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Ismerje meg
Ön is napjaink 
legsikeresebb
szlovákiai
magyarjait, akik
itt élnek velünk,
akikre büszkék 
lehetünk!
120 oldalas
magazin!

...ha könyvrol van szó!‘‘
Rendelési kód:200
3,99 Eur

A 

BELÉPÉS

INGYENES!

Hürrem, Szulejmán
asszonya
Hürrem, Szulejmán ágyasa után -
végre itt a folytatás! Izgalmakból,
intrikákból és szerelemből ezúttal sem
lesz hiány, de a visszaemlékezések
helyett most a palotában zajló esemé-
nyek sodró lendülete ragadja majd
magával Önt, s valóban - veszedelmes
évek következnek...
Kötve, 300oldal, 24 x16 cm, Ára: 15,50-€

Leslie L.Lawrence
Miranda koporsója I. II.
Lendvay a világháború alatt furcsa feladatot
kap: egy skót bajtársa helyett meg kell jelen-
nie annak egyik rokona temetésén, hogy
barátja megkaphassa anyai örökségét.
Lendvay barátja nevében beköltözik a
kastély ba, ahol azon nyomban megmozdul-
nak a koporsók a családi kriptában, vámpí-
rok szívják az áldozatok vérét... 
Fűzve, 2 x 230 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€

Házi sütemények
Ebben a szemetgyönyörködtető sza-
kácsalbumban könnyen elkészíthető,
különleges hozzávalók beszerzését
nem igénylő süteményreceptek van-
nak! A könyvben megkapja a hozzáva-
lók pontos arányát, sütési időt, hőfokot,
tepsiméretet, valamint még több hasz-
nos tanácsokat, ötleteket a sütéshez.
Kötve, 95 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 12,50 €

A festészet története
A reneszánsztól az avantgárd mozgal-
makig A gazdag képanyaggal díszített
könyv végigvezeti Önt a festészet első nagy
megújulásától, a reneszánsztól, a művészi
kifejezésmód eddigi legnagyobb forradal-
máig, az avantgárd mozgalmakig, lehe-
tővé téve, hogy felismerjük az egyes alkotá-
sok létrejöttét mozgató érzelmi rúgókat!
Kötve, 135 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 15,00-€

Leiner Laura: Hullócsillag
Bexi, akinek mostanra megjelent, és
zajos sikert aratott második nagyle-
meze, az Offline, továbbra is sikeres
énekesnő, Nagy Márkot viszont telje-
sen elfelejtették, mert végül nem ő
nyerte a tehetségkutató műsort. Körte
mindent megtesz, hogy ismét sikeressé
tegye Márkot...  
Fűzve, 349 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Gazdag József
Egy futballfüggŒ 
naplójából
A labdarúgás harmadik dimenziója... 
A Focitipp vezércikkeivel a szerző új műfajt
teremtett amelyek a futball jelenségét ori-
ginális világszemléletté tágították.
Kötve, 289 oldal, 24 x 10 cm, Ára: 13,50-€

Iskolába készülök
ÓRIÁS Foglalkoztató könyv ballagó
óvodásoknak!
A könyvben a szerzők azokat a témaköröket
foglalták össze, amelyek a sikeres iskolakez-
déshez szükséges ismeretek bővítését, a
képességek fejlesztését segítik elő!
Kötve, 112 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 12,50-€

A Családi Könyvklub és a dunaszerdahelyi VMK vendége:
Találkozzon Ön is napjaink egyik legismertebb ezoterikus elŒadójával:

Andrea Weaver: Calumnia = Rágalom  

Mikor és hol? 2015 május 19. kedd - 18.00 óra
Dunaszerdahely, Városi MıvelŒdési Központ - kisterem

Calumnia, azaz rágalom. A rágalom csak következmény – az irigységé!
Akik bosszút akarnak állni fájdalmas életükért, másokat akarnak megalázni, akik abban

reménykednek, hogy végül úgyis minden tettük feledésbe merül. De ez nem így van. 
A legjobb reakció a továbblépés maga. Semmivel nem lehet jobban megválaszolni valaki

felénk irányuló gonoszságát, mint azzal, hogy igenis minden rendben van az életünkben."

Megható történetek
édesanyákról
Legyen MINDEN NAP - Anyák napja!
Az anyaság nem ismer határokat. Az
anyai szeretet ugyanazt jelenti
Amerikában és Európában
Fűzve, 224 oldal, 19 x 16 cm, Ára: 4,50-€

Danielle Steel
Charles street 44
Francesca régi álma válik valóra, amikor
kedvesével, a gazdag ügyvéddel közös galé-
riát nyitnak. Megvásárolnak egy gyönyörű,
századfordulós manhattani házat, amit
maguk próbálnak rendbe hozni...
Fűzve, 315 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 4,50-€

Müller Péter: Jóskönyv
Ji King a ma emberének
Ez a könyv tanácsot ad, mit tegyen,
hogy a jövője JÓL ALAKULJON.
Boldog az az olvasó, aki hasznos
tanácsokat lel benne. Ketten boldogok.
Boldog, aki olvas. És boldog, aki írta.
Kötve, 335 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 14,50-€

Rendelési kód:203
11,99 Eur

Rendelési kód:204
9,99 Eur

Rendelési kód:205
10,99 Eur

Rendelési kód:201
13,99 Eur

Rendelési kód:202
9,99 Eur

Rendelési kód:208
7,99 Eur

Rendelési kód:209
2,99 Eur

Rendelési kód:210
12,99 Eur

Rendelési kód:206
11,99 Eur

Rendelési kód:207
3,99 Eur

TOP 10 ÚJ BESTSELLER!Keresse az újságárusoknál 
és a könyvesboltokban!

