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Március a KÖNYV hónapja!
Március – ünnep – a kultúrember 
ilyenkor a legkedvesebb személyi 
tárgyát, a könyvét ünnepeli! 

Ugye Ön is egyetért velem? 
Kell egy idŒszak a napi taposómalom-
ból, amikor  kikapcsolhatjuk magunkat!
Az olvasás erŒt ad, megtelik ilyenkor
örömmel a lélek! Jó könyvek, 
szórakozás, aktív kikapcsolódás!

Minden kedves Könyvbarátnak jó Könyvvadászatot, boldog tavaszi pillana-
tokat, családias hangulatot, s persze hasznos könyvböngészést kíván a
Családi Könyvklub munkatársai nevében

GyŒry Attila
A Családi Könyvklub vezetŒje

Egy szenzációs Könyvklubos

TAVASZI KEDVEZMÉNY 
a könyvesboltjaink vásárlóinak:

„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 már a kedvezményes Könyvklub árakból is!

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

Till Attila: A CSICSKA címı film nyilvános bemutatójára!

A CSICSKA – A cannes-i világpremier óta világszerte csaknem
40 rangos nemzetközi filmfesztivál mutatta be Till Attila 
alkotását. A film Sanghajtól Krakkón át Stockholmig nyert 
díjakat nemzetközi seregszemléken. 

Balogh István nem túl tehetős tanyasi gazdálkodó. Falkavezérként 
uralkodik feleségén, gyermekein és “csicskáján”. A rabszolgát ötvenezer 
forintért vette, a kert végi pajtában altatja, mint egy lovat vagy disznót. 

2014. március 18. (kedd) 18.00 óra Dunaszerdahely, VMK moziterem 
A film után, beszélgetés Till Attilával, Beszélget: Bárdos Deák Ágnes – (URH, Kontroll Csoport)

Az elŒadás ingyenes! Töltsünk el együtt egy tartalmas estét!   

Till Attila - rendező, média-személyiség

Vendégünk: Bartos Erika 
a Bogyó és Babóca, mesekönyvek megálmodója!

„Egy meseíró aligha kaphat szebb visszajelzést tengernyi mosolygós gyerekarcnál, boldogan őrizni fogom a látogatás emlékét.” Bartos Erika 

2014. március 24. hétfŒ – délelŒtt 11.00 óra. Dunaszerdahely, VMK színház terem

Bartos Erika önálló mesematinéján örömmel mesél varázslatos története-
ket, és hívja a kicsiket játékos-furfangos fejtörésre! A gyerekeket igazi mozi-
élménybe is beavatja – közösen megnézhetnek néhány  csodálatos mese -
epizódot a megunhatatlan  Bogyó és Babóca sorozatból! 
Bartos Erika megsúgta – lesz közötte egészen új is, 
ami még nem jelent meg sem könyvben, sem filmen! 
Bartos Erika örömmel dedikálja könyveit, 
s a meseprogram végén - emlékül - minden gyermeknek 
egy kifestőt ajándékoz, amit saját maga rajzolt…

Az elŒadás ingyenes!  Jöjjön el Ön is!

Kirándulás az önfeledt játék és dalok birodalmába!  
Fergeteges Mesematiné Bogyóval és Babócával!

FILM

A Karma -életünk rejtŒzködŒ irányítója

Tudja meg, hogyan használják egészen napjainkig ezt a fogal-
mat -KARMA- Indiában és Tibetben, s miként hat ez az erő az Ön
életére is! Utazzon a gondolat sebességével – világokon át! 

Budai Attila Etil világutazó és spirituális tanító 
egy szellemi, lélekemelő utazásra hívja Önt! 

ELÃ
ADÁS

SZÍN
HÁZ

2014. március 31. hétfŒ 18.00 óra.
Dunaszerdahely, VMK kisterem. Az elŒadás ingyenes!
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Jóga kezdŒknek
Játékidő: 54 perc, Ára: 8,00-€

Pilates kezdŒknek
Játékidő: 54 perc, Ára: 8,00-€

Karády Katalin-exkluzív filmválogatás 
4DVD • Hazajáró lélek • Külvárosi Œrszoba • Erzsébet királyné • Machita

Megunhatatlan régi magyar filmek - az örök DÍVÁVAL... 
Karády Katalin filmjeinek varázsa abban rejlett, hogy titokzatosak voltak, tele voltak misztikummal, megmagyarázhatatlan 
fordulatokkal. Karády Katalin idén lenne száz éves…

Mitől lesz valakiből a végzet asszonya? Femme fatale, akiről mindig a szenvedély jut eszünkbe? 
Játékidő 4X90 perc, Ára: 20,00-€

ZsírégetŒ Latin táncok
Játékidő: 54 perc, Ára: 8,00-€

Tökéletes test
Játékidő: 54 perc, Ára: 8,00-€
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Régi magyar filmek

Mesefilm Parádé! Most -50% kedvezménnyel!

Esti mesék
Bronsont (Adam Sandler) meg-
kéri testvére , hogy vigyázzon a
gyerekeire. A nagybátyó sza-
badjára engedi a fantáziáját, és
olyan esti meséket kanyarít,
amelyeknek valahogyan mindig
ő lesz a főhőse. És akkor… meg-
történik a varázslat! A mese
másnapra valósággá válik… 

Játékidő: 95 perc, Ára: 8,00-€

Micimackó
Tavaszolás Zsebibabával

Kitavaszodott a Százholdas
Pagonyban, és a hosszú tél után
kicsattanó örömmel ugrándozik
a zöldellő mezőn Zsebibaba.
Sorra felkeresi a pagony lakóit,
hogy együtt kürtöljék világgá,
milyen jó, ha itt a tavasz…

Játékidő: 65 perc, Ára: 8,00-€

Mickey, a kedvenc
A világ legnépszerűbb rajzfilm
figurája, Mickey egér ismét szín-
re lép! A Walt Disney legjobban
sikerült összeállításban Mickey
újra bebizonyítja, hogy az ő
humora és bája megunhatat-
lan: biztos kedvence minden
generációnak. 

Játékidő: 65 perc, Ára: 8,00-€

Csipet csapat -
Nagy fába kis fejszét

Csipet a csapat, de erős! Ha
bajban vagy, ne habozz, hívd
őket, és a mókás mókusok
azonnal ott teremnek, ahol
szükség van rájuk!

Játékidő: 65 perc, Ára: 8,00-€

Neveletlen hercegnŒ
Mia pompára vágyik... Őt és édesany-
ját váratlanul meglátogatja nagyany-
ja, Genovia királynője, aki azért jött,
hogy értesítse unokáját: hamarosan
elfoglalhatja az őt megillető trónt. Míg
a szigorú nagymama a királynőhöz
méltó viselkedésre próbálja nevelni  ,
Mia egyre kevésbé tudja, mit gondol-
jon a szerencséjéről…

Játékidő: 111 perc, Ára: 8,00-€

Mizújs,
ScoobyDoo? –
Szafari, de szupi!
Scooby-Doo és a szuperszimat
nyomozócsapat ismét felkere-
kedik, hogy újabb rejtélyek
végére járjon. 

Játékidő: 83 perc, Ára: 8,00-€

DVD DVD DVD DVD DVD DVD

4
DVD

Rendelési kód:002
3,99 Eur

Rendelési kód:003
3,99 Eur

Rendelési kód:004
3,99 Eur

Rendelési kód:006
3,99 Eur

Rendelési kód:001
9,99 Eur

Rendelési kód:005
3,99 Eur

Rendelési kód:007
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:012
3,99 Eur

Rendelési kód:013
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:009
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:010
3,99 Eur

DVD

Rendelési kód:011
3,99 Eur

Rendelési kód:008
3,99 Eur

DVD

Bogyó és Babóca II. 
Játékidő: 65 perc, Ára: 9,50-€

Csak 10 perces gyakorlatok...
Nincs idő edzésre járni? Itt a megoldás - ráadásul csak néhány perc a megoldás! Ennyi időt bárki rá tud szánni egy nap az edzésre. 

Pilates – Jóga edzésprogram: Kezdjük az alapoknál, Alsó test alapozás, Felső test alapozás, Totális alakformázás és Hosszú & hatékony nyújtás,
Egyensúly és hajlékonyság, Jóga: Erősítés és tonizálás, Enegetizáló Jóga, Hasizom erősítés, Stresszoldó Jóga….

Bogyó és Babóca csodavilága
A Bogyó és Babóca mesesorozat egy kis erdőben játszódik, 
szereplői erdei cimborák, apró bogárkák baráti közössége. 
A két főszereplő Bogyó, a csigafiú, és Babóca, a katicalány. 

Bartos Erika mesehősei sok kedves kalandon keresztül közösen 
felfedezik az őket körülvevő világot. A kedves rövid történetek 

a legkisebbek számára érthetően közvetítenek olyan értékeket, 
mint az önzetlenség, türelem, kitartás és a természet szeretete... 

Zenél az Alma együttes.

DVD

Bogyó és Babóca I.
Játékidő: 65 perc, Ára: 9,50-€

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!-50%
AKCIÓ!-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Az Aranykert közepén
Ön – kedves olvasó - e kötetben a hajdani Aranykert, a
Csallóköz szívében fekvő, a tájegység mai területének
nagyob bik részét kitöltő Dunaszerdahelyi járás és települései
utóbbi ezeregyszáz évét áttekintő – számos térképpel és kép-
pel kiegészített – rövid történeti feldolgozásában tallózhat. 
A könyv a  Csallóköz és településeit ittlétünk ezeregyszáz 
esztendejének történetéről számol be dióhéjban.

Kötve, 439 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 50,00-€

Peter Hore
Csatahajók enciklopédiája
A világ csatahajóinak képes 
története 1860-tól napjainkig. 
A csatahajók fejlődésének áttekintése az első
páncélozott hajóktól és a forradalmi
Dreadnoughttól a II. világháború hatalmas
csatahajóig és az utolsó öbölháborús beve-
tésekig. Több mint 150 hajó megépítésének
és történeti szerepének részletes leírása. Több
mint 550 színes és fekete-fehér archív fény-
kép, köztük először a könyvben közzétett
fotók. 

