
2014 október

...ha könyvrol van szó!‘‘

Rendelési kód:204
10,99 Eur

Rendelési kód:205
11,99 Eur

Rendelési kód:206
6,99 Eur

Rendelési kód:207
11,99 Eur

Rendelési kód:208    
7,99 Eur

Leslie L. Lawrence
A fekete anya kígyója I. II.
Nágaföld felé úszik a turistákkal zsúfolt
Brahmaputra Gyöngye. A vidámnak ígérke-
ző kaland azonban tragikus fordulatot vesz:
Káli istennő, a Fekete Anya kígyója sorra öli
az ártatlan utasokat.
Fűzve, 2 x 360 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Müller Péter
SzeretetKönyv
Sokféle szeretetről beszélek: szerelemről,
szeretkezésről, barátságról, magányról,
párkapcsolatról, anyai és gyermeki szere-
tetről, még a nagyanyák szeretetéről is.
Szólok találkozásról és búcsúról, a saját lel-
künkkel való barátságról. 
Kötve, 383 oldal, 23 x 15 cm, Ára: 13,50-€ 

A film négy történetet foglal össze. Egy apa megpróbál közelebb kerülni autista fiához... 
Egy börtönbüntetését töltŒ roma fiatalember nehezen viseli, hogy elszakítják családjától...
Egy nehéz anyagi körülmények között élŒ kisfiúnak a pénztelenségnél is nagyobb gyötrŒdést okoz a
barátok hiánya és szülei érzéketlensége... Egy magára hagyott nŒ a tengerhez indul haldokló édesapjával. A
négy történet lelki traumákat, csalódásokat és kényszerı döntéseket mutat be, drámai mozaikot alkotva.

Dunaszerdahely, Városi MıvelŒdési Központ – moziterem. 

Danielle Steel
Hatalmi játszma
Fiona Carson az ország egyik legsikeresebb
vállalatának első embere. Marshall Weston
az ország második legnagyobb vállalatá-
nak vezérigazgatója. Két sikeres cégvezető,
akik naponta bizonyítanak a legélesebb
helyzetekben. Mindketten zseniálisak a
hatalmi játszmákban… 
Fűzve, 341 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Milan Kundera
A nevetés 
és felejtés könyve
Ez a regény Tamináról szól, és attól a pilla-
nattól kezdve, hogy Tamina lelép a színről,
Tamináért szól. Az összes többi történet az
ő történetének a variációja, és úgy fut
össze az életében, mint valami tükörben.
Ez a regény a nevetésről és a feledésről szól.
Kötve, 332 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 12,30-€

Bagdy EmŒke
Bízz magadban!
„Az a baj, hogy nincs önbizalmam" - hall-
juk úton-útfélen, még olyan emberek
szájából is, akikről adottságaik és körül-
ményeik alapján nem gondolnánk, hogy
ilyen problémával küzdenek. 

Fűzve, 184 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Szerhij Jekelcsik
Ukrajna története
Egy modern nemzet születése
A világ éppen Ukrajnára figyel. A szerző
lebilincselően mutatja be Ukrajna legu-
tóbbi kétszáz évének történetét. 
Kötve, 359 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:200
11,99 Eur

Popély Gyula
Felvidék 1918 – 1928
Az első évtized csehszlovák uralom alatt
A szerző az elszakított északi országrészben élő

magyarság helyzetét vizsgálja a kényszerrealitás-
sá váló Csehszlovák Köztársaság első tíz évében…
Kötve, 486 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 16,50-€

Rendelési kód:201
14,99 Eur

Újabb 33 meghökkentŒ eset 
a magyar történelembŒl
Ki volt az a fiatal túsz, aki túljárt Szulejmán szultán
eszén? Vajon tényleg ártatlanul bűnhődött Báthori
Anna? Mi volt Gróf Károlyi Mihály szerepe a Tisza-
gyilkosságban? 
Kötve, 295 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 15,50-€

Rendelési kód:202
13,99 Eur

Erdélyi vajdák és fejedelmek
Hősök és akarnokok, sorsok és tettek egy ma
is titokzatos országrészben…
93 erdélyi vajdát ismerünk név szerint, míg a
fejedelmi címet - János Zsigmondtól II. Rákóczi
Ferencig - mindössze 21-en viselték...
Kötve, 128 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:203
9,99 Eur

Top 5 Bestseller

A Családi Könyvklub és a VMK DS bemutatja: 2014 október 13. 18.00 óra

Jaro Vojtek filmje
fŒszerepben: Bandor Éva
producer: Prikler Mátyás

Nyilvános FILMELÃADÁS

Könyvet keres?
A megoldás: 

Könyvklub KÖNYVKERESŐ-SZOLGÁLAT!

