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Március a KÖNYV hónapja!
Kedves Könyvbarát!

Csupa Újdonságot
hozott a TAVASZ!
I. ÚJDONSÁGUNK: 
Új könyvesboltunk lett, HIPP-HOPP,
a dunaszerdahelyi MAX-plázában –
aki nem hiszi, járjon utána!

II. ÚJDONSÁGUNK:
ÚJ, tavaszi könyveink is megérkez-

tek, HIPP-HOPP, – aki nem hiszi, járjon utána – csak
lapozza végig ÚJ könyvkatalógusunkat!

III. ÚJDONSÁGUNK: Március 17-én megjelenik 
az év MEGLEPETÉSE: A 100 legsikeresebb szlovákiai
magyar – címmel, HIPP-HOPP, máris megrendelhetŒ
vagy keresse majd a hírlapárusoknál és a könyvesboltokban!

+1 ÚJDONSÁGUNK: HIPP-HOPP, és itt a TAVASZ! 

Március, a könyv ünnepe! A kultúrember ilyenkor a leg-
kedvesebb személyi tárgyát, a könyvét ünnepeli! Ébrede-
zik a természet, végre felpezsdülhet a vérünk, s ha ez nem
lenne elég, most már tényleg itt ólálkodik a kertek alatt,
lassan közeledik a tavasz legkedvesebb ünnepe, a hús-
vét! Olvasni kell, mert hasznos a léleknek - egy személyes
idŒszak a napi taposómalomból, amikor, kikapcsolhatjuk
magunkat  - az olvasás erŒt ad, megtelik ilyenkor öröm-
mel a lélek!

Jó könyvek, szórakozás, aktív kikapcsolódás!

Legújabb könyvajánlatunkban is hemzsegnek a meglepetések,
bestsellerek versenyeznek az Ön kegyeiért, több mint 100 ÚJ
könyvet és  DVD-t ajánlunk most is az Ön figyelmébe!

Könnyedség és játék, tavaszi lendület jellemzi most is a
Könyvklubot – tartson velünk Ön is, kapcsoljon ki - válasz-
szon egy jó könyvet családjának!

És az árak  - a Családi Könyvklub garantáltan kedvezŒ
árakon ajánlja könyveit! 

Minden kedves Könyvbarátnak boldog tavaszi pillanato-
kat, jó szívet, családias hangulatot, s persze hasznos
könyvböngészést kíván a Családi Könyvklub munkatársai
nevében GyŒry Attila

A Családi Könyvklub vezetŒje

Egy szenzációs Könyvklubos

TAVASZI KEDVEZMÉNY 
a könyvesboltjaink vásárlóinak:

„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!

A Családi Könyvklub és a 
dunaszerdahelyi VMK

szeretettel meghívja Önt és barátait: 

Mi a siker? Hogyan jutunk a csúcsra? 
Riportok és vallomások a sikerről… 

Legyen a vendégünk erre az estére, legyen Ön is 
az elsők között, akik a helyszínen 1 nappal 
a megjelenés előtt elolvashatja a magazint!

A 100 legsikeresebb
szlovákiai magyar

címı exkluzív magazin díszbemuatójára!

Ismerje meg Ön is napjaink 
legsikeresebb szlovákiai
magyarjait, akik itt élnek
velünk, akikre büszkék 
lehetünk!
Kossuth díjas művészek, 
tudósok, sportolók, zenészek, 
feltalálók, kimagasló szintű 
vállalkozók - a legjelentősebb,
országos és világhírű személyiségek
kaptak helyet ebben a csaknem 

120 oldalas magazinban!

+ 1 MEGLEPETÉS: 
Az est díszvendége: 
Rakonczay Gábor
aki a közelmúltban  olyan kalandra szánta el
magát, amelyet előtte még senkinek sem
sikerült véghezvinni! Nekivágott, hogy  
egyszemélyes kenuján átevezzen 
az Atlanti-óceánon - a világon elsőként!

Rendszeresen tart előadásokat, képzéseket, eddig 

5 országban, több mint 50 ezer ember hallotta előadásait. 
Vallja - mindannyiunk feladata, átkelni önmagunk óceánján…

Budapest, London, New York, Berlin után elvállalta, 
hogy Szlovákiában elsŒként Dunaszerdahelyen tartson

elŒadást a sikerrŒl, a célmegvalósításról, 
és az emberi lehetŒségek határairól...

Mikor és hol?
2015. március 16. hétfŒ

18.00 óra - Dunaszerdahely 
Városi MıvelŒdési Központ - Moziterem

A belépés díjtalan 
legyen Ön is a vendégünk!

CSK_FEBR 2015_OK_Layout 1  25/02/15  10:00  Page 2



JÓGA Formáld a tested!
Nincs idő edzésre járni? Itt a 10 perces megol-
dás! 5 fantasztikus edzésprogram, melyet rés-
zenként is végigcsinálhat!  Állítsa össze a ked-
venc gyakorlatsorát, és máris indulhat a fan-
tasztikus alakformálás!

Játékidő: 54 perc, Ára: 8,00-€

Pilates kezdŒknek
Formáld a tested!
Nincs idő edzésre járni? Itt a 10 perces megol-
dás! 5 fantasztikus edzésprogram, melyet rés-
zenként is végigcsinálhat!  Állítsa össze a ked-
venc gyakorlatsorát, és máris indulhat a fan-
tasztikus alakformálás! 

Játékidő: 54 perc, Ára: 8,00-€

Táncos zsírégetés
Formáld a tested!
Nincs idő edzésre járni? Itt a 10 perces megoldás! 5
fantasztikus edzésprogram, melyet részenként is
végigcsinálhat.  Állítsa össze a kedvenc gyakorlatso-
rát, és máris indulhat a fantasztikus alakformálás.
Mozgassa a csípőjét és a vállát, hadd fogyjon a teste!

Játékidő: 54 perc, Ára: 8,00-€

Pilates kondíció
Jobb erŒnlét 
a hosszabb életért…
Ön most könnyen követhető és élvezetes Pilates
programban vehet részt! A kondíció programmal
lehetősége van a kar, láb, váll és csípő formálásá-
ra, erősítésére *az ízületek erősítésére és stabilizá-
sára * a nyak-és válltartás javítására * a teljes test
formálására! A gyakorlatok során csak természe-
tes testmozgás történik!

Játékidő: 54 perc, Ára: 8,00-€
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Boros készlet
Ebben a különleges kialakítású szétnyitható boros-készlet-
ben minden olyan kiegészítő megtalálható amit egy üveg
ízletes bor felnyitásakor  használni szokás…
Igényes, luxus megjelenésű, rozsdamentes acél termékekről
van szó. Nagyszerű ajándék boros ismerőseink számára!

Dugóhúzó, borkiöntő, csöpögésgátló, üvegvisszazáró és fóliavágó.

Rendelési kód:006
15,99 Eur

Egy igazi borkedvelőnek
a részletek is fontosak!

DVD

Rendelési kód:003
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:004
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:005
3,99 Eur

Rendelési kód:002
3,99 Eur

DVD

Csak 10 perces gyakorlatok...
Nincs idő edzésre járni? Itt a megoldás - ráadásul csak néhány perc a megoldás! Ennyi időt bárki rá tud szánni egy nap az edzésre! 

Kezdjük az alapoknál, Alsó test alapozás, Felső test alapozás, Totális alakformázás és Hosszú & hatékony nyújtás, Egyensúly és hajlékonyság,
Jóga: Erősítés és tonizálás, Enegetizáló Jóga, Hasizom erősítés, Stresszoldó Jóga….

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

Rendelési kód:001
3,99Eur

Rendelje meg MOST
A 100 legsikeresebb szlovákiai magyar – című magazint,
a kedvenc könyveivel együtt! Legyen Ön is az elsők között, akinek névre szólóan elküldjük a megjelenés napján!

Egy exkluzív szórakoztató magazin: Kossuth díjas művészek, tudósok, sportolók, zenészek, feltalálók, kimagasló szintű vállalkozások vezetői
-  a legjelentősebb, országos vagy világhírű személyiségek kaptak helyet ebben a csaknem 120 oldalas magazinban. 

Mi a siker? Hogyan jutunk a csúcsra? Riportok és vallomások a sikerről… 

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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www.elampy.sk

lendülete
az új hullám

minden Lampions termékre 
50% kedvezmény

Rendelési kód:007
7,99 Eur

Rendelési kód:008
7,99 Eur

Rendelési kód:012
12,99 Eur

Rendelési kód:009
7,99 Eur

Rendelési kód:010
7,99 Eur

Doreen Virtue 
Angyali számok
Mit üzennek az angyalok az életünk-
ben előforduló számok által?

A számsorértelmezés könnyű út ahhoz,
hogy angyali üzeneteket kapjunk, mert a
világon mindenféle számokba botlunk.
Ha találkozik egy számsorral – különösen,
ha rövid időn belül többször  -, keresse fel
a könyvet! Vigye magával és használja
bármikor, hogy befogadhassa e csodás
lények útmutató, gyógyító energiáját!

