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Квітень • Травень • Червень

Для вашого натхнення

с. 20

с. 12

с. 48

bookclub.ua • 0 (800) 30-10-90
(безкоштовна лінія) щодня з 8:30 до 21:00

Найкращі пропозиції
для постійних клієнтів
Безкоштовний каталог
Ви отримуєте щоквартально каталог із новинками
й найцікавішими пропозиціями
Любий читачу!
Пишаюсь тим, що вже 21 рік поспіль
ми поруч із Вами!
Наша єдність надихає нас цією весною. Тож нехай і Вас запалює наша
колекція гарних книжок!

КЛУБНІ ПРИВІЛЕЇ до – 30%
 ізнайтесь скільки Ви економите. Шукайте книжки
Д
з позначкою «Клубні привілеї» на сторінках каталогу.

Цього разу ми знову підготували
для Вас найцікавіші пропозиції.
Це новинки світових і українських
авторів, а ще й корисні товари для
дому – з ними Ваше дозвілля стане
ще більш приємним. Тож гортайте
каталог та обирайте, чим порадувати
себе й рідних цієї весни!

P.S. Ми підготували для вас СЮРПРИЗ:
разом із замовленням Ви отримаєте буклет із найвигіднішими
пропозиціями сезону.

ексклюзивна

НОВИНКА
Увага! Книжки із позначкою
«Ексклюзивні новинки»
Ви можете купити першими
тільки у Клубі.

* Одноразовий промокод на самостійне замовлення.

Клубні ціни
Тільки для Вас – неймовірно вигідні ціни на книжки
власного видавництва!

суперціна
Дорожня сумка
Зручно для подорожей,
відряджень, інших поїздок! У кишеню, що розташована на зовнішньому боці, можна покласти
предмети, які потрібно мати під рукою. • Міцні ручки
• Зручна застібка-молнія.
Розмір: 450х180х300 мм.
Матеріал: пвх
Виробник: Україна

Код 5117227
Клубна ціна

399 грн

Лише один товар за спеціальною ціною.
Акція діє тільки за наявності товару.
Можливі різні варіанти оформлення товару.

ЛИШЕ

99

грн

Щиро Ваш,
Олег Шпільман,
Почесний президент Клубу

при замовленні
від 350 грн

рекомендована клубом книжка
Між ними стіна
з чужих таємниць
«— Я вернусь, я везучий! Ради нашей любви я обману даже смерть,
— торопливо шептал Габриэль,
покрывая лицо девушки жадными
поцелуями.
— Обязательно буду ждать! —
клялась в ответ Сабина»

ексклюзивна

НОВИНКА

Софі Нордьє «Конфідентка королеви»

Лише

грн

120
С. Нордьє

Конфідентка королеви
На службі Її Величності

при замовленні
ще 1 коду
за повну
вартість

Мова: російська
Колись доля жорстоко обійшлася з Сабіною,
забравши Габріеля, її коханого. Вона вирішила назавжди зачинити серце для кохання
і обернути його на сховок для секретів королеви Бланки. Через роки на одній із урочистих
церемоній Сабіна зустрічає того, кого вважала давно загиблим, – Габріеля. Він побував
у багатьох битвах, був рабом на галерах і,
змучений, та не зломлений, зумів повернути
собі свободу. Тепер закохані нарешті могли
б возз’єднатися. Якби не Ізабель, яку колись
врятував Габріель. Вона не дозволить Сабіні
відібрати в неї кохання!
Палітурка, 544 c., формат 135х205

Код 5117154
Клубна ціна
Роздрібна ціна

145 грн
175 грн

Зробіть замовлення до 20 травня
У разі відсутності замовлення до 20.05.2021 згідно з правилами Клубу Вам буде надіслана
рекомендована Клубом книжка вартістю 145 грн
Спецціни каталогу діють до 20 травня 2021 року.
Зверніть увагу, що анотації усіх книжок наведено українською, а мова видання вказана додатково.

романи про кохання

Лише

грн

60

за 1 книжку
при замовленні
2 книжок

Улюблені романи
в зручному форматі
Д. Стіл

Дарунки (464 с.)
Мова: українська
Колись Пол проміняв дружину Вероніку на молоду
француженку. Після хвороби він зібрав родину.
Пол хоче виправдати себе, тому він щедрий на подарунки, які діти отримають у спадок. Але найбільший сюрприз він приготував для Вероніки…

Код 5117152
Клубна ціна
Роздрібна ціна

70 грн
85 грн

Чари (432 с.)
Мова: українська
Вечір в Парижі став для трьох пар початком нового життя… Ґреґоріо покидає дружину заради
коханки... Невдовзі після від’їзду коханого до Валері починає виявляти увагу заможний чоловік…
Удова Шанталь не вірила, що може покохати знову. Але в її серці зумів пробудити почуття юнак.
Та чи він щирий?

Код 5117204
Клубна ціна
Роздрібна ціна

70 грн
85 грн

Обкладинка, формат кожної книжки 115х165

18+
ексклюзивна

НОВИНКА

Гарячіше,
ніж «П’ятдесят
відтінків сірого»!
Б. Ліпінська

365 днів

Мова: російська
Дізнайтеся, які спекотні сцени залишилися
за кадром фільму!
Лаурі набридло її зовні благополучне життя. Відпустка на сонячній Сицилії в компанії
друзів та бойфренда Мартіна мають виправити ситуацію. На жаль, Мартін увесь
час проводить із ноутбуком, з друзями також не все ладнається, а Лаура не може
позбавитися дивного відчуття, що за нею
пильно спостерігають....
Палітурка, 352 с., формат 135х205

Код 5116893
Клубна ціна
Роздрібна ціна

4

211 грн

235 грн

Д. Ніколлз

Солодка печаль
Мова: українська
Чарлі запросили взяти участь
в аматорській виставі «Ромео
і Джульєтта». Він байдужий
до театру. Але не до Френ. І закрутилося, як у Шекспіра: пристрасті на сцені й почуття поза
грою. Здається, що все це назавжди. Та, може, лише здається?..
Палітурка, 448 c., формат 135х205

Код 5116894
Клубна ціна
Роздрібна ціна

185 грн
225 грн

Найбільша мережа книгарень України

романи про кохання

Продовження
зворушливої
історії!
ексклюзивна

НОВИНКА
М.-Б. Дюпюї

Сирота з Мангеттену.
Вогні Бродвею. Кн. 2

Мова: російська
Гійом, Катрін і їхня маленька донечка Елізабет мріяли
про нове життя в Нью-Йорку.
Але крихітка Елізабет залишилася сама в мегаполісі, який
відняв у неї пам’ять про минуле
та рідних. Елізабет треба знайти людину, яка зруйнувала її
дитинство.
Палітурка, 496 с., формат 135х205

Мова: російська
Елізабет разом із нареченим Річардом вирушає до Нью-Йорка. Дівчина
намагається забути про те, що зробив із нею власний дід. Але під час
подорожі через Атлантику страшний
шторм забирає життя Річарда. Знову залишившись одна, вбита горем
Елізабет шукає спокою в будинку
прийомних батьків. Намагаючись
скинути пута минулого, вона обірвала зв’язок із Жюстеном, який дарував їй своє кохання. Він потрібен їй,
як ніколи раніше. Чи стане Елізабет
сил, щоб знову віднайти надію?
Палітурка, 544 c., формат 135х205

Код 5116895

Код 5117164

Сирота з Мангеттену. Кн. 1

Клубна ціна
Роздрібна ціна

160 грн
190 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

169 грн

152 грн
143 грн
135 грн
126 грн
118 грн

200 грн

НОВИНКА
Велична
сага
ХХ століття!

Лише

грн

60

Л. Романчук

Донна Анна

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

К. Вайт

Ніч, коли вогні згасли

Мова: українська
У шлюбі Анна мала пристрасть
і вир чуттєвості. Але після народження спадкоємця чоловік перестав бачити в ній жінку. Серце її
жадало почуттів, які міг дати тільки
коханець. Разом вони вирішують
тікати. Але будь-яка пристрасть
згасає, настає час каяття...
Палітурка, 240 с., формат 135х205

Мова: російська
Мерілі переїжджає до невеличкого
міста. У неї з’являється подруга
і навіть таємне захоплення. Але
загадковий автор міського блоґу
раптом починає публікувати аж
надто особисті деталі з її життя.
Намагаючись зрозуміти, хто це,
Мерілі потрапляє в химерну пастку.
Палітурка, 544 c., формат 190х115

Код 5116896

Код 5116897

Клубна ціна
Роздрібна ціна

90 грн

109 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

225 грн

250 грн

Спецціни каталогу діють до 20.05.2021 р.

М. Мітчелл

Звіяні вітром
Мова: російська
Юна Скарлетт О’Гара має рідкісний дар зачаровувати чоловіків.
Вона впевнена, що світ у її ніг.
Але на долю красуні випадає
війна та злидні. І в найтрагіч-

ніші моменти іі життя завжди
з’являється він – Ретт Батлер...
Палітурка, 1088 c., формат 150х220

Код 5116898
Клубна ціна

260 грн
5

надано

авторкою

романи про кохання

Таня Вінк
люб’язно

ексклюзивна

© Фото

НОВИНКА

«Он догнал ее, она бросила на него
короткий взгляд и отвела глаза, и в это
мгновение давно желанное, то, что он
больше всего боялся впустить в себя,
до краев наполнило его душу»
Таня Вінк «Моє друге я»

ЕКОНОМІЯ
грн

50

На комплект*
Код

5117201

Моє друге я (288 с.)

Спитай своє серце (288 с.)

Мова: російська
Микита і Зойка завжди були разом. А потім дитинство скінчилося.
Микита зустрів Ірину, а Зойка залишилася з розбитим серцем. Минули
роки. Зойка перетворилася на впевнену в собі жінку, разом із чоловіком
виховує доньку. Але виявляється, що чоловік давно має коханку – і це
ледь не коштувало Зої життя... Щоб «зібрати себе»,
вона їде у місце, де була щаслива в дитинстві, і там
зустрічає Микиту. Що принесе їм ця зустріч?

Мова: російська
Як грім серед ясного неба –
Настя бачить коханого з іншою. Але це пів біди: вдома
мама сильно свариться з вітчимом. Світ дівчини руйнується. Як жити далі, коли стало
страшно любити? Що підкаже
їй серце?

Код 5117162
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

95 грн

115 грн

Код 5116899
Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

115 грн

Немає нічого сильнішого
за любов (256 с.)
Мова: російська
Галя і Юра планували весілля, але... Минули роки. Галя
оформляє опіку над дітьми
подруги. Несподівана зустріч
ставить її перед вибором – повернути любов або втратити
назавжди....

Код 5116900
Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

115 грн

* До комплекту входять книжки Т. Вінк «Моє друге я» + «Спитай своє серце» + «Немає нічого сильнішого за любов». Вартість комплекту з економією 235 грн
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Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

«...Йому закортіло перетворити ці ніжні дотики губ до її
пальців на ритуал, що кожного разу нагадував би: я кохаю тебе, я подбаю про тебе, я завжди буду поруч…
Скільки триватиме це «завжди»?»

романи про кохання

Кохати заради життя

ексклюзивна

НОВИНКА

Людмила Волок «Останній шанс на кохання»

Л. Волок

Останній шанс на кохання

Код 5117174
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Найкраща

Ціна

90

грн

Мова: українська
У житті Ані, доньки заможного бізнесмена, було все. Та гроші
не врятували її від страшного діагнозу. Дівчина розуміє, що її
час спливає, а вона так і не пізнала кохання. Рідні ладні на все,
аби виконати останнє бажання Ані. Навіть на обман. Вони підлаштовують зустріч дівчини із Сергієм. Між молодими людьми
спалахують почуття, від яких обоє втрачають голову. Однак Аня
не здогадується, що все це – лише угода. Чи здатне кохання взяти
гору над домовленостями?
Палітурка, 240 c., формат 135х205

90 грн

109 грн

Т. Михаль

Його люба дівчинка (224 с.)

18+

Мова: російська
Я стала іграшкою багатого красунчика, я втілюю в життя найбрудніші його фантазії. Але
що, коли я… більше не хочу тікати від нього?
Він називає мене своєю любою дівчинкою,
а я його ненавиджу. Хоча з кожним дотиком
ненависті в мені залишається дедалі менше…

Код 5116905
Клубна ціна
Роздрібна ціна

99 грн

119 грн

С. Алексєєва

Моя незабудка
Мова: російська
Ірина дізнається, що чоловік
Андрій зраджує її! Вона з болем згадує, що колись кохала
іншого, але Сергій зник без пояснень. А тепер Андрій ладен
на все, аби забрати справу її
життя... І тут доля дарує їй зустріч із Сергієм…
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 5116901
Клубна ціна
Роздрібна ціна

99 грн

119 грн

Одна на двох (304 с.)
Мова: російська
Настя – сіра офісна мишка.
Але на корпоративі вона
влипає в історію... А потім
обидва боси несподівано
пропонують дівчині посаду
особистої помічниці...

Код 5116904
Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

114 грн

Палітурка, формат кожної книжки
135х205

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера
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романи про кохання

Омріяне кохання вже поруч
ексклюзивна

НОВИНКА

«Ничего хорошего из этого не выйдет — я это понимала...
Любовью там точно не пахло. Просто у него был напор,
а я не видела причины, по которой должна ему противостоять. Кто-то должен был сделать это со мной — затянуть с собой в воронку, — так почему не он?»
Євгенія Багмуцька «Давай не будем йти»

Є. Багмуцька

Давай не будем йти
Мова: російська
Мама ніколи мене не любила. Вона кинула нас із батьком на мій
17-й день народження. Але, втративши матір, я знайшла подругу.
Тіна стала для мене найближчою людиною. Вона дала мені те, чого
я так бажала отримати від мами. А ще в Тіни є брат Даня. Здається,
у нас все взаємно. Усе було добре, допоки не з’явився Олег, чоловік
Тіни. Я бачу, як він маніпулює подругою. Цинічний хижак із тілом
спокусника. Я відчуваю, що знову втрачаю найближчу людину.
Палітурка, 304 c., формат 135х205

Код 5117155
Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

115 грн

В. Свободіна

А. Шварц

Ненавиджу тебе

помстившись за всіх жінок. Буде
гаряче, обіцяю!
Палітурка, 288 c., формат 135х205

Мова: російська
Він красивий і багатий. Я –
мати-одиначка. Наша зустріч
на весіллі подруги – чиста випадковість. Ніхто не знає, що
п’ятнадцять років тому я розбила йому серце. І цього разу
доля, здається, вирішила відігратися на мені...
Палітурка, 288 с., формат 135х205

Код 5116906

Код 5116907

М. Весення

Бос без совісті
Мова: російська
Мої боси вирішили посперечатися, хто першим затягне мене
в ліжко. Тільки я в курсі їхньої
брудної оборудки. І тепер у моїй
волі призначити «переможця»,

8

Клубна ціна
Роздрібна ціна

90 грн

110 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

90 грн

110 грн

Норовлива помічниця
для титана
Мова: російська
Олександра йде на роботу
до Ярослава, музичного продюсера. Він вмовляє її почати
кар’єру співачки! Поступово вона закохується в нього, але його
серце замерзло. Чи зможе вона
розтопити його?
Палітурка, 336 с., формат 135х205

Код 5116908
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

95 грн

115 грн

#ксд

романи про кохання

Наталя
Соболевська
ексклюзивна

НОВИНКА
«...Меня по определению не может
волновать брат мужа. Но тогда какого черта сердце выпрыгивает из груди, щеки
огнем полыхают, и еще кое-что чувствую,
о чем даже думать стыдно?»
Наталя Соболевська «Близькі вороги»

Лише

грн

85

при замовленні
з книжкою «Близькі
вороги»

Білявка для боса (320 с.)

Викрадення як привід
для роману (320 с.)
Мова: російська
Лера – успішна бізнес-леді, керує сімейною справою.
Здавалося б, в чек-листі успіху
проставлені всі галочки. Однак раптово Леру викрадають,
і у того, хто за цим стоїть, – серйозні мотиви. Він знає про Леру
і її близьких таке, про що вона
навіть не здогадувалася...

Мова: російська
Альона звикла всього досягати працею. Але її звільнили з посади директора, а на її
місце сів красунчик Сергій. Дівчина не збирається покірно
терпіти нового боса! Стосунки
з ним розвиваються несподівано. Він пропонує їй парі!
Альона навіть не уявляла,
на що погоджується…

Код 5116909

Код 5116910

Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

115 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

115 грн

Близькі вороги (304 с.)
Мова: російська
Марат, старший брат чоловіка, завжди мене недолюблював й ігнорував. Овдовівши після двох років шлюбу, я усвідомила, що родичів
у моєму житті стало забагато. Марат поставив собі за мету контро
лювати не тільки кожен мій крок, але й подих.
Шантаж, погрози, тиск – жоден із цих способів Марат не оминув,
домагаючись від мене цілковитої покори. А головне, я не розумію,
навіщо йому це потрібно.
І чому я сама хочу підкорюватися йому...

Код 5117153
Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

115 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*

9

романи про кохання

Вона бачила його у снах...
ексклюзивна

НОВИНКА

«— Клянусь, что поведу вас под венец, захотите вы
этого или нет, на следующий же день после решения
о разводе…
....Она и представить себе не могла, какую бурю поднимут
в ее душе слова графа. И потому сказала:
— Я захочу, Александр…»
Ольга Вяземська «Інститутка»

О. Вяземська

Інститутка. Кохання шляхетної дівиці
Мова: російська
1879 рік, Одеса. Ліза – вихованка Інституту шляхетних дівиць. Душу
її тривожать дивні нічні кошмари. У них вона тоне в болоті разом
із незнайомцем. Ліза знайомиться з офіцером графом Раєвським.
Саме тим незнайомцем з її снів. Кохання спалахує, як сірник. Але
граф одружений. І дружина знає про «полюбовницю». Розлючена
графиня організовує викрадення Лізи і… самого графа Раєвського.
Ревнощі – лише привід, щоб утілити кошмари інститутки в життя…
Палітурка, 288 c., формат 135х205

Код 5117168
Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

115 грн

К. Ліпс

Доленосне захоплення
Мова: російська
Париж після Першої світової війни. Молодий
герцог Мішель зрозумів: Монік – його доля.
Та дізнавшись про таємницю походження
Монік, мати Мішеля зненавиділа її. Дівчина
вирішує зникнути з життя коханого... Вона стає
кіноакторкою, а Мішель одружується з іншою.
Але їхні шляхи перетнуться знову…

Код 5116911

115 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Лише

грн

95

Палітурка, 368 с. у кожній
книжці, формат 135х205
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за 1 книжку
при замовленні
2 книжок

139 грн

Дружина мимоволі

Н. Александер

Мова: російська
У сім‘ї Вілсонів багато дівчаток
і все менше грошей. Щоб виправити сімейні справи, юна
мрійниця Еймі приймає пропозицію Джеймса Беннетта –
багатія, який значно старший
за неї. Але раптово в маєтку
чоловіка з‘являється красень
Семюель. І у нього свої плани
на Еймі...

Дикі землі

Мова: російська
На основі реальних подій!
1837 рік, Австралія. Кейт вірила,
що аборигени – жорстокі й дикі.
Однак все змінилося після зустрічі з Бронзвіном... Він був вихований аборигенами. І тепер готовий
померти за те, щоб захистити їхній світ від таких, як Кейт.
Палітурка, 432 с., формат 135х205

Код 5116912

Код 5116913

Клубна ціна
Роздрібна ціна

115 грн

139 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

175 грн
210 грн

Найбільша мережа книгарень України

Зберіть захоплюючу та драматичну серію!

КЛУБ
колекціонера

• Кожна книжка серії перенесе в далекі часи інтриг,
зрад і фатального кохання
• Серія присвячена жінкам, які вплинули на хід історії

ЛИШЕ

грн

129
За перші

2 книжки
Код 5117148

ЛИШЕ

грн

387
За перші

4 книжки
Код 5117145

Ваш подарунок*

Буде вкладено в 3-ю посилку

Кращі романи про видатних жінок! Але якою ж ціною вони
отримали владу? Від чого відмовилися на шляху до слави?
• М. Кроун «Страта королеви Анни»
• В. Ейнсворт «Змова королеви»
• А. Ладинський «Анна Ярославна – королева Франції»
• П. дю Террайль «Маргарита Валуа»
• Р. Джованьолні «Мессаліна»
• Л. Мюльбах «Шоста дружина Генріха VIII»
• А. де Кастрі «Маркіза де Помпадур»
• Е. Кентон «Аврелія – патриціанка Рима»
Палітурка, 288-480 с., формат кожної книжки 135х205

Замовляйте серію – це вигідно!
ВАШІ ГАРАНТІЇ ТА ВИГОДИ:
Докладніше:
Гарантія ціни – всього 129 грн за одну книжку. Перша книжка безкоштовно! Ціна залишиться незмінною на весь термін передплати.
Гарантія покупки – чергові томи серії відправляються автоматично, один раз на квартал, не треба робити додаткове замовлення.
Гарантія отримання всіх томів – томи серії не надсилаються окремо.
Гарантія зручної доставки – ви можете отримувати чергові томи серії в найближчому магазині Клубу – без оплати доставки.
Купуйте наступні томи серії в магазині – з 23.08.2021 до 05.09.2021.
Або кур’єр вручить їх вам особисто, вартість доставки всього 69 грн.
* Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн
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ексклюзивна

НОВИНКА

 У своїх романах авторка прагне
реконструювати історичні події
настільки точно, наскільки це
можливо. Для цього вона використовує історичні джерела та праці
науковців, вплітаючи реальні історичні факти у свої сюжети.