Felkutatjuk – Beszerezzük – Elküldjük

Hívja ingyenes könyvkereső szolgálatunkat:

0800 11 33 22
EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES

BÍZZA A KERESÉST

“KÖNYVVADÁSZOKRA!”

2 kötet
együtt

A vetítés után beszélgetés a film készítŒivel – Jaro Vojtekkel, Prikler Mátyással és Bandor Évával…

LEGYEN EGY KEDVENC 

KÖNYVE!

Természetesen Ön is a Családi Könyvklub vendége!

GYEREKEK - DETI
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Gerald Durrell
A legszebb kutyatörténetek
A legkiválóbb történetek, amelyeket

kutyákról valaha is írtak…
A kutyák, akikkel megosztható a létezés,

különös és csodálatos lények, s nem lehet teljes
az élet kutya nélkül, ám ez csak akkor igaz, ha
nem kezdjük isteníteni őket. Ez a könyv ékesen

bizonyítja, milyen hihetetlenül sokoldalú és
elbűvölő állatok a kutyák. 

Fűzve, 264 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 8,50-€

A gesztenye
Fűzve, 124 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 9,50-€

A 3 könyv feltárja Önnek a gesztenye, az alma és a dió történetét, botanikáját, gyógyhatásait, különféle 
felhasználási területeit. Ezt követően ételek receptjeinek gyűjteményét mutatja be, kezdve a pompás salátákkal,

levesekkel, húsételekkel, eljutva a mesés süteményekig...

Az alma
Fűzve, 136 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 9,50-€

A dió
Fűzve, 108 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 9,50-€

Vadászkönyv 
500 ötlet a jó vadászathoz
Hasznos és kiváló tanácsok segítik a vadászokat a
vadászat hétköznapjainak apró-cseprő nehézségei-
vel, buktatóival való megküzdésben - jól kipróbált -
és olykor bizony igen meglepő tanács, igazi kincses -
bánya lehet ez minden vadász számára!

Kötve, 240 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 15,00-€

Rendelési kód:215
7,99 Eur

Rendelési kód:217
7,99 Eur

Rendelési kód:218
13,99 Eur

Rendelési kód:216
7,99 Eur

33 Házi sütemény 
Fűzve, 64 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 4,50-€

33 Bundás étel 
Fűzve, 64 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 4,50-€

33 Egytálétel 
Fűzve, 64 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 4,50-€

33 Vendégváró étel 
Fűzve, 64 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 4,50-€

33 Diabetikus étel 
Fűzve, 64 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 4,50-€

33 Kenyér és péksütemény 

Fűzve, 64 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 4,50-€

Kreativitás a konyhában! 

A pazar kivitelezésű receptsorozat kötetei 33 ételkülönlegesség elkészítésének rejtelmeibe avatja be Önt, miközben
színpompás képekkel és hasznos információkkal segíti a finomságok közötti választást. Ön lépésről lépésre, 

mesterszakácsunkkal együtt haladva készítheti el a szemet gyönyörködtető fogásokat.

Rendelési kód:210
3,99 Eur

Rendelési kód:209
3,99 Eur

Rendelési kód:211
3,99 Eur

Rendelési kód:213
3,99 Eur

Rendelési kód:212
3,99 Eur

Rendelési kód:214
3,99 Eur

Minden, amit a gesztenyérŒl, almáról és a dióról tudnia kell!

Rendelési kód:219
3,99 Eur

Kurt Rieder
A könyörtelen Waffen SS
Mítosz,legenda és valóság – Hűség és becsület
A Waffen SS históriája egyaránt szól borzalmas rémtettekről
és páratlan diadalokról; háborús bűncselekményekről és harc-
téri helytállásról; kikezdhetetlen bátorságról és sötét aljasság-
ról; hűségről és árulásról, hogy az érdeklődő képet alkothas-
son a 20. század leghíresebb, egyszersmind leghírhedtebb
katonai alakulatának a történetéről.   