Fűzve, 198 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 8,50-€

James Allen
Meditációs könyv 
az év 365 napjára
Aki nem leli a meditáció útját, nem érheti el a
szabadságot és a megvilágosodást. 

Találja meg Ön is a szent gondolatait állhatatos és
csendes elméjével! Látható ami a változóban
állandó. A változó dolgokban rejlő örök igazság.
Megpillantja a tökéletes törvényt, a káoszból kie-
melkedő kozmoszt, amikor a legyőzött elme az
ember sarkáig ereszkedik. A szeretet a Ön ereje. 

Fűzve, 192 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Gyógyító álmok 
+ Ajándék kártyacsomag
Fejtse meg álmai titkait!

 Az embereket régóta foglalkoztat-
ják az álmok. Arra, hogy miért
álmodunk, nincs egyértelmű
magyarázat. Azonban nem kétsé-
ges, hogy álmaink jelképei, színei,
hangulata és az általuk keltett
érzések egyetemes érvényűek és
hatással vannak a személyiségünk-
re. Az álmok segítenek abban,
hogy mindjobban megértsük
önmagunkat.
Kötve, 96 oldal,  20 x 15 cm, Ára: 13,50-€

Hajo Banzhaf
Gyakorlati tarot 

kézikönyv
+78 tarot kártyalap

A Tarot a jövendölés egyik legnép-
szerűbb formája. Kérdéseire tudata-
lattija mélyéből merítve ad választ.
Segít Önnek a döntéshelyzetekben,
irányt mutat, tanácsot ad párkap-
csolati kérdésekben, fejleszti az önis-
meretét! Próbálja ki – nem veszíthet,
inkább nyerhet!

Fűzve, 182 oldal,  23 x 16 cm, Ára: 11,50-€

Reflexzónamasszázs lábon 
+ ajándék poszter

Reflexzónáinak masszírozásával
kitűnő eredmények érhetők el a
mozgásszervi betegségek, a
gerincoszlop- és porckorong-
károsodások, gyermekkori fej-
lődési zavarok kezelésében. A szí-
nes ábrákkal és érthető magya-
rázatokkal kiegészített szak-
könyv több, mint 80 reflexológiai
pontot tartalmaz. Ön is komoly
sikereket érhetne el egészsége
helyreállításában.
Fűzve, 200 oldal,  20 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Barb Schmidt
A gyakorlat
Egyszerű stresszkezelő eszközök a belső béke
és a boldogság megtalálásához!

Elfoglalt életet élünk. Elveszünk a teendőlisták és
felelős tevékenységek mókuskerekében, amit
örömünkre és lelki nyugalmunkra nem tervezett
vészhelyzetek törnek meg hosszabb-rövidebb
időközönként. Ebben a könyvben megtudhatja,
hogy a belső nyugalom és a boldogság forrása ben-
nünk van, és napi néhány percet igénylő egyszerű
módszerekkel mindenki számára hozzáférhető.

Fűzve, 140 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Susan Westbrook
Öt tibeti jóga
Formája a testét, és alakítsa át az életét!
Az öt tibeti jógagyakorlat és a hozzájuk tartozó
mantrák hozzásegítenek ahhoz, hogy elengedjük
gondolkodásunk és viselkedésünk negatív mintáit. 
A könyv élvezetes és praktikus útmutató a magasz-
tos ideákhoz, és kitaposott ösvényre invitál a szemé-
lyiség átalakításában!
A könyv célja, hogy segítse Önt a mély „önmagába-
nézés” bátor tettében, hogy segítse Önt tudatosan
áttekinteni az életét, illetve hogy teljesebb életet
élhessen a nagyobb hála és öröm jegyében.

Fűzve, 196 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:011
9,99 Eur

Rendelési kód:013
7,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

ÚJ!
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National Geographic
1000 történelemformáló esemény
Újszerű pillantás a történelemre - a 21. század távlatából

A National Geographic ÓRIÁSALBUMA hét lenyűgöző fejezet-
ben, páratlan és mindenre kiterjedő módon mutatja be
Önnek a Föld történetét! A fejezetek eleven és lényegre törő, 
1-től 1000-ig számozott cikkekkel mutatnak be egy-egy kor-
szakot. A szöveget remek illusztrációk, kiegészítő lábjegyzetek,
képekhez fűzött tanulmányok és szemtanúk leírásai kísérik.
Kötve, 415 oldal, 28 x 24 cm, Ára: 45,00-€

A II. világháború nagy csatái
Több mint 250 fotó és illusztráció,
stratégiai térképek
A II. világháború 28 legjelentősebb csatája,
többek között az angliai légicsata, a
Barbarossa hadművelet, el-Alameint, a lening-
rádi blokád, a kurszki tankcsata, Monte
Cassinó, a normandiai partraszállás, az arden-
neki offenzíva, Ivo Dzsima, vagy a Berlinért
folytatott harc. A jól áttekinthető térképek
révén Ön  könnyen eligazodhat egy-egy csata
résztvevőinek stratégiai tevékenységében. 
Kötve, 240 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 13,50-€

A könyv története
A barlangfestményektŒl az e-könyvig 

Nélkülözhetetlen KÖNYV – a köny-
vek szerelmeseinek…
Kötetünk száz példán keresztül mutatja be a
könyv történetének ötezer évét a sírfeliratoktól
a papiruszig, a tekercsektől a kódexekig, a
drága és különleges kéziratos könyvektől a
kézisajtó feltalálásáig, a gépi tömegnyomástól
a digitális könyvig, az e-könyvolvasóig és ami
azután következik.

Kötve, 287 oldal, 26 x 21 cm, Ára: 24,50-€

Híres keresztény 
zarándokhelyek
A keresztény zarándokhelyek száma a
Földön több tízezerre rúg, a zarándokok
száma talán az évi százmilliót is megha-
ladja. Ez a pazar könyv rendhagyó föld
körüli utazásra invitálja Önt: azokat a
zarándokhelyeket és zarándokutakat
mutatja be Önnek, amelyek a legtöbb
látogatót vonzzák napjainkban. 

Kötve, 93 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 15,00-€

Rendelési kód:017
39,99 Eur

Rendelési kód:014
12,99 Eur

Rendelési kód:015
21,99 Eur

Rendelési kód:016
9,99 Eur
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• 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!

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:021
29,99Eur

A (CSEH)SZLOVÁKIAI MAGYAROK LEXIKONA.

Csodálatos 
ajándék!

480 oldalon  3 608 szócikk! bőrkötés

ÚJ! ÚJ!

Rendelési kód:019
9,99 Eur

Fotók, amelyek 
megváltoztatták 
az évszázadot 
A világ leghíresebb fotóiból válo-
gattunk, melyek a 20. század leg-
szebb vagy legmegrázóbb esemé-
nyeiről tudósítanak, és olvasmá-
nyos kísérő szövegekkel, adalék
információkkal segítünk felelevení-
teni a múltat. A filmre rögzített pil-
lanat felejthetetlen sikertörténetek-
ről, katasztrófákról, háborúkról,
nagy felfedezésekről mesél, azok-
ról, melyek valamilyen módon ala-
kították világunkat.
Kötve, 190 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 15,00-€

Családi orvosi enciklopédia
Több mint 120 egészség-
ügyi probléma, szindróma
és betegség
Az enciklopédia világosan és érthe-
tően mutatja be Önnek a gyakorlati
tüneteket és a betegségek feltételez-
hető okait. Gyakorlati tanácsokat
ad Önnek a diagnózishoz, a meg-
előzéshez és a kezeléshez.
Nélkülözhetetlen családi orvosi
enciklopédia, melynek segítségével
helyes döntéseket hozhatunk saját
és családunk egészségét illetően.

Kötve, 256 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 20,00-€

Szent történelem
Hogyan teremtették a világot az
angyalok, a misztikusok és a  fel-
sőbb értelem. A Szent történelem
emberek, angyalok és más fejlett
intelligenciák közötti találkozá-
sok epikus bemutatása a terem-
téstől egészen a modern kor ter-
mészetfeletti eseményeiig. Igaz
történetekből épül fel, ugyanak-
kor ezekről is szól. Történetekről,
amelyek megmutatják az emberi
tapasztalat olykor feledésbe
merült oldalát.

Kötve, 452 oldal, 24 x 18 cm, Ára: 17,00-€Rendelési kód:018
15,99 Eur

Rendelési kód:020
15,99 Eur

A LEGFONTOSABB ISMERETEK 
EGY KÖTETBEN!

AKCIÓ!

Ez, igen!
AKCIÓ!

Ez, igen!

CSK_FEBR 2015_OK_Layout 1  25/02/15  10:00  Page 5



A fekete sereg
Mátyás király… Különös, rejtelmes, ugyanakkor derűs és kelle-
mes visszhangja is van ennek a két szónak a magyar ember lel-
kivilágában. Mintha még ma is inkább a népmese Hunyadi
Mátyása élne emlékeinkben, mint a történelemé.

A magyarok nyilai
A több mint fél évszázados történelemhamisítás, deheroizálási
törekvések és elhallgatások ellenére szerencsére egyre nagyobb
az érdeklődés igaz nemzeti történelmünk eseményei, köztük az
Árpád-kor iránt.

