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Várjuk együtt a Karácsonyt!

Kedves Könyvbarát!
Közeledik a karácsony, az év leg -
szebb családi ünnepe! Bizonyára
már Önben is felmerült a gondolat,
vajon mivel aján  dékozhatná meg 
e szívet és lelket melengetŒ ünnep
közeledtével szeretteit!

Mi lehet egy kultúrember számára
a leginkább megfelelŒ ajándék? 

Igényes legyen, nívós, értékálló, 
s tükrözze az ajándékozó 
szellemiségét!

Ez az ajándék – bizonyára Ön is egyetért velem 

nem lehet más, mint a KÖNYV!

A  Családi Könyvklub és 
a dunaszerdahelyi VMK szeretettel meghívja Önt:

EXKLUZÍV KÖNYVKERESZTELÃ
A - Felvidéki Saga -  bestseller szerzŒjének legújabb könyvének 

bemutatójára!

Szomolai Tibor 

Fáklyavivő
Egy nagyregény hitről, 

lelkierőről, elszántságról 
és az önvizsgálatról…

Valahol „Gömörországban”
vagyunk - ahol Kende Zsombor
– a Felvidéki Saga-ban megis -
mert felvidéki magyar  férfi
megpróbálkozik a látszólag
lehetetlennel: felakarja támasz-

tani a tétlenségből és a közönyből a városka egyházi és nemzeti
közösségét - mert felismeri, hogy eltávolodva Istentől és elsza-
kadva a gyökerektől  a közösségre biztos sorvadás vár…
Katolikus Hitegyletet alapít, Fáklyavivő címmel újságot indít, híres
és fontos előadókat hív meg, különálló magyar plébánia létrehozá-
sán ügyködik… Kálváriája során rádöbben: mintha sem a megúju-
lástól húzodozó egyháznak, sem a felvidéki magyarságnak nem
lenne szüksége azokra, akik az igazság egyszerűségét vallják a
hazugság bonyolultsága és erkölcstelensége helyett.
„Sorsunk jobbítására, egyenrangúságunk kiküzdésére jelen-
leg nem látok megoldást, de ezután jobban figyelem az Úr
által adott jeleket, mint eddig. Isten majd nekem is megmutat-
ja a helyes utat, és a felvidéki magyarságnak is. Ez biztos ! ”

Találkozzon Ön is a FáklyavivŒ 
szerzŒjével, Szomolai Tiborral! 

Szomolai Tibor

Mikor és hol?
2014. november 18. (kedd) 18.00 óra

Dunaszerdahely, VMK - kisterem

Jöjjön el Ön is!
Töltsünk el együtt egy tartalmas estét!

Szomolai Tibor 
örömmel dedikálja Önnek 

a FáklyavivŒ regényét!

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!

GyŒry Attila
A Családi Könyvklub vezetŒje

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!

Előadó:    Csapó Erika - theta konzulens.
Két éve foglalkozik aktívan a metódussal, Budapesten él. 
Emberek százainak segített változtatni az életükön. 

• Beazonosíthatja mélyengyökerező problémáit!
• Kitörölheti blokkjait!
• Megváltoztathatja önkorlátozó hiedelmeinek programját!
• Átalakíthatja félelmeit, haragját pozitív mintává alakíthatja!
• Energiaszintjét növelheti!
• Bőségben és jólétben élhet!

Az elŒadás ingyenes!  Jöjjön el Ön is!

Mi a Theta Healing? 2014. november 19. szerda – 18.00 óra

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

Teremtsd meg

a valóságodat!

Mikor és hol?
2014. november 19. (szerda) 18.00 óra
Dunaszerdahely, VMK - kisterem

Jöjjön el Ön is!

Az előadóval Both Enikő PR és komminkációs szakértő beszélget.

PROG

RAM

PROG

RAM
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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… Katolikus
Hitegyletet alapít, Fáklyavivő címmel újságot indít, különálló
magyar plébánia létrehozásán ügyködik… újabb és újabb
kísérletet tesz  a közösség felrázására… 
Fűzve, 540 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 15 €

Csodákkal teli éjszaka
14 megható történet a magyar és 
a világirodalom nagyjaitól…
Tizennégy varázslatos „mesét” olvashat ebben az  ajándék-
könyvben a szeretet ünnepéről, magyar és világirodalmi szer-
zők tollából. Megható vagy éppen kacagtató történeteik
hatására karácsonykor egy kis időre elfeledheti szíve minden
szomorúságát és végre egymás felé fordulhatunk…

Kötve, 208 oldal, 21 x 18 cm, Ára: 7,50-€    

D. Tóth Kriszta
húszezer éjszaka
Ez a történet ott kezdődik, ahol 
a lányregények véget érnek…
Kísértő múlt, gyötrő kétségek, elfojtott
szex ualitás, félelmek, szeretethiány, üres -
ségérzés és a nyomában feltörő forró szen-
vedély: ez jellemzi az egykor pszichológus-
nak készülő, ma életvezetési tanácsadó
céget működtető budai nő, Helga történe-
tét. A Húszezer éjszaka – a  női test felfede-
zésének története…és tükör, nehéz, de
határtalanul felszabadító belenézni.
Kötve, 262 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 13,50-€

Márai Sándor
Budán lakni világnézet
Fedezze fel Márai Sándor
Budáját!
Márai Sándor - a megrögzött budai polgár,
aki nem tudja elviselni, hogy minden, amit
ő értéknek gondol, eltűnik a világból. Mit
értékelt a kávéházakban, a kiskocsmák-
ban, a Vár zegzugos utcáiban? Tegyen Ön
is egy csodálatos utazást Budán, s válassza
idegenvezetőnek Márai Sándort!

Kötve, 115 oldal, 21 x 16 cm, Ára: 12,50-€

Vámos Miklós
Sánta kutya
Egy asszony élete mindig magában
foglalja több férfi életét: Pasas(ok),
férj(ek), fiúgyerek(ek). 
A nők már süldő lány korukban tudják, hogy a
látszat ellenére rajtuk múlik minden. Amikor a
férfiak egymásnak esnek, vetélkednek, háborúz -
nak, a nőknek akkor is meg kell menteniük a
világot. Nem mindig sikerül, hát legalább a csa-
ládot. Ha az sem megy, a lélek tüzét s a reményt
tartják életben - bármi áron.
Kötve, 340 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:400
11,99 Eur

Méhes György
Micsoda társaság!
Töltsön néhány boldog, felszabadult órát Méhes György erdélyi
íróval, családjával és barátaival, akiknél a huncutság mindig ott
bujkál a titokzatos erdők és álmok, az illatozó sütemények társa-
ságában…

A “Nagy Mesélő” a család mindennapi apróságait karikírozza ki
ellenállhatatlan humorral, sorozatosan bizonygatva, hogy sem-
min sem nevethetünk jobban, mint tulajdon balfogásainkon. 
Kötve, 240 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:405
11 ,99 Eur

Szabó Magda
Mézescsók Cerberusnak
Igazi, hamisítatlan irodalmi csemege – gyöngy-
szem – a szépirodalom igényes olvasóinak!
”Ha bízik bennem, kövessen az olvasó. Nem félelmes látogatás
lesz ez az út, inkább olyan, mint egy nyomozás, míg kiderül,
kinek árnya miképp épült bele egy író életművébe. A -Jajgatás
tava - csendes, egyetlen árny se könnyezik, nincs itt félnivaló, se
szomorúság. Az igazság, egy élet vagy életmű háttérzenéje
sohasem szomorú.” Szabó Magda
Kötve, 242 oldal, 21 x 18 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:406
10,99 Eur

Rendelési kód:401
11,99 Eur

Rendelési kód:402
11,99 Eur

Rendelési kód:403
11,99 Eur

ÚJ!
ÚJ! AKCIÓ!

Ez, igen!

SZÉPIRODALOM KARÁCSONYRA!
LESZAKAD ALATTUK AZ ASZTAL!

Rendelési kód:404
6,99 Eur

ÚJ!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

KÖNYVBEMUTATÓ: NOVEMBER 18. EZ TETSZENI FOG!
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Nagy képes földrajzi világatlasz

Egy ilyen atlasznak - minden könyvespolcon lennie kell!