Kötve, 256 oldal, 30 x 24 cm, Ára: 29,00-€

Bill Price
A történelem 
leg nagyobb rejtélyei
A világ tele van megoldatlan
rejtélyekkel, félbeszakadt
történetekkel…
Ez a páratlan könyv a megfoghatatlan
talányokat veszi sorra, hogy közelebb-
ről megvizsgálja a híres és hétköznapi
emberekkel megtörtént események
első pillantásra valószínűtlennek tűnő
hátterét. 

Fűzve, 256 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 15,50-€

Hetven döntŒ csata
Az ókortól napjainkig

Az ókortól napjainkig több száz látványos fény-
kép, korabeli ábrázolás és térképvázlat illusztrálja
a hadtörténelem legfontosabb eseményeit… 

Cannae és Azincourt,Waterloo és Gettysburg,
Sztálingrád és Midway, a Tet-offenzíva...
Valamennyi csata esetében megismerheti az előz-
ményeket, a csata lefolyását és a következménye-
ket. Emellett áttekintést kaphat a haditechnika
mindenkori állapotáról, a hadvezetés jellegéről és
a taktikai elemeiről. 

Kötve, 304 oldal, 27 x 21 cm, Ára: 29,00-€

Rendelési kód:014
15,99 Eur Rendelési kód:015

14,99 Eur

Rendelési kód:016
13,99 Eur

Rendelési kód:017
14,99 Eur

AKCIÓ!-70%

1100 év-Képes magyar történelem 
Ezeregyszáz év magyar története színes, érdekes leírásokkal,
a történelmi kutatások legújabb eredményeivel, amelyet
számos, kevéssé ismert illusztráció kísér. A korszakzáró feje-
zetek végén az adott kor művészetének és kultúrájának
képes és szöveges bemutatása található.

Kötve, 216 oldal, 40 x 30 cm, Ára: 27,00-€

A Föld atlasza
Nélkülözhetetlen családi ismeretterjesztő könyv.
Ezt a modern világatlaszt egy csapat nemzetközi kartográfiai és
speciális térképész vezetésével dolgozták ki Önnek, mely több
mint 330 térképet, 46 regionális, 4 részletes óceáni térképet és 18
téma szerinti bontású térképet tartalmaz. Minden kontinenshez
az Ön rendelkezésére állnak műholdról készített felvételek, és föld-
rajzi, politikai és emberi tevékenységet jelölő térképek. 
Kötve, 304 oldal, 34 x 26 cm, Ára: 25,00-€

A tŒkétŒl a pohárig
Amit a szőlőről és a borról tudni érdemes
Ez a könyv elsősorban arra vállalkozik, hogy a szőlő- és borkultúrával
kapcsolatos általános és korszerű ismeretek mellett kitekintést adjon a
világba. A szerzők - elképesztően nagy vállalkozásba fogtak: a vessző
elültetésétől a bor pohárba töltéséig végigkísérik a szőlő termesztésé-
nek és a bor készítésének az útját, olyan fantasztikusan széles hátérrel,
amely "úgy mellesleg" megismerteti az olvasót az egész világ szőlésze-
tével és borászatával is.
Kötve, 286 oldal, 32 x 24 cm, Ára: 25,00-€

Rendelési kód:018
24,99 Eur

Rendelési kód:019
19,99 Eur

Rendelési kód:020
22,99 Eur

Csallóköz… 
Mond Önnek valamit ez a szó?

“Brutálisan tökéletes” ajándékkönyvek!

Képes történelem - mítosz és valóság!
AKCIÓ!-50%

AKCIÓ!

-50%

Amennyiben idejük nem engedi, vállaljuk beteg 
családtagjaik, hozzátartozóik orvoshoz való szállítását! 
• a betegek orvosi kivizsgálásra, műtétre való szállítását, akár időpontra is
• a betegek hazaszállítását kivizsgálás illetve műtét után
• kismamák és gyermekük kórházból történő hazaszállítását 
• receptek kiváltását és gyógyászati segédeszközök beszerzését

forduljanak hozzánk bizalommal!Kapcsolat: O9O3 751 956
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Ruediger Dahlke
A böjtölés kézikönyve
7 napos program - kezdőknek és haladóknak 
egyaránt hasznos vezérfonal!
A böjtölés sokkal több, mint fogyókúra vagy az
egészségügyi panaszok megszüntetésének hatékony
módja. Segítségével végre Ön is megtisztulhat, s a
lerakódott felesleges terhektől megszabadulva tes-
tileg-lelkileg megfiatalodhat. Legfőbb előnye, hogy
eltereli az Ön figyelmét az éhségről, így lehetőséget
nyújt az új lelki és szellemi élményekre.

Kötve, 133 oldal, 16 x 11 cm, Ára: 7,50-€

B. Katie, S. Mitchell
Négy kérdés
4 kérdés - amelyeket bármilyen 
problémára akár Ön is alkalmazhat! 

Mindegy, hogy a főnökére haragszik, kamasz
gyereke viselkedésével van gondja, vagy a
szerelmi élete aggasztja, a négy kérdésen ke -
resz tül más megvilágításban látja majd a
dol got. A neves szerző részletesen bemutatja
a négy kérdést és a megfordítás gyakorlatát,
ami döbbenetes élményeket és felfedezéseket
tartogat Önnek!

Kötve, 308 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

A Feng Shui nagykönyve
Az egészség és a jó közérzet ismereteinek tárháza
1800 képpel illusztrált gyakorlati útmutató. 

Részletes útmutatások a feng shui ősi kínai művésze-
téhez, gyakorlati tanácsok az elvek alkalmazásához a
nyugalmas terek és lelkileg tápláló környezet megte-
remtése érdekében. Mindaz, amit tudni kell ahhoz,
hogy az Ön otthonát nyugalommal és kiegyensúlyo-
zott energiával telt, pozitív térré változtassa.

Kötve, 511 oldal, 23 x 18 cm, Ára: 25,00-€

L. L. Hay, Mona Lisa Schulz
Minden rendben
Gyógyítsd meg a testedet!
Hét figyelmeztető jelzéssel rendelkezünk,
amelyek mindegyike egy-egy szervcsoport-
hoz kötődik. A könyv fejezetei az egyes
érzelmi központokhoz tartozó szervek
egészségi állapotát járják körül, és segíte-
nek értelmezni, hogy a betegségek mit
jelentenek. A könyv körvonalazza az érzel-
mi jóllét és az egészség közti kapcsolatot, és
leírja a gyógyulás receptjeit.

Kötve, 274 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Sarah Ban Breathnach
Egyszerı BŒség
Vigasz és öröm minden napra!
A könyv az év minden egyes napjára egy, azaz össze-
sen 366 meditatív gondolatsort tartalmaz, megmu-
tatva, hogyan fejezheti ki mindennapi élete segítsé-
gével valódi, igaz énjét… miközben a legízletesebb
zöldségeket szüreteli a kertből, szent helyet készít a
meditáláshoz, úgy rendezi be az otthonát, hogy az
hitelesen fejezze ki személyisége, és varázslatos lég-
kört teremt minden ünnep alkalmával. 

Kötve, 576 oldal, 24 x 16 cm, Ára: 14,50-€

Don Piper, Cecil Murphey
90 perc a mennyországban
Igaz történet halálról és életről!
Hazafelé Don Piper, baptista lelkipásztor autójával
összeütközött egy kamionnal. Azonnal meghalt. Az ezt
követő kilencven percben Piper a mennyországban
járt, éteri zenét hallhatott és lelke valódi békére talált.
Eközben, a konferencián szintén részt vevő lelkész,
megállt a szörnyű baleset helyszínén, és imádkozni
kezdett érte. Piper csodával határos módon visszatért
az életbe, hosszú és fájdalmas gyógyulás várt rá.

Fűzve, 237 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 11,50-€

Angyali segítség 
Néha onnan jön a segítség, ahon-
nan a legkevésbé várnánk…
Olvasson arról, hogy az őrangyalaink hogyan
nyújtanak segítséget, védelmet, megnyugvást
és útmutatást életünk egy-egy nehéz idősza-
kában, s hogyan képesek ezáltal örökre meg-
változtatni minket, miképpen tudnak varázst,
vigaszt és szeretetet hozni az életünkbe, s
olyan célt adni mindennapjainknak, amelynek
létezéséről ez idáig mit sem sejtettünk. Igaz
történetek őrangyalainkról!

Fűzve, 336 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,50-€ 

Rendelési kód:028
13,99 Eur

Rendelési kód:021
10,99 Eur

Rendelési kód:025
11,99 Eur

Rendelési kód:026
10,99 Eur

Rendelési kód:027
8,99 Eur

Tenzin Wangyal Rinpócse
Gyógyítás formával, 
energiával és fénnyel
A tibeti hagyomány szerint az öt elem - a föld,
a víz, a tűz, a levegő és a tér - minden dolog és
folyamat lényegi alkotóeleme...
Az elemek megértése alkotja a gyógyászat, az
asztrológia, a naptár és a pszichológia alapját.
A kötetben szereplő tanítások a tibeti bön ha -
gyo mányból erednek. A tibeti tantrikus szemlé-
letben az elemeket a test ötfajta energiájaként
ismerik, és jógimozgásokkal, légzésgyakorla-
tokkal és vizualizációkkal hozzák egyensúlyba. 

Kötve, 201 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 10,50-€

Rendelési kód:023
8,99 Eur

Rendelési kód:022
6,99 Eur

Rendelési kód:024
12,99 Eur

AKCIÓ!-50%
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Torrente del Bosque
Kínzások és kivégzések története
A kínzások és kivégzések története alighanem egyidős az emberiség-
gel. Elődeink hosszú évek kitartó és precíz munkájával, kísérletezései-
vel lépéről-lépésre létrehozták a legrafináltabb és legkegyetlenebb
kínzóeszközöket! A spanyolcsizmától az élve eltemetésen át a felné-
gyelésig széles a tárháza a borzalmak, a tortúra eszközeinek.
Megdöbbentő és sokkoló - ezeket a kínzásokat mind a mai napig
előszeretettel alkalmazzá...

