
2014 július - augusztus

...ha könyvrol van szó!‘‘
Walt Disney MESEMARATON! 
Az egész családot elbűvöli majd!

Mickey egér 
Én Minnie

Ma van Minnie születésnapja. Már
csak az a kérdés, sikerül-e Mickey -
nek mindent időben megszerveznie
a bulihoz úgy, hogy az ünnepelt ne
is sejtse, mire készülnek a többiek.
Játékidő: 93 perc, Ára: 8,00 €

Ügyes fiúknak•Erdei állatok•Jármıvek•Színes dínók
Fűzve: 4 x 10 oldal, 20 cm x 14 cm, Ára: 4,50 €

Bájos lányoknak•Háziállatok•Színes mondókák•Úton megyen kipe-kopa
Fűzve: 4 x 10 oldal, 20 cm x 14 cm, Ára: 4,50 €

Bolondos dallamok
A legbolondosabb
kandúrok karneválja

A 14 mókás DISNEY mesében
találkozhatsz Kandúr Bandival,
az elvetemült egerésszel,  Dodó
kacsával, és egy buldoggal is…
Karmokat élesíts, kacagásra fel!
Játékidő: 93  perc, Ára: 8,00 €

Macskarisztokraták
A kedves és hóbortos milliomosnő
közzéteszi végrendeletét, mely sze-
rint minden vagyonát macskájára,
Hercegnőre és kölykeire hagyja. A
hoppon maradt, pénzsóvár komor-
nyik dúl-fúl, és cselt sző az örökösök
ellen. 
Játékidő: 76  perc, Ára: 8,00 €

Csipet csapat
CseberbŒl vederbe

Walt Disney legpajkosabb, legtöbb
bajt keverő figurái, a Csipet csapat
tagjai visszatérnek, hogy újra bebi-
zonyítsák: attól, hogy valaki apró és
aranyos, még sok rossz fát tehet a
tűzre. 
Játékidő: 51  perc, Ára: 8,00 €

Maci Laci
Mindenre képesek...

Ha nem akar Maci Laci otthon
nélkül maradni, be kell bizonyíta-
nia, hogy rosszabb az átlagmed-
vénél és Bubuval együtt képes
megmenteni a parkot a végleges
bezárástól. 
Játékidő: 77  perc, Ára: 8,00 €

Micimackó és a
Zelefánt
A Százholdas Pagony békéjét sú-
lyos lábak dobbanása zavarja meg.
Valami félelmetes közeledik! Ami
pedig félelmetes, az talán a
Zelefánt… 
Játékidő: 67 perc, Ára: 8,00 €

Rendelési kód:802
3,99 Eur

Rendelési kód:803
3,99 Eur

Rendelési kód:804
3,99 Eur

Rendelési kód:805
3,99 Eur

Rendelési kód:800
3,99 Eur

Rendelési kód:801
3,99 Eur

DVD DVD DVD DVD DVD DVD

www.strekovin.sk

 Ferenc, Elán Forever, 
Rendhagyó Prímástalálkozó...
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AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

Könyvet 

keres a nyárra?
A megoldás: 

Könyvklub KÖNYVKERESŐ-SZOLGÁLAT!

Felkutatjuk – Beszerezzük – Elküldjük

Hívja ingyenes könyvkereső szolgálatunkat:

0800 11 33 22
EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES

LEGYEN EGY NYÁRI 

KEDVENC KÖNYVE!

Matricás kifestŒ füzetek NYÁRRA! 3-6 éves korig.

Rendelési kód:806
2,99 Eur

Rendelési kód:807
2,99 Eur

3+1
ingyen 3+1

ingyen
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Méltó otthont keres idős hozzátartozójának? 
Szakszerű ellátást szeretne biztosítani állandó 
ápolásra szoruló szerettének?

A megoldás:

VITALITA, Lég
A VITALITA az ápolásra szoruló nyugdíjas korú emberek 
számára rövid- és hosszútávú, akár élethosszig tartó, 
személyre szabott biztonságos megoldásokat kínál! Azok, 
akik családtagjaik hosszabb távú elhelyezésében gondolkod-
nak, a VITALITA nonprofit szervezet két szociális részlege 
közül választhatnak. Ráadásul lehetőség van az elhelyezés 
családra háruló anyagi terheinek enyhítésére is. Ha a Szo-
ciális 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.

Egészségügyi részleg is működik az intézményben.  
A hosszantartó betegségben szenvedő betegek állandó 
orvosi felügyelet mellett infúziós és más terápiákban része- 
sülnek a Krónikus Betegségek Osztályán (Oddelenie dlho-
dobo chorých). A háromhetes elhelyezés költségeit teljes 
mértékben az egészségbiztosító téríti.