A 100 legsikeresebb 
szlovákiai magyar
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Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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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

önképzés - hobbi

ElŒtted a világ
Kötve, 96 oldal, 16 x 11 cm, Ára: 3,50-€

Bölcsességek ballagóknak
Kötve, 48 oldal, 16 x 11 cm, Ára: 3,50-€

Múló diákévek
Kötve, 96 oldal, 17 cm x 12 cm, Ára: 3,50 €

BALLAGÓKNAK!
A ballagási ünnepség mind a diákoknak,
mind a szüleiknek, mind pedig a tanároknak
egy csodálatos emlék. Ehhez a nagyszerű
élményhez ajánljuk ezeket a csodaszép kivi-
telezésű, örök időkre emléket adó ballagási
emlékkönyveket- bölcsességek tömegét!

Rendelési kód:218
2,99 Eur

Rendelési kód:217
2,99 Eur

Vécsey Judith
Kiskirályok kora a magyar történelemben
Lévai – Potó
Elátkozott királyaink
A turáni átoktól a mohácsi tragédiáig
Egészen a XII. sz. végéig a királyi földtulajdon az ország háromnegyed
részét tette ki, így nem akadt senki, aki meg merte volna kérdőjelezni
az uralkodó hatalmát. Az átok a szerencsétlenség ítélete valaki felett.
Az ember kimondhat ugyan egy átkot, de korántsem áll hatalmában
tragédiák, illetve szerencsétlenségek egész sorozatát megindítani.

Fűzve, 2 x 205 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€

Földi Pál
Vassáskák + Halálos küldetés

E könyvek lapjai felidézik a földi poklot. Benne nevek, repülőgéptípu-
sok, csaták kavarognak vad és halálos párviadalban, és milliók

szállnak sírba anélkül, hogy bárki is megnevezné őket. A második
világháború brit különleges erői, 1940-ben, Anglia katonai kudarcai-

nak mélypontján jöttek létre, hogy Churchill emlékezetes szavaival:
lángra lobbantsák Európát.

Fűzve, 2 x 204 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€

Babanapló
Kisfiúknak
Kötve, 48 oldal, 29 x 20 cm, 
Ára: 6,50-€

Babanapló
Kislányoknak

Kötve, 48 oldal, 29 x 20 cm, 
Ára: 6,50-€

Rendelési kód:212
4,99 Eur

Rendelési kód:211
4,99 Eur

Rendelési kód:219
2,99 Eur

BESZÉDES TÖRTÉNELEM

MÍTOSZ ÉS VALÓSÁG

TANULJON ÖN IS NYELVEKET!
Rendelési kód:214
4,99 Eur

1+1
ingyen

Rendelési kód:213
4,99 Eur

1+1
ingyen

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Most könnyedén és játszva, színes illusztrá-
ciók segítségével Ön is bátran nekifoghat

és elsajátíthatja az alapvető kifejezéseket!

Több mint 1500 illusztráció!

Képes német szótár
Fűzve, 208 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50-€ 

Képes angol szótár
Fűzve, 208 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:215
2,99 Eur

Rendelési kód:216
2,99 Eur

BABALÁTOGATÁSRA!
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önképzés - hobbi www.konyvklub.sk

Szépségápolás otthon
Legyen saját maga kozmetikusa! Házi fondorlatok lábujjtól
a hajkoronáig!
Édes egészségünk
Csábító receptek nemcsak cukorbetegeknek! Megelőzés,
szemléletváltás, cukordiéta, tévhitek az étrendről!
2 x Fűzve, 2 x 158 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 €

Receptek a nagyitól
Bográcsos ételek + Grillezett falatok

A Bográcsos ételek és a Grillezett falatok című kiadványunkban 
15 fajta recept található meg. A fázisfotók segítségével a legbátorta-

lanabb sütőtanoncból is könnyedén válik mester! 
2 x Fűzve,30 oldal, 20 x 14,5 cm, 

Ára: 4,50 €

Családi mindentudó
A legjobb megoldás - hogy minden apró részletet nyilvántartson! 
Az okos, csinos és praktikus Családi mindentudó segít megterveznie,
rendszereznie az életét, és beosztani az idejét kínlódás vagy idegössze-
omlás nélkül - talán nem hozza el a világbékét, de a családi életét biz-
tosan békésebbé teszi!

Spirálkötés, 120 oldal, 23 x 22 cm, Ára: 12,50 €

Poénpercek +101 Klasszikus rejtvény
Itt van egy nagyszerű kötet, amelyben a klasszikus rejtvények sorakoznak

fel, amelyek kézzelfogható valóságában dobja a kesztyűt a rejtvénykedve-
lők elé: fejtsél meg! Azért, hogy a szórakozás még teljesebb legyen 

humoroldalakkal van fűszerezve a rengeteg rejtvény.

Fűzve, 2 x 123 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 4,50-€

Mark Divine
Kommandós edzés

Változz elit katonává nyolc hét alatt!
Úttörő edzésprogram, amely javítja az erőnlétet és állóképességet, növeli a

munkakapacitást, az elme legyőzhetetlenné válik…

Fűzve, 255 oldal, 23 x 19 cm, Ára: 14,50 €

Receptek a nagyitól
Diabetikus desszertek + Édes és sós
gombócok
A Diabetikus desszertek című kiadványunkban 15 fajta recept található
meg pontos szénhidrát- és kalória- adatokkal. És az Édes és sós gombóc
receptek várnak a különleges ízek kedvelőire.