Fűzve, 208 oldal, 19 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Vécsey Olivér
A magyar korona titokzatos története

Magyarország ősi koronája, a nemzet és az ország eredője, évezredes
történelmi hagyatékunk legértékesebb tétele. A Szent Koronát az évszá -

zadok alatt számos alkalommal ellopták, jogtalanul kisajátították,
megszentségtelenítették, elrejtették, zálogba adták, elásták, az ország
határain túlra csempészték, az általa képviselt tant pedig nem egyszer

manipulálták vagy elárulták- mégis átvészelte a galád cselekedeteket, és
mindig visszatért oda, ahová tartozik: hazájába, Magyarországra.

Fűzve, 208 oldal, 19 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Stefan Niemayer
Náci háborús bınösök
Hitler, Schellenberg, Goebbels, Hess 
és a többi „vérfarkas” története…
Ez nem egy újabb könyv, amely még egyszer elmeséli, mi is történt
1945. április végén Hitler ostromlott berlini bunkerében. Minden száza-
dok közül ez volt a legszörnyűbb, a legnagyobb bűnökkel terhelt, ám
egyben az is, amely a legtöbb történelmi személyiség rejtélyét hagyta
az utókorra. 

Kötve, 526 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 10,00-€

Rendelési kód:031
2,99 Eur

Rendelési kód:032
2,99 Eur

Torrente del Bosque
MegdöbbentŒ kéjgyilkosságok 

A kéjgyilkosok általában súlyos pszichiátriai betegségekben szen-
vednek, de amíg ítélőképességük és intelligenciájuk átlagon felüli,

addig nemiségük minden másnál erősebb vágyként jelentkezik.
Leküzdhetetlen késztetést éreznek, hogy beteljesítsék az áldozat

feletti hatalmukat. A kéjgyilkosok csakis erőszak által élhetik ki 
szexuális vágyaikat és az esetek túlnyomó többségében 

gyermekkori traumák hatására deformálódik el személyiségük. 

Fűzve, 208 oldal, 19 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Rendelési kód:030
2,99 Eur

Rendelési kód:033
4,99 Eur

Ha a gyermek cukorbeteg
Hány és hány család szembesül nap mint nap azzal a

ténnyel, hogy gyermekük cukorbeteg? 
Ebben a könyvben Ön is megismerkedhet a cukorbetegség kórélettani

hátterével, lefolyásával, várható szövődményeivel és a kezelés egyre
jobb lehetőségeivel. A kötet hasznos segítség mindazoknak, akik 

szeretnének többet megtudni erről a betegségről és arról hogy hogyan
lehetséges a cukorbetegséggel együtt is boldogan és aktívan élni…. 

Fűzve, 260 oldal, 21 x 15 cm , Ára: 8,00-€

Migrén
Ha Ön is migréntől szenved - ez a könyv Önnek szól! 
A migrén gyógyítható. Az informatív jegyzetekkel és esettanulmányok-
kal kiegészített könyv bőséges ismereteket nyújt a migrén orvosi ter-
mészetét illetően. Könnyen érthető nyelvezete segít megnyugtatni a
szenvedőket afelől, hogy a migrén nem a képzeletük szüleménye…

Fűzve, 264 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 8,00-€

Rendelési kód:034
3,99 Eur

Rendelési kód:035
3,99 Eur

önképzés 

Rendelési kód:029
2,99 Eur

Nagy-Magyarország
Revizionizmus és irredentizmus
A Trianoni békediktátum következményei

Érti a politikai - történelmi fogalmakat? Ismerje meg a korszak meg-
határozó gondolatait – ismerje meg a PONTOT – ahonnan elindult
MINDEN… Az irredentizmus -a két világháború között jelentős
területeket és népességet veszített Magyarországon a magyar 
revíziós törekvések egyik vezéreszméje lett. 

Fűzve, 208 oldal, 19 x 12 cm, Ára: 3,50-€

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

AKCIÓ!

-50%

ÚJ!Megdöbbentő és sokkoló!
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Szalai Vivien
A leghíresebb magyar
madame
Pénz, hatalom, politika, sztárvilág -
és mindenekelőtt: az erotika. 
Hátborzongatóan realista, olykor sokkoló,
mégis érzelmekkel, tanulságokkal, esendő
emberi sorsokkal teli regényes életrajzot tart a
kezében a kedves olvasó. A főszereplő K. Gy., a
leghíresebb magyar madame, akit bűnösnek
találtak kitartottság elkövetésében… 

Fűzve, 232 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 11,50-€

Sorsunk egybeforr...
Szeretlek
Versek, idézetek a házasságról.

Csodálatos idézetek és gyönyörű fotók gyűjte-
ménye a szerelemről, a házasságról.
Ajándékozza meg Ön is párját, kedvesét!

Kötve, 2 x48 oldal, 16 x 11 cm , Ára: 8,00 € 

Körömcsodák
Több mint 50 trendi stílus lépésről lépésre! 
Készítsen Ön is egyedi, kreatív manikűrt 
magának – kápráztassa el kedvesét!

Több mint ötven mintát és technikát mutatnak be
Önnek lépésről lépésre, és részletesen leírják a
körömápolás alapjait is. Olvashat a köröm előkészíté-
séről, formára reszeléséről, a tökéletes körömlakkról,
valamint a színek és minták titkairól.

Fűzve, 144 oldal, 19 x 18 cm, Ára: 11,50-€

A bükki füvesember 
nyomában
Szabó Gyuri bácsi családjában népi gyógyítók
voltak több nemzedéken keresztül.  A könyv
csaknem 100 gyógynövényről ad részletes leí-
rást, milyen növényt lehet használni, hogyan
lehet megelőzni a komoly bajokat. Általános
gyűjtési és teakészítési tanácsokat, valamint
betegségcsoportokra bontva, a különféle 
gyógynövények alkalmazásához ad felhasz-
nálási javaslatokat…

Kötve, 354 oldal, 25 x 25 cm, Ára: 16,50-€

Minden napra 
egy újabb nóta
365 nóta hungarikum –
amelyen nem ront az idő,
sőt mint a jó bor érlelődik! 
Azt mondják, a „magyarnóta” imád-
ság és gyógyszer. Minden napra van
egy nóta, természetesen az örökzöl-
dek is megtalálható a kötetben, és
az utóbbi évek termése is.
Jó szórakozást!

Fűzve, 159 oldal, 19 x 13 cm, 
Ára: 3,50-€

Bagdy EmŒke
Hogyan lehetnénk
boldogabbak? 
Lépjen Ön is előbbre az önisme-
retében és kapcsolatai minősé-
gének tökéletesítésében!
Segít örülni az életnek, tudatosítani,
mit tehet önmaga és szeretteinek
életminőségének jobbítása érdeké-
ben. Az elkötelezett odatartozás, a
szeretet, az egymásra figyelő segí-
tőkészség, a felelősségvállalás, az
örülni tudás, és szeretetkötelékek
lélekápoló erői, megannyi erő, ame-
lyek által megújulhat az életérzé-
sünk, javulhat az egészségünk.

Fűzve, 254 o., 20 x 12 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:040
10,99 Eur

Rendelési kód:041
3,99 Eur

Rendelési kód:042
10,99 Eur

Rendelési kód:047
7,99 Eur

Rendelési kód:046
2,99 Eur

Rendelési kód:043
14,99 Eur

Szex 
Képes szerelmi album
Ismerkedjen meg új szexuális pozíciókkal, és
sajátítsa is el őket! Élvezze a tantrikus szex
fenséges gyönyöreit!  Tudja meg, milyen
varázslatos ínyencségekre képes az étkezés és
a szex - együtt! Bizonyosodjon meg arról,
hogy a tartós kapcsolatot is mindig izzásban
lehet tartani! Új kalandra hív, és visszaadja
a szex és érzékiség izgalmait!

Kötve, 256 old., 31 x 23 cm, Ára: 15,00-€

Rendelési kód:048
6,99 Eur

James Bannon
A beépített huligán
Fedett zsaruként … Az angol futball-
valóság - nyersen, keményen.
Bannon hallatlanul izgalmas könyve azt is bemu-
tatja, miként lesz a futballkultúra része az, amikor
minden kultúra lehull rólunk, és kivetkőzünk
önmagunkból. Kopók az oroszlánok között. 

Fűzve, 333 oldal, 24 x 16 cm, Ára: 12,50-€

Alex Ferguson - Önéletrajz
Az élő legenda…
Alex Ferguson, a világ egyik leghíresebb és legered-
ményesebb futballmenedzsere, a Manchester
Unitednál eltöltött huszonhét év munka után, 2013
májusában bejelentette visszavonulását. Életpályá-
ja nem csak azok számára inspiráló, akik a klub
vagy az angol futball lelkes hívei. Töretlen sikere
mindenkinek példát mutat. 

Fűzve, 389 oldal, 21 x 15 cm, Ára: 11,50-€

NEYMAR 
A hivatalos életrajz
Az FC Barcelona és a brazil válogatott egyik legna-
gyobb futballcsillagának meseszerű sikertörténete.

E megható vallomásban apa és fia beszél Neymar
Jr. fantasztikus pályafutásáról, a nehéz gyerekko-
ron át a gyors felemelkedésig, a foci iránti szenve-
délyről és az olykor túlzó apai féltésről. 

Fűzve, 185 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Forma-1 sztorik
2013-2014

Napjainkra a Forma-1, mint a világ legna-
gyobb és leggazdagabb Cirkusza, gyakorlati-
lag elérte azt a nagyságot, a kritikus tömeget,
amely könnyen a teljes felrobbanáshoz vezet-
het. Idén jön Tabula Rasa, jönnek a lendkere-
kes autók, és lehetséges, hogy még mindig
Vettel nyer… Ez mind benne van ebben a
könyvben, meg sok más is…

Fűzve, 330 oldal, 23 x 16 cm, Ára: 11,50-€

Rendelési kód:036
11,99 Eur

Rendelési kód:037
10,99 Eur

Rendelési kód:038
11,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

Rendelési kód:039
10,99 Eur

ÚJ!