500 színes fénykép, 195 ország,  44 külbirtok gazdasági és
történelmi leírása, zászlók és címerábrázolások részletes tér-
képekkel, valamint csillagászati kitekintéssel kalauzolja
végig Önt ez a brutális-óriás atlasz bolygónk minden táján.
Hasznos tájékozódást és kellemes időtöltést kívánunk! 

Kötve, 200 oldal, 33 x 23 cm, Ára: 20-€

Megszentelt épületek
Ezerarcú világ  - A béke szigetei - misztikus
hangulat és titokzatosság…

A kolostorokat a világ zajától messze, gyakran
magas hegycsúcsokra, védett és nehezen
megközelíthető helyekre építették, ahol nem
könnyen találtak rá a betolakodók. 

Kötve, 96 oldal, x  cm, Ára: 14,50-€

Rejtélyes helyek, 
misztikus világok
Kik és milyen célra építették és használták őket?

Bolygónkon számos olyan emberi alkotás talál-
ható, amely még az írásbeliség megszületése
előtt keletkezett. Létrehozásuk pontos körülmé-
nyei többnyire mindmáig tisztázatlanok, több
korábban megmagyarázhatatlan titokról a
tudomány már fellebbentette a fátylat, ugyan -
akkor számos rejtély még mindig magyarázat -
ra, megfejtésre vár.

Kötve, 96 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 14,50-€

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 kedvenceket, vagy minden idők leg-
nagyobb gyémántrablását. Mérje össze
a testmagasságát minden idők legma-
gasabb emberével, ingyenes 3D-s alkal-
mazás segítségével. 
Kötve, 255 oldal, 30 x 23 cm, Ára: 24-€

Rendelési kód:410
15,99 Eur

Rendelési kód:407
9,99 Eur

Rendelési kód:408
9,99 Eur

Rendelési kód:409
21,99 Eur

Magyarország képekben
Magyarország – nekünk, Felvidékieknek ott van a
szívünkben… Nyissa ki a könyvet, és induljon
Magyarország felfedezésére – ismerje meg
nemzeti jelképeinket, fontos történelmi esemé -
nyeink helyszíneit, természeti értékeinket, nép-
művészetünket, hagyományainkat, iparművésze-
tünket, lovaskultúránkat, tudósokat, feltalálókat,
művészeket, sportolókat, akikre joggal lehetünk
büszkék – mi, itt a Felvidéken is. 
Kötve, 48 oldal,  21 x 29 cm, Ára: 14,50-€

Rendelési kód:412
9,99 Eur
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A LEGFONTOSABB ISMERETEK 
EGY KÖTETBEN!

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

Rendelje meg Ön is!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Ára: 35,00-€
A lexikon 

Felvidéken csak a
Családi Könyvklub-ban
rendelhetŒ, illetve a

Könyvklub üzleteiben
is megvásárolható!

...MAGYARORSZÁG
lélekben és képekben! 
A legszebb magyar kastélyok
A legszebb magyar kastélyok - amit Önnek és családjának min-
denképpen látni kell!

Nem kell feltétlenül kitennie a lábát az országból ahhoz, hogy
csodát, de legalábbis csodás épületeket lásson!
Magyarországon szép számban találhatók meg a régi, több
százéves, különböző stílusokban épült főúri kastélyok és kúriák. 

Kötve, 48 oldal, 21 x 29 cm, Ára: 14,50-€
Rendelési kód:411
9,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

AKCIÓ!

Ez, igen! AKCIÓ!

Ez, igen!

AKCIÓ!Ez, igen!

A lexikon szerzői arra vállalkoztak, hogy összegyűjtik a közösségünk sorsával kapcsolatos
ismereteket Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. A szócikkek a felsorolt témakörök ada-
tait 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:413
29,99Eur

A (CSEH)SZLOVÁKIAI MAGYAROK LEXIKONA.

Csodálatos 
ajándék!

Keresse a Felvidék
jobb könyvesboltjaiban is!

480 oldalon  3 608 szócikk! bőrkötés

ÚJ!
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A futball csillagai
+ Ajándék 2016-os poszternaptárral

Fűzve, 12 oldal, 28 x 28 cm, Ára: 4,50-€

Kutyák és cicák
+ Ajándék 2016-os poszternaptárral

Fűzve, 12 oldal, 28 x 28 cm, Ára: 4,50-€

Felvidék falinaptár Nagy Magyarország Anno

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

RendŒrviccek
Válogatott viccek gyıjteménye
Ha egy átdolgozott nap után, fáradtan ül kedvenc foteljébe,
ha rossz kedve van, szomorú vagy egyszerűen csak vidám-
ságra, kikapcsolódásra vágyik, akkor ez a 2 fergeteges vicces-
kötet telis tele viccekkel Önnek szól! Ha jól szórakozott 
-  kedvenc vicceit mesélje el családjának, barátainak is! 

Fűzve, 2 x 180 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 6,50-€

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:414
3,99 Eur

Szabó Károly
Magyar vezérek kora
Árpádtól Szent Istvánig…
A magyar történelem igen sok jeles személyiséget adott a világ-
nak. Ezek legfontosabbja mégis az államalapító, Árpád vezér és
az őáltala alapított királyi dinasztia volt, amely négyszáz éven
átigazgatta a közép-európai területet. 

Kötve, 448 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 8,50-€

 Ãseink nyomában
3 könyv 1 kötetben: Kik vagyunk mi Magyarok? *  Magyar Őstörténet *
Őstörténetünk titkai
A magyarok rejtélyes eredete, a magyarság gyökerei, a magyar őstörténet, a magyar őshaza
iránt érdeklődő, a három témakörrel kapcsolatos álláspontokat és vélekedéseket mélyebb
kontextusban is megismerni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk.

Kötve, 488 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:419
5,99 Eur

Rendelési kód:418
5,99 Eur

2 kötet
együtt

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:420
6,99 Eur

Rendelési kód:421
4,99 Eur

Rendelési kód:416
4,99 Eur

Rendelési kód:417
3,99 Eur

Rendelési kód:415
3,99 Eur

ISKOLAVEZETŐK 
FIGYELEM!

Válasszon családjának egy exkluzív falinaptárt a 2015-ös évre 

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

60 ÉVES AZ IFJÚ SZIVEK! ÜNNEPELJÜNK EGYÜTT!
Rendeljék meg a jövŒ évre a Felvidéki Kakukktojás mısorunkat  

január 31-ig 35%-os extra kedvezménnyel! 
Rendelés: 0903 265 353, e-mail sales@ifjuszivek.sk, www.ifjuszivek.sk

Óriásnaptár: 42x30cm

CSK_NOV2014_Layout 1  29/10/14  13:59  Page 6



ö
nk

ép
zé

s 
w

w
w

.k
o

n
yv

kl
u

b
.s

k

7

Családi krónika
Legnagyobb ajándék az, ha gyere-
keink megismerhetik a múltjukat és
a gyökereiket.
Napjainkban mind többen érdeklődnek család-
juk múltja, története iránt, és szeretnék
megörökíteni azt az utódok számára. Ez a
könyv nem csak olvasnivalót, szellemi élvezetet
nyújt, hanem munkára, a családi krónikás
munkájára hív fel. A család történetének doku-
mentálásán túl lehetőséget ad arra, hogy gon-
dolatait, tapasztalatait, útmutatásait is a
papírra vethesse, alkalom arra, hogy az időseb-
bek megörökítsék emlékeiket…

Kötve, 180 oldal, 30 x 20 cm, Ára: 17,50-€

Bear Grylls: Valódi hŒsök
Igaz történetek hősökről, akik soha nem adták fel.
Lebilincselő új könyvében Bear legnagyobb pél-
daképei történetét meséli el: azokét a kalandoro-
két, felfedezőkét, katonákét és kémekét, akik a
legszélsőségesebb körülmények között is rendkí-
vüli élni akarásról tettek tanúbizonyságot. A túlé-
lés gyakran borzasztó dolgokat követel az ember-
től, de mindegyik páratlan lelkierővel rendelkező
férfiakról és nőkről szól… Kiváló AJÁNDÉK férfiak-
nak, kamaszoknak – kalandor lányoknak!
Fűzve, 280 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 12,50-€

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

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

Szépségápolás felsŒfokon 
A jó megjelenés a siker egyik záloga.
A szépség magabiztosabbá és kiegyensúlyo-
zottabbá teszi Önt is, így környezete is von-
zóbbnak látja majd Önt. Ebben a páratlan kivi-
telezésű szépség-bibliában hasznos tanácso-
kat gyűjtöttünk össze: legyen szó hajfestésről,
bőrápolásról, frizurákról, lelki egészségről,
sminkről, diétáról vagy öltözködésekről, a
könyvben szereplő tudnivalók mindenkinek –
így Önnek is - a hasznára válhat. Szépülni sze-
retne? Örömmel segítünk!