Vécsey Aurél 
A radikális jobboldal és a szélsŒjobb
története Magyarországon
Az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlását nemcsak a rend-
kívül súlyos katonai és gazdasági következmények, hanem a
mindaddig szokatlan vagy legalábbis addig nem túlzottan jel-
lemző társadalmi-politikai jelenségek is kísérték.
Megoldhatatlan belső problémák, a sorozatos külpolitikai
kudarcok, valamint az utódállamok ellenállásba alig ütköző
területi hódításai aláásták a magyar katona iránti bizalmat.

Fűzve, 2x207 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 7,50-€

Királygyilkosságok a magyar történelemben
Könyvünkben nemcsak jeles uralkodóink országlását, a történelemben fellelhető tit-
kait, diplomáciai cselszövéseit, rejtélyes haláleseteiknek felderítetlen körülményeit
kíséreljük meg bemutatni, nyomon követni, hanem megpróbáljuk felfejteni az intri-
kusok, királygyilkosok, méregkeverők tetteinek mozgatórugóit is.  

Földi Pál
A templomos lovagok titkai Szent grál – Turini lepel – Frigyláda
Ez a könyv a templomos lovagok lenyűgöző, romantikus történetét és a lovagrendet
övező rejtélyeket mutatja be. Megismerheti azokat a mítoszokat és titkokat, 
amelyek e legendás lovagok alig kétszáz éves történetéhez kapcsolódnak, 
és amely még ma is izgatja a tudósok és a történelmet szerető emberek fantáziáját.

Fűzve, 2 x 206 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 7,50-€
Rendelési kód:220
3,99 Eur

Rendelési kód:221
3,99 Eur

Kádár Annamária
Mesepszichológia 2.
Útravaló kényes nevelési
helyzetekhez
Legtöbbször a gyermekünk visel-
kedésére fókuszálunk, azt szeret-
nénk megváltoztatni, hogy mely-
ik az a konfliktushelyzet, ami drá-
mai feszültséget okoz bennünk,
és az is, hogy mit kezdünk vele.
Kötve, 362 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 13,50-€

Nagy rejtvénykönyv 4.
A könyvben a rejtvények vannak
túlsúlyban, de számos receptet,
ismeretterjesztő információt, kul-
túr-, tudomány- és technikatörté-
neti érdekességet, regényrészletet
és viccet is találhat; így a rejtvény-
fejtés szüneteiben is haszonnal
forgathatja a kötetet.
Fűzve, 400 oldal, 29 x 20 cm, Ára: 6,50-€

Szeretettel a Nagyitól

A nagyi süteményeinél
nincs jobb a világon.
Receptek- melyek nélkül nem tel-
hetnek el ünnepnapok, családi
összejövetelek, vagy egy 
vasárnapi ebéd.  

Kötve, 112 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 13,50-€

Segítség!
Cukorbeteg lettem!
Mindent tudó kisokos kezdő és
haladó cukorbetegeknek.
Stressz, kevés mozgás, ugyanak-
kor bőséges evés-ivás. Mindezek
elősegítik, hogy kialakuljon a 2-es
típusú cukorbetegség.

Fűzve, 239 oldal, 16 x 12 cm, Ára: 9,50-€

Rendelési kód:222
10,99 Eur

Rendelési kód:223
5,99 Eur

Rendelési kód:224
7,99 Eur

Rendelési kód:225
7,99 Eur

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!

-50%

2 kötet
együtt

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

AKCIÓ!

-50%

2 kötet
együtt

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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John C. Parkin
F**k it – B…a meg!
Úgy érzi, maga alá temeti a múltja, aggasztja a jövő, 
és közben lemarad a jelenről? 
Ezért néha kifakad…, hogy b...a meg! Mindenre, aminek iga-
zából semmi jelentősége. Így a feszültség, a stressz és a kötött-
ség helyébe az elengedés és a szabadság lép. És végre oda -
figyelhet mindazokra a dolgokra, amelyek tényleg számítanak.
Fűzve, 235 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:226
7,99 Eur Történhetnek 

csodák
Készen áll a csodákra?
Ez az inspiráló "útikönyv" segít
elengedni Önnek a félelmeit, és
olyan hozzáállást kialakítani,
amelynek köszönhetően a hála,
a megbocsátás és a szeretet aka-
dálytalanul áramlik keresztül. 