© Фото люб’язно надано авторкою

Історико-пригодницькі романи

Закохатися у ворога

Я. Дегтяренко

Останній володар
Мова: українська
Королівство Руське, 1340 рік. Юна красуня Ксенія причаровує самого
короля Юрія Тройденовича. Він намагається хитрощами заволодіти
нею. Королева Офка довго мирилася з походеньками чоловіка.
Проте ця витівка може дорого коштувати державі, й жінка вирішує
позбутися Ксенії. Напівживу дівчину полишають у лісі. Її рятує відлюдник Дмитро. Та чи не обернеться він найзапеклішим ворогом,
коли дізнається, що вона з роду ненависного йому Яцьковича?
Палітурка, 464 c., формат 135х205

Код 5117151
Клубна ціна
Роздрібна ціна

130 грн
156 грн

Лише

грн

80

М. П’єрі

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

Мова: російська

Остання одіссея

Смертельний еліксир

нерала. У цій гарячці так важко
вижити і не втратити людяність.
Палітурка, 704 c., формат 135х205

Франсуа працює над створенням
еліксиру вічної молодості. Але
його кидають у в’язницю, а будинок перевертають догори дном,
щоб викрасти результати досліджень. А тим часом із підвалу
будинку на світ виходить те, що
здатне знищити все містечко...
Палітурка, 368 с., формат 135х205

Код 5116914

Код 5116915

В. Сміт

Тріумф сонця
Мова: українська
Світовий бестселер! Небезпечні
пригоди! Судан, кінець XIX ст.
У вирі воєн переплелися долі
європейців – авантюриста, сміливої англійки, офіцера та ге-
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Клубна ціна
Роздрібна ціна

249 грн

299 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Дж. Роллінс

110 грн

132 грн

Мова: російська
У Гренландії знайдено древній корабель із смертоносним
вантажем – стародавніми механізмами-вбивцями. А поруч
із мумією капітана – механічна
карта із золота й дорогоцінних
каменів. Вона вказує координати
давньогрецького пекла…
Палітурка, 448 с., формат 145х215

Код 5116916
Клубна ціна

320 грн

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

Історико-пригодницькі романи

Дарина Гнатко
«Це історія довіри й зради, розчарування та кохання
з несподіваним й одночасно щасливим кінцем. Й маю
надію, що ця історія не полишить вас байдужим»
Дарина Гнатко

ексклюзивна

НОВИНКА
Лора. Історія одного божевілля
Мова: українська
Дореволюційний Кременчук. Від рук дружини гине заможний пан
Владислав Войтович. А згодом щось дивне й незрозуміле коїться
з його донькою і спадкоємицею Лорою. Спочатку ці видіння із померлим батьком. А потім – згубне, заборонене, але таке жадане
кохання до Олександра, нареченого кузини. Заради почуття
вона ладна була на все... І ось Лору звинувачують у вбивстві,
якого вона не хоче визнавати. Тепер тільки одна
людина може врятувати її від падіння у прірву.
Та чи врятує?

Код 5117150

100 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

120 грн

Палітурка, 336 c. в кожній книжці, формат 135х205

ЕКОНОМІЯ
грн

75

На комплект*
Код

Притулок семи вітрів

Скеля червоного сонця

Мова: українська
Лиха вдача була у пана Яна
Давидова. Мав він слабкість
до власних кріпачок. Минув час,
та нащадкам Давидових немов
поробили. Спадкоємця Григорія
Яновича не оминула батьківська
пристрасть до кріпацького дівоцтва. Невже жахлива історія
повториться?

Мова: українська
Феодося не лише зажадала чоловіка власної сестри… Того
дня, на скелі, її пальці сталевим
намистом зімкнулися на шиї
рідної людини. Минатимуть
роки, але жінки з роду Тодоровичів будуть платити за цей
страшний гріх. Чи розірве
хтось замкнене коло давнього
прокляття?

Код 5116917

Код 5116918

Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 грн

120 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 грн

120 грн

5117191

Восьма жертва
Мова: українська
У маєтку Смотрицьких одна
за одною гинуть молоді кріпачки.
Тим часом графиня Смотрицька
палко закохується в сусіда. Але
серце Олексія належить графській кріпачці Ярині. Графиня

ладна на все, аби позбутися зеленоокої дівчини. Маєток осьось здригнеться від звістки про
восьму жертву...

Код 5116919
Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 грн

120 грн

* До комплекту входять книжки Д. Гнатко «Лора. Історія одного божевілля» + «Притулок семи вітрів» + «Скеля червоного сонця» + «Восьма жертва». Вартість комплекту з економією 325 грн

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера

13

Історико-пригодницькі романи

У полоні таємничого острова
М. Шторм

Ворота часу (256 с.)
ексклюзивна

НОВИНКА

Мова: російська
Професор Гофман із фотографом Биковим і групою сміливців вирушає на пошуки феноменального явища – Воріт часу. Потрапивши
на загадковий острів, мандрівники не одразу розуміють, що опинилися… у давнині. Єдиний шанс повернутися назад, у сьогодення, – розгадати загадку острова. Биков не раз потрапляв у пастки.
Але в капкани часу – ніколи…

Код 5117178
Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн
132 грн

Нащадки Магеллана (240 с.)
Мова: російська
Після шторму Бикова з друзями
виносить на забутий острів із ворожими аборигенами. У команди
погані перспективи... Але навіть
якщо їм вдасться вижити, острів не відпустить тих, хто посмів
доторкнутися до його давньої
і страшної таємниці.

Лише

грн

89

при замовленні
з книжкою «Ворота
часу»

Код 5116920
Клубна ціна
Роздрібна ціна

99 грн

119 грн

Палітурка, формат кожної книжки
135х205

С. Вілар

Того дня...
Мова: російська
Князь Володимир готується
до хрещення Київської Русі. Але
у священний момент входження в річку гине купець. Знайти
вбивцю під силу лише одній людині – волхву Озару. Він дізна-
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ється правду, від якої померкнуть
навіть лики святих...
Палітурка, 400 с., формат 135х205

Код 5116922
Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн

130 грн

О. Хейфець

Т. Пахомова

Агата

Схизматик. Діти Каїна

Мова: російська
Одного погляду вистачило графу
Гур’єву, щоб закохатися в Агату. Але його мати, яка дорожить
родоводом, готова на все, щоб
вижити Агату із сімейного маєтку та серця сина. Здавалося,
підступному плану графині ніщо
не зможе перешкодити...
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Мова: українська
В українсько-польське село прийшла війна, й у Степана скінчилося дитинство. Потім починається лиховісне переселення
українців, влаштоване владою
«совітів». А Степан опиняється
на допиті в НКВС за підозрою
у співпраці з бандерівцями...
Палітурка, 336 c., формат 135х205

Код 5116923

Код 5116924

Клубна ціна
Роздрібна ціна

99 грн

119 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

100 грн
120 грн

#ксд

Філіппа Ґреґорі – популярна британська письменниця,
володарка премії Асоціації письменників любовних
романів, авторка неймовірного історичного роману
«Ще одна з роду Болейн», що став світовим бестселером.
Її називають «королевою тюдорівських романів» та із захопленням читають у всьому світі.

Історико-пригодницькі романи

Екранізація зі Скарлетт
Йоганссон і Наталі Портман!

ексклюзивна

НОВИНКА

Ф. Ґреґорі

Ще одна з роду Болейн
Мова: українська
Вона не обирала свій шлях. Родина підштовхнула її стати коханкою
короля Генріха VIII. Тоді Марія Болейн принесла в жертву своє тіло,
та не душу. Цей союз мав зміцнити вплив і становище спраглих влади
Болейнів. Проте Марія не єдина представниця роду. Рідна сестра
Анна починає плести проти неї інтриги, жадаючи відвернути увагу
короля на себе. Дві сестри зійдуться в поєдинку.
Хто з них здобуде корону, а хто так і залишиться
навіки просто ще однією з роду Болейн?
Палітурка, 640 с., закладка-лясе, формат 150х220

Код 5117195
Клубна ціна
Роздрібна ціна

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

225 грн
212 грн
200 грн
187 грн
175 грн

250 грн

300 грн

С. Воєводін

С. Воєводін

Мова: російська
Краса скіфської цариці Арпати
полонила македонського царя Александра, який вирушив
війною на скіфів. Він пропонує
мир. За це Арпата має провести з ним десять днів і десять
ночей. Скіф’янка викликає його
на поєдинок…
Палітурка, 288 c., формат 135х205

Мова: російська
Скіф Октаміс із коханою приєдналися до війська царя Ішпакая.
Октаміс занурюється в військові будні, забуваючи про кохану.
Зневірена дівчина знаходить
смерть у бою... Тепер життя
втратило для скіфа сенс. Чи
допоможе йому бог війни Арес?
Палітурка, 288 с., формат 135х205

Код 5116925

Код 5116926

Степова цариця

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубні привілеї

Син бога війни

100 грн

120 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 грн

120 грн

комплект
Е. Резерфорд

Лондон (у 2-х томах)
Мова: російська
Лондон від часів кельтських племен до наших днів. Легіонери
Юлія Цезаря, лицарі-хрестоносці, свідки бурхливого родинного
життя Генріха VIII... Захоплива

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*

історія багатьох поколінь різних
сімей, чиї долі тісно переплелися
у цьому місті.
Обкладинка, 1376 c., формат 115х180

Код 5116927
Клубна ціна (2 книжки)

200 грн
15

Сучасні автори

ЕКОНОМІЯ
грн

50

На комплект*
Код

5117199

Сучасна шкільна
бібліотека!
Клуб починає випуск книжок, рекомендованих школярам і студентам
за новою програмою. Зберіть свою
колекцію творів, які обов’язково
потрібно прочитати!
М. Зузак

Крадійка книжок (416 с.)
Мова: українська
Приголомшлива історія, яку розповідає...
Смерть! До влади в Німеччині прийшли
нацисти. Вперше Смерть побачив Лізель,
коли прийшов забрати душу її братика.
Він став свідком того, як дівчинка вкрала
першу книжку. Він приходив до її будинку,
де, ризикуючи життям, родина переховувала єврея. Смерть завжди був поруч. Під
час останньої зустрічі він розкриє крадійці
книжок свою найбільшу таємницю...
Палітурка, формат кожної книжки 135х205

А. Крісті

Код 5117209

Код 5117192

120 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

145 грн

І не лишилось жодного (208 с.)
Мова: українська
Десятеро незнайомців отримали дивне запрошення приїхати
до розкішного будинку на далекому острові. Хтось жорстоко й вигадливо вбиває гостей,
а зі столу, на якому стояло десять порцелянових статуеток,
перед кожним убивством зникає одна…
Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 грн

120 грн

* До комплекту входять книжки М. Зузак «Крадійка книжок» + А. Крісті «І не лишилось жодного». Вартість комплекту з економією 170 грн

Культові антиутопії
ХХ століття
Дж. Орвелл

1984. Колгосп тварин
Мова: російська
Легендарні твори, які стали застереженням
і пророцтвом...
Вінстон – пересічний працівник міністерства правди. Він живе у світі, де все контро
лює поліція думок, що забороняє мислити,
і міністерство любові, що завдає болю.
У тебе немає шансу зробити крок у бік.
Ти під наглядом. Завжди і скрізь. Старший
брат стежить за тобою. («1984»)
Одного ранку фермер Джонс забуває нагодувати худобу. І тоді тварини піднімають
повстання й виганяють Джонса з ферми.
З часом стає зрозуміло, що всі тварини
рівні, але деякі рівніші... («Колгосп тварин»)
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5116928
Клубна ціна
Роздрібна ціна
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135 грн
160 грн

Л. Гунель

І знайдеш ти скарб у собі
Мова: українська
Аліса ніколи не була вірянкою.
А для священника Жеремі віра була сенсом існування. Та парафiян
у церкві всього дванадцять. Аліса
вирішує покращити цi показники.
Заглиблюючись у світ духовного,
вона відчуває, як щось у ній починає змінюватися.
Палітурка, 288 c., формат 120х170

Код 5116929
Клубна ціна
Роздрібна ціна

120 грн
145 грн

Найбільша мережа книгарень України

© Greg De

Stefano

Сучасні автори

Меделін Ру

Популярна американська письменниця, авторка захопливих містичних романів. У її історіях
реальність і потойбічний світ переплітаються,
вони заворожують містичною атмосферою.

ексклюзивна

НОВИНКА

Втеча з Притулку (352 с.)
Мова: російська
Лікарня для людей із затьмареною свідомістю. У її стінах
головлікар Кроуфорд проводить моторошні експерименти.
Сюди потрапляє шістнадцятирічний Рікі, тепер його теж
будуть «лікувати». Він стане Пацієнтом Нуль. Рікі пояснюють,
що це привілей, і запевняють, що дослідження Кроуфорда
зроблять його життя незвичайним і яскравим. Випадково
ознайомившись із архівом лікарні, юнак розуміє, що стати
Пацієнтом Нуль означає втратити себе. Він мусить тікати.
Інакше на нього чекає щось набагато страшніше, ніж смерть.
Щось, від чого немає порятунку. Ніде. Ніколи.

Код 5117157
Клубна ціна
Роздрібна ціна

180 грн

215 грн

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років
Притулок (320 с.)

Повернення в притулок (304 с.)

Притулок. Викрадачі кісток (304 с.)

Мова: російська
Стара будівля... Потріскані стіни... Той, хто потрапляв у цей
будинок, залишався в ньому назавжди. Колись ця будівля була
лікарнею для дивних людей. Але
Деніел цього не знав. Він має
розкрити таємницю притулку,
поки не почався жах. Книжка
проілюстрована унікальними
малюнками і фото.

Мова: російська
Ден і його друзі бачать дивні
і страшні сни про те, що сталося
з ними минулого літа. Щоб позбутися кошмарів, вони мають
повернутися в те саме місце і поглянути в обличчя своїм страхам.
Коли кожному з них приходить
фотографія з написом «З тобою
не покінчено», хлопці розуміють,
що прийшов час діяти...

Мова: російська
Ден, Еббі й Джордан давно
мріяли з‘їздити в Новий Орлеан. Хлопці жадали пригод, але
отримане повідомлення-попередження від друга поклало
край веселощами – адже той
загинув рік тому... Чим ближче
вони до постаючого з руїн після
урагану міста, тим сильніше стає
відчуття небезпеки...

Код 5116930

Код 5117231

Код 5117230

Клубна ціна
Роздрібна ціна

150 грн

180 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

150 грн

180 грн

Спецціни каталогу діють до 20.05.2021 р.

Клубна ціна
Роздрібна ціна

150 грн

180 грн

162 грн
153 грн
144 грн
135 грн
126 грн

Палітурка, ч/б іл. в кожній книжці,
формат 135х205
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Сучасні автори

Драматична сімейна сага
НОВИНКА

М. Матіос

Майже ніколи не навпаки
Мова: українська
Історія кількох гуцульських родин часів Першої світової війни. Великі пристрасті звичайних людей, легке марево містики, вічні дилеми Любові–Ненависті, Гріха–Спокути... Закони честі вступають у суперечку із законами
серця, бо так було споконвік, і майже ніколи не є навпаки.
Палітурка, 192 c., формат 135х205

Код 5116931

160 грн

Клубна ціна

Солодка Даруся
Мова: українська
Події розгортаються в часи, коли
до України прийшла радянська
влада. Трагедія сім’ї Дарусі – це
трагедія всього народу.
Палітурка, 208 с., формат 135х205

Код 5116932

160 грн

Клубна ціна

Букова земля
Мова: українська
Історії п’яти родин різного суспільного рівня і статусу.
Палітурка, 928 с., формат 175х245

Код 5116933

300 грн

Клубна ціна

Роман, який  
знайде відгук
у вашому серці!
НОВИНКА

Лише

грн

89

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

Дж. Піколт

Зберігаючи віру
Мова: російська
Із семирічною Вірою, донькою Мераї, відбувається щось дивне. Починають ходити
чутки про дівчинку, яка бачить Бога в жіночому образі та зцілює хворих. У будинку
Мераї та Віри завжди багато репортерів,
фанатиків і тих, хто хоче зцілитися. Священнослужителі хочуть зрозуміти, що відбувається: Віра – месія чи просто маленька
дівчинка, а Мерая – гарна мати, яка намагається подолати труднощі, чи шарлатанка,
яка використовує свою доньку, щоб привернути до себе увагу?
Палітурка, 576 c., формат 135х205

П. Коельйо

Код 5116934

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубна ціна

18

220 грн

Диявол і панна Прім
Мова: українська
Чужинець сховав у лісі одинадцять золотих зливків. Скарб,
який мав стати випробуванням
для Шанталі Прім. Отримати його
можна, скоївши вбивство. Одна
смерть за одинадцять зливків – чи
це багато? Чи можливо змінити
своє життя ціною пролитої крові?
Палітурка, 240 с., формат 125х175

Код 5116937

129 грн
155 грн

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

Лише

грн

85

при замовленні
з «Квартира
в Парижі»

«Ґаспар зустрівся поглядом із жінкою,
що не зводила з нього очей. Вона була повністю голою, закутаною лише
в рушник...
— Ви хто? І що робите в мене вдома? –
поцікавився Ґаспар.»

Ґ. Мюссо

Мова: українська
Встигни сьогодні. Бо ніхто
не знає, що буде після… Натан – успішний адвокат. Найменше часу він приділяє родині, яку приніс у жертву успішній
кар’єрі. Якось у кабінеті Натана
з’являється незнайомець, який…
уміє передбачати смерть. І йому
відома дата останнього Натанового дня. Відлік почався…

Мова: українська
Медлін і Ґаспар випадково винайняли одну й ту
саму квартиру й тепер вимушені змиритися
з присутністю одне одного. Квартира належала
художнику, який помер після загибелі сина. Щоб
подолати власні болючі спогади, Медлін і Ґаспар
поринають у минуле митця. Вони знаходять
шокуючі факти, які змінять не тільки їхнє життя...

Клубна ціна
Роздрібна ціна

170 грн
200 грн

ексклюзивна

Ґїйом Мюссо «Квартира в Парижі»

Після… (304 с.)

Код 5116936

Сучасні автори

Найпопулярніший французький письменник
сучасності

НОВИНКА

Квартира в Парижі (384 с.)

Код 5117160

190 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

229 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

К. Руїс Сафон

Опівнічний Палац (304 с.)
Мова: українська
У жахливій пожежі, що сталася в Калькутті,
загинуло кілька сотень дітей. Тоді вогняний
привид розшукував близнят Бена і Шері. Минуло шістнадцять років, і демон знову з’явився
в місті. Що він таке і що йому від них потрібно? Книгу
життя небезпечно гортати
у зворотному напрямку…
Клубна ціна
Роздрібна ціна

140 грн

170 грн

М. Леві

Володар Туману (192 с.)

Мова: українська
Батьків привид з’явився до мене з проханням допомогти йому віднайти спокій. Для цього
я маю викрасти прах його
коханої, щоб поєднати їх. Виявляється, навіть там, де вже
немає нічого, залишається місце
для любові...
Палітурка, 288 c., формат 135х205

Мова: українська
Сім’я Макса переїжджає,
і з першого ж дня хлопець
відчуває щось дивне. Старовинні будівлі і химерні вулички – як живі. А під час урагану
з морського дна піднімаються
затонулі кораблі. Доглядач маяка розповідає про Володаря
Туману, який повернувся по
борги минулого...

Код 5116935

Код 5116938

Закоханий привид

Клубна ціна
Роздрібна ціна

130 грн

160 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

140 грн
170 грн

Лише

125

грн

Код 5116939

за 1 книжку
при замовленні
2 книжок
Палітурка, формат кожної книжки 135х205

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера
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ексклюзивна

© Фото лю

б’язно нада

НОВИНКА

но авторкою

Сучасні автори

Світлана Талан

«Якось я отримала листа від дівчини,
українки, яка наразі проживає у королівстві Данія, вона розповіла про свій
шлях до мрії, і я одразу зрозуміла, що
новій книжці бути!»
Світлана Талан

Лише

грн

90

при замовленні
з книжкою «Сафарі
на щастя»

Сафарі на щастя (304 с.)
Мова: українська
Красунчик на все село Ростислав не звертав уваги на закохану по
вуха Марусину. Він погрався з її почуттями – й одружився з іншою,
вродливою моделлю. Ще й принизив дівчину, сказавши, що їй ніколи
не досягти такого успіху. Марусина їде в Данію на заробітки, де
наполегливо працює. Її мета – довести Ростиславу, що вона його
варта. Зціпивши зуби, дівчина досягає неймовірного: стає моделлю
та жаданою жінкою. Тепер уже Ростислав готовий покинути заради
Марусини дружину.
Але чи про таке щастя вона мріяла? Що, коли доля вже приготувала
їй зустріч із тим, хто кохатиме її насправді?

Код 5117187
Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 грн

120 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

20

Просто гра (288 с.)

Ангели живуть вічно (224 с.)

Мова: українська
Кінець 90-х. Щоб розпочати свою
справу, Ілля наважується попросити грошей у кримінального авторитета. Але це завершується
розбірками. Дружина авторитета рятує хлопця, тікаючи разом
із ним. Позаду залишилася вагітна наречена... Ілля відчуває, як
закохується у небезпечну жінку.
Але вона каже не все...

Мова: російська
Дмитро полюбив співачку Єву
з першого погляду. Але дівчина важко хвора. Вона змушена
розлучитися з коханим, щоб
уготований їй важкий шлях подолати на відстані. Чи Дмитро
погодиться з її рішенням? Чи витримають вони таку перевірку
почуттів або з часом втратять
надію на зустріч?

Код 5116940

Код 5116942

Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 грн
120 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

100 грн
120 грн

#ксд

Сучасні автори

Чи можна продати безцінне?