Kötve, 334 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Kelemen Anna
Harminc nap 
a nép szolgálatában
Így szexel a magyar elit...
„Bármibe is fogtam, nagy port kavart és aligha-
nem a legújabb akcióm is kiüti a biztosítékot: har-
minc napra a nép szolgálatába álltam, óránként
százezer forintért felkínáltam magam a férfiak-
nak. Jó előre kijelentettem, hogy feljegyzések ké -
 szülnek a titkos légyottokról, ennek ellenére sor-
ban jöttek a pasik. Család fontosságáról papoló
politikus, ismert üzletember, olimpiai bajnok stb.,
meg sok más olyan fickó, aki a testemre vágy-
ott…” Kelemen Anna
Kötve, 128 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 13,50-€

A nyıgös baba
No. 1. gyermeknevelési kézikönyv
Készüljön fel a baba mentális fejlődésének 10
viharos, de csodás szakaszára! A 20 hónapnál
fiatalabb gyerekek agyában időnként gyöke-
res változások zajlanak, a babák mentális fej-
lődése ugrásszerűen meglódul. Ez a könyv
nem arról szól, hogyan neveljen zsenit. Ez a
könyv abban segít, hogy megértse a babát,
megbirkózzon a fejlődési ugrások során felme-
rülő nehézségekkel, és vele együtt tanuljon!
Kiváló AJÁNDÉK egy kismamának!
Fűzve, 388 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:427
14,99 Eur

Rendelési kód:426
5,99 Eur

Rendelési kód:430
11,99 Eur

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:428
3,99 Eur

Rendelési kód:422
12,99 Eur

Rendelési kód:424
8,99 Eur

Rendelési kód:431
12,99 Eur

Rendelési kód:429
2,99 Eur

II. világháború 10 titka 
Titkok és kérdések 
Don-kanyar
A II. világháborúban, a hazánktól 1500 kilomé-
teres távolságban harcoló honvédek tragikus
történetét a főbb események bemutatásával,
illetve személyes sorsok felvillantásával igyek-
szenek ezek a könyvek rekonstruálni.
Hadseregünk negyedrésze elesett, további 70
ezer ember pedig megsebesült, vagy ellenséges
fogságba került… 

Kötve, 184 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 9,50-€

Mindhalálig náci
Hajsza Mathausentől Kairóig az SS orvosa után

A mauthauseni mészáros, dr. Aribert Heim,  náci
orvos egészséges embereken érzéstelenítés nél-
kül végzett, halált okozó kísérletei és szívbe 
fecskendezett benzininjekciói kitörölhetetlen
nyomot hagytak az egykori táborlakók emléke-
zetében. E kötetből megtudhatja, hogyan úszta
meg Aribert Heim, hogy elfogják, hogyan vált
egy arab család szinte teljes körű tagjává és tért
át az iszlám hitre, miközben keresése az évszá-
zad egyik legnagyobb embervadászatává vált.

Kötve, 294 oldal, 22 x 15 cm, Ára: 13,50-€

George Beahm
ISteve
Steve Jobs egy az egyben - kukkantson
bele egy zseni agyába!
Steve Jobs, a forradalmian új termékeket létrehozó
Apple társalapítója, a konzumer elektronikai ipar
ikonikus alakja, minden idők egyik legsikeresebb
üzletembere elsősorban briliáns ötleteinek,
messze látó vízióinak köszönhetően vált korunk
felmérhetetlen hatású alakjává. 

Kötve, 137 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 9,50-€

Rendelési kód:425
12,99 Eur

ÚJ!
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Rendelési kód:423
5,99 Eur

Palackposta: Természetesség és egyszerıség!
Minden, ami igazán szép – az egyszerı. 
Vége a „majd borítékban elmondom”  korszaknak. Extravagáns módja akár szalagavatóra virág -
csokorba kötve pénz átadására, ékszer, toll, saját kezű jókívánság, romantikus vers  átadására! 
Fűszerrel, csokoládéval töltve ajándékként is tökéletes. A palackposta üvegje parafa dugóval van 
lezárva, egyedi, kézi díszítéssel készülnek – csodálatos és igazán egyedi ajándék! 

szalagavatóra

Rendelési kód:432
2,49 Eur

Rendelési kód:433
2,49 Eur

Rendelési kód:434
2,49 Eur

2+1
ingyen

18+
BOTRÁNY

karácsonyra jókívánságra
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Sylvia Day
Átverve, átölelve
Soha ne keverd az üzletet az élvezettel!
Soha ne vigyél politikát a hálószobába! 
Mindkét hibát elkövettem, mikor Jackson Rutledge szeretője
lettem. Két évvel később újra megakadályozott egy üzletet,
csakhogy New York egyik legbriliánsabb üzletasszonya olda-
lán megtanultam egyet s mást... Csillogás, szex és a kiváltsá-
gok.. A könyörtelen üzleti világban a mindent felülíró, leg-
fontosabb tanács: tartsd magadhoz közel az ellenséged, de
még közelebb a volt szeretőd… 
Fűzve, 200 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 9,50-€

Emily Marsh 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 hajlama-
it…  Ahmed cselekedetei gátat vetnek öccse Saddam boldog-
ságának is, aki sajátos eszközökkel veszi fel a harcot bátyjá-
val. 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-€

Syndie Maison
A napisten menyasszonya
Amikor már úgy tűnik, hogy minden elveszett…

Irisz úgy érzi, egy rémálom válik valóra, amikor
kénytelen visszatérni abba az országba, ahol kis -
lányként csak szenvedett. Megtalálja a régi baráto-
kat, és rá kell döbbennie, hogy nem mindegyikük jár
egyenes utakon. Amikor már úgy tűnik, hogy min-
den elveszett, a szerelem bebizonyítja neki, hogy
még egy olyan országban is lehet boldogan élni,
amelyre mind a mai napig rávetül az ősök árnyéka.

Fűzve, 255 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 3,50-€

Danielle Steel
Egy tökéletes idegen
Raphaellát, egy európai bankárdinasztia 
egyetlen lányát a széltől is óvták világéletében.
Egy nálánál negyven évvel idősebb amerikai
férfi feleségeként is hihetetlen luxusban él. Az
idős férj azonban már hét éve emberi roncs,
akit furdal a lelkiismeret: van-e joga magához
kötni gyönyörű fiatal feleségét, aki nincs felké -
szülve arra, hogy kilépjen a világba és új életet
kezdjen, ha ő már nem lesz.

Fűzve, 317 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 4,50-€

Mary King
Ellopott boldogság
Halálos szerelem
Lucy elcsábítja barátnője gazdag vőlegényét, a férfi
őt veszi feleségül, ám arra nem számított, hogy az
ellopott boldogságért nagy árat fizet…

A fiatal Moroni atya ígéretet tesz egy haldokló anyá-
nak, hogy vigyáz a lányára, ám beleszeret a lányba.
Szerelmük beteljesedik, és amikor ez kiderül, a fiatal
papnak örökre száműzetésbe kell vonulnia…

Fűzve, 2 x 207 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Danielle Steel
Családi album
Faye Price élő legenda, a világ legkere-
settebb filmszínésznőinek egyike…
Majd a szerelem, a családalapítás évei
következtek, öt gyermek felnevelésének
minden szépsége és keserve. Végül
pedig az álom is beteljesült: Fay lett
Hollywood első női filmrendezője.
A karrier és a család érdekei azonban
nem mindig esnek egybe…

Fűzve, 384 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 4,50-€

Danielle Steel
Az udvarház
Csillogó Rolls-Royce gördül be az Udvarház
kapuján. A volánnál a birtok tulajdonosa,
Cooper Winslow ül, Hollywood egykori ünne-
pelt sztárja, a legendás szívtipró, akit azon-
ban az utóbbi időben elkerülnek a főszere-
pek. Mivel a csőd szélén áll, bérbe kell adnia
szeretett otthonát...