Légen, a Benyovszky-kastélyt körülölelő parkerdőben,  
a családi fészek biztonsága, otthonos kényelem, csendes 
környezet, a legmodernebb felszerelés és szakképzett 
személyzet várja az ápolásra szoruló 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:
031/5918 232, 031/5918 130,  
0911/478 266
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Liane Moriarty: A férjem valamit titkol
Mit szólna Ön ahhoz, ha a férje írna egy levelet, ami azzal 
a mondattal kezdődik, hogy – ha ezt olvasod: meghaltam...? 

Mit szólna ahhoz, ha folytatás a férje legsötétebb, legmélyebb tit-
káról szólna, ami tönkreteheti nemcsak a közösen felépített élete-
tet, hanem másokét is?
Fűzve, 394 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Roberta Rich
A hárem bábája

XVI.század – Iszatmbul…Egy éjszaka Hannát, a bábát a szultán palotá-
jába hívatják. Ekkor találkozik először a gyönyörű Leával, akit elraboltak,

hogy a szultán ágyasa legyen. Ám a lány súlyos titkot cipel magával... 
Ha fény derül rá, Leára szörnyű sors vár. Hanna mindent elkövet, hogy

segítsen a lánynak, ám ezzel nemcsak a saját, de a családja életét is koc-
kára teszi. Egy csodálatos történet a középkor egyik legszebb városában,

buja, ismeretlen világ tárul ki Ön előtt…Olvassa el!

Kötve, 255 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Alessandro Baricco: Emmaus
Megfér-e egymás mellett hit és hitetlenség, prűdség és szabados-
ság, erkölcs és pőre erotika?

Négy egyházi iskolás srác és a világi csaj. A hithűek és a hitehagyott.
Mit tartogat számukra a találkozás, amikor két világnézet ütközik
egymással? Titok…A világhírű olasz író csodálatos hangvételű ÚJ
regényét zseniális fordításban végre Ön is magyarul olvashatja!

Kötve, 170 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 11,50-€

Nicolas Barreau
A nŒ mosolya                       

Tévedések romantikus vígjátéka
Véletlenek pedig nincsenek! – vallja Aurélie, aki édesapja halála után

átveszi egy kis párizsi étterem irányítását. Azon a végzetes novemberi
napon, amikor olyan boldogtalannak érzi magát, mint még soha, a

könyvesboltban különös könyvre bukkan: “A nő mosolya” című regény
helyszíne az ő vendéglője, a főhőse pedig mintha….

Kötve, 286 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 11,50-€

Marina Fiorato: Beatrice                       
Érezni fogja Olaszország illatait, szenvedélyét és lendületét.
1588-ban Beatrice della Scalát az apja a szicíliai Messinába küldi, hogy
nevelője legyen unokatestvérének, Herónak. Azon a sorsdöntő nyáron
Don Pedro spanyol herceg is a szigetre látogat. Beatrice és Benedetto
vidám szópárbajjal titkolják sokkal mélyebb érzéseiket, és hamarosan
fülig szerelmesek lesznek egymásba, azonban egy szerencsétlen félreér-
tés némi rosszindulattal fűszerezve közéjük áll. 
Fűzve, 2 x 388 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 12,50-€

A gyŒztes egyedül van
KÓDJA: 814
Alef
KÓDJA: 815
Az accrai kézirat 
KÓDJA: 816

A Piedra folyó partján ültem és sírtam
KÓDJA: 817
Az ördög és Prym kisasszony
KÓDJA: 818
Minden könyv: kötve, 426 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 11,50-€

szépirodalom

Rendelési kód:808
11,99 Eur

Rendelési kód:809
10,99 Eur

Rendelési kód:810
11,99 Eur

Rendelési kód:811
10,99 Eur

Rendelési kód:812
10,99   

Eur

Rendelési kód:813
11,99 Eur

EGYSÉGÁR
10,99 Eur

Alice Munro: Drága élet
2013 irodalmi Nobel-díj!

Bizonyos dolgokra azt mondjuk, megbocsáthatatlanok, vagy
hogy soha nem fogjuk megbocsátani magunknak. De meg -

bocsátjuk – mást se teszünk… Veszélyes és veszélytelen vágyakról
szóló tizennégy történet ragyogó, kitörölhetetlen képet fest arról,

milyen furcsa, ijesztő, kegyetlen és különleges tud lenni az életünk,
és a minket körülvevő világ, amelyben így vagy úgy létezünk.