Kötve, 250 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Jacques Martel

5 lépés a 
gyógyulásig…
Egyesek meggyógyul-
nak, mások nem. 
Mi lehet ennek az oka?
A könyvben bemutatott öt lépés
- ismeretek, nyitottság, elenge-
dés, elfogadás és cselekvés -
elsajátítása lehetővé teszi, hogy
újra a kezébe vegye életének irá-
nyítását… 
Kötve, 199 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 9,50-€

Berente Ági
Meditáció 
Spirituális önismeret
A létezés végtelen, és egyben
véges, a létezés jó is és rossz is, a
létezés fáj is és öröm is, de ahhoz,
hogy ennek igazságára rájöjj,
megtapasztald, elkerülhetetlen,
hogy megismerd Önmagad és
elindulj a belső utadon. Ismertet
a spirituális Önismeret és a medi-
tációs utazások körülményeiről. 

Fűzve, 205 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 3,50-€

Dr. Richard Wiseman
Szerencseiskola
A szerencse tanulható, ha
alkalmazza Ön is a 4 alapelvet: 
1.Hozzon létre véletlen lehetősé-
geket! 2. Érezze magát szeren -
csésnek! 3. Gondolkodjon úgy,
ahogy a szerencsés emberek! 
4. Ne fogadja el a végzetet! Ez a
könyv végre felnyitja a szemét,
elgondolkodtat, ráadásul szóra-
koztatóan és olvasmányosan!

Fűzve, 220 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 9,50-€

Rendelési kód:227
10,99 Eur Rendelési kód:228

8,99 Eur

Rendelési kód:229
2,99 Eur

Rendelési kód:230
8,99 Eur

Egyszerı lépések a jóléthez és az elégedettséghez!
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Khaled Hosseini
És a hegyek visszhangozzák
Az utóbbi évek egyik szépirodalmi szenzációja - Khaled
Hosseini új regénye a világ bestseller-listáinak élén! 

Hogyan szeretünk, hogyan viselünk gondot egymásra, és a
döntéseink hogyan rezonálnak a minket követő nemzedékek
életében. Nem áll meg a szülők és gyermekeik kapcsolatánál,
hanem bámulatosan gazdag tablót festve mutatja be, hogyan
sértjük meg, áruljuk el, becsüljük meg és áldozzuk fel egymást. 
Kötve, 495 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:231
11,99 Eur

Fredrik Backman
Az ember, akit
Ovénak hívnak
Ove 59 éves. Saabot vezet.
Ovénak már állása sincs. Neki,
akinek lételeme a munka.
Ajánljuk szomszédoknak, ezer-
mestereknek és kétbalkezesek-
nek, morcosaknak és életvidá-
maknak ezt a nagyszerűen
megírt, mély emberismeretről
tanúskodó, hol nevettető, hol
torokszorító történetet

Kötve, 333 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 13,50-€

Bohumil Hrabal
Gyöngéd Barbárok
Egy zúzdában, két korszak hatá-
rán játszódik a Túlságosan zajos
magány: a nyomtatott és a bezú-
zásra ítélt könyvek korszakhatá-
rán. Hanťa harmincöt éve préseli
és bálázza, díszíti-címkézi a
műhelyébe pottyantott papírne-
műt. A hentesüzleti zsírpapírtól
kezdve a bibliapapírra nyomott
klasszikusokig mindent. 

Kötve, 269 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 11,30-€

Márai Sándor
Füveskönyv
Olyasféle ez a könyv, mint a régi
füves könyvek, amelyek egyszerű
példákkal akartak felelni a kérdé-
sekre, mit is kell tenni, ha valaki-
nek a szíve fáj, vagy elhagyta az
Isten. Nem eszmékről és hősökről
beszél, hanem arról, aminek köze
van az emberhez. Írója tanulva
akarja tanítani embertársait,
tanulva a régiektől, a könyvekből,
azokon keresztül az emberi szív-
ből, az égi jelekből. 

Kötve, 253 oldal, 19 x 11 cm, Ára: 11,30-€

Kertész Imre
A végsŒ kocsma
Kertész Imre új kötete szokatlan
és a maga nemében páratlan 
vállalkozás: naplófeljegyzések és
szépirodalmi vázlatok, töredékek
egy megíratlan, s talán meg sem
írható regénynek a különös és
fájó történetét idézik meg. 