Fűzve, 324 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 4,50-€

Jayne Ann Krentz
ÖlelŒ karok
Finoman erotikus és megindító-
an kedves történet egy érzelmi-
leg sérült alfahímről…
Molly tea- és fűszerüzletet vezet, valamint
alapítványán keresztül ígéretes feltaláló-
kat támogat. Elhatározza, hogy kirúgja
tudományos szakértőjét, Harryt. Igaz,
hogy Harry zseniális, jóképű és szexi, de
sajnos kiállhatatlan alak. Nem átallja
például azt az ajánlatot tenni Mollynak,
hogy kezdjenek egymással szerelmi 
viszonyt…

Fűzve, 426 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€

Kimberley Freeman
Aranypor
Menyasszony rendelésre…
A hidegháború idején Leningrádban a hét -
éves, csúnyácska Szonya szülei befogadják
az árván maradt Natalját és Lénát, és
onnantól a három kislány sorsa elválasztha-
tatlanul összefonódik. A hírnévről és gazdag-
ságról álmodozó fiatal nők Nyugaton kezde-
nek új életet. Szonya az eszével tör ki,
Natalját páratlan vonzereje teszi sztárrá,
Léna pedig a szerelemben teljesedik ki… 

Fűzve, 703 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 13,50-€

Philippa Gregory
A királycsináló lánya
Kémek veszik körül, méreg és átok fenyege-
ti... Van valaki, akiben megbízhat?

A világsikerű szerző kosztümös romantikus
nagyregényében  IV. Eduárd angol király udva-
rába kalauzolja el Önt, az összeesküvések, a
szerelemért és hatalomért folyó élet-halál küz-
delmek helyszínére.A “királycsinálóként” elhíre-
sült nagyúr fiúörökös híján Annát és Isabelt, a
lányait használja sakkbábukként a politikai
játszmáihoz, akik aztán maguk is befolyásos
játékosokká válnak…

Fűzve, 703 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 13,50-€

Debbie Macomber
Karácsonyi
üdvözlet
Ruth a karácsonyi ünnepek
előtt határozott céllal keresi
fel nagymamáját: szívügyek-
ben kéri a tanácsát – ám leg-
nagyobb meglepetésére
megdöbbentő családi titok-
ra bukkan…

Fűzve, 318 oldal, 18 x 12 cm, 
Ára: 8,50-€

Nora Roberts
Varázslatos karácsony
Az utolsó levél
2 karácsonyi történet 1 kötetben
Két lebilincselő történet  - szerelemről, vágyról, csalódásról,
meg arról, hogy nem szabad feladni az álmainkat, hiszen
valahol ránk is vár a boldogság. 

Fűzve, 320 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 9,50-€

2
regény
1-ben!

Rendelési kód:435
8,99 Eur

Rendelési kód:436
11,99 Eur

Rendelési kód:437
12,99 Eur

Rendelési kód:438
12,99 Eur

Rendelési kód:442
3,99 Eur

Rendelési kód:440
3,99 Eur

Rendelési kód:441
3,99 Eur

Rendelési kód:439
2,99 Eur

Rendelési kód:443
8,99 Eur

Rendelési kód:444
2,99 Eur

Rendelési kód:446
3,99 Eur

Rendelési kód:445
3,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

ÚJ!

ÚJ!
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Danielle Steel • Danielle Steel • Danielle Steel

A romantika klasszikusai!

1+1
ingyen
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Steven Pressfield
Vadászat Rommelre
1942 ősze. Hitler légiói végigsöpörtek
Európán…  Észak-Afrikában Rommel és
Panzerjai tönkreverték a 8. brit hadsere-
get, és készen állnak Egyiptom, Szuez és
a közel-keleti olajmezők lerohanására.
Az elkeseredett angolok merész tervet
dolgoznak ki: a német vonalak mögé
küldenek egy kisebb, de nagyon mozgé-
kony és jól felfegyverzett katonai egysé-
get, amely képes megállítani Rommel
tábornagyot, a ,,Sivatagi Rókát". 
Fűzve, 310 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 11,50-€

Leo Kessler
Otto és a SS 
Tız kabul fölött
Otto Stahl és von der Weide gróf ezúttal “önkéntes-
ként” vesznek részt Hitler Ardennekbe tervezett had-
műveleteiben, különleges megbízatással: feladatuk,
hogy amerikai egyenruhába öltözve, Mex és Tex
álnéven furakodjanak az ellenség háta mögé

Himmler újra különleges feladatot szán Hitler ked-
venc csapatának, az Edelweiss Rohamosztagnak:
Afganisztánból Nepál veszélyes hegyein át, Assam
sötét erdőin keresztül a felszabadításra váró Indiába
igyekeznek - a németek ugyanis szabadságot ígértek
az indiai népnek… 

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

Vavyan Fable
Nászjelentés 1.-2.
Vavyan Fable - keserédes, frivol,
mulattató, provokatív, őszinte…
A legkevésbé sem „barbis” hangvételű történet az
örök férfi-nő kapcsolatról, ezen belül a házasságról,
annak kudarcáról és a boldogító válásról szól. 
A történet itt kezdődik, ugyanis a főhősnő újabb 
szerelmi frigyet fontolgat. Az un. esküvőregényt a jól
ismert, védjegyszerűen egyedi Fable-stílusban vetette
papírra.
Fűzve, 416 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 15,50-€

J.Evanovich és Lee Goldberg
A nagy zsákmány
Kate OHare, az FBI különleges ügynöke a
világ leghírhedtebb bűnözőit hajszolja.
Kate-t  csupán egyetlen név érdekli: Nicolas
Fox, a nemzetközileg körözött svindler,
akire a nő több okból is le akar csapni. Nick
tudja, hogy az FBI a sarkában van, de szá-
mára nincs is ennél izgalmasabb, élvezi,
hogy egy gyönyörű nő hajszolja még ha a
hölgy dutyiba akarja is juttatni, s újabb
szálhámos húzásával az FBI ügynökévé
válik – Kate partnereként…

Fűzve, 308 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Sandra Brown
Halálos
A krimi nagymesterétől
Amikor négyéves kislánya azzal áll elő, hogy egy
beteg bácsi fekszik a kertjükben, Honor Gillette kiro-
han a házból, hogy a férfi segítségére siessen. A beteg-
ről azonban kiderül, hogy nem más, mint Lee Coburn,
a férfi, akit azzal vádolnak, hogy hidegvérrel meggyil-
kolt hét embert. Veszélyes, kétségbeesett és fegyvere
van, de megígéri Honornak, hogy ha engedelmeske-
dik az utasításainak, nem esik bántódásuk…

Fűzve, 359 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 9,50-€

Robin Cook: Nano
Az orvosi krimi-thriller királyának 
a legújabb sikerkönyve!
Pia Grazdani, a Jótékony halál zárkózott hős-
nője egy zűrzavaros év után úgy dönt, ideje
elhagynia New Yorkot. A Sziklás-hegység festői
vidékén a nanotechnológiával foglalkozó Nano
óriásvállalatnál vállal munkát, ahol a háborí-
tatlan környezetben esélye lehet új életet kezde-
ni. A helyet azonban minden szépsége ellenére
titkok lengik körül...

Fűzve, 414 oldal, 20 x 13cm, Ára: 12,50-€

Leslie L. Lawrence
Az ördög fekete kalapja
Csoda-e, hogy rossz napok virradnak
a gyilkosokra? 
Nágaföldön teljes a zűrzavar: Leslie L. Lawrence óri-
ásbogarat akar fogni, de csak hangyát talál a vacso-
rájában; nyakába esik egy pilóta, egy mezítelen
már kinő és az eső; felbukkannak a nágák, az ördög-
hívők és néhány fekete kalapos hulla a víz alól. Hő -
sünk már-már kétségbeesik, de nem adja fel, hi  szen
nála van a pipája és 38-as Smith and Wessonja. 

