
...ha könyvrol van szó!‘‘

2014
szeptember

Könyvet keres?
A megoldás: 

Könyvklub KÖNYVKERESŐ-SZOLGÁLAT!

Felkutatjuk – Beszerezzük – Elküldjük

Hívja ingyenes könyvkereső szolgálatunkat:

0800 11 33 22
EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES

LEGYEN EGY KEDVENC 

KÖNYVE!
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Elmúlt az esztendŒ egyik legkedveltebb
idŒszaka, a nyár – de a természet újabb 
csodával kápráztatja el a figyelmünket: noha
még csak az indián nyár legszebb pillanatait
éljük, közeledik az ezer színt hozó Œsz. 

A természet folyamatosan változik – 
és a Családi Könyvklub
is ennek megfelelŒen próbálja megnyerni
az Ön szívét!

Valljuk be, mindannyiunk egyik kedvenc
idŒszaka kopogtat az ajtón, ami érett illatokat,
szüreti hangulatot, jó bort, kandallótüzet, újabb
iskolai barátokat és kalandokat hoz magával. 

Olvasni nyáron is pompás érzés, de Œszi idŒben hagyni magunkat vezetni
egy jó könyv által – nincs annál csodálatosabb!

Ugye egyetért velem? Kell egy idŒszak a napi 
taposómalomból, amikor, kikapcsolhatjuk magunkat  
- az olvasás erŒt ad, megtelik ilyenkor örömmel a lélek!

Jó könyvek, szórakozás, aktív kikapcsolódás! Legújabb könyvajánla-
tunkban is hemzsegnek a meglepetések, bestsellerek versenyeznek
az Ön kegyeiért, könnyedség és játék, kipihent lendület jellemzi most
is a Könyvklubot – tartson velünk Ön is, kapcsoljon ki - válasszon
egy jó könyvet családjának!

Minden kedves Könyvbarátnak kellemes Œszi idŒtöltést, jó szívet,
családias hangulatot, s persze hasznos könyvböngészést kíván a
Családi Könyvklub munkatársai nevében 

GyŒry Attila 
a Családi Könyvklub kereskedelmi vezetŒje

Kedves Könyvbarát! A  Családi Könyvklub és a dunaszerdahelyi VMK
meghívja Önt:

Budai EmŒke – gyógyító

NYILVÁNOS GYÓGYÍTÁS
Felszabadulnak gyógyító és teremtő erőid, 

tested és lelked gyógyulni kezd! Még a 
legmakacsabb testi betegség is elkezdődött 

valamikor: Egy pontban, egy időben, egy ok miatt.
Továbbléptél.  Iránytűd a belső béke és 

a testi- lelki-anyagi jólét felé mutat.

Ne feledd: mindig csak egyet kell lépned előre. 
És az MINDIG sikerül!

Szeretettel várlak: Budai Emőke

Mikor és hol?
2014. SZEPTEMBER 17. SZERDA 18.00 óra

Dunaszerdahely, Sikabony: Közösségi ház

Természetesen Ön is a
Családi Könyvklub vendége!

Egy szenzációs szeptemberi kedvezmény 
a könyvek és az olvasás szerelmeseinek!

„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!

5+1érv-miért Ön számunkra a “TUTI NYERÃ?”

• KönyvkeresŒ-szolgálat! Önnek!

• Kedvezményes, Könyvklub árak! Önnek!

• 10 napos garanciát vállalunk! Önnek!

• Otthona kényelmébŒl rendelhet! Önnek!

• Biztonságos, korrekt ügyintézés! Önnek!

• + 1 mosollyal több! Önnek!

Mikor és hol?
2014. SZEPTEMBER 16. KEDD 18.00 óra
Dunaszerdahely, VMK - moziterem

Természetesen Ön is a Családi Könyvklub vendége!

Berente Ágnes: 

ANGYALOK - TRILÓGIA

Jolly & Suzy: 
MULATUNK AZ ÉJSZAKÁBAN

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT!

Vadonatúj album a bulikirálytól!Vadonatúj album a bulikirálytól!

című könyvek  bemutatójára!  

Hogyan lépjünk kapcsolatba az angyalokkal?
„Az angyali kommunikáció a lélek nyelve, a hatodik érzéken át jön-
nek, a tudatos agy nem képes befogadni. Egyszerűen megtörtén-
nek. Látod, hallod, tudod és megcselekszed. Nem értek egyet a
"kívánj az angyaloktól és máris megkapod", avagy a "vonzás végte-
len hatalmának"  szemléletével, de vallom, hogy sokkal több min-
den valószínűsíthető, mint amit általában gondolunk magunkról.
Máskor meg sokkal kevesebb.”  Berente Ágnes

Exkluziv vendég: Budai Emőke  – gyógyító

CD

2014

SZEPTEMBER

16.

2014SZEPTEMBER17.

CD, játékidő 80 perc, Ára: 16,00- €

Rendelési kód:001
10 ,99 Eur
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GŒgös Gúnár
Gedeon
Kötve, 195 oldal, 29 x 20 cm

Ára: 9,35-€

Új képes földrajzi
atlasz 5-10 
osztályosok számára

Ára: 8,50-€

Magyar helyesírás

Fűzve, 144 oldal, 14 x 10 cm,
Ára: 4,50-€

Magyar szólások 
és közmondások

Fűzve, 264 oldal, 14 x 10 cm,
Ára: 4,50-€

Olvasás és szövegértés

1 osztály Rend. kód: 02

2 osztály Rend. kód: 03

3 osztály Rend. kód: 04

4 osztály Rend. kód: 05

Matematika 

1 osztály Rend. kód: 06

2 osztály Rend. kód: 07

3 osztály Rend. kód: 08

4 osztály Rend. kód: 09

Írás-helyesírás 

1 osztály   Rend. kód: 010

2 osztály Rend. kód: 011

3 osztály Rend. kód: 012

4 osztály Rend. kód: 013

j vagy ly Rend. kód: 014
Kisszámoló

Ki(s)számoló 

1 osztály Rend. kód: 015

2 osztály Rend. kód: 016

3 osztály Rend. kód: 017

4 osztály Rend. kód: 018

AgymenŒk  

5-6 éveseknek 

AgymenŒk 

6-7 éveseknek 

AgymenŒk 

7-8 éveseknek 

AgymenŒk 

8-9 éveseknek 

AgymenŒk 

9-10 éveseknek 

AgymenŒk 

10-11 éveseknek 

Rendelési kód:019
8,99 Eur

Rendelési kód:026
9,99 Eur

Rendelési kód:020
6,99 Eur

Rendelési kód:021
6,99 Eur

Rendelési kód:022
6,99 Eur

Rendelési kód:023
6,99 Eur

Rendelési kód:024
6,99 Eur

Rendelési kód:025
6,99 Eur

Rendelési kód:028
9,99 Eur

Rendelési kód:027
11,99 Eur

AgymenŒk kártyacsomag! A gyerekek kedvenc szórakozása!
Tornáztasd az agyad! Szórakoztató és gondolkodtató feladatok! A játék során szórakozva fedezheted fel, 

hogy mi mindent tudsz már, és hogy kérdésről kérdésre folyamatosan fejlődhetsz!

Egységár!
1,99 Eur

Iskolai gyakorlófüzetek: Nagy segítség – kis iskolásoknak…

Egységár!
1,99 Eur

Egységár!
1,99 Eur

Egységár!
3,99 Eur
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Magyar-német, 
német magyar 
kéziszótár
Ára: 11,00-€

Magyar-szlovák, 
szlovák-magyar
zsebszótár
Ára: 14,00-€

Szókártyák
A nyelvi szókártyák mozgalmasabb, érdekesebb gyakorlást tesznek

lehetővé, mint a hagyományos szótárak és szószedetek. 
A szókártyákkal való tanulással szert tehet 19 témakör, ezen belül jó

néhány beszélt nyelvi fordulat alapszintű ismeretére. 
A doboz összesen 800 db kártyát tartalmaz.

Magyar-angol, 
angol-magyar 
kéziszótár
Ára: 11,00-€

Szókártyák német
nyelvbŒl kezdŒknek
Ára: 12,50-€

Szókártyák angol
nyelvbŒl kezdŒknek
Ára: 12,50-€

KötelezŒ olvasmányok 
tartalma és elemzése

általános iskolásoknak
Ára: 2,50-€

KötelezŒ olvasmányok 
tartalma és elemzése
középiskolásoknak 1. Rend. kód: 032

középiskolásoknak 2. Rend. kód: 033

középiskolásoknak 3. Rend. kód: 034

középiskolásoknak 4. Rend. kód: 035

Ára: 2,50-€

KötelezŒ olvasmányok tartalma és elemzése 

Rendelési kód:031
1,99 Eur

Egységár!
1,99 Eur

Rendelési kód:029
11,99 Eur

Rendelési kód:037
6,99 Eur

Rendelési kód:038
3,99 Eur

Rendelési kód:030
11,99 Eur

Rendelési kód:036
3,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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lexikonok, ajándék albumok

A magyarság története
Műbőrkötés, 397 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 40,00-€

A magyar ipar 
és technika története
Műbőrkötés, 356 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 40,00-€

A magyar sport
Műbőrkötés, 428 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 40,00-€

A magyarság kézikönyve
Műbőrkötés, 632 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 40,00-€

Pannon enciklopédiák
Ezek a GIGA-enciklopédiák túltesznek mindenen, igazi hiánypótló enciklo-

pédiákat szeretnénk az Ön figyelmébe ajánlani, melyek a gyökerekhez 
visszanyúlva informálják Önt naprakészen a magyar SPORT diadaljairól 

és bukásairól, történelmünkről és megismerheti akár a magyarság 
tudományterületeinek jeles képviselőit! 