Fűzve, 2 x 180 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 7,00-€

A Barbarossa hadmıvelet 
Moszkvától 1939 – Moszkváig 1941

Az emberiség történetének két szörnyszülöttje, a
nácizmus és a kommunizmus feszül egymásnak… 
Az elmúlt több mint 70 esztendő alatt temérdek történést – igazat

és szemenszedett hazugságot – mondott róla egy hatalmas propa-
gandagépezet, amelynek tükrében politikai és katonai eseményei

teljesen eltorzultan jelentek meg… 

Torpedo! Los!
Kétségtelen, hogy a 2. Világháború legizgalmasabb és legkegyetle-
nebb küzdelmét a szabad világ hajói és a náci Németország tenge-

ralattjárói, Dönitz „szürke farkasai” vívták. Ez a drámai párbaj az
„Atlanti csata” néven vonult be a történelembe. Ezt a csatát hat

éven át egyfolytában vívták egy elit fegyvernem rendkívül jól kép-
zett kiválóságai. 

Fűzve, 2 x 180 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 7,00-€

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%
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Magos Judit: Demény - Most én ugatok
“A gazdik nem tökéletesek, hogyan is lehetnének, hiszen nem
kutyák. De épp ezért a bénaságért, ezekért a kedves hibákért
lehet őket annyira szeretni. Meg persze a töpörtyűért.”

Demény - nem csupán az „első kortárs magyar íróvizsla,” de egyben a
deményista filozófia megalkotója, véleményvezér, gazditréner és béká-
szó bajnok, de töpörtyű-minőségellenőrként is rövid idő alatt komoly
elismertségre tett szert. Ráadásul celEB. 2009 körül született Fejér
megyében, de kölyökkorát és családi hátterét homály fedi. Életének
első hónapjait méltatlan körülmények között, rácsok mögött töltötte,
ez meghatározta későbbi munkásságát. Valódi fordulatot az jelentett
számára, amikor örökbe fogadta a kennelsorra tévedt, jobb sorsra
érdemes kétlábút, Magos Juditot, akit ma már csak Gazdinak szólít, és
aki egyben Demény korszakalkotó és humorral gazdagon átszőtt uga-
tásait lejegyezte. Ez a könyv alapmű – ha van kutyája – azért, ha
pedig nincs – épp azért! 
Kötve, 242 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 13,50-€Rendelési kód:026

12,99 Eur

önképzés 

Rendelési kód:022
2,99 Eur

Megható történetek nagymamákról 
és nagypapákról
Nagyi, nagymami, nagypapi, nagyapó… 
Ők a védőink, menedékeink, akik megértik bánatunk, velünk örülnek
boldogságunknak, s a feltétel nélküli szeretet legigazabb arcával
náluk találkozunk. Tolmácsolja Ön is háláját, s csaljon könnyeket
drága szemeikbe, hogy átérezzék, hogy milyen csodálatos nagys-
zülőknek lenni és hogy mennyire szereti őket…Csináljon Nagymami-
Nagypapi napot -lepje meg őket ezzel a csodálatos könyvel!

Fűzve, 239 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:023
4,99 Eur

Nemere István
Szex és politika a világtörténelemben

Lehet-e szex révén megszerezni a hatalmat? 
Lehet-e hatalom révén megkapni a szexet? De még mennyire! Nők

és férfiak használták mindkettők évezredeken keresztül.

Katolikus pápák-szeretŒk, szajhák,
orgyilkosok és méregkeverŒk 

a vatikánban
Eltitkolt bűnök és botrányok

Az érsekek, a püspökök és a magas egyházi méltóságok, pápák
világi főurak módjára éltek, az egyház az erköcstelenség 

mocsarába süllyedt. 

Fűzve, 2 x 198 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 7,00-€
Rendelési kód:025
4,99 Eur

1+1
ingyen

1+1
ingyen

FÖLDI PÁL - HADTÖRTÉNELEM

Rendelési kód:024
4,99 Eur

1+1
ingyen

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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BŒrápolás nŒknek
Két ember között minden érintkezés a bőrön
keresztül történik, az egyszerű kézfogástól az
intim kapcsolatig. Ez természetes ismert az érin-
tés, a simogatás, az ölelés, a csók és a szeretke-
zés is két ember bőrkontaktusa, így hatással van
egész fizikai és érzelmi mivoltukra. 

A tudnivalók sorát gyógynövénykalauzzal zár-
juk, remélve, hogy sok hölgynek ezzel segítséget
nyújthatunk az egyszerű, ám természetes higié-
nia betartásához.

Fűzve, 237 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Fitneszdiéta
A tudományos-technikai fejlődés számtalan
pozitív változást hozott életünkbe, ám egyre
többen tapasztaljuk, hogy negatív következmé-
nyeivel is kénytelenek vagyunk szembenézni.

Ez a kis könyv segítséget nyújt az egyéniségünk-
nek megfelelő mozgásforma kiválasztásához,
megismertet a sportolás előnyeivel,fiziológiai
hatásával. A második részben található recep-
tek pedig a mindennapi főzést könnyűvé és
örömtelivé, az étkezést egészségessé és élveze-
tessé teszik.

Fűzve, 237 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Hogy fel ne menjen a pumpa!
A magas vérnyomás – mint minden civi-
lizációs ártalmakkal küszködő ország-
ban – nálunk is népbetegségnek számít.
Szerzőnk e kiadványban az általános tudnivalókon
túl beszámol az okokról, és ismerteti azokat az össze-
függéseket, amelyek a magas vérnyomás és a táplál-
kozási szokások között állnak fenn. A komoly recept-
gyűjtemény – pontos számadatokkal kiegészítve –
bemutatja nyersanyagtól a húsételeken át egészen a
süteményekig mindazt, amit egy betegnek vagy hoz-
zátartozójának ismernie érdemes.

Fűzve, 237 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Csete Marietta
1000 tipp az egészségért
Egészségünk a legbecsesebb kincsünk.
Könyvünkben olyan tanácsokat talál, amely-
ek segítenek megóvni testi és lelki egyensúly-
unkat, és a hétköznapi életben is könnyen
követhetők. Egészségünk védelme nem kíván
többet, mint némi következetességet a min-
dennapokban, és hogy apró lépésekkel is
látványos eredményeket érhetünk el.

Fűzve, 143 oldal, 24 x 22 cm, Ára: 12,50-€

Magyar szlovák képes szótár
Már épp itt volt az ideje, hogy megjelenjen egy igazi, mindent átfogó,
gazdagon illusztrált, fotókkal és színes ábrákkal kivitelezett alapszótár,
amelynek segítségével bárki megtanulhatja a szlovák nyelvet – ráadásul
könnyedén és szórakozva. A színes fotókkal és ábrákkal kivitelezett szó-
tár több mint 6000 magyar és szlovák szavat mutat be több alcimbe
sorolva a témákat: Emberek, munka, vásárlás, szabadidő, sport – meg-
könnyítve így a mindennapi kommunikációt. Ideális mindenkinek, aki
szlovákul szeretne megtanulni…  Fűzve, 360 oldal, 17 x 14 cm

Rendelési kód:031
2,99 Eur

Rendelési kód:032
2,99 Eur

Rendelési kód:033
2,99 Eur

Rendelési kód:037
14,99 Eur

Rendelési kód:034
6,99 Eur

Bagdy EmŒke

Teljesebbé válni
Önfejlesztés, önmegvalósítás,
önmeghaladás
Az ember természetes vágya, hogy kibonta-
koztassa magából lehetőségei maximumát,
és minél teljesebb életet éljen. Önmegvalósító
személyiségek példáiból láthatjuk, milyen
határtalan távlatok állhatnak előttünk, mi
mindenre válhatunk képessé akár a nehéz,
hátráltató körülmények dacára is.

Fűzve, 168 oldal, 17 x 11 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:038
7,99 Eur

Csíkszentmihályi Mihály
Az öröm mıvészete
Mi a boldogság titka? Mitől leszünk mi, embe-
rek, elégedettek az életünkel? Az öröm művésze-
tének leckéi egyszerűnek és néha provokatívnak
tűnnek, mégis gyökeresen megváltoztathatja az
Ön egész életét! Segít abban, hogy újra a kezébe
vegye életének irányítását. A szerző szerint a
boldogtalanság fő oka, hogy az emberek több-
sége a mindennapok során egyáltalán nem fog-
lalkozik és nem is vesz tudomást érzelmeiről.
Fűzve, 193 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 8,50-€

Szendi Gábor
Az önértékelés csapdájában
Sikertelenség, magány, boldogtalanság, negatív
önértékelés – talán rosszul gondolkodunk önma-
gunkról és a világról?

Az önértékelés csapdája maga az önértékelés
kényszere. A megoldhatatlan problémák szinte már
hiányoznának, ha egyszer jönne valaki és megolda-
ná őket. Igazából senkinek nem érdeke a megoldás. 