ексклюзивна

НОВИНКА
Н. Фіалко

Колискова для Софії
Мова: українська
Три жінки вирішують позбутися матеріальних проблем, народивши
чужу дитину. Та чи вдале це рішення?
Наталя знайомиться з агентом клініки сурогатного материнства,
не підозрюючи про його справжні наміри... Тамара виношує дітей
для українських родин, поки її мати шукає долі за кордоном... Діана
народжує близнят для пари американців. Проте її кидають в аеропорту без грошей і документів. Жінка прагне повернути те найдорожче,
чим хотіла заплатити за фальшиве щастя, – своїх дітей…
Палітурка, 400 c., формат 135х205

Код 5117167
Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн

130 грн

Новинка від
популярного
автора,
учасника
гурту «Танок
на Майдані
Конґо»!

Ю. Кубай

О. Кір’ян

Мова: українська
Андрій прагнув бути ідеальним.
Однак автокатастрофа забрала
життя дружини та дітей, а згодом
хтось починає надсилати йому
дивні записки: аварія не була
випадковою. Він шукає причини
загибелі родини, але чи готовий
дізнатися правду?
Палітурка, 480 c., формат 135х205

Мова: українська
Василина та Галина – сестри.
Одного дня Галина зникла. Василина стала щасливою матір’ю
трьох дітей. Якось у село завітала Галина – і обманом викрала
племінницю. Через багато років
Люба знаходить лист зі сповіддю
матері...
Палітурка, 224 с., формат 135х205

Код 5116944

Код 5116943

Ідеальність

Клубна ціна
Роздрібна ціна

ексклюзивна

НОВИНКА

Цвіте терен

120 грн

145 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

85 грн

100 грн

Фоззі

Чорний хліб
Мова: українська
Мій син тонув на очах у двох радянських туристів, і його добили
свої ж. Бо так робили мої північні
предки. Єдине, чого я хочу, – розібратися з тими, хто йому не до-

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*

поміг. З тими, хто не врятував,
з усіма, хто був поруч.
Палітурка, 288 c., формат 135х205

Код 5117181
Клубна ціна
Роздрібна ціна

120 грн
145 грн
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Світова класика

Історії, які вчать цінувати кожну мить життя
ексклюзивна

НОВИНКА

Е. Бьорджес

Механічний апельсин
Мова: російська
Культова екранізація Стенлі
Кубрика! Вражаючий роман
про жорстокість, свободу волі
та вибір, який робить кожен.
Алекс, лідер банди, після експериментальної програми, повертається додому. Тепер він
фізично неспроможний чинити
насильство...
Обкладинка, 256 c., формат 115х180

Код 5116947
Клубна ціна

120 грн

ЕКОНОМІЯ

10%

при замовленні
з книжкою «Життя
у позику»

E. М. Ремарк

Життя у позику (288 с.)
Мова: українська
Війна далеку позаду. Але життя
тих, кого вона зачепила своїми
смертельними пазурами, понівечене. Молода бельгійка Ліліан
в минулому знала лише голод,
втечу, переховування від нацистів, а тепер повільно згасає від
туберкульозу. Її життя – це перегони зі смертю. Дівчина хоче
прожити решту своїх днів повноцінно, відчути смак справжньої
свободи, зазнати щастя, навіть
залишившись тільки епізодом
у житті коханого чоловіка. Однак
доля вирішує по-своєму…

Код 5117196
Клубна ціна
Роздрібна ціна
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149 грн

179 грн

Ніч у Лісабоні (288 с.)

Тіні в раю (464 с.)

Мова: українська
Врятуватися, втекти якнайдалі
від нацистів! Остання надія – пароплав до Америки. У момент
відчаю трапляється диво! Незнайомець пропонує свій паспорт і квиток в обмін на те, що
його вислухають. Попереду ніч
та неймовірна сповідь про життя,
втрату та кохання під час війни...

Мова: українська
Війна в Європі все ще триває,
і для багатьох Америка – неначе
земля обітована. Роберт Росс
намагається знайти та втримати своє місце в цьому раю. Він
бачить долі інших біженців. Вони
«вигнанці», утомлені та спустошені. Ніби тіні в цьому потрощеному світі...

Код 5116945

Код 5116946

Клубна ціна
Роздрібна ціна

149 грн
179 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Д. дю Мор’є

149 грн

179 грн

Ребекка

Мова: українська
Вона вийшла заміж за аристократа. Але тінь його колишньої
дружини, Ребекки, нависла над
нею. Все змінить бал, на якому
вона припуститься помилки, що
розкриє таємницю смерті попередниці...
Палітурка, 416 c., закладинка-лясе,
формат 145х220

Код 5116948
Клубна ціна
Роздрібна ціна

160 грн
195 грн

Найбільша мережа книгарень України

Світова класика

Сатира, що поза часом!
«Однажды Лялю я назвал Соней и избежал скандала
только тем, что указал на это слово, как на производное
от слова «спать». И хотя она ни капельки не была сон
ная, но я победил ее своей правдивостью. Потом уже
я решил всех поголовно называть дусями, без имени,
благо что около того времени пришлось мне встретиться
с девицей по имени Дуся»
Аркадій Аверченко «Гумористичні оповідання»

ексклюзивна

А. Аверченко

НОВИНКА

Гумористичні оповідання
Мова: російська
Де оповідання Аверченка – там усмішки й веселощі… Корабльов зустрічається з такою кількістю пасій, що змушений вести
нотатки їхніх звичок. Ловелас Пєтухов влаштовує сцени ревнощів дружині. Набридливий агент Цацкін намагається продати
даремні товари... Століття минуло – а нічого не змінилося:
Цацкіни так само продають, ловеласи шукають довірливих
панянок і плутаються в нотатках невгамовні Корабльови. А ми
так само сміємося.
Палітурка, 448 c., формат 135х205

Код 5117170
Клубна ціна
Роздрібна ціна

120 грн

145 грн

Культовий
роман
ХХ століття!

НОВИНКА

Дж. Стейнбек

Грона гніву

М. Цвєтаєва

Под лаской плюшевого
пледа…
Мова: російська
Найнеординарніша поетеса
Срібного століття! Лірична сила,
гранична щирість – впізнавані
якості її поезії. Гіркота і сміх,
страх і захоплення, мовчання,
яке скаже більше, ніж слова – її
вірші, як і ми, дихають і живуть.
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5116949
Клубна ціна
Роздрібна ціна

120 грн
145 грн

Мова: російська
За роман автор отримав Пулітцерівську премію, а також був нагороджений Нобелівською премією
з літератури! Автору вдалося передати усю трагедію того, що він
бачив на власні очі!
Америка часів Великої депресії.
Фермерська родина з Оклахоми
на межі виживання. Потужна пилова буря знищила врожай, і вони
не можуть виплатити борги банку.
Тож Джоуди кидають домівку. Легендарною трасою «Road 66» крізь
усю Америку, як і мільйони інших
безробітних, вони їдуть на захід,
в омріяну Каліфорнію. Там вони
сподіваються розпочати нове життя. Та яким воно буде?
Палітурка, 608 c., формат 150х220

Код 5116950
Клубна ціна

220 грн

Спецціни каталогу діють до 20.05.2021 р.
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Світова класика

ексклюзивна

Улюблений роман із цитатами
у подарунок!

НОВИНКА
Набір з 10 листівок
* Під подарунком мається на увазі покупка
за 0,10 грн

подарунок*
Е. Бронте

Незнайомка з Вайлдфелл-Голу (512 с.)
Мова: російська
У старий маєток приїжджає молода вдова Гелен зі своїм маленьким
сином Артуром. Вона одразу ж стає об’єктом загальної уваги. У неї
закохується Ґілберт, який раніше залицявся до Елізи. Щоб помститися
суперниці, Еліза вигадує про Гелен різні плітки, в які починають вірити
мешканці й сам Ґілберт. Але незнайомка сама розкриє перед ним історію й таємницю свого життя...
Палітурка, 512 с., формат 135х205

Код 5117212
Клубна ціна
Роздрібна ціна

140 грн

169 грн

Лише

грн

69

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

Брати Ґрімм

Казки для дорослих
Мова: російська
Справжні казки братів Ґрімм –
це похмурі горор-історії, в яких
добро не завжди перемагає зло,
лицарі виявляються ґвалтівниками, а горобчик може заклювати

24

людину до смерті.
Палітурка, 432 c., ч/б іл.,
формат 135х205

Код 5116951
Клубна ціна
Роздрібна ціна

160 грн

190 грн

А. К. Дойл

А. Франс

Таємниця срібного дзеркала

Таїс

Мова: російська
Чи здатна душа покинути тіло
і повернутися назад? («Великий експеримент у Кайнплаці»).
Френк потрапляє в загадковий
замок і порушує дивне правило
(«Історія лакованої скриньки»).
Людина починає бачити друга,
який помер («Як це сталося») .
Палітурка, 448 с., формат 135х205

Мова: російська
Думки молодого монаха Пафнутія займає куртизанка Таїс.
Віра – ось що пропонує він
дівчині взамін на її розпусне
і грішне життя, повне розваг,
бенкетів і спокус. Але її краса
здатна навіть святого перетворити на грішника...
Палітурка, 240 с., формат 135х205

Код 5116953

Код 5116952

Клубна ціна
Роздрібна ціна

145 грн
179 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

119 грн
145 грн

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

«Филипп помолчал несколько мгновений, после чего
высоким срывающимся голосом, который у него означал
решительное подавление чувств и эмоций, осведомился:
— Неужели нет никакого другого способа, Мэгги? Неужели жизнь вдали от тех, кто любит вас, — единственное,
что вы можете себе позволить?»

ексклюзивна

НОВИНКА

Світова класика

Витончена класика почуттів

Джордж Еліот «Млин на Флоссі»

Дж. Еліот

Млин на Флоссі
Мова: російська
Том врятував родину від розорення. Після цього він вирішив, що
має право вказувати сестрі Меггі, кого кохати. Дізнавшись про її
зв’язок з Філіпом, він хотів змусити сестру забути про нього. До того
ж у дівчину закоханий багатий красень Стівен. Але він – наречений її
кузини Люсі. Меггі розуміє, що, відповівши взаємністю Стівену, вона
розіб’є кузині серце і зранить душу Філіпа. Меггі належить зробити
вибір. Дозволити собі кохати і жити, не озираючись на інших? Або
змиритися, так і не ставши щасливою?..
Палітурка, 864 c., формат 135х205

Код 5117186
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

207 грн
195 грн
184 грн
172 грн
161 грн

230 грн

275 грн

В. Шекспір

Трагедії в перекладах
Бориса Пастернака
Мова: російська
Століттями люди шукають відповіді
на питання, у чому таємниця величі
Вільяма Шекспіра. До видання увійшло шість творів автора: «Гамлет,
принц данський», «Макбет», «Отелло»,
«Король Лір», «Антоній і Клеопатра»,
а також безсмертна історія про чисте
кохання «Ромео та Джульєтта».
Палітурка, 768 c., ч/б іл., формат 150х220

Код 5116955
Клубна ціна

НОВИНКА

220 грн

Ж. Санд

Сповідь молодої дівчини
Мова: російська
Мадам де Валанжі не могла уяви
ти, чим обернеться звичайна поїздка... Її улюблена онучка зникла!
А через чотири роки Люсьєна
за загадкових обставин повертається в сім’ю. Лише коли вона
перетвориться на юну дівчину, таємниця її зникнення розкриється...
Палітурка, 512 с., формат 135х205

Код 5116954
Клубна ціна
Роздрібна ціна

150 грн

180 грн

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера
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КЛУБ
колекціонера

т. 1. В. Коллінз «Готель з привидами. Гроші міледі»
т. 2. Е. Воллес «Чорний абат. Мелодія смерті»
т. 3. Г. Леру «Таємниця Жовтої кімнати. Зачароване крісло»
т. 4. Е. Д. Біггерс «По той бік завіси»
т. 5. Нік Картер «Пекельна жінка. Оповідання»
У серії представлені засновники і визнані майстри класичного детективу! Свідки й жертви,
злочинці й стражі закону, містика і реальність!
На вас чекають загадка фатальної красуні,
викрадення коштовностей із найнадійніших
сейфів, таємничі привиди...  У цій грі кожен
хід непередбачуваний!

т. 6. Т. і М. Генші «Загадка пурпурного імператора.
Загадка крижаного полум’я»
т. 7. Е. Габоріо «Справа № 113»
т. 8. Ф. Г’юм «Коронований череп. Злочин у готелі»

Ваш подарунок*

Буде вкладено в 3-ю посилку

Палітурка, 288-448 с.,
формат кожної книжки 135х205

Замовляйте серію – це вигідно!
ВАШІ ГАРАНТІЇ ТА ВИГОДИ:
Докладніше:
Гарантія ціни – всього 130 грн за одну книжку. Перша книжка безкоштовно! Ціна залишиться незмінною на весь термін передплати.
Гарантія покупки – чергові томи серії відправляються автоматично, один раз на квартал, не треба робити додаткове замовлення.
Гарантія отримання всіх томів – томи серії не надсилаються окремо.
Гарантія зручної доставки – ви можете отримувати чергові томи серії в найближчому магазині Клубу – без оплати доставки.
Купуйте наступні томи серії в магазині – з 23.08.2021 до 05.09.2021.
Або кур’єр вручить їх вам особисто, вартість доставки всього 69 грн.
* Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн

Гра тільки починається...
ексклюзивна

НОВИНКА

В. Коллінз

Готель з привидами
Гроші міледі
Мова: російська
Раптова смерть лорда невдовзі після весілля здається оточуючим підозрілою. Його молодший брат
намагається докопатися до істини і чує від вдови
жахливу історію… («Готель з привидами»)
У власному будинку пограбовано англійську
аристократку. Міледі, однак, більше заважає, ніж
допомагає слідству. Містер Трой, відомий лондонський юрист, розуміє: вона когось покриває.
(«Гроші міледі»)

ЛИШЕ

грн

130
За перші

Е. Воллес

Чорний абат
Мелодія смерті

2 книжки
Код 5117213

Мова: російська
В околицях замку з’являється таємнича фігура
в чорній рясі. Кажуть, що це привид Чорного абата… А в самому замку починають відбуватися загадкові події, що лякають («Чорний абат»)
Джордж Волліс і його зухвала банда віртуозів-злом
щиків крадуть гроші й коштовності, не лишаючи слідів. Але в справи банди спритно й хитро втручається
містер Х. Хто він – вірний спільник чи небезпечний
ворог?.. («Мелодія смерті»)

Детективи

Комісар венеціанської поліції Гвідо Брунетті
знову в справі...

Д. Лігейн

Після падіння

ексклюзивна

НОВИНКА

Мова: українська
Рейчел стріляє у свого чоловіка Браяна – їй зірвало дах
від шокуючої правди... Тепер
до Рейчел навідуються небезпечні люди, їм потрібен ключ,
що був у Браяна. Але він пішов
на дно разом із його трупом! Виявляється, тіло зникло...
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5116958
Клубна ціна
Роздрібна ціна

189 грн
230 грн

ЕКОНОМІЯ
грн

60

На комплект*
Код

Д. Леон

5117169

Спокуса прощенням (304 с.)
Мова: російська
Детектив Брунетті отримує завдання з’ясувати, хто з його
колег причетний до витоку інформації. А знайома просить
детектива допомогти їй: її син
почав приймати наркотики.
Невдовзі її чоловіка знаходять
під мостом. Брунетті починає
шукати можливий зв’язок цієї
події з поведінкою хлопця. Брунетті слідує у світ злочинних угод
і шахрайських афер.

Код 5117177
Клубна ціна
Роздрібна ціна

139 грн

165 грн

Палітурка, формат кожної книжки
135х205

Арія смерті (272 с.)

Крадіжка у Венеції (288 с.)

Мова: російська
Шанувальники обожнювали приму Флавію. Але більше за всіх
той, хто став її нічним кошмаром.
Спочатку він крав її рукавички та
інші дамські дрібниці. Але фанатська нав’язливість переросла в
манію... Детектив Брунетті має
вирахувати й зупинити безумця.
Він знаходить причину подій у
минулому прими.

Мова: російська
Бібліотеку Венеції приголомшує
тривожна новина: вчений Нікерсон викрав кілька десятків
сторінок із рідкісних фоліантів
XVI століття! Детектив Брунетті
з’ясовує, що свідком цього міг
бути священик. Але його знаходять мертвим. А в університеті
стверджують, що ніякого доктора Нікерсона не існує...

Код 5116956

Код 5116957

Клубна ціна
Роздрібна ціна

129 грн
155 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

129 грн

155 грн

* До комплекту входять книжки Д. Леон «Спокуса прощенням» + «Арія смерті» + «Крадіжка у Венеції». Вартість комплекту з економією 337 грн
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М. Омер

Живцем у темряві
Мова: російська
Ніколь приходить до тями
в повній темряві. Її поховали
заживо! В той же час трансляцію із труни дивляться профайлер ФБР та спеціальний
агент. Поряд із зображенням
напис – «Експеримент №1».
Вони розуміють: з’явився новий серійний маніяк.
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5116959
Клубна ціна

225 грн

Найбільша мережа книгарень України

Детективи

Все не так, як здається...
вибір
видавця
«Пропоную вам детектив, який справедливо порівнюють
із «Дівчиною у потягу» за його динамічний сюжет, сповнений шокуючих поворотів. Цей роман із подвійним
дном тримає в напрузі до останньої сторінки!»

ексклюзивна

НОВИНКА

Керівниця проєктів художньої літератури, Аліна Стріляна

Н. Елвуд

Секрет дому на озері
Мова: українська
Ліза з сином тікає від чоловіка-тирана. Будинок у глухому селищі
видається чудовим місцем. Ліза не підозрює, що колись цей дім
ледь не став могилою для дівчини Ґрейс, що потерпала від знущань
батька. Ці стіни – свідки моторошного вбивства, таємницю якого
поглинуло озеро. Ліза відчуває: вона в небезпеці. Проте не знає,
що той, хто скоїв цей злочин, на свободі. І ця людина близько.
Секрет дому на озері пов’язаний з тим, що колись скоїла Ліз. Те,
про що вона ніколи не зможе забути.
Палітурка, 320 c., формат 135х205

Код 5117200
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

169 грн

200 грн

Ю Несбьо

18+

Таргани (432 с.)

Лише

грн

120
С. Дж. Тюдор

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

Інші люди

Мова: російська
Гейб втратив сім’ю, але вірить,
що донька жива. Він бачив її в чужій машині. Людина, яка називає
себе Самаритянином, обіцяє допомогти. Гейб знаходить тіло й
записну книжку з двома словами «Інші люди». Щоб дістатися
правди, Гейб ладен піти в пекло...
Палітурка, 336 с., формат 135х205

Код 5116960
Клубна ціна
Роздрібна ціна

152 грн
143 грн
135 грн
126 грн
118 грн

Мова: російська
Посла Норвегії знайдено вбитим у бангкокському публічному домі. В Осло поспішають
пригасити скандал і відряджають до Таїланду інспектора поліції Гаррі Голе. Опинившись
в темних місцях Бангкока, серед опіумних
будинків і стрип-барів, Гаррі поступово виявляє, що в справі з убивством далеко не
все так очевидно, як здавалося спочатку.

Код 5116961
Клубна ціна

Рятівник (544 с.)
Мова: російська
На доброчинному концерті застрелили людину,
і всі говорять, що в Осло
з’явився міжнародний
кілер. Щоб розібратися
в неймовірно заплутаному
злочині, Гаррі треба буде
розкрити чимало зловісних
таємниць.

Код 5116962
Клубна ціна

170 грн

200 грн

100 грн
18+

100 грн

Обкладинка, формат кожної
книжки 115х180

Спецціни каталогу діють до 20.05.2021 р.
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Детективи

НОВИНКА

Кожен вихід
на бій –
смертельний
ризик

І. Лобусова

Куміте

Мова: російська
Спортсмен Юрій Сергєєв не знав,
що означає слово «куміте». Це заборонені бої в повному контакті,
які проводяться в кожному великому місті світу. Той, хто потрапляє
в ці тенета – молоді талановиті
спортсмени в розквіті майстерності
та сил, – не доживає навіть до 30 років. З арени куміте є тільки два виходи: або до повної інвалідності, або
на той світ... Схоже, Сергєєву є над
чим замислитися...

Код 5116963
Клубна ціна

130 грн

Палітурка, 416 с. у кожній книжці,
формат 135х205

Гра в саботаж
Мова: російська
Опер Костянтин не подобається
керівництву через прямий характер і відвертість. Тож саме його
відправили розбиратися із вибухом побутового газу в багатоквартирному будинку. Але з
кожним днем слідства Костянтин
впевнюється, що це був зовсім
не газ. Це диявольська операція, у який вже загинуло багато
людей...

Код 5117229

130 грн

Клубна ціна

Улюблені героїні знову в ділі

Д. Донцова

Великий куш убогої герцогині
Код 5116964
Клубна ціна
Роздрібна ціна

108 грн

120 грн

Темні пращури світлої крихітки
Код 5116965
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Обкладинка, 320 c. в кожній книжці,
формат 105х165
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108 грн

120 грн

Мова: російська
Дегтярьов і Васильєва беруться до розслідування і виходять
на притулок, де пацієнтів позбавляли життя, а потім вони
відроджувалися в іншій подобі...
Сусідка вилила на Євлампію
Романову цілий потік дивної інформації. Тож Лампа привезла
її до офісу Вульфа. Вона й гадки
не мала, в яку неймовірну історію
вплутується...