ÚJ!

ÚJ! ÚJ!

ÚJ!

Hogyan neveljük
a lányokat?
Kötve, 243 oldal, 21 x 15 cm,
Ára: 11,50-€

Hogyan neveljük
a fiúkat?
Kötve, 196 oldal, 20 x 15 cm,
Ára: 11,50-€

Rendelési kód:044
10,99 Eur

Rendelési kód:045
10,99 Eur

A lányok és a fiúk - igenis mások… Állítja Steve Biddulph nemzetközileg
elismert szaktekintély, gyerekpszichológus és családterapeuta. 

Fontos, hogy a szülők, tisztában legyenek a különbségekkel! 
Megismertet a női és férfiagy működésének különbségeivel! 

Bárki sikert érhet el a nevelésben, ha valóban megfontolja mindazt, ami a
"különbségekből" adódik!   

Hogyan neveljük...
18
csak felnŒtteknek

Sportrajongók figyelmébe...

1+1
ingyen

AKCIÓ!-50%

CSK_FEBR 2014_Layout 1  2/26/14  3:42 PM  Page 7



ro
m

an
tik

a,
 é

rz
el

em
, 

sz
en

ve
d

él
y

w
w

w
.k

o
n

yv
kl

u
b

.s
k

8

Emily Marsh Scott
Isztambul titka marad
Dilara szüleivel Törökországból települt át az Államokba, ahol
nyugalmas életet éltek mindaddig, amíg a lány hozzá nem
ment a dúsgazdag, szintén török Kerim Kahramanhoz. A fia-
tal férfi a szenvedély elmúltával méltatlan helyzetek sokasá-
gába sodorja újságíróként dolgozó feleségét, aki belefáradva
házasságába, úgy dönt, hogy elválik férjétől. Kerim sajátos
eszközökkel harcol azért, hogy megtartsa látszatházasságát.

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

Danielle Steel
ElsŒ látásra
És Ön – szembe merne nézni a sorssal,
hogy átadja magát az érzéseinek?
Timmie a párizsi divathét alatt megbetegszik, és
egy lenyűgöző francia férfi lép az életébe. Timmie és
Jean-Charles kapcsolata eleinte nem lépi túl az
orvos és páciense viszonyát, ám a lábadozás ideje
alatt barátokká válnak. Azt azonban még maguk-
nak sem merik bevallani, hogy mélyen belül ébrede-
zik bennük a szerelem…

Fűzve, 336 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,00-€

Szántó Judith
Kis budai bordélyvilág 
Testközelből fedezheti fel a profi öröm-
lányok titokzatos, őrületesen izgal-
mas, de egyben hazug és gyakran szo-
morú világát…
Egy valódi, magyar, hús-vér örömlány - dolgozott
budapesti és európai nagyvárosok szállodáiban,
erotikus szalonjaiban, volt szexrabszolga, sima
örömlány, madame és luxusprosti egyaránt.
Nemcsak ismeretlen férfiak titkait leshetjük meg
az extra méretű csődörtől a perverz értelmiségin
és a kigyúrt bunkón át a gyengén teljesítő bácsi-
káig, de felismerhetünk ismert hazai művészeket
és sportolókat is, akik exkluzív szalonokban talál-
koztak Judith-tal, használták és élvezték testét,
különleges szolgáltatásait.

Fűzve, 253 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 10,50-€

Danielle Steel
A Dél ajándéka
Alexa nem hoz kifejezetten bölcs döntést, amikor
igent mond szerelme, az előkelő déli családból
származó Tom házassági ajánlatára. Tom hama-
rosan hűtlen lesz hozzá, majd hét év házasság
után magára hagyja az asszonyt kislányukkal.
Alexa New Yorkba költözik, beiratkozik a jogi
egyetemre, diplomát szerez, s hamarosan bein-
dul ügyészi karrierje. Azonban történik valami,
ami fenekestől felforgatja Alexa és lánya,
Savannah életét… 

Fűzve, 655 oldal, 21 x 13 cm, Ára: 8,00-€

Julie Garwood
Álmaim hercege
Hogy elmeneküljön erkölcstelen nagy-
bátyja gyámsága elől, Taylor feleségül
megy a zord amerikai farmerhez, Lucas
Rosshoz. Taylornak is sürgető oka van
Amerikába utazni... egy becses örökség,
amelyről azonban nem beszél
Lucasnak, mivel megegyeztek, hogy
Bostonba érkezésük után mindketten a
saját útjukat járják… 

Fűzve, 512 oldal, 22 x 14 cm, Ára: 8,50-€

Danielle Steel
Szerelemes agglegények
3 férfi – 3 fantasztikus nő…
Charlie, Adam és Gray igazi agglegények.

Nyári kalandot keresve indulnak el nyaralni
a Földközi-tengerre, ám minden másként
alakul, mint ahogy eltervezték. Három fan-
tasztikus nő mellett megtapasztalják, hogy
a szerelem a legizgalmasabb kaland. 
De vajon elegendő lesz-e ez a felismerés
ahhoz, hogy feladják a víg és gondtalan 
agglegényéletet? 

Fűzve, 344 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 8,00-€

Danielle Steel -a romantika császárnŒje!

Danielle Steel
Johnny Angyal
A tizenhét esztendős Johnny Peterson előtt ígéretes
jövő áll, évfolyamelső az iskolában, családja büsz-
kesége, valóságos angyal. Ám a szalagavatója
napján beszáll egy autóba...Édesanyja nem tudja
feldolgozni imádott fia tragikus halálát. Kórházba
kerül, ahol azonban különös látomása támad:
megjelenik előtte Johnny, és arra bíztatja az asszo-
nyt, hogy ne adja fel a küzdelmet. Ettől kezdve az
"angyal" a legvalószínűtlenebb helyeken bukkan
fel, nyomában csodák sorjáznak. 

Fűzve, 473 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 8,00-€

Sidney Lawrence
A szerelem hatalma
Lord George Ramsdall a francia ten-
gerparton pihen, amikor kimenti Inge
von Bernstrom-t a tengerből. Azonnal
szerelemre lobban iránta, ám a lány
már elkötelezte magát… 

Fűzve, 270 oldal, 18 x 12 cm, Ára: 3,50-€

Hedwig Courths-Mahler
Búcsúlevél
Lonny titkárnő egy ügyvédi irodában, Lutz ugya-
nitt sofőr. A két fiatal egymásba szeret, ám úgy
tűnik, nincs számukra közös jövő. Megrendült
anyagi helyzetükben a szülők gazdag férjet
szánnak Lonnynak, aki gyermeki engedelmes-
séggel búcsúlevelet ír szerelmének... 

Fűzve, 171 oldal, 18x 11 cm, Ára: 6,00-€

Amanda Quick 
A tökéletes méreg
Lucinda természetfeletti képességeivel megérez
és azonosítani tud mindenfajta mérget.
Különleges tudását a rendőrség is gyakran 
igénybe veszi. Éppen egy újabb gyilkosság felderí-
tésében segédkezik, amikor rájön, hogy az áldo-
zat halálát okozó szert abból a ritka nö vényből
készítették, amit nemrégen tőle loptak el...

Fűzve, 336 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 6,50-€

Petra Nagyová-DÏerengová 
Csak a javadat akartam 
Kristína látszólag boldogan él sikeres, jóké-
pű ügyvédférjével, és érettségi előtt álló
lányával. A családról gondoskodik, és sza-
bad idejében egy jótékonysági szervezet-
nél dolgozik. Amikor érettségi találkozóján
a hajdani osztálytársak között viszontlátja
diákkori szerelmét, a kihűltnek hitt érzések
újra fellángolnak benne. Hazatérve szem-
besülnie kell azzal, hogy férje megcsalja, és
legjobb barátnőjére sem számíthat.
Kristína válaszúthoz érkezik...

Fűzve, 332 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 12,40-€

Sylvia Day
Hozzád kötve
Azoknak az olvasóknak, akik szeretik az - Ötven árnya-
lat -trilógiát, elsőként ezt a perzselő szerelmi jelenetek-
kel teli művet ajánljuk. Day erőteljes története felizgat-
ja s magával ragadja az olvasót!

“Gideon olyan hévvel robbant be az életembe, mint a sötét-
ségbe hasító villám. Ez a gyönyörű, sugárzó férfi maga volt
a fehér izzás. Soha eddigi életemben senki és semmi nem
vonzott még ilyen delejesen. Úgy vágytam az érintésére,
mint drogos a napi adagjára, bár tudtam, hogy elgyengít,
mégsem tudtam, nem is akartam ellenállni.”

Fűzve, 416 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 14,50-€

Rendelési kód:049
2,99 Eur Rendelési kód:050

2,99 Eur

Rendelési kód:051
2,99 Eur

Rendelési kód:052
5,99 Eur

Rendelési kód:056
3,99 Eur

Rendelési kód:054
3,99 Eur

Rendelési kód:055
3,99 Eur

Rendelési kód:053
6,99 Eur

Rendelési kód:057
13,99 Eur

Rendelési kód:058
8,99 Eur

Rendelési kód:060
6,99 Eur

AKCIÓ
!

-50% AKCIÓ
!

-50% AKCIÓ
!

-50%

AKCIÓ!

-50%ÚJ!

ÚJ!

Szlovákiában No1.
Most magyarul! 
Válassza ezt a könyvet a szerzŒ
EXKLUZÍV dedikálásával ! 