Kötve, 318 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 13,50-€

Kérdezz-felelek 
Agytorna mindenkinek
Mozgassa meg agytekervényeit, 
tesztelje játékosan tudását – 
és persze gyarapítsa ismereteit!
Hogyan nevezik a japánok saját országukat? Ki
találta fel a revolvert? Hol épült a világ első met-
rója? Jó játékot mindenkinek!

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

Rakonczay Gábor
Átkelés a végtelenen
Tudatos átkelés önmagunk óceánján
Rakonczay Gábor egyszemélyes kenuján neki-
vágott, hogy átevezzen az Atlanti-óceánon!
Az extrém expedíció alatt egy csaknem végze-
tes borulás következtében elázott és tönkre-
ment a felszerelése, így a hetvenhét napos út
több mint felét a külvilágtól teljesen elszige-
telve, az életben maradásért küzdve kellett
megtennie. De nem adta fel ...

Kötve, 237 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:027
7,99 Eur

Rendelési kód:028
12,99 Eur

Rendelési kód:029
2,99 Eur

Rendelési kód:030
11,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ! ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

15 perc angol
Fűzve, 160 oldal, 19 x 10 cm,
Ára: 11,50-€ 

15 perc német
Fűzve, 160 oldal, 19 x 10 cm,
Ára: 11,50-€ 

Rendelési kód:035
9,99 Eur

Rendelési kód:036
9,99 Eur

Egyszerűen nem létezik könnyebb útja 
a gyors nyelvtanulásnak!

Mindössze napi tizenöt perc nyelvtanulással eljuthat az angol vagy a német
beszédig és a szövegértésig. Akár teljesen kezdő vagy csak felszeretné frissí-

teni tudását, ezeknek a könyveknek a könyvespolcán a helye!

Csak 15 perc...
Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22
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E L James: A szürke ötven árnyalata
Ugye nem kell Önnek bemutatni napjaink
egyik legizgalmasabb erotikus nagyregényét?
Anastasia Steele interjút készít a fiatal vállalkozóval, Christian
Greyjel, egy gyönyörű, briliáns elméjű, egyben félelmetes férfi-
val szembesül. Az ártatlan Ana maga is megdöbben, amikor
ráébred, hogy akarja ezt a rejtélyes, tartózkodó férfit. Mivel
Grey képtelen ellenállni Ana szelíd szépségének, sziporkázó és
független szellemének, kénytelen beismerni magának, hogy ő
is kívánja a lányt - csakhogy a saját szabályai szerint….
Fűzve, 524 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 13,50-€

Danielle Steel: Egy tökéletes élet
Az okos, energikus és egzotikus szépségű Blaise a
tévés hírműsorok világszerte ismert, ikonikus alakja.
Szakmájának szerelmese, a közönség szemében ő a
tökéletes tévésztár, akinek az élete is maga a tökély.
Pedig ez koránt sincs így. Blaise lánya, Salima,
cukorbetegsége miatt kisgyerekként megvakult, és
azóta egy bentlakásos iskolában él. Ám az iskolát
átmenetlileg be kell zárni, ezért Blaise kénytelen
hazavinni a lányát .Velük tart az intézmény kiváló
tanára, Simon Ward is, hogy Blaise távollétében
felügyelje Salimát. 

Fűzve, 334 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Syndie Maison
Édes végtelenség
„Miért akkor döbbenünk rá a vesztesé-
gre, amikor már vesztésre állunk?”
A szép szőke Helga, Böringer doktor felesége
házassága első boldog évei és a gyermekáldás
után egyre inkább elhidegül férjétől, már nem is
keresik egymás társaságát, az otthon melege ves-
zélyben, a család széthullóban, a gyerekek daco-
san és megrémülve, talajt vesztve élik mindenna-
pjaikat…

Fűzve, 200 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50-€

FejŒs Éva
November lánya
Noémi gazdasági tanácsadó apját egy nagysza-
bású bűntény elkövetésének gyanújával őrizetbe
veszik, édesanyja a történtek hatására kórházba
kerül, és Noémi kénytelen elmenekülni a szülői
házból. Vakon hisz apja ártatlanságában, ezért
bosszút esküszik azok ellen, akik rács mögé akar-
ják juttatni…A nyomozás egyre messzebbre
vezet, a szálak Budapestről Dél-Amerikába fut-
nak, és ami egy izgalmas vállalkozásnak tűnt az
elején, életveszélyes versenyfutássá válik...

Fűzve, 456 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€

Syndie Maison
Szerelem monszun idején
A jól nevelt, szépséges angol úrilány,
Edwina keserűen csalatkozott házassá-
gában, amikor igent mondott
Josephnek, a Bruneiben fontos és jó
állással rendelkező barátjának. A trópusi
rezidencián hamar fény derül férje üzel-
meire és arra, hogy gyermekkori szerelme
rózsaszín illúzió volt csupán. Férje kegyet-
len börtönébe kerül, aki teljesen elzárja a
külvilágtól takargatni való titkai miatt…

Fűzve, 200 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 3,50-€

Anne Stuart
A Rettenthetetlen
Thomas Montague házáról az a hír járja,
hogy bizonyos emberek rendszeresen öss-
zegyűlnek ott, hogy féktelen érzéki örömök-
nek hódoljanak. Charlotte színtiszta tudá-
svágyból mégis úgy dönt, elmegy egy orgi-
ára...  A házban a számtalan vendég között
nem mással fut össze, mint Adrian
Rohannel. Amikor ráadásul szégyentelen
ajánlatot is tesz neki, Charlotte meggondo-
latlan lépésre szánja el magát...

Fűzve, 288oldal, 18 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Nr.1 Romantikus Bestsellerek 

Brenda Joyce
A szız szeretŒ
Sir Stephen az egyik leggazdagabb és legbefolyáso-
sabb brit főrend, aki megesküdött, hogy sosem fog
megnősülni. Alexandra Bolton azonban lángra
gyújtja a szívét, mint eddig még senki, ezért tisztes-
ségtelen ajánlatot tesz a lánynak. A játékszabályo-
kat persze a férfi szabja meg, hiszen ő mindig meg-
kapja, amit akar. Vajon Alexandra lesz az első nő, aki
visszautasítja közeledését? S ha a szenvedély mégis
egymás karjába hajtja őket, nem áll-e közéjük a 
családi titkok generációkon átívelő szövevénye? 

Fűzve, 416 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Melissa Moretti
Szerelem éjfélkor
A fiatal, pályakezdő ügyvédnőt a bör-
tönbe hívatják azzal, hogy ott rabos-
kodó öccse haldoklik. De neki nincse-
nek testvérei! Megtudja, hogy állítólag
három is volt. Kettő közülük még él, de
őket is elítélték már bűncselekménye-
kért. Szerelem, jogi furfang, bírósági
tárgyalás, ügyvédi irodák harca …

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

Rosie Thomas
A kasmírkendŒ
Nerys elkíséri misszionárius férjét a távoli India
egzotikus városába, Szrinagárba. Egy teljesen új
világot fedez fel Kasmír szívében, ahol táncesté-
lyek, flörtölések és a pletykálkodások a fénykoru-
kat élik. Nerys hamarosan azon kapja magát,
hogy veszélyes és szenvedélyes viszonyba bonyo-
lódik. Mire újra csatlakozik hozzá a férje, Nerys
már teljesen más asszonnyá válik….
Fűzve, 488 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Melissa Moretti
Szenvedélyes szerelem
Hanna rendőrnő, aki az ifjúságvédelmi osztály-
on dolgozik. Egyszerre ismerkedik meg egy
rokonszenves rendőrkollégával és egy csavargó
utcagyerekkel is. Még egyikük sem sejti, hogy
hamarosan egy családot alkotnak majd, de
előtte meg kell ütközniök a maffiával is…

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

Danielle Steel
Ígéret
Nancy a szó szoros értelmében romjaiból
kell hogy újraépítse személyiségét és éle-
tét. A két fiatal szerelmes a bánat árnyé-
kában érett, felnőtt emberré válik, és
talán az sem meglepő, hogy a könnyfa-
kasztó viszontagságok és minden ármá-
ny dacára szerelmük kiállja a próbát…

Fűzve, 266 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,00-€

Demet Altinyeleklioglu
Hürrem, Szulejmán ágyasa
Egyetlen rajongónak sem szabad kihagynia

Alekszandra faluját egy éjjel a tatárok elrabolják. Elrablója a
lányt a  Krími Palotába küldi, ahol a krími kán családja befo-
gadja őt és szárnyai alá veszik. A kán édesanyja Szulejmán
szultán palotájába küldi. Miközben elviszik a Szultánhoz,
Alexandra megfogadja, hogy egy napon ő lesz az Oszmán
Birodalom úrnője…
Kötve, 368 oldal, 24 x 16 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:039
12,99 Eur

Rendelési kód:040
2,99 Eur

Rendelési kód:041
11,99 Eur

Rendelési kód:042
2,99 Eur

Rendelési kód:046
7,99 Eur

Rendelési kód:044
7,99 Eur

Rendelési kód:045
11,99 Eur

Rendelési kód:043
7,99 Eur

Rendelési kód:047
12,99 Eur Rendelési kód:048

2,99 Eur
Rendelési kód:050
2,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Rendelési kód:049
3,99 Eur

18
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-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

CSK_FEBR 2015_OK_Layout 1  25/02/15  10:00  Page 8



Agatha Christie
Az elefántok mindenre
emlékeznek
Vajon az anyja ölte meg az apját,
vagy az apja ölte meg az anyját?”
Mrs. Ariadne Oliver kivételesen részt vesz egy
irodalmi banketten, de azt kívánja, bár ne tette
volna. Egy különösen utálatos nőszemély azt
követeli, derítse ki, hogy keresztlánya, Celia
Ravenscroft szülei miért haltak meg. Mrs. Oliver
Hercule Poirot-hoz fordul, és együtt kezdik
üldözni az elefántokat, vagyis azokat a vénsé-
geket, akik ismerték Ravenscroftékat. És az ele-
fántok nemcsak nem felejtenek, mint az angol
mondás tartja, hanem valóban mindenre
emlékeznek.

