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Március – ünnep – a kultúrember 

ilyenkor a legkedvesebb személyi 

tárgyát, a könyvét ünnepeli! 

Ugye Ön is 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! 

Minden kedves Könyvbarátnak jó Könyv vadászatot, boldog tavaszi pillanatokat,
családias hangulatot, s persze hasznos könyvböngészést kíván a Családi
Könyvklub munkatársai nevében GyŒry Attila, a Családi Könyvklub vezetŒje.

A Családi Könyvklub és a dunaszerdahelyi VMK szeretettel meghívja Önt és barátait: 

+ Könyvbemutató: Dunajsky Géza - Szökés a haláltáborból 

Exkluzív filmbemutató: Népirtás Pozsonyligetfalun dokumentumfilm

A döbbenetes és sokkoló dokumentumfilm két, máig feltáratlan – a přerovi és a Pozsony melletti Pozsonyligetfalun elkövetett –
tömeggyilkosság történetét tárja fel. A két mészárlás közös motivációja  nem volt más, mint a felvidéki magyar és német kisebb-
séggel szembeni genocídium, népirtás maradéktalan végrehajtása... 

Ha már van Önnek - HASZNÁLJA KI!
Még nincs? VÁSÁROLJON a Családi Könyvklub
dunaszerdahelyi könyvesboltjaiban, s MEGAJÁNDÉKOZZUK
Önt egy „Törzsvásárlói” kártyával! A kártyája további 

-5%kedvezményt biztosít Önnek!

Egy szuper 
TAVASZVÁRÓ Akció
a könyvek és az olvasás 
szerelmeseinek!
„Törzsvásárlói” kártya!

A Családi Könyvklub és a dunaszerdahelyi VMK szeretettel meghívja Önt és barátait: 

2015-ben robbant be a köztudatba  -  Az Arab - című regényével, s azonnal az - Év Könyve - kitüntetést kapta!
Több rangos díjra is jelölték. Regényei - A maffia - trilógia, Az arab - bestsellersorozat vagy a Gyalázat 
és hit -trilógia - a toplisták élére kerültek! 
Sokak szerint magyar írók között az ő könyvei fogynak a legnagyobb példányszámban! 
Elsősorban romantikus, erotikus témában ír, de emellett fontos, társadalmi problémákra is rámutat, és a

pszichológia sem áll tőle távol. Különös, szókimondó, egyedi stílusa miatt vált az olvasók egyik kedvencévé! 

március 13. (péntek) 18.00 óra Dunaszerdahely,  VMK színház teremMIKOR
és HOL?

Március a KÖNYV hónapja!

www.konyvklub.sk

Csatlakozzon Ön is a Felvidék 
legnagyobb, legkedveltebb 
könyves webáruházához!

Kattanjon ránk és

REGISZTRÁLJON!

Találkozzon Ön is napjaink egyik legkedveltebb alkotójával,
aki elfogadta a Családi könyvklub meghívását! 

Könyvbemutató: Borsa Brown - Sapho I.
“Vágy és bosszú a bűn kapujában. Találkozik jó és rossz, szív és ököl, vágy és gyűlölet.”

VENDÉGÜNK: Borsa Brown! Napjaink egyik legsikeresebb bestseller szerzŒje!

március 11. (szerda) 18.00 óra Dunaszerdahely,  VMK moziterem
MIKOR
és HOL?

A könyv tragikus emberi sorsokon keresztül dolgozza fel a Pozsonyligetfaluban elkövetett tömegmészárlások ese-
ményeit. Pozsonyligetfalu -  ma Közép-Európa legnagyobb panelnegyede található, egykor koncentrációs tábor
működött, ahová német és magyar lakosokat, ártatlan civileket internáltak...  Szlovákiában mind a mai napig
tabutémának számít, hogy a II. világháború befejezése után -  békeidőben - a csehszlovák hadsereg katonái magyar
és német civileket mészároltak le Pozsony mellett.  

Legyen Ön is 
a Családi Könyvklub

vendége! 
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ajándék albumok

Báthory Erzsébet - bınös vagy áldozat?
Kufstein - a megtorlások jelképe
Károlyi - a vörös gróf
Titkok, talányok - közérthetően, olvasmányosan, melyek régóta foglalkoztatják a történészeket és a közvéle-
ményt. A gazdagon illusztrált köteteket az adott téma neves kutatói, szakértői írták... 

Kötve, 3 x 43 oldal, 27 x 21 cm, Ára: 30,50 €

64 vármegye
A történelmi Magyarország 64 vármegyéjét bemutató

kötet egyszerre szól tényekről és legendákról... 
Felsorakoztatja legbecsesebb természeti kincseinket, az ural-

kodókat és hadvezéreket, halhatatlan festőinket és költőin-
ket,ugyanakkor a mondákra és mítoszokra, népszokásokra és

hagyományokra is kitér.

Kötve, 128 oldal, 30 x 24 cm, Ára: : 17,00 €

Erdély természeti kincsei
A kŒ marad....
Ismerje meg Ön is minél többet
Erdély természeti csodáiból!
A Torockó fölé tornyosuló
Székelykőt, a Brassóhoz közeli
Királykőt, a híres Tordai-hasadé-
kot, a Békás-szorost, a Bihar-hely-
séget, a Retyezát, Almásgalgót...

Kötve, 62 oldal, 31 x 21 cm, Ára: 12,00 €

Erdélyi emlékhelyek
A múltnak kútja...
Járja be - Erdélyt, keresse fel
Szamosújvárt, ahol az ország leg-
híresebb haramiája, Rózsa Sándor
lehelte ki a lelkét és maga Móricz
Zsigmond emeltetett síremléket
neki. Tegye tiszteletét Tamási Áron
farkaslakai sírjánál. Nyisson be
Petőfiék költői szerelmi fészkébe,
valamint Benedek Elek utolsó évei-
nek kisbaconi színterébe...
Kötve, 62 oldal, 31 x 21 cm, Ára: 12,00 €

Erdélyi várak 
és erŒdtemplomok
KŒ kövön...
A Hunyadiaknak otthont adó
Vajdahunyadvár, illetve a legen-
dájával együtt még rejtelmesebb,
hozzá közeli Déva mellett megis-
merkedhet Sebes és Solymos
várával, Csíkszereda és Fogaras
megkopott erősségeivel. 

Kötve, 62 oldal, 31 x 21 cm, Ára: 12,00 € 

Trianon: 100 éve történt
...És Önnek, mit jelent ez a szó?

Ez a csodálatos kivitelezésű EMLÉK-ALBUM
napjaink egyik legaktuálisabb témájára - a

100 évvel ezelőtt megtörtént nemzeti tra-
gédiánkra - Trianonra - hívja fel a figyelmet
szívhez szóló történekkel, levélrészletekkel,

személyes visszaemlékezésekkel,  hiteles
feljegyzésekkel.

Kötve, 95 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 17,00 €

Rendelési kód:001
13,99 Eur

Rendelési kód:003
13,99 Eur

Rendeljen kényelmesen!

0904 11 33 22

ÚJ!

ÚJ!

Rendelési kód:002
14,99 Eur

EZ TETSZENI FOG!

ÓRIÁSALBUM

ÓRIÁSALBUM

Rendelési kód:005
7,99 Eur

Rendelési kód:006
7,99 Eur

Rendelési kód:007
7,99 Eur

3 kötet
együtt

AKCIÓ!

-50%
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 Beépített öreg vastokja van? 
Szeretne egy szép, új fatokot? 

Mi kínálunk önnek egy egyszerű megoldást
vastok fával való burkolásának   formájában.

A fatok a régi vastokra van borítva 
úgy hogy az ajtó mérete nem változik. 

A vas tok beborítása bontásmentes és tiszta.

BONTÁS- ÉS POR NÉLKÜLI RENDSZER 
A VAS AJTÓRÁMA BEBORÍTÁSÁHOZ.

Hozzon létre egy szép 
és kényelmes otthont!   

FA AJTÓTOK  RÉGI VASTOKRA

��������

EURO PARKETT PLUS 
929 01 Dunaszerdahely
Bratislavská 14
info: 0911 987 533,
nyitva: hé-pé 900 -1730, 
szombat 900 -1200

facebook.com/eudvere
www.eudvere.sk

ELADÁS ÉS SZERELÉS

ezoterika

Cigány Kártyajóslás Könyv + KÁRTYA

Használja a cigány kártya mágiáját jövendőmondásra!
Vesse ki sorsát a cigány kártyalapokkal, és bízza magát a cigány
látók útmutatásaira és tanácsaira. Tanulja meg a különböző
kivetési módokat: az önfelfedezéstől kezdve egészen a szövevé-
nyes összképet adó kivetésig.

Fűzve, 95 oldal, 19 x 14 cm, Ára: 18,00 €

Erich von Däniken
Istenek szemtanúja

Eléggé nyitott Ön arra, hogy elfogadja Däniken elméleteit? 
Ebben a könyvében a 84 éves legendás író olyan szemtanúkat sorakoz-

tat fel, olyan titkokat és történeteket mesél el, amelyeket mind ez idáig
megtartott magának, és bemutat olyan beszélgetéseket és összefüggé-

seket, amiktől tátva marad majd a szája!  