Fűzve, 509 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 9,50-€

Jo Nesbo
A fiú
Sonny,a rejtélyes, visszahúzódó, kábítószer-
függő fiú 18 éves kora óta börtönbe ül,
mert beismert 2 gyilkosságot. Rabtársai
egyfajta gyóntatóként tekintenek rá. Egy
napon Sonny megdöbbentő dolgot tud
meg az egyik rabtársától: rendőr édesapja,
akiről ő úgy tudta, öngyilkos lett, valójában
megölték. Megszökik, és megkezdi
vadászatát azok után, akik vétettek ellene.

Fűzve, 432 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 13,50-€

A nagy sikerı HONFOGLALÁS – TATÁRJÁRÁS – VIHARLOVASOK  
történelmi kalandregények szerzŒjének új bestsellere: 

BenkŒ László:

Végvári vitézek, portyák, török és magyar kémek, kesze-kusza 
váratlan események szabdalta világ…
Az Oszmán Birodalom gőzerővel terjeszkedik Európa felé... A legnagyobb 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 janicsárok sorfalának! Ismerje meg a Szigetvárt védő, s a török-
kel egész életében ádázul, megalkuvást nem ismerve küzdő „gránitlelkű” Zrínyi Miklós gróf személyes sorsát! Hadakozzon
életre-halálra a Délvidék mocsaraiban, s közben figyelje, 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!

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

Rendelési kód:448
11,99 Eur

Rendelési kód:450
8,99 Eur

Rendelési kód:455
8,99 EurRendelési kód:454

12,99 Eur

Rendelési kód:453
10,99 Eur

Rendelési kód:452
4,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:447
11,99 Eur

Keresse a Felvidék
jobb könyvesboltjaiban is!

Rendelési kód:451
13,99 Eur

2 kötet
együtt

1+1
ingyen

Rendelési kód:449
10,99 Eur
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Karácsonyváró kreativitás!
Itt a tél. Hamarosan jön a mikulás, aztán jön a várva várt karácsony! 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:459
3,99 Eur

Rendelési kód:460
3,99 Eur

Rendelési kód:461
3,99 Eur

Rendelési kód:463
3,99 Eur

Rendelési kód:462
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-€

Gyöngyangyalkák
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,50-€

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

Jean Power
300 Gyöngyfızés
300 Ötlet, műhelytitok, technika
A kezdők és haladók számára is nélkülözhetetlen kézikönyv szak-
szerű választ ad a gyöngyfűzés során felmerülő valamennyi lénye-
ges kérdésre és problémára. Bemutatja az alapanyagokat, az ék-
szerek tervezésének szempontjait, az összes technikát és minden
olyan ismeretanyagot, amely ahhoz kell, hogy hozzáfogjon egy
ékszer készítéséhez. 

Fűzve, 160 oldal, 24 x 19 cm, Ára: 13,50-€

Kenyó Bea: Horgolt ez + az
A horgolás alapvető technikáit nem ördöngösség elsajátítani,

Egyetlen horgolótűvel és néhány gombolyag fonallal már  Ön is  iga-
zán egyedi tárgyakat készíthet. A leírások és mintarajzok alapján

könnyedén elkészítheti akár élete első horgolt alkotását is. Ez a könyv
Önnek szól: Most ismerkednek a horgolással?  Az egyszerűbb model-

leken megtanulhatja az alapokat, de a gyakorlott kézimunkázók is
találnak a könyvben kedvükre való, bonyolultabb darabokat.

Fűzve, 88 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 9,50-€

Nuriya Khegay
Mókás kötött gyereksapkák
Kedves állatfigurás sapkák, kesztyűk és zoknik 
a legkisebbeknek…
A mókás állat- és szörnyfigurás sapkamodell csősapka. A praktikus,
bebújós modellek megakadályozzák, hogy a sapkák leessenek a
gyerekek fejéről, amíg a szabadban játszanak. Mindegyik sapkához
található hozzáillő kesztyű és néhány modellhez zokni is.
Megtalálhatja a szükséges alapanyagokat és eszközöket, illetve szá-
mos hasznos tanácsot is kaphatunk a modellek elkészítéséhez.

Kötve, 141 oldal, 24 x 19 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:456
12,99 Eur

Rendelési kód:457
8,99 Eur

Rendelési kód:458
12,99 Eur

hobbi, háztartás, életmód

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Halmos Monika
Gasztro-ajándékok
Ajándékozza meg családját és a
barátait saját kezűleg elkészített,
ötletes és garantáltan eredeti stílus-
ban!
Ajándékok házilag! A legnagyobb örömet
egy házi-különlegeséggel, vagy olajos magvak-
kal készített házi müzliszelettel esetleg izgalma-
san fűszerezett tarka sajtgolyókkal érhet el…Itt
az alkalom, hogy örömkönnyeket csaljon aján-
dékával a legszebb pillanatban… 

Fűzve, 79 oldal, 24 x 23 cm, Ára: 8,50-€

Lajos Mari, HemzŒ Károly 
99 családi sütemény 
Színes ételfotókkal!
A népszerű szakácsok legújabb kötete vadonatúj,
kipróbált receptekkel, egyszerűen elkészíthető, nem
túl drága, ugyanakkor kiadós és mutatós, több
napig eltartható vagy mélyhűthető süteményeket
kínál Önnek, amelyekhez semmiféle különösebb
alkalom nem kell, de nélkülözhetetlenek ahhoz,
hogy ilymódon is megédesítse a szeretteivel eltöl-
tött időt…

Kötve, 72 oldal, 28 x 20 cm, Ára: 11,50-€

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, amelyeket Önök,
kedves Olvasók küldtek be a szerkesztőségbe!
Kipróbált, rafinált és mégis könnyen elkészíthető cso-
dás gasztrobombákat ajánl Önnek a Vasárnap
Desszertrovatának szerkesztősége. Süssön-főzzön Ön
is - próbálja ki a legjobb, legtitkosabb, ezerszer kipró-
bált családi recepteket!
Kötve, 128 oldal, 34 x 24 cm

Vendégváró finomságok
Egyszerű és gyors megoldások hideg és
meleg változatokban
Amikor nagyobb társaságot látunk vendégül ebéd-
re, vacsorára vagy csak délutáni beszélgetésre, az
érkező vendégeket finom kis falatokkal fogadhat-
juk. Ezek kellemes felvezetést jelenthetnek a fő étke-
zéshez, s aperitiffel együtt kínálva megadhatják az
egész összejövetel alaphangulatát. Ezek alapján
előre is dolgozhatunk, hogy a vendégek fogadására
már mindennel időben készen álljunk…

Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 12,50-€

Rekop György és az Adminok
Trollfoci
Megjelent? Naná…Egy igazi KULTUSZ-focikönyv

Bár a Trollfoci-adminok ezúttal sem fedik fel arcu-
kat, azért a könyvből fény derül egy sor más rejtély-
re. Például, hogy miként vált egy poénnak induló
Facebook-oldal napjaink magyar labdarúgásának
legnagyobb hatású – és létszámú – szurkolói közös-
ségévé. Vagy hogy mit gondolnak az elmúlt har-
minc évről azok, akik miatt nem járnak meccsre a
családok. Ez a könyv TELITALÁLAT –ajándék egy
focirajongó részére…Rendelje meg!

Fűzve, 303 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 12,50-€

Horgászkönyv
Legyen sikeres horgász - már a kezdetektől!

Ez a gyakorlatias könyv mindent tartalmaz,
amire szüksége van ahhoz, hogy sikeresen vág-
jon bele a horgászatba. Tömören és jól áttekint-
hetően mutatja be a patakokban, folyókban és
tavakban horgászás során használható megfe-
lelő felszereléseket és az alkalmazható módsze-
reket. A sok évtizedes tapasztalattal rendelkező
horgász  tippjei és ötletei segítségével Ön is
sikeres horgász lehet. Ideális ajándék egy
HORGÁSZ részére!