Rendelési kód:059
11,99 Eur
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Agatha Christie
Nyílt kártyákkal
„ A gyilkossághoz teljességgel
kispolgári viszony fűz.“
Mr. Shaitana, a különc gyűjtő, partit ad.
Vendége négy olyan gyilkos, akik elkerül-
ték az igazságszolgáltatást, valamint
négy nyomozó. Két asztalnyi lelkes bridzs-
játékos, akik végig egymás szeme előtt
voltak. Valaki mégis élt a lehetőséggel - a
házigazda pedig halott. Talán nem megle-
pő, hogy a fej fej melletti versenyből ismét
M. Poirot kerül ki győztesen…

Kötve, 280 oldal, 19 x 11 cm, Ára: 9,50-€

A Wall Street farkasa 
Korrupció, pénz, bűnök szegélyezik a sikerhez
vezető utat… és FBI ügynökök lihegnek a
nyomában… Jordan Belfort becsületes tőzs-
deügynökként kezdte pályafutását, de az
amerikai álom őt is utolérte. A Wall Street a
világtőzsde epicentruma, ahol a zabolátlan
mohóság és az ócska csillogás közepette
tucatjával bukkannak fel és tűnnek el a 
milliomosok. Jordan ebből a közegből indul,
és a pénzügyi világának leghírhedtebb figu-
rájává válik… A válság hamvaiból építi fel
saját brókercégét, amely egy atombomba
hatékonyságával gyűri maga alá egész
Amerikát. Ő lesz a Wall Street farkasa...

Fűzve, 624 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 14,50-€

Frederick Forsyth: A kobra
Mostantól nincsenek szabályok…
Paul Devereaux, a könyörtelen egykori CIA-ügynök látszólag
lehetetlen megbízást kap: megálljt kell parancsolnia a drog-
bárók ténykedésének, kerül, amibe kerül. A feladathoz minden
a rendelkezésére áll, amit csak akar: emberek, technika, pénz.
Ebben a rendkívüli, lélegzetelállítóan izgalmas, napjainkban
játszódó thrillerben a történetmesélés nagymestere, Frederick
Forsyth a legjobb formáját hozza.

Kötve, 344 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 12,50-€

Leo Kessler
Koponyahegyek
A Fekete Kozákok, Hitler Birodalmának kato-
nái képében, végiggyújtogatták, - fosztogat-
ták, - erőszakolták, - gyilkolták fél Európát, -
Oroszország fagyos pusztaságaitól kezdve
egészen Észak-Olaszország hegyvidékéig. 

VégsŒ küldetés
Az Első SS Stuka Század 1944 telén az orosz
fronton harcolt, csakúgy, mint Vörös Rózsa és
szadista bandája. „Az orosz vér nővérei“ 
ugyanis inkább voltak szörnyek, mint nők... 

Fűzve,2 x 90 oldal, 19 x 12 cm, Ára: 9,50-€

Sally Hunter
Influenzavírus
Egymás után halnak meg a luxus
klinika betegei…csak egy ártatlan
megfázás miatt?
Dr. Mona Star fiatal doktornő Tahititől né-  -
hány kilométerre lévő luxusklinikán dolgozik.
Ám valami különös véletlen folytán a betegei
influenzában sorra halnak meg. Amikor úgy
dönt, hogy személyesen jár az ügy végére,
életveszélyesen megfenyegetik… Rájön mi áll
a kitörni készülő halálos járvány hátterében.

Fűzve, 205 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 3,50-€

Martha Tailor
Halálfélelem
A rodoszi Apanajia Kórház szülészeti osztá-
lyára érkezik az ott dolgozó dr. Palamasz
vajúdó feleségével, Melanie-val, akit barát-
jára, egyben kollégájára, dr.Elitiszre bíz.
Melanie a gerinctáji érzéstelenítés után
halálfélelemről panaszkodik, majd egyre
különösebben viselkedik…

Fűzve, 280 oldal, 19 x 11 cm, Ára: 3,50-€

LŒrincz L. László
Lhászáig hosszú az út
Démonoknak belépni TILOS!
Gyász borul a Potala palotára: elhunyt a dalai láma. A régens,
Amnye rinpócse keresőket küld a hatalmas birodalom távoli
szegleteibe, hogy megtalálják a halott egyházfő újjászületé-
sét. Eközben felbukkan Lhászában a titokzatos halottélesztő
szerzetes, Melong rinpócse, és üvölteni kezd a gleccserorosz-
lán. Egy távoli faluban egy kisfiú álmot lát. Félelmetes hajsza
veszi kezdetét: cél a dalai láma trónja.

Fűzve, 370 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 7,50-€

Cey-Bert Róbert Gyula
A pozsonyi csata
Hadiparancs: Irtsátok ki a magyarokat!
E nagyívű történelmi regény a honfoglalás
korának egyik legnagyobb fegyveres össze-
csapásába, a 907-es évi „pozsonyi csata”
vadregényes kulisszatitkaiba avatja be az
olvasót. Mai szemmel nézve is meglepő,
hogy elődeink a többszörös túlerővel sikerrel
szálltak szembe. Ez a csodálatos hangvételű
könyv olvasása után különleges lélek -
energiával töltődhet fel.

Kötve, 254 oldal, 30 x 20 cm, Ára: 14,50-€

LŒrincz L. László
Az éjszaka doktora
Gyönyörű fiatal nő bujkál férfiruhában Bagdad utcáin, külvá-
rosaiban és a környező vidéken. A neve Hakima. Az éjszaka
doktorai közé tartozik, akik nemcsak gyógyítgatják a biroda-
lom szegényeit, hanem lázítják is őket, hogy keljenek fel testi-
szellemi megnyomorítóik, a gazdagok és a mollahok ellen.
Hakima pedig nem más, mint a roppant birodalom szultánjá-
nak, a halálosan beteg Öldzsejtünek a háziorvosa, az ország
egyik leghatalmasabb főemberének a leánya, aki minden val-
lási törvénnyel és szokással szembeszegülve harcolta ki magá-
nak azt a jogot, hogy a nagy Dzsingisz-kán ükunokáinak vilá-
gában a perzsa, turki, arab és mongol népet gyógyítsa, tanít-
sa emberibb és szebb, jobb életre.

Fűzve, 368 oldal, 22 x 15 cm, Ára: 8,50-€
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Rendelési kód:066
2,99 Eur Rendelési kód:067

8,99 Eur

Rendelési kód:068
2,99 Eur

Rendelési kód:069
11,99 Eur

Rendelési kód:072
13,99 Eur

Rendelési kód:071
13,99 Eur

Rendelési kód:070
4,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

Piszkos Fred 
a kapitány
"Az elveszett cirkáló" közmegbec-
sülést kiérdemelt kapitánya,
Piszkos Fred ebben a kötetben új
oldaláról mutatkozik be: érző
szívű atyaként, aki a maga mód-
ján mindent elkövet, hogy isten
kegyelméből trónörökössé lett
fiát az uralkodói székbe segítse…

Fűzve, 191 oldal, 20 x 14 cm , Ára: 3,50-€

Az elveszett cirkáló
Az angol páncélos cirkáló, a
Balmoral korántsem vész el. Fe -
délzetén Piszkos Fred a kapitány,
aki végső kényszerből vállalko-
zott a cirkáló "kölcsönvételére",
hogy Tom Leven kapitányt, illetve
fontos találmányának tervrajzát
az e célból alakult "részvénytár-
saság" felkutathassa. 

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

A három testŒr
Afrikában
Csülök, Tuskó Hopkins, Senki
Alfonz és a Török Szultán - sötét
rejtélyek felkutatására indul. Igaz,
nem egy úton, hiszen Csülökék,
az izgalmas és halálos veszélye-
ket ígérő kalandok során lovagi
szolgálatot is teljesítenek Yvonne
oldalán, a Török Szultán viszont
aljas árulásaival egyre nagyobb
veszélyekbe sodorja őket.

Fűzve, 190 oldal, 20 x 14 cm , Ára: 3,50-€

A 14 karátos autó
Gorcsev Iván milliomosként -
magántitkárává fogadja Vanek
urat. A furcsa öltözetű és kimért
modorú gentleman egyik munka-
köri kötelessége az, hogy helyette-
sítse Gorcsevet az idegenlégió-
ban.  Ezenközben az igazi Gorcsev
elnyeri szerelme kezét, s melléke-
sen visszaszerzi jövendőbeli
apósa aranyból készült autóját.

Fűzve, 190 oldal, 20 x 14 cm , Ára: 3,50-€

Rendelési kód:061
2,99 Eur

Rendelési kód:062
2,99 Eur

Rendelési kód:063
2,99 Eur

Rendelési kód:064
2,99 Eur

AKCIÓ!

-50%

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

“Uram! A késemért jöttem!” RejtŒ JenŒ

Rendelési kód:065
7,99 Eur

Rendelési kód:073
6,99 Eur

1+1
ingyen
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Kiskertben jártam...
A kertekben mindig akad bőven munka. Tavasztól őszig szinte minden nap van valami

tennivaló: vetés és ültetés, öntözés, talajlazítás, trágyázás, gyomlálás, növényvédelem és
végül betakarítás. A kötetek a hobbikertészeknek adnak bő útmutatót kerttervezéshez,

növénytermesztéshez, növényápoláshoz és a termények feldolgozásához. A könyvek
bevált módszereket és hasznos ötleteket ismertetnek, amelyeket Ön is sikerrel hasznosít-

hat. E kötetek áttekintést nyújtanak a kerti munkákról hónapról hónapra…

Rendelési kód:080
7,99 Eur

Rendelési kód:081
7,99 Eur

Rendelési kód:082
7,99 Eur

Rendelési kód:084
4,99 Eur

Rendelési kód:083
7,99 Eur

Öltöztesse otthonát tavaszi színekbe, 
készítsen pompás dekorációkat, 

húsvéti dísz- és ajándéktárgyakat!
Tegye a lakást hangulatossá színes papírdíszekkel. A csomózott karkötők 
soha sem mennek ki a divatból. Üvegfestéssel otthona ablakait színessé 

varázsolhatja! A gyerekszoba ablakaira mesebeli világot rajzolhat.  
A húsvét elképzelhetetlen a hímes tojások nélkül, 

ezért tojásdíszítő ötletek közül is válogathat!

Nagy, Kertészeti Webáruház  

Óriási választék kerti,
balkon és terasz-

növényekbôl, kerti 
kiegészítôkbôl!

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

w w w . s i e b e r z . s k

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

w w w . s i e b e r z . s k

5 DB MULTIFLORA KARFIOL és
2 DB TOMACCIO FÜRTÖS PARADICSOM

15,75 € helyett csak 12,25 €! 