Fűzve, 156 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50 €

Richard Gordon
Kvantum érintés A gyógyító erŒ
Jelentős áttörés a kézrátételes gyógyításban!
Egy könnyed érintéssel csontokat mozgathat a helyükre, vagy meg-
változtathatja valaki testtartását. Megtanulja, hogyan csillapítsa fáj-
dalmait, gyulladását és hogyan gyorsítsa fel a gyógyulási folyama-
tot. A test pontosan tudja, hogyan gyógyítsa magát, segítőként csu-
pán annyi a dolga, hogy energiát juttasson az érintett területekre. 

Fűzve, 227 oldal, 23 x 16 cm, 
Ára: 11,50 €

Stephen Knapp: Karma és reinkarnáció
Ismerje meg - tetteinek milyen hatása lehet a jövőbeli életére?

Miért fordulnak elő bizonyos helyzetek; például miért történnek rossz
dolgok jó emberekkel? Erre és hasonló kérdésekre is választ kaphat,

ezáltal sokkal közelebb jutva ahhoz, hogy megérthesse, hogyan for-
málódik a sorsa valójában. 

Kötve, 205 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 13,50 €

Ann Gillanders
A reflexológia teljes módszertana

Szakszerű és alapos ismeretek lépésről lépésre!
A színes fotókkal, részletes láb- és kéztérképekkel ellátott mű nemcsak

a kezdő, hanem a gyakorlott reflexológusnak is nagyszerű szakmai
segítséget nyújt.A könyvből többek között megtanulhatja az adott

szervhez tartozó reflexpontok kezelését, számos gyakori betegség gyó-
gyításának eljárásait valamint a kézreflexológia alapjait.

Fűzve, 256 oldal, 20 x 17 cm, Ára: 17,50 €

Vex King: Jó energiák-jobb élet 
Önmagunk szeretete a titok nyitja!
Ha kis lépésekben is, de változtat gondolkodásán, beszédén,
cselekedetein, akkor a világ is változni kezd Ön körül. Példaként
szolgál mindazok számára, akik szeretnék életüket pozitív
irányba terelni, de nem tudják, milyen eszközeik vannak, és hol
kezdjék. A nagyszerűséget nem lehet elérni célok, szeretet,
önzetlenség, alázatosság, megbecsülés, kedvesség és boldog-
ság nélkül.
Fűzve, 295 oldal, 18 x 13 cm, Ára: 13,50 €

David Michie: A dorombolás mıvészete
A DALAI LÁMA MACSKÁJA című könyv FOLYTATÁSA!

Ugye - már Ön is a szívébe zárta a bájosan önző, kíváncsi és min-
denbe bele kotnyeleskedő cicát? Mi lehet a boldogság, a dorombo-

lás valódi oka? A dalai láma visszatérésekor maga súgja - csak DLM
fülébe és azokéba, akik karmikus kapcsolatban vannak a cicával...

Önhöz szól - kedves olvasó.

Kötve, 272 oldal, 20 x 19 cm, Ára: 12,50 €

Rendelési kód:008
11,99 Eur

Rendelési kód:009
14,99 Eur

Rendelési kód:010
11,99 Eur

Rendelési kód:013
12,99 Eur

Rendelési kód:014
14,99 Eur

Rendelési kód:011
10,99 Eur

Rendelési kód:012
12,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

EZ TETSZENI FOG!

Rendeljen kényelmesen!

0904 11 33 22
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Csak pozitívan! 
Inspirációs könyv jegyzeteléshez
Fűzve, 281 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 4,50-€

ÉnidŒ
Inspirációs könyv jegyzeteléshez
“Az idő ingyenes, de megfizethetetlen.
Nem birtokolhatod, csak használhatod.
Nem tarthatod meg, csak eltöltheted. De
ha egyszer elveszítetted, soha nem kapod
vissza.” – Harvey Mackay

Fűzve, 281 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 6,50-€

Simone Tatay
A stressz ellen
Ugye megtapasztalta már, mi a stressz?
Naponta állítja Önt újabb és újabb kihí-
vások elé. Olyan gyakorlati tanácsadót
ajánlunk Önnek, amely kiutat mutat
ebből a rengetegből: speciális lazító gya-
korlatokat tartalmaz, melyek bárhol
könnyű szerrel elvégezhetőek, melyek
segítségével a legzűrösebb élethelyzetek-
ben is megőrizheti nyugalmát.

Fűzve, 77 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 8,50-€

A természet patikája 
100 kíméletes gyógymód
Szinte minden bajra létezik valamilyen gyógy-
növény. Ez a könyv bemutatja, hogyan eny-
hítheti és gyógyíthatja a panaszokat termé-
szetes szerekkel és gyógymódokkal. A könyv
végén áttekintést talál a hatékony növények-
ről és felhasználási területeikről...

Kötve, 125 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 11,50-€

Aromaterápia kezdŒknek
Kézikönyv az illóolajok meg -
ismeréséhez és felhasználásához!
Ez az útmutató 15 alap- illóolajra össz-
pontosít, és 5 egyszerű lépésben mutatja
be az aromaterápiát, gyakorlati oldalról
közelítve meg az illóolajok használatát. 
A könyv 150 féle gyógyírt tartalmaz a leg-

gyakoribb panaszokra, így akár azonnal
el is kezdheti használni az illóolajokat.

Fűzve, 281 oldal, 21 x 15, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:  021
4,99 Eur

Rendelési kód:  022
3,99 Eur

Rendelési kód:  020
7,99 Eur

Rendelési kód:018
10,99 Eur

Rendelési kód:  019
10,99 Eur

Örökölt sors
Amikor elkezdi kutatni elhibázott párkapcsolatai ismétlődő
kudarcai okát, gyakran kiderül, hogy saját élete történései
nem adnak megfelelő magyarázatot. Ilyenkor érdemes  szülei,
nagyszülei vagy akár a még korábbi generációk életesemé-
nyeit is feltárni... Döbbenten tapasztalja majd - hogy felmenői
traumái, feldolgozatlan félelmei, kapcsolati törései még a
halálukkal sem enyésznek el, hanem Önben élnek tovább.

Fűzve, 288 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50 €

Otthonról hoztuk
Megismerkedünk, egymásba szeretünk, és eldöntjük, hogy meg-
próbáljuk együtt az életet. Tele vagyunk lelkesedéssel, bizakodás-
sal, egymás iránti pozitív érzésekkel. Hamarosan mégis azon kap-
hatjuk magunkat, hogy ez a kapcsolat is kezd úgy alakulni, mint
az előzőek - sőt, működése gyanúsan hasonlít arra is, amit hajdan
otthon, a saját származási családunkban láttunk...

Kötve, 247 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50 € 

Rendelési kód:015
11,99 Eur

Rendelési kód:  016
11,99 Eur

Dunajszky Géza

Szökés 
a haláltáborból

Beneš nem tudta megbocsátani,
hogy a nemzetiségek szétverték az

államát, és a kicsinyes bosszúja nem
maradt el. Csehszlovákiában a 2.

világháború után szervezett népir-
tás zajlott, amikor el akarták tüntet-

ni a problémás népeket, kihasználva
a kor zűrzavarát. A könyvben annak
a 90 leventének a történetéről olvas-

hatunk, akik a pozsonyligetfalui
táborba kerültek. Az igaz történet
főhősének sikerült megszöknie, a

többieket azonban kivégezték.
Tizenötös csoportokban végezték ki

őket, sokukat, akik nem kaptak
halálos sebet, élve temették el. 

Kötve, 288 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50 €
Dunajszky Géza örömmel 

dedikálja Önnek a könyvét!

Rendelési kód:  017
9,99 Eur

Rendelési kód:  017
9,99 Eur

Babahoroszkóp
Vajon hogyan befolyásolja a gyermeke
csillagjegye a viselkedését? 
Ahelyett, hogy csemeténk hóbortjai – és
szülői tapasztalatlanságunk – miatt aggo-
dalmaskodnánk, jobban megérthetjük eré-
nyeit, gyengeségeit és segíthetünk, hogy
különleges, szerető gyermek váljon belőle.

Fűzve, 311 oldal, 18 x 12, Ára: 6,50-€

A kisbabák tesbeszéde
Ez a könyv megismertet bennünket azzal
a testbeszéddel, amely a kisbaba és szülei
öntudatlanul is használnak az egymás
közötti kommunikáció során.
Megismerhetjük e testbeszéd különböző
formáit és tippeket is kaphatunk arra,
miként használhatjuk ezt fel gyermek-
ünkkel való kommunikációban. Legyünk
nyitottak és lépjünk be az érintés, a szem-
kontaktus a kacagás, a sírás és a jelbe-
széd világába!

Fűzve, 130 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Az okos baba
100 játék és gyakorlat gyermekünk
dinamikus fejlődéséhez!
Kreatív és egyszerűen megvalósítható
ötletek újszülöttek, a csecsemők vagy a
tipegő korú csemeték életkorához legin-
kább illő gyakorlatok elsajátításához! Az
örömteli és rendszeres játék pihentető
hatását pedig nemcsak az okos babák,
de szüleik is hamar megérzik...

Fűzve, 208 oldal, 19 x 19 cm, Ára: 12,50-€

Gyermekbetegségek
természetes kezelése
Bemutatja a panaszok pontos leírását - fito-
terápia - homeopátia - hagyományos kínai
orvoslás - ajurvéda - természetgyógyászati
terápiák...