Kötve, 315 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 13,50-€

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

PauloCoelho -Merítsen Ön is irodalmi
mágiát – a MESTER legismertebb alkotásaiból….

irodalmi

csemege
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Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

önképzés

Kvíz folyam
SPORT – feladatok, megoldások…
A labdarúgó VB-re tekintettel az itt következő oldalakon a focival és
a világbajnokságokkal kapcsolatos kérdések, feladatok kerülnek a
középpontba. De, mellettük ott a sportvilág és sporttörténelem
megannyi izgalmas kérdése!

Fűzve, 175 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 5,00 €

Roberto Saviano
ZéróZéróZéró

A világot felforgató kokain nyomában

0 – 0 – 0:  a drog finomságának a jele, azaz a legtisztább kokain. Ez a
kötet felfedi a kokainkereskedelem sötét hálózatát, nem látható, de

annál jelentéktelenebb gazdasági szerepét, és ami a legmegdöbben-
tőbb: mindannyiunk életére gyakorolt közvetlen hatását. Őszinteségé-

ért az oknyomozó újságíró megint nagy árat fizet. Ismét olyan témá-
hoz nyúlt, ami akár az életébe is kerülhet, hiszen a legnagyobb 

maffiacsaládok titkait boncolgatja… 

Fűzve, 428 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 12,50-€

Hatékony fájdalomcsillapítás
Új és igazolt módszerek a hát- és fejfájás, az ízületi és egyéb típusú
fájdalmak ellen Állandó vagy visszatérő fájdalom kínozza? Nem kell
így lennie! Tegyen ellene! Akár ízületi vagy íngyulladásban szenved,
akár krónikus hát- vagy fejfájással küszködik, akár visszatérő emész-
tőrendszeri problémái vannak, ne csüggedjen, mert fájdalma csillapít-
ható. Ismerje meg az összes lehetőséget, amelyekkel szinte min-
den elképzelhető fájdalom mérsékelhető!

Kötve: 351 oldal, 26 cm x 20 cm, Ára: 20,00 €

Rendelési kód:823
3,99 Eur

Földi Pál: Sasok harcban
Ugrás a sötétbe ! Az ejtőernyős csapatokat általában ott vetik be,
dobják le, ahol a harchelyzet különösen kritikus, és nekik kell megolda-
niuk a megoldhatatlant. Legmaradandóbb harc-cselekményük azon-
ban Kréta elfoglalása, és Monte Cassino legendás védelme volt…

Földi Pál: Acélvihar
“A mi szeretett páncélosaink lehetnek érckoporsóink.” Két véres ütközet
keretén belül kelnek életre a második világháború szovjet, német és
amerikai páncélosai. Láthatja őket, ahogy acélviharként zúdulnak
végig a csatatereken, 1943 nyarán keleten, a kurszki sztyeppén, majd
1944 telén a hegyes Ardennek fákkal benőtt, járhatatlannak vélt útjain

Fűzve, 2 x 205 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 9,50-€

Rendelési kód:824
11,99 Eur

Böjte Csaba
A mindennapi kenyérnél is fontosabb a remény

“Végtelen szomorú szívvel olvasom, hallom itt is, ott is, hogy lám-lám
milyen rossz világban élünk! Nagyon sokan, mindenféle rendű, rangú
ember veszi a bátorságot, hogy ezt az egész világot, mindenestől egy
kalap alá véve summásan leszólják, ócsárolják. És döbbenten látom,

hogy minderre szinte mindenki bólogat. Az ördög, sajnos munkáját oly
eredményesen végzi, hogy nagyon sokan önként vállalt semmittevés-

ben várják az összeomlást, egyszóval a teremtő Isten kudarcát.“
Kötve, 197oldal, 15 x 15 cm, Ára: 11,50 €

Rendelési kód:820
10,99 Eur

Nagyszerı húsételek
Könnyű szárnyasételek, szaftos pörköltek, ropogós sültek, 
disznótoros csemegék, ízletes pecsenyék…

Színes saláták
Könnyű ételek, mediterrán csemegék, mártások és dresszingek…
Fűzve, 2 x 154 oldal, 20 cm x 14 cm, Ára: 8,00 €

Rendelési kód:829
3,99 Eur

Nagy rejtvénykönyv 12.
A könyvben 300 rejtvény található, de számos receptet, ismeretterjesztő

információt, kultúr-, tudomány- és technikatörténeti érdekességeket,
novellákat és vicceket is találhat.