3,5 € megtakarítás!
Cikkszám: 683.80

Tomaccio, fürtös paradicsom. Páratlanul
édes és egészséges paradicsomfajta. A für-
tökön kb. 10 – 15 mézédes paradicsom terem.
Különlegessége, hogy termését könnyû meg-
szárítani, így hetek múltával is élvezheti a fen-
séges mediterrán jellegû ízeket. Erôs
növények 10,5 cm-es cserépben.

2 db 10,30 €Cikkszám 685.78

1 db 5,40 €Cikkszám 685.80

MultiFlora mini karfiol. 
Vajpuha friss karfiolrózsák az ínyencek szá-
mára. Mindig újra termô minikarfiol cserépbe,
dézsába és a kertbe. Könnyen szedhetô,
nyersen salátában is fogyasztható. Hónapo-
kon keresztül szüretelheti a friss karfiolokat.
Mérete miatt a gyerekek különösen kedvelik.
Szüret idô: június – augusztus. Erôs tápkoc-
kás növényt küldünk.

10 db 10,30 €

5 db 5,45 €Cikkszám 665.87

Karnevál
Mini futópetúnia összeállítás
Három szín egy cserépben!
Piros, liláskék és sárga színû színkeverék.
Feltûnôen gyorsan, látványosan fejlôdik, köny-
nyen ápolható. Egész nyáron át, késô ôszig
folyamatosan virágzik.

Aristo Red Beauty
Nagyméretû, mélypiros virágú angol muskátli.
Központi helyet érdemel balkonján, teraszán
ez a gyönyörû virágú, dekoratív levelû mus-
kátli fajta.

Mini karfiol

Karnevál

Aristo Red Beauty

Fürtös paradicsom

hobbi, háztartás, életmód

Radics Mária
Virágos húsvét
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Oláh Márta
Népi gyöngyékszerek
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Húsvéti 
tojásdíszítés
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Ingrid Moras
Csomozótt karkötŒk
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Tavaszi 
és húsvéti ötletek

Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Ingrid Moras
Üvegfestés
Fűzve, 32 oldal, 23 x 17 cm, Ára: 4,40-€

Rendelési kód:074
3,99 Eur

Rendelési kód:075
3,99 Eur

Rendelési kód:076
3,99 Eur

Rendelési kód:079
3,99 Eur

Rendelési kód:078
3,99 Eur

Rendelési kód:077
3,99 Eur

Gyümölcstermesztés
a házikertben
Fűzve: 92 oldal, 20 x 17 cm, Ára: 11,50-€

A talaj gondozása
vegyszerek nélkül
Fűzve, 60 oldal, 20 x 20 cm, 
Ára: 11,50-€

Egynyári 
virágágyások 
Kötve, 64 oldal, 20 x 17 cm, Ára: 11,50-€

Kertészkedés mindenkinek
Fűzve, 168 oldal, 24 x 17 cm, Ára: 8,00-€

Veteményeskert
Kötve, 72 oldal, 20 x 17 cm, Ára: 11,50-€

AKCIÓ!

-50%
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Házias ízek-ÓRIÁS szakácskönyvekben!

Rendelési kód:085
9,99 Eur

Rendelési kód:086
9,99 Eur

Carol Meldrum
Minihorgolások 
30 perc alatt
Csak 30 perc alatt, 
vagy akár még hamarabb is?

Szórakoztató 63 hasznos apróság,
közöttük számtalan díszítőeszköz és
hordható kiegészítő. A könyvben meg-
található minden tudnivaló a modellek
elkészítéséhez. Ha csak fél óra szabad-
ideje van, az éppen elég ahhoz, hogy a
könyvből válogatva elkészítsen egy
hasznos, vidám tárgyat ajándékba
vagy saját magának. 

Fűzve, 127 oldal, 25 x 19 cm, Ára: 12,50-€

Tradicionális magyar konyha
Kalandozzon kedvére a valódi magyaros ízek
világában! Horváth Ilona receptjei kalauzolják
végig az Olvasót a magyar konyha legkedvel-
tebb fogásain -a levesektől a főételeken át a
desszertekig. Igazi ajándékkönyv! 

Kötve, 116 oldal, 35 x 24 cm, Ára: 15,00-€

Horváth Ilona 
Házi sütemények
Ugye nincs is annál jobb, mint amikor az épp 
készülő sütemény illata belengi a Ön konyháját.
Az elkészítés főbb lépései fotókkal vannak illusztrál-
va, így a recepteket bátran ajánljuk azoknak is, akik
most próbálkoznak először a süteménysütéssel.

Kötve, 79 oldal, 35 x 24 cm, Ára: 15,00-€

A kötés technikáinak
enciklopédiája 
Átfogó illusztrált útmutató a hagyományos
és modern kötéstechnikához

Kötéstechnikák, kötésminták és stílusok átfo-
gó útmutatója a kötés minden szintjén, a
kezdőtől a gyakorlottig. A kötés művészetét
tömör magyarázatokkal, világos illusztrá -
ciókkal és fényképekkel, valamint hasznos
ötletekkel és a szakma trükkjeivel teszi érthe-
tővé. A könyv ötletekkel, inspirációkkal szol-
gál, és technikai segítséget nyújt, hogy min-
den alkalommal kitűnőt alkothasson! 

Fűzve, 141 oldal, 22 x 22 cm, Ára: 12,50-€

Széchenyi Zsigmond
Afrikai tábortüzek
A műhöz írt előszavában nosztalgiával
emlékszik Afrika tábortüzeire: "Őket sze-
retném ebben a könyvben megszólaltat-
ni, sok felejthetetlen élményem legmeg-
bízhatóbb ismerőit, leghitelesebb króni-
kásait. Valamennyi kalandomnak legelső
fültanúi voltak, esténként az ő fényük
oltalmában, úgyszólván őnekik mond-
tam el napi beszámolómat. Frissen haza-
cipelt agyarpárt, bivalyszarvat, oroszlán-
bőrt is az ő lángjuk lobogása ünnepelt,
az ő füstjük tömjénezett..."

Kötve, 131 oldal, 22 x 14 cm , Ára: 10,50-€

Nagy 
rejtvénykönyv 2.
A könyvben 300 rejtvény talál-
ható, de számos receptet, isme-
retterjesztő információt, 
kultúr-, tudomány- és techni-
katörténeti érdekességeket,
novellákat és vicceket is 
találhat.

Fűzve, 400 oldal, 28 x 19 cm,
Ára: 7,50-€

A magyarországi 
vizek halai
Az Ön eredményes horgászatának
kulcsa, hogy ne csak a halakat ismerje,
hanem azok környezetét és életviteli
sajátosságait is, mert ezek az ismere-
tek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy
sikerrel járjon egy-egy horgászat alkal-
mával. Ajánljuk ezt a kiváló horgász-
könyvet az alapos ismeretekre vágyó,
és az újdonságokra kíváncsi, igényes
horgászok és halbarátok részére!

Fűzve, 320 old., 20 x 14 cm, Ára: 16,50-€

Kedvelt péksütemények
Diós-mákos sütemények
Egy újabb receptválogatással ismerkedhet
meg, melyben sok-sok finom péksütemény,
illetve diós-mákos sütemény elkészítési
módja és illusztrációja található. Így min-
denki könnyedén megsütheti süteményét. 

Fűzve, 2 x 30 oldal, 20 x 14 cm , Ára: 3,50-€

CsirkemellbŒl készült ételek
Tepsiben sült ételek
Egy újabb receptválogatással ismerkedhet meg,
melyben sok-sok finom csirkemellből, illetve finom
tepsiben sült étel elkészítési módja és illusztrációja
található.

Fűzve, 2 x 30 oldal, 20 x 14 cm , Ára: 3,50-€

Még több humor
A kötet több száz viccet tartalmaz.
Klasszikus és modern tréfák egész arzenál-
ját nyújtjuk át Önnek, abban bízva, hogy
humoros történetek, írások között min-
denki megtalálja a kedvére valót!

Fűzve, 175 oldal, 20 x 12 cm , Ára: 3,50-€

Babavárás hétrŒl hétre
Kövesse végig a baba fejlődését és 
a kismama testének-lelkének változásait!
Legyen tájékozott a baba fejlődéséről - a fogantatástól a
születésig - és arról, mit kell tennie annak érdekében, hogy
a terhessége egészséges és problémamentes legyen.
Eszmei társ a terhesség alatt.
Kötve, 50 oldal, 22 x 20 cm , Ára: 12,50-€

Stahl magazin 2014 - Tavasz, Nyár, Ãsz, Tél
Magazinonként csaknem 160 színes, káprázatos oldal, szemetgyönyörködtetŒ,

ínycsiklandozó ételkülönlegességek fotóival! 
Rendelje meg a 2014. évre 

a STAHL magazint-március 30-ig 
-  és a tavaszi megjelenést már az otthonában lapozgathatja!

Rendelési kód:087
15,00 Eur

Rendelési kód:088
11,99 Eur

Rendelési kód:090
11,99 Eur

Rendelési kód:091
8,99 Eur

Rendelési kód:089
6,99 Eur Rendelési kód:092

14,99 Eur

Rendelési kód:096
11,99 Eur

Rendelési kód:095
2,99 Eur

Rendelési kód:093
2,99 Eur

Rendelési kód:094
2,99 Eur

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22

2 kötet
együtt

2 kötet
együttÚJ!

ÚJ!

ÚJ!

Indul a szezon!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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A VITALITA az ápolásra szoruló nyugdíjas korú emberek számára
rövid- és hosszútávú, akár élethosszig tartó, személyre szabott biz-
tonságos megoldásokat kínál!

Azok, akik családtagjaik hosszabb távú elhelyezésében gondolkodnak, a

VITALITA nonprofit szervezet két szociális részlege közül választhatnak.

