
2013 
október

...ha könyvrol van szó!‘‘

Éppen 
könyvet keres?

A megoldás: 
Könyvklub KÖNYVKERESŐ-SZOLGÁLAT!
Felkutatjuk – Beszerezzük – Elküldjük
Hívja ingyenes könyvkereső szolgálatunkat:
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0800 11 33 22
EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES

BÍZZA A KERESÉST 
KÖNYVVADÁSZOKRA!

Nagy Októberi
Könyves Forradalom!

Rendelési kód:203
9,99 Eur

Rendelési kód:200
9,99 Eur

Rendelési kód:202
12,49 Eur

Rendelési kód:201
16,99 Eur

Szebeni András
LGT
Örök emlék egy igazi LGT-rajongónak!
Ilyen könyv most először jelenik meg az LGT-ről.
Soha eddig ilyen összeállításban nem látott képek,
Presser Gábor kommentárjaival. Klasszikus fekete-
fehér és a néha egészen elvarázsolt színek fogadják
az olvasót. 

Kötve, 128 oldal, 25 x 23 cm, Ára: 30,00 €

Mamma Mia!
A musical és az ABBA története 
Ez a páratlan album elmeséli Önnek, hogyan kelet-
keztek az ABBA számai, és hogyan született meg a
Mamma Mia!  Az ABBA saját archívumából szárma-
zó, gondosan válogatott fényképekkel illusztrált
képesalbumot rengeteg háttérinformációval és fan-
tasztikus fényképpekkel zsúfolták tele – mindennel,
amire csak egy ABBA -rajongó vágyhat.
Kötve,263 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 50,00 €

U2 -BY U2 
Minden idők egyik legsikeresebb és legkultikusabb
rock-zenekarának hiteles története – képekkel…

A szöveg alapjául az a több mint 150 órányi exkluzív
interjú szolgál, amely csaknem két év alatt készült
Bonóval és a banda tagjaival... A fényképeket, doku-
mentumokat és emléktárgyakat a U2 tagjai személyes
gyűjteményükből kölcsönözték...

Kötve,345 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 50,00 €

The Rolling Stones: 50 
Rolling Stones? -Aaaz meeeeg miiiiii? :)    

A könyv elérhetővé teszi a BANDA archívumában
őrzött fotóriportokat, a legnagyobb napilap Rolling
Stones fotógyűjteményét, melyeknek többségét ez
idáig még nem láthatta a közönség… A képek úgy
mutatják be a zenekar ötven éves történetét, ahogy
még eddig sosem. 

Kötve,352 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 50,00 €

Minden idŒk legsikeresebb és legkultikusabb rock-zenekarainak hiteles története!

Rendelési kód:204
9,99 Eur

Rendelési kód:205
9,99 Eur

Rendelési kód:206
9,99 Eur

Rendelési kód:207
9,99 Eur

Vida Péter
Világörökségi helyszínek
Ezerarcú világ

Íme egy gyönyörű album a világörökség helyszínei-
ről. Magyarország 8 helyszínnel van jelen a listán.
Lenyűgöző MEGA - anyag – csak igényeseknek!
Ideális ajándékkönyv!
Kötve, 95 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 15,00-€

Don –kanyar 1942-1943
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg képes krónikája!

A magyar királyi hadsereg 1942–1943. évi hadművele-
teiről a fennmaradt korabeli személyes leírásokon kívül
az amatőr és a haditudósítói fényképek tanúskodnak.
Emlékezzünk és hajtsunk fejet mindazok előtt, akik éle-
tüket adták hazájukért a Don-kanyarban.
Kötve, 256 oldal, 26 x 20 cm, Ára: 18,50-€

Tetoválások
Szimbólumok és írásjelek

A tetoválás nemcsak egy bőrbe vésett rajz, hanem
egy jelképes üzenet is, melynek valódi jelentését és
jelentőségét kizárólag viselője ismeri. A tetovált bőr
egyfajta életfilozófiát mutat, esztétikus formába rej-
tett üzenetet, mely túlmutat időn és divaton.

Fűzve, 159 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 13,50-€

Munkácsy
Ismerje meg Munkácsy életútját és festményeit!

Munkácsy Mihály a magyar festészet kétségtelenül
egyik legjelentősebb és sokak által máig legna-
gyobbnak tartott alakja… Személye, első igazi nagy
sikerétől kezdve mindig a figyelem középpontjában
állt és áll mai is… 
Kötve, 95 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 15,00-€

AKCIÓ!-70%

AKCIÓ!-70%

AKCIÓ!-70%
AKCIÓ!-70%

Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

A Családi Könyvklub és a dunaszerdahelyi VMK meghív Önt

2015 Könyvbemutató és dedikálás!
A káosz éve és a magyar elit háborúja…

Töltsünk el együtt egy tartalmas estét! Felvidéken csak a Könyvklubban!