2 x Fűzve, 30 oldal, 20 x 14,5 cm, Ára: 4,50-€

Nincs többé hátfájás
Fájdalommentes életre vágyók könyvtárába!

Az erős és teherbíró izmok nemcsak szemet gyönyörködtetőek, 
stabilizálják is a hátunkat, ugyanakkor megőrzik a rugalmasságát.

Pihenő kímélés helyett mozgás - ez a fájdalommentes hát új mottója.
Tartásgyakorlatok * tanácsok * nyújtás * sport. 

Házi gyógymódok az ízületi gyulladásra

Feledésbe merült, régi gyógymódok - pontos útmutatások.
A felépítése praktikus, így könnyen megkereshetjük a panaszok

alapján, hogy mi bajunk van. A betegség okának megismerése *
méregtelenítés * az egészséges ételek öröme * válogatott receptek!

Fűzve, 2 x 208 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 6,50-€

Rendelési kód:227
4,99 Eur

Rendelési kód:228
4,99 Eur

Rendelési kód:232
10,99 Eur

Rendelési kód:231
3,99   Eur

Rendelési kód:230
2,99 Eur

Rendelési kód:229
2,99 Eur

Rendelési kód:233
11,99 Eur

1+1
ingyen

1+1
ingyen

1+1
ingyen

1+1
ingyen

1+1
ingyen

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

S. Nagy István
Máté Péter: Elmegyek
Máté Péter emlékére
Egy legenda. Zenei alapkönyv mindazoknak, akik szeretik a zené-
jét. Kortársak, rokonok, barátok (többek között testvére, felesége,
Vágó István, Aradszky László, Koós János, Malek Miklós) szólnak az
énekes pályájáról, és persze a szövegíróval való személyes kapcso-
latáról. A könyv sok-sok eddig nem közölt fotót tartalmaz.

Kötve, 216 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 7,50-€

Oravecz Nóra
Élet másképp

Váltsd valóra az álmaidat
Hiszel abban, hogy te is lehetsz boldog? Hogy te is élhetsz olyan éle-
tet, amilyenre mindig is vágytál, és amit senkivel sem cserélnél el? Ez

a könyv nemcsak ráébreszt arra, hogy valóra válhatnak az álmaid,
de végig is kísér az önmegvalósítás útján. Oravecz Nóra sikeres

emberek példáit felhasználva mutatja be, hogy az út egyes szakaszai
milyen kihívásokat tartogatnak számodra, milyen leckéket kell meg-

tanulnod, és milyen segítségeket vehetsz igénybe.

Kötve, 216 oldal, 17 x 14 cm, Ára: 14,50-€

Loretta Napoleoni: Az iszlamista fŒnix
Egy abszolút kortárs téma - minden, amit tudnia kell napja-
ink Nr.1 terrorszervezetéről! 
Az Iszlám Állam Abú Múszab al-Zarkávi terroristavezér dzsihádista
vágyálmaként fogant az 1990-es években. A szervezet - ami az évek
során különböző neveket vett fel - napjainkra hatalmas terrorgépe-
zetté nőtt. Az Iszlám Állam tevékenységét figyelmen kívül hagyni
nemcsak félrevezető, de veszélyes is. A terrorizmus elleni harcban a
legfontosabb a régi igazság: ismerd meg az ellenséged! 

Fűzve, 216 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Katrin Himmler: Himmler 
Egy tömeggyilkos magánélete - EXKLUZIV!

Könyvünk Heinrich Himmlernek, a náci Németország egyik legfelsőbb
vezetőjének, a népirtások fő felelősének nemrég napvilágra került sze-

mélyes dokumentumaiból - mindenekelőtt feleségével folytatott levele-
zéséből - ad közre válogatást.

Fűzve, 330 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 14,50-€

Popper Péter
Érteni és elengedni

+ a szerző hangjával megszólaló válogatás a CD mellékleten!
Ez a kötet a felnőtté válásról, gyerekkori agresszióról és a lelki egészségről
szól. Miként válhatunk felnőtté, önmagunkért és másokért felelős ember-
ré? Van rá megoldás, csak élnünk kell vele. A könyv igen komoly témákat

feszeget, de az anekdoták és a humor nem maradnak el. 
Kötve, 198 oldal, 23 x 18 cm, Ára: 12,50-€

Boruzs János – Jacsmenik Erika
Teszteld a mıveltséged!
Mozgassa meg agytekervényeit, tesztelje játékosan tudását – 
és persze gyarapítsa ismereteit!
Az 1500 kvízkérdés lehetőséget biztosít a megmérettetésre, általános
műveltségünk letesztelésére. Kellemes szórakozást nyújthat, akár egye-
dül, akár társasággal szeretnénk játszani.

Fűzve, 140 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Böjte Csaba
A virág a fény felé hajlik

Csodálatos, életreszóló ajándék!
A gyermek, amikor megérkezik - egy lezárt, értékes csomag, léte

az emberek imájára küldött atyai válasz. A te dolgod, szülő, tanító,
hogy a Teremtőtől hírt hozó ne csüggedjen, ne dobja el olvasatla-
nul az atyai levelet. Tápláld a hitet a rád bízott ifjúban, hogy biza-
lommal elcsendesedve, önmagába fordulva megértse, hogy az ő

élete maga az isteni üzenet!