Rendelési kód:039
19,99 Eur

Rendelési kód:040
19,99 Eur

Rendelési kód:041
19,99 Eur

Rendelési kód:042
19,99 Eur

100 híres festŒmıvész
Kalandozzon a képek világában 
Fra Angelico-tól Andy Warhol-ig!
Ez a pazar album bemutatja Önnek a festészet
színe-javát, a XIII. századtól a legújabb korig.
Minden egyes rész tartalmaz egy elemző fejtege-
tést, egy életrajzi vázlatot, hogy történelmi 
perspektívába tudja helyezni az alkotót.
Kötve, 207 oldal, 29 x 23 cm, Ára: 25,00-€

Rendelési kód:043
19,99 Eur

A magyar megszálló csapatok 
a Szovjetunióban
1941 őszétől a Szovjetunió területén a magyar csapa-
tok láttak el „megszálló” feladatokat.
A magyar „rendfenntartás” a hiedelemmel ellentétben
nemcsak Ukrajnára, hanem Oroszország főképpen
brjanszki, kurszki, harkovi és voronyezsi területeire,
valamint Belorusszia jelentős körzeteire terjedt ki. 

Kötve, 630 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 13,50-€

Christine Ammer
A nŒk nagy egészségkönyve
Enciklopédia A-tól Z-ig
Bizonyára Ön is egyre több egészségügyi infor-
mációra tart igényt, és felhatalmazást követel
arra, hogy saját maga vegye kezébe az egészsé-
gét. Ezeket a célokat csak akkor lehet elérni, ha
megbízható információja van az egészségről.

Kötve, 448 oldal, 24 x 19 cm, Ára: 16,00-€

Rendelési kód:045
11,99 Eur

Rendelési kód:046
7,99 Eur

S.O.S megoldások vészhelyzetekre
Képes lenne helytállni, ha netán Önt vagy gyermekét
baleset éri és azonnali cselekvésre van szükség? 
A könyv segítségével Ön felkészülhet szinte minden
váratlan helyzetre, hogy szakértelemmel tudja meg-
tenni a szükséges lépéseket, amelyekkel akár életet
menthet! Minden háztartásban nélkülözhetetlen e
szakkönyv, hihetetlenül sokszínű és részletes!

Kötve, 350 oldal, 26 x 20 cm, Ára: 40,00-€

Rendelési kód:044
19,99 Eur

AKCIÓ
!

-50%

AKCIÓ
!

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ
!

-50%AKCIÓ
!

-50%
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Peter Orbán
A változások Symbolonja
+kártyák
Az életet irányító magasabb erők kipu-

hatolhatóak, a jövő megismerhető…

Életünk egy-egy sorsfordító pillanata előtt érdemes
tanácsot, útmutatást kérni… Ilyenkor valamely „orá-
kulumhoz” is fordulhatunk…A magyar olvasók előtt
asztrológusként, pszichoterapeutaként jól ismert
Peter Orban a Ji Csing nagy rajongója legújabb, 
először Magyarországon megjelenő művében saját
értelmezésében, művészi kivitelben adja át e tudást
olvasóinak.

Fűzve, 64 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 20,00 €

Rhonda Byrne: A hŒs
Képzelje el, mi lenne, ha létezne egy térkép, ame-
lyik megmutatná, hogyan juthatne el az elképzel-
hető leggazdagabb, legteljesebb életig, amely-
ben csak része lehet…

Képzelje el, hogy ez a térkép feltüntetné az ide vezető
út minden egyes lépését; megmondaná, hogyan
győzheti le a felmerülő akadályokat; miként küzdheti
le a nehézségeket, és dacolhat a csapásokkal, és
megmutatná, hogy minden szükséges képesség és
tulajdonság rendelkezésére áll a győzelemhez. Nos,
pont ilyen térképet tarthat most a kezében. Élete tér-
képét – a nagyszerűség felé vezető út térképét. 

Kötve, 228 oldal, 17 x 14 cm, Ára: 13,50 €

Doreen Virtue
Gyógyítás angyalokkal
Kérd az angyalok segítségét életed
minden területén!
Szeretetteljes és befolyásos angyalok vesznek
körül bennünket, akik készek segítséget nyújtani
Önnek az élet minden területén. Fedezze fel a
titokzatos számsorok jelentését, tudja meg Ön is,
hogyan van hatással előző élete a jelen életbeli
problémáira, és miért születnek az angyalok
néha emberi testbe. Fedezze fel a természet
angyalainak varázslatos világát!

Kötve, 212 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:047
10,99 Eur

Oravecz Nóra
99 léleksimogató 
gondolat
Az írás hatalmas erővel bír. Idegenek szí-
vét érintheti meg általa, kitörölheti
magából a fájdalmat, színt vihet mások
életébe…

Kötve, 99 oldal, 15 x 10 cm, Ára: 8,50 €

Rendelési kód:049
6,99 Eur

Rendelési kód:050
11,99 Eur

AZ ÉLET NEM CSAK ÚGY MEGTÖRTÉNIK ÖNNEL...

Berente Ági
Angyalok útján • Angyalok
között • Angyalok könyve
Hogyan lépjünk kapcsolatba az
angyalokkal? Spirituális elmélkedés
a föld és ég kapcsolatáról. 
Az angyali kommunikáció a lélek nyelve, nem a
szavaké. Égi üzenetek, halk súgások, megérzések,
bizonytalan bizonyosságok…A válaszok hullám-
hosszát a tudatos agy nem képes befogni. Meg -
történnek. Itt vannak.Látja, hallja, tudja – megcse-
lekszi. Működik az isteni igazságszolgáltatás.
Fűzve, 3 x 205 oldal, 19 x14 cm, Ára: 9,00 €

Rendelési kód:055
5,99 Eur

Csattos Ilona
Vedd észre 
A legmélyebb önismeret
Egy tankönyv az élethez, amely
segítségével megláthatja Ön is a
legfontosabbat, ami eddig az életé-
ből kimaradt. Ez nem ezoterikus
könyv, nincs benne semmi miszti-
kum. Még akkor sem az, ha elsőre
annak gondolja. Amit itt talál, az a
nyugat és a kelet ideológiájának
találkozása.

Fűzve, 399 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 13,50 €

Marlene Weinmann 
Fájdalomcsillapítás
akupresszúrával
Akupresszúra - az egészség és a jó
közérzet elengedhetetlen előfeltétele. 

A hagyományos kínai gyógyászat
legfőbb célja ugyanis mindig az
ember egészségének megőrzése
volt. Az egészség nem más, mint az
egyensúly fenntartása, míg a
betegség oka mindig abban rejlik,
hogy energetikai rendszerünk kibil-
lent az egyensúlyából.

Fűzve, 125 oldal, 24 x 16 cm, Ára: 15,00 €

Ruediger Dahlke
Az egészség három
alappillére
Mozgás, táplálkozás, légzés és lazí-
tás - ezek jelentik testbe zárt éle-
tünk alapját.  Testünk természete-
sen csupán egy része az egésznek,
építeni azonban csak biztos alapra
érdemes, ezért lelkünk állapota is
nagy mértékben testi kondíciónktól
függ. Általános jólétünk szempont-
jából fontos, hogy a fenti alappillé-
reket figyelembe véve testünket-lel-
künket egyensúlyban tartsuk. 

Fűzve, 180 oldal, 24 x16 cm, Ára: 15,00 €

Wangyal Rinpócse
Az álom és az alvás
Tibeti jógája
Nézd meg az álombéli tapasztala-
todat, hogy tudd, hogy lásd, igazán
ébren vagy-e.

A könyv részletes útmutatást ad az
álomjóga gyakorlására, beleértve a
nappal végzendő alapgyakorlato-
kat is. Az álomjógát az alvás jógája
követi, melyet a tiszta fény jógájá-
nak is nevezünk. A cél, hogy éberek
maradjunk mély alvás közben, a
gyakorlatok eredményeképpen
nagyobb boldogságot és szabad-
ságot tapasztalunk… 

Fűzve, 187 oldal, 24 x16 cm, Ára: 15,00 €

Rendelési kód:051
11,99 Eur

Rendelési kód:053
6,99 Eur

Rendelési kód:054
7,99 Eur

Rendelési kód:052
6,99 Eur

Rendelési kód:048
9,99 Eur

3 kötet
együtt

Könyvbemutató szept. 17. 