Mikor és hol? 
2013. OKTÓBER 27. VASÁRNAP 18.00 óra

Dunaszerdahely, VMK - moziterem

Nagy Októberi
Könyves Forradalom!
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Timur Vermes
Nézd ki van itt
Berlin-napjainkban…Egy üres telken, katonai egyenruhában egy
ötvenhat esztendős férfi ébredezik: Adolf Hitler…

Amit talál: béke, demokrácia, rengeteg külföldi és egy női kancellár...
Ebben az új világban a tőle elvárható fanatikus hittel új karrierbe
kezd - a televízióban. Ebben a káprázatos szatírában Hitler nemcsak
végtelenül komikus figura, de ijesztően valóságos is. Meghűl az ere-
inkben a vér, hogy milyen könnyen megtalálja a helyét egy cinikus,
gátlástalan világban, ahol a demokrácia hosszú évtizedei után a
demagógia, a nézettségi adatok és a like-gombok nyomogatása
vezérli a közéleti cselekvést... Kötve, 340 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 14,50-€

Erika Robuck: Hemingway lánya
Aki ezt a történetet elolvassa, örökre rabja lesz Ernest Hemingway-nek.'
Amikor Mariella házvezetőnőnek jelentkezik Hemingway-hez és második

feleségéhez, Pauline-hoz, reménykedik, hogy a gazdag és híres család
segíthet egy lépéssel közelebb kerülnie az álmához, egy saját hajós 

vállalkozáshoz, és eltartania a családját az apja halála után. A munka
nemcsak állandó fizetést jelent, hanem bepillantást a házaspár mozgal-

mas életébe, a baráti körébe és az írófejedelem szertelen házasságába.

Fűzve, 334 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Jane Austen
MeggyŒzŒ érvek
Az olvasók és a kritikusok szerint a legérettebb és leg-
jobbnak tartott AUSTEN-regény…
Anne Elliot huszonhét éves korára már beletörődött, hogy körülmé-
nyei a vénlányok sorsára kárhoztatják. Az egykori szerelmesek nyolc
év után találkoznak ismét, véletlenül. Wentworth kapitány azóta
meggazdagodott, s most, hogy a napóleoni háborúk befejeződtek, le
akar telepedni, családot alapítani. Leendő feleségével szemben mind-
össze egy követelményt támaszt: bárki lehet - csak Anne Elliot nem...

Fűzve, 265 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 11,50-€

Beth Hoffman: Déli álmok
Kedves, megható, bájos és öszinte…Titkok…

A tizenkét éves Cecelia - becenevén CeeCee - évek óta viseli gondját
zavarodott édesanyjának, Camille-nak. Amikor végzetes tragédia tör-

ténik, és Camille meghal, Ceecee-nek szinte semmi reménye sem
marad az életben. Ekkor azonban feltűnik Dudi Caldwell, CeeCee idős

rokona, aki magával viszi a kislányt Savannah városába. Láttató erejű
leírások, fantáziadús hasonlatok, bolondos és mégis igen bölcs szerep-

lők - ez a nagyszerű regény az „amerikai déli irodalom” esszenciája.
Fűzve, 346 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 11,50-€

Victoria Cosford
SzerelemrŒl és egyéb finomságokról

Mindenkinek, aki szereti a napütötte Itáliát és az olasz konyhát!

Amikor Vicky Firenzébe érkezik, hogy olaszul tanuljon és megmerítkezzen
az ottani kultúrában, nem számít arra, hogy eltalálja Ámor nyila. A szere-
lem a jóképű és sármos, ám kissé rusztikus modorú talján séf, Gianfranco
személyében érkezik. Ez a hangulatos, könnyed regény becsempészi Önt
Toszkána, Umbria, Elba és Perugia romantikus éttermeinek és bárjainak

színfalai mögé, remek olasz receptek szakítják meg az Ön olvasását, mely
nincs híján humornak, szerelemnek és szerelmi csalódásnak…

Kötve, 284 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 13,10-€

Amir Gutfreund: A mi holokausztunk
„Tulajdonképpen miért is akartak gázkamrába küldeni?“
Amir és Efi egy izraeli lakótelepen élnek napjainkban különlegesnél
különlegesebb csodabogarak között. Csupa érthetetlen furcsaság,
csupa kérdés... Mit takar az a szó, hogy "holokauszt"? A gyerekek hiába
kérdezősködnek... Így aztán kutatni kezdenek, trükkös kérdéseket eszel-
nek ki, hogy kiszedjék a „bolondokból” történeteiket, "Buchenwaldot
játszanak", vagyis koplalnak és szomjaznak, hogy legalább a megélt
tapasztalat révén közelebb juthassanak szüleik, nagyszüleik traumájához…

Kötve, 586 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 13,10-€

szépirodalom

Kós Károly
Az országépítŒ

Csodálatos hangvételű történelmi szuperregény…
István király tragédiája… ahogyan szent küldetése, a magyar

állam megteremtése, a nemzet egységesítése érdekében e köte-
lesség áldozatává vált. István király beváltotta apja álmát, s életét

tette föl a magyarság jövőjére. Eszménnyé nőtt, be nem érhető
legendává. Csak a sóhajtás fejezheti ki egy ezredév után: "Hol
vagy, István király?"  Kötve, 296 oldal, 22 x 15 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:208
10,79 Eur

Rendelési kód:209
13,99 Eur

Rendelési kód:210
10,79 Eur

Rendelési kód:211
10,79 Eur

Rendelési kód:212
10,79 Eur

Rendelési kód:213
12,49 Eur

Rendelési kód:214
12,49 Eur

Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

ÚJ!