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

Детективи

Сергій Майдуков
«Страха не было. Сомнений тоже. Сергей знал, что
сегодня у него получится все задуманное. Это был
его день, и он чувствовал небывалый прилив сил
и отваги. Осетин с ножом или хоть десять таких
не могли остановить его».
Сергій Майдуков «Люте свавілля»

ексклюзивна

НОВИНКА

Люте свавілля
Мова: російська
Лихі 90-ті повертаються. Злочинні угруповання знову тримають
місто у страху, диктуючи свої правила його мешканцям. Заради
грошей «братки» готові заплямувати руки кров’ю. Під час розборок між бандами гине син Карачая. Його дружина помирає,
не маючи сил пережити це горе. Утративши рідних, чоловік
жадає помсти. Але один у полі не воїн. У Карачая з’явилася
союзниця. Ольга має намір поквитатися за зганьблену честь
сестри. Не розраховуючи на допомогу законників, ці двоє
оголошують війну криміналу. І немає ніяких гарантій, що вони
виживуть у цьому жорстокому зіткненні

Код 5117149
Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 грн

120 грн

Палітурка, 256 с. в кожній книжці, формат 135х205

Лише

грн

90

при замовленні
з «Люте
свавілля»

Помста Самурая

Сутичка

Мова: російська
Кілер на прізвисько Самурай
здійснює замовне вбивство
власника нічного клубу Русанова. Його дружина, Валерія,
яка бачила Самурая в обличчя,
не вказала на нього при впізнанні. Але тепер у неї хочуть відібрати бізнес чоловіка і її життя.
Що ж, Самурай не залишить
свою рятівницю в біді.

Мова: російська
Колишній майор поліції Сорокін
дізнається про загибель єдиного сина. Він потрапив під розбірки. Сорокін із матір’ю вбитої
повії починають розслідування.
І виходять на поліцейських, які
вважають себе «санітарами»
суспільства й вбивають повій
і наркоманів. А керує ними...
старий приятель Сорокіна.

Код 5116969

Код 5116968

Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

115 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

115 грн

Жорстока справедливість
Мова: російська
Бізнесмен Марков наймає Лагутіна, щоб той простежив за його дружиною. Під час стеження
її вбивають. Лагутіна бачили
на місці злочину, і тепер його
оголошено в розшук. Чоловік

звертається до Маркова по допомогу. Але той здає Лагутіна поліції. Але він вирветься із пастки,
куди його загнали!

Код 5116967
Клубна ціна
Роздрібна ціна

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера

100 грн

120 грн

31

Детективи

Андрій
Кокотюха

ексклюзивна

НОВИНКА

Лише

грн

99

за 1 книжку
при замовленні
2 книжок
циклу*

Називай мене Мері (352 c.)
Мова: російська
Олег прокинувся поряд із закривавленим тілом. Тепер він підо
зрюваний у вбивстві. І не в одному. Але ж він не вбивав! Ось
тільки у нього немає алібі й свідків. Слідча Віра Холод – єдина,
хто готова пройти з ним шлях
до виправдання.

Код 5116973
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Розбите дзеркало (288 с.)

Мова: українська
Містичний український нуар!
Лора Кочубей їде до Житомира, щоб залагодити дрібну проблемку,
яку створив охоронець банку. Дружина охоронця впевнена, що його
зурочила Віра Домонтович і жити йому залишилося недовго. Тож
Лора має з’ясувати, що відбувається.
Колись син Віри трагічно загинув. Містом ідуть чутки: тепер вона
мститься кожному, кого вважає винним у його смерті. Її лихе око
прирікає на загибель. Усе це видається маячнею, та під час першої
і єдиної зустрічі Віра устигла кинути своїм лихим
оком і на Лору…

Код 5116970

Код 5117208

119 грн

145 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Палітурка, формат кожної книжки 135х205
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135 грн

Лихе око (288 c.)

Мова: українська
Лора Кочубей не збиралася надовго затримуватися у Чернігові.
Але тіло адвоката знайшли перед розбитим дзеркалом. Існує
легенда: варто комусь зайти
в будинок, як там пробуджуються
демони. Лора не вірить у ці вигадки, аж поки кожен наступний
день не приносить новий труп...
Клубна ціна
Роздрібна ціна

115 грн

119 грн

145 грн

* Спецціна діє при замовленні циклу «Павутиння мороку»

Вигнанець і грішниця (304 c.)
Мова: українська
1916 рік. Платон Чечель під прикриттям розслідує військові злочини в тилу.

Код 5116971
Клубна ціна

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

169 грн

#ксд

ексклюзивна

НОВИНКА

«...Книга захована глибоко
в скелі, на якій стоїть місто.
І настане той час, коли вона
з’явиться на поверхні, і буде то час великих війн, бід
та катастроф…»
Юрій Даценко «Книга в камені»
А. Курков

Ю. Даценко

Самсон і Надія

Книга в камені

Мова: російська
Київ знову захоплений більшовиками, але вони майже не
контролюють ситуацію. Городян грабують як справжні, так
і фальшиві червоноармійці й
банди отаманів. За дивним збігом обставин Самсона Колечко
беруть на службу в міліцію, й
він завзято береться до справи.
Палітурка, 384 с., формат 135х205

Мова: українська
1900 рік, Кам’янець. Жорстоко
вбито слідчого, його тіло повністю знекровлене. Подейкують, що
то повернулося древнє жахіття.
Лікар-хірург Яків Ровнєр виявляється втягненим у кількасотрічний
конфлікт двох родів, аби розкрити
прадавню таємницю Кам’янця…
Палітурка, 320 c., формат 135х205

Код 5116974

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубна ціна

160 грн

Код 5117158

105 грн

125 грн

С. Бакшеєв

Страта в прямому ефірі (304 с.)
Мова: російська
У місті з’явився кат. Він проводить онлайнтрансляцію суду над педофілом. Через
72 години результат голосування визначить – стратити чи помилувати злочинця.
Олена Петеліна з‘ясовує, що педофіл викрав дев’ятирічну дівчинку. Якщо кат здійснить страту, дівчинка не виживе...

Код 5116975

95 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Т. Полякова

Втеча в минуле (256 с.)

Дві половинки Таємниці
Мова: російська
Таню батько готував до життя суперагента, але раптово він зник.
Після виходу з дитбудинку вона
не забула його уроки й пішла
працювати у поліцію. Несподівано наречений Тані зірвався
з даху, він за кимось стежив.
Дівчина починає розслідування.
Палітурка, 320 с., формат 135х205

Код 5116977
Клубна ціна
Роздрібна ціна

114 грн

235 грн

262 грн

Мова: російська
Після автокатастрофи Паша
втратив пам’ять, його притулком стає інтернат. Але у нього
з’являється дар знерухомлювати людей. Тепер хлопець стає
знаряддям у руках бандитів...
Але скоро він згадає все!

Код 5116976
Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

114 грн

Палітурка, формат кожної
книжки 135х205

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*
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детективи

Розслідування
провінційного
хірурга

Детективи

Озирнися – вони за твоєю спиною!
«Очевидно, он сумел остаться незамеченным вплоть
до того мгновения, как поравнялся с человеком. Тогда
он сломал трапперу шею, с силой оттянув его голову
назад своими передними конечностями, и в тот же миг
впился зубами ему в горло...»

ексклюзивна

НОВИНКА

Теодор Рузвельт «Вендіго»
Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

126 грн
119 грн
112 грн
105 грн
98 грн

Дж. Лондон, Р. Кіплінг та ін.

Зустрічі з привидами

Мова: російська
Історії, які змусять здригнутися!
Мешканці вірять, що на береги острова час до часу виходять з глибин
русалки. Але те, із чим доведеться зустрітися Портеру, набагато
жахливіше («Новий вид»). Старий Адам помирає на самоті. Фалред
вирішує провести ніч у кімнаті мерця («Дотик смерті»). Мисливець
Бауман став свідком жахливої події. До їхнього табору навідалося
дещо, не схоже ні на звіра, ні на людину… («Вендіго»)
Палітурка, 416 c., формат 135х205

Код 5117207
Клубна ціна
Роздрібна ціна

140 грн
165 грн

Найцікавіші
справи
французького
комісара
НОВИНКА

Ж. Сіменон

Мегре помиляється
Мова: російська
Як і його колеги, Шерлок Голмс та Еркюль Пуаро, комісар Мегре пережив
безліч пригод і розплутав сотні справ.
У цьому йому допоміг власний метод:
щоб розкрити найзаплутанішу таємницю, слід уважно придивитися до причин
людських вчинків...
До цього видання увійшли відомі романи про комісара Мегре: «Ніч на перехресті», «Мегре в Нью-Йорку», «Мегре
готує пастку» та інші.
Палітурка, 1088 c., формат 150х220

Код 5116978
Клубна ціна
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360 грн

А. Крісті

Чому не Еванс?
Мова: українська
Екранізовано! Боббі натрапляє на тяжко пораненого
чоловіка. За мить до смерті
незнайомець промовляє дивну
фразу: «Чому не Еванс?» У кишені загиблого Боббі знаходить
світлину жінки. Хто вона, ким був
померлий і де шукати Еванса?
Палітурка, 288 c., формат 120х170

Код 5116979
Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн
132 грн

Найбільша мережа книгарень України

Фантастика

Вижити й врятувати найдорожче

Серіал за мотивами роману в десятці  найкращих серіалів
на Netflix! Стівен Кінг особисто порекомендував подивитися адаптацію, назвавши її «надзвичайно крутою».

Я. Вагнер

ексклюзивна

Вонгозеро. Епідемія
Мова: українська
По-справжньому ми злякалися того дня, коли оголосили про закриття
метро. Подзвонила мама: «У магазинах порожні полиці… Знаєш,
дитинко, якось мені лячно, на вулиці усі в масках». Потім мій чоловік
не зміг дотелефонуватися на роботу, завис мобільний зв’язок, а надвечір новини посипалися, одна за одною, – комендантська година,
заборона на пересування містом, патрулі, роздача ліків і продуктів
за талонами... Інфікованих щодень ставало все більше, і надії меншало. Але цей жах був лише початком. І тоді розверзлося пекло...
Палітурка, 400 c., формат 135х205

Код 5117228

НОВИНКА

170 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

200 грн

Новий цикл
від авторки світу
Знарядь Смерті

ексклюзивна

НОВИНКА

К. Клер

Золотий ланцюг. Останні години

Мова: російська
Мене звуть Шалі. Я відьма, і цим
все сказано. В імперії оголошено
відбір наречених для молодого
імператора. Сталося те, чого
не було в моїх планах: тепер
я теж учасниця відбору. Імператор наївно думає, що вибір
за ним. Ні, вибір за мною.
Палітурка, 400 c., формат 135х205

Мова: російська
Корделія – Сутінковий Мисливець, вона
з дитинства б’ється з демонами. Коли
її батька звинувачують у жахливому
злочині, Корделія та її брат вирушають
до Лондона. Невдовзі Корделія зустрічає Джеймса та Люсі Ерондейл і разом з ними занурюється у таємний світ.
Однак сталася серія жахливих нападів
демонів на Лондон. Ці монстри не схожі
на тих, з якими Сутінкові Мисливці боролись раніше – їх не лякає денне світло, і здається, що їх неможливо вбити.
Лондон закривають
на карантин...
Палітурка, 704 с.,
формат 135х205

Код 5116980

Код 5116981

В. Свободіна

Імператорський відбір

Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн

132 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

399 грн

440 грн

Спецціни каталогу діють до 20.05.2021 р.
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Фантастика

Артур Кларк
ексклюзивна

НОВИНКА

Сер Артур Кларк – письменник, науковець і винахідник,
один із «великої трійки» найвидатніших письменниківфантастів ХХ століття. Найбільшу славу він здобув
після виходу культового фільму Стенлі Кубрика «2001:
Космічна одіссея».
3001: остання одіссея (256 с.)
Мова: українська
Заключна частина циклу! Космонавт Френк Пул виходить з анабіозу
та опиняється у XXXI столітті. Цивілізація змінилася. Життя на орбітальній станції, космічні ліфти, обмін думками, нейрокомп’ютерні
імпланти, що моделюють віртуальну реальність, та найграндіозніше – можливість «зберегти» людину на інформаційному носії.
Однак чи можна «зберегти» цілу цивілізацію, що раптом опинилася
під загрозою знищення? 450 світлових років тому
моноліт ТМА-2 надіслав запит першій цивілізації:
«Що робити з людством?». У XXXI столітті надійшла
відповідь – знищити…

Код 5117211

149 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

179 грн

ЕКОНОМІЯ
грн

150

На комплект*
Код

5117235

2061: Третя одіссея (304 с.)
Мова: українська
Флойду 103 роки. Він мешкає
на орбіті. Жоден з кораблів
не ризикує зробити посадку
на супутнику Юпітера Європі.
Інопланетна цивілізація лишила
попередження людству: «Ніко-

ли не намагайтеся висадитися
на Європі». Та корабель «Ґалексі» зробив там вимушену посадку. І на борту – онук Флойда.

Код 5116982
Клубна ціна
Роздрібна ціна

149 грн

179 грн

2010: Друга одіссея (224 с.)

2001: Космічна одіссея (224 с.)

Мова: українська
Корабель «Леонов» із радянсько-американським екіпажем
вирушає в експедицію на Юпітер. Люди прагнуть розгадати
таємницю залишеного на орбіті
«Діскавері». Екіпаж намагається встановити контакт із артефактом, який дрейфує на орбіті
планети-гіганта.

Мова: українська
У 2001-му в місячному кратері
знайшли величезний чорний моноліт ідеальної форми… Услід
за його сигналом до кілець
Сатурну вирушає космічний корабель «Діскавері» з капітаном
Девідом Боуменом і штучним
інтелектом, що змушений брехати людям…

Код 5116983

Код 5117225

Клубна ціна
Роздрібна ціна

129 грн
155 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

129 грн

155 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

* До комплекту входять книжки А. Кларка «3001: остання одіссея» + «2061: Третя одіссея» + «2010: Друга одіссея» + «2001: Космічна одіссея». Вартість комплекту з економією 406 грн
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Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

Фантастика

Гостросюжетний фантастичний детектив
Г. Гаррісон

Сталевий Щур (240 с.)
Мова: українська
Джеймса Болівара ді Ґріза заарештовує Загін Спеціального Призначення, він стає одним із них. Готується масштабна афера з викраденням зорельота. І вперше до такої карколомної оборудки не причетний
ді Ґріз. Здається, у галактиці з’явився новий Сталевий Щур…

Код 5117202

ексклюзивна

НОВИНКА

150 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

180 грн

Сталевий Щур іде
до армії (320 с.)
Мова: українська
Помста – ось що веде Джима.

Код 5116984

140 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

170 грн

Народження Сталевого
Щура (288 с.)

ЕКОНОМІЯ

Мова: українська
Джим починає шлях шахрая!

Код 5116985
Клубна ціна
Роздрібна ціна

50%

140 грн

при замовленні
з книжкою «Сталевий
Щур»

170 грн

Палітурка, формат кажної книжки
135х205

НОВИНКА

Лише

грн

85

Т. Пратчетт, А. Сапковський та ін

Г. Веллс

Мова: російська
12 історій! Ступаючи на Острів
жорстоких снів, будь обережний.
Ти можеш не повернутися. Тут
час тече інакше. Тут мила дитина
здатна помінятися тілом з демоном, забравши всю його силу.
А смерть – Велика Визволителька, що наділяє даром зцілення.
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Мова: російська
Поневолення і загибель – ось
що несуть чужинці з Марса. Але
Земля повинна встояти («Війна
світів»). Ангел живе серед людей. Але з кожним днем у ньому
все менше ангельського... («Чудові візити»)
Палітурка, 336 с., формат 135х205

Час жорстоких снів

Код 5116986
Клубна ціна
Роздрібна ціна

180 грн

216 грн

Війна світів.
Чудові візити

Код 5116987
Клубна ціна
Роздрібна ціна

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

130 грн

155 грн

Г. Ф. Лавкрафт

Поклик Ктулху
Мова: російська
Темні божества, придумані Говардом Лавкрафтом ворожі людству і непідвладні розуму. Вони
придбали згодом таку популярність, що сотні творців фантас-

тики, включаючи Ніла Геймана
і Стівена Кінга, продовжують
розширювати його міфологію.
Палітурка, 640 c., формат 150х220

Код 5116988
Клубна ціна

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера

220 грн
37

Фантастика
Стрілець:
Темна вежа I

(240 с., суперобкладинка)
Мова: українська
Створенню циклу Кінг присвятив
понад 40 років! Роланд був лицарем-стрільцем у рідній країні.
Зрада змусила його вирушити
в мандри на пошуки Темної вежі,
містичного місця, де зберігаються відповіді на всі питання. Що на
нього чекає й чи досягне він мети?

Код 5117203
Клубна ціна
Роздрібна ціна

130 грн

155 грн

Крізь час:
Темна вежа II (464 с.)

Загублена земля:
Темна вежа III (576 с.)

Чаклун та сфера:
Темна вежа IV (784 с.)

Мова: українська
Крок за кроком Роланд йде
до своєї мети – Темної вежі.
Проте в пророцтві сказано, що
доленосну роль у його пошуках
зіграє Трійця: монстр під назвою героїн, незвичайна жінка
і смерть, яка спостигне не його.
Відчинивши таємничі двері, Роланд потрапляє...

Мова: українська
Роланд, Едді й Сюзанна відкривають Шлях Променя. Всього
цих променів шість. Стрілець
вірить, що в тому місці, де промені перетинаються, він нарешті
знайде Темну вежу. Після пригод
друзі потрапляють на потяг, який
має привезти їх до мети мандрівки, але...

Мова: українська
Колись Роланд дізнався, що
Темна вежа почала руйнуватися, а отже світу загрожує
небезпека. Через її пошуки він
втратив кохану. І тепер Роланд
і його друзі вже не можуть
зректись свого шляху. На них
чекає небезпека, страшніша
за смерть...

Код 5116990

Код 5116991

Код 5117194

Клубна ціна
Роздрібна ціна

200 грн
240 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

200 грн

240 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

200 грн
240 грн

ЕКОНОМІЯ
грн

500

На комплект*
Код

5116989

Вітер у замкову шпарину:
Темна вежа IV.V (352 с.)

Вовки Кальї:
Темна вежа V (720 с.)

Пісня Сюзанни:
Темна вежа VI (464 с.)

Темна вежа:
Темна вежа VII (784 с.)

Мова: українська
Страшна буря, болото, повне
жахів, стовп, увінчаний головою, – все це побачив Кінг
і зрозумів, що хоче побачити
й інше. Так з’явилася ця книжка
про пригоди відважного стрільця Роланда та його друзів після
того, як вони покинули Смарагдове місто.

Мова: українська
Роланд і його друзі продовжують подорож світами. На їхньому шляху зустрічається селище
Калья. Скоро сюди прийдуть
істоти, яких називають вовками, і заберуть із собою половину дітей містечка. Стрілець
обіцяє допомогти їх врятувати.
Але як?

Мова: українська
Сюзанна разом зі стрільцем
Роландом пройшла довгий
шлях у пошуках Темної вежі.
Але тепер контроль над її тілом
захопила демониця Міа. Вона
збирається відправитися до запеклого ворога стрільця. Чи зможуть друзі знайти її та визволити
Сюзанну?

Мова: українська
Остання частина легендарного
циклу! Щоб перемогти, Роланду
і його друзям треба врятувати від
загибелі письменника Стівена
Кінга! Вони роблять це ціною
життя одного з них. Роланд
наблизився до Темної вежі, як
і бачив це у снах. Він робить
останній крок і…

Код 5116992

Код 5117197

Код 5117165

Код 5117159

Клубна ціна
Роздрібна ціна

200 грн

240 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

200 грн
240 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

* До комплекту входять 8 книжок С.Кінга циклу «Темна вежа». Вартість комплекту з економією 1030 грн
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200 грн

240 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

200 грн
240 грн

#ксд

© Photo by
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Фантастика

Стівен Кінг

Легендарний майстер короткометражної літератури
Стівен Кінг випустив нову збірку. Права на екранізацію
трьох повістей уже викуплено!

ексклюзивна

НОВИНКА

С. Кінг

Якщо кров тече (512 с.)
Мова: українська
У труну померлого друга Крейґ поклав подарунок – айфон. І того ж
вечора отримав моторошне SMS із його номера («Телефон містера
Герріґена»).
Інтуїція каже детективці Голлі, що з кореспондентом Четом Ондовскі
щось не так. Згодом незнайомець запевняє, що знає все про «ту істоту, яка кличе себе Ондовскі» («Якщо кров тече»).
У дивному сні щур пропонує Дрю угоду: він допоможе чоловікові здобути славу, але за це хтось
із його близьких мусить померти… («Щур»)

Код 5117179

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

230 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

207 грн
195 грн
184 грн
172 грн
161 грн

275 грн

лише

Салимове Лігво (576 с.)

Мова: українська
Джон вийшов з коми через п’ять
років. Тепер йому треба вчитися
жити з аномальною здібністю –
бачити майбутнє людини, лише
торкнувшись її. На передвиборчому мітингу Джон тисне
кандидатові руку. Видіння вражає: той розв’яже ядерну війну.
Змінити історію можна, якщо
вбити його...

Мова: українська
У звичайному тихому містечку
хтось нападає на дітей – братів
Денні та Ралфі, і викрадає Ралфі. Згодом Денні навіть не може
згадати, що сталося, і помирає.
Щоночі жителі перетворюються
на… вампірів... Це місто вже
не врятувати! Хто наважиться
знищити цей огидний притулок
нечисті?

Код 5116993

Код 5116994

Клубна ціна
Роздрібна ціна

225 грн

270 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

225 грн

270 грн

170

грн

Мертва зона (544 c.)

за 1 книжку
при замовленні
комплектом

Протистояння т. 1 (576 с.),
Код 5117234

Протистояння т. 2 (624 с.)