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50% AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

ÚJ!
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Adele Faber – Elaine Mazlish 
Beszélj úgy, hogy érdekelje, 
hallgasd úgy, hogy elmesélje
Gyakorlati tanácsok a sikeres szülő-gyermek
kapcsolathoz…
A mindennapos családi életből vett valós helyzetek jellegzetes
eseteket mutatnak be - megmosolyogtató és elgondolkoztató
történetekkel. Megmutatja, hogyan beszélhet a szülő gyerme-
kével olyan hangnemben, hogy mindketten úgy érezzék: a
másik elfogadja és megérti őt - és hogyan tud a szülő gyerme-
kére úgy odafigyelni, hogy az beavassa őt az életébe.
Kötve, 299 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 11,50-€

Társalgási kézikönyvek
A szálláskeresés, a vásárlás, az étkezés, a szórakozás és az
időjárás témaköre mellett a könyvben megtalálhatók többek
között az internettel és az elektronikus fizetéssel kapcsolatos
modern szófordulatok, mondatok. Egy-egy témakör áttekin-
tését, szókincsének feldolgozását megkönnyítik a párbeszé-
des részek végén elhelyezkedő szószedetek, így szótárként is
használható a kézikönyv. 

Dr. Hendrie Weisinger
Zseniális ösztöneink
Vakmerőnek tűnhet a kijelentés: ha
többször hallgat megérzéseire, sikeresebb
és boldogabb lehet! 
A szerző saját pszichológiai kísérleteire és
tanácsadói tapasztalataira építve, meg-
győző példákon keresztül mutatja be,
hogyan válhatunk sikeresebbé, boldo-
gabbá, egészségesebbé és kiegyensúlyo-
zottabbá, ha újra hallgatni kezdünk zse-
niális ösztöneinkre. 

Fűzve, 313 oldal, 21 x 14 cm , Ára: 14,50-€

Gyermekbetegségek 
enciklopédiája A-tól Z-ig
“Mama, valami fáj!” - Ez a panasz -
sok mindent jelenthet…
Könyvünk segítséget nyújt abban, hogy a tüne-
tekből azok okára, a betegségre következtessen,
így szakszerűbben tud a gyermekbetegségek
ellen védekezni. Szükség van ezért erre az új,
értékes útmutatóra, amely ABC-sorrendbe sze-
dve a tüneteket, eligazítja a sokféle gyermekbe-
tegség között. Az egyes fejezetek végén megta-
lálja a leginkább alkalmazott házi gyógymódok
összefoglalóját, valamint tanácsot kap arra
vonatkozóan, hogy mikor kell orvost hívnia.

Fűzve, 287 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 10,00-€

23 dolog, amit nem mondtak
el a kapitalizmusról
Létezik-e szabadpiac? Kisebb-e a vállalkozó
kedv a szegény országokban? Nagyobb válto-
zást jelentett-e az emberek életében az internet,
mint a mosógép? A szerző gondolatébresztő,
szellemes fejtegetései során bemutatja, hogyan
működik valójában a piacgazdaság és rávilágít
a politikai eseményeket szövögető erőkre. Célja,
hogy a szabadpiacról alkotott illúzióinktól
megszabadulva, megtaláljuk helyünket a kapi-
talizmus rejtélyes világában.

Kötve, 384 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Ute Glaser
Nevelni egyszerıen is lehet
Több mint 200 jól bevált ötletet és
trükk - többek között - hogyan
vegye rá konok, házifeladat-kerülő
csemetéjét az együttműködésre…
Melyik szülő ne tudná, hogy gyermekeinknek
az esetek többségében egészen más elképze-
lésük van a dolgok menetéről, mint nekünk?
A szigornál, kényszernél és szidásnál sokkal
hatékonyabb a következetesség és a hig-
gadtság egy csipet humorral fűszerezve. 

Kötve, 191 oldal, 22 x 16 cm, Ára: 12,50-€

Kimerült szülŒk
Kiút a családi mókuskerékből…
Ez a könyv a szülők mindennapi problé-
máit veszi górcső alá, a túlterheltség és
kiégés okainak ered a nyomába, és segít
abban, hogy reális elképzeléseket alakít-
sunk ki a családi életről.
18 gyakorlati “fogódzóból” áll az a kon-
cepció, amely hasznos segítséget nyújt
mind a szülők és gyerekek, mind a férj és
feleség közötti kapcsolatban, amelyek
károkat szenvedhetnek a nehéz családi
szituációkban.

Fűzve, 168 oldal, 24 x 15 cm, Ára: 11,50-€

A könnyek útja
Gyász? Gyászol? Gyászolunk…
Ez a könyv gondolkodásra biztatja Önt a
veszteség - egy szeretett személy elveszté-
se, egy kapcsolat felbomlása, valamely
értékesnek tartott dolog végleges eltűnése
feldolgozásának szakaszairól, a valóság-
gal való szembenézés szükségességéről,
és arról, hogyan találhatja meg a gyász-
ban az életének gazdagító oldalát. 

 Kötve, 225 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 11,50-€

Angol társalgási kézikönyv
Fűzve, 126 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 4,00-€

Német társalgási kézikönyv
Fűzve, 123 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 4,00-€

Rendelési kód:061
2,99 Eur

Rendelési kód:060
2,99 Eur

Rendelési kód:056
10,99 Eur

Rendelési kód:062
13,99 Eur

Rendelési kód:063
10,99 Eur Rendelési kód:064

11,99 Eur

Rendelési kód:058
4,99 Eur

Rendelési kód:059
10,99 Eur

Rendelési kód:057
11,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

Bérletárusítás 2014. augusztus 11-től
Tel.: +421 (35) 7908 113 / Fax.: +421 (35) 7908 142
E-mail: ozgyin.erika@jokai.sk, tiket@jokai.sk
A színház a műsor és szereposztás 
változtatásának jogát fenntartja!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Bagdy EmŒke - Böjte Csaba 
Hidak egymáshoz
Minden egyes konfliktus lehetőség arra,
hogy átmenetileg vagy akár eltávolod-
junk egymástól – ám megfelelő kommu-
nikációval egészen más eredményre is
juthatunk. Ráadásul így nemcsak a 
kapcsolat, de a vitás helyzet kimenetele is
jóval kedvezőbb lehet.

Fűzve, 181 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 8,50-€

Feldmár András
Most vagy soha
Ha én nem állok ki magamért, ki fog kiállni értem?
Ha csak magamért fáradozok és állok ki, mit érek
én? És ha ezeket a dolgokat nem most teszem,
akkor mikor?

A kötet az öntörvényű, szókimondó és széles látó-
körű pszichoterapeuta szerzője pszichológusok, filo-
zófusok, teológusok történeteiből, saját életéből és
praxisából merít, hogy válsághelyzeteinkre, félelme-
inkre, függőségeinkre és útkereséseinkre.

Kötve, 119 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 11,50-€

Noah St. John
A siker titkos kódja
7 rejtett lépés a nagyobb gazdagság és
boldogság felé
A siker titkos kódja annak benső felfedezéséről szól,
amivel mindvégig tisztában kellett volna lennünk -
hogy valóban hatalmas lények vagyunk korlátlan
lehetőségekkel. Lépésekből álló megközelítésmódja
segít kialakítanod azt az életet, melyet szeretnél és
megérdemelsz.

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

Antónia Maãingová
Egye magát karcsúra!
Ha karcsú akar lenni, tele energiával, jó testi-
lelki erőnlétben, s mindenekelőtt EGÉSZSÉGES
is, akkor változtassa meg táplálékához való 
viszonyát! TÁPLÁLKOZÁSUNK TESZ
BENNÜNKET AZZÁ, AMIK VAGYUNK!
A könyvből megtudhatja az egészséges táplál-
kozás alapjait. Az EGYE MAGÁT KARCSÚRA
könyv olyan egészséges recepteket tartalmaz,
melyek tökéletes irányt mutatnak a megfelelő
táplálkozáshoz.

Fűzve, 189 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:075
7,99 Eur

Rendelési kód:074
10,99 Eur

Rendelési kód:073
6,99 Eur

Rendelési kód:076
9,99 Eur

Waffen SS
Hitler Elit Hadserege

A rémálom vészjósló, fekete-ruhás
figurái, a hitleri Waffen SS páratlan
és sötét helyet foglal el a német tör-
ténelemben. A törvénykönyvük
megkövetelte a bátorság és kegyet-
lenség halálos kombinációját és Ők
a felelősei a náci időszak legrette-
netesebb bűntényeinek.

Játékidő: 50 perc,  Ára: 7,50-€

Gestapo
Hitler Állami rendŒrsége

Hermann Göring, Titkos Állami
Rendőrsége azzal a feladattal lett
megbízva, hogy letartóztassa és
információt kényszerítsen ki a
Birodalom ellenségeiből. Az igaz-
ságszolgáltatás minden hatalma a
kezében összpontosult. A század
egyik igazi horror történetének
impozáns beszámolója.

Játékidő: 50 perc, Ára: 7,50-€

“PROBLÉMAMEGOLDÓ” KÖNYVEK ÚJ!
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Földi Pál
Görög-Perzsa háborúk
Gigászok, félistenek... – az ókori világ legkiemelke-
dőbb háborújának története...

A népek életében, akár a természetben, bekövet-
keznek olyan hatalmas, földrengésszerű változá-
sok, amelyek meghatározzák sorsukat, jövőjüket.
Ilyen volt a félelmetes árnyékként terjeszkedő,
ókori Pezsa Birodalom nyomulása, ami 8 Kr. e. VI.
és V. század fordulóján végveszélybe sodorta a
páratlanul diadalmas hellén kultúrát. 