Kötve, 395 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:232
11,99 Eur

Rendelési kód:233
10,99 Eur

Rendelési kód:234
10,99 Eur

Rendelési kód:235
11,99 Eur

Minden idŒk legnagyobb könyvsikerei!4

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Syndie Maison: Az örökség
…nem tudja eldönteni, melyikük kicsoda, mert
mindketten a gyáros fiának mondják magukat,
és megkülönböztethetetlenül egyformák. Végül

Anthony bácsit, a gyárost idézik be, hogy ő
döntsön. S ekkor megdöbbentő dologra derül

fény: mindketten az ő fiai. Egypetéjű ikertestvé-
rek. S annak, hogy elszakították őket egymástól,
apjuknak egy tragikusan végződött ifjúkori sze-

relmi kalandja az oka.
Fűzve, 251 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 3,50-€

Eljön az a nap
Coco a család fekete báránya, mert
kimaradt a jogi egyetemről, szakí-
tott családja fényűző életmódjával,
és kutyasétáltatóként dolgozik.
Coco éppen nővére házára felügyel,
amikor váratlan látogatója érkezik.
Leslie Baxter, a hihetetlenül jóképű
angol színész depressziós exbarát-
nője elől menekül régi ismerőséhez,
Jane-hez. 
Fűzve, 333 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,00-€

A kettes lakosztály
Tanya lelkét kétségek gyötrik:
képes-e egyszerre betölteni a
gondoskodó feleség, a jó anya és
a sikeres író szerepét? Férje és
gyermekei bíztatására mégis ele-
get tesz a felkérésnek, és - remé-
nyei szerint csupán néhány
hónapra - Hollywoodba költözik. 
Fűzve, 333 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,00-€

Fenség
A liechtensteini koronahercegnek
határozott elképzelései vannak 
egyetlen leánya, Christianna jövőjéről.
A hercegnőt azonban a californiai
egyetemen eltöltött évek után már
nem elégíti ki a felszínes udvari élet
ígérete. A céltudatos lánynak sikerül
meglágyítania apja szívét és eléri,
hogy vöröskeresztes önkéntesként
inkognitóban Kelet-Afrikába mehessen.
Fűzve, 333 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,00-€

Syndie Maison: Tızliliom
Ebben a fordulatos, Indonézia csodás tájaira és hitvilá-
gába vezető, s közben a női vágyak és szenvedélyek
titkaiban elmélyedő regényben tanúja lehet annak,
hogy a bűnben felnőtté szenvedett kislány  hogyan
találja meg gyermeki tiszta énjét, s hogyan találja meg
az érte börtönt is vállaló, Európában tanult hindu férfi-
ban azt a boldog és elégedett sorsot, amelyet a szeplős
kislánynak a cigányasszony egykor megjövendölt.
Fűzve, 251 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:236
2,99 Eur

Rendelési kód:238
2,99 Eur

Rendelési kód:239
2,99 Eur

Rendelési kód:237
2,99 Eur

Rendelési kód:240
2,99 Eur

BIANCA: Jókor, jó helyen
Ellopják Reily kocsiját az összes pénzével, holmijával
és a gitárjával együtt, így egy Paradise nevű kisváros-
ban köt ki, ahol állás után kell néznie. A barátságta-
lan, de jóképű Joe éppen pultost keres a bárjába, és
hajlandó alkalmazni a lányt. 

Szerelem a szerepem
Amióta Isabelle egy fedél alatt él a híres krimi íróval,
Brandon Slade-del, minden gondolata körülötte
forog. Napközben a férfi édesanyjának a gyógytor-
násza, éjszakánként pedig Brandon tüzes szeretője.
Fűzve, 304 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 8,50-€

GyŒztes játszma
Ty a szenvedélyességéről ismert férfi
és Asher, a jeges önuralmáról híres
nő,  azonban egyben nagyon
hasonlítanak: életük a tenisz, és
szinte verhetetlenek...
Szerep nélkül
Ariel régi álma válik valóra, amikor
eljátszhatja Ralf DeWitt egykori
kegyetlen feleségének szerepét a
férfi önéletrajzi ihletésű filmjében.
Örül a felkérésnek, mert  együtt dol-
gozhat magával Ralffal…
Fűzve, 399 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€

Határtalan vágy
Jillian jól menő családi gazdasá-
got örököl, csakhogy a családja
viszálykodik a szomszédos Mur -
dockokkal. Kedvenc kancáján lo -
va gol, amikor találkozik a csődö -
rén feszítő Aaronnal. A lány arra
gondol, pompás csikó születhetne
a telivér állatok fedeztetéséből, ha
nem lenne ellenszenves a ménes-
gazda. A férfi jónak tartja az ötle-
tet, veszekedve megegyeznek. 