Fűzve, 400 oldal, 28 cm x 20 cm, Ára: 6,50 

Rendelési kód:828
5,99 Eur

Angol turista szótár
Kötve, 211 oldal, 15 cm x 11 cm, Ára: 3,50 €

Német turista szótár
Kötve, 211 oldal, 15 cm x 11 cm, Ára: 3,50 €

Rendelési kód:826
2,99 Eur

Rendelési kód:827
2,99 Eur

Pelé: Csak a foci
Mond Önnek valamit ez a név: Pelé?
Kötve, 276 oldal, 24 x 16 cm, Ára: 13,50-€

A bajnok
Michael Schumacher

Kötve, 317 oldal, 21 cm x 14 cm, Ára: 12,50 €

SPORT-IKONOK!

Rendelési kód:821
11,99 Eur

Rendelési kód:822
11,99 Eur

Rendelési kód:819
9,99 Eur 1+1

ingyen

Al Kavadlo: 
Rúdra fel!

Rúdon végezhető saját testsúlyos gyakorlatok. Gyúrja ki a felsőtestét
és legyen a húzódzkodás mestere, ahogyan mindig is szerette volna -

erősítőgépek, súlyzók és edzőtermi bérlet és hasonló mániák nélkül!
Al Kavadlo - híres sportolók személyi edzőjeként azt vallja, hogy

nincs szükség edzőtermi bérletre vagy menő cuccokra ahhoz, hogy
kőkeményen kigyúrja magát. Igazából semmi sem kell, csak egy

húzódzkodórúd és akaraterő - a végeredmény pedig 
a sziklakemény izomzat.

Fűzve, 202 oldal, 23 cm x 16 cm, Ára: 12,50 €

Családi játékok
+ Ajándék: Passziánsz kártya és játékkönyv!

Mi más tehetné tartalmasabbá és szórakoztatóbbá a NYÁR
CSALÁDI együttlétet, mint egy jó játék. E gyűjtemény sokféle és 
változatos játékot kínál a család apraja és nagyja számára.
Szórakozzunk együtt!

Fűzve, 160 oldal, 20 cm x 14 cm, Ára: 3,50 €

100 gyöngybŒl fızött 
csecsebecse és apró dísz

Most kiélheti kreativitását – zseniálissan LAZA nyári hobbi!

Ez a könyv bemutatja a fortélyokat és trükköket, hogy Ön is könnyű-
szerrel megfűzhessen egy teáskészletet, egy vidám majmocskát, színes
virágokat vagy bűbájos bogarak sorát. Az alaptechnika és a különféle

módszerek bemutatása mellett, minden szükséges szerszám, 
alapanyag és kellék leírása is megtalálható a könyvben.

Sok-sok ötlet arra, hogyan használja fel az apró gyöngymunkákat 
díszítésre, ékszerként és kiegészítőként.

Fűzve, 127 oldal, 22 x 22 cm, Ára: 8,00 €

Gombócok és palacsinták
Van aki nem szereti? Mindenki szereti. Ön is. 100 fajta recept…

A gombócoknak sokféle változata létezik: édes gombóc kelt tésztából,
krumplis tésztából a legkülönfélébb gyümölcsökkel, lekvárokkal töltve,

mint pl. Túrós daragombóc,Mákos-szilvalekváros gombóc, Berlini 
gombóc stb. A család másik nagy kedvence a palacsinta, amelyek s

zintén sós és édes változatban is ízletesek, mint pl. Karamellás palacsinta,
Ananászos túrós palacsinta, Cukkínis palacsinta,Meggyes palacsinta stb. 

Kötve, 64 oldal, 29 cm x 20 cm, Ára: 8,00 €

Lajos Mari – HemzŒ Károly
99 új nyalánkság - színes ételfotókkal
Könnyen elkészíthető hűsítő finomságok a nyári forró napokra…

Túrós eperkrém, Ribizlis krémkehely, Almás-fahéjas túrókrémhab,
Sárkabarckos rizskehely, Körtekehely csokoládéöntettel…

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

Rendelési kód:833
10,99 Eur

Rendelési kód:832
3,99   Eur

Rendelési kód:834
3,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:830
11,99 Eur

AKCIÓ!-50%ÓRIÁS

ALBUM

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

Könyvet keres?
Könyvklub KÖNYVKERESŐ-SZOLGÁLAT!

0800 11 33 22

hobbi

Rendelési kód:825
3,99 Eur

Utazásra, nyaralásra, közlekedésre! 
Mindennapos szófordulatok!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

1+1
ingyen

Rendelési kód:831
2,99 Eur

1+1
ingyen
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ezoterika romantikus zsákbamacska!!!