Fűzve, 188 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:069
2,99 Eur

Földi Pál
Hannibál 
a kapuk elŒtt
Hannibál - Karthágó legnagyobb
győzelme és legsúlyosabb veresége
egyaránt az ő nevéhez fűződik…
Ő volt az, aki harcra idomított ele-
fántjaival átkelt a járhatatlan
Alpokon, aki a cannaei csata után
egy percig a kezében tartotta a világ
sorsát, és akinek a közeledtére a ret-
tenthetetlen rómaiak rémülten kiál-
tottak fel: Hannibal ante portas! 

Fűzve, 203 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Fási Katalin
Talp-, kéz- és fül-
masszázs
Œsi gyógymódok
A kötet segítséget nyújt az életerő
megőrzéséhez, a betegségek
leküzdéséhez, a benne közölt
ismeretek révén mozgósíthatjuk
saját gyógyító erőnket, feloldhat-
juk feszültségeinket, csillapíthat-
juk testi fájdalmainkat.

Fűzve, 176 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Nemere István
Az év könyve 2014
Az utóbbi 2500 évben sok
minden történt, aminek
fordulóját ünnepelhetjük
vagy gyászolhatjuk 
2014-ben.
Nevezetes emberek születtek és
hal  tak, szerették vagy gyűlölték
egymást, fontos események 
zajlottak

Fűzve, 139 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Gerinc ABC
Túlzás? - Egészsége egyik
alappillére a gerince 
épségének megtartása vagy 
helyreállítása! 
A könyv ezt a témát járja körül a tar-
táshibák felismerésétől és javításától
kezdve a leggyakoribb rendellenessé-
gek ismertetésén és gyógymódján át
a táplálkozási és életviteli tanácsokig.
Kiegészítik mindezt torna- és jógagya-
korlatok, az otthoni gyógyítás mód -
szerei és a lazításhoz adott tippek.

Fűzve, 189 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:065
2,99 Eur

Rendelési kód:067
2,99 Eur

Rendelési kód:068
2,99 Eur

Rendelési kód:066
2,99 Eur

Maria Treben könyvei - 12 kötet - díszdobozban!

Rendelési kód:072
3,99 Eur

Rendelési kód:071
3,99 Eur

DVD

DVD

Fűben-fában orvosság… 
Isten patikárusának könyvei egy-egy betegségre
koncentrálva mutatja be Önnek a leginkább 
alkalmazható gyógymódokat, gyógynövényeket.
12 káprázatos AKCIÓS válogatás!
Stressz a mindennapokban

Fejfájás és migrén

Gyomor- és bélbetegségek

BŒrbetegségek

Szív- és érrendszeri betegségek

Sebek és sérülések

Légúti betegségek

Az allergia

Férfibetegségek

Gyermekbetegségek

NŒi betegségek

Egészséges táplálkozás 
gyógynövényekkel                 Ára: 32,00-€Rendelési kód:070

15,99 Eur

AKCIÓ
!

-50%
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Georgia Cates: A fájdalom szépsége
Jack McLachlan iparmágnás a borászat nagyágyúja, egyben
Ausztrália legkapósabb agglegénye. Sikerei és vagyona
miatt nem ismeretlenek számára a romantikus kapcsolatok
bonyodalmai, s a zűrös helyzetek elkerülése érdekében
extrém szabályok szerint randevúzik. A maga egyszerűségé-
ben, kötöttségek nélkül élvezi a gyönyörű hölgyek társasá-
gát. Kapcsolatait üzleti megállapodásként kezeli, minden
egyes alkalommal ugyanolyan feltételek szerint. Nincs hoss-
zú távú kapcsolat. Nincs valódi személyazonosság. Az ő játé-
ka, az ő szabályai. 

Fűzve, 429 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€

TIFFANY
Nicola Marsh: Szerelem a múzeumban
Ez sem kezdődik valami jól, gondolja a szexi Beth, amikor első
munkanapján elkésik, kissé ingerült főnökét, az új múzeumi-
gazgatót pedig az egyik alkalmazottnak véli. És ez még nem
minden, a lány egyre-másra követi el a baklövéseket… 

Tawny Weber: Kézikönyv csajoknak 
Négy barátnő kézikönyvet ír arról, hogyan kell izgalmas életet
élni. Egyikük, Gia az ötleten felbuzdulva elhatározza, hogy
valóra váltja legvadabb erotikus álmait. Ám ehhez természe-
tesen partnerre van szüksége: kollégáját, a jóképű és vonzó
Luke-ot választja ki erre a szerepre… 

Fűzve, 304 oldal, 17 x 11 cm, Ára: 7,50 €

Susan Wiggs
MielŒtt átölel az éj
Reggel. Nagy porfelhőt és érzelmi viharokat
kavarva érkezik meg Jessie Ryder a szülőházá-
ba, a Sas-tó partjára. Tizenhat évvel ezelőtt
örökbe adta a nővérének újszülött kislányát,
Lilát, de azt már nem kötötte a testvére orrára,
ki a gyerek apja. És erre nagyon jó oka volt!
Délben. Lilát és a barátait súlyos baleset éri, és a
felnőttek válaszút elé kerülnek: vagy elárulják a
titkaikat, vagy elhallgatják örökre. Jessie-vel
fotóskarrierje csúcsán lesújtó diagnózist közöl
az orvos: nemsokára meg fog vakulni. Este. A tó
túlsó partján lakó pilóta, Dusty Matlock hiába
próbálja eltitkolni a nyilvánosság elől kislánya
születésének borzalmas körülményeit, a sajtó
ott liheg a nyomában. Végül beleegyezik, hogy
találkozik egy tehetséges fotóriporterrel, aki épp
a tó túlsó partján lakik

Fűzve, 238 oldal, 19 x 12 cm, Ára: 9,50 €

Melissa Moretti
SzélhámosnŒ
Az első férfi, aki elég különös módon ismer-
kedik meg Lenával, egy idő után egyre furc-
sább dolgokat tapasztal. A titokzatos hölgy-
nek csak keresztneve van, nincs telefonszá-
ma, csak akkor találkozhatnak, ha a nő is
úgy akarja. Hogyan lehet, hogy az asszony-
nak több neve és több lakása is van? A mun-
kahelyén mások után kémkedik, egyszerre
több férfi nyüzsög körülette….

Fűzve, 195 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50 €

Brenda Joyce
Vándor szívek
Kevés olyan művelt, szép fiatal hölgy él
Londonban, mint Arielle de Warenne. Ám
ha tapasztalt nő lenne, messziről elkerülné
Emilian St Xavier vikomtot, aki ugyan gaz-
dag és vonzó, de veszélyes és bosszúvágyó
is. Anyja révén a férfinak cigány vér folyik
az ereiben, s egy napon úgy dönt, hogy
gyökereit kutatva csatlakozik egy vándor-
karavánhoz... 

Fűzve, 384 oldal, 17 x 12 cm, Ára: 9,50 €

Syndie Maison

Mi ketten és a remény 

A bájos gyermek, Sharon harmonikus család-
ban él anyjával és apjával, élete átlagosnak
mondható. Ám apja elvállal a bankban egy biz-
tonsági őri állást, és egyetlen szemtanúja lesz a
nagyszabású Piccoló-féle rablótámadásnak.
Becsülete úgy kívánja, hogy feladja a rablógyil-
kosokat, akikkel leszámol a rendőrség. Főnökük
vérbosszút esküszik, mielőtt eltűnik a pénzzel… 

Fűzve, 190 oldal, 18 x 11 cm, Ára: 3,50 €

Syndie Maison
ÉvŒdŒ szerelem
Ki a Mester és ki a tanítvány?
Mi történik, ha két különböző világlátá-
sú író egymás útjába akad? Ha egyik
nő, másik férfi? Ha egyik romantikus
lelkületű, másik kemény cinikus? Hát
bizony izgalmas, kalandos, fordulatok-
kal teli, néhol drámai dolgok történnek,
mert van egy nagyon is közös vonásuk:
mindkettő akaratos, és állhatatosan
bizonyítani szeretnék igazukat egy-
másnak... 

Fűzve, 190 oldal, 18 x 11cm, Ára: 3,50 €

Danielle Steel
Meghallgatott imádságok
Faith Madison a gazdagok irigylésre méltó
életét éli Manhattanben bankár férje oldalán.
Két lányt nevelt fel, s mindvégig teljesítette a
feleség és anya feladatait. Ám a szíve mélyén
olyan titkot őriz, amelyet senkivel nem oszthat
meg. Mostohaapja váratlan halála változtatá-
sokkal és felismerésekkel teli úton indítja el a
nőt. Elszánja magát, hogy valóra váltja régi
álmát és beiratkozik a jogi egyetemre – férje
heves tiltakozása ellenére. 

Fűzve, 339 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,00-€

Monika Peetz
Keddi nŒk
Caroline, Eva, Estelle, Kiki és Judith belevaló
kölni nők, akik egy francia nyelvtanfolya-
mon barátkoznak össze. Levizsgázni ugyan
csak egyikük tud, de a barátság megma-
rad, tizenöt éven át minden hónap első
keddjén együtt vacsoráznak a Le Jardin
étteremben, beszélgetnek, megosztják egy-
mással kisebb-nagyobb gondjaikat,
örömeiket, nyaranta pedig elutaznak egy-
egy hosszú hétvégére.