Kötve, 200 oldal, 15 x 15 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:220   
11,99 Eur

Rendelési kód:221
6,99 Eur

Rendelési kód:222
12,99 Eur

Rendelési kód:223
11,99 Eur

Rendelési kód:224
12,99   

Eur

Rendelési kód:225
2,99 Eur

Rendelési kód:226
10,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

EZ TETSZENI FOG!
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Soma Mamagésa: Egységben önmagammal
Soma  ebben a kötetben adja át a legesszenciálisabban azt az
életszem léletet, világlátást, ahogyan most gondolkodik, illetve amelyet
folyamatos tanulással fejlesztett. Kik is vagyunk valójában, mi végre
jöttünk erre a világra, merre van az utunk? Ha ezekre választ kapunk,
jöhet a terveink, vágyaink megvalósításához szükséges erőgyűjtés, 
hiszen csak a megvalósulások útján kerülhetünk egységbe önmagunk-
kal, és ezáltal a másik nemmel, a világgal.
Kizárólag rajtunk, a saját tudatosságunkon múlik, 
hogy mennyire vagyunk képesek élvezni az életet. 

Kötve, 256 oldal, 14 x 22 cm, Ára: 12,50-€

Theresa Caputo
Ilyet nem lehet kitalálni

Az Ilyet nem lehet kitalálni című könyvében Theresa az Istentől és a
Szellemtől tanult sorsfordító bölcsességek világába kalauzol 

mindannyiunkat. Szellemessége és pozitív hozzáállása megható törté-
neteivel válik teljessé. Theresa tanításai közelebb visznek minket 

a lelki békéhez és gyógyuláshoz.
Fűzve, 300 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 14,50-€

Doreen Virtue 
Virágterápia
Ha a természet a szövetségesed, minden álmod valóra válhat! 

Doreen Virtue ebben az egyedi megjelenésű, gyönyörű színes fényké-
pekkel illusztrált könyvben részletesen bemutat 88 csodálatos virágot.
Ismerteti a virágok energetikai és gyógyító tulajdonságait, megmutat-
ja, melyik angyal és melyik csakra kötődik egy-egy virág energiájához...

Fűzve, 220 oldal, 18 x 12,5 cm, Ára: 14,50-€

Andrea Weaver: Calumnia
Calumnia azt jelenti, rágalom. Fájdalmas és bonyolult következményekkel

jár annak, akiről terjesztik, de annak is, aki terjeszti. Minden negatívum
csökkenti a Föld energetikai szintjét. Minden sanyargatás elvesz az életi-
dőnkből. Minden hátráltatás nehezíti a Létet. Lox két fiával a káprázatos

Magaspartra menekül az anyósa által felbőszített, kegyetlen közvélemény
elől. Mégis úgy tűnik, ott sincsenek jó helyen. Vagy mégis? A kisváros a

pletyka és a rágalom melegágya. 

Fűzve, 298 oldal, 22 x 14,5 cm, Ára: 14,50-€

Charlie Morley: Éber álmodás
Mi az az éber álom? Annak a művészete, 

hogy az álmaid során tudatossá válj. 
Az éber álom az, amiben azt gondolod, aha, álmodom, miközben még
mindig alszol. Ha tudatossá váltál az álmodban, hathatsz rá, irányítha-

tod az akaratoddal,  táncra kelhetsz a tudattalanoddal. Ha érdekel a
pszichológia, a tudatos éberség, a képzelőerő, a tudattalan ereje, szeretni

fogod az éber álmodást. Tudatos hozzáférést ad az elméd legmélyebb
zugaihoz, és a lehetőséget, hogy az akaratoddal irányítsd az álmaidat.”

Fűzve, 200 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Louise L.Hay
Válaszd az életet!
Stresszoldó lelki-szellemi-testi gyakorlatai és számos konkrét helyzet
megoldására tett javaslatai a gyerekkortól a késő öregségig ívelik át éle-
tünk lehetséges eseményeit - terveket, vágyakat, törekvéseket. Az itt
közölt tudással - ezoterikus életszemlélettel - felvértezve már Ön is 
ynagyobb sikerrel valósíthatja meg legbensőbb vágyait; személyiségének
harmóniáját, sikereit a személyes kapcsolatokban, a gazdagodásban és
a szerelemben...

Kötve, 199 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

ezoterika ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

EZ TETSZENI FOG!

Balogh Béla:
Szabadulás az érzelmek fogságából

(CD melléklettel)

Szerelmi bánat, csalódás, gyász vagy anyagi veszteség?
Az érzelmi hullámvölgyek hatásai sokszor hónapokig is eltarthat-

nak. A fájó érzelmek és szomorú gondolatok komoly veszélyt
jelentenek az Ön testi egészségére, ezért jó volna mielőbb kikerül-

ni, és újra megtalálni a belső harmóniát és egyensúlyt. Egy kis
segítséggel ezt akár három hét alatt is elérheti!

Fűzve, 118 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Rövid határidőre vállalunk kerékpárokkal 
kapcsolatos beállításokat, karbantartásokat,
javításokat és mindezt elérhető áron kínáljuk! 

Az itt dolgozók is bringások!
Bringanapokat, bringa-túrákat szervezünk, 
totál fanatikusok vagyunk!

A nálunk vásárolt kerékpárokat beállítva,
beüzemelve, szezonra felkészítve adjuk át 
az új tulajdonosának!

Új kerékpár vásárlása esetén nyújtott szol -
gáltatásaink: A nálunk vásárolt kerékpáron, 
200 km megtétele után ingyenesen beállítjuk 
a váltó- , ill. fékrendszert. 