Robin Sharma
Titkos levelek 
a szerzetestŒl, aki eladta a Ferrariját
5 millió eladott példány! Emberek millióinak gondolkodását és életét
változtatta meg! Kísérje el kalandos útjára az igazi boldogság és siker
titkát kereső zarándokot! A világhírű szerző megmutatja Önnek,
hogyan hozza helyre az élete során elkövetett hibákat, megmutatja,
hogyan találjon rá hiteles énjére, hogyan legyen hű önmagához és
hogyan valósítsa meg álmait!
Fűzve, 189 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Lorna Byrne: Angyali üdvözlet
24 nyelvre lefordított bestseller - Az angyalok nyelvén - szerzőjétől!

Lorna születése óta kapcsolatban áll az angyalokkal. Fizikai valójukban
látja őket, olyan tisztán, mintha előtte állnának. Számára az angyalok

tanítómesterek, barátok. A siker - magyarázza Lorna - vallási meggy-
őződéstől függetlenül - visszaadja az olvasók hitét, és ráébreszti őket,
hogy bármilyen magányosak is, az őrangyaluk mindig mellettük áll.

Fűzve, 142 oldal, 14 x 26 cm, Ára: 11,50-€

Soma Mamagésa
Öngyógyító könyv
Szeretne örömtelibb, teljesebb életet élni? Módszerek, technikák, gya-
korlatok. Megszabadulna végre az éveken, olykor évtizedeken át cipelt
terhektől? Megélné Ön is a  természetes nőiességét, de nem tudja,
hogyan fogjon hozzá? SOMA MAMAGÉSA most segít ebben!

Kötve, 348 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Rokoni alapon
Fűzve, 269 oldal, 18 x 12 cm, 
Ára: 6,00-€         KÓDJA: 839

Susannah kertje
Fűzve, 269 oldal, 18 x 12 cm, 
Ára: 6,00-€        KÓDJA: 840

Az a régi ház
Fűzve, 351 oldal, 18 x 12 cm, 
Ára: 6,00-€          KÓDJA: 841

Rendelési kód:837
11,99 Eur

Rendelési kód:838
10,99 Eur

Felragyogó fény
Az öngyógyítás útja

A -Gyógyító kezek - c. világhírű kötet szerzőjének brilliáns ÚJ munkája.
Hogyan alkalmazhatja a legalapvetőbb gyógyerejét: a fényt, amely
emberi mivoltának középpontjában ragyog? Hogyan kapcsolódhat

benső energiaforrásához, hogy meggyógyítsa önmagát és másokat?
Hogyan szakadhat ki a negatív sémákból, hogy új, jó hatású kapcsolato-

kat alakitson ki... 
Kötve, 324 oldal, 23 x 31 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:836
11,99 Eur

Rendelési kód:835
11,99 Eur

MagántanárnŒ
Tétova menyasszony
Fűzve, 399 oldal, 18 x 12 cm, 
Ára: 6,00-€          KÓDJA: 842

Csak azért is Matt!
Fűzve, 351 oldal, 18 x 12 cm, 
Ára: 6,00-€       
KÓDJA: 843

A boldogság
receptje
Fűzve, 399 oldal, 18 x 12 cm, 
Ára: 6,00-€          KÓDJA: 844

A Romantika királynŒje: DEBBIE MACOMBER!!!
Válasszon 1 könyvet csak a könyv CÍME alapján!

Izgalmas huncutság!  Garantált szórakozás! Nem fogja megbánni!

ÚJ!

ÚJ!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

EGYSÉGÁR
2,99 Eur

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%
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romantika, érzelem, szenvedély 

Nora Roberts: Halálos hálátlanság
A gyilkosok nem pihennek… Eve Dallas, a NYPSD hadnagya és milliomos
férje, Roarke a család és a barátaik inváziójára készül, miközben egy fiú
elhatározza, hogy nem hallgatja tovább a szülei örökös zsörtölődését - és
véget vet az életüknek. Jerald Reinhold hamarosan elkezd legázolni min-
denkit, aki közé és a könnyű élet közé állt. Eve minden erejét latba vetve
igyekszik megvédeni a lehetséges áldozatokat, de Jerald egy borzalmas
lépéssel mindig előtte jár.

Fűzve, 378 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,50 €

Bertram T. McDowell: Mutánsok + Vakság
Egy briliáns agyú elmebeteg bujkál az éj leple alatt…Azon a reggelen a

világ újabb borzalomra ébredt.A halál ismét meglengette a kaszáját, hogy
egyetlen suhintásával emberek életét vegye el. Egy briliáns agyú elmebeteg

végzett velük, aki semmit sem bízott a véletlenre. 

A pánik bármelyik pillanatban kitörhet! New York felett egy új, ismeretlen
betegség réme lebeg láthatatlanul. Helikpter zuhan le, autós tömegsze-

rencsétlenségek  követik egymást, és az ok mindegyik esetben ugyanaz: az
emberek előtt szinte egyik pillanatról a másikra elsötétedik a világ.