Код 5117233
Мова: українська
Із секретної лабораторії вирвався вірус. Країна майже знелюднилася.
Вцілілі розділилися на два табори: одні залишилися вірні ідеалам
минулого, інші приєдналися до Чорного чоловіка, який прагне світового панування. Так почалося протистояння...
Клубна ціна кожної книжки 185 грн
Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*
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Кулінарія

Рецепти
з душею!
Ольга Мартиновська – суддя
проєкту «МастерШеф». Закінчила французьку кулінарну
школу «LeCordonBleu» і є керуючим партнером у ресторані
«Les Foodies» у Парижі

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

152 грн
143 грн
135 грн
126 грн
118 грн

Великодній стіл
із Ольгою Мартиновською

Картопелька й не тільки

Мова: російська
Додайте трохи шику до традиційних
великодніх страв! Авторка зібрала
для вас колекцію чудових рецептів. Тут
і класична сирна паска, і вишукані бріоші, домашня бринза і качиний террін,
особливі продукти для великоднього
кошика та ідеї з продуктами, що залишилися після святкового пригощання.
Палітурка, 96 c., кол. іл., формат 170х240

Мова: російська
Запікати, варити, смажити,
тушкувати – з картоплею можна все! І все вийде надзвичайно
смачно: гратен, драники, перші
страви, гарніри, випічка. У цій
книжці вистачить рецептів картопляних страв, щоб дивувати
домашніх і гостей щодня!
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Код 5117006

169 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

199 грн

Найсмачніше меню

Код 5116995

90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн

ексклюзивна

НОВИНКА

Лише

грн

90

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

Мультиварка й мультипіч

Д. Дорошкевич, Д. Лапін

Мова: російська
Мультиварка варить, тушкує, готує різноманітні каші й страви на
пару. А мультипіч може ще більше: запікати м’ясо, випікати вафлі, смажити рибку-гриль. Виберіть
рецепт із книжки, налаштуйте
відповідний режим, покладіть
інгредієнти – і насолоджуйтесь.
Палітурка, 96 с., кол. іл.,
формат 170х240

квасоля, сочевиця, соя, киноа
і сорго – солодкі, солоні, з овочами і м’ясом, в духовці й пароварці!
Палітурка, 288 с., формат 135х205

Мова: російська
Експертка зі швидкої та смачної
їжі розкриває секрети гастрономічного тайм-менеджменту.
У книжці зібрані рецепти fastстрав, на які ви витратите від 15
до 45 хвилин. Повноцінне меню
з економією часу!
Палітурка, 96 с., кол. іл.,
формат 170х245

Код 5117175

Код 5116997

Код 5116996
Клубна ціна
Роздрібна ціна
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110 грн

130 грн

Швидкі рецепти. Світова кухня

Чудо-каші. 500 рецептів приготування з різних круп
Мова: російська
Прості в приготуванні й недорогі крупи підтримають організм
в тонусі, допоможуть відчути себе
бадьоріше. Булгур, кускус, жито,
вівсянка, гречка, манка, рисова
крупа, кукурудзяна, нут, горох,

Клубна ціна
Роздрібна ціна

90 грн

109 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

129 грн

155 грн

Найбільша мережа книгарень України

Кулінарія

Леся Кравецька
ексклюзивна

НОВИНКА

ЕКОНОМІЯ

20%

Цікаве печиво

при замовленні
2 та більше книжок
зі с. 41

Мова: українська
Такого ви не знайдете в магазині, проте легко зможете
приготувати! • Медові репанки
та кокосові палички • Пісочні
лимони з горіховою начинкою
• Кишеньки з ягодами • Томатні
та кунжутні хрумтики • Апельсинове печиво з родзинками.
Палітурка, 128 с., кол. іл.,
формат 170х240

Код 5117004
Клубна ціна
Роздрібна ціна

125 грн
150 грн

Страви Слобожанщини
з душею
Пісні страви української кухні

Мова: українська

Мова: українська
Поєднання різноманіття, смаку та користі. • Юшка з рибою
та грибами • Картопля під часниковою скоринкою та ін.
Палітурка, 80 c., кол. іл.,
формат 170х245

Страви Полісся з душею

Код 5116998

Код 5117193

Клубна ціна
Роздрібна ціна

125 грн
150 грн

Код 5117000

Мова: українська
Неодмінно спробуйте приготувати ці колоритні страви. • Молочний суп з лисичками і пшоном • Білі млинці на квасному
молоці • Голубці з тертої картоплі з гречкою і рисом на реберцях
• Сирник із чорницею • Маковий завиванець тощо.
Палітурка, 80 с., кол. іл., крейд. папір, формат 170х245
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Спецціни каталогу діють до 20.05.2021 р.

115 грн

140 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн

130 грн

Страви Поділля з душею
Мова: українська

Код 5116999
Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн

130 грн

Палітурка, 80 с., кол. іл. в кожній
книжці, крейд. папір, формат 170х245
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Кулінарія

ексклюзивна

Страви, які можна
їсти після 18:00!

НОВИНКА
• Пікантний салат із авокадо
і грушею
• Салат-коктейль із куркою
та яблуками
• Яблучно-сирний десерт
• Салат «Фруктові сфери»
А. Гудзенко

Здорові салати
100 смачних рецептів

Щастя на смак

Мова: російська
Хочете бути в формі, але не хочете їсти тільки шпинат із селерою? То пригощайтеся салатом із тунцем і хрусткими овочами або салатом-ролом із
креветками! Калорій – мінімум, шкоди
для талії – ніякої. І найголовніше –
це смачно. Збалансоване здорове
харчування, яке не позбавляє смаку!
Палітурка, 80 с., кол. іл., формат 170х245

Мова: російська
Шоколад завжди доречний!
• Брауні з морською сіллю • Класичний «Захер» • Шоколадна
ковбаска з дитинства • Вишуканий фондан • Шоколадні паски
• Торт із вишнями тощо.
Палітурка, 96 c., кол. іл.,
формат 170х245

Код 5117182

115 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

140 грн

Десерти з шоколадом

Код 5117007
Клубна ціна
Роздрібна ціна

129 грн
155 грн

Лише

грн

95

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

комплект
Апетитне м’ясо на сковороді
і в духовці + Овочеві делікатеси

М. Сердюк

Котлетки й не тільки…
ексклюзивна

гарячі бутерброди зі шпротами –
ці святкові й щоденні страви підкорять серця!
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Мова: російська
Кулінар-новатор і популярний
блоґер Маша Сердюк пропонує
ненудні рецепти котлет на будьякий смак. • Курячі з корицею
• Веганські з броколі • Солодкі
сирні • Ізраїльські з нуту • Котлетки в капусті • Биточки з тюлечки.
Гнучка палітурка, 80 с.,
формат 170х245

Код 5117172

Код 5117008

Гарячі й холодні страви, закуски
Мова: українська
Чудово ілюстровані книжки!
За їхніми рецептами можна
приготувати як навдивовижу
смачні святкові страви, так
і різноманітну й корисну їжу
на щодень.
Обкладинка, 48 с. в кожній книжці,
кол. іл., формат 160x220

Код 5117135
Клубна ціна

42

79 грн

НОВИНКА
500 кращих страв із риби й морепродуктів
Мова: російська
Тріска з овочевим соусом, рибні
котлети з зеленню, кальмари,
фаршировані печерицями, профітролі з крабовою начинкою,
листковий пиріг із рибою й картоплею, салат із рисом і фореллю,

Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 грн
120 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

119 грн

143 грн

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

Надзвичайно красиве рукоділля!

КЛУБ
колекціонера

• Алмазна мозаїка
• Повна викладка
• Незвичний та оригінальний подарунок
• Окраса вашої оселі

Перший набір

лише 345 грн

Алмазна мозаїка – це процес приклеювання
дрібних камінчиків на клейку основу за схемою.
Ніякого нудного вишивання та голок. Це справжнє диво – бачити, як з окремих яскравих
та блискучих камінців поступово утворюється
шедевр – сяюча та об’ємна картина!

грн

495

за кожен набір

у посилці надсилається

1 набір

Код 5117131

Набір містить:
• стрази акрилові
• гель-клей
• полотно на дерев’яному підрамнику,
вкрите клейовим шаром, із нанесеною кольоровою схемою
• пінцет та спеціальна ручка-стилус
для роботи зі стразами
• лоток-органайзер для стразів
• інструкція
• подарункова коробка
Розмір картин (max): 40х50 см.

Ваш подарунок*

Буде вкладено в 3-ю посилку

Замовляйте серію – це вигідно!
ВАШІ ГАРАНТІЇ ТА ВИГОДИ:
Гарантія ціни – всього 495 грн за одну картину. Перша картина лише за 345 грн! Ціна залишиться незмінною на весь термін передплати.
Гарантія покупки – чергові картини серії відправляються автоматично, один раз на квартал, не треба робити додаткове замовлення.
Гарантія отримання всіх картин – картини не надсилаються окремо.
Гарантія зручної доставки – ви можете отримувати чергові картини серії в найближчому магазині Клубу – без оплати доставки.
Купуйте наступні картини серії в магазині – з 23.08.2021 до 05.09.2021.
Або кур’єр вручить їх вам особисто, вартість доставки всього 69 грн.
* Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн

Докладніше:

для господаря та господині

Ягідні культури. Сорти, посадка, вирощування та догляд
Мова: російська
Книжка розповідає, як можна почати заробляти
на звичних нам малині, суниці, смородині. Дізнайтесь
про всі особливості вирощування! • Як вибрати місце й
підготувати ґрунт для посадки • Яку ягоду коли, де і як
краще висаджувати • Що робити зі шкідниками тощо.

Код 5117171
Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

110 грн

економія

25%

ексклюзивна

В. Кирюшин

Захист городу
від шкідників і хвороб

з книжкою
«Ягідні
культури»

НОВИНКА

Вирощування розсади

Виноград

Мова: російська
Мова: російська
Парники, теплиці, ґрунти Щеплення, формування,
і субстрати, захист розсади. захист від шкідників.

Код 5117009
Палітурка, 240 с. в кожній книжці, ч/б іл., формат 135x205

Клубна ціна
Роздрібна ціна

95 грн

Код 5117010
Клубна ціна

110 грн Роздрібна ціна

95 грн

110 грн

Мова: російська
Ви дізнаєтеся про традиційні, «органічні» й народні методи захисту рослин
і без проблем отримаєте
чудовий врожай. Розказано про основні хвороби й шкідників овочевих
культур, наведено сучасні схеми обробки й нові
препарати.
Палітурка, 224 с.,
формат 135х205

Код 5117012
Клубна ціна

Традиційні й
авторські моделі

115 грн

ексклюзивна

НОВИНКА

ЕКОНОМІЯ

25%

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

Я маю вам
дещо сказати

Л. Бебешко

Мова: російська
Одеський гумор став мало
не ще одним дивом світу...
І коли турист говорить одеситу: «Мені так подобається одеський гумор!» – він
цілком може почути у відповідь: «Хіба ж це гумор?
Весь гумор вивезли євреї
під час еміграції! Один сміх
залишився... »
Палітурка, 208 с., ч/б іл.,
формат 130х180

Код 5117013
Клубна ціна
Роздрібна ціна

44

90 грн

110 грн

Вишивальні традиції України:
білі та писані сорочки
Мова: українська
45 моделей вишивки білих та писаних сорочок! Кожна схема супроводжується переліком використаних швів та вказівками
щодо ниток. Крім сорочок, є моделі рушників.
• Чарівні вишиванки Поділля • Проєкти для
початківців і мистців елітарного класу • Різноманітні техніки: орнаменти-покрайки, шиття
лиштвою з вирізуванням, косі хрести, оздоблення зірковими «квітами» і дволистниками
та багато інших неймовірних ідей.
Гнучка палітурка, 160 с., ч/б іл., формат 170х240

Код 5117185
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

121 грн
114 грн
108 грн
101 грн
94 грн

135 грн
165 грн

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

#ксд

Езотеріка

Від потомственної цілительки

Н. Степанова

Практична магія
О. Корбут

Руни. Теорія
та практика роботи
зі стародавніми силами
Мова: російська
Ця книжка об’єднує класичні знання про руни
та напрацювання авторки. Руни допоможуть відвести хвороби і нещасні
випадки, уберегти вас
і ваш дім від заздрості,
пліток і більш серйозних
загроз.
Палітурка, 288 c.,
формат 135х200

Код 5117015
Клубна ціна

Мова: російська
Цей амулет буде утримувати ваші гроші й притягувати нові прибутки.
Сприяє гарній торгівлі та
береже майно від злодіїв.
Притягне вдачу – на перемовинах рішення буде на
вашу користь.
Матеріал: олово із захисним
покриттям.
Розмір булавки: 35 мм.
Вага 40 г.

Мова: російська
«У цій книжці я зібрала
найбільш ефективні й
водночас прості у виконанні обряди, які ви можете проводити щодня.
За їхньою допомогою ви
зміцните здоров’я, позбудетеся від безлічі недугів, знайдете фінансове
благополуччя, збережете
кохання й зможете поставити на себе й на сім’ю
потужні обереги від зла».
Ваша Н. Степанова
Палітурка, 256 с.,
формат 135x250

Код 5117104

Код 5117014

Грошова
захисна булавка

Клубна ціна

250 грн

Клубна ціна

200 грн

179 грн

Зазирніть у своє майбутнє

Б. Мур

Таїнства Таро. Класичні карти

НабІр

Мова: російська
Карти Таро – один із найпопулярніших способів дізнатися майбутнє.
Карти можуть відповісти практично на будь-яке питання, треба лише правильно його сформулювати
і прочитати відповіді за значенням
карт. Наша книжка й колода допоможуть вам у цьому! Незабаром ви
навчитеся читати знаки, які дають
карти Таро
Обкладинка, 208 с., формат 135х205
+ 78 кол. карт (розмір 75х115),
у коробці.

У ПОДАРУНКОВІЙ УПАКОВЦІ

Код 5117132

книга+78 карт

Клубна ціна
Роздрібна ціна

225 грн
270 грн

Карма

Молитвослов

Мова: російська
Карма – це вселенський
причинно-наслідковий
закон, згідно з яким всі
наші дії – праведні і гріховні – матимуть свої
наслідки. У людини існує
можливість поліпшити
свою карму за рахунок
благих діянь і думок так,
щоб розгорнути напрямок
свого життя в сприятливе
русло.
Палітурка, 224 с.,
формат 135x200

Мова: російська
Цей молитвослов буде
незамінним помічником
для всієї родини. У ньому
зібрані молитви, з якими
вірянин може звернутися
до Бога в різних ситуаціях. На сторінках наведені
ранкові молитви і молитви на ніч, а також молитви на всі випадки життя.
Просіть захисту, і ви його
отримаєте!
Палітурка, 304 с.,
формат 110x170

Код 5117016

Код 5117017

Клубна ціна

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*

100 грн

Клубна ціна

79 грн
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Краса та здоров’я

ексклюзивна

Лікар, який
повертає надію

НОВИНКА
Сергій Бубновський – доктор медичних наук, автор методики профілактичної кинезитерапії і робіт
про лікування опорно-рухового
апарату. Методику перевірив
на собі, відновившись після ДТП.

С. Бубновський

С. Бубновський

Мова: російська
Для тих, хто цікавиться альтернативними думками лікарів на проблему вірусів й
імунітету. Автор висловлює власні ідеї, що
суперечать думці спеціалістів, які вважають
самоізоляцію в квартирі єдиною можливістю вберегтися від вірусних інфекцій. Він
пропонує власну «вакцину» – правильний
спосіб життя за І.І. Мечниковим.
Обкладинка, 160 с., ч/б іл., формат 125x200

Мова: російська
Завдяки реабілітації за авторською методикою пацієнти після
травм стають на ноги. • Як треба
і як не треба лікувати коліна • Чому болять коліна в літніх людей
• Яке навантаження руйнує суглоби, а яке зцілює • Лікування
артритів і артрозів.
Обкладинка, 192 c., формат 125х200

Код 5117018

Код 5117019

Пристрасті за імунітетом

Болять коліна. Що робити?

149 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

165 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

149 грн
165 грн

ексклюзивна

НОВИНКА
Найкраща

Ціна
грн

89
Дж. Фанґ

Г. Френсіс

Код діабету

Метаморфози

Запобігти та вилікувати!
Мова: українська
Ця книжка допоможе розібратися в самій суті хвороби. • Діабет
1-го і 2-го типу: факти та міфи
• Гормони: їжа, маса тіла та діабет • Як інсулін призводить до інсулінорезистентності • Правда
про ліки, що не лікують.
Палітурка, 352 c., формат 135х205

Код 5117023
Клубна ціна
Роздрібна ціна
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175 грн

210 грн

Нотатки лікаря про медицину
та зміни людського тіла

ки на зиму, святкове частування – більше ніж 500 страв для
повноцінного діабетичного меню!
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Мова: українська
Унікальне видання! Автор досліджує дива, пов’язані з тілом
людини, і пояснює їхню природу.
Висновки він підкріплює випадками з практики, легендами тощо.
Палітурка, 320 с., ч/б іл.,
формат 135х205

Код 5117210

Код 5117020

Нове меню діабетика. Рецепти для зниження рівня цукру
Мова: російська
Меню для діабетика, у якому немає місця пісній їжі без смаку,
а є різноманіття і користь. Перші
страви, салати й закуски, каші
та гарніри, страви з птиці, м’яса,
риби, випічка й десерти, заготів-

Клубна ціна
Роздрібна ціна

89 грн

109 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

165 грн
199 грн

Найбільша мережа книгарень України

18+

• Автори – кваліфіковані лікарі
• Відповіді подано з гумором
та простою, зрозумілою мовою

Краса та здоров’я

Зрозумілі відповіді
на незручні питання

ексклюзивна

НОВИНКА

К. Рашиді, Ю. К. Берґлан

Внутрішня історія. Anus
Несподівані відкриття

Мова: українська
Від лікаря-пульмонолога, одного
із засновників Інститута досліджень дихання. Легені дихають
для нас. А ми дихаємо ними. Час
проявити турботу, почати доглядати та плекати цей маленький
чудовий витвір.
Палітурка, 304 с., формат 135х205

Мова: українська
У кожного з нас є він. Ми соромимося
обговорювати його проблеми і навіть не
уявляємо, наскільки він важливий для правильного функціонування всього організму.
• Анатомія заднього проходу • Правильне
користування свічками (ви робите все
неправильно!) • Туалетний папір та культ
анальної гігієни • Геморой та інші хвороби.
Все, про що ви соромилися спитати в лікаря!
Палітурка, 288 с.,
формат 135х205

Код 5117022

Код 5117180

Внутрішня історія. Легені
Дивовижний світ нашого дихання

Клубна ціна
Роздрібна ціна

149 грн

179 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

143 грн
135 грн
127 грн
119 грн
111 грн

159 грн
189 грн

ексклюзивна

НОВИНКА

ЕКОНОМІЯ
Мумійо і йод лікують (256 c.)

Лікування шлунковокишкового тракту

Код 5117024

Мова: російська
Борис Болотов не потребує
представлення! Його методика врятувала тисячі людей! За
допомогою книжки ви розпрощаєтеся із хворобами шлунка
й кишківника та уникнете інших
захворювань.
Обкладинка, 128 с., формат 125х200

Код 5117021
Клубна ціна

89 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

70 грн

85 грн

Лимон й імбир лікують (304 с.)
Код 5117025
Клубна ціна
Роздрібна ціна

70 грн

85 грн

Мова: російська
Перевірені часом та народним
досвідом природні помічники!
Обкладинка, формат кожної
книжки 130х200

40

грн

Б. Болотов

На комплект*
Код

5117173

Мед і прополіс лікують (288 с.)
Мова: російська
Застудилися, а потрібно в найкоротші терміни бути на ногах?
Шкіра тьмяна і млява, а наближається цікавий захід? Знову
крутить суглоби на погоду і загострився ревматизм? Цілющі

рецепти з меду і прополісу – ось
рішення більшості проблем
зі здоров’ям.

Код 5117161
Клубна ціна
Роздрібна ціна

80 грн
95 грн

* До комплекту входять книжки «Мед і прополіс лікують» + «Мумійо і йод лікують» + «Лимон й імбир лікують».
Вартість комплекту з економією 180 грн

Спецціни каталогу діють до 20.05.2021 р.
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Саморозвиток

Обережно!
Ця книжка
змінить вас!

ексклюзивна

НОВИНКА

Андрій Курпатов — президент Вищої школи методології, автор понад
сотні наукових робіт, основоположник системної поведінкової психотерапії й методології мислення.
А. Курпатов

Червона таблетка. Поглянь правді у вічі
Мова: українська
Книжка відомого психолога стане в пригоді тим, хто хоче: розібратися, як працює мозок; навчитися розуміти поведінку й мотиви інших людей і як з ними
взаємодіяти; зрозуміти, чого хочеться
в житті насправді і як
цього досягти.
Палітурка, 352 с.,
формат 110x205

Код 5117026
Клубна ціна
Роздрібна ціна

198 грн

Ні хріна я не повинен!
Маніфест проти докорів сумління
Мова: російська
Чужі рамки заважають вам робити те, в чому ви реально можете
досягнути висот. Вони блокують
вашу енергію й мотивацію! «Відкиньте «повинен» заради «хочу!» – закликає автор. – Тільки
в такому разі у вас з’явиться реальний шанс стати щасливим
і по-справжньому успішним!»
Палітурка, 320 с., формат 170х240

Код 5117027

220 грн

Клубна ціна

291 грн

ексклюзивна

НОВИНКА

18+

«Пропоную до вашої уваги книжку, що стала відкриттям у США та
світі! Автор випустив її без підтримки видавців – і її обрали понад
500 000 читачів!»
Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

143 грн
135 грн
127 грн
119 грн
111 грн

Керівниця проєктів прикладної літератури,
Олена Українська-Ткачук

К. Равікант

Як розмовляти з мудаками

Полюби себе. Як підвищити
самооцінку та прийняти себе
Мова: українська
Полюбіть себе, і життя полюбить вас!
Автор був на межі після трагічної втрати
коханої людини й проблем із бізнесом. Він
зупинився в останній момент, зрозумівши
прості істини. Завдяки книжці ви: • віднайдете сенс життя • розпрощаєтеся з депресіями • почнете будувати здорові стосунки.
Палітурка, 240 с., формат 130х170

Код 5117163
Клубна ціна
Роздрібна ціна
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159 грн

189 грн

Мова: російська
Ця книжка про те, як спілкуватися з нестерпними людьми й
зберігати при цьому здоровий
глузд. Наводяться конкретні перевірені техніки психологічного
захисту від «побутових божевільних», що заражають своєю
ірраціональністю й нездатністю
до конструктивного вирішення
жодного питання.
Обкладинка, 336 с., формат 115x180

Код 5117028
Клубна ціна

218 грн

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

Саморозвиток

Рішення для кожної жінки
ексклюзивна

НОВИНКА

Е. та А. Наґоскі

Вигоряння. Стратегія боротьби
з виснаженням удома та на роботі (320 с.)
Мова: українська
В тебе не вистачає ані часу, ані сил на робочі
проєкти й домашні справи. Бо ти – вигоріла. Що
ж робити? • Емоційне виснаження • Як подолати стрес • Переосмислення успіхів та невдач
• Фальшиві канони жіночності.