Fűzve, 108 oldal, 22 x 17 cm , Ára: 11,50-€

Victoria Stilwell
Kutyanevelés szeretettel
Amitől a kutya jól nevelt eb…
A könyv többek között a következő problé-
mákat tárgyalja: felugrálás, elszökés, szünet
nélküli ugatás, a póráz rángatása, agresszió,
viharfóbia. Ha megfogadja a szerző jó
tanács ait, kutyája hamarosan tele lesz önbi-
zalommal, kommunikációja tisztábbá és ért-
hetőbbé válik, s így minden eddiginél szoro-
sabb köteléket alakíthat ki négylábú barátjá-
val. Megjegyzés: Kutyabolond van a ház-
nál? Ez a könyv neki szól!
Fűzve, 278 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:471
11,99 Eur

Rendelési kód:465
5,99 Eur

Rendelési kód:464
7,99 Eur

Rendelési kód:468
10,99 Eur

Rendelési kód:469
10,99 Eur

Rendelési kód:470
10,99 Eur

Rendelési kód:466
7,99 Eur

Rendelési kód:467
13,99 Eur

Kismamák kézikönyve
Minden, amit a terhesség idején hétről
hétre  tudnia  kell a kismamának!
Hogyan jut el a magzat és a mama a fogantatástól
a 40. hétig? Gyakorló kismamák  tapasztalatait és
történeteit - mit éreznek, mit élnek át valójában a
nők a terhesség alatt? Segítség a megfelelő étrend
és testmozgás kiválasztásához, a testi és lelki egész-
ség biztosításához. Ez a fantasztikus szakkönyv
végre felkészíti a kismamát a baba születését köve-
tő izgalmas időszakra is…
Fűzve, 288 oldal, 19 x 26 cm ,Ára: 16,50-€

Nagy dísznövénylexikon
Egy csodálatos, szemetgyönyörködtető
album az Ön otthonának büszkeségeiről!
A jó érzékkel és helyes információk alapján
kiválasztott növények az Ön otthonának a
legragyogóbb díszei lehetnek. A választás-
hoz ismernie kell a növény igényeit és tulaj-
donságait, valamint kertjének és lakásának
adottságait. Az is fontos, hogy tisztában
legyen a növényápolás anyagaival (táp -
anyagok, növényvédő szerek) és kellékeivel.
Fűzve, 432 oldal, 21 x 28 cm ,Ára: 19,50-€

Zsebrejtvény könyv
240 változatos szórakoztató rejtvény
Szóvadász könyv
160 szóvadász rejtvény
A legújabb, legszórakoztatóbb, egyszerű, válto-
zatos rejtvények! Garantált kikapcsolódás,
merüljön el a rejtvényekben – és lazítson, mert
megérdemli!
Fűzve, 2 x 159 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 6,50-€

A nagy bor-választó
Több mint 600 bor * Tanácsok ínyencek részére.
Hogyan válasszon bort könnyedén és magabizto-
san bármilyen ételhez és alkalomhoz. Jól áttekint-
hető ábrák, leírások, listák teszik élvezhetővé a
könyvet. Tanácsot ad gyakran felmerülő kérdések-
ben, és könnyen érthető válaszokkal szolgál a leg-
kényesebb döntési helyzetekben is. Ez a könyv
azoknak ideális ajándék, akik a  kulturált bor -
fogyasztásra egyfajta közösségi szinten tekintenek
Kötve, 256 oldal, 27 x 20 cm, Ára: 19,50-€

Rendelési kód:474
9,99 Eur

Rendelési kód:472
14,99 Eur

Rendelési kód:473
3,99 Eur Rendelési kód:475

16,99 Eur

Liptai Zoltán
Családi receptjeim
Levesek, előételek, húsételek, főzelékek, salá-
ták, sütemények, desszertek - nagyszüleink
naponta készítették.

A mai felgyorsult világban sajnos kezdjük
mellőzni és kevésbé értékelni a régi klassziku-
sokat, pedig nem szabad őket elfelejteni.
Ebben a pompás szakácskönyvben ismert és
kevésbé ismert recepteket találhat egy igazi
Mesterszakácstól, amelyek ezerszer bizonyí-
tottak. Jó főzést, kóstolást és kellemes időtöl-
tést kívánunk a konyhában!
Kötve, 72 oldal, 28 x 20 cm, Ára: 12,50-€

AKCIÓ!-50%
2 kötet
együtt

EZ TETSZENI FOG!
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2015 Horoszkóp
Összefoglalást kap a - lényegről - mind éves,
mind pedig heti szinten…
Megtudhatja, hogy mit tartogat a 2015-es év a 12 jegy számára,
olyan tanácsokkal látja Önt el, amelyek hasznára válhatnak a kör-
nyezetével való jó együttműködésben. Az előrejelzések beszámolnak
arról, hogy mi várható, és hogyan érdemes bánni a szerelmi életé-
ben, karrierjében, pénzével, egészségével, otthonát és lelkét érintő
hatásokkal.
Fűzve, 200 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Szepes Mária Mágiája 
Mindeddig kiadatlan gondolatok

A mélyinterjú  készítője sok időt töltött a 100-adik évéhez közeledő
Szepes Má riával. Csak őt kérdezte, az ezotéria magyar nagyasszonyát  –

ám miután Szepes Mária 99-ik évében meghalt, a készülő könyvhöz
emlékeikhez hozzáfűzték „Mária néni” mindeddig kiadatlan gon dolatait,

aki megfoghatatlan jelenlétével hatott rá – és hat majd az olvasóra is.

Fűzve, 340 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 6,50-€

Theresa Caputo: Élet az élet után
Rendkívüli történetek és gyógyító üzenetek 
a túlvilágról a - Született médium -  sztárjától.
A - Született médium - sztárja különleges utazásra invitálja Önt...
Theresa Egyik legfontosabb célja, hogy megértse: az élet több mint a
hétköznapi, fizikai világ. Tudatosítania kell Önnek is: elhunyt szerettei
biztonságra és nyugalomra találtak, és továbbra is velünk vannak,
csak más módon. A könyv betekintést enged Theresa médiumként vég-
zett munkájának mindennapjaiba, és közben megtudhatjuk, mi törté-
nik a lelkünkkel, ha meghalunk. 
Fűzve, 287 old, 17 x 22 cm, Ára: 12,50 € 

Werner Ablass
Engedd megtörténni az életed!

Amíg elhiszí, hogy jelenlegi helyzete nincs rendben, hiányzik belőle vala-
mi, és ezért meg kell változnia, addig nem tudja felfedezni valódi termé -
szetét és továbbra is fogva tartja Önt az illúzió, hogy az igazi élet “más-

hol” zajlik. De ez a “máshol” csak az Ön  fejében létezik. Ha felismeri,
hogy mindez illúzió, nem marad más választása, mint hogy érzékel-

je azt a tökéletes állapotot, amelyben éppen van.

Fűzve, 170 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 7,50-€

Vianna Stibal: Theta Healing
A theta az elalvás előtti mély ellazulás állapota.

Ebben a tudatállapotban az Ön agya még képes a tudatos döntéshoza-
talra, ám már a tudatalattiját is elérheti, ahová nem csak az ötletek, a
kreativitás vagy az álmok tartoznak, de a hitrendszere és a félelmei is.

Ráadásul ilyenkor egyszerű vizualizációval meg is változtathatja ezeket.
Ha az útmutatás szerint kapcsolódik a mindenség legmagasabb szintű

szeretetéhez és energiájához, testi, lelki, szellemi és spirituális szinten  -
egyaránt pozitív változásokat tapasztalhat majd az életben.

Fűzve, 342 oldal, 28 x 16 cm, Ára: 11,50-€

Theresa Cheung
Üzenetek a túlvilágról
Több vár Önre, mint amit itt és most, a jelen pillanatban láthat…

Bizonyosság, hogy a halállal kapcsolatos zavarodottság és szorongás
közepette is találhat reményt és új életet adó válaszokat… Most megta-
nulhatja, hogyan ismerje föl a szellemi világból érkező kommunikáció
jeleit, és gyökeresen átalakíthatja az életét.