Fűzve, 399 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€

Egy kép – Egy hang
Maggie Marylandbe költözik, hogy
befejezhesse egy film zenéjét.
Házat is vásárol, melyhez új birtok-
részt akar csatolni Cliff Delaney
segítségével. A férfi azonban dur-
ván bánik új ügyfelével, mert gaz-
dag és elkényeztetett hírességnek
hiszi, noha a kölcsönös vonzalmat
nem tudják leplezni. Maggie kert-
ben kaparó kutyája a ház korábbi
tulajdonosának tetemére bukkan,
akit lőfegyverrel gyilkoltak meg.
Fűzve, 351 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€

Hedwig Courths - Mahler
A szívedre hallgass!

Keserű kenyéren él Marlies a mattenheimi udvar-
házban, ahol csak kihasználják. A szegény árva,

akire sötét árnyékot vet apja "bűne", bátran,
zokszó nélkül viseli sorsát. Egyetlen vigasza a szí-

vében táplált titkos szerelem egy számára elér-
hetetlen férfi iránt...

Fűzve, 333 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:243
2,99 Eur

Rendelési kód:245
2,99 Eur

Rendelési kód:241
6,99 Eur Rendelési kód:244

2,99 Eur

Rendelési kód:242
2,99 Eur

Danielle Steel • Danielle Steel • Danielle Steel

Nora Roberts • Nora Roberts • Nora Roberts

Leo Kessler
Otto ”háborúja”
A gazember, csaló, Casanova, kékszemű Otto
Stahl egyaránt otthonosan mozog a kéjsóvár
asszonynép budoárjában és a feketepiacon,
ha babkávét kell szerezni. Bár Otto sikeresen
elkerüli a német sorozóbizottságot - mégis a
frontvonalra katapultálják, s mire észbe kap,
már egy holland harckocsizó század ellen kell
akcióba mennie.

Otto villámháborúja
Az Észak Franciaországba telepített mobil
tábori borbély biztonságában rejtőzködő Otto
abban a tévhitben tengette napjait, hogy itt
átvészelheti a háború hátralévő részét. E bol-
dog tudat egészen addig tartott, míg egy éjje-
len ellenséges kommandó intézett támadást a
környék ellen, és Otto Stahl csakhamar egy
angliai hadifogolytáborban találta magát. 

Fűzve, 2 x 274 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 10,00-€

Rendelési kód:246
4,99 Eur

1+1
ingyen

1könyv
2regény

1könyv
2regény

RejtŒ JenŒ
LÉGIÓS TÖRTÉNETEK
A három testŒr Afrikában
Csülök, Tuskó Hopkins, Senki Alfonz és a Török
Szultán – újabb sötét rejtélyek felkutatására
indul. Igaz, hogy nem egy úton, hiszen
Csülökék, az izgalmas és halálos veszélyeket
ígérő kalandok során lovagi szolgálatot is telje-
sítenek egy francia lány, Yvonne oldalán, a
Török Szultán viszont – úgy tűnik – aljas árulá-
saival egyre nagyobb veszélyekbe sodorja őket.

Az elŒretolt helyŒrség
Galamb nevű légiós, aki az afrikai kikötők

félelmetes hírű verekedője. Egy rejtélyes gyilkos
nyomát kutatja, miközben ő maga is a gyilkos-
ság vádjával hadakozik. Az izgalmas kalandok
során megtudjuk, hogy a karóra nem feltétle-
nül az idő múlását hivatott szolgálni...

Fűzve, 2 x 189 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:250
3,99 Eur1+1

ingyen

Wilbur Smith: A sivatag istene
Taita, a fáraói ház kegyeltje és segítője Mezopotámiával, illetve

Krétával szövetséget kötve megpróbálja hazáját győzelemre segíteni
az ország északi részén uralkodó hikszoszok ellen. Diplomáciai

manőver keretében Tamósze fáraó két húgát, Losztrisz királynőnek
leányait, Tehutit és Bekathát a krétai uralkodónak ígérik feleségül.