EZ TETSZENI FOG!

EZ TETSZENI FOG!
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Heidi Strobl: Tökételek
Fajták * Termesztés * Receptek

Az utóbbi években újra virágkorát éli a tök. Őszi dekorá-
cióként, ünnepséges főszereplőjeként, egészséges  élelmi-

szerként találkozunk vele újra és újra. Ez a könyv ponto-
san meghatározza a különböző felhasználási lehetősége-

ket. Számtalan receptet talál a könyvben, amelyekkel
érdekesebbé és változatosabbá teheti családja étkezését.

Kötve, 90 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 11,50-€

Ica néni receptjei
FŒzelékek és zöldségbŒl készült ételek
Gombás, tojásos és hús nélküli ételek
Ica néni ezúttal is nagyot alkotott, s most Önnel is megosztja már jól bevált
receptjeit, hogy Ön is megörvendeztethesse családját a finomabbnál fino-
mabb zöldséges fogásokkal, legyen szó ünnepi összejövetelről, vagy akár
vasárnapi családi ebédről. Jó főzőcskézést!

Fűzve, 2 x 128 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 5,50-€

Szobanövények lakásba, teraszra, 
irodába és télikertbe + ajándék:
A szobanövények ápolásának alapjai

Napjaink korszerű lakásait a lehető legnagyobb kényelemmel sze-
relik fel, azonban bizonyára Önnek is szüksége van arra, hogy egy
kis zöld szigetet hozzon létre, amely otthonosabbá és kellemeseb-
bé teszi környezetét. A növények jelenlétükkel a jellegtelen, szürke
helyiségekből elegáns, kényelmes szobákat varázsolhatnak, de
csak akkor, ha a tartási körülményeik megfelelnek a növények igé-
nyeinek. Most megtudhatja, hogyan tartsa növényeit, hogy egész-
ségesek legyenek, és erőteljesen növekedjenek akár a téli hideg-
ben vagy a legnagyobb nyári forróságban is.

Fűzve, 192 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 14,50-€

Rendelési kód:223
4,99 Eur

Rendelési kód:224
3,99 Eur

Rendelési kód:226
7,99 Eur

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

Földi Pál
A titkos háború
A kémkedés története. 
A legnagyobb művészet az ellenség ellenállását megtörni anélkül,
hogy a csatatéren megütköznénk vele... A háború direkt módjára
csak a csatatéren van szükség, de csak az indirekt módszer képes
igazi győzelmet aratni. 

Fűzve, 208 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

500 bombajó vicc
Még több, még jobb, még viccesebb…

Kihagyhatatlan viccek…1 napos röhögés jár Önnek –
csak ne olvassa a vonaton vagy a buszon…mert bolond-

nak nézik…“Két szőke férfi beszélget: -Hol nyaraltál?-kérdi
az egyik. – Baden-badenben. – Ne mond kétszer, nem

vagyok én süket…“

Fűzve, 167 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 4,50-€

Földi Pál
A hazáért és a szabadságért

„Tündérkert” ŒrzŒi
Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc, a magyar történelem egyik legszebb
fejezetét írták vérrel, szenvedéssel és hősiességgel. Lángoló hazaszere-

tetükön kívül hagytak maguk után egy erős szellemiséget. Erdély! 
 A magyar történelem megszentelt helye, amelyet Báthory Gábor erdé-

lyi fejedelem „Tündérkertnek” nevezett.

Fűzve, 2 x 220 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€

Rendelési kód:217
3,99 Eur

Földi Pál
Végvárak vitézei
Elárulva és meggyalázva
A kötet a három részre szakadt ország védelméért harcoló, fizetet-
len, de a hazáért minden áldozatra kész végvári vitézek életének,
küzdelmeinek bemutatására vállalkozott.

Erdély már Attila király idejétől fogva a miénk, és az is marad.
Rejtelmes tartomány, nagy rengeteg erdők, hatalmas hegyek,
amelyek fölött még néha megjelenik és ott kering a Turul.