Fűzve: 351 oldal, 21cm x 13,50 cm, Ára: 12,50 €

Danielle Steel
Titkok
Egy könyv, amely nem borzaszt, nem
rémít, nem fenyeget. Egy könyv, amely
azoknak íródott, akik szeretik a szépet. A
szép embereket, a szép szerelmeket, a
szép lakásokat, ruhákat, ékszereket. Egy
holywoodi filmforgatás. Itt kezdődik
minden… - együtt van – MINDEN..

Fűzve, 332 oldal, 20cm x 12 cm, Ára: 6,00-€

Susan Mallery
Egy csepp méz
Nicole Keyes boldog lenne, ha a magáné-
lete csak feleannyira lenne sikeres, mint a
sütödéje. Nem elég, hogy csalódnia kellett
a férfiakban, még a húga is borsot tör az
orra alá. Amikor azonban találkozik egy
jóképű, sportos és vonzó férfival, fura
alkura szánja el magát… 

Fűzve, 304 oldal, 20 x 11 cm, Ára: 11,50 €

FejŒs Éva
Mert nekünk szeretnünk kell egymást
A tizenhat éves különc és érzékeny Lilian megtalálja az ajtót,
és átlendül álmai világába, oda, ahol a fiú, akivel régóta
elválaszthatatlan barátok, végre beleszeret. Ahol a fiú néma
kisöccse megszólal, ahol Ádám, a félszeg optikus után bom-
lanak a nők, és Anna, akit kedvesen őrült családja támogat
abban, hogy ismét magára találjon egy fájdalmas elválás
után, végre megtanul elengedni. De mi lesz, ha nem találják
meg a visszautat? Vajon segít rajtuk a japán mangarajzoló, a
bölcs oroszlánidomár vagy a titokzatos fénylány? Nem lehet-
ne örökre ott maradni, ahol minden jó?

Fűzve, 530 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50 €

2
regény
1-ben!

Rendelési kód:077
11,99 Eur

Rendelési kód:078
2,99 Eur

Rendelési kód:079
11,99 Eur

Rendelési kód:080
2,99 Eur

Rendelési kód:084
2,99 Eur

Rendelési kód:082
2,99 Eur

Rendelési kód:083
2,99 Eur

Rendelési kód:081
6,99 Eur

Rendelési kód:085
11,99 Eur

Rendelési kód:088
10,99 EurRendelési kód:087

8,99 Eur

AKCIÓ!-50%

ÚJ!
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Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

3 szerzŒ - 3 bestseller
3 fergeteges éjszaka...

Rendelési kód:086
8,99 Eur
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Robin Cook: A gyötrelem éve
A kezdő orvos kitartóan küzd a folyton csukló
Mr.Roso vagy a megállíthatatlanul vérző
Mrs.Takura életéért, újraélesztésekkel próbálkozik
és szülést vezet le egymaga, vizsgál, varr és seb-
kampókat – napi huszonnégy órán át -, ám min-
dez kevés az üdvösséghez.

Sidney Sheldon: Istenek malmai
Mary Ashley, a Kansasi Állami Egyetem harmincöt
éves, csinos és okos politológia tanára, a kelet-
európai országok kiváló ismerője egy amerikai
szaklapban cikket ír, amely fölkelti az Egyesült
Államok elnökének figyelmét…
Fűzve, 2 x 342 oldal, 18 x11 cm, Ára: 10,00 €

Harsányi Zsolt
Mathias Rex
Meghalt Mátyás – oda az Igazság…
Nem csupán az álruhában járó, keménykezű,
de igazságos uralkodót, a legendás Mátyás
királyát ismerheti most ebben a történelmi
kalandregényben, hanem a nemzeti király
mítoszát is összekapcsolja a történeti való-
sággal. Mátyás harcra és tudományra neve-
lődött: országa első bajvívója, s  gyors észjá-
rása tudósokat megszégyenítő. Mátyás erős
hadsereget, fejlett gazdaságot, virágzó tudo-
mányt és művészetet akart. Titkos álma haj-
tja egyre nyugat felé, miközben jól látja a
török veszedelmet is...

Fűzve, 642 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 12,50 €

James Swallow
24 Élj egy új napért!
Deadline
Egy órája Jack Bauer szövetségi ügynök első
számú közellenséggé vált. Ha életben akar
maradni, ki kell jutnia az országból, és erre
már nem maradt valami sok ideje.
Jacknek nincsenek segítőtársai, és nem
maradt hely sem, ahová mehetne; már csak a
saját eltökéltsége hajtja előre. Egyetlen dolog
tiszta a számára: be kell tartania a lányának,
Kimnek tett ígéretét. Megesküszik, hogy még
egyszer, utoljára elmegy hozzá, és mielőtt
örökre eltünteti magát, elmondja neki, men-
nyire szereti…
Fűzve, 375 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Michalle Moran
Az eretnek királyné
Történelmi kalandregény a – NEFERTITI –
szerzőjétől! Képtelen lesz letenni!
Amikor családja áldozatul esik a thébai
királyi palotában kiütött tűzvésznek, az
eretneknek kikiáltott királyné, Nefertiti
unokahúga, a gyermek Nofertari marad
a XVIII. dinasztia utolsó élő sarja. A her-
cegnő felcseperedve nem másba lesz
szerelmes, mint a trónörökös
Ramszeszbe, a majdani nagy fáraóba.
Ramszesz nagynénje féltőn és minden
praktikát bevetve egyengeti a lány útját,
hogy királynéjaként, majd főfelesége-
ként együtt uralkodhasson II.
Ramszesszel. 
Fűzve, 391 oldal, 22 x14 cm, Ára: 11,50 €

Scott Oden
Kairó oroszlánja
Az - Ezeregyéjszaka meséi - és egy 
-hollywoodi szuperprodukció - ötvözete…
Az időtlen Nílus partján, aranytól és drága-
kövektől csillogó palotájából irányítja inga-
tag birodalmát az ifjú Fátimida kalifa. Kairó
az árulás és ármány melegágya.  Egyiptom
számtalan sebből vérzik. És a vérszagra,
akár a cápák, gyülekezni kezdenek ellensé-
gei: Damaszkusz muszlim szultánja a hit
védelmében, Jeruzsálem keresztény királya
saját kapzsiságát kielégítendő, egyszerre
indítja el csapatait az ősi birodalom ellen.

Fűzve, 435 oldal, 22 x14 cm, Ára: 12,50 €

John Sandford
Lenyúlt préda
...A család minden tagja, apa,
anya, két gyerek, de még a kutyák
is brutálisan lemészárolva…
Lucas Davenport jó néhány gyilkossági
helyszínt látott már, de ez minden eddiginél
iszonyatosabb volt. Minnesotai családi ház,
benne a család, és a család minden tagja,
apa, anya, két gyerek, de még a kutyák is
brutálisan lemészárolva, a falon pedig vérrel
odamázolva a felirat: VISZAGYÖVÜNK. Így.
Valami nem stimmel itt, de nagyon nem… 

Fűzve, 430 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€
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3 kötet
együtt

Rendelési kód:100
11,99 Eur Rendelési kód:102

10,99 Eur

Rendelési kód:105
11,99 Eur

Rendelési kód:104
10,99 Eur

Rendelési kód:103
11,99 Eur

Leo Kessler
Az asszaszínok völgye
1943, a nagyhatalmak a teheráni konferenciára
készülnek. Hogy megakadályozza ezt, Hitler
Harkovból a Teherán melletti Asszaszínok völgyé-
be küldi az Edelweiss Rohamosztagot… 

Fekete lovagok
Az Első Stuka Század félelmetes harcosait, a
Fekete Lovagokat most a franciaországi hadjárat-
ba veti be Heinrich Himmler – De la Maziére egy-
ségének először a luxemburgi határ közelében
fekvő Gmuend falucska melletti folyócskán átívelő
pontonhidat kell lebombázniuk.

Fűzve, 2 x 249 oldal, 20 x12 cm, Ára: 10,00 €

Robert Ludlum
Bourne a kötelesség
A férfiban, akit Jason Bourne kiment a
fagyos tengerből, már alig van élet...
Amikor magához tér, nem tudja meg-
mondani, ki ő és miért lőttek rá. Aztán
kiderül, hogy a Moszad egyik ügynöke,
Rebeka olyannyira eltökélten meg akarja
találni ezt a férfit, hogy még a cégével is
megszakítja a kapcsolatot...
Fűzve, 502 oldal, 18 x 11cm, Ára: 11,50 €

Stephen King
Joyland
Egy vidámparki mutatványnál némi vér
egyáltalán nem szokatlan…
Devin Jones, miután elvégezte a harmadik
tanévét az egyetemen, a nyári szünetben
egy észak-karolinai tengerparti vidámpark-
ban vállal munkát. Éppen válságban van:
elhagyta a barátnője, és egyáltalán nem
tudja, mihez kezdjen az életével. A vidám-
park- Joyland sötét titkokat rejt...
Fűzve, 319 oldal, 20 x12 cm, Ára: 11,50 €

Rendelési kód:097
10,99 Eur Rendelési kód:098

4,99 Eur

Rendelési kód:099
10,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Parti fasor 74.
Fűzve, 368 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 6,00-€

Pelikán köz 311.
Fűzve, 368 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 6,00-€

Búcsú az Orgona utcától
Fűzve, 368 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 6,00-€

Áfonya tér 44.
Fűzve, 368 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 6,00-€

Futórózsa utca 204.
Fűzve, 368 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 6,00-€

Napsugár út 92.
Fűzve, 368 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 6,00-€

KikötŒ sor 50.
Fűzve, 368 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 6,00-€

Világítótorony út 16.
Fűzve, 368 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 6,00-€

Rendelési kód:090
2,99 Eur

Rendelési kód:089
2,99 Eur

Rendelési kód:092
2,99 Eur

Rendelési kód:091
2,99 Eur

Rendelési kód:094
2,99 Eur

Rendelési kód:093
2,99 Eur

Rendelési kód:096
2,99 Eur

Rendelési kód:095
2,99 Eur

1+1
ingyen

1+1
ingyen

Debbie Macomber - NR1. Világszerte!