Taita a két védencével díszes katonai kísérettel kalandos útnak indul
a sivatagon át, hogy Babilón érintésével új otthonukba vezesse őket. 

Fűzve, 500 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€

Sophie Hannah: 
A monogramos gyilkosságok
Agatha Christie - Hercule Poirot új esete
Három holttestet találnak a Bloxham Szálló három emeletén, és
mindhármuk szájában monogramos mandzsettagomb lapul. A
Scotland Yard ifjú felügyelője, Edward Catchpool kapja meg az
ügyet, amely korántsem ígérkezik könnyűnek. Nagy szerencséjére a
szomszédjába költözött egy nagy bajszú, köpcös kis belga. Poirot
szívesen segít az érthetetlen bűnügy felgöngyölítésében...
Kötve, 499 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Elmore Leonard: Született bınözŒk
A Jackie Brownból jól ismert Ordell Robbie-nak és Louis Garának sok

közös vonása van. Ugyanabban a börtönben ültek autólopásért, most
pedig együtt  készülnek a nagy balhéra. Egy kőgazdag detroiti építési

vállalkozó feleségét akarják elrabolni, hogy aztán felmarkolják a vált-
ságdíjat, és elhúzzanak délre. Arra azonban egyikük sem számít, hogy

az iszákos férj éppen válni készül és a feleség bosszúra szomjazik… 

Fűzve, 236 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:247
11,99 Eur

Rendelési kód:248
11,99 Eur

Rendelési kód:249
10,99   

Eur

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22 Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22
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Nemere István
A magyarok eredete
A magyar hősök nem voltak
makulátlanok, a viszonyok
sem ideálisak, a forradalmak
se tiszták...

Megtudhatod, hogyan éltek
az emberek ezer esztendeje,
mi volt a nagy események
hátterében, kik irányították a
folyamatokat a valóságban. 

Kötve, 48 oldal, 30 x 21 cm,
Ára: 8,00-€

Rendelési kód:256
3,99 Eur

A világ állatai
Ez a könyv újabb izgalmas
utazásra hív a Föld körül. 
A színes rajzokkal gazdagon
illusztrált kötetben betekin-
tést nyerhetsz az állatok rej-
telmes világába, sok új, érde-
kes ismeretre tehetsz szert
földi életünk társairól. 

Kötve, 48 oldal, 30 x 21 cm,
Ára: 8,00-€

Magyar népmesék
Ezeken a tanulságos meséken, ahol a
jó mindig elnyeri jutalmát, a gonosz
pedig a büntetését, generációk nőt-
tek fel. A szülők és a nagyszülők is szí-
vesen olvassák a gyermekeiknek a jól
ismert történeteket, melyek saját
gyermekkorukat idézi fel. A meséket
Jenkovszky Iván csodálatos rajzai
illusztrálják.

Kötve, 62 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 8,00-€

Háziállatok 
Kötve, 8 oldal, 22 x 18 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:257
3,99 Eur

Rendelési kód:258
2,99 Eur

Formák 
Kötve, 8 oldal, 22 x 18 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:259
2,99 Eur

Színek
Kötve, 8 oldal, 22 x 18 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:260
2,99 Eur

Rendelési kód:261
4,99 Eur

Gyerekbolygó 
társasjáték
Találkozz a furfangos kisegér-
rel, menekülj a tűzokádó sár-
kány elől, kerüld el a gonosz
varázslót, járj túl a ravasz
róka eszén, csókold meg a
békakirályfit, keresd meg a
kurtafarkú kismalacot és
fogd ki a kívánságot teljesítő
aranyhalat! Hódítsd meg az
üveghegyen túli mesebirodal-
mat, kalandra fel!

4 éves kortól

Játszon együtt gyermekével!

Ára: 10,00-€

Rendelési kód:262
4,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

A VILÁG EGY NYITOTT KÖNYV! Leporellók a 
legkisebbeknek!