Fűzve, 2 x 184 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 8,00 €

Frederick Forsyth: Halállista
A globális terrorizmus elleni harc titkos boszorkánykonyhája…
A Halállista az Egyesült Államok szigorúan titkos listája azokról, akik a
világ biztonságát veszélyeztetik. A lista élén a “Prédik átor” áll, aki az inter-
neten közvetített uszító beszédeivel arra buzdítja az iszlám híveit, hogy
kövessenek el öngyilkos merényleteket a nyugati világ fontos vezetői ellen.
Ennek nyomán szerte a világon szörnyű gyilkosságok történnek ALLAH
nevében. Mintha csak valami rettenetes járvány szedné áldozatait. 
Kötve, 294 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50 €

Leo Kessler: Véres hegy + Ágyútöltelékek
1942 tavaszára a Szovjetúnió elleni német támadás lendülete megtor-
panni látszott, ezért Hitler kiadta a parancsot: Az egész világ számára

be kell bizonyítanunk a Német Nép nagyságát. Ehhez az szükséges,
hogy meghódítsuk a Kaukázus legmagasabb csúcsát, az Elbruszt…

A Negyedik Gránátos Ezred három lázadó katonája jut fontos szerep-
hez: lelkes fiatalok, akiket a Hitler háborújában játszott szerepük vélet-

len hőssé tesz. Karl Carstens, Steven Doepgen („Ami”) és a lengyelül
beszélő porosz „Polack” nem is ismerik egymást mindaddig, mígnem

akaratuk ellenére be nem sorozzák őket új ezredükbe.

Fűzve, 2 x 248 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 9,50 €

Tony Park
Távoli láthatár

Mike Williams látszólag gondtalan életet él Afrikában, mint szafarivezető.
Ám a volt ausztrál katonatiszt barátnőjét egy éve meggyilkolta néhány

mozambiki elefántvadász. A Dél-afrikai Rendőrség most a nyomukra
akadt, és Mike segítségét kéri, aki maga sem tudja, mire mond igent, 

nyakában a teherautónyi turistával... Közben az egyik utas gyanúját is fel-
kelti.Afrika legszebb vidékén folyik az üldözés, Mike-nak végül lehetősége

nyílik bosszút állni... de milyen áron?

Fűzve, 353 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 11,50 €

Harlan Coben: Nincs több esély
Marc Seidman irigylésre méltó élete pillanatok alatt darabokra hullik,
amikor egy végzetes napon betörnek az otthonába, hidegvérrel meggy-
ilkolják a feleségét, és kis híján vele is végeznek. A férfi egy kórházban
tér magához, ahol közlik vele, hogy kislánya, a hat hónapos Tara nyom-
talanul eltűnt a bűntényt követően… Marcnak súlyos döntés kell hoz-
nia: vagy értesíti a rendőrséget, kockára téve ezzel Tara életét…vagy
pedig maga kezd nyomozásba...de abban nem lesz köszönet….

Fűzve, 365 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 11,50 €

krimi, izgalom, feszültség

LŒrincz L.László: Haragos vizeken I.II.
Egy mexikói kikötővárosban furcsa dolgok történnek: tragédiába tor-

kollik egy tengeren rendezett születésnapi buli és egy fuguvacsora; fel-
gyújtják a kínai étterem raktárkészletét; Oliveiro alatt felrobban a WC;

fejetlen próbababák úsznak a tengeren; eltűnik Gudrun Björnevik,
megérkezik viszont tengerbiológus nővére, Elke; s hogy teljes legyen a
zűrzavar, Alejandro Turay, magyar származású kanadai zsaru is nyo-

mozni kezd (Sörhas kapitánnyal együtt), miközben előbukkan a tenger-
ből néhány eltűnt ismerősünk, ami még nem lenne baj, ha nem lenné-

nek tengervízből...  Fűzve, 2 x 370 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:855
6,99 Eur

Rendelési kód:857
11,99 Eur

Rendelési kód:860
10,99 Eur

Rendelési kód:859
10,99 Eur

Rendelési kód:858
4,99 Eur

1+1
ingyen

Rendelési kód:856
3,99 Eur

1+1
ingyen

Bertrice Small: Bınös örömök
Az erotikus fantáziairodalom koronázatlan királynőjének buja lüktetése!
Az öt nő teljesen eltérő személyiség, de egyvalami közös bennük: isme-
rik és használják a Csatornát, mely a nők legtitkosabb vágyait elégíti
ki. A nők érzéki fantáziáját kiszolgáló tévéadó megadja előfizetőinek a
legkülönlegesebb vágyak beteljesülését is. De vajon hol van az a pont,
ahol a valóság és a Csatorna által biztosított erotikus illúziók összeüt-
közésbe kerülnek?
Fűzve, 319 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Syndie Maison
Veszélyes játék. Találj meg, ha szeretsz!