Sok szülő szeretné betegeskedő gyermekét
természetgyógyászati módszerrel kezeltetni.
Az ilyen módon történő gyógyítás kíméletes,
erősíti a gyermek fejlődési folyamatát. 

Kötve, 215 oldal, 21 x 16 cm, Ára: 11,50-€

Havas Dóra
SzületéstŒl 
születésnapig
Az első 12 hónap étrendje
A hasznos tanácsok mellett számos
kipróbált recept is megtalálható a
könyvben, melyek többségére 
variációkat is kínál a szerző. 

Fűzve, 208 oldal, 21 x 16 cm, Ára: 18,00-€

Rendelési kód:  026
7,99 Eur

Rendelési kód:  027
2,99 Eur

Rendelési kód:  025
11,99 Eur

Rendelési kód:023
10,99 Eur

Rendelési kód:  024
14,99 Eur

Minden, ami egészség!

AKCIÓ!-50%
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intáink és a párkapcsolatok...

Válassza Ön is Orvos Tóth Noémi könyveit!

Rendeljen kényelmesen!

0904 11 33 22

Legyen a vendégünk Ön is! 
Könyvbemutató: Március 11.
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önképzés 

Az Állatorvos gyakorlati tanácsai
A szerző több mint 5000 állategészségügyi témájú hallgatói kérdésre válaszolt az elmúlt 10 esztendőben,
a Magyar Rádió „Hajnal-Táj” című műsorában. A kutyatulajdonosoknak és a macskatulajdonosoknak (a

gazdiknak), illetve szakembereknek (állatvédők, -tenyésztők, kutyakozmetikusok, kutyapanziósok stb.)
válhatnak hasznos segédeszközévé ezek a kiváló könyvek! 
Fűzve, 330 oldal, 20 x 13cm, Ára: 12,50-€

Kutyabajok Macskabajok 

Magyar-szlovák, 
szlovák-magyar kisszótár

Egy páratlan gazdagságú - több, mint 12 000 - alapszókészlettel
bemutatkozó, gyors, a mindennapok alkalmaira, diákok és az élet

minden pillanatában nélkülözhetetlen friss magyar-szlovák, szlovák-
magyar ALAPSZÓTÁR - most speciális AKCIÓBAN! Kihagyhatatlan

lehetőség !

Fűzve, 269 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 10,00-€

Mindent a pszichológiáról
Minden, amit a gondolkodásról, az érzelmeiről 

és a viselkedésről tudnia kell!
Hogyan alkalmazható a pszichológia a mindennapokban, a munka-

helytől a sportpályáig? Ismerje meg az emberi tudat működését!
Világos, könnyen érthető ábrák és elképesztő adatok. 

Kötve. 255 oldal, 24 x 20 cm, Ára: 21,50-€

Mindent  az emberi testrŒl  
Minden, amit tudni szeretne a testében zajló rejtélyes,
összetett folyamatokról!
Honnan tudjuk, hogy éhesek vagyunk? Miért szorul össze a
gyomrunk, ha idegeskedünk? Mi az oka az emésztési problém-
áknak, miért alakul ki rövidlátás és allergia? 

Világos, könnyen érthető ábrák és elképesztő adatok.

Kötve, 255 oldal, 24 x 20 cm, Ára: 21,50-€

Rendelési kód:029
11,99 Eur

Rendelési kód:028
11,99 Eur

Szótárral és nyelvtani áttekintéssel!
Lehetővé tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyze-

tekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. 

Fűzve, 290 oldal, 14 x 9 cm, Ára: 8,50-€

Angol társalgás (Lingea) Német társalgás (Lingea)

Rendelési kód:032
7,99 Eur

Rendelési kód:031
7,99 Eur

Rendelési kód:030
5,99 Eur

Rendelési kód:033
17,99 Eur

Rendelési kód:034
17,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

EZ TETSZENI FOG!

Rendeljen kényelmesen!

0904 11 33 22
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Brian Tracy
A siker kézikönyve
“Talán a legszebb élmény, amelyben bárki
részesülhet, a tudat, hogy ura a sorsának és a
jövőjének. Ez a könyv azért íródott, hogy segít-
séget nyújtson ebben. Megtanítja Önt, hogyan
vegye a kezébe a jövőjét, hogyan lépjen rá a
gázpedálra, amely segíti Önt gyorsabban
előre haladni és messzebb jutni, mint valaha is
képzelte volna.” Brian Tracy

Fűzve, 293 oldal, 21 x 15cm, Ára: 13,50-€

A véletlen hatalma
A véletlen események nem találomra történ-
nek, hanem sorsdöntő elemek életünk kirakós
játékában...
Mindannyian átéltünk már megmagyarázhatatlan
véletleneket – például egy régi barátunkra gondol-
tunk éppen, amikor megszólalt a telefon és az a
régi barátunk hívott. A szerző megtanítja az olva-
sót, hogyan ismerje fel ezeket a jelentős véletleneket 

Kötve, 222 oldal, 24 x 17, Ára: 12,50-€

Rendelési kód:043
12,99 Eur

Rendelési kód:044
11,99 Eur

Érzelmi intelligencia
Meghatározza-e az IQ-nk a sorsunkat? Vagy
inkább az EQ a fontosabb? 
A kötet bemutatja, mely tényezőkön múlik, ha
magas IQ-val bíró emberek csúfos kudarcot vallanak,
a szerényebb adottságúak ezzel szemben meglepő
sikereket aratnak. E tényezőből rajzolódik ki egy más-
fajta okosság, amit a szerző érzelmi intelligenciának
- EQ - nevez, s amibe beletartozik az önismeret, az
önuralom, a kitartás, a beleérző képesség a társas
kapcsolatokban való jártasság. 

Fűzve, 458 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:046
11,99 Eur

Rendelési kód:041
7,99 Eur

Képes természetkalauz
500 növény és állat részletes leírása és
ismertetése! 
Ez a bámulatos munka enciklopédikusan, az
egyes élőhelyek szerint csoportosítja őket. Ezek
az élőhelyek a következők: erdő, rét és szántó-
föld, lakott terület, vizek és vízpartok. Az egyes
élőhelyeken belül mindig azonos sorrendet
követ: gombák, harasztok, virágok, fák, cserjék,
gerinctelenek, halak, kétéltűek, hüllők, mada-
rak és emlősök. A meghatározásokat színes
fotók és a színkód segíti.

Fűzve, 281 oldal, 19 x 11cm, Ára: 13,50-€

Ferenc József 
titkos szerelme
Döbbenetes - Botrányos!
Ferenc Józsefnek sok szeretője volt, akiket jól
ismerünk. A történeti kutatás számára azon-
ban a császár kapcsolata Theresia
Pointingerrel, a sóhercegnővel újdonságként
hatott, pedig az asszony hét gyermeke közül
kettőnek Ferenc József volt az apja. A szerző –
szintén Pointinger – ükanyja sok éven át tartó
titkos szerelmi viszonyát meséli el családi
fotókkal és korabeli naplórészletekkel...

Kötve, 208 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 15,00-€

Nemere István
A pápák szeretŒi
Hogyan férkőztek a nők a papok és az egyhá-
zi állam soraiba? 
Meddig éltek a katolikus papok szeretőkkel, felesé-
gekkel, ágyasokkal? Szerelmes és hatalomvágyó
lányok és asszonyok, szemérmet és félelmet nem
ismerő szeretők, akik pápákat ültettek trónra, de le
is taszítottak onnan. A könyv minden mondata
valóság, ami dokumentumok, régi krónikák, meg-
bízható források támasztanak alá. Egy könyv,
amely egyszerre elborzaszt és felemel.

Fűzve, 185 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:039
7,99 Eur

Rendelési kód:040
2,99 Eur

Hozományvadász Habsburgok
Ha Ön szereti a történelmet - igazi csemegét
ajánlunk. 
A könyv arról az időszakról szól, mikor a kicsiny
Habsburg-hercegség csillaga még csak felemelkedő-
ben volt a 15. században. Hogyan alapozta meg I.
Miksa szerencsés házasságai révén a Habsburg-csa-
lád anyagi jólétét? I. Fülöp Kasztíliai Johannával
kötött házassága során egy „világbirodalmat” kapott
hozományul, s így a Habsburgok uralma alá került
Európa nagy része. 

Kötve, 300 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 15,00-€

Rendelési kód:042
12,99 Eur

Rendelési kód:037
12,99 Eur

Barak Dávid: Elásott igazság
Tényirodalmi SZUPERKÖNYV a maffiáról. MA
MÁR TUDJUK - A dunaszerdahelyi gengszete-
rek, azaz a messze földön híres “PÁPAY KLÁN
emberei” csak úgy tudtak néhány év alatt bru-
talitásuk dacára felemelkedni, hogy csillagu-
kat sűrűn fényezték az akkori politikai hatalom
politikusai. Ennek a rémregénynek vetett véget
1999-ben a civilizált világ valaha volt legna-
gyobb nyílt színi, maffialeszámolását követték
el egy felvidéki kisvárosban... 
Fűzve, 280 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 14,50-€

Magyarok a Don-kanyarban
A magyar királyi 2. honvéd hadsereg 
története...
A kötet szakszerűségével, a legapróbb részle-
tekre történő kitekintéssel a magyar hadtörté-
netírás jelentős vállalkozása, a napjainkig
tudatunkban élő, az egész nemzetet megrázó
tragédia őszinte és kritikus bemutatása. E fon-
tos, múltunkat hitelesen ábrázoló mű emléket
állít mintegy 120 ezer katona és munkaszolgá-
latos soha nem feledhető tragédiájának. 