Szeretnéd tudni, milyen bringa lenne 
a legideálisabb számodra?
KERÉKMÉRET • TÍPUS • MÁRKA • TREND? 

Egy igazi bringásbolt a bringa szerelmeseinek!

5 érv – Miért a V- bike?

Konzultálj ingyenesen Csivre Vincével 
aki imádja a bringákat: 0905 405 499

ElŒadás + Könyvbemutató
VMK DS, május 19. 18:00

Rendelési kód:234
10,99 Eur

Rendelési kód:235
11,99 Eur

Rendelési kód:236
12,99 Eur

Rendelési kód:237
12,99 Eur

Rendelési kód:238
12,99 Eur

Rendelési kód:239
10,99 Eur

Rendelési kód:240
7,99 Eur

EZ TETSZENI FOG!
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Syndie Maison
Tiszta lappal

Kamika Macsui gyönyörű félvér lány, amerikai apa és vietnami anya gyer-
meke. Nevelőotthonokban nőtt fel úgy, hogy még az édesanyja nevét sem

tudta. Sok hányattatás után egy kínai lokáljában táncosnő lett. A tulaj
azonban “postásként” is használja különböző aljas üzleteihez. Egy alka-

lommal azonban... 

Fűzve, 201 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Joanna Bolouri
A Lista
Phoebe Henderson szingli. Amikor új szerelem nélkül kénytelen szembenézni
egy új évvel, újszerű fogadalmat tesz. Egy bakancslista, amelynek terepe az
ágy. Egyszerű, ugye? Akkor vegyük még hozzá a minden lében kanál kollégá-
kat, a szeretőként is funkcionáló barátokat, az ölelkezéseket a természet lágy
ölén, valamint az igaz szerelmet, s rögtön világossá válik mindenki számára,
mekkora fába is vágta Phoebe a fejszéjét...

Fűzve, 420 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50 €

Bíró Szabolcs: ANJOUK I. - Liliom és vér
Urak és szolgák, királyok és katonák sorsa fonódik össze... 

1321. Bátor Attila egykor templomos lovag volt, a király első embere, aki
ott küzdött az Anjou-lobogó alatt, vérét hullajtva az akkor felemelkedő
dinasztiáért. Egy forró tavaszi napon királyi küldöttség érkezik a birtok-

ra, hogy csaknem egy évtized után ismét hadba hívja a lovagot. Csák
Máté, a Felvidék hadura, az Anjou-ház legnagyobb ellensége meghalt, 

s itt az idő, hogy huszonnyolc várát és teljes tartományát elfoglalják,
egykori alattvalóit a király hűségére térítsék. 

Fűzve, 268 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 13,50-

Evelyn Mars
Nincs visszaút

Cosa Nostra elől Marokkóba települt kórháztulajdonos igazgató, Vincenzo
Tomasini a fiával, Andreasszal Nápolyba utazik lánya 25. születésnapjára.

Ám a fiatal üzletember poggyászában az olasz vámosok nagy mennyiségű
kábítószert találnak. A férfi ártatlan, de nincs menekvés, eljárás, börtön 

fenyegeti. Egy lehetőség adódik: a maffia vezetői az apját, Vincenzót válasz-
út elé állítják. Újabb szívességek fejében szabadon engedhetik a fiát...

Fűzve, 237 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€ 

Jo Nesbo: Csótányok
A masszív alkoholista időszakát élő Harry Hole nyomozót Thaiföldre
küldik, hogy végére járjon egy kínos gyilkossági ügynek. Norvégia
nagykövetét ölték meg egy motelben, még mielőtt megérkezett
volna a prostituált, akit a szobájába rendelt. Ráadásul fiatal mezte-
len fiúk képét is megtalálják a holmija között. Harrytől és kollégáitól
gyors és diszkrét munkát várnak. Szerencsejáték adósságok, korrup-
ció, helyi gengszterek és kigyúrt csatlósaik, szexuális perverziók, no
meg az örökös harc az alkohol ellen adják azt a méregerős koktélt,
amelyet Harrynek fenékig kell ürítenie.

Fűzve, 414 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 14,50-€

romantika, érzelem, szenvedély 

Rendelési kód:245
2,99 Eur

Rendelési kód:249
12,99 Eur

Rendelési kód:251
12,99 Eur

Rendelési kód:253
4,99 Eur

Melissa Moretti
Fehér holló
Leona, az italgyári menedzser tartja el mozgássérült húgát, amikor hamis
vádak alapján elbocsátják. A ritka, mint a fehér holló példázata itt több -
szörösen igazolódik, míg két nő és két férfi sok nehézség után együtt találja
meg nemcsak a szerelmet, de a boldogulás útját is…

Fűzve, 198 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Syndie Maison
Mégis lesz esküvŒ!

Sally Gardener családjában generációkon át mindenki az egészségügy-
ben dolgozik - orvosként vagy ápolónőként. El is dönti, hogy átképzi

magát gyermekgondozóvá. Döntésében szerepet játszik az az orvos is, aki
mellett dolgozikt. Sally sokat hibázik, az orvos pedig nem tűri el ezt szó

nélkül. Ráadásul Sally önbizalomhiányban szenved, a főnöke barátnője
pedig Chicago legszebb fotómodellje, telve önbizalommal - és önzéssel... 