Christine szerelembe és teherbe esve keserűen csalódott, azóta bizal-
matlanul tekint a férfiakra. Ám a sor úgy akarja, hogy mély vonzalom

alakuljon ki egy titokzatos idegen és közötte…

Fűzve, 195 oldal, 18 x 12 cm , Ára: 3,50-€

Melissa Moretti
Ragyogó hold
A jóképű, dúsgazdag vállalkozó udvarolni kezd a már majdnem vénlá-
ny Vandának. Már-már úgy tűnik, minden sínen van és Vanda megta-
lálta az annyira várt boldogságát, amikor egy aljas összeesküvés kezd
kibontakozni…

Fűzve, 196 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:850
10,99 Eur

Syndie Maison
Kölcsönkapott boldogság                           
Erős pecsét a szerelem
Balesetben emlékezetét vesztő lányt, a baleset okozója, egy idősödő
farmer gondozza szívvel-lélekkel. Kiderül, hogy gyermeket vár, de ki az
apa, arra sem emlékszik. Megszületik Ken, csendes idillben élnek. Aztán
egyszer csak hazaérkezik a farmer unokaöccse. A találkozás sokkoló…

Fűzve, 195 oldal, 18 x 12 cm , Ára: 3,50-€

Rendelési kód:852
2,99 Eur

Rendelési kód:851
2,99 Eur

FejŒs Éva
Száz éjjel vártam

Leszállhatunk-e szabad akaratunkból az érzelmi hullámvasútról?
Kalandok – romantika  - humor… Andi élete egy csapásra megváltozik,
amikor a fiú, akivel évek óta együtt él, váratlanul félrelép, és ezért a lány
szakít vele. Azt tervezi, hogy önsajnálata jeléül egész nyáron egy gumi-

matracon lebeg majd egy tavon, de ezt a tervét is keresztülhúzzák. Andi
szeme előtt fényképek kelnek életre, dühkitörései áramkimaradást 

okoznak, rejtélyes jeleket kap egy másik világból, miközben egy igencsak
e világi meglepetés is várja új otthonában…

Fűzve, 450 oldal, 20 x 12 cm , Ára: 12,50-€
Rendelési kód:849
11,99 Eur

Rendelési kód:853
2,99 Eur

DVD DVD

A sors kereke
Fűzve, 374 oldal, 15 x 21 cm,
Ára: 6,00-€

Danielle Steel  Danielle Steel  Danielle Steel

Baleset
Fűzve, 326 oldal, 15 x 21 cm,
Ára: 6,00-€

A szellem
Fűzve, 322 oldal, 15 x 21 cm
Ára: 6,00-€

Rendelési kód:845
2,99 Eur

Rendelési kód:846
2,99 Eur

Rendelési kód:847
2,99 Eur

Rendelési kód:848
2,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

Az újWilburSmith 

Az újWilburSmith! 

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

Rendelési kód:854
11,99 Eur

2 kötet
együtt

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Syndie Maison
Érzelmek labirintusában                      

Légy boldog, akkor én is az leszek!
Jane és Robin egy szerelmi labirintusba kerülnek, melyet akarnak is

meg nem is. Miről kell és lehet lemondani, hogy boldogak lehessenek?
Jane nem akar többé férje árnyéka lenni… 

Fűzve, 190 oldal, 18 x 12 cm , Ára: 3,50-€
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Mesél a KerekerdŒ
Óriás mesekönyv
Réges-régen minden állat együtt élde-
gélt a mesebeli Kerekerdőben. Abban
az időben még a leopárdnak hófehér
bundája volt, a vakond csinos kis házi-
kóban lakott a föld felett, a róka és a
gólya világraszóló cimborák voltak, a
farkas pedig birokra kelt az oroszlán-
nal, hogy ő lehessen az állatok királya.
Róluk és barátaikról olvashatsz tanul-
ságos történeteket ebben a mese-
könyvben, és gondolatban bejárhatod
a csodálatos Kerekerdőt.