Kötve, 450 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 23,00-€

A tudorok
Anglia leghírhedtebb királyi dinasztiájának
története!
A Tudorok bemutatja valamennyi bűnös és szent
sorsát, a tragédiákat és a diadalokat, a nagy
álmokat és a sötét bűnöket, és fellebbenti a fátylat
a Tudor-korról, ámulatba ejtő és borzongást keltő
igazságairól, s teszi ezt oly hozzáértő és lebilincse-
lő módon, amelyet nem csupán a történelmi írá-
sok, de a regények rajongói is szeretni fognak.

Kötve, 800 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 21,50-€

Rendelési kód:035
19,99 Eur

Rendelési kód:036
17,99 Eur

SzabadkŒmıvesek
Mi a szabadkőművesség? Mi a szabadkőműve-
sek célja? Hogyan lehet valaki szabadkőműves? 
A könyv a kezdetektől napjainkig mutatja be a sza-
badkőművességet, és kiváló alapot nyújt e titokzatos
társaság megismeréséhez. Nem létezik egységes sza-
badkőművesség, a világ szabadkőművesei mégis
összetartozónak érzik magukat. 

Kötve, 231 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 13,50-€

Rendelési kód:038
12,99 Eur

A TÖRTÉNELEM ÁRNYÉKÁBAN! KERESD A NÃT...

ÚJ!

ÚJ!
ÚJ! ÚJ!

Rendeljen kényelmesen!

0904 11 33 22

MAFFIA DOSSZIÉ
ORIGINÁL

Tábori Nóra: Gesztesi 
Egy élet ezer színe
Egy ország rendült meg, amikor Gesztesi
Károly színművész 56 éves korában néhány
hete tragikus hirtelenséggel elhunyt...  
Játéka, hangja, kedves, mackós figurája belei-
vódott a köztudatba, a film, a rajzfilm és a
színházrajongók szívébe. Gesztesi egyszerre
volt könnyed és végtelenül mély. 
Egyszerre fogta fel az életet játéknak és komoly
kihívásnak. Ismerje meg a művész valódi arcát,
gondolatait, életét...
Kötve, 192 oldal, 22 x 16 cm, Ára: 13,50-€

18
csak felnŒtteknek

AKCIÓ!

-50% AKCIÓ!
-50%
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Danielle Steel: Nemes harc
Meredith családjában egyedül a nagypapa figyeli büszkén,
ahogy unokájában szenvedélyes érdeklődés ébred a világ dol-
gai iránt. A modern felfogású nagypapa arra biztatja a kis-
lányt, hogy mindig álljon ki amellett, amiben hisz, és védel-
mezze a védteleneket. Szavai utat találnak unokája lelkéhez,
de felnőtté válása során Meredith mind gyakrabban kerül
szembe a hagyományokhoz konokul ragaszkodó apja akara-
tával, aki szerint a nőknek nem az a rendeltetésük, hogy
ledöntsék a korlátokat és átírják a jól bevált szabályokat. 

Fűzve, 317 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 10,50 €

Mary Alice Monroe: Ház a parton
Ön visszatérne gyermekkora helyszínére?
Amikor Cara elveszíti a chicagói állását, és szakít a
barátjával, úgy érzi, az élete romokban hever. Épp
jókor érkezik tehát az édesanyja telefonhívása, aki
arra kéri, látogassa meg őt a mesés dél-karolinai ten-
gerparton álló nyaralójában, és töltse vele a nyarat.
Habár az anyjához fűződő viszonya korántsem fel-
hőtlen, Cara visszatér a gyermekkora helyszínére.
Ekkor még nem sejti, hogy ez a lépés gyökeres élet-
módváltást hoz számára. ..

Fűzve, 475 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 13,50 € 

Danielle Steel
Szárnyak
Cassie O’Malley-t már kislány korában lenyűgözte
a repülés. Semmire sem vágyott úgy, mint arra a
szabadságra, amit törékeny gépén manőverezve
a felhők fölött érezhet az ember. Cassie apja az
amerikai légierő pilótájaként harcolt, csakúgy,
mint Nick Galvin, az ördögien ügyes vadászrepü-
lő. Mellettük Cassie úgy elsajátítja a szakma
összes fortélyát, hogy minden idők egyik legjobb
berepülőpilótája válik belőle, akinek a leghatal-
masabb repülőgépgyárak is keresik a kegyeit.
Fűzve, 366 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 € 

ViKeeland: Órákon át kívánlak
Szuper szexi szenzációsan romantikus
“Cain Westtel egy bárban futottam össze. Észre-
vette, hogy mogorva tekintettel méregetem, és
azt hitte, hogy fel akarom csípni. Amikor cseveg-
ni próbált velem, nyomban helyre tettem, és
megmondtam neki, hogy egy hazug, csaló és
önimádó seggfejnek tartom.  Ez az elbűvölő kül-
sejű szemétláda ugyanis meghívta vacsorázni a
legjobb barátnőmet.” 
Fűzve, 347 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 13,50 €

Danielle Steel
A kör bezárul
Az ifjú és gyönyörű lány, Tana Roberts
jogot tanul. New Yorkból Délre költözik,
mert pályáját - ügyészként is, bíróként is -
csak az igazság bajnokaként tudja elkép-
zelni. Minden feláldozna ezért a vágyálo-
mért. Szerelmet, nyugalmat, anyagi biz-
tonságot. Bizony sok időbe telik, míg Tana
magánélete is révbe ér: a kör bezárul.

Fűzve, 327 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 € 

S. Brown: Trópusi sziget
Az egzotikus szépségű Chantal rajong tró-
pusi szigeteken fekvő otthonáért. A benn-
szülött lakosság érdekében akiknek a sorsát
szívén viseli, elrabol egy mérnököt, hogy
embereinek függő hidat építsen. A közös
munka során Chantal kénytelen szembe-
nézni a ténnyel, hogy Scout jóval többet
jelent a számára, mint szerette volna....

Fűzve, 277 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 €

A. Quick: Különös kérŒ
A vonzó és okos Charlotte bizonyos abban, hogy
érti a dolgát. Házasságkötési ügyekben tapasztalt
tanácsadó: csalhatatlannak számít annak eldönté-
sében, hogy ki a megfelelő kérő és ki nem az.
Hanem Mr. Ives rejtélyén sehogy sem tud eligazod-
ni... A széles vállú égő tekintetű, tudományokért
rajongó férfi titkárnak jelentkezik Charlotte-nál.
Vajon mi a terve? Talán, hogy közelebb férkőzzön a
gyönyörű és elérhetetlen Charlotte-hoz? 

Fűzve, 318 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 €

Danielle Steel
Hotel Vendome
A lepusztult épület régóta árválkodik
Manhattan szívében, ám a fiatal és feltö-
rekvő szállodás, Hugues Martin mégis fan-
táziát lát benne. Mindent egy lapra tesz
fel, megvásárolja az ingatlant és létrehoz-
za a világ egyik legelőkelőbb luxusszállo-
dáját. Hugues élete látszólag tökéletes, ám
amikor fiatal felesége beleszeret egy bot-
rányhős rocksztárba, a férfi hirtelen
magára marad négyéves kislányukkal…

Fűzve, 343 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50 € 

Lorraine Heath: 
Egy ágyban a csábítóval
Finn Trewlove, egy nemesember törvénytelen fia, szégyenle-
tes titokként nevelkedett egy idegen asszony házában.
Miután elérte a nagykorúságot, Finn-nek is meglett a maga
titka - tiltott viszonyt kezdett egy grófkisasszonnyal. Lady
Kent képtelen szabadulni a múlt árnyaitól, és London alvilá-
gában keresi a megváltást - a legkiszolgáltatottabb gyereke-
ken próbál segíteni....

Fűzve, 384 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 13,50 €

Rendelési kód:047
7,99 Eur

Rendelési kód:053
3,99 Eur

Rendelési kód:051
3,99 Eur

Rendelési kód:052
12,99 Eur

Rendelési kód:050
12,99 Eur

Rendelési kód:054
12,99 Eur

Rendelési kód:055
3,99 Eur

Rendelési kód:057
3,99 Eur

ÚJ!

ÚJ! ÚJ!

ÚJ!