Fűzve, 170 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Susan Mallery
Egy csipetnyi gyömbér
Jesse hiába változott meg, a nővérei sajnos továbbra sincsenek elragad-
tatva tőle, Matt pedig, a kisfia apja, sokáig szóba sem akar állni vele. A
lány egyre kevésbé hiszi, hogy a múltban elkövetett hibák jóvátehetők. Az
a tény azonban, hogy továbbra is pattognak a szikrák Matt és közte, arra
készteti, hogy mindent megpróbáljon...

Fűzve, 320 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 9,50 €

Bear Grylls: Kísértetjárat
Will Jaeger egész családja brutálisan gyilkosság áldozatává válik, ezért

az egykori elitkatona a világ távoli szegletébe menekül, hogy felejteni
tudjon és békét találjon. Egykori felettesei azonban rátalálnak, és arra

kérik: térjen vissza egy utolsó megbízatásra. Will belegyezik, hogy expe-
díciót vezessen az Amazonas-vidékére, ahol hamarosan rejtélyes, máso-

dik világháborús repülőgépre bukkannak. Ám mint kiderül, a roncs 
olyasvalamit rejt magában, ami az egész világra veszélyt jelenthet...

Kötött, 268 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Robin Cook: Agy
A hátborzongató történet főhőse dr. Martin Philips, aki tudtán kívül bele-

keveredik a Hobson Egyetem Egészségügyi Központjában végzett szörnyű
agykísérletekbe. Amikor rájön, hogy ő is felelős a történtekért, az élve bon-

colás különböző szintjein álló fiatal nők meztelen agyának iszonyatos
látványa választásra kényszeríti: vagy folytatja tovább a kutatást, vagy ő is

áldozatként végzi...

Fűzve, 340 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 8,50-€

Anders Rydell
Fosztogatók
1933 és 1945 között a nácik több millió műkincset és antik tárgyat
raboltak el. Hitler személyes parancsára speciálisan képzett csapato-
kat küldtek Európa különböző részeibe, hogy fosztogassanak. A legki-
válóbb műalkotásokat Hitler tervezett Führer Múzeumában szándé-
koztak közzétenni, míg az elfajzottnak ítélt műalkotásokat a nácik
számára oly hőn óhajtott külföldi valutára cserélték. Milliárdokat érő
műalkotásokról esik szó, és az örökösökről, akik a múltjukhoz való
jogukért harcolnak.

Kötve, 398 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 14,50-€

krimi, izgalom, feszültség

Jean Sasson: Sírj tovább, hercegnŒ!
A Szultána hercegnőről szóló sorozat legújabb kötete hűen

ecseteli a világ egyik leggazdagabb és legkonzervatívabb 
királyságának az életét!

Ebben a világban férfi gondviselők irányítják a nők világának minden
mozzanatát - kihez menjen férjhez, hol dolgozzon. Bár a hercegnő a

kiváltságosok életét éli palotáiban szolgái közepette, még neki is titok-
ban kellett dolgoznia, amikor lejegyezte a megvert, lenézett, sőt kivég-

zett asszonyok történeteit.

Fűzve, 344 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:242
11,99 Eur

Rendelési kód:244
2,99 Eur

Rendelési kód:246
2,99 Eur

Rendelési kód:250
11,99 Eur

Rendelési kód:252
12,99 Eur

Rendelési kód:254
3,99 Eur

Danielle Steel
Kakukktojás
A gömbölyded Victoria Dawsonnak soha nem volt könnyű az élete. A duci
lány mindig is kirítt a környezetéből, különösen Los Angelesben. Victoria
soha nem érezhette, hogy elfogadják és szeretik. A húga esküvőjének
időpontja vészesen közeledik, amikor egy váratlan találkozás és egy min-
den eddiginél viharosabb családi összecsapás alapjaiban forgatja fel a
lány életét...

Fűzve, 332 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€

Colin Falconer: Hárem
A “Hárem” erotikától és erőszaktól fűtött, intrikákkal teletűz-

delt világot tár elénk...
A valós történi személyek és események ihlette regény a végzetes von-
zalom és gyötrő szenvedély története, mely miatt I .Szulejmán szultán,

Allah földi helytartójának józansága és dinasztiája is veszélybe került...
A történet hitelesen eleveníti meg az udvartartást és az oszmán biroda-

lom fénykorában lezajló hódításokat.

Kötve, 500 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 12,90-€

Rendelési kód:241
11,99 Eur

Rendelési kód:243
3,99 Eur

ÚJ!ÚJ!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

AKCIÓ!-50%

Rendelési kód:248
7,99 Eur

Rendelési kód:247
10,99 Eur

krimi, izgalom, feszültség, krimi, izgalom, feszültség,krimi, izgalom, feszültség, krimi, izgalom, feszültség
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Erdély bıvöletében

Kötve, 47 oldal, 33 x 24 cm, Ára: 15,00-€
A legszebb nemzeti parkok
Kötve, 47 oldal, 33 x 24 cm, Ára: 15,00-€

Európa természeti kincsei
Kötve, 47 oldal, 33 x 24 cm, Ára: 15,00-€

A világörökség 
legizgalmasabb helyszínei
Kötve, 47 oldal, 33 x 24 cm, Ára: 15,00-€

Michel Houellebeq: Behódolás
A könyv, amely sokkolja Európát! 