Fűzve, 2 x 226 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€Rendelési kód:220
3,99 Eur

Nagymamáink édes kincsei
Klasszikus édességek, torták és lepények

Minden családban megvannak még valahol a fiók mélyén azok a rongyos-
ra olvasott kis füzetek, amelyekben a nagymama receptjei szálltak anyáról

leányára. Talán már Ön is gyűjtött örömmel tortareceptet nagynénitől,
sógornőtől, barátnőtől, és érezte úgy - igazi kincsre lelt. Ez a bájos, nosztal-
gikus illusztrációkkal díszített receptkönyv olyan, mintha egyike lenne csa-

ládi gyűjteményének, számtalan klasszikus édességet, tortát, lepényt fedez-
het fel benne. , Fűzve, 128 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 13,10-€ Rendelési kód:225

8,99 Eur

1+1
ingyen

1+1
ingyen

1+1
ingyen

1+1
ingyen

Rendelési kód:216
2,99 Eur

10 perces sminkek
50 tökéletes smink lépésről lépésre – Önnek!
10 perc - minden hölgy számára érthetően... A smink kihangsúlyozza
az Ön személyiségét, kiemeli az erősségeket, és kiegészíti a megjelené-
sét. Részletes információk az alaptechnikákról, termékekről és esz-
közökről - hogy a legjobbat hozhassa ki magából!

Kötve, 144 oldal, 24 x 19 cm, Ára: 14,50-€

Rendelési kód:222
13,99 Eur

Gary Chapman: Egymásra hangolva
Válassza ezt a könyvet férjének, hogy Ő is elsajátítsa a szeretetnyelvet.
* Elismerő szavak * Szívességek * Ajándékozás * Testi érintés –
vajon  melyik a legfontosabb egy nő/feleség számára? A legtöbb férj
őszintén vágyik arra, hogy jobb legyen a házassága, de sokan nem tud-
ják, mit tehetnének még a kapcsolatukért. A fejezetek végén kreatív
ötlettár nyújt segítséget férjeknek a szeretetnyelvek gyakorlati alkalma-
zásában. Nagyszerű ajándék párunknak, akár közös olvasmányként!

Fűzve, 164 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 8,50-€
Rendelési kód:218
7,99 Eur

Rendelési kód:219
3,99 Eur

Házi gyógymódok az egész családnak
Kencék, borogatások és élénkítőszerek – ha valakinek 
a családban valamije “csíp, csöpög, viszket vagy fáj”…

A könyv szinte teljesen elfeledett, régi és egyszerű gyógymódokat
ismertet, pontos útmutatásokkal. Praktikus felépítése folytán 
könnyen rákereshet Ön is a panaszokra, és egy szempillantás
alatt meg is találhatja, amire éppen szüksége van.

Kötve, 140 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:221
10,79 Eur

Szepesi Nikolett: Orgazmuspontok
Pénz, kábítószer, bűnözés…

Szepesi Nikolett első regényében a főhős veszi át az önéletrajzi
kötetben megismert úszónő szerepét. Pikánsabbnál pikánsabb
élethelyzetekbe kerül: Swinger klubba látogat, orosz milliárdost

kényeztet, újságírót aláz meg, ismeretlen fiúkkal és lányokkal
bújik össze. Vicces és drámai jelenetek főszereplője lesz, miközben
találkozik a pesti éjszaka nélkülözhetetlen kellékeivel - pénz, kábí-

tószer, bűnözés.

Fűzve, 345 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 14,50-€

Rendelési kód:215
13,99 Eur

BOTRÁNYKÖNYV!önképzés ÚJ!

Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

Klátovský olej 200 °C – száz százalékban 
hazai termék, vagyis a napraforgómag elvetésétől 
kezdve, a begyűjtésen át, egészen a sajtolásig 
mindent, a dél-szlovákiai Dunatőkésen végeznek, 
ahol az aranyszínű nedű a palackba is kerül. A nap-
raforgóolaj készítésével a BúslakOil társaság több 
tíz családnak biztosít megélhetést, és számos helyi 
szövetkezetnek nyújt termelésbiztonságot.

Zdravé srdce – A Dunatőkésen sajtolt  
„Klátovský olej 200 °C“ fogyasztása segít a szíve-
gészségének megőrzésében, mivel magas az egy-
szeresen telítetlen olajsavtartalma és a szívbarát  
E vitamin is nagy mennyiségben van jelen a búslaki 
olajban, emellett pedig erős antioxidáns és sejtvédő 
hatása is van.

200 °C – A Szlovák Technikai Egyetemen, Peter 
Šimon professzor elemezte a „Klátovský olej 200 °C“ 
ellenállóságát. Míg a sütési ala-panyagként használt 
olajok és zsírok nagy részének szerkezete, 180 °C 
–on történő, huzamosabb hevítés során szétesik, 
és az egészségre káros anyagok jelennek meg az 
olajban, addig a búslaki étolaj ellenálló marad, 
akár 200 °C feletti több órás sütés során is. Az 
elemzés eredményéről a csomagolás hátoldalán 
kaphat információt a vásárló.