Rendelési kód:056
3,99 Eur

Nr.1 Romantikus Bestsellerek 

Georgette Heyer
Különös özvegység + Francia négyes
Élvezetes, végtelenül szórakoztató
Sorsfordító tévedés - Elinor Rochdale nem abba a hintóba száll,
amelyet érte küldtek, így nem reménybeli munkaadójánál,
hanem a rossz hírű és romlott, fiatal Eustace Cheviot birtokán
találja magát. Egy francia származású orvos, egy sajtóbiroda-
lom, egy téves telefonhívás, amely összefon és megváltoztat sor-
sokat, a California World vitorlás kupa, és egy Fabergé ékszerto-
jás rejtélyes története teszi letehetetlenné a könyvet, amelyet
mindvégig átsző a szerelem, ami csak úgy jön, és nem kérdi, 
szabad-e az ember... Fűzve, 2 x 396 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 14,00 €

Borsa Brown: Sapho I. 
Jó és rossz, kegyes és kegyetlen, szív és ököl, vágy és gyűlölet. 
Umberto Sapho a szicíliai Cosa Nostra egyik családjának oszlopos
tagja. Apja halálával megörökli a bűntől csöpögő birodalmat. Próbál
hű maradni a régi Don értékeihez, de olyan kalamajkába keveredik,
amiből talán sosem tud majd kimászni.Lia Dortella a taorminai kapi-
tányság csinos, ám felettébb kusza magánélettel megáldott nyomo-
zónője. A szicíliai maffia tönkretette az egész életét, egy cél vezérli:
bosszút állni mindenért! Fűzve, 470 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 13,50 € 

Rendelési kód:048
5,99 Eur

Legyen a vendégünk Ön is! 
Könyvbemutató: Március 13.
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Rendelési kód:049
12,99 Eur

1+1
ingyen
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Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Christopher Farnsworth: Halál-akták
John Smith különleges képessége inkább tűnik átoknak, mint

áldásnak: hozzáfér mások gondolataihoz.
Hallja a dalt, amit magadban dúdolsz, ismeri titkos félelmeidet, átéli fáj-

dalmas emlékeidet, amelyektől képtelen vagy szabadulni. A CIA addig
finomított a képességén, míg egyik leghatékonyabb ügynökük nem lett,

de John idővel elhagyta az ügynökséget, és most a magánszektorban
tanácsadóként dolgozik, miközben igyekszik kordában tartani adottságá-

nak sötét oldalát, és elkerülni a bajt. John azonban váratlanul veszélyes
vizekre keveredik..

Fűzve, 351 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50 €

Charles Brandt: The  Irishman 
... Hallom, szobafestő vagy. 
Charles Brandt brutális maffiózó-könyvében egy olyan embert
ismerhetünk meg, aki a II. világháborúban tanult meg hidegvér-
rel ölni, s ezt a képességét a maffiában kamatoztatta, hogy egy
profi gyilkos legyen. Ez a maffia-story nem “jó fiúk” és “rossz fiúk”
harcáról szól, hanem egy zavaros, erkölcsi dilemmákkal teli,
távoli világról, amelyben lélegzetelállító gengszterfilmek pereg-
nek - a valóságban.

Fűzve, 531 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 13,50 € 

Válasszon könyvet csak a könyv CÍME alapján! 

Rendelési kód:068
11,99 Eur

Roberto Saviano: Gomorra
A szervezett bűnözésről talán még soha senki nem írt iyen 

döbbenetes, leleplező könyvet...
Saviano - elszegődött egy kínai üzletemberhez, hogy mindent megtud-

jon a Camorráról, erről  a halálos maffiaszervezetről, melynek csápjai
messze túlnyúlnak Olaszországon is. A regény bemutatja a a klánhábo-
rúk során meggyilkolt maffiózókat éppúgy, mint a hidegvérrel vagy épp
borzalmas kegyetlenséggel megölt ártatlan embereket, akik épp csak a

Rendszer útjában álltak. Mindent bemutat - a szervezetet, Nápolyt és
környékét, ahol a törvényeket a maffia a hozza, s ahol a hatalom, a pénz

és a vér az élet szentháromsága...   
Fűzve, 404 oldal, 12 x 18 cm, Ára: 12,50€ 

Robin Cook: Láz
Charles Martel, a kiváló rákkutató orvos egy napon rádöbben,
hogy tizenkét éves lánya ugyanabban a betegségben szenved,
amely nem sokkal korábban feleségével is végzett. A kutatóorvos
ekkor elhatározza, hogy maga menti meg imádott kislánya élet-
ét. Mindenkivel szembeszáll, hogy kiderítse gyermeke betegségé-
nek okát, majd a gyógymódot is meglelje. De az idő, ami rendel-
kezésére áll, nagyon rövid…

Fűzve, 490 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50 €

Rendelési kód:069
11,99 Eur

Andrzej Sapkowski
VAJÁK I.

Az  utolsó kívánság
Vizimában szinte mindenki fegyverrel jár. A fehér hajút a
királyi felhívás vezette a városba... Régen csak a farkasok
üvöltöttek az erdőkben, mostanra mindenféle mocsadék

elszaporodot. A messzi Ríviából érkezett az idegen - Ő
Geralt, a vaják, a mágia és a kard mestere, egy mutáns,

akit arra teremtettek, hogy megőrizze a világban az
erkölcsi és természeti rendet...

Fűzve, 352 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 12,50 €

Frei Tamás: Bábel
Műkincsrablók, embercsempészek, terroristák - és

persze a magyar kapcsolat...
A Bábel a mai valóságot mutatja be. Rávilágít arra, hogy mi
rejlik az óriásplakátokra írt párszavas üzenetek hátterében.

Marco Boretti, az édesanyja révén magyar származású
firenzei régész aligha hitte, hogy szakmája az európai mig-

ránsválság kellős közepén kulcsszerephez juttatja egy olyan
szövevényes ügyben, amiben semmi sem az, aminek látszik. 

Fűzve, 400 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 16,00 €

krimi, izgalom, feszültség, krimi, izgalom, feszültség, krimi, izgalom, feszültség, krimi, izgalom, feszültség

Rendelési kód:064
13,99 Eur

Rendelési kód:065
11,99 Eur

ROMANTIKUS ZSÁKBAMACSKA!
A Romantika királynŒje: 

Melissa Moretti
Válassza ki KEDVENC romantikus könyvét 

csak a könyv CÍME alapján!

Száguldó 
szerelem

Gyémántok 
asszonya

Kegyetlen 
szerelem

ROMANTIKUS ZSÁKBAMACSKA!
A Romantika királynŒje: 

Emily Marsh Scott
Válassza ki KEDVENC romantikus könyvét

csak a könyv CÍME alapján!
Rendelési kód:061
2,99 Eur

Rendelési kód:062
2,99 Eur

Rendelési kód:063
2,99 Eur

Hamis szerelem
Egyiptomban

Lopott imák 
Indiai álom

Jordyn 
könnyei

Rendelési kód:066
12,99 Eur

Rendelési kód:067
5,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

Izgalmas huncutság! 
Garantált szórakozás! 

Fűzve, 186 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50 € 

Fűzve, 186 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50 € 

ÚJ!

Rendelési kód:058
2,99 Eur

Rendelési kód:059
2,99 Eur

Rendelési kód:060
2,99 Eur

Rendeljen kényelmesen!

0904 11 33 22
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Bogyós gyümölcsök

Gyümölcsfák

Citrusok

Eperpalánták

Rózsák

Díszfák, cserjék

Évelő virágok

Virághagymák

Tápok, földek

Érvényes 2020 . 03. 31-ig 75 € rendelési érték felett, minden termékre, kivéve ajándékutalványt.  Csak egyszer váltható be, készpénzre nem váltható.   Más akcióval nem kombinálható.

10 10 €€
kedvezmény*kedvezmény*

75€ rendelési 75€ rendelési 
érték felettérték felett

Kuponkód:2001501

KERTÉSZETI WEBÁRUHÁZ

Rendeljen online növényeket: www.sieberz.sk

Telefonos rendelés: 0918 138 893, 031 550 0505

hirdetes 210_149 Sk  2020 tavasz.indd   1 2020. 02. 21.   11:15:10

Fűzve, 10 x 114 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 25,00 € 

Ha kíváncsi a világ leghíresebb séfjeinek titkaira… Ha valami finomra vágyik, de nem szeretne sok idŒt tölteni a konyhában… 
Ha különleges fogásokkal szeretné meglepni vendégeit… Ha stressz nélkül szeretné elkészíteni az ünnepi menüket… 

A BBC GoodFood mindezt házhoz viszi Önnek!

GOOD FOOD VILÁGKONYHA MAGAZIN
Összeválogattuk Önnek a - Good Food Világkonyha - legsikeresebb kiadványait!

Milliók kedvenc gasztromagazinjai végre elérhetővé váltak Önnek is!

Cookpad
Édes sütemények
Bármilyen alkalomra talál benne valami
finomságot, amelyet könnyedén elkészíthet!
A kötet egyenlő arányban tartalmazza a magyar
ízlésvilág klasszikusait, illetve olyan különlegessé-
geket, amelyek elkészítése semmilyen speciális
tudást vagy alapanyagot nem igényel. 

Fűzve, 127 oldal, 24 x 16 cm, Ára: 6,50 € 

Cookpad
Gluténmentes receptek
Egyszerűen beszerezhető, pénztárcabarát hozzá-
valókból készült gluténmentes sütemények! 
Sós rágcsálnivalók, péksütemények és meleg ételek
receptjeit találja meg a könyvben. 

Fűzve, 127 oldal, 24 x 16 cm, Ára: 6,50 € 

Rendelési kód:071
5,99 Eur

Rendelési kód:072
5,99 Eur

Rendelési kód:070
11,99 Eur

10
MAGAZIN
együtt

AKCIÓ!

-50%AKCIÓ!

-50%

Rendeljen kényelmesen!

0904 11 33 22
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Növényvédelmi 
mindentudó
Mitől betegszenek meg a növé-
nyek? Hogyan előzhetjük a
növények károsodását? 
A szerzők a növényvédelem témá-
jához gyűjtötték össze a leggyak-
rabban előforduló kérdéseket és a
gyors, lényegre törő, pontosan
megfogalmazott válaszokat.