Kötve, 272 oldal, 18 x 10 cm, Ára: 8,50-€

George V.Higgins
Ölni kíméletesen
Cinkelt lapokkal a maffia ellen? 
Ha valami gond támad a ház körül, a maffió-
zók is szakembert hívnak, hogy orvosolja a
problémát. Cogan elismert szakember.
Mestersége a gyilkolás. Amikor kispályás ala-
kok kifosztják egy alvilági pókerjátszma részt-
vevőit, a szervezők őt bízzák meg, hogy kutas-
sa fel a tetteseket. Cogan pedig teszi a dolgát… 

Fűzve, 262 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Martina Cole: Az élet
A Bailey fiúk gengszterek, akik eltökélten próbálják
meghódítani a világot. Peter és Daniel sok szempontból
tűz és víz - Peter higgadtsága mögött könyörtelen ter-
mészet rejtőzik, míg Danielt szinte legendássá teszi fék-
telen erőszakossága -, együtt mégis legyőzhetetlenek.
Lena Bailey eltökélten próbálja megóvni legkisebb gyer-
mekét az Élettől, ám amikor óhatatlanul bekövetkezik
egy tragédia, a kis Taniának rá kell ébrednie a kegyetlen
valóságra, s ez a tapasztalat örökre megváltoztatja.

Fűzve, 558 oldal,  20 x 13 cm, Ára: 13,50-€

Steven Piziks
Szellemekkel suttogó
Karanténszoba
Grandview városka lakóira átlagos nap vir-
rad. Mint minden reggel, ma is a tökéletes
kávékölteményt keresik, és miközben egyre
csak bámészkodnak, előbb-utóbb a kosaruk-
ba teszik a “Mint még soha” antikvitás egy-
egy különleges portékáját. A szokásos mene-
trendet azonban furcsa jelenség töri meg:
Jack vegytisztító szalonjában táncra perdül-
nek a ruhák, az ingek ide-oda röpülnek…

Fűzve, 251 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€
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Rendelési kód:059
10,99 Eur

Rendelési kód:058
7,99 Eur

Rendelési kód:057
10,99 Eur

Rendelési kód:060
12,99 Eur

Jeff Abbott: Adrenalin
1 nap alatt mindent elveszíteni
Sam Capra álmodni sem tudna magának
boldogabb életet. A CIA nagy jövő előtt
álló, fiatal ügynökeként Londonban dol-
gozik. Feleségével, Lucyvel első gyerme-
küket várják, van egy csodálatos ottho-
nuk, és halálosan szerelmesek egymásba.
Mindenük megvan - hogy aztán egyetlen
pillanat alatt mindent elveszítsenek...

Fűzve, 370 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Tom Clancy
Bıntudat nélkül
Fedőneve: Mr. Clark. A CIA-nek dolgozik.
Hidegvérű és igencsak hatékony... De ki is ő valójá-
ban? Hogyan lett a hétköznapi John Kellyből a CIA
legendás ügynöke, aki áthágta az igazságszolgálta-
tás és az erkölcs határait - könyörületesség és bűntu-
dat nélkül?

Fűzve, 902 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 13,50-€

Robert Ludlum 
A Janus-megtorlás
Öngyilkos merénylők és bérgyil-
kosok…
Dr. Jon Smith ezredes, a Covert-One ügy-
nöke Hollandiában részt vesz egy fertőző
betegségekkel foglalkozó tudományos kon-
ferencián. Egyik éjjel a szállodáját támadás
éri, a terroristák vérfürdőt rendeznek, és
elrabolnak néhány különleges és veszélyes
vírusmintát. Menekülés, öngyilkos merény-
lők és bérgyilkosok, kétségbeesett nyomo-
zás és hajsza a szökevény után…

Fűzve, 518 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:054
10,99 Eur

Rendelési kód:053
12,99 Eur

D.J.Mcintosh: 

A babiloni boszorkány
Ha kedveli Dan Brownt – ezt a könyvet Önnek írták!

John Madison műkereskedő bátyja, a New York-i
tudóselit ismert figurája meghal egy balesetben. A
férfi tudomást szerez róla, hogy halála előtt Samuel
megszállottan próbált megvédeni egy hatalmas
értéket képviselő relikviát, amelyet a fosztogatások
idején az Iraki Nemzeti Múzeumból tulajdonítottak
el. Gyerekkori barátja egy rejtvényt hagy Johnra,
mely elvezethet a kincshez. Az ördögi és veszélyes
játék megkezdődik…

Fűzve, 494 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:055
5,99 Eur

Rendelési kód:056
12,99 Eur

Sven Hassel: 

Lánctalpak
Sven Hassel önkéntes-
ként beállt a hadse-
regbe, majd dezertált,
de elfogták, és kon-
centrációs táborba
küldték. A biztos halál
elől az menekítette
meg, hogy besorozták
az Oroszországba induló büntetőezredbe. A minden támadás-
nál elöl menetelő, visszavonuláskor pedig hátvédet alkotó
ezreddel Hassel szinte az összes európai fronton megfordult, és
megjárta a poklot. Egyedi hagvételű háborús regényeiben az
egyszerű katona szemszögéből láttatja a háborút, és megosztja
velünk mindazt a szenvedést, amelyet társaival együtt el kellett
viselnie. Legyen ott és élje át a wehrmacht és az SS kötelékeiben
harcoló főhösősök -  Porta, Pici és Papa – háborús kalandjait.

Fűzve, 360 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€

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

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

BenkŒ László:

A Zrínyiek
A gránitlelkű

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

Rendelési kód:051
11,99 Eur

ÚJ!

Rendelési kód:052
10,99 Eur

AKCIÓ!-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Rendelési kód:070
7,99 Eur

hobbi, háztartás, életmód

Arcfestés
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Erdei állatok 
papírból
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Húsvéti 
tojásdíszítés
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Rendelési kód:066
3,99 Eur

Rendelési kód:065
3,99 Eur

Rendelési kód:064
3,99 Eur

Gyógyteák könyve
Tavaszi fáradtság? Felejtse el!
Kötve, 72 oldal, 20 x 17 cm, Ára: 11,50-€

A metszés gyümölcsei
Bálint gazda videótanfolyama.
Gyümölcsfák - alma, körte,cseresznye, mandula, dió,
ribizke, meggy, kajszi, őszi -  metszése.

Tippek, trükkök, helyes módszerek! 
Játékidő: 100 perc, Ára: 12,50-€

DVD

Rendelési kód:071
9,99 Eur

Öltöztesse otthonát tavaszi színekbe, 
készítsen pompás dekorációkat, 

húsvéti dísz- és ajándéktárgyakat!
Tegye a lakást hangulatossá színes papírdíszekkel. A csomózott karkötők 
soha sem mennek ki a divatból. Üvegfestéssel otthona ablakait színessé 

varázsolhatja! A gyerekszoba ablakaira mesebeli világot rajzolhat.  
A húsvét elképzelhetetlen a hímes tojások nélkül, 

ezért tojásdíszítő ötletek közül is válogathat!

GumikarkötŒk
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Tavaszi 
és húsvéti ötletek
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Horgolt ékszerek
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Rendelési kód:061
3,99 Eur

Rendelési kód:062 
3,99 Eur

Rendelési kód:063
3,99 Eur

Kiskertben jártam...
A kertekben mindig akad bőven munka. Tavasztól őszig szinte minden nap van valami ten-
nivaló: vetés és ültetés, öntözés, talajlazítás, trágyázás, gyomlálás, növényvédelem és végül
betakarítás. A kötetek a hobbikertészeknek adnak bő útmutatót kerttervezéshez, növény-
termesztéshez, növényápoláshoz és a termények feldolgozásához. A könyvek bevált mód -

szereket és hasznos ötleteket ismertetnek, amelyeket Ön is sikerrel hasznosíthat. 