Ráadásul lehetőség van az elhelyezés családra háruló anyagi terheinek eny-

hítésére is. Ha a Szociális Gondozóintézet (Zariadenie opatrovateľskej  služby)

mellett döntenek, a rászoruló az adott községhez fordulhat támogatásért, míg

a Szociális Otthonban (Domov sociálnych služieb) történő elhelyezést a megye

támogatja. 

A VITALITA két egészségügyi részleget is működtet. A hosszantartó betegség-

ben szenvedő betegek állandó orvosi felügyelet mellett infúziós és más

terápiákban részesülnek a Krónikus Betegségek Osztályán (Oddelenie

dlhodobo chorých). A háromhetes elhelyezés költségeit teljes mértékben az

egészségbiztosító téríti. A baleset vagy műtét után lábadozó betegek számára

az Ápolóház (Dom ošetrovateľskej služby) lehet a jó megoldás. Itt rehabilitá-

ciós kezelések igénybe vételével gyorsítható a felépülés. 

Légen, a Benyovszky-kastélyt körülölelő parkerdőben, a családi fészek
biztonsága, otthonos kényelem, csendes környezet, a legmodernebb
felszerelés és szakképzett személyzet várja az ápolásra szoruló idős
betegeket, és az aktív életre vágyó nyugdíjasokat egyaránt.

További információt, útbaigazítást szívesen adunk 

az alábbi e-mail címeken:

sekretariat@vitalita-lehnice.sk
d.molnarova@vitalita-lehnice.sk 

vagy az alábbi telefonszámokon:

031/591 82 00, 031/591 82 32
0911 478 266

A megoldás: 

VITALITA, Lég

Méltó otthont keres idős hozzátartozójának?

Szakszerű ellátást szeretne biztosítani állandó
ápolásra szoruló szerettének?

www.vitalitalehnice.sk

Markus Zusak
A könyvtolvaj
1939. A náci Németország. A halálnak sohasem volt
még ennyi dolga…
Liesel, egy kilencéves kislány a nevelőszüleivel él a Himmel utcában.
A szüleit koncentrációs táborba vitték. Liesel könyveket lop… Ez a kis
történet egy lányról egy harmonikásról, néhány fanatikus németről
egy zsidó bokszolóról és egészen sok lopásról szól…

Fűzve, 594 oldal, 20 x 13 cm, Ára: 14,50-€

Márai Sándor: Itáliai életérzés
Nápoly és Salerno, Amalfi és Formio, Positano és Castellammare: az

"emberséges dél olaszok" vidéke. Néhány helyszín csupán, de árulkodó
nevek: Márai szerelmes földrajzának legkedvesebb állomásai ezek

Itáliában. Az író hol önszántából vándor e tájon, hol idegenként,
kényszerből tartózkodik itt. Nápoly a legemberségesebb helyek egyike,
az európai kultúra bölcsője, Salerno a rideg és légkör nélküli New York

után öregkori menedék, a megnyugvás és alkotás éveit jelenti.

Kötve, 152 oldal, 21 x 17 cm , Ára: 12,50-€

Leon Uris: A zarándok
A regény színtere és témája ugyanaz, mint a méltán világhírű
Exodusnak, ám a szerző ezúttal az arab nép szemszögéből írja le
Izrael állam létrejöttét… A zarándok a gyűlöletről, a szeretetről, a
hatalomról, a bosszúállásról és a megbocsátásról mesél nekünk egy
arab család életén keresztül. Megismerjük Ibrahimot, az apát, aki
Tabah falu muktárjaként megpróbálja megvédeni népét a pusztulás-
tól, de nem tudja őket megvédeni saját maguktól. Iszmailt, az éles
eszű fiút, aki igaz muszlimként hűen követi apját, de minduntalan
szembetalálja magát a kérdéssel: vajon ami a vallás szerint helyes, az
mindig igaz-e is egyben?
Fűzve, 605 oldal, 20 x 12 cm, Ára: 13,50-€

Vanessa Diffenbaugh: A virágok nyelve
Csodálatos regény anyákról és lányokról, szeretetről és a virágok titkos
nyelvéről… Az árvaként felcseperedett Victoria szinte csak a bizonyta-

lanságot ismeri. Élete egyetlen biztos pontja az, hogy csakis önmagára
számíthat. A zárkózott lány ugyanis szavakkal nehezen fejezi ki magát,
ám a virágok jelképes nyelvét olyan ékesen beszéli, hogy e tudása által

- melyet egy korábbi nevelőanyjának köszönhetően sajátított el - képes
megváltoztatni mások életét. Különös képességgel felruházott fiatal

hősnőjének felejthetetlenül életteli története arról tanúskodik, hogy az
emberi szívben érzelmi rejtélyek végtelen sokasága lakozik.

Fűzve, 310 oldal, 20 x 14 cm, Ára: 12,50-€

Karen Mack – Jennifer Kaufman
Freud szeretŒje

A századfordulós Bécs pezsgő, dekadens világában járunk. Minna, az
éles eszű, tanult társalkodónő hirtelen munka nélkül, az utcán találja

magát. Kétségbeesésében nővéréhez, Marthához fordul segítségért.
Ám Marthának is megvan a maga gondja: hat gyermeket nevel, túl-

hajszolt, közönyös férje pedig nem más, mint a zseniális, ám zsarnoki
természetű Sigmund Freud…

Kötve, 360 oldal, 22 x 15 cm, Ára: 12,50-€

Jeanne Kalogridis
Az inkvizítor felesége
Sötét és fenséges – szerelem, hűség, árulás és áldozatvállalás…

1480-ban a spanyol inkvizíció megkezdi működését Sevillában. Amikor
a kikeresztelkedett, de titkon zsidó vallását gyakorló anyja félelmében a
tengerbe veti magát, a szép, tizenhét éves Marisolt apja feleségül adja
Gabriel Hojedához - a férfihoz, akit teljes szívéből gyűlöl, és aki az inkvi-
zíció szolgálatába szegődött. Évekkel később rájön, hogy régi szerelme,
Antonio a conversóknak segít megszökni Spanyolországból, és életét
kockára téve csatlakozik hozzá…

Fűzve, 395 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 12,50-€

szépirodalom

Rendelési kód:098
13,99 Eur

Rendelési kód:099
11,99 Eur

Rendelési kód:100
10,99 Eur

Rendelési kód:101
11,99   

Eur

Rendelési kód:102
11,99 Eur

Rendelési kód:103
11,99 Eur

ÚJ!
EZ TETSZENI FOG!

Könyvklub TIPP!

Szomolai Tibor: Felvidéki Saga
„Vajon nehéz lehet a Felvidéken magyarnak lenni?”

Ez a sajátos, regényes felvidéki családtörténet a magyar földhöz-
ragaszkodás, a becsület, a hagyomány és az élet iránti rettenthe-
tetlen szenvedély jelképének is tekinthető, s az ő történetük által

bemutatja a felvidéki magyarság sorsának csaknem 100 éves ala-
kulását, s talán közelebb kerülünk mi, olvasók is – az igazsághoz. 

Fűzve, 482 oldal, 21 x 14 cm, Ára: 18,00-€

Rendelési kód:097
14,99 Eur

ÚJ!

Közkívánatra!

Rendeljen ingyenesen!
0800 11 33 22
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Rendelési kód:114
10,99 Eur

Rendelési kód:115
10,99 Eur

Rendelési kód:116
6,99 Eur

Rendelési kód:117
4,99 Eur

Rendelési kód:118
3,99 Eur

Rendelési kód:119
3,99 Eur

Az emberi test
képes enciklopédiája
A gyerekek rettentő kíváncsiak
arra, hogyan is működik a tes-
tük. Ebben a könyvben sok-sok
kérdésükre világos választ kap-
nak. A magyarázatokat gazda-
gon illusztrálták, hogy még ért-
hetőbbek legyenek, és kis olva-
sóink már első pillantásra
megállapíthassák, hogy egy-egy
oldal mivel foglalkozik.

Kötve, 132 o., 24 x 20 cm, Ára: 11,50-€

Az állatok képes
enciklopédiája
Földünk állatvilága rendkívül
sokszínű. A szárazföld, a levegő
és a tengerek lakói megannyi
csodás titkot őriznek: fejtsd meg
őket! Kérdéseidre keresd meg a
választ ebben a színes enciklo-
pédiában, és tudj meg mindent
az állatok élőhelyéről, életéről,
szokásairól.

Kötve, 133 o., 24 x 20 cm, Ára: 11,50-€

Papírvarázs
A papír az egyik legsokoldalúb-
ban felhasználható kézműves
alapanyag. A könyv bemutatja,
hogy ezekből a csodálatos papí-
rokból nemcsak albumok,
hanem különféle (60 féle) egyéb
papírdíszek, tárgyak is készíthe-
tők. A lépéseket követő sok-sok
fázisfotó is segít az elkészítéshez.

Kötve, 119 o., 24 x 23 cm, Ára: 8,50-€

Az elsŒ szótáram: 
német -angol -magyar

Egy különös, szuperszónikus
képes szótár, mely több mint 840
szót foglal magába német és
angol nyelven - tartalmazza az
összes szó magyar nyelvű fordí-
tását, illetve a szavak német és
angol nyelvű fonetikus leírását
is! NEKED VAN KITALÁLVA! Több
mint 840 színes illusztráció –
laza tanulás - fontos szavak -
egyszerű és játékos elsajátítás.

Fűzve, 68 o., 30 x 22 cm, Ára: 6,50-€

Geronimo Stilton
Nulla nulla KÁ ügynök

Egy nyugodt, dolgos nap várt
rám... ám ahogy a Rágcsáló
Hírek szerkesztősége felé igye-
keztem, feltűnt, hogy egy sötét
szemüveges pacák, akarom
mondani, pocok követ engem...
Egész nap az irodám előtt ácsor-
gott! Amikor este eljöttem a szer-
kesztőségből, hazáig követett!
Vajon ki lehet a sötét szemüve-
ges pacák, vagyis pocok?