Fűzve, 125 oldal, 22 x 19 cm, Ára: 11,50 € 

Metszés 
mindentudó
Hogyan metsszük helyesen a
gyümölcs- és díszfákat, a
rózsákat, valamint a kúszó- és
az évelő növényeket? 
Tartalmazza a metszési technikák
pontos leírását, és hogy mi a teen-
dő a felmerülő problémák esetén.
Egyszerű használata során a
magyarázatok és a képes útmuta-
tók garantálják a sikert, lépésről-
lépésre! 

Fűzve, 127 oldal, 22 x 19 cm, Ára: 11,50 € 

Kiskert mindentudó
Hogyan tegye kiskertét egyszerű-
en és gyorsan a pihenés és a nyu-
galom szigetévé? 
Összegyűjtöttük Önnek a leggyak-
rabban előforduló kérdéseket és a
gyakorlatban jól hasznosítható taná-
csokat. A könyv végigvezeti Önt az
alapoktól kezdve a térelválasztókon,
a teraszokon, kerti ösvényeken, kerí-
téseken át az építményekig.

Fűzve, 124 oldal, 22 x 19 cm, Ára: 11,50 € 

Ne pánikolj, sportolj!
Tamás Rita története és életfelfogása
tanulságos lehet mindazok számára, akik
nehéz helyzetekbe kerülve is a kezükbe
akarják venni a sorsukat.
Könyvéből nemcsak sporttal, testedzéssel kap-
csolatban kapunk tippeket, de hétköznapi
hősöket is megismerhetünk. Rita hisz a sport
és az önfejlesztő gyakorlatok hatásában,
őszintén mesél a betegségéről, házassága
gondjairól és a melleltávolítás okozta nehézsé-
gekről, hogy aztán szóljon a sport erejéről, a
kitartás fontosságáról és a megújulásról is. 

Fűzve, 269 oldal, 24 x 16 cm, Ára: 13,50 € 

Kate Harrison 
Az 5:2 fogyókúra

Itt az új étrendforradalom!
Az 5:2 diéta forradalmian új étkezési mód-

szer, a lakmározó és a böjtölő napok vál-
takozására épülő étrend, amely már sokak

életét gyökeresen átalakította! Ez a létező
legegyszerűbb, legrugalmasabb fogyókú-
rás program amely egyúttal hozzájárul az

egészségi állapotunk javításához! 

Fűzve, 223 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 6,50 € 

Rendelési kód:083
2,99 Eur Rendelési kód:084

12,99 Eur

Skandi könyv 46. 
Skandi könyv 49.
A legújabb, legszórakoztatóbb, egyszerű, változa-
tos rejtvények! Garantált kikapcsolódás, merüljön el
Ön is a rejtvényekben – és lazítson, mert megér-
demli! Fiataltól idősebbig - ha kedveli a rejtvénye-
ket: ÁLOM-KÖNYV!

Fűzve, 2 x 160 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 6,50 €

Nagy rejtvénykönyv 10.
Több mint 300 rejtvény!
A könyvben a rejtvények vannak túlsúlyban, de szá-
mos recept, ismeretterjesztő információt, kultúr-,
tudomány- és technikatörténeti érdekességet, novel-
lát és viccet is találhat: így a rejtvényfejtés szünetei-
ben is haszonnal forgathatja a kötetet. 

Fűzve, 400 oldal, 29 x 20 cm, Ára: 8,50 €

Nagyi kedvenc 
rejtvénykönyve 27.
Több mint 150 rejtvény! Mindez különleges vagy
jellegzetes egyvelege a keresztrejtvény szerelmese-
inek. Érdekessége abban is rejlik, hogy vicceket, fej-
törőket, találós kérdéseket is tartalmaznak!

Fűzve, 144 oldal, 26 x 20 cm, Ára: 3,50 € 

Zsebrejtvény könyv 50. 
Zsebrejtvény könyv 51.
A legújabb, legszórakoztatóbb, egyszerű, vál-
tozatos rejtvények! Garantált kikapcsolódás,
merüljön el a rejtvényekben – és lazítson,
mert megérdemli! Fiataltól idősebbik – ha
kedveli a rejtvényeket.

Fűzve, 2 x 160 oldal, 20 x 15 cm, Ára: 6,50 €

Rendelési kód:074
2,99 Eur

Ajándékozza meg szeretteit a legjobb hobbi könyvekkel! 

Rendelési kód:073
4,99 Eur

Rendelési kód:075
4,99 Eur

Rendelési kód:076
6,99 Eur

DVD

Rendelési kód:  079
3,99 Eur

DVD

KezdŒ edzésprogram dvd
Edzésterv, ami bárki számára elvégezhető, miközben leégeti a feles-
leges zsírréteget és átformálja az ernyedt izmokat! Könnyen követ-
hető, mindvégig szórakoztató és az egész testet megmozgató,
kímélő edzésprogram! 

Játékidő: 60 perc, Ára: 8,00 € 

Rendelési kód:  078
3,99 Eur

DVD

Alakformáló edzésprogram dvd
Ez egy rendkívül koncentrált gyakorlatsor, amely által a hasa
feszes lesz, a dereka keskeny, a háta alsó része pedig erővel teli!
Formálja át a laza hasizmokat és a hát alsó részén található
nagyon fontos izmokat! Az edzésprogram bemelegítésből, a
gyakorlatokból és nyújtásból áll!

Játékidő: 80 perc, Ára: 8,00 €

ZsírégetŒ edzésprogram dvd
Javítsa az anyagcseréjét és égesse el a zsírt! Égesse el a kalóriákat
és csökkentse a teste zsírtartalmát! A gyakorlatokat végezheti
eltérő intenzitással annak megfelelően, hogy Ön kezdő, haladó,
vagy ennél magasabb szinten áll. Az edzésprogram bemelegítés-
ből, a gyakorlatokból, levezetésből és nyújtásból áll!

Játékidő: 83 perc, Ára: 8,00 € 

AKCIÓ!

-50% AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

Rendelési kód:077
3,99 Eur

Tavaszi Fittnes-Egészség! Formálja át a teljes testét!
Bárki által végezhető gyakorlatsorok, melyek segítenek elégetni a kalóriákat! 

Rendeljen kényelmesen!
0904 11 33 22

Rendelési kód:081
10,99 Eur

Rendelési kód:082
10,99 Eur

Rendelési kód:080
10,99 Eur

1+1
ingyen

1+1
ingyen
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szépirodalom

Eddy de Wind: Auschwitz, végállomás
Egy túlélő naplója a haláltáborból
Eddy  de Wind zsidó orvos önként jelentkezett abba a hollandiai gyűjtő-
táborba, ahová édesanyját deportálták. Azt remélte, hogy így az
asszonyt meg tudja menteni Auschwitztól, de tévedett. A táborban
megismert szerelmével együtt 1943-ban őt is a haláltáborba vagoní-
rozták. Amikor a szovjet hadsereg közeledésének hírére a nácik 1944-
ben elindították Németország felé az erőltetett meneteket, Eddy elrejtő-
zött, és a felszabadulás után ott maradt Auschwitzban ellátni a bete-
geket. Könyve a legelső Auschwitz-beszámolók egyike, amelyet a csak
nem sokkal korábban átélt borzalmak és maga a nyers valóság tesz
átütő erejűvé.           Kötve, 270 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 13,50 €

Louisa May Alcott: Kisasszonyok
Meg, Jo, Beth és Amy – számára nehéz idők járnak. Édesapjuk az ame-

rikai polgárháborúban szolgál, anyjuk otthon igyekszik elfogadható
életet teremteni. Sok megpróbáltatást és jó pár örömteli fordulatot

végigélve, a lányokból igazi kisasszonyok válnak..Alcott regénye egy
olyan világba visz el, ahol az ártatlanság, a báj, a tisztaság a hűség és

az önzetlenség olyan természetes, akár a szomjat oltó, hűs víz. 
Fűzve, 245 oldal, 20 x 13cm,  Ára: 11,50 € 

Margaret Artwood
Testamentumok
A szolgálólány meséjének folytatása
Mikor a teherautó ajtaja rácsapódott Fredé jövőjére - A Szolgálólány
meséjében, az olvasók nem tudhatták, mi vár rá – szabadság, börtön
vagy halál. Margaret Atwood új regénye – három gileadi nő elbeszélé-
sére alapozva – tizenöt évvel azután veszi fel a történet fonalát, hogy
Fredé belépett az ismeretlenbe… 

Kötve, 611 oldal, 21 x 13cm, Ára: 15,00 € 

Elif Shafak: A szerelem 40 szabálya
Ella  negyvenéves, jómódú, amerikai háziasszony, aki házasságtörő férje
és három gyermeke kiszolgálásának szenteli életét. Egy napon azonban
rádöbben, hogy tulajdonképpen boldogtalan, és nagyon hiányzik a sze-

relem az életéből. Távmunkát vállal egy neves könyvkiadónál. Első fel-
adatául egy ismeretlen szerző könyvének értékelését kapja... A török
származású Elif Shafak lebilincselő mesélő, modern Seherezádé, aki

időtlen témákat vizsgál egzotikus történeteiben.