Hidegen sajtolt – A „Klátovský olej 200 °C“ 
nem tartalmaz semmilyen tartósítószert, sem más 
mesterséges adalékanyagot. Ősi módszerrel, hideg-
sajtolással préselik ki a napraforgóból az olajt, így 
az megőrzi a napraforgómag természetes, jótéko-
ny elemeit, vitaminokat, ásványi anyagokat.
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Helene Hadsell
Két valóság peremén
Meghökkentő, igaz történetek a Nyerhetsz! című
bestseller agykontrollos írójának életéből…
Az itt olvasható élményei az ő egyedi életútját jelzik.
Remekül példázzák, hogy az, aki nemcsak tengeti
létét, hanem elméje edzése érdekében erőfeszítése-
ket is hajlandó tenni, meglepő és igen hasznos
képességekre tehet szert!

Fűzve, 147 oldal, 16 x 12 cm, Ára: 6,50-€

Kínai akupresszúra otthon
Aktiválja Ön is saját gyógyerejét…

A test természetes regenerációs és gyógyulási képessé-
gét nem szükséges bizonyítani. Az akupresszúra akti-

válja az Önben is meglevő saját gyógyerőket, függetle-
nül attól, hogy azt a folyamatot megérti-e, vagy a

hatásmechanizmusát be tudja-e bizonyítani…

Fűzve, 138 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 4,50-€

Dan Millman
A békés harcos szent utazása
A Szent utazása még az Ön szívét is megvilágítja…

Dan Millman - egész világa romokban hever, képtelen áthidalni a
tudás és a cselekvés közötti látszólagos szakadékot.. Felkutat a hawaii
őserdőben egy sámánasszonyt… Chia Mama lesz a kapu Millman
minden reménységéhez és félelméhez - és csak ő készítheti fel min-
darra, ami következik. 
Kötve, 265 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Brandon Bays: BelsŒ utazás
Nem mindennapi útmutató életünk meggyógyításá-

hoz és szabadságunk megszerzéséhez…
A szerző saját gyógyulásának történetét írja le, méhé-

nek daganata 6 és fél hét alatt teljesen visszafejlődött.
Módszerét másokon is kipróbálta, és kiderült, hogy a
párban végezhető, mentális gyakorlat nemcsak testi

betegségek, hanem lelki problémák megoldásában is
csodálatosan működik. Kincs!

Fűzve, 187 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Dr. Michael Newton
Lelkünk útja II.

Mély hipnózisban 36 Önhöz hasonló ember emlékszik
vissza az életeik közötti, úgynevezett köztes 

létben történtekre.
Ez a könyv az úttörő jellegű kutatások újabb eredménye-
it tárja föl. Most még többet megtudhat a halál utáni lét-

ről, arról a rendről, ami a túlvilágon uralkodik!

Fűzve, 166 oldal, 22 x 15 cm, Ára: 7,50-€

Brené Brown
Élj szívvel-lélekkel!
10 útjelző az önbecsüléshez
A könyvet olvasni olyan, mintha hosszas és felemelő
beszélgetést folytatna egy bölcs baráttal, akitől együt-
térzést és hasznos tanácsokat kap. Mi a nagyobb koc-
kázat: elengedni, hogy mit gondolnak mások, vagy
elengedni, amit érzek, amiben hiszek, aki vagyok?

Kötve, 196 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50-€

ezoterika

Tara Ward
Meditáció és tudatosság

A múlt történelem, a jövő rejtély, de a most - ajándék.
A meditáció és a tudatosság segít elfogadni és

élvezni az Ön életének minden pillanatát. A könyv
megtanítja Önt érzékelni és átértékelni a jelenben

mindenkit és mindent. Lehetővé teszi, hogy felfe-
dezze valós spirituális énjét, hogy harmóniában

éljen önmagával és a mindenséggel.

Fűzve, 125 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 11,50-€
Rendelési kód:227
10,79 Eur

Rendelési kód:228
5,49 Eur

Rendelési kód:229
3,99 Eur

Rendelési kód:230
11,99 Eur

Rendelési kód:231
7,99 Eur

Rendelési kód:232
10,79 Eur

Rendelési kód:233
6,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!

0800 11 33 22

ÚJ!

EZ TETSZENI FOG!
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Vavyan Fable: Édes, mint a bın
Megint köztünk jár Talpig Jane, Gianetto hadnagy, Zöld
Cafat, Halálsikoly, UFO kapitány, a Homo Paciensek - és
a többiek!
"Halálsikoly kinyitotta a szemét. Valami oda nem illő dolog lehetett a
tüdejében, mert nem volt zökkenőmentes a légzése. Még ez is, nyögte,
amikor felderengett, mi történt vele a nászutasoknál. Csak nemrég
tüdőzött le egy cipősarkat, amikor harmadik társuk, a robbanékony
Mama Hari féltékenységi cirkuszt rendezett."

Fűzve,  20 x 12 cm, Ára: 10,10-€

Steve Repton: Haláltánc + HimlŒ
Jobb lesz, ha Robin Cook hátranéz! 