Romantikus Zsákbamacska!

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

Rendelési kód:101
4,99 Eur

ÚJ!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Sztanev Bertalan
BorkedvelŒk kézikönyve
A legjobb, ha ezt a könyvet egy palack bor társaságában
veszi a kezébe, így az olvasottak érzékszervei számára is
megelevenedhetnek. A kézikönyv lehetőséget ad Önnek arra,
hogy a boros polcok előtt eltöltött ideje ne felesleges járká-
lással teljen, a címkén található információk segítséget
nyújtsanak a sikeres választáshoz. A Borkedvelők kézikönyve
hét jól elkülönülő részben vezeti Önt végig a szőlődomboktól
egészen a borospohárig. 
Fűzve, 248 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€

Gyulai Ferenc
Halszerelem
Igen, a halakról, a horgászokról szól ez a
könyv. Szívből ajánljuk hát a halak sze-
relmeseinek; ha még csak „kicsit szerel-
mesek”, akkor azért, hogy kiteljesedhes-
sen ez a mámoros kapcsolat, ha viszont
nagy már a szerelem, akkor azért, hogy
ne lankadjon! 

Fűzve, 430 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,00-€

Poénvadászat 1-2
Skandináv rejtvények
A legújabb, legszórakoztatóbb, egyszerű vál-
tozatos rejtvények! Garantált kikapcsolódás,
merüljön el a rejtvényekben – és lazítson,
mert megérdemli!

Fűzve, 95 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Magyar vadászösvényeken
Mi is a vadászat? “Nem az ölési, a pusztítási
vágy kiélése, hanem az ember és a természet
kapcsolata, szeretete a lényege!” 
Ajánljuk e könyvet a nagyközönségnek, a ter-
mészet iránt fogékony, érdeklődő - gyerektől
aggastyánig – olvasóknak, sőt a vadászati sza-
kembereknek is.

Fűzve, 368 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 15,00-€

A gasztronómia újabb 
felejthetetlen pillanatai!
• Erdélyi ételek
• Különleges köretek
Fűzve, 2 x 30 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:107
3,99 Eur

Rendelési kód:108
2,99 Eur

Rendelési kód:109
7,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

NAGY rejtvényfejtŒ lexikon
Ugye Önnel is előfordult már, hogy rejtvényfejtéskor lexiko-
nokkal, szótárakkal, térképekkel bástyázta körül magát?
Megszűnhet a könyvkupac, időt takaríthat meg, és új ismere-
tekre tehet szert, ha legújabb kiadványunkat fogja használ-
ni! A kézikönyv tartalmaz minden olyan információt, adatot,
ami a rejtvényfejtéshez kell. 
Tanuljon játszva, töltse kellemesen a szabadidejét!

Kötve, 160 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 10,00-€

Horváth Ilona
Szakácskönyv
Micsoda? Ez az alapszakácskönyv MÉG
mindig nincs meg Önnek?
A magyar gasztronómia alapműve.
Generációk tanultak és tanulnak belőle
sütni-főzni, segítségével elkészítheti a
tradicionális magyar konyha remekeit.
Fűzve, 479 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 6,50-€

Agyturbó
Agyműködést serkentő receptek gyerekek-
nek! Mitől lesz a gyerek intelligensebb?
A könyv több mint 100 speciálisan kifejlesz-
tett receptet tartalmaz, amelyek finomak,
könnyen elkészíthetőek és kedvére vannak 
a gyermekeknek, így könnyebb lesz a szülők-
nek a kiegyensúlyozott, egészséges, agyser-
kentő tápanyagokkal teli étrend biztosítása.

Fűzve, 127 oldal, 25 x 17 cm, Ára: 6,00-€

Rendelési kód:111
4,99 Eur

Vidám 
termésfigurák
Fűzve, 32 oldal, 24 x 16 cm, Ára:
4,50-€

Üveg- és 
porcelánfestés
Fűzve, 32 oldal, 20 x 17 cm,
Ára: 4,50-€

Ékszerek 
termésekbŒl
Fűzve, 32 oldal, 20 x 17 cm, Ára:
4,50-€

Papírdíszek és
füzérek
Fűzve, 32 oldal, 20 x 17 cm,
Ára: 4,50-€

Függönyök,
térelválasztók
Fűzve, 32 oldal, 20 x 17 cm,
Ára: 4,50-€

Quilling 
gyerekeknek
Fűzve, 32 oldal, 20 x 17 cm, Ára:
4,50-€

Kreativitás! - ami felszabadítja a lelkét! Próbálja ki Ön is!
Itt  van az ősz. A kötetekben sok-sok ötletet mutatunk be különböző anyagok felhasználásával, amelyeket akár egyedül is, 

de a kisebb gyerekeknek pedagógusok, illetve mi szülők segítségével elkészíthetünk!

Rendelési kód:115
1,99 Eur

Rendelési kód:114
3,99 Eur

Rendelési kód:116
1,99 Eur

Rendelési kód:118
1,99 Eur

Rendelési kód:117
1,99 Eur

Rendelési kód:119
3,99 Eur

Rendelési kód:110
4,99 Eur

2 kötet
együtt

Rendelési kód:112
2,99 Eur

Rendelési kód:113
2,99 Eur

Rendelési kód:106
11,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50% AKCIÓ!

-50% AKCIÓ!

-50% AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Pappné Dr.-Boruzs-Jacsmenik
ÃsztŒl Œszig a kiskertben
Lehet a célunk a hobbikertészkedés, a sza-
badban végzett kellemes munkálkodás,
vagy a családunk ellátására termesztünk
zöldséget, gyümölcsöt, esetleg csak pihe-
nőkertként használjuk a kertünket, bármi-
kor szükségünk lehet valamilyen informáci-
óra, szakmai tanácsra kerti tennivalóinkat
illetően.
Fűzve, 160 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Locsmándi - Vasas
Gyıjtsünk gombát, 
erdŒn, mezŒn!
Gomba. Ez a bűvös szó szinte minden
embernek megmozgatja a fantáziáját. A
könyvben megtalálható 232 gombafaj
magában foglalja a hazánkban fellelhető,
étkezési szempontból fontos gombafajokat
és mindazokat a mérges gombákat, amely-
ekkel ezek összetéveszthetők. 

Fűzve, 200 oldal, 16 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Boruzs Jánosné
Házi tartósítás 
Nap érlelte finomságok télire…
Ki ne szeretné felidézni a nyár gyümölcseinek és
zöldségeinek zamatát a zimankós tél idején?
Ha szeretnénk hosszabb időre megőrizni a
nyári ízek világát, nincs más dolgunk, mint
eltenni télire kedvenc finomságainkat. Akár
zordabb hónapokban is meg tudjuk örvendez-
tetni családtagjainkat valamilyen házilag eltett
gyümölccsel, zöldséggel.
Fűzve, 160 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Jacsmenik Gyula
SzŒlészet borászat a kiskertben
A gyakorlott kertészkedők közül bizonyára már sokan
megpróbálkoztak csemegeszőlő vagy borszőlő ter-
mesztésével, és egyre többen akadnak olyanok, akik
házi bor készítésébe is belevágtak. Egy kerttulajdonos
számára kevés nagyobb büszkeség lehet, mint hogy a
szőlője telepítésétől, gondozásától kezdve a szüreten
át a saját, zamatos borának megkóstolásáig végig-
követheti munkája gyümölcsének kialakulását.
Fűzve, 160 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Varrás kezdŒknek és haladóknak
Fog ez menni... 
Varrás - a tökéletes és türelmes útmutató, amire
szüksége van. Megtanulhatja, hogyan kell a tűt
befűzni, milyenek a kézi és gépi öltések, így gyorsan
magabiztos lesz. Az egyszerű, lépésről lépésre bemu-
tatott munkafolyamatok mindent megmagyará-
znak. Tanácsok és emlékeztetők segítenek, hogy
kijavíthassa, ha valamit elrontott. Hamarosan fog ez
menni… 

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

Egészséges ételek 
Több mint 100 könnyű leves, gyors és olcsó főétel, zöldsé-
ges finomság! Többek közt megtudhatjuk, hogyan 
készül a Brokkolifasírt paprikaraguval, a Szezám -
palacsinta csírás töltelékkel, vagy az Almás csirkemáj.