Fűzve, 500 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 13,50 € 

F. Várkonyi Zsuzsa
FérfiidŒk lányregénye

Ennek a történetnek e hősei a túléléssel küszködnek. Talán szebben, mint
sok kortársuk. Mert korábbi életükről volt elegendő szeretetforrásuk, ami
nemcsak 44 traumáját segített begyógyítani, hanem 1950-et is átvészel-
ni. Szabad-e ebben a férfivilágban leírni, hogy a gyógyítás mindig a sze-
retetről szól? F. Várkonyi Zsuzsa megejtő szépségű regénye első megjele-
nése óta töretlenül népszerű az olvasók körében, filmadaptációja, - Akik

maradtak - pedig vilászerte kivívta a kritikusok elismerését! 

Kötve, 322 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 12,50 € 

Szvetlana Alekszijevics: NŒk a tızvonalban
2015 Irodalmi Nobel-díj
A csupasz, lemeztelenített igazság mindig megdöbbentő, sokkoló,
kemény elszánás kell hozzá, hogy szembenézzen vele az olvasó.
Szvetlana Alekszijevics valami olyasmit tett le az asztalra, ami alapjai-
ban változtatja meg elképzeléseinket a második világháborúról, a szov-
jet hadszíntérről, arról a gigászi és kíméletlen, embereket, férfit és nőt,
felnőttet és gyermeket egyaránt próbára tevő, milliónyi emberéletet
követelő harcról, amit a Szovjetunió vívott a német megszállók ellen. 

Kötve, 429 oldal, 20 x 15 cm, 
Ára: 14,50 €

Fábián Janka
A könyvárus lány

A tizenéves Julcsi osztályidegen szülők kisebbik gyermekeként az
ötvenes évek Budapestjén nő fel. A zord, ellenséges világban szinte az

egyetlen örömet a könyvek és az olvasás jelentik számára. Az ötven-
hatos forradalom véres és zavaros napjaiban Julcsi menekülni kény-

szerül, és némi vargabetű után végül egy amerikai kisvárosban, távoli
rokonainál köt ki...

Kötve, 432 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 13,50 € 

Rendelési kód:085
12,99 Eur

Rendelési kód:086
12,99 Eur

Rendelési kód:087
10,99 Eur

Rendelési kód:090
12,99 Eur

Rendelési kód:091
11,99 Eur

EZ TETSZENI FOG! Rendelési kód:089
12,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

Rendeljen kényelmesen!
0904 11 33 22

Rendelési kód:088
13,99 Eur
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Péksütemények és
házi kenyerek
A túrós batyutól a tökmagos
barna kenyérig
Hogy miért süssön otthon kenyeret
és péksüteményt? Mert csodálatos
illatuk betölti az otthonát, barát-
ságosabbá varázsolja az estéit!
Változatos, mert megtanul sütni
kalácsot, fánkot, pogácsát, pizzát,
tortillát, zsemlét, kiflit, kenyeret és
sok más finomságot is! 

Fűzve, 204 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 3,50 € 

Szakácslexikon
Több száz recepttel
A gasztronómiai újdonságok meg-
ismerésével, vagy a régi fogalmak
pontosabb átlátásával gazdagab-
bá válik az ember gondolkodása a
táplálkozásról, vendéglátásról,
vagy akár a saját kondíciójának és
testsúlyának karbantartásáról is. 

Kötve, 350 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 8,50 € 

Glutén- és cukor
mentes konyha 
Diétás receptek
A lisztérzékenység nem gyógyítha-
tó, egyedüli hatásos kezelés az
egész életen át tartó gluténmentes
diéta. Szakácskönyvünkben több
száz glutén- és cukormentes recep-
teket kínálunk Önöknek! 

Fűzve, 204 oldal, 19 x 13 cm, Ára: 3,50 € 

Rendelési kód:097
2,99 Eur

Rendelési kód:098
3,99 Eur

Horgászkönyv 
gyerekeknek
Egy igazi horgász
MEGAJÁNDÉKOZZA gyermekét!
Ebből a könyvből megtudhatja a
horgászat iránt érdeklődő gyerme-
ke, hogyan élnek a halak, és milyen
felszerelésre van szüksége a sikeres
horgászathoz. A könyv segítségével
alaposan felkészülhetnek EGYÜTT a
horgászkalandokra, és hamarosan
akár a gyerek is a kezében tarthatja
majd az első pikkelyes zsákmányát.
Kötve, 82 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 11,50 € 

Vadon élŒ állatok
VADÁSZOKNAK –
TERMÉSZETJÁRÓKNAK! 
97 állathanggal a CD-mellékleten.

138 faj bemutatása: szőrmés és
szárnyas fajok, és további fontos
emlősállatok és madarak * több
mint 200 fénykép, valamint 80
rajz * lábnyomok, jellegzetes
külső jegyek és hangok, élettan és
viselkedés * vadgondozási és
vadászati ismeretek, vadászható-
ság, vadászati módok. * 
Kötve, 172 oldal, 22 x 17 cm, Ára: 13,50 €

Rendelési kód:099
2,99 Eur

Saláták 
Könnyű * Ropogós * Friss
A  80 különféle receptben roppanós salátaleve-
leket, színes zöldségeket és friss gyümölcsöket
használunk, esetenként hallal vagy hússal kom-
binálva. A saláták frissen vásárolt vagy otthon
eltartható alapanyagokból készülnek, változa-
tos öntetekkel és illatos fűszernövényekkel kie-
gészítve. Legyen szó könnyű köretről, főétkezés-
ről vagy káprázatos büféasztalról, a könyvben
minden alkalomra talál megfelelő receptet!
Kötve, 136 oldal, 22 x 22 cm, Ára: 13,50 € 

Elronthatatlan receptek
olcsón, egészségesen
A parádés receptválogatás egyik fő
szempontja, kihívása  az volt, hogy az
ételek  olcsóak  és egészségesek legyenek
- legfeljebb 6 hozzávalóval - egy ételhez!
A 75 színes fotóval illusztrált
BOMBArecept között szerepelnek levesek,
saláták, egytálételek, sült és töltött zöld-
ségek, tészták, torták, piték és lepények. 

Fűzve, 143 ooldal, 17 x 24 cm, Ára: 13,50 €

Rendelési kód:100
12,99 Eur

Henning Stilke
Mire harapnak a halak? 
Nagy csalikönyv - Nagy horgászoknak!
Mire harap a csuka? Milyen csalival men-
jünk compóra? Ebből a könyvből szinte
mindent megtudhat arról, melyik csali a
legmegfelelőbb a kiszemelt halfajhoz. Sok
hasznos tippet tartalmaz az eredményes-
nek bizonyuló különböző csalikról, azok
helyes felhelyezéséről és vezetéséről.

Fűzve, 108 oldal, 22 x 16 cm, Ára: 11,50 € 

Rendelési kód:094
10,99 Eur

Méhészkedés
hobbi szinten
Fedezze fel a kaptárt, és a méhek
rendkívül izgalmas világát!
A méhészkedés remek kikapcsolódást
jelent a hétköznapokban! Ismerje meg
Ön is a méhészeti év legfontosabb
munkafolyamatait, és már az első
nyáron termeljen finom, saját mézet! 

Fűzve, 95 oldal, 21 x 16 cm, Ára: 11,50 € 

Rendelési kód:095
10,99 Eur

Húsfélék pácolása és
füstölése otthon
...A sonkától az oldalasig - Több mint
100 szemléletes fotóval! 
Legyen szó sertésről, marháról, bárány-
ról, vadról - a jó húst a megfelelő recept -
tel nemcsak tartósíthatja, hanem fino-
mabbá is teheti! Ismerje meg - hogyan
pácoljon, szárítson, füstöljön helyesen.
Kiváló minőségű sonkát, szalonnát, olda-
last,  tarját, csülköt, sertéslapockát és
egyéb finomságot készíthet!
Fűzve, 124 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 11,50 €

Rendelési kód:096
10,99 Eur

Rendelési kód:101
12,99 Eur

Színes kötés
20 egyszerű modell
A könyvben található modellek
elkészítése hihetetlenül egyszerű! A
színekkel még izgalmasabbá tehe-
ti a kötésben használt, érdekes
öltéseket, mintákat, felületeket! 

Fűzve, 143 oldal, 28 x 21 cm, Ára: 13,50 €

Mackómıvek
10 bűbájos kötött mackó
Mindegyik leíráshoz mellékelve
vannak a szükséges anyagok és
eszközök listája, a pontos leírással
és sok bájos fotóval. A mackók
mellett megmutatjuk, milyen
jópofa kiegészítőkkel lesz még csi-
nosabb az elkészített figura (puló-
ver, sapka, szoknya, táska stb.)
Fűzve, 112 oldal, 23 x 18 cm, Ára: 13,00 € 

Japán textilfestés 
SHIBORI
Csomózd - merítsd - fesd
Ez a könyv 12 egyszerű és gyorsan
megtanulható, szórakoztató és cso-
daszép textilszínezési technikát ismer-
tet! Minden technikát 3 különböző
variációban, azért, hogy megmutas-
suk, a textilfestés világában nincsenek
mereven követendő szabályok! 
Fűzve, 122 oldal, 24 x 19 cm, Ára: 13,50 € 

Rendelési kód:102
5,99 Eur

Rendelési kód:103
5,99 Eur

Rendelési kód:104
5,99 Eur

Horgolt virágok 
35 horgolt virág - könnyen követhető
ábrákkal és világosan felépített 
leírásokkal! 
Egy horgolt virág önmagában is nagyon ked-
ves ajándék lehet, de ruhadarabokat, kiegészí-
tőket vagy lakáscikkeket is díszíthet vele. Több
virágból csinos csokrot készíthet, sőt ha magá-
val ragadja az alkotás lendülete, akár egy
egész virágoskertet is horgolhat!