Itt van az orvosi krimi újabb nagymestere…
Egy híres táncegyüttes turnézik Európában, ám egy nap a halálba tán-

colja magát egyik társuk, aztán hamarosan a következő. Kiderül, valaki
egzotikus kígyóméreggel kezdte irtani az együttes tagjait.

A mesterségesen előállított himlővírusok napjainkban mérhetetlen
fenyegetést jelentenek egy európai országban. A harcban, amely 

versenyfutás az illegális biológiai fegyver megszerzéséért, számos
ártatlan embert is feláldoznak a nagyhatalmi álom oltárán.

Fűzve, 2 x 206 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 6,50 €

Nemere István
Az egyiptomi mágus + A fáraó gyırıje
Tark története a végsőkig kitartó, furfangos és bátor emberről szól. Aki
nem adja meg magát sorsának és a legreménytelenebb helyzetekből is
ki tud törni. Akit érdekel az ókor, az sok izgalmat talál ebben a könyven.

Sok ezer évvel ezelőtt különös csapat indult el Thébából, az egyiptomi
birodalom fővárosából északra, a tengerhez. Maat, a fáraó bizalmasa,
a nagy szervező fogadta az inkognitóban érkező feleség-jelöltet, Euna
ciprusi királynőt. Ám útközben sivatagi vihar, rablók, folyami kalózok
csapnak le rájuk, aztán fellázadt zsoldoskatonák fogságába esnek.

Fűzve, 2 x 222 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 €

krimi, izgalom, feszültség

Rendelési kód:244
8,99 Eur

Rendelési kód:245
3,99 Eur

Rendelési kód:246
3,99 Eur

Danielle Steel: Árulás
Tallie még csak harminckilenc éves, de máris valóságos
hollywoodi legendának számít. Szenvedélyes rendező, film-
jei sorra kasszasikert hoznak. Rendkívül erős kötelék fűzi
főiskolás lányához és korosodó apjához, meghitt szerelem-
ben él producerével, Hunter Lloyddal. Tallie bizalmasainak
körét hűséges személyi titkárnője, Brigitte Parker zárja, aki-
vel remekül kiegészítik egymást. Ám miközben Tallie legú-
jabb filmjének forgatására készül, váratlanul repedezni
kezd a csillogó felszín …

Fűzve, 324 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 7,50-€

Rendelési kód:234
6,99 Eur

Oravecz Nóra
Összekötve

Kloé igazán elégedett az életével. Remek munkája van, szép lakása
Budán, imád bulizni, szeretik a barátai, mindig eléri, amit akar. Csak hát

a szerelem... az hiányzik az életéből. Mert valahogy mindig rosszul
választ…Ám amikor megismeri Benit, minden megváltozik. Mert ez a

fiú különleges… Vajon miért vonzódik hozzá mégis ennyire? A lány
nem is sejti, hogy köztük valami egészen más fajta kötelék húzódik…és
ha hinni mernek benne, örökre megváltoztathatja mindkettőjük sorsát.

Fűzve, 252 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Hedwig Courths-Mahler
Szép ismeretlen
Günter nem feledheti a nizzai virágkarneválon megpillantott
gyönyörű lányt, pedig a sors más utat jelöl ki számára. A Nordau
grófokra átokként nehezedő ősi családi viszálynak egy 
érdekházassággal kell véget vetnie...

Fűzve, 208 oldal, 19 x 13 cm , Ára: 6,00-€

Margaret Moore
A szív hangjai

Alison Seymour, a helyi televízió egyik csatornájának csinos, fiatal
műsorvezetőnője hat éve egyedül - illetve édesanyja segítségével-

neveli siketnéma kislányát, Rachelt. Mivel a gyermek apja még a ter-
hessége idején elhagyta, Alison óvatos a férfiakkal, ám Damian Hunter

zongoraművészbe mégis első látásra beleszeret. Amikor a rendkívül
vonzó fiatalember megkéri a kezét, habozás nélkül igent mond…

Fűzve, 237 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 5,40-€

Rendelési kód:235
11,99 Eur

Rendelési kód:236
2,99 Eur

Rendelési kód:237
4,49 Eur

Katrin Holland
… és újra kezdŒdik az élet
Zylander asszony, a világhírű, turnézó énekesnő elveszti hangját, és
lányával, Edithtel elszegényedve hányódik Európában. Edith nem-
sokára magára marad, és kilátástalan helyzetében már az öngyil-
kosságra gondol… ám rájön, hogy az élet harc, és ha vállaljuk a
küzdelmet, az élet is vállal minket: újra kinyílik előttünk!