Tepsis ínyencségek 
Megunhatatlan zöldséges és húsos rakott ételek, édes és
sós felfújtak, pizzák és lepények
Több mint 100 zöldséges és húsos rakott étel, édes és sós
felfújt, pizza és lepény recept. Többek közt megtudhat-
juk, hogyan készül a Fahéjas puding, a Diós mézes, a
Római pizza,vagy a Tepsis karfiol.

Fűzve, 2 x 155 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 8,00-€

Christina Knebel
Hagymás virágok
A kiadvány hobbikertészeknek ad
útmutatót kerttervezéshez, növényter-
mesztéshez, növényápoláshoz, és a ter-
mények feldolgozásához. A könyv
bevált módszereket és hasznos ötlete-
ket ismertet, amelyeket a kezdő és
haladó kertészek egyaránt sikerrel
hasznosíthatnak.

Fűzve, 59 oldal, 20 x 17 cm, Ára: 8,00-€ 

Pilates kezdŒkenk
Alakítsa át testét csupán naponta pár perc alatt 
– és érezze magát fiatalabbnak  Élvezze ki minden percét,
inspirálja és bátorítsa önmagát egy jobb, egészségesebb
élet felé vezető úton! Minden egyes edzést úgy terveztek
meg, hogy erősítse az izomzatot, javítsa az izmok tónusát,
energiát adjon, és elevenséggel töltse el Önt!

Játékidő: 140 perc, Ára: 8,00-€

ZsírégetŒ edzésprogram 
Javítsa az anyagcseréjét, égesse el a kaló-
riákat és csökkentse a teste zsírtartalmát,
ennek a szórakoztató, minden edzettségi
szint számára megfelelő gyakorlatsornak
a segítségével. 

Játékidő: 83 perc, Ára: 8,00-€

Rendelési kód:127
12,99 Eur

Arnold Schwarzenegger
A testépítés nagy enciklopédiája
Nemcsak a testépítés elitjének, de minden olyan
sportember számára, aki valamilyen formában
súlyzós edzést végez, ez a könyv valóságos biblia -
nélkülözhetetlen, ugyanakkor elengedhetetlen.
A kötetben Arnold számos edzési, táplálkozási, ver-
senyzési, sportpszichológiai és sportorvosi irányvo-
nallal ismerteti meg az olvasót. A remekül megírt,
tartalmas szöveget számos illusztráció egészíti ki; a
könyv lapjairól korunk nagy body building sztárjai
köszönnek ránk.
Fűzve, 800 oldal, 28 x 21 cm, Ára: 18,00-€

Rendelési kód:131
15,99 Eur

Rendelési kód:121
2,99 Eur

Rendelési kód:120
2,99 Eur

Rendelési kód:124
10,99 Eur

ErŒsítŒ edzésprogram 
Egy remek gyakorlatsor, ami alakítja és for-
málja felsőtestét, erősíti csípőjét valamint
javítja az izmok tónusát. Miután megmoz-
gatta a felsőtestét, a derék alatti izmok
következnek. Nézzen ki jól és érezze jól is
magát!

Játékidő: 96 perc, Ára: 8,00-€

Rendelési kód:122
2,99 Eur

Boruzs János
Hasznos tanácsok 
hazai gyógynövényekhez
Napjainkban egyre többen fordulnak a termés-
zet patikájához, a gyógynövényekhez azért,
hogy segítségükkel enyhítsenek különféle tüne-
teiken, betegségeiken, sőt az egészség megőr-
zésére is alkalmasak. 

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

Rendelési kód:123
2,99 Eur

1+1
ingyen

DVD DVD DVD

Rendelési kód:128
3,99 Eur

Rendelési kód:129
3,99 Eur

Rendelési kód:130
3,99 Eur

Rendelési kód:126
3,99 EurRendelési kód:125

3,99 Eur

Adja át magát egy könnyen követhető  és élvezetes Pilates programnak! Erősítse kar, lább, váll és csípő izmát! 

FORMÁLJA ÁT A TELJES TESTÉT!

GYAKORLATI ÚTMUTATÓ - MIT? MIKOR? HOGYAN?

AKCIÓ!

-50%AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

ÚJ!
ÚJ!
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ÓRIÁSI VÁLASZTÉK 

gyümölcsfákból, 

évelő dísznövényekből, 

rózsákból, 

virághagymákból és 

kerti kiegészítőkből.

Nagy, Kertészeti Webáruház

Szenzációs
kúszóeper
Hummi®

Réka 
Fürtös áfonya

VITAMINBAN 
GAZDAG

TÉLÁLLÓ

DÉZSÁBA
IS TEHETŐ

Sieberz s.r.o.
Nagy kertészeti online áruház

Széchenyiho ul. 2000/11, 929 01 Dunajská Streda

Tel.: 031 550 05 05, Fax: 031 550 05 05

e-mail: info@sieberz.sk

www.sieberz.sk

Liliomvirágú
tulipán színkeverék

4  színes, 
illatos tearózsa

ILLATOS

AKCIÓ!
Minden kedves olvasó 1 db 0,5 literes 
DuoStar tápoldatot és egy pár kerti 
kesztyűt kap ajándékba, ha szeptember-
ben rendel, és a rendelésnél megadja az 
akciós kódot: 1402501

Oszlopos gyümölcsfák

mese mese mátka ...

Móra Ferenc meséi
Sündisznócska lovagol
Kötve, 30 oldal, 29 x 20 cm, Ára: 8,00-€

Benedek Elek meséi
Többet ésszel, mint erŒvel
Kötve, 30 oldal, 29 x 20 cm, Ára: 8,00-€

Arany László meséi
A kis kakas gyémánt félkrajcárja
Kötve, 30 oldal, 29 x 20 cm, Ára: 8,00-€

Móricz Zsigmond meséi
A török és a tehenek
Kötve, 30 oldal, 29 x 20 cm, Ára: 8,00-€

Rendelési kód:132
3,99 Eur

Rendelési kód:133
3,99 Eur

Rendelési kód:134
3,99 Eur

Rendelési kód:135
3,99 Eur

Füzesi Zsuzsa
Mondókáskönyv 2.
“Gyermekkorom távolából bukkannak elő ezek a
mondókák, szüleim emlékezete is felszínre hozott
néhányat, sokat pedig kis barátaimtól tanultam.
Ezeket gyűjtöttem össze, színes képeket gondol-
tam ki köréjük. Szeretettel nyújtom át nektek,
gyerekek. Lapozgassátok, nézegessétek! Kívánom,
hogy kedvetek teljék benne, akkor is, ha már isme-
rős szavakra leltek és akkor is, ha csupán most
ismerkedtek ezekkel a mondókákkal.”
Füzesi Zsuzsa

Kötve, 94 oldal, 29 x 20 cm, Ára: 8,00-€

Rendelési kód:136
3,99 Eur

A nagy meccs!
Térbeli mesekönyv igazi focijátékkal
Ismerkedj meg a csapatokkal! Figyeld az edzést!
Azután játssz te is!

Kötve, 6 oldal, 27 x 22 cm, Ára: 8,00 €

MenŒ csajok
Iskolai naptár 2014-2015
Jegyzetelj a határidőnaplódba és emellett meríts
számtalan ötletet, hogyan legyél igazi, menú
csajszi… Készíts házilag fagylaltot, készíts fülbe-
valót, kiegészítőt, kövesd a divatot!

Kötve, 130 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 7,50 €

Rendelési kód:140
6,99 Eur

ElsŒ dalocskáim
Ára: 3,50 €

ElsŒ altatóim
Ára: 3,50 €

Rendelési kód:137
2,99 Eur

Rendelési kód:138
2,99 Eur

AKCIÓ
!

-50%

AKCIÓ
!

-50%AKCIÓ
!

-50%

Leporellók a legkisebbeknek!

Rendelési kód:139
3,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

Nagy mesemondók meséi
A magyar meseirodalom legismertebb meseírótól - Arany László, Móricz Zsigmond, 
Móra Ferenc és Benedek Elek meséiből mutatunk most be egy-egy csokorra valót!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

ÚJ!
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Bogyó és Babóca kitızŒk

Bogyó és Babóca
matricák

Bogyó és Babóca
matricák

Bogyó és Babóca
mesekocka
Rakj ki 6 különböző képet, melyeken a
Bogyó és Babóca karakterek szerepelnek.

...pillangós madárka

John Green: Csillagainkban a hiba
A rákellenes csodagyógyszer összezsugorítja a tumort, és biztosít
még néhány évet Hazelnek, ám ő így is folyamatosan a végső stádi-
umban van, és a diagnózisában már megírták az élete utolsó fejeze-
tét. De amikor a támaszcsoportban megjelenő, isteni Augustus
Waters képében bekövetkezik a nem várt fordulat, Hazel történetét is
át kell írni. A csillagainkban a hiba mélyenszántó, vakmerő, pimasz és
kíméletlen mű, lélegzetelállító felfedezőút az élet és a szerelem kacag-
tató, vérpezsdítő és tragikus birodalmában.
Fűzve, 294 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 11,50 €

Veronica Roth: A beavatott
Egyetlen döntés, amelytől megváltozol

Beatrice Prior a távoli jövő Chicagójában él: az itteni társadalom öt cso-
portra tagolódik, melyek mindegyike egy-egy erény kiművelését írja elő

tagjai számára. Ők az Őszinték, az Önfeláldozók, a Bátrak, a
Barátságosak és a Műveltek. Az év egy bizonyos napján a mindenkori
tizenhat éveseknek el kell dönteniük, melyik csoporthoz kívánnak tar-

tozni. Ennek kell szentelniük életük hátralevő részét…. 