Fűzve, 112 oldal, 23 x 14 cm, Ára: 13,50 €

Keresztszemes 
motívumok-KONYHA
180 új keresztszemes modell
Napjainkban egyre népszerűbbek a régi
hagyományokkal rendelkező kézműves
tevékenységek, mint például a keresztsze-
mes hímzés. Ezzel a technikával a modern
otthonokat is sokoldalúan dekorálhatjuk, de
saját készítésű, egyedi ajándékokkal is meg-
lepetést szerezhetünk szeretteinknek.
Fűzve, 122 oldal, 24 x 19 cm, Ára: 13,50 € 

Rendelési kód:105
3,99 Eur

Rendelési kód:106
12,99 Eur

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

EZ TETSZENI FOG!
ÚJ!

Rendeljen kényelmesen!
0904 11 33 22

Rendelési kód:092
10,99 Eur

Rendelési kód:093
12,99 Eur

FÜRGE UJJÚ HÖLGYEKNEK...
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Válogatott állatmesék
A mesékben mindig a jó győz, aki
elnyeri méltó jutalmát! A kötet bájos
humorral jeleníti meg hőseit, bevezetve
Téged az állatok csodálatos világába!

Kötve, 34 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 12,50 €

Rendelési kód:107
5,99 Eur

Pónimesék Cicamesék

Kedves és tanulságos pónikról, lovakról, cicákról szóló mesék válogatása a
magyar népmesék illetve olyan klasszikus magyar szerzők meséiből, mint
Benedek Elek, Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Heltai Gáspár és Móra Ferenc.
Színes illusztrációk segítik a mesék átélését az óvodás és kisiskolás korú olvasók
számára!  Kötve, 48 oldal, 30 x 21 cm, Ára: 12,50 € 

Rendelési kód:108
5,99 Eur

Rendelési kód:109
5,99 Eur

Stilton magazin: 
Hurrá, itt a tavasz 
+ Vicces locsolóversek

Sok-sok képregény, böngésző, angol
nyelvlecke, fejtörők - és persze fergete-
ges Stilton-storyk- csak Neked! Egy
Stilton kedvelőnek ez a CSÚCS!
Hihetetlen élmény, szórakozás - tavaszi
különszámok!

Fűzve, 2 x 27 oldal, 28 x 22 cm, Ára: 4,50 €

Pippa Funnel: Góliát 
Tilly lovas történetei
Tilly alig várja, hogy elkezdhesse szak-
mai gyakorlatát a Lóvédelmi
Világszövetségnél, ahol elhanyagolt,
rosszul gondozott lovaknak igyekeznek
segítséget nyújtani. Itt találkozik a
hatalmas termetű Góliáttal és különle-
ges képességének köszönhetően a kis-
lány eléri, hogy a fehértarka ló teljesen
felépüljön és új otthont találjon... 
Fűzve, 104 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 3,50 €

Rendelési kód:111
2,99 Eur

Hová mész te
kis nyulacska
Kötve, 6 oldal, 15 x 15 cm,
Ára: 3,50 € 

A szeleburdi
kiskutya
Leporelló, 10 oldal, 18 x 15 cm,
Ára: 3,50 €

Húsvéti móka Játékos foglalkoztató
+Társasjáték +60 matricával

Ebben a játékos foglalkoztatóban nyuszik és
báránykák várnak rád, hogy rengeteg vidám fel-
adatot oldjatok megy együtt. A változatos felad-
ványok mellett húsvéti társasjáték és sok-sok
matrica... Fűzve 27 oldal,, 21 x 30 cm, Ára: 3,50 € 

Okosodj játékosan 
5-6 éveseknek
Füzet, 64 oldal, 15 x 21, Ára: 7,50 €

Okosodj játékosan 
6 -7 éveseknek

A vidám feladatok lehetővé teszik az észrevétlen 
tudásgyarapodást, azoknak a készségeknek a fejlődését,

amelyek fontosak az iskolai eredményességben. 

OKOSODJ JÁTÉKOSAN!

A tulipánná változott királyfi Az igazmondó juhász

KarkötŒk és kiegészítŒk + Gyöngykészlet

Íme egy pompás könyv csodaszép gyöngykészlettel kiegészítve! A
részletes leírások és képek lépésről lépésre megmutatják, hogyan
készítheted el álmaid ékszereit! Itt mindent megtudhatsz, ami csak a
divattal vagy a stílussal kapcsolatos, miközben kedvenc pónidról is
rengeteg jópofa dolgot olvashatsz! 
Fűzve, 48 oldal, 20 x 21cm, Ára: 6,50 €

Tervezz egyedi karkötŒket! 

Megamasinák
Óriás munkagépek és különleges járművek
Útépítő masinák, kotró- és rakodógépek, daruk, billencsek,
bontógépek, alagútfúrók, hatalmas bányagépek, nehéz -
traktorok, kombájnok, kamionok, erdészei gépek, szállító-
helikopterek, óriásrepülők és tengerjáró gigászok várnak
rád, melyekből látványos fotókat és számos érdekességet
találsz a Megamasinák oldalain.

Kötve, 96 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 12,50 € 

Rendelési kód:112
2,99 Eur

Rendelési kód:114
2,99 Eur

Rendelési kód:113
2,99 Eur

Rendelési kód:115
5,99 Eur

100 érdekesség az állatokról
A könyv meglepő, érdekes és elgondolkodtató tényeket gyűjtött össze

az állatokról, függetlenül attól, hogy mely földrészen élnek. Az élővi-
lágról alkotott képünket alakító kiadvány rádöbbent arra, hogy a

mai napig valójában milyen keveset tudunk a velünk élő állatokról.

Kötve, 48 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 8,50 €

Dinoszauruz enciklopédia
A kihalt ŒshüllŒk
A legjellemzőbb és legnépszerűbb dino-
szaurusz fajtákat mutatja be az enciklo-
pédia. Kitér az állatok életkörülményei-
re, a korra, amelyben éltek,legfőbb
ellenfeleikre és táplálékforrásaikra..

Kötve, 64 oldal, 28 x 23 cm, Ára: 12,50 € 

A magyar népmesék kincsestárából a legszebb drágaköveket válogattuk ki! Ebből a
kötetből megismerheted az igazmondó juhász és az aranyszőrű bárány történetét!
Találkozhatsz Nyakiglábbal, Csupahájjal és Málészájjal, és megtudhatod, hogy
Szerencse vagy Áldás örvendezteteti meg jobban az embereket. Álmélkodhatsz a deák-

ból lett király kalandjain, és azt is megtudha-
tod, hol terem a szóló szőlő, a csengő barack
és a mosolygó alma!  
Kötve, 48 oldal, 24 x 19 cm, Ára: 8,50 € 

Rendelési kód:  120
2,99 Eur

Rendelési kód:  121
5,99 Eur

Rendelési kód:  122
5,99 Eur

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!
-50% +54

matrica

AKCIÓ!
-50%

AKCIÓ!
-50%

Rendeljen kényelmesen!
0904 11 33 22

Rendelési kód:116
5,99 Eur

Rendelési kód:110
2,99 Eur

Rendelési kód:118
5,99 Eur

Rendelési kód:117
5,99 Eur

Rendelési kód:119
5,99 Eur

MAGYAR NÉPMESÉK
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AKCIÓ!-50%

ÚJ!
1+1

ingyen

My
Little
Pony

A legkisebbeknek ajánljuk!

CSK_MARC 2020 OK_Layout 1  26/02/20  08:48  Page 14



Az Ön hívását 
már várjuk!

0904 11 33 220904 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 €

Bízunk abban, hogy a TAVASZI katalógusunkban az ajánlott könyveink elnyerték tetszését! 

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

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

- vagy rendeljen katlógusunkból - legalább 30,-€ 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!

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

Jöjjön el Ön is!

Roskadásig megtelt 

könyvespolcokkal várjuk Önt!

MÁRCIUSBAN ÉS
ÁPRILISBAN
legalább 30,-€ értékben és vegyen
részt nyereményjátékunkban! 
Az Ön nyereménye:

27 kötet, 24 00 oldal, 4000
színes kép és illusztráció!

MAGYAR KIRÁLYOK 
ÉS FEJEDELMEK

Nyereményakciónk mindkét 
dunaszerdahelyi üzletünk 
vásárlóira, illetve a rendelŒinkre 
is külön-külön érvényes! Sorsolás: 2020. MÁJUS 4.

NYEREMÉNY!
Háztartási tanoda 

Nagyi kedvenc 
rejtvénykönyve 27.

A B
Szóvadász 39. 200 jó mondás

a tudásról és 
a butaságról

C D

B C D

A három kismalac Rendelési kód: 125
Hófehérke Rendelési kód: 126

Altató 2+ Rendelési kód: 123
Iciri- piciri 2+ Rendelési kód: 124

3D Térbeli 
mesekönyvek

LEPORELLÓK

egységár
4,99 Eur

egységár
4,99 Eur

A
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