Rendelési kód:067
12,99 Eur

Rendelési kód:068
12,99 Eur

Rendelési kód:069
12,99 Eur

A bŒség kertje
Konyhakert – 
ásás, kapálás nélkül!
Fűzve: 92 oldal, 20 x 17 cm, Ára: 13,50-€

12 hónap a kertben
Kertészeti tapasztalatok,
kertbarátok ötletei, 
szakaemberek javaslatai.
Fűzve, 130 oldal, 20 x 20 cm, Ára: 13,50-€

Madárbarátok 
könyve
A természetvédelem  -
szórakozás. 
Fűzve, 240 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 14,50-€
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A has 1001 éjszakája...

Rendelési kód:072
15,99 Eur

Rendelési kód:073
9,99 Eur

Jenny Hill
Csak két gombolyag
Több mint 30 gyorsan
elkészíthető, ellenállhatat-
lan kötött és horgolt tárgy! 
Hasznos ötletek és technikák -
melyek segítségével Ön is könnye-
dén elkészíthet egy gyönyörű sap-
kát, sálat, ajándéktárgyat. A siker
az Ön kezében van – próbálja ki!

Fűzve, 112 oldal, 24 x 21 cm, Ára: 12,50-€

Borbás Marcsi: A sırıje
100 szívmelengető recept
Ez a könyv betekintést nyújt azokba az önfeledt
pillanatokba, melyeket az ismert TV személyiség
családtagjaival és barátaival tölt a konyhában
vagy az asztal körül.  Válassza ezt a kultikus
gasztrokönyvet, amely Borbás Marcsi gasztronó-
miai utazásainak a legjava - a sűrűje!
Kötve, 253 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 18,00-€

Edd körbe a világot!
A séf  kerülte  a nehezen beszerezhető, egzoti-
kus alapanyagokat – ezeket bátran kipróbál-
hatja Ön is! A fő cél az volt, hogy Ön is kedvet kap-
jon a receptek, fotók és az adott országhoz tartozó
érdekességek láttán, könnyedén varázsolhasson
ebédlőjébe egy csipetnyi Mexikót, falatnyi Japánt,
rövidke időre egy párizsi vendéglőbe vagy egy New
York-i utcai hamburgeres mellé képzelhesse magát. 
Kötve, 95 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 15,00-€

Varróiskola
Sajátítsa el a varrás alapjait!
Száznál is több praktikus ötlet és változat
között válogathat - megvalósításukban szá-
mos hasznos tippel, utalással és technikával
segíti Önt a könyv. Sajátítsa el a varrás ala-
pjait: a kézi és gépi öltéseket, gombok,
tépőzárak stb. felerősítését, függönypántok
felvarrását, szövetlapok összetűzését és öss-
zeöltését, széldíszek felvarrását. Készítsen
csodaszép ajándékokat és lakberendezési
tárgyakat különféle textíliákból! Egy hölgy-
nek ez a kezében van – próbálja ki Ön is,
miért ne? Pompás hobbi!

Kötve, 206 oldal, 31 x 24 cm, Ára: 15,00-€

Dr. Caroline M. Shreeve
ZsírégetŒ program
Zsírégetést fokozó élelmiszereken ala-
puló étrend. Látható eredmény már
14 nap után!

Ön is le tud fogyni, csak egy jó étkezési
terv kell hozzá! Pontosan ezért állítot-
ták  össze a szakemberek a zsírégető
ételeken alapuló súlycsökkentő pro-
gramot! A sikerhez vezető út egy
lépéssel kezdődik…
Fűzve, 128 oldal, 26 x 20 cm, Ára: 12,50-€

Zsebrejtvény könyv
240 változatos szórakozta-
tó rejtvény
Szóvadász könyv
160 szóvadász rejtvény
A legújabb, legszórakoztatóbb,
egyszerű, változatos rejtvények!
Garantált kikapcsolódás, merüljön
el a rejtvényekben – és lazítson,
mert megérdemli!

Fűzve, 2 x 159 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 6,50-€

Chrissie Gallagher-Mundy
ZsírégetŒ torna 
felsŒfokon
Erős és gyönyörű test 30 nap alatt

Égesse el zsírfeleslegét! Könnyen és
gyorsan, diétázás nélkül! Legyen cso-
daszép, és érezze magát újra remekül!
Nem kell hozzá egyéb, csupán ez a
harmincnapos mozgásterv! Tegye
egészségesebbé étkezését! Tegye a
mozgást mindennapjainak a szerves
részévé! 
Fűzve, 130 oldal, 26 x 20 cm, Ára: 12,50-€

Napló 
a babám elsŒ évérŒl
A napló segítségével Ön is megőrizheti  a
csöppség fejlődésének minden mozzana-
tát! A lapokon arról is olvashat, hogyan
fejlődik a baba az első évben, sőt néhány
hasznos csecsemőgondozási tanáccsal is
igyekszünk segíteni Önnek, hogy az első
időszakot a lehető legkevesebb zűrrel
vészelje át a család. Ez a személyes napló
hasznos társa és segítője lesz ebben a
csodálatos időszakban.

Kötve, 140 oldal, 26 x 20 cm, Ára: 13,50-€

Balkonládák egynyári virágai
Kerti tavak évelŒ virágai
Sziklakertbe való évelŒ virágok
Családi füzeteink e  kiadványaiban  a balkonládákba
és edényekbe ültethető egynyári virágok , tavi évelő
virágok illetve a sziklakertbe való évelő virágok néhá-
ny fajtája kaptak helyet. Színpompás fotók segítségé-
vel ismerhetjük meg e csodás növényeket és hasznos
információkat kaphatunk róluk.
Fűzve, 3 x 32 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 6,00-€ 

Húsvéti ételek + Húsvéti
édes és sós sütemények
A könyvecskékben hagyományos, és új
ünnepi ételek receptjei találhatóak meg. A
fázisfotók segítségével a legbátortalanabb
szakácstanoncok is könnyen brillírozhatnak
az egyik legszebb tavaszi ünnepünkön! 

Fűzve, 2x 35 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 3,50-€

A horgászat ábécéje
Minden, amit a horgászatról tudni érdemes
Megismerheti a halfogás változatos módszereit és azt,
hogy mindez hogyan válhat életre szóló élménnyé. Több
mint 500 gyönyörű fénykép az otthonába varázsolja a ter-
mészet és a horgászat legszebb pillanatait! Több mint 90
illusztráció és ábra mutatja be a horgászat csínját-bínját!
Több mint 40 könnyen értelmezhető írás gondoskodik
arról, hogy a horgászat még élvezetesebb legyen!

Kötve, 400 oldal, 27 x 23 cm, Ára: 22,00-€

Stahl magazin 2015 - Tavasz, Nyár, Ãsz, Tél
Magazinonként csaknem 160 színes, káprázatos oldal, szemetgyönyörködtetŒ,

ínycsiklandozó ételkülönlegességek fotóival! 
Rendelje meg a 2015. évre 

a STAHL magazint-március 30-ig 
-  és a tavaszi megjelenést már az otthonában lapozgathatja!

Rendelési kód:074
15,00 Eur

Rendelési kód:075
5,99 Eur

Rendelési kód:077
9,99 Eur

Rendelési kód:078
5,99 Eur

Rendelési kód:076
3,99 Eur

Rendelési kód:079
5,99 Eur

Rendelési kód:083
17,99 EurRendelési kód:081

12,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

3 kötet
együtt

2 kötet
együtt

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Rendelési kód:080
2,99 Eur Rendelési kód:082

3,99 Eur

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

1+1
ingyen

Indul a szezon!
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A VITALITA az ápolásra szoruló nyugdíjas korú emberek számára
rövid- és hosszútávú, akár élethosszig tartó, személyre szabott biz-
tonságos megoldásokat kínál!

Azok, akik családtagjaik hosszabb távú elhelyezésében gondolkodnak, a

VITALITA nonprofit szervezet két szociális részlege közül választhatnak.

Ráadásul lehetőség van az elhelyezés családra háruló anyagi terheinek eny-

hítésére is. Ha a Szociális Gondozóintézet (Zariadenie opatrovateľskej  služby)

mellett döntenek, a rászoruló az adott községhez fordulhat támogatásért, míg

a Szociális Otthonban (Domov sociálnych služieb) történő elhelyezést a megye

támogatja. 

A VITALITA két egészségügyi részleget is működtet. A hosszantartó betegség-

ben szenvedő betegek állandó orvosi felügyelet mellett infúziós és más

terápiákban részesülnek a Krónikus Betegségek Osztályán (Oddelenie

dlhodobo chorých). A háromhetes elhelyezés költségeit teljes mértékben az

egészségbiztosító téríti. A baleset vagy műtét után lábadozó betegek számára

az Ápolóház (Dom ošetrovateľskej služby) lehet a jó megoldás. Itt rehabilitá-

ciós kezelések igénybe vételével gyorsítható a felépülés. 

Légen, a Benyovszky-kastélyt körülölelő parkerdőben, a családi fészek
biztonsága, otthonos kényelem, csendes környezet, a legmodernebb
felszerelés és szakképzett személyzet várja az ápolásra szoruló idős
betegeket, és az aktív életre vágyó nyugdíjasokat egyaránt.