Fűzve, 223 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Susan Wiggs
Pizza Rosa

Inség vagy bŒség?
Rosa Capoletti szerelmi életére egyelőre inkább az első kifejezés illik, de

Alex Montgomery mindent megtesz annak érdekében, hogy ez megvál-
tozzon. Azt azonban még nem sejti, hogy egy rejtélyes múltbeli baleset

szálai megdöbbentő családi titkokhoz vezetik el őket. A romantikával
fűszerezett nyomozás akkor veszi kezdetét, amikor a férfi váratlanul

találkozik régi kedvesével, akit annak idején elszakítottak tőle…

Fűzve, 384 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:238
2,99 Eur

Susan Mallery: Koktél és cseresznye
Miért mindig a rosszfiú kell igazán?
Az ellentétes érzelmek izgalmas keveréke: Vodka-Martini - Dani
Buchanan mindig mellőzöttnek érezte magát a családban, amíg Canfield
szenátor el nem húzza az orra előtt a mézesmadzagot azzal, hogy a lány
az ő titkolt szerelemgyereke, de szívesen látja a családjában. Mojito -A
szenátor nevelt fia és egyben kampánymenedzsre, Alex azonban lehűti
Dani lelkesedését, és szinte nem is engedi őt az apja közelébe a választási
küzdelem során, nehogy csökkenjenek a szenátor esélyei. Piňa Colada -
Alex azonban bódító hatással van a lányra, és a mocskos vádak, gonosz
intrikák ellenére lassacskán meg kell tanulniuk bízni egymásban.

Fűzve, 352 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,50-€Rendelési kód:240
7,99 Eur

Rendelési kód:239
7,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

AKCIÓ!
Ez, igen!

Frei Tamás: 2015
A káosz éve és a magyar elit háborúja…
André története a következő parlamenti választások napjai-
ban indul ismét útjára, feszült, konfliktusokkal teli időszakban.
A képzeletbeli Magyarország arra ébred, hogy a kisebbség
került többségbe. De hogyan? Miként és miért esik egymásnak
a magyar politikai és gazdasági elit egy része, és mi köze min-
dehhez Andrénak, Adriennek és egy kaliforniában élő sikeres
magyar feltalálónőnek? Mi történik a sarokba szorított minisz-
terelnökkel, a magyar poli-garchákkal, és persze Andréval,
meg az ő fekete szemű hároméves kislányával, Fruzsikával.
Bátor és izgalmas utazás a következő évek Magyarországának
kulisszái mögé!

Kötve, 20 x 12 cm, Ára: 14,00-€

Dan Brown: Inferno
A történelem egyik leghátborzongatóbb irodalmi klasszikusa, a

Pokol ihletésére született, és díszletei között játszódó mű Dan
Brown eddigi legellenállhatatlanabb és leggondolatébresz-
tőbb regénye; lélegzetelállító versenyfutás az idővel, amely már

az első oldalon rabul ejti az olvasót, és el sem ereszti a befejezésig.

Langdon az életéért menekül egy őrült hajsza során Firenzén át,
egy fiatal orvosnő, Sienna Brooks társaságában. Csak úgy szök-

hetnek meg ismeretlen üldözőik elől, hogy Langdon beveti isme-
reteit a történelmi homlokzatok mögött rejlő titkos átjárókról és

ősi rejtelmekről.

Kötve, 290 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 14,00-€

ÚJ!

ÚJ!

Rendelési kód:241
13,49 Eur

Rendelési kód:242
13,49 Eur

Leslie L.Lawrence
Sziget a ködben I.II.

Elhagyott olajfúró szomorkodik az Északi-tenger kora tavaszi ködé-
ben, fedélzetén Leslie L. Lawrence és sorstársai, akiket a titokzatos

Feketeköpeny kényszerített oda, hogy sorban megölje őket.
Olajoshordókba préselt holttestek, kiszívott vérű áldozatok jelzik a

vámpír útját. Leslie L. Lawrence-t azonban nem olyan fából faragták,
hogy könnyen megadja magát a sorsának. Megkezdődik az életre-

halálra menő küzdelem, s hősünk segítségére siet régi ismerősünk, a
gyönyörű Fekete Hercegnő: Viorica Negrescu-Dan.

Fűzve, 2 x 255 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€
Rendelési kód:243
10,79 Eur

1+1
ingyen

1+1
ingyen

végre megjelent!

végre megjelent!

2 kötet
együtt

ÚJ!

AKCIÓ!

-50%

ÚJ!
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Leiner Laura
Bábel
Csobbanj vissza a nyárba és élvezd Te is a
szabadságot egy laza rock-fesztiválon! A
–Szent Johanna gimi – bestsellersorozat
szerzőjének legújabb BOMBA meglepetése –
MEGJELENT!
Bábel. A legnagyobb nyári zenei fesztivál…
Mi lehet jobb annál, mint tizenhét évesen,
életedben először, egy hetet eltölteni itt a
barátaiddal? A zárónapi koncert a Red Hot
Chili Peppersé, és Zsófi többek között azért
érkezik, hogy találkozhasson Anthony
Kiedisszel. Na de addig még sok minden tör-
ténik vele…Ha voltál már fesztiválon, azért
fogod szeretni, ha még nem voltál, azért.