2022.  Franciaország elnököt készül választani. A Muzulmán
Testvériség Párt vezetője beszédeiben az állam jogi kereteit, 
a világi oktatást kérdőjelezi meg, megszüntetné a nemek 
egyenlőségének elvét, engedélyezné a többnejűséget...
Franciaország feszülten figyel, a változás úgy tűnik - elkerül-
hetetlen... Kötve, 320 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 14,50-€

Márai Sándor: Amerika délibáb
Amikor Márai Sándor 1952 áprilisában megérke-
zik New Yorkba, nemcsak földrészt, hanem “éle-
tet” is cserél. Nápoly után New York valóságos
környezet-, életforma- és civilizációváltás, ami
több mint kihívás. Mi dolga a világ e szegletében
egy emigráns írónak, egyáltalán mit tehet az
európai író, aki Amerikában él? A szépíró, közíró
és publicista Márai tematikus sorait olvashatjuk -
páratlan fotóanyag kíséretében.
Kötve, 168 oldal, 21 x 17 cm, Ára: 14,50-€

Nagy Bandó András
Míg meg nem haltak
Lebilincselő, könnyeket csaló történetek
életük utolsó periódusába jutott emberek-
ről, és az őket halálukig ápolókról szól.
A hősei életének végső napjait rögzítő
mesékkel ápoltak és ápolók, apák, anyák,
gyerekek és nagyszülők előtt tiszteleg 
    a szerző... 
Kötve, 390 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 14,50-€

Rendelési kód:255
12,99 Eur Rendelési kód:256

12,99 Eur

Rendelési kód:257
12,99 Eur

Rendelési kód:258
12,99 Eur

Csodálatos képes albumok, ajándékkönyvek minden alkalomra!

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

A (CSEH)SZLOVÁKIAI MAGYAROK LEXIKONA.

480 oldalon  3 608 szócikk! bőrkötés Ára: 35,00-€

A LEGFONTOSABB ISMERETEK EGY KÖTETBEN!

Rendelési kód:263
29,99 Eur

Rendelési kód:259
7,99 Eur

Rendelési kód:260
7,99 Eur

Rendelési kód:261
7,99 Eur

Rendelési kód:262
7,99 Eur

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Cheryl Strayed: Vadon
Ez a könyv lenyűgözi és magával 
ragadja Önt! Lehetetlen letenni!
Cheryl zarándoklata 1100 mérföldön és
három hónapon át tartott, mégpedig igen
zord körülmények között. Szánalmasan fel-
készületlen volt erre a megpróbáltatásra,
testileg és lelkileg egyaránt.A külső utazás, 
a távolság, a természet és a test meggyötör-
te, a belső viszont felemelte. 
Kötve, 14 x 24 cm, 393 oldal, Ára: 14,50 €

BOTRÁNYKÖNYV! EZ TETSZENI FOG!
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Hallgasd csak, 
mi kukorékol 
és mi röfög!
A tanyán sokféle állat él - és min-
degyik más nyelven beszél. Mú-
mondja rá a tehén. Kukurikú! -
feleli rá a kakas. És mit mond a
bárány? Nyomd meg 
a gombot, és megtudod!

Kötve, 10 oldal, 22 x 22 cm, Ára: 12,50-€

Pöttöm Panna 
és más klasszikus
mesék
Hófehérke és a hét törpe, A halász
meg a felesége, A törpék, Az ara-
nyfogú testvérek, A régi meg az új
kulcs, Borsószem-hercegkisasszo-
ny, Pöttöm Panna és még sok ked-
venc mese!

Kötve, 64 oldal, 30 x 21 cm, Ára: 7,50-€

Ovis mesék
Kedves történetek óvodásokról
Ez a színes képekkel teli mese-
könyv az óvodások szemén
keresztül mutatja meg, hogyan
élik ők a hétköznapokat vagy az
olyan fontos eseményeket, mint
például egy tejfog kihullása.

Kötve, 63 oldal, 29 x 21 cm, Ára: 12,50-€

Tip-top csajok
matricás füzet

Ismerd meg a tip-top csajok vilá-
gát! Kísérd el a lányokat vásárol-
ni, táncolni vagy a tengerpartra!
Segíts nekik sminkelni, és kivá-
lasztani az alkalomhoz illő ruhá-
kat! Legyél Te is Tip-Top!

Fűzve, 34 oldal, 28 x 20 cm, Ára: 4,50-€

Rendelési kód:271
10,99 Eur

Rendelési kód:272
5,99 Eur

Rendelési kód:273
5,99 Eur

Miklósvári Magdolna
Kalandos fotózás
Beköszöntött a jó idő és minden-
ki a szabadba vágyik, csakúgy,
mint Glória és Tina. A testvérpár
túrázni indul a Morgó-hegyre,
ahol egy fotópályázat felhívásá-
ra képeket készítenek az erdő
lakóiról. Minden tökéletesnek
ígérkezik, de jaj, egy óvatlan pil-
lanatban Tina elkeveredik a töb-
biektől, és Mázli cicával együtt
ismét nagy bajba kerülnek... 

Fűzve, 48 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Iskolások 
vicces könyve 9.
Utánozó majom
-Hölgyem, megkérné a kisfiát,
hogy ne utánozzon engem? -
Dani, hányszor megmondtam
már, hogy ne viselkedj úgy,
mint egy hülye!
Fűzve, 95 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Francesca Simon
Rosszcsont Peti 
és a sport
Rosszcsont Peti mindentudója
- rekordizgalmas és világbaj-
nok sportkalauza Neked szól!
Szerinted milyen sport a cu-csü?
Pedig tuti, hogy te is nagy rajon-
gója vagy... Vagy hogy mit jelent a
kötény szó a focipályán? Tudtad,
hogy az ókorban a birkózásban
lehetett rúgni, karmolni és harap-
ni is? Nem? Akkor ez a könyv
Neked szól, azonnal olvasd el! 