További információt, útbaigazítást szívesen adunk 

az alábbi e-mail címeken:

sekretariat@vitalita-lehnice.sk
d.molnarova@vitalita-lehnice.sk 

vagy az alábbi telefonszámokon:

031/591 82 00, 031/591 82 32
0911 478 266

A megoldás: 

VITALITA, Lég

Méltó otthont keres idős hozzátartozójának?

Szakszerű ellátást szeretne biztosítani állandó
ápolásra szoruló szerettének?

www.vitalitalehnice.sk

Dallos Sándor
A nap szerelmese – Aranyecset
Munkácsy Mihály regényes életrajza – immár
nemzedékek kedvenc olvasmánya…
Ismerje meg és kalandozzon el  a nagy magyar festő fiatalságának
éveibe, olvasson regényes pályakezdésének viszontagságairól, legy-
en ott a pusztában és a műteremben, sétáljon a fenegyerek művész
oldalán Párizsban Élvezze ki a sikert, a beérkezés éveit, örömeit és
gyötrelmét, s a betegség okozta művészi és emberi hanyatlást… 

Kötve, 2 x 525 oldal,  21 x 14 cm, Ára: 22,00-€

Malala Juszufzai: Én vagyok Malala
A lány, aki harcolt, hogy tanulhasson, és lelőtte egy tálib fegyveres...

Malala Juszufzai nem tűrte, hogy el akarják némítani, és harcba szállt
azért, hogy tanulhasson. Mindezért kis híján az életével fizetett. Malala
épp az iskolából hazafelé tartott, amikor közvetlen közelről fejbe lőtték.

Nem sokan bíztak felépülésében. Malala mégis talpra állt. Csodával
határos gyógyulása a távoli Pakisztán egy eldugott részéből tizenhat
évesen világszerte az erőszakmentes tiltakozás példaképévé vált, és ő

lett a valaha élt legfiatalabb hős, akit Nobel-békedíjra jelöltek.

Fűzve, 386 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 13,50-€

Karen Kingsbury: Ideje a táncnak
John és Abby látszólag a tökéletes pár, akiket barátaik irigyelnek,
gyermekeik rajongva szeretnek. Ám mint oly sokszor, a látszat most is
csal. A felszín alatt nagy erők dübörögnek. De csodálatos módon
kiderül, hogy ezeknél az erőknél is vannak nagyobb erők... a szeretet-
nek, az elkötelezettségnek, és Isten szeretetének az erői..." 

Fűzve, 322 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Márai Sándor
Egy polgár vallomásai

A könyv - ami kora botrányműve volt. És hiányos 1935 óta. Az író talán leg-
jelentősebb alkotása több mint hét évtized után jelenik meg teljes és csonkí-

tatlan kiadásban! A kötetben egyaránt olvasható az eredeti szöveg, vala-
mint az 1940-es cenzúrázott és kihúzott változat is, ezzel végre teljességé-

ben lát napvilágot. Rákóczi Confessiójához hasonló szenvedélyes önfeltárás
jellemzi Márai írását, a legőszintébben, szinte pőrére vetkezetten írja meg

gyermek- és ifjúéveit, testi és lelki fejlődését, férfivá érését.

Kötve, 570 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 13,50-€

Nyáry Krisztián: Igazi hŒsök - 33 magyar

Az - Így szerettek ők - című irodalmi „szerelmeskönyv” szerzője ezúttal
is valódi emberi sorsokról írt igaz történteket. Harminchárom 19-20.

századi magyar emberről, akik köztünk éltek, és akiknek élete vagy
személyes döntései ma is példaszerűek. Ők az igazi hősök! Vannak köz-
tük ismert emberek, mint Papp Laci vagy Semmelweiss Ignác, és kevés-
bé ismertek, mint Halassy Olivér a világ első mozgássérült olimpikonja,
Hugonnai Vilma, az első magyar diplomás nő vagy Ocskay László szá-

zados, a magyar Schindler…

Kötve, 246 oldal, 24 x 20 cm, Ára: 14,50-€

Khaled Hosseini
Egyezer tündöklŒ nap
Egy csodálatos, megindítóan szép történet, amely örökre nyomot hagy
a lelkében – ez alapkönyv, kihagyhatatlan!
A 80-as évek tálibok, terror és háború uralta Afganisztánjában két nő,
Marjam és Leila próbálja túlélni a vészterhes időket Kabulban. Marjam a
társadalom számkivetettje, aki törvényen kívüliként született, kamasz-
korában pedig még azt a kevés szeretetet is megvonta tőle a sors, amit
gyerekként megkapott. Leilára akár boldogság is várhatna, életét azon-
ban végzetesen felforgatja a véres háború. A két nő sorsát összefonja a
háború, a szenvedés és a szeretteik elvesztése.

Kötve, 480 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 13,50-€

szépirodalom

Rendelési kód:085
17,99 Eur

Rendelési kód:086
12,99 Eur

Rendelési kód:087
9,99 Eur

Rendelési kód:088
12,99   

Eur

Rendelési kód:089
12,99 Eur

Rendelési kód:090
12,99 Eur

Könyvklub TIPP!

Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni
Napló 1935-1946 I-II

Radnóti Miklósné, azaz Gyarmati Fanni naplójában örökítette meg
házasságának éveit. A napló magánéletének dokumentuma, teljes

nyíltsággal beszél minden problémájáról. Az első bejegyzéseket
1935-ben egy huszonhárom éves nő vetette papírra, aki éppen

házasságára készült. Az utolsó lapokat 1946-ban, mindössze har-
mincnégy évesen írta, aki akkor tudta meg, hogy férjét 1944-ben
megölték. Olvassa el Ön is Radnóti Miklós özvegyének naplóját...

Kötve, 2 x 640 oldal,  24 x 17 cm, Ára: 35,00-€

ÚJ!

Közkívánatra!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:084
29,99 Eur

EZ TETSZENI FOG!
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Barátság napló

Nélkülözhetetlen 
feljegyzések a barátaidról
Ez a napló csak arra vár, hogy
minden fontos adatot feljegyezz
a barátaidról, amit szeretnél ész-
ben tartani. Kérd meg őket, hogy
töltsék ki a könyv oldalait, hogy
megtudd, ki milyen zenét szeret,
milyen hobbit űz, kik a kedvencei,
vagy épp hogyan képzeli el
magát 20 év múlva, és mit kíván-
na, ha három kívánsága lenne…
Fűzve, 68 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:104
2,99 Eur

Legjobb barátom... 

Rendelési kód:092
5,99 Eur

Rendelési kód:091
5,99 Eur

Olvasókönyv a
legszebb magyar
népmesékbŒl
Ha már találkoztál a magyar
népmesék felejthetetlen meséi-
vel, mindig szívesen fogsz emlé-
kezni rájuk. A könyvben megta-
lálod a legszebb meséket: A rest
leány, Erős János, Szélike király-
kisasszony…

Kötve, 79 oldal, 27 x 20 cm, Ára: 8,50-€

La Fontaine 
és más mesék
A La Fontaine meséi évszázadok
óta az egyik legismertebb és leg-
kedveltebb meséi közé tartoznak.
Varázslatos történetek ezek,
melyek a legmélyebb emberi
tulajdonságokat, értékeket rejtik
magukba. A La Fontaine mesevi-
lága elbűvölik a mai gyerekeket,
ahogy régen a szüleiket és nagys-
züleiket is.
Kötve, 88 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 5,50-€

A legédesebb 
hercegnŒs meséim
+ Jó móka! Dörzsöld meg a
könyvet:  Csodás eper-és áfo-
nyaillatot fogsz érezni!
Bori hercegnő nagyon válogatós,
kizárólag eperből készült ételeket
hajlandó megenni. De mi törté-
nik, ha egyszer csak nincs több
eper? Ez a tanulságos, kedves,
ráadásul illatos történet egészen
biztosan minden kislány kedven-
cévé válik.
Kötve, 24 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 8,50-€

Benedek Elek meséi 
Egyszer volt, hol nem volt, volt
egyszer egy régi-régi meséskönyv.
Réges-régen egy nagy varázsló
írta bele a meséket, aki a szavak
mágusa volt, s messze földön
ismerték nevét. A könyvét min-
denki szerette, az anyukák és az
apukák minden este felolvastak
belőle gyerekeiknek.  Ismerd meg
te is e réges-régen íródott meséket

Kötve, 399 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:093
5,99 Eur

Rendelési kód:094
3,99 Eur

Rendelési kód:095
5,99 Eur

Rendelési kód:096
5,99 Eur

Mese mese mátka, pillangós madárka...

Geronimo Stilton: Boldogulj angolul 
Az egész családnak 6-tól 99 éves korig
Ez a színes illusztrációkkal tarkított praktikus társalgási kézi-
könyv az egész családnak hasznos segítség utazás közben, de
használható otthon, egyéni gyakorláshoz is!
Könnyen követhető tematikus elrendezésben 3000 hasznos
mondatot és több mint 2500 szót tartalmaz. A színes lapszéle-
ket követve könnyű megtalálni a megfelelő témakört. 