Fűzve,  20 x 13 cm, Ára: 11,50-€

Volt egyszer egy…
Szemet gyönyörködtető, csodálatos, ÓRIÁS
mesekönyv kicsiknek és kezdő olvasóknak,
nagy betűkkel, színes, egész oldalas gyö-
nyörű illusztrációkkal. Mesék: A szorgos és a
lusta lány * Az aranyserleg * Fehér vitéz * A
táncos lábú királylányok * A három kívánság
* Az aranyhalacska….

Kötve, 50 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 6,50-€

Rendelési kód:248
4,99 Eur

Berg Judit: Rumini
Napjaink legkedveltebb magyar ifjúsági regényét őszinte 
lelkesedéssel ajánljuk MINDENKINEK! Tegyen egy próbát Ön
is – talán elindítja gyermekét az olvasás birodalmába!

Rumini fordulatos, izgalmas, szellemes, kitűnően megírt,
letehetetlen kalandregény, a csavargóból hajósinassá lett,
szeretnivaló, bátor és agyafúrt kisegér, Rumini főszereplésé-
vel. Kötve, 214 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 10,10-€

Rendelési kód:249
3,99 Eur

A bátor kiscsibe 
és más mesék
Színesen illusztrált nagy mesekönyv,
amely az új, érdekes meséket szerető
gyerekeknek szól. Benjamin, a kölyök-
kenguru * Trombi és az almák * 
A bátor kiscsibe * Életre kelnek 
a mesehősök!

Kötve, 36 oldal, 30 x 21 cm, Ára: 4,50-€

Hazánk, Magyarország
Nekünk, Felvidékieknek  a szívünkben van...
Bemutatja nemzeti jelképeinket, fontos törté-
nelmi eseményeink helyszíneit, természeti
értékeinket, népművészetünket, hagyomá
nyainkat, iparművészetünket, lovaskultúrán-
kat, épített örökségünk gyöngyszemeit és
azokat a tudósokat, feltalálókat, művészeket,
sportolókat, akikre joggal lehetünk büszkék –
mi, itt a Felvidéken is. Nyissuk ki hát a köny-
vet, és indulhat Magyarország felfedezése!

Kötve, 72 oldal, 29 x 21 cm, Ára: 12,00-€

Rendelési kód:254
5,99 Eur

Európa Puzzle-könyv
Fedezd fel Európa országait a színes, öt 48 részes
puzzle-térképek segítségével! 
    Miközben játszol és kirakod a képeket, könnyen
megtanulod, hol helyezkednek el az egyes 
országok Európában. Sok érdekes tudnivalón
kívül a 47 ország fővárosát is megismered majd.

Kötve, 20 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:255
7,99 Eur

Az elsŒ szamuráj
Mit keresnek a kalózmacskák 1603-ban
Japánban, pont abban az évben, amikor a
sógun földbirtokokat adományoz leghűsé-
gesebb alattvalóinak? Egész biztosan sánti-
kálnak valamiben! Így hát Geronimón a sor,
hogy leleplezze a kalózmacskák tervét…

Kötve, 50 oldal, 29 x 21 cm, Ára: 8,50-€

Rendelési kód:253
9,49 Eur

Geronimo Stilton 
mulatságos története 
képregényben! 
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ÚJ!

Rendelési kód:247
10,79 Eur

BerregŒ 
jármıvek

Leporellók 
a legkisebbeknek!
Csodálatos, nemzedékek 

kedvenc altatója és meséje...

A kis tızoltóautó
Kövesd végig a kis járművek napjait.
Nyomdd meg a gombot és hallani
fogod a HANGJUKAT!

Zenélő lapozó, 12 oldal, 14 x 16 cm, Ára: 7,50-€

A kis vonat
Rendelési kód:256
6,99 Eur

Rendelési kód:257
6,99 Eur

Rendelési kód:252
10,79 Eur

Juhász Magda: 
Este van már…
Lapozó, 12 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 3,50-€

Móra Ferenc
A didergŒ király
Lapozó, 12 oldal, 23 x 16 cmm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:250
2,49 Eur

Rendelési kód:251
2,49 Eur

AKCIÓ!
-50%
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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:

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.

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, 
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! 

Válasszon könyvet vagy DVD-t üzleteinkbŒl

- vagy rendeljen katlógusunkból - legalább 20,-€ 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!

A titkos háború A fáraó
gyırıje

A delfin nyakék

önképzés romantika krimi

Sorsolás: 2013. november 04.

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

október 30-ig
legalább 20,-€ 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

AJÁNDÉKKÖNYVEINK ÖNNEK!
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egyedi tervezésű 

esküvői értesítők

kanovits media s.r.o.
Erzsébet tér 1.  Dunaszerdahely
tel.: +421-31-591 2626   info@kanovits.com

                                          

tel.: +421-31-591 2626   info@kanovits.com
Erzsébet tér 1.  Dunaszerdahely
kanovits media s.r

 

tel.: +421-31-591 2626   info@kanovits.com
Erzsébet tér 1.  Dunaszerdahely

.o.kanovits media s.r

 

tel.: +421-31-591 2626   info@kanovits.com
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