Fűzve, 115 o., 19 x 14 cm, Ára: 4,50-€

Titkos királyság
Csillámpart
Közeleg az év legvarázslatosabb
éjszakája. Ilyenkor Titkos
Királyság minden tündére össze-
gyűlik, hogy éjfélkor együtt ünne-
peljenek. A homokból egy percre
csillámpor lesz, és a birodalom
megtelik egy újabb évre elegen-
dő varázserővel. Keserű királynő
azonban ismét gonosz tervet for-
ral, és viharmanói az összes
homokot ellopják a partról.

Fűzve, 115 o., 20 x 13 cm, Ára: 4,50-€

A gyermekszobák könyvespolcainak kihagyhatatlan kedvencei!

Rendelési kód:104
2,99 Eur

Rendelési kód:105
2,99 Eur

Rendelési kód:106
2,99 Eur Rendelési kód:107

5,99 Eur

Rendelési kód:108
5,99 Eur

Mondókás füzetek
Mit sütsz, kis szıcs?

Kedden kedvem kerekedett

Legismertebb mondókák, nyelvtörők
találhatók ebben a két kis könyvecské-
ben, gyönyörű illusztrációkkal. Már a
születéstől lehet mondogatni a piciba-
báknak...

Fűzve, 2 x 48 o., 20 x 15 cm , Ára: 3,50-€

ÜgyeskedŒ
Ötlettár kreativitásfejlesztéshez-ajánljuk
a könyvet óvodától kisiskoláskorig,
szülőnek, óvónőknek és pedagógusok-
nak egyaránt.
Az ábrázolás fontos a gyermek életé-
ben, hiszen az önkifejezés eszköze. Az
alkotás folyamata nemcsak a munkák
elkészítését jelenti, hanem az ahhoz
kapcsolódó érzéseket, örömöt, figye-
lem fejlődését, sikerélményt és önbiza-
lom kifejlődését. 

Fűzve, 32 oldal, 25 x 20 cm, Ára: 3,50-€

A vitéz szabócska
A brémai muzsikusok
és más történetek
Négy jóbarát elindul Brémába szeren -
csét próbálni. Közösen elűzik a gonosz
zsiványokat és attól kezdve vidáman
muzsikálnak az erdei házikóban. 

Fűzve, 2 x 50 o., 20 x 15 cm, Ára: 3,50-€

Bartos Erika
Bogyó és Babóca 
alszik
Bogyó és Babóca egy nyári estén
titokzatos házikóra bukkan a hegyte-
tőn. De vajon ki lakik a csillagház-
ban? Bogyó sehogy sem tud elaludni,
mert egy motoszkáló hang újra meg-
zavarja álmát. Hogy kihez tartozik a
hang? Te is meglepődsz majd!

Kötve, 48 old., 20 x 15 cm, Ára: 6,50-€

Rendelési kód:109
4,99 Eur

Rendelési kód:110
4,99 Eur

Rendelési kód:111
4,99 Eur

Rendelési kód:112
4,99 Eur

Rendelési kód:113
9,99 Eur

Olvasókönyv 
Benedek Elek 
mıveibŒl
Aki egyszer is találkozott Benedek Elek
felejthetetlen hangulatú meséivel,
mindig szívesen fog emlékezni rájuk.
Az itt összegyűjtött meséket színpom-
pás illusztrációk teszik még élvezete-
sebbé a gyerekek számára. 

Kötve, 82 oldal, 27 x 20 cm, Ára: 9,50-€

Csodálatos mesetár
Vasjankó, Pöttöm Panna
és a többiek
A világirodalom legkedveltebb meséi kap-
tak helyet, melyek – a kisgyerekek igényeit
szem előtt tartva – színpompás illusztráci-
ókkal, élvezetes stílusban átírva, rövidített
formában kerültek a kötetbe: A vitéz sza-
bócska, A kis hableány, Vasjankó, Pöttöm
Panna, A macska meg az egér barátsága.

Fűzve, 48 oldal, 34 x 24 cm, Ára: 7,50-€

A csillagszemı juhász
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenci-
ás-tengeren innét volt egy meseíró,
Benedek Elek, a magyar népmese-iro-
dalom nagy krónikása, akinek tenger-
nyi meséjéből merítettünk mi is egy
gyönyörűséges szeletet a gyerekek - és
minden olvasónk örömére. Az ismer-
tebb mesék mellé olyanokat is átnyúj-
tunk ebben a kötetben közönségünk-
nek, amelyekkel ritkábban találkoznak. 

Kötve, 48 oldal, 30 x 21 cm , Ára: 7,50-€

Egyszer volt Budán
kutyavásár
Ez a csodálatos mesekönyv könnyen
olvasható – nagy élményt jelent a kezdő
olvasók számára, hogy már egy egész
könyvet el tudnak olvasni. Ráadásul 
melyik gyermeket ne érintene meg a
magyar népmesevilág egyik legcsodála-
tosabb alkotása? 

Kötve, 48 oldal, 30 x 21 cm, Ára: 7,50-€

12 kedvenc mese
E csodálatos színes képekkel illusztrált
mesekönyv 12 olyan közkedvelt törté-
neteket tartalmaz, mint a Piroska és a
farkas, Holle anyó, Jancsi és Juliska,
Hófehérke és a hét törpe vagy a
Csipkerózsika. Kellemes olvasást kívá-
nunk!

Kötve, 96 o., 34 x 24 cm, Ára: 15,00-€

Bartos Erika
Bogyó és Babóca 
kertészkedik
Bogyó és Babóca a hosszú, hideg
tél után boldogan áll neki napra-
forgókat ültetni. De jaj, szegény
virágok szárát megrágcsálja a
hörcsög…

Kötve, 48 o., 20 x 15 cm, Ára: 6,50-€

Ismerd meg Bartos Erikát -a Bogyó és Babóca
mesék megálmodóját! Találkozz a mesehŒsökkel
egy fergeteges - mese és bábelŒadáson!
március 24. 11:00 VMK Dunaszerdahely 

Tudni akarod? Légy kreatív! EZ TETSZENI FOG!

2 kötet
együtt

2 kötet
együtt

AKCIÓ!Ez, igen!

AKCIÓ!Ez, igen!

AKCIÓ!Ez, igen!

AKCIÓ!Ez, igen!
AKCIÓ!

-50%
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Puzzle világ – öröm és kikapcsolódás!
Szeretné megörvendeztetni gyerekeit, barátait vagy önmagát?
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Tudom egyedül…

Készség – 
és képességfejlesztő 
társasjáték OVISOKNAK!

+ Ajándék: Óvodás dalok
és mondókák ajándékba!

A társasjáték a következő témaköröket dolgozza fel: Egyedül öltözöm * Már tudom, hogyan köz-
lekedünk autóval * reggeli készülődés * esti fürdés * már ovis vagyok …
A játék fejleszti: * a napi teendők kialakítását * az időrendiséget 
* a memóriát * a koncentrációt!
A doboz tartalma: 1 db körtábla – 1 db pörgős nyíl – 40 db kártya – 1 db játékszabály ismertető

Társasjátékok
Na – ilyen még nem volt! Egy kötetben csaknem tucatnyi játék – egyszerre?

Fantasztikus kivitelezés – stílus – és persze tavaszi árzuhanás…
Íme egy fantasztikus társasjátékgyűjtemény az egész családnak. A régi klaszikus játékok, mint a Sakk,

Dáma, Torpedó mellett A rút kiskacsa, Aladdin vagy éppen Jancsi és Juliska kalandjait játszhatjuk végig!
Ára: 12,00-€

Krasznahorka büszke vára  
Ára: 12,50 €

Rendelési kód:120
9,99 Eur

Rendelési kód:123
9,99 Eur

Rendelési kód:124
5,99 Eur

Budapest éjjel 
Ára: 19,99 € 

2000

darabos 

Bojnice büszke vára  
Ára: 12,50 €

Rendelési kód:122
9,99 Eur

1000darabos 

1000
darabos 

Rendelési kód:121
15,99 Eur

AKCIÓ!-50%
Játszik a család!
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Rendelési szelvény
Kérjük, hogy a rendelési szelvényt nyomtatott betıkkel
kitöltve felbélyegezett borítékban szíveskedjen feladni.

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

Címünk:

P. O. Box 39, 929 01 Dunajská Streda

Tel./Fax: 031/552 92 06

Zöld vonal: 0800/11 33 22

E-mail:

Név:

Utca, házszám: 

Helység:

Irányítószám:

Telefonszám:

Az Ön hívását 
már várjuk!

Ingyenes telefonszolgálat!

0800 11 33 220800 11 33 22

Próbálja ki a gyors 
és kényelmes

vásárlás módját!

db kód                      cím ár

Postaköltségem 3,- €

Szeretettel várjuk Önt és barátait a Családi Könyvklub dunaszerdahelyi könyvesboltjaiba

A B C

Bízunk abban, hogy a TAVASZVÁRÓ katalógusunkban az ajánlott könyveink elnyerték tetszését, 
s legközelebb kolléganŒink Önre mosolyoghatnak a Családi Könyvklub könyvesboltjaiban!

Jöjjön el Ön is!

Roskadásig megtelt 

könyvespolcokkal várjuk Önt!

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

Kedves, könyvesboltjainkhoz hı 
vásárlónk, illetve rendelŒnk! 

Köszönjük, hogy vásárlásával kitünteti a Családi Könyvklub-ot!

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!

Emily Marsh Scott
Isztambul titka 

marad

Még több
humor

Passziánsz 
kártyajáték

+ Kártyakönyv

Sorsolás: 2014. április 3.

A 2014 tavaszi megjelenést 
már az otthonában lapozgathatja!

RENDELJEN katalógusunkból 
vagy VÁSÁROLJON üzleteinkben

+ NYEREMÉNYJÁTÉK

MÁRCIUS 31-ig legalább 25,-€

értékben és exkluzív nyereményben
részesülhet! 

Nyereményakciónk mindkét
dunaszerdahelyi üzletünk
vásárlóira, (1-1 nyertes)
illetve a rendelŒ inkre is 
egyaránt (1 nyertes) érvényes!

A B C

Stahl magazin
2014 Tavasz, Nyár, Ãsz, Tél

Nyerje meg:

Az Ön rendelését 
várja: Süli Angéla.
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