Fűzve, 429 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 11,50 €

Rendelési kód:145
10,99 Eur

Rendelési kód:147
3,99 Eur

Zenetörténet gyerekeknek
Varázslatos időutazás a zene világában
Különleges utazásra hívjuk a ZENERAJONGÓ gyermekeket a zene
birodalmába! Ebből a színes rajzokkal illusztrált kötetből betekintést
nyerhetsz a zene kialakulásának és fejlődésének világába. Reméljük,
e sok érdekes történet hatására közelebb kerülsz a zeneszerzőkhöz és
műveik megkedveléséhez. Remek, kiváló, játékos tudást biztosít ez a
könyv mindazoknak a kis művészeknek is, akik a zenei-művészeti 
alapiskolákat látogatják… 
Kötve, 31 oldal, 30 x 21 cm,
Ára: 8,00 €

Tudod-e?
Érdekes kérdések és válaszok gyerekeknek

Milyen idős a bolygónk? Mitől keletkezik dörgés és villámlás? Mi okozza
az ásítást? A teve vizet tárol a púpjában? Miért csörög a csörgőkígyó?

Hol van a világ közepe és a vége?... És még sok minden más!

Kötve, 63 oldal, 28 x 21 cm, Ára: 8,00 €

Rendelési kód:143
3,99 Eur

Rendelési kód:144
3,99 Eur

Geronimo Stilton
A rejtélyes tiramisu esete
Aznap este egy nagyon különleges rágcsálólánnyal volt találkozóm...
Patty Springgel! A randevú helyett azonban úgy esett, hogy
Mindenbebele Cincogó barátom belerángatott egy újabb különleges
ügybe. A Rágcsáliai Képtárból ellopták “A tiramisu győzelme” című
híres képet, és vele együtt szőrén-szálán eltűnt Egér-sziget legjobb res-
taurátora is... 

Fűzve, 109 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 4,50 €

Rendelési kód:146
10,99 Eur

Bartos Erika
Bogyó és Babóca rajzol
Kötve, 48 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 6,50 €

Bartos Erika
Bogyó és Babóca a levegŒben

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

Bogyó és Babóca I.
Játékidő: 65 perc, Ára: 10,00-€

Bogyó és Babóca II.
Játékidő: 65 perc, Ára: 10,00-€

Bogyó és Babóca
mesematiné

Rendelési kód:141
4,99 Eur

Rendelési kód:142
4,99 Eur

A katicakislány és a csigafiú 
legújabb kalandjai

Minden, ami Bogyó és Babóca...
Még több - játék, ruha, matica, táska, tányér...

www.konyvklub.sk

Kultusz könyvek!

Rendelési kód:148
5,99 Eur

Rendelési kód:149
5,99 Eur

DVD
DVD

Rendelési kód:152
2,49 Eur

Rendelési kód:154
2,99 Eur

Rendelési kód:155
2,99 Eur

1+1

3 db
együtt

3 db
együtt

Bogyó és Babóca 
bŒrönd 

Rendelési kód:153
7,99 Eur

Bogyó - plüssbaba Babóca - plüssbaba

Rendelési kód:150
9,99 Eur

Rendelési kód:151
9,99 Eur

Rendelési kód:156
10,99 Eur

Bogyó és Babóca birodalma

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50% AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!-50%

CSK_SEPT2014_Layout 1  8/26/14  10:28 AM  Page 13



Lépjen be
a design
világába

KONYHABÚTOROK

info@joer.sk
031 5524 115

www.joer.sk

KLASSZIKUSTÓL
a LUXUSIG

Rendelési kód:157
11,99 Eur

Rendelési kód:158
17,99 Eur

Rendelési kód:162
13,99 Eur

Rendelési kód:159
11,99 Eur

Rendelési kód:160
10,99 Eur

Paulo Coelho:
Házasságtörés
A világ első számú írójának legújabb
műve elementáris provokáció.
A harmincas éveiben járó Linda szeren -
csés és sikeres nő, akinek mindene meg-
van: szerető férj, gyerekek, család, gaz-
dagság. Belül mégis börtönnek érzi har-
monikus életét, majd ennek rabságából
mély apátiába süllyed. Ebből rántja ki egy
izgalmas, régi-új kapcsolat, egy népszerű
politikus személyében. 
Kötve, 304 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 12,50 

Margaret Mitchell: Elfújta a szél
Minden idők legnagyobb szerelmes regénye ! A
gazdag, déli földbirtokos lánya Scarlett O’Hara
minden ujjára kap udvarlót, de neki csak egy kell:
Ashley Wilkes. A férfi azonban mást vesz feleségül.
Scarlett bosszúból férjhez megy, éppen amikor
kitör az amerikai polgárháború. Az elkényeztetett,
magabiztos tizenhat évesből nagyon gyorsan fel-
nőtt lesz a háború szörnyűségei között. Egyet akar
csak: megtartani a családi birtokot. Három férj,
három 
gyerek, a beteljesületlen szerelem…

Kötve, 1180 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 19,50 €

Jennifer Chiaverini: Mrs. Lincoln varrónŒje
Elizabeth Keckley rabszolgasorba születik, ahonnan kitartó szorgal-

ma és tehetsége révén sikerül kivá-
sárolnia magát. Ezután nemcsak
hogy a washingtoni elit legfelka-
pottabb varrónője lesz, hanem
egyenesen a First Lady, Mary
Lincoln nőiruha-készítője, öltözte-
tője és - egy idő után - a leghűsége-
sebb barátja. Történik mindez az
amerikai polgárháború, a rabszol-
gaság eltörléséért folyó legádá-
zabb harcok idején… 

Fűzve, 456 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 14,50 €

John O’Farrell 
A férj, aki elfelejtette a feleségét 

A férfiak gyakran megfeledkeznek a
bevásárlásról. Meg a házassági

évfordulójukról. Mindez nem újság.
Az azonban korántsem hétköznapi

fordulat, hogy valaki teljesen elfe-
lejti a feleségét. E regény főhősével
pontosan ez történik: egy esős őszi

délután a metrón egyszer csak
rájön: fogalma sincs, merre tart és
mi okból, sőt azt sem tudja, ki is ő,

hogy hívják, mivel foglalkozik és
hol lakik. 

Fűzve, 354 oldal, 21 x 16 cm, Ára: 11,50 €

Gabriel García Márquez

Bánatos kurváim emlékezete
Ez a Márquez-regény az örege-
dés gyásza, és a kortalan szere-

lem ünnepe. A történet egy
aggastyán és egy fiatal lány

lehetetlen szerelméről szól. Az író
műveiből jól ismert karib kisvá-

rosi környezetben játszódó törté-
net fiktív, de az önirónia nagyon
is valóságos, és a regény minden

sorát áthatja. 

Kötve, 104 oldal, 24 x 14 cm, Ára: 9,50 €

Jennifer McVeigh: Afrikai akác
Elbűvölő mese árulásról és szerelemről.
Frances Irvine, a középosztálybeli angol úrilány
egyetlen fillér nélkül marad apja hirtelen halála
után, és kénytelen választani: vagy rosszindulatú
nagynénje házába költözik, vagy elfogadja az
ellenszenves fiatal orvos, Edwin Matthews
házassági ajánlatát. A kétségbeesett lány végül
úgy dönt, férjhez megy, s követi a férfit Dél-
Afrikába. A hajóúton azonban megismerkedik a
rendkívül vonzó, ambiciózus William Westbrook -
kal, s szenvedélyes viszonyba bonyolódik vele...

Fűzve, 348 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 12,50 €

Senko Karuza: Szigetlakók 
Fergeteges humor, hatalmas életkedv és bölcsesség
árad ebből a könyvből. A dalmát tenger, a felejthe-
tetlen nyár boldogságát megörökítő történetek mel-
lett megismerheti a szerző legkedvesebb dalmát éte-
leit. A forró nyár pezsgése után ellenpontot képeznek
a téli időszak kiüresedéséről szóló mesék, amikor a
viharos hullámzással dacolva már csak az igazi „szi-
getlakók”, a bennszülöttek maradnak. 
Csodálatos könyv mindazoknak, akiket már
megérintett az Adria!

Fűzve, 254 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50 €

Rendelési kód:161
10,99 Eur

Rendelési kód:163
8,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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A B C DRendelési 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

Bízunk abban, hogy a SZEPTEMBERI 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 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!

Sorsolás: 2014. október 04.

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

szeptember 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!

AJÁNDÉKKÖNYVEINK ÖNNEK!

Angol 
társalgási 
kézikönyv

Német 
társalgási 
kézikönyv

ÃsztŒl Œszig 
a kiskertben

Melissa Moretti
SzélhámosnŒ

A B C D
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