Kötve, 100 oldal, 29 x 22 cm 

Ára: 15,50-€

Rendelési kód:866
7,99 Eur

Olvasókönyv Benedek
Elek mıveibŒl
Ha már találkoztál Benedek Elek felejt-
hetetlen meséivel, mindig szívesen
fogsz emlékezni rájuk. A könyvben
megtalálod a legszebb meséket: Az
aranyszakállú ember, A Szerencse és
az Áldás, A soknevű királyfi, A vitéz
szabólegény, Mészáros Gyuri, Kökény
Matyi, A király és a bognár, A zöld kirá-
lyfi, A vénasszony és a halál, Szélike
királykisasszony, Szóló szőlő, mosoly-
gó alma, csengő barack, Bolondos
Mihók, Rókáné mézes-mákos kalácsa,
Az aranypálca.

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

ElsŒ pecáskönyvem
A pecázás nem csupán annyi, hogy
kifogjuk a halat a vízből!

A vízpart illata, a madárdal, a vízfelszí-
nen csobbanó halak, a parton szaladó
cickány és a fűben kúszó vízisikló
mind-mind a horgászat része.
Remélem téged is elvarázsol majd ez a
világ, ám ha halat is akarsz fogni,
akkor meg kell tanulnod egyet s
mást...

Kötve, 63 oldal, 28 x 21 cm , Ára: 6,50-€

Rendelési kód:867
4,99 Eur

Rendelési kód:871
2,99 Eur

Fedezd fel a Föld távoli csodás vidékeit, 
a kvízkérdésekkel teszteld tudásodat!

Nagy utazók
Kötve, 112 oldal, 34 x 24 cm , Ára: 12,50-€

Vad macskák
Kötve, 112 oldal, 34 x 24 cm , Ára: 12,50-€

A TANYÁN 
Egy remek Puzzle kirakó 
gyermeke számára!
Ára: 6,50€

Mesék: Hamupipőke 
A rút kiskacsa - A hét holló

Íme egy fantasztikus kivitelező kedves
könyvecske, három ismert rövid mese,
amelyet majd gyermeke szívesen 
hallgat akár a vízparton , akár az esti
lefek vés előtt. 
Kötve, 18 oldal, 24 x 20 cm, Ára: 3,50 €

Zsákbamacska I.II.
Játékos képességfejlesztő! Színezés,
keresgélés, tükörkép rajzolás, barkác-
solás, díszítés, számolás, párosítás,
kakukktojás, labirintus-játék, képkere-
sés, szórakoztató rejtvények és kreatív
feladatok...
Fűzve: 2 x 80 oldal, 28 cm x 20 cm, Ára: 4,50 €

Rendelési kód:862
2,99 Eur

Színes kakukktojás
Színes játékos képességfejlesztő fela-
datok óvodásoknak, kisiskolásoknak!
A gyerekek minimális szülői segítség-
gel játszva-szórakozva végighalad-
hatnak a néhol furfangos, elgondo-
lkodtató feladatokon
Fűzve: 32 oldal, 28 cm x 20 cm, Ára: 2,50 €

Rendelési kód:863
1,99 Eur

Rendelési kód:864
2,99 Eur

Ciróka-maróka
mondókák*versek*játékok
kicsiknek. Áll a baba áll, Kicsi vagy-
ok én, Kés, villa, olló, Húzz, húzz enge-
met…és még számos ismert mondó-
ka, amelyeket az Ön gyermekének is
ismernie kell!
Fűzve: 187 oldal, 20 cm x 14 cm, Ára: 4,50 €

Rendelési kód:865
2,99 Eur

DÍJNYERTES MESEKÖNYVEK!!! Leporellók 
a legkisebbeknek!

HALAT AKARSZ 
FOGNI A NYÁRON?

100 ÁLLOMÁS
100 KALAND...

Nyávog, mekeg, brekeg
Ezt beszélik az állatok
Kódja: 868

Kotkodács, kotkodács
Vidám mondókák
Kódja: 869

Biri, biri bárány
Tréfás mondókák
Kódja: 870
3x Kötve,  16  x 22 cm, Ára: 3,50 €

EGYSÉGÁR
2,99 Eur

Rendelési kód:872
5,99 Eur

Rendelési kód:873
5,99 Eur

1000
darabos 

Puzzle
világ!
Öröm és 
kikapcsolódás!

Rendelési kód:861
4,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

2 kötet
együtt
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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 a NYÁRI     katalógusunkban az ajánlott könyveink elnyerték tetszését, 
s legközelebb kolléganŒink Önre mosolyoghatnak a Családi Könyvklub könyvesboltjaiban!

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! 

Köszönjük, hogy vásárlásával kitünteti a Családi Könyvklub

szolgáltatását! 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!

Családi játékok Színes saláták
Melissa Moretti
Ragyogó hold Sorsolás: 2014. szeptember 3.

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON ü�zleteinkben

Augusztus 28-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!
A B C
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