Fűzve, 527 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:097
12,99 Eur

Veronica Roth
A beavatott
Egyetlen döntés, amelytől
megváltozol
Egy jövőbeli világban az ember-
eket csoportokra osztják a szemé-
lyiségük legfőbb jellemzője alap-
ján. Tris Prior sejti, hogy ő Elfajzott,
vagyis egyik csoportba sem illik
bele. Amikor megtudja, hogy
összeesküvés szövődik az Elfaj -
zottak elpusztítására, ki kell derí-
tenie, miért annyira veszélyesek az
Elfajzottak, mielőtt túl késő lesz
Fűzve, 428 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Admirális 
Születésnapi ajándék

Egy szép napon új, sérült verseny-
ló érkezik a lovardába…
Admirális talán soha többé nem
léphet pályára. Tilly megsajnálja,
és különös képességét is felhasz-
nálva, megpróbál segíteni
Admirálisnak a gyógyulásban. A
nagy álom beteljesülése, hogy
egyszer ő maga is lovagolhas-
son, azonban még várat magá-
ra. De talán már nem is olyan
sokáig!
Fűzve, 105 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 3,50-€

Az én testem
Tinilányok kérdései  
Az én testem azoknak a 9-14 éves
lányoknak szól, akik kíváncsiak
arra, hogy mi minden történik
majd bennük, velük - és szeretné-
nek több információt arról, hogy
pontosan mi is zajlik ilyenkor a
testükben. Már nagylányok, van
saját élményük arról, amiről a
könyv szól, de maradtak bennük
kérdések a női test működésével
kapcsolatban…
Fűzve, 176 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 8,50-€

Nick Fisher
Bumm a gatyában
Kényes kérdések kamasz
fiúknak - mi történik a tested-
del, és miért. Szó esik benne töb-
bek között a merevedésről, a
nedves álmokról, arról, hogy
nem a méret a lényeg, és hogy
mire érdemes figyelni az első sze-
xuális együttlétek alkalmával. A
kötetben a leggyakrabban
előforduló szexuális úton terjedő
fertőzésekről is találsz informáci-
ót, hogy tudd, mikor kell orvos-
hoz fordulnod.
Fűzve, 146 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 6,50-€

Rendelési kód:098
9,99 Eur

Rendelési kód:099
2,99 Eur

Rendelési kód:100
7,99 Eur

Rendelési kód:101
5,99 Eur

Tudni akarod?

ELSÃ KÖNYVTÁRAM

Az erdŒ legendái
Tündérek, sárkányok, manók és társaik
Hogyan élnek a tündérek? Mi a manók kedvenc elfoglaltsága?
Fedezd fel a fantasztikus lények rejtett világát!
Kötve, 249 oldal, 17 x 13 cm, Ára: 8,50-€

Fantasztikus mesék
Lépj be te is a mesék csodálatos álomvilágába: Hamupipőke,

Pán Péter és még sokan mások várnak téged!
Kötve, 249 oldal, 17 x 13 cm, Ára: 8,50-€

LEPORELLÓK A LEGKISEBBEKNEK!

Minden kicsit kacagásra ingerelnek az Állati lapozók! Ki ne
nevetne azon, hogyan nézhetne ki, és hogyan hívhatnák azt az
állatot, aminek az eleje róka, a hátulja viszont mókus?  A lapo-
zók tele vannak képi és nyelvi leleménnyel, mert minden lapo-
zással az eredmény más és más, így kicsiknek és nagyoknak is

remek szórakozást nyújtanak!

Rendelési kód:102
3,99 Eur

Rendelési kód:103
2,99 Eur

Legjobb barátom
A póni
Kötve, 24 oldal, 24 x 20 cm, 
Ára: 3,50-€

Legjobb barátom
A kutya
Kötve, 24 oldal, 24 x 20 cm, 
Ára: 3,50-€

Legjobb barátom
A cica
Kötve, 24 oldal, 24 x 20 cm, 
Ára: 3,50-€

Vajon milyen kalandokba keveredik egy kislány és kiscicája,
Folti és a pónija, Szöszi? Folti egy érzékeny, szeretetreméltó,
de kissé akaratos cica, Szöszi kedves, de kissé makacs póni.

Sajnos igencsak hajlamosak a csínytevésekre, ennek ellenére
a legédesebb állatok a világon. Ismerd meg a kisfiút  és kutyá-
ját - Pötyi izgalmas és vicces kalandjait is, aki habozás nélkül

válik igazi kis tornádóvá, ha labdát lát.

Rendelési kód:105
2,99 Eur

Rendelési kód:106
2,99 Eur

Rendelési kód:107
2,99 Eur

Állati lapozó
háziállatok
Kötve, leporello 8 oldal, 20 x 23 cm,
Ára: 6,50-€ Osvát Erzsébet

A hét ügyes 
tapsifüles
Kötve, 10 oldal, 21 x 20 cm, 
Ára: 3,50-€

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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12 hónap az erdŒn  - DUPLALEMEZ
Ez a méltán népszerű, immár kultikus magasságokba jutott cso-
dálatos  természetfilm  a magyar erdők világhírű élővilágát, és
varázslatos hangulatát mutatja be a hónapok változásának tük-
rében. Az egyes epizódokat az erdő természetes atmoszférája
teszi színesebbé!

Játékidő: 2 lemez x 150 perc, Ára: 15,00-€

ha együtt a család...
DVD

Rendelési kód:108
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:109
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:110
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:114
6,99 Eur

Scooby-Doo és a
kezelhetetlen vérfarkas!
Minden idők leglidércesebb történe-
te, amelyben Drakula gróf elhurcol-
ja magával Scooby-Doot és
Bozontot Erdélybe…
Játékidő, 94  perc, Ára: 8,00-€

Mátyás, 
az igazságos
Országjárása alkalmával Mátyás
király sok bajjal, cselszövéssel és
igazságtalansággal találkozik. 

Játékidő: 66 perc, Ára: 8,00-€

Magyar népmesék
Kacor király
A Magyar népmesék az elmúlt
évtizedek során fogalommá vál-
tak…
Játékidő: 86 perc, Ára: 8,00-€

DVD

Rendelési kód:111
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:112
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:113
3,99 Eur

Hangya boy 
Lucasnak hangyányi problémája
akad, pontosabban egy egész han-
gyabolynyi. A hangyák varázslója
bűvös főzetet kotyvaszt, amelytől a
fiú hangya méretűre zsugorodik. 

Játékidő: 85 perc, Ára: 8,00-€

A hihetetlen család 
Amikor a családfőt egy titokza-
tos kódolt üzenet egy távoli szi-

getre hívja,  csak a hihetetlen
családi összefogás húzhatja ki

abból a katyvaszból, amibe
belekeveredett. 

Játékidő: 111 perc, Ára: 8,00-€

Dínó
Néhány apró lemúr dinoszau-
rusztojásra bukkan. A szülők
fiukként szeretik. Meteor csapó-
dik a területükre, menekülniük
kell. Útközben ismeretlen tájakat
látnak, és ismeretlen lényekkel
találkoznak. 
Játékidő: 79 perc Ára: 8,00-€

JátéklehetŒség 127 féle
A család kedvenc játékai egy helyen. A 127 dara-
bos gyűjteményben megtalálható a Ki nevet a
végén?, a malom játék, a lóverseny… Kicsik és
nagyok egyaránt élvezhetik a közös időtöltést.

ElsŒ játékaim gyıjteménye
A játékok segítségével a kisebb gyermekek is átélhetik

a közös játék örömeit! A szabályok egyszerűek, miköz-
ben a résztvevők kötetlenül fejleszthetik képességei-

ket. Lényeg a pontos megfigyelés, a siker és
kudarc tűrése, valamint a kreativitás és a

kézügyesség. A játékidő rövid, 
ám mégis szórakoztató és izgalmas.

Rendelési kód:116
7,99 Eur

Rendelési kód:115
9,99 Eur

Örömet szerez a családnak!

AKCIÓ!-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Az Ön hívását 
már várjuk!

Ingyenes telefonszolgálat!

0800 11 33 220800 11 33 22

Próbálja ki a gyors 
és kényelmes

vásárlás módját!
Az Ön rendelését 
várja: Süli Angéla.

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

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

Címünk:

P. O. Box 39, 929 01 Dunajská Streda

Tel./Fax: 031/552 92 06

Zöld vonal: 0800/11 33 22

E-mail:

Név:

Utca, házszám: 

Helység:

Irányítószám:

Telefonszám:

db kód                      cím ár

Postaköltségem 3,00 €

A B C

Bízunk abban, hogy az TAVASZVÁRÓ 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!

Szerelem éjfélkor Kérdezz felelekMegható történetek
nagymamákról...

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

MÁRCIUS 30-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. április 3.

A B C

MARK MADDOX
BROWN SUGAR

MARK MADDOX

Várjuk Önt a MAX-plázában 

a TELJESSEN ÚJ KÖNYVESBOLTUNKBAN – a régivel szemben! 

Kíváncsian várjuk – Önnek hogy tetszik a MEGÚJULT CSALÁDI KÖNYVKLUB könyvesboltja? 

MEGÚJULTUNK!

Válassza ki kedvenc könyveit!
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