Fűzve, 127 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 4,50-€

Geronimo Stilton
Az eltınt tó 
nyomában
Egy kellemes tavaszi napon Patty
Spring meghívott engem egy
nagyon különleges indián kéz-
műves bolt megnyitójára. Mennyi
mindent tanultam ott... Ám az
igazi izgalom akkor kezdődött,
amikor odahaza megpróbáltam
felakasztani a Pattytől kapott
álomfogót. Megcsúsztam, elestem,
elájultam, és mély álomba szende-
rültem... valahogy így kezdődött az
én nagy indiánkalandom!

Fűzve, 119 oldal, 18 x14 cm, Ára: 4,50-€

Rendelési kód:277
2,99 Eur

Rendelési kód:278
2,99 Eur

Rendelési kód:279
3,99 Eur

Rendelési kód:280
3,99 Eur

A kis hableány
Merülj alá a habokba, ahol Ariel,
a cserfeskis sellőhercegnő az
emberek világáról ábrándozik.
Játékidő: 79 perc, Ára: 8,00-€

A dzsungel könyve
Felejthetetlen mesehősök és
hihetetlen élmények várnak
rád Maugli oldalán!
Játékidő: 76 perc, Ára: 8,00-€

101 kiskutya
A 101 kiskutya helyes, pettyes
ebei mindenki szívébe belopják
magukat. És Szörnyella de Frász?
Játékidő: 76 perc, Ára: 8,00-€

ElsŒ 
mondókáim
Csip-csip csóka, Süss fel
nap, Boci, boci tarka és
még számos ismert
mondóka.

Kötve,  23 x 18 cm, 
Ára: 3,50-€

ElsŒ altatóim
Aludj, baba aludjál, Tente,

baba, tente, és még számos
ismert altató mondóka.

Kötve, 23 x 18 cm, 
Ára: 3,50-€

A kincses bolygó
Jim, az átlagos kamaszfiú szu-
perszonikus szolárszörfjén beba-
rangolja a tiltott bolygókat és a
zajos űrkikötőket...
Játékidő: 85 perc, Ára: 8,00-€

Mulan
A szépséges Mulan férfinak
öltözve átveszi atyja helyét a
Birodalmi Hadseregben, és az
újoncokkal kiképzésre indul...
Játékidő: 85 perc, Ára: 8,00-€

Az oroszlánkirály
Szimba, az oroszlánkölyök alig
várja, hogy király lehessen, ám
a trónig vezető út kalandos és
meglepetésekkel teli. 
Játékidő: 85 perc, Ára: 8,00-€

Rendelési kód:269
3,99 Eur

Rendelési kód:264
3,99 Eur

Rendelési kód:265
3,99 Eur

Rendelési kód:266
3,99 Eur

Rendelési kód:267
3,99 Eur

Rendelési kód:268
3,99 Eur

DVD DVD DVD DVD DVD DVD

Különleges filmajánlatunk!

Leporellók kicsiknek!Válasszon már most könyvet gyermeknapra!

DVD

Homoki Nagy István: Cimborák nádi szélben
Egy különleges, immár kultikus, többszörös nemzetközi díjözönben fürdő, csodálatos természetfilm – amely ANNÓ - lázba hozta

Magyarország természet-rajongóit! Ezt a filmet látnia kell – KIHAGYHATATLAN!
Fickót, az aranyszívű vizslát, Pletykát, a kis nősténytacskót és Nimródot, a villogó tekintetű vadászhéját - akik kicsi koruk óta együtt nevelkedtek -
útnak indítják repülőpostával a Vadászati Világkiállításra. Az állatok azonban egy ismeretlen mocsár kellős közepére érkeznek meg, ahol számos

kaland révén segítik egymást a kijelölt célba.
Játékidő: 76 perc, Ára: 8,00-€

Exk
luzi
v

ajá
nla
t

Rendelési kód:270
3,99 Eur

Rendelési kód:  275
2,99 Eur

Rendelési kód:  276
2,99 Eur

Testünk
Gondolkoztál már azon,
hogy mi van a testedben?
Kötve, 30 oldal, 21 x 15 cm,
Ára: 3,50-€

Lovak és pónik
Hogy élnek a lovak 
a vadonban? 
Kötve, 30 oldal, 21 x 15 cm,
Ára: 3,50-€

Kutyák
Hogyan köszönnek a 
kutyák? Melyik kutya nem
tud ugatni? 
Kötve, 30 oldal, 23 x 16 cm,
Ára: 3,50-€

Rendelési kód:281
2,99 Eur

Rendelési kód:282
2,99 Eur

Rendelési kód:283
2,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%
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b
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Rendelési kód:274
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 €

A B C

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

Jöjjön el Ön is!

Roskadásig megtelt 

könyvespolcokkal várjuk Önt!

Új üzletünk 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!

Fehér holló
Teszteld 

a mıveltséged!
Megható történetek

édesanyákról

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

MÁJUS 29-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: 2015. június 3.

A B C

MARK MADDOX
BROWN SUGAR

MARK MADDOX

Bıvös kifestŒkönyvek 
a legkisebbeknek!
Fűzve, 8 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 2,50-€

csak víz és ecset kell...
Színes állatvilág A Farmon Dínó buli Kedvenc jármıvem

Rendelési kód:284
1,49 Eur

Rendelési kód:285
1,49 Eur

Rendelési kód:286
1,49 Eur

Rendelési kód:287
1,49 Eur
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