Fűzve, 282 oldal, 20 x 15 cm ,Ára: 12,50-€

ezoterika

Müller Péter
Halhatatlan szerelem

Egy nő önmagára ébredése…
Barátom volt és lelki társam. Együtt kerestük sorsunk és lelkünk

titkait. Az övét úgy hívták: Halhatatlan szerelem. Sokan ismerték
őt. Amíg a földön élt, színésznő volt, a neve: Tolnay Klári. Hálás

vagyok látható és láthatatlan segítőimnek, hogy megírhattam.
Kötve, 324 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:476
12,99 Eur

Rendelési kód:477
2,99 Eur

Rendelési kód:478
2,99 Eur

Rendelési kód:479
11,99 Eur

Rendelési kód:480
6,99 Eur

Rendelési kód:481
11,99 Eur

Rendelési kód:482
10,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

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 AKCIÓ!-50%

KÖNYVBEMUTATÓ: NOVEMBER 19.
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Rendelési kód:483
12,99 Eur

4
DVD

Rendelési kód:484
12,99 Eur

4
DVD

Rendelési kód:485
12,99 Eur

4
DVD

Rendelési kód:487
12,99 Eur

4
DVD

Az élet 
4 dvd díszdobozban

Fedezze fel a földi élet sokszínűségét,
nézze meg azt, ahogy a föld különféle
élőlényei megvívják harcukat a túlélé-
sért, mind a környezetükkel, mind a
ragadozókkal. Olyan világot ismerhet
meg, amitől szó szerint eláll a lélegze-
te is. A BBC új, hihetetlen  filmje telve
van csodákkal, hihetetlen felfedezé-
sekkel és soha nem látott káprázatos
felvételekkel.

Játékidő 600 perc, Ára: 18,00-€

Természetfeletti 
4 dvd díszdobozban

Ez a film-sorozat feltárja és megmutat-
ja Önnek az állatok különleges érzék -
szerveken túli érzékelését és majdnem
paranormális hatalmát. A
„Természetfölötti” című film arra is
magyarázatot szolgáltat, hogy miként
lehetnek az állatok képesek a földren-
gés előrejelzésére, az időjárás megjóso-
lására vagy arra, hogy miként eshet
néha „haleső” az égből.

Játékidő 400 perc, Ára: 18,00-€

Hatodik érzék 
az állatvilágban
4 dvd díszdobozban

Kövess egy kacsát, ahogy formációban
repül társaival, lásd a világot egy légy
szemével. A film bemutatja az érzék -
szervekkel rendelkező állatvilág  legfej-
lettebb képviselőit, elképesztő képessé-
geiket. Az ember nem tudja érzékelni
sem az elefántok alacsony frekvenciájú
beszélgetéseit, sem pedig az egerek
magas frekvenciájú cincogását. 
Játékidő  400  perc, Ára: 18,00-€

Az emberiség bolygója 
4 dvd díszdobozban

A fagyos északi sarktól, a párás esőer-
dőkön át, a végtelen óceánok apró
szigeteitől a kopár sivatagokig, az
emberek meglepő és csodálatos mód-
jait találták meg, hogy alkalmazkod-
janak és túléljenek a legkíméletlenebb
környezetben is. Az emberiség hatal-
mas bátorsággal, leleményességgel
tanulta meg, hogy hogyan élhet együtt
a környezetében élő más lényeket. 

Játékidő 400 perc, Ára: 18,00-€

Rendelési kód:488
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:489
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:490
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:491
3,99 Eur

DVD DVD

Rendelési kód:492
3,99 Eur

Mickey  
varázslatos karácsonya
A karácsony esti vendégsereg is ott
ragad Mickey-éknél, akik nem hagyják,
hogy akár Timon, akár Pumba, akár a
többi jóbarát unatkozzon! Kezdődhet a
dal, indulhatnak a sztorizások!
Játékidő 65 perc, Ára: 8,00-€

Scooby-Doo 
Kalózok a láthatáron!

Scooby-Doo és a banda vitorlát
bont és egyenesen a világ legrejté-
lyesebb pontja felé hajózik, a
Bermuda-háromszög kellős köze-
pébe! A helyzet akkor kezd csak
eldurvulni igazán, mikor megjelen-
nek a szellemkalózok... 
Játékidő 80 perc, Ára: 8,00-€

Tom és Jerry 
Óz a csodák  csodája
Tom és Jerry - az örök ellenségek egy
hurrikán jóvoltából Óz, a nagy varázsló
birodalmában találják magukat. Ha
meg akarják menteni Dorothyt és Totót,
és persze haza akarnak kerülni, akkor
nincs más hátra, félre kell tenniük a régi
ellenségeskedést, és össze kell fogniuk
egymással.
Játékidő 80 perc, Ára: 8,00-€

Rendelési kód:493
4,99 Eur

DVD

Gyerekdalok és mondókák
Egy kultikus, valószínűleg a gyermekek 
KEDVENC FILMJÉT ajánljuk!
A part alatt, a part alatt * Általmennék én a Tiszán ladikon
* Az árgyélus kismadár * Bújj, bújj, zöld ág *  és még renge-
teg gyerekdal és mondóka, gyerekeink által ismert és szeretett
műveket dolgoz nak fel, kedves animációk kíséretében. 
Játékidő 80 perc, Ára: 10,00-€

Rendelési kód:494
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-€

Csendes éj
Mária és József útrakelnek, hogy eljussanak
Betlehembe. Arra azonban nem készültek fel,
hogy az úton milyen veszedelmek várnak
rájuk. A kalandokban nem kis része van Abib     -
 nak és barátainak, akik mindent megtesznek
a vándorok  biztonsága érdekében. A kis csa-
lád izgalmas út után érkezik meg Betlehembe,
ahol Mária életet ad a kis Jézusnak.
Játékidő 60 perc, Ára: 8,00-€

Robin Hood 
A vagány változat
Robin Hood lecsap a népet elnyomó
gazdagokra, elveszi pénzüket és oda-
adja a szegényeknek. A nottinghami
sheriff Robin legádázabb ellensége,
évek óta minden eszközzel próbálko-
zik, hogy elkapja a jótékony útonálló-
kat. Robin szerelme gyermekkori ját -
szótársa, a törékeny Marian...
Játékidő 60 perc, Ára: 8,00-€

A legszebb, szívet melengetŒ karácsonyi dallamok!

Rendelési kód:486
12,99 Eur

4
DVD

EmlŒsök élete
4 dvd díszdobozban

Ismerje meg bolygónk élőlényeinek leg-
változatosabb csoportját – a legkisebb
pár centis törpecickánytól, a legna -
gyobb kék bálnáig, a leglassabb lajhár-
tól, a leggyorsabb gepárdig, a legcsúnyább
csupasz vakondpatkánytól, a legellen -
állhatatlanabb emberi csecsemőig... 

Játékidő 400 perc, Ára: 18,00-€

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

KIEMELT AJÁNLAT! KIEMELT AJÁNLAT!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

MennybŒl az angyal
Karácsonykor az egész család együtt ünnepel. Hallgassa Ön is családjával ezt a csodá-
latos karácsonyi dalokat tartalmazó válogatást, amelyre a legszebb dalokat válogat-
ták a legjobb előadóktól. Mennyből az angyal, Csendes Éj, Menjünk mi is Betlehembe -
és még rengeteg lélekemelő karácsonyi dallam....

Játékidő: 55 perc, Ára:7,90- €

Rendelési kód:495
4,99 Eur

CD

Rigó Mónika: A szeretet ünnepén 
Megjelent a koronázott cigánydalénekesnő legújabb karácsonyi lemeze!

Kell ott fenn egy ország * A szeretet ünnepén * Karácsony éjjel, jöjj már 
* Ha elmúlik a karácsony * Ave maria...

Hangja megérinti az emberek szívét, aki egyszer is hallotta őt énekelni, 
az soha többé nem felejti el. Érdemes meghallgatni!