MESE MESE
MÁTKA

SZÓRAKOZTATÓ
TÁRSASJÁTÉK

Fel! 
A mese egy öregúrról szól, aki szeret-
né körbe utazni a Dél-Amerikai kon-
tinenst, s ezért egy csomó lufit köt a
házára, így az egész otthona elsza-
kad a földtől, és a háza elhagyása
nélkül vág neki a kalandos útnak. 

Játékidő: 92 perc, Ára: 8,00-€

Malacka, a hŒs 
A Százholdas Pagony lakói végre
megtanulják, nem kell feltétlen
nagyra nőni ahhoz, hogy valaki
nagy tetteket hajtson végre. Pedig
eleinte Malackának erősen az az
érzésre, hogy ezt senki nem hiszi el. 

Játékidő: 75 perc, Ára: 8,00-€

Scooby-Doo és a
koboldkirály 
Krudsky, a csaló bűvész ellopja Fűzfa
tündérhercegnő varázserejét! Scooby-
Doonak és Bozontnak meg kell állítani a
tolvajt, különben mindenki rémséges
halloween-szörnnyé változik. 

Játékidő: 75 perc, Ára: 8,00-€

Toy Story - Játékháború 

Andy szobájában vidám élet folyik!
Különösen akkor, amikor a szoba
gazdája távol van, ugyanis ha senki
nem figyeli őket, megelevenednek a
játékok.  Ám egy nap új társuk érke-
zik: Buzz, a hipermodern, csillagközi
lézerharcos... 

Játékidő: 91 perc, Ára: 8,00-€

L’ecso 
Remy egy aranyos kis patkány aki világ
életében arra vágyott, hogy egy igazi
nagy és elismert szakács legyen.
Megismer egy kis szakácsfiút, akinek
minden vágya, hogy nagy szakács 
legyen, azaz apja nyomdokaiba lépjen...

Játékidő: 92 perc, Ára: 8,00-€

Rendelési kód:253
3,99 Eur

Rendelési kód:254
3,99 Eur

Rendelési kód:255
3,99 Eur

Rendelési kód:251
3,99 Eur

Rendelési kód:252
3,99 Eur

DVD DVD DVD DVD DVD

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%
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Az Ön hívását 
már várjuk!

Ingyenes telefonszolgálat!

0800 11 33 220800 11 33 22

Próbálja ki a gyors 
és kényelmes

vásárlás módját!
Az Ön rendelését 
várja: Süli Angéla.

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

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

Címünk:

P. O. Box 39, 929 01 Dunajská Streda

Tel./Fax: 031/552 92 06

Zöld vonal: 0800/11 33 22

E-mail:

Név:

Utca, házszám: 

Helység:

Irányítószám:

Telefonszám:

db kód                      cím ár

Postaköltségem 3,00 €

Szeretettel várjuk Önt és barátait a Családi Könyvklub dunaszerdahelyi könyvesboltjaiba

A B C

Bízunk abban, hogy az OKTÓBERI katalógusunkban az ajánlott könyveink elnyerték tetszését. 

Jöjjön el Ön is!

Roskadásig megtelt 

könyvespolcokkal várjuk Önt!

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

Kedves, könyvesboltjainkhoz hı 
vásárlónk, illetve rendelŒnk! 
Válasszon könyvet vagy DVD-t üzleteinkbŒl

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

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

A csomagküldŒ szolgálatunkat igénybe vevŒ könyvbarátunk 

jelölje meg, illetve telefonos rendelésnél diktálja be 

melyik +1 ajándék könyvet választotta!

Skandi rejtvények Syndie Maison
Tızliliom

Berente Ági
Meditáció

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

OKTÓBER 30-ig
legalább 25,-€ értékben

és exkluzív nyereményben részesülhet!
Nyerje meg a Családi Könyvklub

vásárlási utalványát 50,- Euró értékben

Nyereményakciónk mindkét dunaszerdahelyi
üzletünk vásárlóira, illetve a rendelŒinkre is
külön-külön érvényes!   Sorsolás: 2014. November 3.

A B C

Ennivaló okos 
VASÁRNAP - ÚJSZÓ

Naptár 2015   

SzakácsnŒ 
mindenkinek! 
Naptár 2015

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

szabadnapok feltüntetésével. Nagyszerű asztali naptár!

Rendelési kód:263
2,95 Eur

Rendelési kód:264
2,49 Eur

CSK_szept 2014OK CMYK_Layout 1  24/09/14  13:40  Page 7
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