Код 5117190

165 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

200 грн

Як бажає жiнка

Л. Бурбо

П’ять травм і масок,
які заважають тобі
бути собою

Правда про сексуальне
здоров’я (480 с.)

Код 5117030

130 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

155 грн

Мова: українська
Поради від експертки!
Дізнайтеся про всі «секретики» жіночого тіла,
про сексуальне бажання,
механізм його дії та умови
для його пробудження.

Код 5117029
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Лише

130

грн

Мова: українська
Тренінги та семінари за програмою авторки допомогли майже
40 тисячам людей. Час нарешті
прийняти та полюбити себе з усіма шрамами. Бо кожен із нас прекрасний та особливий.
Палітурка, 256 с., формат 115х170

165 грн

при замовленні
з книжкою
«Вигоряння»

200 грн

Палітурка,
формат кожної книжки 130х180

• Чи здатна дієта налагодити
особисте життя
• Переваги фізичних вправ
і мотивація
• Чотири типу взаємин з їжею

ексклюзивна

НОВИНКА

ЕКОНОМІЯ

20%

при замовленні
з книжкою « Їжа без
правил»

Як бути з людьми.
Як бути без людей

110 грн

Код 5117183

132 грн

Мова: російська

Код 5117031
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Психологія гарної фізичної форми

110 грн

Мова: російська
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Їжа без правил
Мова: російська
Ми звикли, що схуднення дорівнює стражданням. І в божевільній гонці за трансформацією тіла ніхто не згадує про любов
і повагу до нього.
Авторка пропонує альтернативний підхід
до оздоровлення не тільки тіла, а й душі.
Не відмовляйте собі у смаколику! Ніяка
дієта не допоможе схуднути, поки ви самі
цього не захочете. Прислухайтеся до себе, і ваше тіло відповість красою, силою
та параметрами мрії.

Ліки
від душевного болю
Код 5117032

Т. Трофименко

132 грн

Допомога в стресових ситуаціях
та у стосунках між людьми.

Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн
132 грн

Палітурка, 288 с. у кожній книжці, формат 135х205

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера
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Саморозвиток

Від живої легенди психоаналізу
Ірвін Ялом – засновник школи
екзистенціальної психології,
доктор медичних наук і професор Стенфордського університету
ексклюзивна

НОВИНКА

ЕКОНОМІЯ

20%

при замовленні
2 та більше
книжок

І. Ялом

Проблема Спінози (512 с.)
Мова: українська
Доктор Ялом створив новий жанр навчальної оповіді, у якій щиро й захопливо
розповідає про випадки зі своєї психіатричної практики!
Це нова історія абсолютної невловимості. Коли філософ із ХVII століття та нацистський фанатик із ХХ століття раптом
простягли один одному руки. Що переможе, сліпа ненависть чи
просвітлена мудрість?

Код 5117198
Клубна ціна
Роздрібна ціна

160 грн

190 грн

Брехуни на кушетці (512 с.)
Код 5117033
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Лiки вiд кохання та iншi
оповiдi психотерапевта

160 грн

(416 с., ч/б iл.)

Код 5117226
Клубна ціна
Роздрібна ціна

135 грн
160 грн

Вдивляючись у сонце
Долаючи страх смерті (304 с.)
Код 5117232

Палітурка, формат кожної
книжки 130х175

135 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

135 грн
160 грн

ексклюзивна

НОВИНКА

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

207 грн
195 грн
184 грн
172 грн
161 грн

С. Фалдер

П’ять сил. Путівник зі здійснення мрії
Мова: українська
Унікальна книжка! Наші тягарі,
стреси, переживання водночас
легко і неможливо скинути. Для
цього потрібні п’ять сил. П’ять
шансів прожити життя мрії. Час
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ними скористатися!
Палітурка, 320 с., кол. іл.,
формат 130х175

Код 5117205
Клубна ціна
Роздрібна ціна

230 грн

275 грн

Стратегiї генiїв. П’ять

С. Р. Кові

7 звичок надзвичайно
ефективних людей

найважливiших урокiв вiд
Бiлла Ґейтса, Ендi Ґроува
та Стiва Джобса
Мова: українська
Аналiз досвiду керiвництва та
рiшень, якi визначали долю
компанiй. Розглянуто помилки,
яких припустилися генеральнi
директори Microsoft, Intel та Apple.
Палiтурка, 256 с., формат 145х220

Мова: українська
Світовий бестселер! Для людей, які прагнуть максимально
реалізувати свій потенціал, ця
книжка – дорожня карта, у якій
викладено системний підхід
до визначення цілей та показано
шляхи їх досягнення.
Палiтурка, 384 с., формат 135х205

Код 5117036

Код 5117035

Клубна ціна
Роздрібна ціна

120 грн

145 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

110 грн
130 грн

#ксд

Сторінки історії

Жінки, які
змінили історію
• Гюррем – українська рабиня,
що стала султаною
• Міхрімах і династичний шлюб
із візиром Рустемом
• Грекиня Нурбану, яка отримала статус «валіде»

ексклюзивна

НОВИНКА

О. Шутко

Гарем Османських султанів

А. Галушка

Тетчер

Доба «жіночого султанату»

Видатні особистості в історії

Мова: українська
У книжці зібрані історії всіх представниць «жіночого султанату», їхні
любовні та дипломатичні листи, достовірні портрети, відомості з архівних
документів та інші унікальні матеріали.
Тож ким були, кого кохали та що приховували найвеличніші жінки Османської імперії?
Палітурка, 320 с., ч/б іл., формат 135х205

Мова: російська
Тут представлені факти, «білі плями» біографії, мемуари,
аналіз і критика політики, оцінки
сучасників і нащадків – повна документальна розвідка про життя
і політичну діяльність легендарної «залізної леді».
Палітурка, 352 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 5117038
Клубна ціна
Роздрібна ціна

130 грн

156 грн

Код 5117206
Клубна ціна
Роздрібна ціна

110 грн
130 грн

Таємнича Україна
Загадки, міфи та легенди

Як перемогти Росію
у війні майбутнього

Мова: українська
Ви зануритеся в середньовічне
минуле Львова, дізнаєтесь про
таємничі скарби замків і фортець, помандруєте печерними
містами Криму, відчуєте дух
славетної козацької доби, розкриєте невідомі факти про давні
слов’янські вірування.
Палітурка, 336 с., ч/б іл.,
формат 130x205

Мова: російська
Автор, академік Володимир
Горбулін – один із найавторитетніших фахівців із безпеки й
оборони. Він пропонує комплексний підхід. • Трансформовані
розвідки • Кардинально модернізована й переозброєна армія
• Створення нової ракетної техніки тощо.
Палітурка, 256 с., формат 150x220

Код 5117040
Клубна ціна

120 грн

Війна і міф. Невідома Друга світова
Мова: українська
Історики розвінчують міфи радянської пропаганди! Чи правда,
що пакт Молотова – Ріббентропа був вимушеним кроком для
СРСР? Чи завжди Радянський

Союз був ворогом нацистів? Час
дізнатися правду!
Палітурка, 272 с., формат 135х205

Код 5117188
Клубна ціна
Роздрібна ціна

90 грн

110 грн

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*

Код 5117037
Клубна ціна

290 грн
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Сторінки історії

Маловідомі факти
НОВИНКА
Нова книжка відомого письменника Богдана Сушинського,
автора 20-томної епопеї «Війна
імперій» і багатьох інших історичних і пригодницьких творів,
продовжує серію видань про
таємниці Третього рейху.
Б. Сушинський

Третій рейх

Третій рейх

Шпигунська афера століття

Операція «Великий Герман»
Мова: російська
Сценарій агонії Третього рейха міг би
виявитися зовсім іншим, якби фюрер
прийняв пропозицію рейхсмаршала Германа Герінга і передав йому, як офіційному наступнику, всю повноту влади
в країні. Однак Гітлер оголосив його
зрадником і позбавив усіх армійських
і адміністративних посад.

Мова: російська
У 1937 році сталася катастрофа
найбільшого дирижабля в світі
«Гінденбург». Із ним загинула й
ціла галузь будування дирижаблів не лише Третього рейха,
але й усього світу. Що це було:
техногенна катастрофа чи диверсія?

Код 5117041

Код 5117042

120 грн

Клубна ціна

120 грн

Клубна ціна

Палітурка, 352 с. в кожній книжці, ч/б іл., формат 130x205

ХІТ ПРОДАЖІВ

ЕКОНОМІЯ

25%

С. Плохій

С. Плохій

Забуті покидьки
Східного фронту

Брама Європи. Історія

України від скіфських
воєн до незалежності

Коротка історія Німеччини
Мова: російська
З чого почалася історія Німеччини? Чи знищили германці римську культуру або успадкували
її? Як ця країна стала осередком сили в Європі? Британський
історик Джеймс Гоус пропонує
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огляд головних подій історії однієї з найбільших держав.
Палітурка, 256 с., ч/б іл.,
формат 145x215

Код 5117045
Клубна ціна

175 грн

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

Мова: українська
Оновлене та доповнене видання!
Про історію нашої держави від
часів Геродота до подій на Сході
України сьогодні. Видання допоможе зрозуміти, як країна боролася за право бути незалежною.
Палітурка, 512 с., ч/б іл., формат 145х220

Мова: українська
Автор розкриває джерела конфліктів Холодної війни, аналізуючи історію Великого союзу. Він
спирається на раніше недосяжні
джерела – архівні документи радянських спецслужб, звіти шпигунів, доповіді їхніх кураторів.
Палітурка, 320 с., ч/б іл., формат 145х220

Код 5117043

Код 5117044

Клубна ціна
Роздрібна ціна

199 грн
239 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

199 грн
239 грн

Найбільша мережа книгарень України

ексклюзивна

НОВИНКА

• Що ми насправді знаємо про життя Ісуса
• Яким було раннє християнство
• Причина розділення католицтва і православ’я
• Як відбулася Реформація
• Як співіснували пастирі грішні й пастирі праведні

Сторінки історії

Історичний погляд на релігію

К. Галушко

Історія християнства
Мова: російська
Християнство – одна зі світових релігій. Більшість із нас беруть участь
у християнських обрядах: хрещенні, вінчанні, поховальних молитвах.
Цих ритуалів ми дотримуємося незалежно від того, наскільки сильно
віруємо в Бога і наскільки воцерковлені. Час до часу ми молимося,
ставимо свічки й замовляємо молебні в церкві. Але чи знаємо ми,
звідки прийшли ці традиції? Ця книжка – погляд історика на найважливіші етапи розвитку вчення Ісуса Христа, що існує вже понад
дві тисячі років; пояснення відмінностей християнських конфесій,
західних і східних християн; розповідь про «національні церкви»,
розколи та унії. Дізнайтеся факти!
Палітурка, 416 с., формат 135х205

Код 5117189
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубні привілеї

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

148 грн
140 грн
132 грн
123 грн
115 грн

165 грн
199 грн

ЕКОНОМІЯ

20%

при замовленні
2 та більше
книжок

Стародавній Рим. Епоха
великих завоювань (432 c.)

Новий Світ: тричі відкрита
Америка (336 с.)

Мова: російська
Звитяжний Рим та криваві гладіаторські бої, інтриги сенату
й тонкощі стародавньої політики, завоювання, що змінили хід
історії, морські битви карфагенян і римлян – захоплива історія
величного Стародавнього Риму.

Мова: російська
З чим зіткнулися європейці, які
вперше прибули на простори
американського континенту?
Майя, інки та ацтеки – справжні
господарі Нового Світу? У цій
книжці на вас чекають відповіді
на всі ці запитання.

Мова: російська
Хрестові походи стали одним із
найважливіших кроків на шляху
становлення могутності західної
цивілізації. Вони овіяні легендами.
Що вони принесли Європі та Азії?
Якими були і до чого прагнули їхні учасники? Кровопролитні священні завоювання ознаменували
зорю сходу цивілізації Заходу.

Код 5117046

Код 5117048

Код 5117047

Клубна ціна
Роздрібна ціна

130 грн

155 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

130 грн
155 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Спецціни каталогу діють до 20.05.2021 р.

Хрестові походи (400 с.)

Клубна ціна
Роздрібна ціна

М. Поло

120 грн

145 грн

Книга про різноманіття світу
Мова: російська
Ця праця, написана близько
1298 року в генуезькій в’язниці
зі слів венеціанського купця й
мандрівника Марко Поло. У ній
ідеться про мандри Марко Поло
Азією в 1270-1290 рр., про життя
народів Сходу за Середньовіччя.
Книжка містить також великий
науковий коментар.
Обкладинка, 576 с., формат 115x180

Код 5117049
Клубна ціна

85 грн
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Довідкова література

Насолода для
розуму та серця
«Так уж устроен мир. Нас часто
беспокоит и притягивает второстепенное, и мы не думаем о главном.
Точно так же мы часто забываем
о подлинных ценностях...»

ексклюзивна

НОВИНКА

Індійська притча з «Мудрої книги притч»

Мудра книга притч
Мова: російська
Притча здатна дати добру пораду, розплутати клубок думок, дати надію і подарувати віру в краще. Під час сімейної
сварки або палкої дискусії з другом, у мить
сумнівів і в годину прийняття доленосного рішення, коли потрібна допомога
і підтримка – зверніться до мудрої книги
притч. Ці історії – вигадані та правдиві,
перевірені століттями.
Палітурка, 336 с., формат 135х205

Код 5117176

119 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

145 грн

Тематичні запитання для
перевірки знань Правил
і безпеки дорожнього руху...
Мова: українська
До видання увійшли питання,
зміст яких відповідає винесеним
на теоретичний іспит у сервісних центрах МВС України. У кінці
видання наведено таблиці кодів
правильних відповідей. Ви зможете перевірити знання.
Обкладинка, 272 с., формат 195x255

Код 5117053
Клубна ціна

135 грн

ЕКОНОМІЯ

грн
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ХІТ ПРОДАЖІВ

при замовленні
2 книжок

Англійська без репетитора

Прокачай свою пам’ять!

Мова: українська
Запропонований самовчитель
складається із 43 уроків. У ньому викладено в доступній формі
основні теми граматики англійської мови. Кожен урок містить
велику кількість вправ із ключами, що дозволяє робити самоконтроль. На початку кожного
уроку розміщено список слів для
вивчення
Обкладинка, 448 с., формат 125x200

Цікаві вправи для тренування
Мова: українська
Книжка допоможе натренувати
пам’ять і перетворити її на носій
майже безмежної місткості. Тут
ви знайдете вправи, методики та
лайфхаки. Лише декілька сторінок
на день – і вже за півтора місяця
ви досягнете значних результатів.
Палітурка, 192 с., ч/б іл.,
формат 145х220

Код 5117051

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубна ціна
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99 грн

Код 5117050

150 грн
180 грн

Пам’ятай: паролі, дні народження, важливі дати і все, що ще не забув
Мова: українська
Як пам’ятати день народження
тещі, номери карток та паролі від
купи акаунтів? Книжка навчить
поступово зберігати у власній
пам’яті найдрібніші подробиці
щоденного життя, а згодом –

і карколомні обсяги інформації!
Палітурка, 240 с., ч/б іл.,
формат 150х220

Код 5117052
Клубна ціна
Роздрібна ціна

165 грн
198 грн

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

ексклюзивна

Довідкова література

Від генія сучасності

НОВИНКА

С. Гокінґ

На плечах гігантів. Величні прориви
у фізиці та астрономії
Мова: українська
Роботи видатних науковців із коментарями
Гокінґа. Ви дізнаєтесь про непохитну вірність
Коперника, непокірний дух Ґалілея, фінансові
негаразди Кеплера, пристрасні конфлікти Ньютона, скромні перші кроки в науці Айнштайна.
Палітурка, 256 с., кол. іл., формат 150х220

Код 5117184
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Про Всесвіт коротко

Мова: українська
Хто насправді стоїть за кулісами створення світу, чому релігій багато, а Творець – один, чи
могли ми з’явитися нізвідки? Час
переосмислити віру, еволюцію
та самого Бога!
Палітурка, 240 c., ч/б іл. і кол. вклейки,
формат 150х220

Мова: українська
Наукова розвідка та водночас фантастична пригода! Крізь простір-час,
мембрани і струни, що
рухаються в одинадцяти
вимірах, до чорних дір,
які ховають у собі безліч
таємниць про Всесвіт.
Палітурка, 192 с., кол. іл.,
формат 150х220

Код 5117055

Код 5117054

Клубна ціна
Роздрібна ціна

250 грн

300 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

1 рік
2 роки
3 роки
5 років
10 років

300 грн

Р. Докінз

Бог, що віджив своє
Посібник для початківців

Клубні привілеї

250 грн

225 грн
212 грн
200 грн
187 грн
175 грн

189 грн
230 грн

НОВИНКА

Філософія за 30 секунд

Психологія за 30 секунд

Мова: українська
Цікаво про філософію! У книжці
наведено огляд історії філософії
від початків до здобутків нашого
часу, найвідоміші парадокси й
проблеми науки, а також окреслено віхи біографії знаних мислителів людства і наслідки впливу їхніх міркувань на розвиток
ментальності народів і свідомості
людини.
Палітурка, 160 с., формат 185x235

Мова: українська
Ви дізнаєтесь: • що таке нейропластичність • як працює правило «10000 годин» • як ухвалювати рішення та що таке емоційний
інтелект • чим небезпечні стереотипи та групове мислення
• як розвивається немовля • які
психологічні теорії зараз популярні • які наслідки психологічних
відкриттів та багато іншого.
Палітурка, 160 с., формат 185x235

Код 5117057

Код 5117056

Клубна ціна

250 грн

Клубна ціна

250 грн

П. Віктор

Фізика. Просто і зрозуміло про фундаментальну науку
Мова: українська
Завдяки його відео мільйони
людей змогли зрозуміти фізику
та засвоїти матеріал, який не
давався їм у школі. Книжка написана за мотивами цих відео-

уроків. У ній зібрані найцікавіші
теми з механіки.
Палітурка, 384 с., ч/б іл. + кол. іл.,
формат 130x205

Код 5117058
Клубна ціна

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера

240 грн
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Батькам і дітям до 6 років

комплект

комплект
Малятко-розумнятко

Наліпки для малят 1+
Кошеня + Їжачок
їв, які з допомогою добрих людей
і старших друзів виходять із усіх
халеп переможцями.
Палітурка, 144 с., кол. іл.,
формат 175x215

Мова: українська
Виконуючи прості завдання
з наліпками, дитина розвине
фантазію, мислення та дрібну
моторику.
Обкладинка, 16 с. в кожній книжці,
кол. іл., формат 210x305

Код 5117005

Код 5117147 (2 книжки)

Чемним діткам вірші про найголовніше
Мова: українська
Всі батьки хочуть убезпечити
дитину від проблем і застерегти від помилок. Історії, які ви
разом із малюком прочитаєте
у цій книжці, допоможуть не набивати собі ґуль, а скористатися
досвідом щирих і яскравих геро-

Клубна ціна

175 грн

Клубна ціна

95 грн

Тварини на подвір`ї
+ Лісові тварини
+ Весела лічилочка. Від 1 до 10
Мова: українська
Віршики й цікаві оповідки про
тварин і весела лічилочка!
Картон, 10 с. в кожній книжці, кол. іл.,
формат 160x220

Код 5117140 (3 книжки)
Клубна ціна

90 грн

Турботливим батькам

комплект

комплект

Водяні розмальовки
з кольоровим контуром

Читаємо по складах

У лісі + У річці + Динозаврики й
дракончики + Свійські тварини
Мова: російська
Щоб розфарбувати ці цікаві
картинки, дитині потрібні лише
пензлик і вода!
Обкладинка, 8 с. в кожній книжці,
кол. іл., формат 225x235

Код 5117146 (4 книжки)
Клубна ціна
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89 грн

Моя перша мальована енциклопедія
Мова: українська
Відкрийте цю захоплюючу енциклопедію в картинках і разом із
малюком вирушайте на ферму.
Дізнайтеся, що росте в полі, де
живуть кури і хто що їсть. А ще
дитина дізнається про техніку, навчиться розрізняти відбитки шин
і пограє з цікавим алфавітом.

