyerték tetszését! 

Jöjjön el Ön is!

Roskadásig megtelt 

könyvespolcokkal várjuk Önt!

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

Kedves, könyvesboltjainkhoz hı 
vásárlónk, illetve rendelŒnk! 
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!

Nemere István
Az év könyve 2015 

Melissa Moretti
Királyi kapcsolat

Nagyi kedvence
Rejtvénykönyve

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

DECEMBER 19-ig
legalább 25,-€ értékben
és exkluzív nyereményben 
részesülhet! 
Az Ön nyereménye:

Luxus óra
Nyereményakciónk mindkét dunaszerdahelyi
üzletünk vásárlóira, illetve a rendelŒinkre is
külön-külön érvényes!  Sorsolás: 2014. December 23.

Amennyiben szeretné megajándékozni szeretteit
rendelését legkésŒbb december 19-ig 

juttassa el a Családi Könyvklubhoz!

A B C

Mulatós karaoké 
Ha eddig nem sikerült a házibulik sztárjává válnod, akkor adunk még
egy lehetőséget! A többi rajtad múlik... Legyél Te is a házibulik sztárja!

Játékidő: 85 perc, Ára: 8,00-€

Hungária karaoké
Lapos a buli? Unatkozik a társaság? Na, akkor kell majd előkapni a DVD-t, és

rázendíteni azokra a magyar slágerekre, melyeket nincs, aki ne ismerne! Tizenkét
felejthetetlen magyar sláger, minőségi hangzással és élő vokálokkal!

Játékidő: 85 perc, Ára: 8,00-€

Karácsonyi KARAOKÉ parti!

MARK MADDOX

DVD DVD

Rendelési kód:195
3,99 Eur

Rendelési kód:194
3,99 Eur
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