Játékidő 60 perc, Ára: 10,00-€

Rendelési kód:496
7,99 Eur

CD
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Cuki Cica
8 oldal, 16 x 16 cm, Ára: 4,50-€

Okos oroszlán
8 oldal, 16 x 16 cm, Ára: 4,50-€

Leiner Laura: Késtél
Budai Rebeka, aki tizenhat éve-
sen egy gimnáziumi együttesben
játszott,  zenés videót posztolt
Bexi néven az egyik közösségi
oldalra. A dal  hihetetlenül nép -
szerű lett, és Rebekát felkarolta
Körte, a tetoválóművészből lett
zenei menedzser. Bexit most egy
zenei tehetségkutató műsor
elődöntőjére hívják, és ezzel kez-
detét veszi egy nagyon zűrös hét
Fűzve, 336 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Jeff Kinney
Egy ropi naplója
A rideg való
Greg Heffley világéletében egy
dolgot akart: felnőni. De vajon
tényleg olyan remek dolog a
felnőtté válás, mint amilyen-
nek ő azt hiszi? A fiú-lány bulik
mellett Gregnek még a kamaszo-
dással járó kínos változásokkal is
meg kell küzdenie – ráadásul
mindezt úgy, hogy nincs mellette
a legjobb barátja, Rowley. 
Kötve, 222 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Félhold farm
Kis boszorkány
Kirstie Scott lovakkal él, velük
együtt lélegzik, s velük álmodik.
Családjával a Félhold farmon
lakik. Nem retten vissza a vad és
veszélyes tereptől, semmit sem
szeret jobban, mint a Meltwater-
vonulat magas erdőin és mély
kanyonjain keresztülvágtatni.
Minden pillanat új kaland a
Félhold farmon… 

Kötve, 135 oldal, 19 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Bori és a téli 
vakáció
Bori és családja a télen egy elha-
gyatott erdei kis házban tölt
néhány napot. Egyik éjjel végül
váratlanul megváltozik minden
éppen úgy, ahogyan Bori kívánta:
nagyon hideg lesz, és csak hava-
zik, havazik vég nélkül, míg telje-
sen belep mindent a hó! Ráadásul
még a fűtés is elromlik a házban.
Most mitévők legyenek?
Kötve, 90 oldal, 22 x 15 cm, Ára: 6,50-€

Rendelési kód:510
10,99 Eur Rendelési kód:511

7,99 Eur

Rendelési kód:512
2,99 Eur

Rendelési kód:513
4,99 Eur

Lúzermentes övezet! A legmenŒbb ifjúsági regények! 

Rendelési kód:498
5,99 Eur

Rendelési kód:497
5,99 Eur

Csodálatos mesetár
A Csodálatos mesetárban a
világ irodalom legkedveltebb
meséi kaptak helyet, melyek 
- a kisgyerek igényeit szem előtt
tartva - színpompás illusztrációk-
kal, élvezetes stílusban átírva, rövi-
dített formában kerültek a köte-
tekbe. Kellemes esti szórakozást!

Kötve, 153 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 12,50-€

ÉneklŒ könyvek
CsengŒ szól
Az Éneklő könyv hamar a gyere-
kek kedvence lesz, hiszen  a cím-
ben szereplő dalt is meghallgat-
hatják. A kedves történet a
Télapó világába enged betekin-
tést, míg az Éneklő könyv  gon-
doskodik az igazi, ünnepi hangu-
latról.

Kötve, leporelló, 12 oldal, 24 x 20 cm
Ára: 11,50-€

Álomtündér a
barátnŒm
Az álomtündérek megmutatják,
milyen remek kalandok várhat-
nak a gyermekekre a konyhában,
a kertben, az új otthonában vagy
az iskolában. A mindennapok
varázslatától a klasszikus tündér-
mesékig a kötet húsz bűbájos tör-
ténete segít abban, hogy végül a
hétköznapi élet valódi tündérei is
megtalálják a helyüket.
Kötve, 159 oldal, 26 x 24 cm
Ára: 12,50-€

Ára: 12,50-€

Szép magyar mesék
A mesék ízes stílusban, szép színes
illusztrációkkal szerepelnek a
könyvben. Néhány rövid csali
mese is felbukkan, a hosszabb
történetek mellett. Az igazságot
győzelemre vivő mesehősök egés-
zen bizonyos, hogy eljuttatják
üzenetüket a gyerekeknek.

Kötve, 65 oldal, 21 x 16 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:499
9,99 Eur

Rendelési kód:500
10,99 Eur

Rendelési kód:501
11,99 Eur

Rendelési kód:502
5,99 Eur

Mese mese mátka, pillangós madárka...
m
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Biblia gyermekeknek
A Biblia történetei elevenednek meg ebben a gyönyörű kötet-
ben: a világ teremtése, Noé bárkájának és Bábel tornyának épí-
tése, József csodálatos álomfejtése, Jézus születése és gyermek-
kora, tanításai, megfeszítése és feltámadása. Ezek a történetek
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-€

Rendelési kód:503
12,99 Eur

Ablak a világra
Vadon élŒ állatok
Kukkants be az állatok csodála-
tos világába! Érdekességek, izgal-
mas kérdések és válaszok várnak
rád e színes könyvben, amelynek
segítségével közelebbről is meg-
ismerkedhetsz a természet, az
erdő-mező és a távoli vadon
lakóival. A tények és tudnivalók
lényegre törő megfogalmazásá-
val, szórakoztat is!

Kötve, 48 oldal, 34 x 24 cm
Ára: 9,50-€

Minden napra 
365 érdekes állat
Az év minden napjára rejlik vala-
mi érdekes olvasnivaló ennek a
kötetnek a lapjain! 365 napon át
ismerkedhetnek a háziállatokkal,
a ragadozókkal, a halakkal, a
madarakkal, a haszonállatokkal,
a bogarakkal, a hüllőkkel, sőt, a
már kihalt dinoszauruszokkal is.

Kötve, 196 oldal, 27 x 20 cm
Ára: 11,50-€

Matricás öltöztetŒk
Királylányok
MenŒ csajok
Ha beragasztod a rengeteg
matricát, teljes lesz a könyv, a -
melyből számtalan ötletet merít-
hetsz arra, hogyan legyél igazi
nő. Ez a könyv azoknak szól, akik
nagyon csinosak akarnak lenni!
Fűzve, 2 x 10 oldal, 29 x 20 cm
Ára: 6,50-€

Ablak a világra
A Föld
Érdekességek, izgalmas kérdések
és válaszok várnak rád e színes
könyvben, amelynek segítségével
közelebbről is megismerkedhetsz
bolygónkkal, a Földdel.  A meg -
ismerés, a tudás élményét nyújtja
ifjú olvasóinak. Számtalan izgal-
mas, gondolkodásra késztető kér-
dést vet fel, s megannyi meglepő
válasszal szolgál!

Kötve, 48 oldal, 34 x 24 cm
Ára: 9,50-€

Rendelési kód:504
5,99 Eur

Rendelési kód:505
10,99 Eur

Rendelési kód:506
3,99 Eur

Rendelési kód:507
5,99 Eur

Ismerd meg a világot!

Nézz az ablakok mögé!

14

Móka a farmon
Igazi kaland! Látogass el velünk Józsi bácsi farmjára!
Rengeteg mókás dolog történik az ott élő állatokkal. Keresd
meg a farm állatait ezeken a játékos oldalakon!
Kötve, leporelló, 12 oldal, 21 x 19 cm ,Ára: 7,50-€

A hercegnŒk kastélya
A hercegnők partiját vagy  egy napját minden 

kicsi izgatottan követheti végig újra és újra!
Kötve, 12 oldal, 21 x 19 cm, Ára: 7,50-€

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Csipogó fürdŒkönyvek
Cuki cica a kertben játszik. Okos Oroszlán  a

vadonban játszik. Találkozz te is a barátaival! A
szép rajzok és a kedves történet mellett egy 

csipogó is rejtőzik a könyvben. Még fürdés köz-
ben is nézegetheted, olvasgathatod, csipogtat-

hatod! Így gyorsan elrepül a kádban töltött idő…

Rendelési kód:508
3,99 Eur

Rendelési kód:509
3,99 Eur
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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 KARÁCSONYVÁRÓ 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!

Don-kanyar 2015 HoroszkópEmily Marsh Scott
A palota rabságában

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

NOVEMBER 24-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. November 28.

A B C

Ennivaló okos 
VASÁRNAP - ÚJSZÓ

Naptár 2015   

SzakácsnŒ 
mindenkinek! 
Naptár 2015

Válasszon Ön is asztali naptárainkból 2015-re!
Kiváló receptek, 2 hetes beosztásban, szlovákiai események-ünnepek, 

szabadnapok feltüntetésével. Nagyszerű asztali naptár!

Rendelési kód:514
2,95 Eur

Rendelési kód:515
2,49 Eur

MARK MADDOX
BROWN SUGAR

MARK MADDOX
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