Палітурка, 36 с. в кожній книжці,
кол. іл., формат 210x265

Ферма
Код 5117060

Техніка
Код 5117061
Клубна ціна

130 грн

Мова: українська
Справді цікаві тексти й милі ілюстрації! Слова розділені на склади, тож малюк, що тільки вчиться
читати, легко впорається із ними.
А завдання зроблять спілкування
із книжкою ще цікавішим.
Обкладинка, 16 с. в кожній книжці,
кол. іл., формат 165x240

Код 5117144 (8 книжок)
Клубна ціна

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

65 грн

#ксд

Українська абетка (34 с.)

Книжки познайомлять малюка з абеткою та допоможуть зробити перші кроки у
читанні. На кожній сторінці
багато предметів на певну
літеру, а також завдання для
кращого засвоєння абетки.
Перший крок у світ мови
починається з літер! Як заохотити дитину їх вивчити?
Цікаві завдання та жваві
герої допоможуть у цьому!
Картон, кол. іл., формат
кожної книжки 205x295

Мова: українська

Код 5117068
Клубна ціна

Батькам і дітям до 6 років

Абетка із завданнями

180 грн

Російська абетка (34 с.)
Мова: російська

Код 5117069
Клубна ціна

180 грн

Англійська абетка (24 с.)
Мова: українська

Код 5117070
Клубна ціна

150 грн

Домашня логопедія
Мова: українська
Помічник для батьків! Завдяки
вправам дитина навчиться вимовляти важкі для неї звуки,
розвине фонематичний слух,
розширить словниковий запас.
Палітурка, 112 с., кол. іл.,
формат 205х290

Код 5117062
Клубна ціна

ЕКОНОМІЯ

15%

при замовленні
2 та більше
книжок

160 грн

і маленьким розумникам

Мотивуючий тренажер. Розумне дошкільнятко 4+
Мова: українська
Пишемо цифри
Код 5117065

К. Чуковський

Пишемо букви

Улюблені казки. Подарунок малюкам
Мова: російська
Усі найвідоміші твори автора з
чудовими ілюстраціями! До збірки входять: «Айболить», «Бармалей», «Загадки», «Крадене
сонце», «Мийдодир», «Муха-

Цокотуха», «Плутанина», «Телефон», «Федорине горе» та ін.
Палітурка, 128 с., кол. іл.,
формат 205x265

Код 5117063
Клубна ціна

169 грн

Код 5117064

Тренуємо логіку
Код 5117067

Готуємо руку до письма
Код 5117066
Клубна ціна

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*

45 грн

Спрямовані на розвиток інтересу
до навчання у вашої дитини. Після виконання цікавого завдання
на сторінці, малюк зможе оцінити
результати своєї роботи за допомогою яскравих мотиваційних
наліпок.
Обкладинка, 16 с. у кожній книжці,
кол. іл., формат 200x260
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Батькам і дітям до 6 років

Таблиця множення
Збірник завдань

В. Федієнко

Ми готуємось до школи
без проблем

самостійно займатися з дитиною.
Палітурка, 196 c., кол. іл.,
формат 205х245

Мова: українська
Посібник складається з чотирьох розділів: вчимось читати,
вчимось писати, вчимось рахувати, розвиваємо мислення. Ця
збірка є незамінним помічником
батькам при підготовці дитини
до школи.
Обкладинка, 128 с., кол. іл.,
формат 200x260

Мова: українська
Допомога батькам і дітям! Новий підхід у навчанні – таблиця
множення через цікаві практичні завдання! Це ціла купа захопливих завдань, що допоможуть
школярам швидко запам’ятати
таблицю множення без стресів
і нервування.
Обкладинка, 64 с., кол. іл.,
формат 200х260

Код 5117071

Код 5117072

Код 5117073

В. Федієнко

Основи швидкочитання
Мова: українська
Готовий тренінг, що допоможе
дитині навчитися швидше читати
і краще засвоювати прочитане.
Використано як класичні, так і новітні методики. Батьки зможуть

Клубна ціна

300 грн

58

професійних вояків, бійців і навіть мисливців на мамонтів.
Палітурка, 80 с., кол. іл.,
формат 220x285

Код 5117074
Клубна ціна

70 грн

Клубна ціна

90 грн

Настільна гра для вивчення англійської мови. Вивчаємо слова

Вояки. Енциклопедія. Для дітей 6-8 років
Мова: українська
Книжка, що озброєна до зубів!
Видатні вояки та зброя всіх часів!
Цікавезна історія зброї з кумедними ілюстраціями від доісторичних часів до сучасності. На
сторінках є цікавинки про життя

Клубна ціна

190 грн

Мова: українська
Вчитися під час гри - це весело
й ефективно. Прийди першим
до фінішу, продемонструвавши
знання англійських слів за темами: • природа • кольори • цифри
• предмети.

До набору входять: поле для гри,
4 фішки, кубик, 72 картки для
вивчення слів.
Картон, кол. іл., формат 235x335

Код 5117105
Клубна ціна

125 грн

Найбільша мережа книгарень України

Чудовий подарунок для вашої дитини!

КЛУБ
колекціонера

• Ілюстрована серія казок
• Адаптовані класичні історії
• Добірка відомих і рідкісних творів

ЛИШЕ

грн

160
За перші

2 книжки
Код 5117034
До складу серії входять:
• Казки для діточок
• Чарівні казки
• Найкращі казки
• Улюблені казки
• Улюблені чарівні казки
• Добрі казки
• Найвідоміші казки
• Чудові казки

Ваш подарунок

*

Буде вкладено в 3-ю посилку

• Неймовірні казки
• Мої перші казки

До цієї колекції книжок для дітей увійшли кращі
казки про відданість й підступність, дружбу й
кохання, чарівників і простих людей, а також
адаптовані версії класичних творів «Робінзон
Крузо», «Робін Гуд», «Чарівник Країни Оз»,
«Пригоди Гулівера» тощо.
Історії, створені видатними письменниками
або народної фантазією, перенесуть маленьких читачів у чарівний світ, де добро завжди
перемагає зло.
Книжки оформлені яскравими ілюстраціями.
Палітурка, 128 с. в кожній книжці, кол. іл.,
формат 195х250

Замовляйте серію – це вигідно!
ВАШІ ГАРАНТІЇ ТА ВИГОДИ:
Докладніше:
Гарантія ціни – всього 130 грн за одну книжку. Ціна залишиться незмінною на весь термін передплати.
Гарантія покупки – чергові томи серії відправляються автоматично, один раз на квартал, не треба робити додаткове замовлення.
Гарантія отримання всіх томів – томи серії не надсилаються окремо.
Гарантія зручної доставки – ви можете отримувати чергові томи серії в найближчому магазині Клубу – без оплати доставки.
Купуйте наступні томи серії в магазині – з 23.08.2021 до 05.09.2021.
Або кур’єр вручить їх вам особисто, вартість доставки всього 69 грн.
* Під подарунком мається на увазі придбання за 1 грн

дітям 7-12 років

ідея для
подарунка

С. Лагерлеф

Дивовижна подорож
Нільса з дикими гусьми

Універсальний комплексний
словник-довідник молодшого
школяра. НУШ. 1-4 класи

чому комети називали «брудними сніжками»; як утворилася
Сонячна система тощо.
Палітурка, 224 с., кол. іл., крейд. папір,
формат 225х300

Мова: українська
Новий розширений переказ! Зачарований гномом малий Нільс і
гусак Мартин потрапляють у неймовірні пригоди. Ця історія спонукає бешкетників переглянути
ставлення до природи й братів
наших менших.
Палітурка, 224 с., кол. іл.,
формат 170x245

Мова: українська
Містить довідник з української
мови і словники: тлумачний,
орфографічний, орфоепічний,
наголосів, словотвірний, синонімів і антонімів, омонімів, етимологічний, фразеологічний,
народознавчий, іншомовних
слів, імен.
Обкладинка, 464 с., формат 140x210

Код 5117076

Код 5117077

Код 5117078

Енциклопедія космосу
Мова: українська
Ви навчитеся розрізняти об’єкти
на нічному небі, дізнаєтеся: як
злітають ракети; за яких умов
можливі мандри в часі; де шукати зоряні колиски і що відбувається під час зіткнення галактик;

Клубна ціна

290 грн

Клубна ціна

170 грн

Клубна ціна

100 грн

НОВИНКА

Я. Стельмах

Т. Шевченко

Митькозавр із Юрківки

Дитячий кобзар

Для дітей 8-10 років
Мова: українська
Входить до шкільної програми!
Весела історія, написана легкою мовою, допоможе прищепити дітям любов до читання.
Отже двоє хлопчаків на канікулах починають шукати монстра
в озері...
Палітурка, 224 с., ч/б іл.,
формат 135x205

Мова: українська
Це не просто збірка найвідоміших віршів Тараса Шевченка,
а художнє видання з яскравими
ілюстраціями. Вони підкреслять
слова Великого Кобзаря та привернуть увагу як маленьких, так
і великих читачів. Книжка стане
у пригоді на уроках літератури.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 225х300

Код 5117075

Код 5117079

Клубна ціна

60

90 грн

Клубна ціна

200 грн

Коротенькі історії про тварин з усього світу. Для дітей 3-8 років
Мова: українська
Кумедні й повчальні оповідки з
життя дивовижних і звичних нам,
симпатичних і страхітливих, велетенських і крихітних створінь.
Також у книжці вміщено коротенькі енциклопедичні нариси

про звірів і птахів Європи, Африки, Азії, Америки та Австралії.
Палітурка, 144 с., кол. іл.,
формат 215x285

Код 5117080
Клубна ціна

250 грн

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

ексклюзивна

НОВИНКА

дітям 7-12 років

Ще розумніші
з кожною
сторінкою!
• Корисне дозвілля для дітей
і дорослих
• Різноманітні завдання на логіку
й інтелект
• Цікаве тренування для мозку

Ігри з таблицею множення
для розумних дітей
Мова: українська
На тебе чекають роботи, числові
трикутники та піраміди, таємні
таблиці підрахунків, діагональні
та рамкові головокрутки, квадратні сади і цифрові лабіринти, малюнки-рівняння та багато
іншого. У книжці є відповіді для
перевірки своїх знань.

Код 5117081
Клубна ціна
Роздрібна ціна

125 грн

150 грн

Ґ. Мур

Дивовижні логічні ігри
для розумних дітей
Мова: українська
Перевір себе у понад 100 розумових
іграх та завданнях. Числові пазли, заплутані лабіринти з пастками й монстрами, небезпечні міни та зображення, що зникають, мозкові ланцюжки,
вікторини – у кінці книжки є відповідірятівники, тож не бійся помилятися.

Код 5117156
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубні привілеї

1 рік
112 грн
2 роки 106 грн
3 роки 100 грн
5 років
93 грн
10 років 87 грн

125 грн
150 грн

Гнучка палітурка, 192 с. у кожній книжці, ч/б іл., формат 135х205

Логіка. Веселий тренажер

Читаємо на канікулах. Хрестоматія для додаткового читання

Початкова школа. 1-4 класи

Мова: українська
Корисне читання для школярів на канікулах та протягом
усього року!
Хрестоматії укладені за новою
програмою. Вони містять твори провідних класиків української та світової літератури, народні казки, загадки,
прислів’я тощо.
Ці книжки сприятимуть не
тільки вдосконаленню навичок читання, а й розвитку
уваги, пам’яті та уяви, розши-

Мова: українська
Сприятиме розвитку мислення,
уваги, пам’яті та просторової
уяви. Містить понад 80 цікавих
вправ, відомості з логіки, схеми
та малюнки. Завдання різної
складності дадуть змогу потренувати логіку кожному читачу.
Обкладинка, 64 с., ч/б іл.,
формат 165х235

Код 5117082
Клубна ціна

59 грн

рюють словниковий запас та
збагачують мовлення.
Твори сприяють вихованню
доброго літературного смаку
та любові до рідного слова.

Код 5117083 (1 клас)
Код 5117084 (2 клас)
Код 5117085 (3 клас)
Код 5117086 (4 клас)
Клубна ціна

65 грн

Обкладинка, 208 с. у кожній книжці,
кол. іл., формат 165x210

Русалчин дельфін
Для дітей 6-9 років
Мова: українська
Емілі з родиною переїхала до
містечка біля моря – і швидко
знайшла нових подруг, Лайлу
і Ґрейс. Одного дня дівчатка рятують дельфіна, який виявляється улюбленцем принцеси-русалоньки, – і неймовірні пригоди
розпочинаються!
Палітурка, 152 с., ч/б іл.,
формат 135x205

Код 5117087
Клубна ціна

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера

125 грн
61

дітям 7-12 років

Цікаві завдання на кожен день літа!

В. Нестайко

Одиниця з обманом
Дітям від 9 років

90 днів літа. Картки на кожен день
Мова: українська
Тепер не потрібно вмовляти дитину займатися влітку!
Із посібниками «90 днів літа» можна лише за 5 хвилин на день повторити шкільний матеріал за попередній клас та розширити кругозір.
Це – мікс тренувального зошита та енциклопедії. Сторінки поділені на
картки, які легко відірвати, виконавши тестове завдання. А зі зворотної сторони – цікавий факт за темою картки та правильна відповідь.
Обкладинка, 64 с. у кожній книжці, кол. іл., формат 200х260

Скоро 1 кл.Код 5117088
Скоро 2 кл.Код 5117089
Скоро 3 кл.Код 5117090
Скоро 4 кл.Код 5117091
Скоро 5 кл.Код 5117092
Клубна ціна

90 грн

Мова: українська
У сповнених гумору повістях та
оповіданнях розповідається про
життя учнів молодших та середніх класів. Юні читачі з інтересом
стежитимуть за веселими пригодами часом неслухняних, щирих
та чуйних дружних дітей.
Палітурка, 320 с., кол. іл.,
формат 170x240

Код 5117094
Клубна ціна

175 грн

ЕКОНОМІЯ

грн

50

при замовленні
2 книжок

Шахи. Гра королів – королева
ігор. Для дітей 6-8 років

Юрський період

Мова: українська
Завдяки книжці майбутній чемпіон дізнається про назви фігур,
правила гри, шахові поняття,
терміни, нотацію – запис ходів.
Найважливіші назви позначені
в тексті як українською, так і міжнародною мовою шахів.
Обкладинка, 64 c., кол. іл.,
формат 210х270

Мова: українська
Рушаймо в подорож до одного
з найдавніших періодів в історії
нашої планети – у світ, що панував задовго до появи першої
людини. У часи абсолютної краси та неймовірної небезпеки –
у Юрський період.

Код 5117093
Клубна ціна

62

112 грн

Динозаври та інші давні тварини

Х. К. Алонсо та Ґ. С. Пол

Крейдовий період. Динозаври та інші давні тварини

Мова: українська
ставників Крейдового періоду.
Унікальна співпраця палеонтоКод 5117095
Код 5117096
лога та графічного дизайнера!
Клубна ціна
149 грн Клубна ціна
Деталізовані ілюстрації поєднуються з фактами про предРоздрібна ціна
179 грн Роздрібна ціна
Палітурка, 112 с. у кожній книжці, крейд. папір, кол. іл., формат 170х245

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

149 грн
179 грн

#ксд

дітям від 12 років

В. Арєнєв

Довідник з історії
України. 5-11 класи
Мова: українська
Матеріал відповідає чинним
шкільним програмам, ураховуючи зміни 2017–2019 рр. Допоможе під час підготовки до
ЗНО! Містить узагальнюючу
інформацію за весь курс історії
України 5-11 класів, понад 200
ілюстрацій, карти, зручні таблиці.
Палітурка, 208 с., ч/б іл.,
формат 200x265

Код 5117103
Клубна ціна

120 грн

Бісова душа, або заклятий
скарб. Дітям від 9 років
Мова: українська
Скарби зазвичай шукають.
А от Андрій Ярчук, козак-характерник, має скарб заховати й заклясти так, як уміє тільки він. Але
скарб шукають, і ціну за нього
ладні заплатити чималу. Щонайменше – Андрієвим життям...
Палітурка, 208 с., ч/б іл.,
формат 140x215

Код 5117099
Клубна ціна

120 грн

І. Блайтон

Славетна п’ятірка. Дітям від 9 років
Мова: українська
Одна з найуспішніших авторок
ХХ століття для підлітків! Її творами зачитувалися діти по всьому
світу. Серія «Славетна п’ятірка»
користується найбільшою популярністю серед юних читачів.
Її герої постійно потрапляють
в неймовірні історії та розплутують детективні таємниці практично без допомоги дорослих.
Одного разу до Джорджі, дівчинки з норовливим характером,

приїхали трійко кузенів. На дітей
та їхнього вірного собаку чекають захопливі пригоди.
Палітурка, формат 145x215

П’ятеро на острові
скарбів. Кн. 1 (144 с.)
Код 5117101
Нові пригоди славетної
п’ятірки. Кн. 2 (160 с.)
Код 5117102
Клубна ціна

120 грн

Допоможе обрати майбутнє
ідея для
подарунка

ХІТ ПРОДАЖІВ

Брати Капранови

Англійська мова. Найкращі

Мова: українська
Короткий і зрозумілий виклад
подій минулого разом із мальованими історіями дозволить
читачам легко зорієнтуватися
у такому складному питанні, як
походження Української держави
та боротьба за її встановлення.
Палітурка, 80 с., кол. та ч/б іл.,
формат 200x260

Мова: українська
Посібник містить англійські теми з паралельним перекладом
українською мовою. Пропоновані
тексти можна використовувати
протягом навчального року,
під час підготовки до іспитів,
а також користуватися ними як
зразками.
Обкладинка, 592 с., формат 145х215

Код 5117098

Код 5117100

з 1000 тем із паралельним
перекладом для учнів 5-11 класів

Мальована історія
незалежності України

Клубна ціна

150 грн

Клубна ціна

100 грн

Професії. Оптимальний довідник для планування майбутнього
Мова: українська
Яка професія мені потрібна? Як
потрапити у сферу, що мене зацікавила? У довіднику зібрано
опис понад 400 професій. Детальний шлях до кожної з них,

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*

перелік необхідних умінь і перспективи кар’єрного зростання.
Обкладинка, 320 с., кол. іл.,
формат 180x230

Код 5117097
Клубна ціна

449 грн
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Ми працюємо
для Вас!
на сайті

bookclub.ua

%

Ваша вигода

Лише

Знайомтеся з нашими
пропозиціями й замовляйте

%

по

59
грн

Тримач для металевої
губки та металева губка

Сільничка та перечниця
«Пташки»

Вбережуть від подряпин.
Розмір: 12х6 см. Вага: 60 г.
КНР.

Симпатичний набір.
Матеріал: фарфор. Колір: білий.
Розмір: 5,5х3,1х3,5 см. КНР.

Код 5117217

Код 5117218

Клубна ціна

у магазинах Клубу

99 грн

Клубна ціна

119 грн

Складана підставка
для пельменів,
вареників, тіста
Рифлена поверхня.
Розмір: 30,5х1,3 см. КНР.

Код 5117224
Клубна ціна

179 грн

Лише
по

169
грн

Адреси на сайті
bookclub.ua/shops

Листовий порошок для прання

Контейнер для зубних протезів

Підходить для ручного і машинного прання. Не токсичні, безпечні у застосуванні.
В упаковці – 42 листа. Матеріал: ПАР, ензими.
Розмір: 11х7 см. КНР.

Вміщується 2 протези, 80 мл розчину й
щіточка для чищення.
Матеріал: пластик АБС. Розмір: 11,5x8,5x4,5 см.
Вага: 130 г. КНР.

Код 5117223

Код 5117222

259 грн

Клубна ціна

Обирайте зручний спосіб
отримання замовлення
• відділення  «Нова Пошта»
• відділення «Justin»
• відділення «Укрпошти»
• кур’єр «Міст Експрес»
• відділення або поштомати
«Міст Експрес»
БЕЗКОШТОВНА* доставка від 590 грн

Спілкуйтеся на сайті
та в соціальних мережах
#ксд
* Під безкоштовною доставкою мається на увазі
доставка за 1 грн.

89
грн

Лише

БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера з 8:30 до 21:00

Лише

0 (800) 30-10-90

Лише

за телефоном

399 грн

Клубна ціна

229
грн

229
грн

Механічний віник

Стильний гаманець

Матеріал: АБС, щітка – поліпропілен. Розмір:13х38 см, вага 240 г.
КНР.

Щітки збирають сміття у контейнер, а ганчірка протирає.
Розмір: 113х31х20 см. Рукоятка:
100 см. Вага: 895 г. КНР.

Має відділення для купюр, монет і кредиток.
Матеріал: штучна шкіра. Розмір:
19х10х3 см. Вага: 100 г. КНР.

Код 5117219

Код 5117220

Код 5117221

Йоржик для унітазу
«Свіжа вишня»

Клубна ціна

139 грн

Клубна ціна

%

399 грн

Клубна ціна

399 грн

Поспішайте!

при покупці на суму від 200 грн

Лише

%

%
по

комплект

комплект

К. Ізмайлова

якщо її життя під заВипадок
грозою.
із практики т. 1, т. 2 Обкладинка, 480 с.
Мова: російська
у кожній книжці,
Адептка судової ма- формат 110х165
гії не звикла кидати
Код 5117138 (2 книжки)
розслідування. Навіть
Клубна ціна

200 грн

49

комплект

А. Дюма

Від знавців людських Є. Марлітт
Дама з камеліями душ!
Дама з рубінами
Палітурка, 416-448 с.
М. Лермонтов
Л. Чарська
Герой нашого часу у кожній книжці,
Записки інститутки
формат 135х205
Мова: російська
Мова: російська
Класика, яка не за- Код 5117137 (2 книжки) Ніжні дівчата, благолишає байдужим. Клубна ціна
220 грн родні кавалери й ко-

хання, яке перемагає
усі перешкоди.
Палітурка, 288-320 с.
у кожній книжці,
формат 135х205

грн

Код 5117133 (2 книжки)
Клубна ціна

200 грн

Лише
по

С. Джордан

Грішні бажання Сари

Мова: російська
Кожен дотик і погляд обертаються для
закоханих ураганом емоцій.
Палітурка, 304-336 с. у кожній книжці,
формат 135х205

А. Хоукінз

Код 5117136 (3 книжки)

Невинна спокуса
С. Барнс

Твоя спокуслива брехня

Клубна ціна

49

комплект

комплект

грн

Домашні млинці, оладки, пампушки, біляші, вафлі
+ Домашні борщі, рагу, рататуї, солянки + Домашні
пельмені, вареники, манти, галушки, хінкалі
Палітурка, 72 с. у кожній книжці,
кол. іл., формат 170х240
Код 5117139 (3 книжки)

Мова: російська
Неймовірно смачні страви, якими ви будете радувати себе та
близьких у свята та щодня.

327 грн

Клубна ціна

330 грн

Лише
по

комплект

комплект

100 загадок Стародавнього світу
+ 100 захопливих історій кохання
Мова: російська
Відомі й малознайомі факти з історії, які
вас приголомшать і
здивують!

Палітурка, 384 с.
у кожній книжці,
формат 135х205

Брати Грімм

Межі розуму. Надчутливість сприйняття,
синтетичні стани + За межами
пізнаваного. Таємничі ритуальні практики

Мова: російська
Дізнайтеся про приКод 5117141 (2 книжки) ховані сили!
Клубна ціна 170 грн Палітурка, 320 с.

Кількість товарів обмежена

Пані Метелиця
й інші казки
Р. Кіплінг

у кожній книжці,
формат 135х205

Код 5117143 (2 книжки)
Клубна ціна

49

комплект

218 грн

Як з’явилися
броненосці та
інші казки

%

Мова: російська
Ілюстровані збірки казок!
Палітурка, 64 с. у кожній
книжці, кол. іл.,
формат 150х220

Код 5117142 (2 книжки)
Клубна ціна

138 грн

грн

товари

Акуратність та зручність

Світяться у темряві
Камінці для декору
«Казкове сяйво»
Додайте своїй оселі трошки
справжньої магії! Ці камінці заряджаються від сонця, а з настанням темряви випромінюють
приємне сяйво різних кольорів.
Де б ви їх не розташували – в акваріумі, у прозорому вазоні чи
у горщиках із кімнатними квітами – ефект буде вражаючим!
Зробити свій дім затишним дуже
просто – прикрасьте його магічними камінчиками.
Вага: 202 г. У наборі: 100 шт.
Матеріал: флуоресцентний пластик.
Розмір: приблизно 22 мм кожен. КНР.

• Безпечне прасування
та відсутність мокрих плям
• Швидко приводить одяг
до ладу
• Освіжає та усуває неприємні
запахи
• Без розкладання дошки

Код 5117108
Клубна ціна
Роздрібна ціна

229 грн

279 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

Відпарювач стаціонарний
Вертикальний відпарювач ефективно вигладжує будь-які складочки навіть у важкодоступних місцях на різних типах тканин,
а також відмінно дезинфікує одяг, штори, постільну білизну
тощо. Відпарювач досить простий у використанні. Усе, що потрібно – залити воду в резервуар і ввімкнути прилад. Пристрій
має телескопічну стійку зі зручною вішалкою для одягу, яка
обертається і не ковзає.
Матеріал: пластик. Розмір (упаковка): 80х80х80 см.
Об’єм води: 1,8 л. Живлення: 220 В. Потужність: 1800 Вт. КНР.

Код 5117106
Клубна ціна
Роздрібна ціна

66

1399 грн

1679 грн

Багаторівнева металева вішалка
Ви втомилися від безладу у шафі та постійно шукаєте потрібне
вбрання? Ця модель вішалки дозволяє економити місце та акуратно зберігати на одному рівні п’ять
видів одягу. Кожна річ – на своїй
перекладині, її добре видно. Тепер
не потрібно діставати весь одяг,
щоб знайти потрібне. Вішалка ду-

же функціональна та чудово впорається зі зберіганням спідниць,
джинсів та брюк. У вашій шафі
завжди буде порядок.
Розмір: 36х38 см.
Матеріал: н/ж сталь, вага 200 г. КНР.

Код 5117107
Клубна ціна
Роздрібна ціна

139 грн

169 грн

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

товари

ХІТ ПРОДАЖІВ

• Потужність і функціональність
• Зручність і комфорт роботи
• Надійність і довговічність
Дриль-шуруповерт акумуляторний
Це найпопулярніший домашній інструмент, який стане
в пригоді кожному. Він дуже потужний і має дві швидкості. Рукоятка має прогумоване покриття, що забезпечує зручне та комфортне використання. А на одному
заряді акумулятора можна працювати протягом години, тож ви зможете виконати всю необхідну роботу!
Акумулятор: Li-ion 1300 мА·год. Час зарядки: 3 години.
Зарядний пристрій: 220 В, 50/60 Гц.
2 швидкості: 0~450/0~1350 об./хв. Крутний момент: 16~32 Нм.
Регулювання моменту затягування: 18+1. КНР.

Код 5117110

1199 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

1439 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

Збільшувальні окуляри-лупа
Вам часто доводиться читати
дрібний шрифт? Або мати справу з дуже маленькими предметами, такими як голка? Скористайтеся окулярами-лупою.
Вони залишають руки вільними
і не спотворюють зображення.
Візуальне збільшення предметів – у 1,6 раз!

Набір інструментів
Розмір: міст – 30 мм, довжина завушника – 60 мм, ширина лінзи – 45 мм,
загальна ширина – 130 мм.
Вага: 110 г. Чохол у комплекті.
Матеріал лінзи: полікарбонат. КНР.

Код 5117109
Клубна ціна
Роздрібна ціна

249 грн

299 грн

Набір інструментів – це те, що повинно бути без винятку в будинку
кожного справжнього чоловіка.
Прекрасно підійде для домашніх
майстрів й автомобілістів.
Склад набору: • викрутка хрестова
PH6x100 • викрутка шліцева SL6x100
• викрутка реверсивна 1/4’’ • ніж канцелярський • ізоляційна стрічка • ножиці

• набір біт – 10 шт. (-4; -5; -6; PH1; PH2;
PZ1; PZ2; T10; T15; AD) • набір головок – 9 шт. (7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм)
• розвідний ключ • молоток • плоскогубці • рулетка • кейс.
Вага: 1900 г. КНР.

Код 5117111
Клубна ціна
Роздрібна ціна

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера

999 грн

1199 грн

67
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НОВИНКА

2в1

двосторонній
візерунок

Постільна білизна «Rosе»
Щоб на все вистачало сил, треба
добре відпочивати. Саме тому
дуже важливо вибрати правильну і комфортну постільну
білизну. Комплект із білоруської
бязі – це якісний продукт, який
виготовлений за всіма білоруськими традиціями. Цей комплект

68

стане прикрасою для будь-якої
спальні, адже він виглядає неймовірно ніжно та романтично.
Його приємний колір так і налаштовує на міцний сон. Із такою
постільною білизною вам точно
гарантовано королівський відпочинок! Різний узор з двох боків.

Розмір (1,5-спальний):
підковдра – 215х153, 1 шт.,
простирадло – 220х145, 1 шт.,
наволочка – 50х70 см, 2 шт.
Матеріал: бязь 100%. Україна

Розмір (2-спальний):
підковдра – 215х175, 1 шт.,
простирадло – 220х210, 1 шт.,
наволочка – 50х70 см, 2 шт.
Матеріал: бязь 100%. Україна

Код 5117112 (1,5-спальний)

Код 5117113 (2-спальний)

Клубна ціна

Клубна ціна

699 грн

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

799 грн

#ксд

товари

Теплий
та затишний
подарунок

ХІТ ПРОДАЖІВ

М’який плед
Цей стильний та якісний плед буде
зігрівати вас довгими прохолодними
вечорами. Об’ємний текстиль створює
додатковий акцент та дарує приємні
тактильні відчуття. Це одна з милих
дрібничок, що вдихає життя у кімнату
і створює ту саму домашню атмосферу
комфорту. Також ним можна замінити
покривало у спальні. Якщо ви шукаєте
подарунок для близької людини, то
пухнастий плед – це найкращий вибір.
Матеріал: поліестер, трикотаж.
Розмір: 180х200 см. КНР.

Код 5117114
Клубна ціна
Роздрібна ціна

549 грн

659 грн

Дивовижно м’який та ніжний

НОВИНКА

Рушник «Орнамент»
Таким бавовняним рушником ви будете користуватися із величезним задоволенням. Він ніжний, м’якенький, приємний на дотик і відмінно всмоктує вологу.
Завдяки кольору підійде до інтер’єру майже будь-якої ванної кімнати. Рушник
прикрашений тканим об’ємним бордюром із квітами. Добре переться в машинці
й зберігає колір і форму після прання, швидко сохне.
Матеріал: 100 % бавовна, щільність 450. Розмір: 70х140 см.
Колір товару може відрізнятися від зображеного. Виготовлено в Узбекистані.

Код 5117115
Клубна ціна

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*

299 грн
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ХІТ ПРОДАЖІВ

ХІТ ПРОДАЖІВ

Набір для в’язання
Такий набір – справжня знахідка
для всіх рукодільниць! У зручному пеналі компактно зберігається 12 металевих (сталь)
гачків та 10 алюмінієвих. Набір
дуже компактний, усі необхідні
для в’язання гачки розташовані
в одному місці!
Розміри гачків у наборі:

Рукавичка для вичісування тварин
металеві: 0,8; 0,9;1,0; 1,05; 1,15; 1,25;
1,4; 1,5; 1,6; 1,75; 1,9; 2,1;
алюмінієві: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;
5,0; 5,5; 6,0; 6,5.
Розмір пеналу: 18х13 см.
У наборі: 22 гачки. КНР.

Код 5117117
Клубна ціна
Роздрібна ціна

229 грн

279 грн

Якщо випадкові перехожі на вулиці здогадуються, що у вас
є вдома пухнасті улюбленці, то
потрібно вживати заходів. Скористайтеся масажною рукавичкою для вичісування тварин. Завдяки особливо м’яким гумовим
кінчикам під час погладжувань
рукавичка видаляє стару і заплу-

тану шерсть. Ваш вихованець
матиме здоровий доглянутий
вигляд, а у будинку буде чистота.
Рукавичка – трикотажна сітка нейлон.
Накладка – силікон.
Розмір 23х17 см. КНР.

Код 5117118
Клубна ціна
Роздрібна ціна

129 грн

159 грн

Зручно користуватися
й легко зберігати!
Сучасний
HEPA-фільтр

НОВИНКА

Легке очищення
контейнера

Пилосос
Вертикальний пилосос допоможе підтримувати чистоту
в оселі. Весь бруд збирається в контейнер, який легко
вимити. Вам не доведеться витрачати гроші на змінні
мішки для сміття. Має HEPA-фільтр, який затримує
дрібні часточки пилу. Тож після прибирання повітря
стає свіжішим. Знімний верхній шток-тримач.
220 В, 600 Вт. В наборі: 10 насадок. Розмір 206х128х1000 см.
Матеріал: корпус – АБС, контейнер для сміття – полікарбонат. КНР.

Код 5117116
Клубна ціна
Роздрібна ціна

70

1499 грн

10 насадок
для прибирання

1799 грн

Найбільша мережа книгарень України

Вона готує – ви відпочиваєте
• 9 режимів
• Можливість змінювати
час приготування
• Чаша з антипригарним
покриттям
• Зручний об’єм: 4 літри
• Високоякісна нержавіюча сталь
Мультиварка
Рис, зварений зернинка до зернинки, соковита
смажена курка, ніжне тушковане м’ясо – таку смакоту ви будете готувати без зайвих
зусиль. Просто покладіть інгредієнти в цю чарівну каструльку – й вона сама все зробить.
Функція температурного контролю дозволяє
зберігати страву гарячою завдяки обігріву
знизу та зі всіх боків. Також є можливість відкладення часу приготування, щоб до вашого
повернення з роботи вечеря була готова.
Матеріал: нержавіюча сталь, пластик.
Потужність: 700Вт. Розмір: 27х27 см. КНР

Код 5117121
Клубна ціна
Роздрібна ціна

НОВИНКА

1499 грн

1799 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

ХІТ ПРОДАЖІВ

Набір ножів із підставкою
Стильний і функціональний набір стане прикрасою вашої кухні.
Зручні ручки цих ножів не вислизнуть із руки. Зберігання в міцній
підставці, що твердо стоїть на поверхні, залишає леза гострими.
У наборі:
• кухарський ніж (лезо 19,5 см)
• ніж для хліба (лезо 20,7см)

Термос із ручкою
• кухарський ніж (лезо 15,2 см)
• багатофункціональний ніж
(лезо 12,5 см)
• ніж для фруктів (лезо 9 см).
Товщина леза 1,2 мм
Матеріал: нержавіюча сталь. КНР

Код 5117119
Клубна ціна
Роздрібна ціна

419 грн

509 грн

Спецціни каталогу діють до 20.05.2021 р.

Такий термос ідеально підходить
для відряджень, подорожей або
просто пікніків за містом. Термос
виготовлений з нержавіючої сталі, довго зберігає напої гарячими
або холодними. Метал не окислюється і легко чиститься навіть
абразивними засобами. Також
є кнопковий запобіжний клапан

для зручності користування. Термос має зручну ручку та ремінь,
щоб носити на плечі.
Матеріал: нержавіюча сталь.
Об’єм: 1,2 л. Розмір: 28,5х9,5 см.
Вага: 786 г. КНР.

Код 5117120
Клубна ціна
Роздрібна ціна

459 грн

559 грн
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Подарунок для господині

ХІТ ПРОДАЖІВ

• Красивий дизайн
• Покриття з емалі
• Зручний розмір
• 3 предмети в наборі

Набір емальованого посуду
Ці каструльки мають святковий вигляд, тож готування у них буде вам в радість. Емаль не впливає
на смак страви й не вбирає сторонні запахи.
Оскільки емаль інертна, їжу в такому посуді
можна довго зберігати в холодильнику. Прозорі кришки допомагають контролювати процес
приготування без зайвого відкривання каструлі.
У наборі також є симпатичний чайник, який буде
зранку піднімати вам настрій. Емальований посуд простий у використанні й слугуватиме вам
довгі роки. Можна мити у посудомийній машині.
У наборі: чайник (2,3 л), каструля (20 см, 2,8 л), каструля
(22 см, 3,9 л). КНР.

Код 5117122
Клубна ціна
Роздрібна ціна

ХІТ ПРОДАЖІВ

1599 грн

2499 грн

Для дому, офісу, дачі
• Проста надійна модель
• Допомагає економити газ
• Зручний об’єм
• Яскравий дизайн

Чайник електричний
Ця модель здатна за лічені хвилини закип’ятити 2 л
води, так що ви завжди будете готові до візиту компанії
друзів. Корпус виконаний з елементів пластику та металу і має світлову індикацію під час кип’ятіння. Індикатор
рівня води дозволить легко визначити набраний обсяг.
Має функцію відключення при закипанні та без води.
Об’єм: 2 л. Матеріал: н/ж сталь, пластик ПП.
Живлення: 220 В. Потужність: 1500 Вт. КНР.

Код 5117123
Клубна ціна
Роздрібна ціна
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499 грн

599 грн

Більше книжок і товарів замовляйте на сайті bookclub.ua

товари

Ідеальні для зберігання
продуктів

НОВИНКА

Набір контейнерів
Контейнери прямокутної форми знадобляться
для зберігання та перевезення смаколиків.
Прозорі стінки дозволяють одразу побачити,
що лежить в контейнері. Кришки захистять
ваші продукти, їх зручно знімати. Після використання компактно зберігаються.
Матеріал: харчовий пластик.
В наборі: 3 контейнери з кришками.
Розмір: 21,5х14,5х8,4 см (2 л), 19х12х7 см (1 л),
14х8,5х5 см (0,4 л). КНР.

Код 5117124
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Керамічна маслянка
У керамічної маслянки сучасний зовнішній
вигляд і практичність прекрасно доповнюють
одне одного. Завдяки зручній кришці з ручкою, масло не втрачає свій смак та свіжість
і надійно захищене від прямих сонячних променів чи пилу. Маслянка виготовлена з екологічно чистої кераміки та має міцний корпус.
Матеріал: кераміка.
Розмір: 18,5х11,5х8,5 см. Вага: 617 г. КНР.

Код 5117125
Клубна ціна

339 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

299 грн

Економія

70

грн

Стильно та зручно

249 грн

269 грн

Помічник пекаря
Силіконовий килимок
Місця на кухні завжди бракує, і якщо один
предмет може замінити одразу декілька, хіба
це не щастя для господині? Тепер один силіконовий килимок з розміткою буде слугувати вам
і для розкачування тіста, і для випічки або заморозки, а також збереже ваш стіл завжди чистим.
Після того, як закінчите готувати, просто вимийте
килимок теплою водою і дайте добре висохнути.
Розмір: 40х30 см. Кольори в асортименті.
Матеріал: харчовий силікон. КНР.

Код 5117126
Клубна ціна
Роздрібна ціна

199 грн

239 грн

та за телефоном 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера
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Збереже ваш обід гарячим

• Довго зберігає тепло
• Виготовлений
із нержавіючої сталі
• Герметична кришка
• Тарілка в комплекті

НОВИНКА

Термоконтейнер
для продуктів
Ви завжди будете з домашнім гарячим обідом! Завдяки подвійній
вакуумній теплоізоляції стінок їжа
у цьому ланч-боксі довго зберігається гарячою. Контейнер зроблений із нержавіючої сталі, користуватися ним набагато зручніше
й приємніше, ніж пластиковим.
Кришка герметично закривається. В комплект також входить
тарілка. Цей посуд можна мити
в посудомийній машині
Матеріал: нержавіюча сталь, ручка
з пластику. Об’єм: 0,8 л. КНР.

Код 5117127

349 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

419 грн

ХІТ ПРОДАЖІВ

Економія

грн

70

Керамічна ємність для олії (обсяг 330 мл)

Чашка з блюдцем із порцеляни
Такий елегантний та витончений набір не тільки прикрасить
вашу кухню, а й подарує прекрасний настрій із самого ранку.
Чашка та блюдце прикрашені
трояндами у пастельних відтінках. Натуральний матеріал
чудово зберігає тепло. Це універсальний подарунок, який
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20

грн

Економія

кожному буде до смаку! Чашку
дуже приємно тримати в руках,
тож пити каву чи чай ви будете
із задоволенням.
Матеріал: порцеляна.
Ємність: 250 мл. КНР.

Код 5117128
Клубна ціна

339 грн 269 грн

Зберігання олії, оцту чи соусів
може бути зручним та красивим
одночасно! Стильна керамічна
ємність легка у використанні
та дозволяє додати у процесі
приготування відведену кількість соняшникової чи оливкової
олії, екзотичного або традиційного соусу або оцту. Пляшка

має спеціальний зручний носик, що запобігає проливанню
продукту.
Матеріал: (кришка) – дерево, бамбук;
(ємність): кераміка. Розмір: 18х7 см.
КНР.

Код 5117129
Клубна ціна

239 грн 219 грн

Слідкуйте за новинами Клубу в соцмережах

#ксд
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Частіше радуйте себе й близьких випічкою!
4 різні види випічки • Антипригарне покриття • Компактний розмір

Лише

грн

999

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

Мультипекар
Пам’ятаєте, як бабуся готувала печиво чи вафлі
у важкій металевій формі на газовій плиті? Сучасна
техніка дозволяє робити це набагато простіше. З цим
мультипекарем ви частіше будете радувати сім’ю
чимось смачненьким. Змінюючи панелі, ви зможете
приготувати пухкі бельгійські вафлі, ніжне печиво,
апетитні сендвічі, різноманітні оладки чи панкейки.
Прибор простий і зручний. Антипригарні пластини
після використання можна просто витерти рушником.

Працює від електромережі.
Потужність 750 Вт. У наборі: 4 види пластин.
Матеріал пластин: алюміній із антипригарним покриттям.
Матеріал корпусу: нержавіюча сталь.
Портативна пластикова ручка.
Розмір: 23,5х23,5х8 см. КНР.

Код 5117130
Клубна ціна
Роздрібна ціна

1199 грн

1439 грн

Доставка замовлень на суму від 590 грн Безкоштовна*
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Від ведучого програми «Я соромлюсь свого тіла»
Валерій Ославський – професійний хірург-травматолог, ортопед із 16-річним стажем
Експерт медичних телепроєктів «За живе» і «Я соромлюсь свого тіла»
Він доводить, що вітчизняні лікарі не поступаються іноземним

НОВИНКА

В. Ославський

Як увійти в українську лікарню
з проблемою й вийти з неї без проблем

лише

грн

99

при замовленні
ще 1 коду
з каталогу

Мова: російська
Путівник пацієнта від досвідченого лікаря
допоможе розібратися з усім, що так лякає
при відвідинах поліклініки й лікарні.
• Як знайти «свого» лікаря й укласти декларацію про медичне обслуговування
• Аналізи, які необхідно здавати принаймні
раз на рік
• Хабар і подяка – дві великі різниці
• До якої клініки йти: до приватної чи державної
• Права пацієнта і обов’язки лікаря
Озбройтеся знаннями, які застрахують від
помилкових діагнозів, нескінченних черг і виснажливих подорожей з кабінету до кабінету.
Палітурка, 224 с., формат 135х205

Код 5117166

139 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна
Замовник: ТОВ «Клуб «Світ дозвілля». Надруковано: ТОВ «Палп Мілл Принт»

165 грн

Каталог 22021

Замовляйте! 0 (800) 30-10-90 – БЕЗКОШТОВНО з будь-якого номера

