!

Участники предыдущих розыгрышей
сделали заказ и ВЫИГРАЛИ ПРИЗ

СКИДКА 20 % ОТ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА НА ВСЕ ТОВАРЫ ИЗ ЭТОГО КАТАЛОГА

Выберите удобный способ и сделайте заказ!
По телефону

Сизая
Наталья Анатольевна
ПРИЗ –
НОРКОВАЯ ШУБА

SMS

Операторы справочно-информационной службы Книжного
Клуба принимают заказы ежедневно с 8:00 до 21:00.

0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия)
(057) 783-88-88 • (067) 332-93-93

(050) 113-93-93 (Vodafone) • (093) 170-03-93 (lifecell)

Клуб отправляет
этот каталог
только своим лучшим
клиентам!
На его страницах Вы найдете
самые интересные новинки
книжного мира и полезные
товары для всей семьи.

На интернет-сайте Клуба:

Сделайте заказ из каталога
на сумму от 100 грн
до 30.06.2017 г.
и станьте участником
розыгрыша
100 000 грн на отдых!
Читайте увлекательные книги
и наслаждайтесь летом!
С уважением,
Генеральный директор Клуба
Олег Шпильман

Вы можете сообщить о заказе простым письмом по адресу:

«КНИЖНЫЙ КЛУБ»,
а/я 84, г. Харьков, 61001
Для осуществления заказа впишите в прилагаемый к каталогу
бланк заказа цифрами и печатными буквами коды и названия
выбранных из этого каталога товаров.
Купите конверт, наклейте марку стоимостью 4,00 грн
для простого письма и 8,00 грн для заказного.

ПРОБЕЛ

ПРОБЕЛ

КОД ТОВАРА
в одном
экземпляре

КОД ТОВАРА,
который член Клуба хочет
купить в двух экземплярах

СПОСОБ
ДОСТАВКИ

• Впишите номер вашей клубной карты – 7 цифр без пробелов. После номера карты
введите пробел.
• Впишите коды интересующих вас товаров, вводя пробел после каждого кода. Если вы
хотите приобрести определенный товар в нескольких экземплярах, впишите его код
столько раз, сколько экземпляров хотите получить, разделяя каждый из них пробелами.
После кодов выбранных товаров введите пробел.
• Впишите цифру, соответствующую выбранному способу доставки: 1 – курьерская
доставка; 2 – на отделение «Нова Пошта» (заказ будет доставлен на отделение, ближайшее к вашему дому); 3 – на отделение «Укрпочта».
• Отправьте SMS на номер (067) 579-88-88 или (067) 579-87-87.
• Вы получите от Клуба подтверждение о получении заказа в течение 10–15 минут.

Дополнительная информация:

• Для SMS используйте в сообщении только цифры и пробелы.
• Заказы принимаются только с мобильных телефонов, номера которых определяются.
• НЕ принимаются голосовые сообщения, а также присланные через интернет-сайт
операторов мобильной связи.
• Стоимость отправки SMS-сообщения согласно тарифам вашего оператора.

Каталог №2 22017/01УКР

Номер клубной карты
действительного члена Клуба
Ф.И.О.

Дата рожд.

Косминская
Валентина Золтановна
СУПЕРПРИЗ –
NISSAN MICRA

Индекс

Город (село)

Область, район

Улица

УКАЖИТЕ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!



мобильный телефон



домашний телефон

Подпись

МОЙ ЗАКАЗ
КОД ТОВАРА

№ дома

код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

E-mail (при наличии)

НАИМЕНОВАНИЕ

№ кв.

код города + номер телефона, всего 10 цифр



ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ
ДОСТАВКИ ЗАКАЗА
(подробнее о способах доставки –
на www.bookclub.ua)
ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА»

Сабов
Антонина Васильевна
ПРИЗ –
НОРКОВАЯ ШУБА

№ _______________
(ЖЕЛАТЕЛЬНО
вписать номер отделения)
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

29,90 грн
29,90 грн
24,90

грн
ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»
+ сбор за наложенный платеж от 10 грн



СЛЕДУЮЩИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ – ВЫ!

Cover_Cat_2-2017_2.indd 2-83

ПРОБЕЛ

ЗАПОЛНИТЕ КУПОН УЧАСТНИКА РОЗЫГРЫША

Да, я делаю заказ до 30.06.2017 г.
2

№ КЛУБНОЙ
КАРТЫ

По почте



Ощутить легкий морской
бриз, понежиться под лучами
солнца – что может быть лучше?
Клуб поможет провести
отпуск так, как Вы мечтали!

ПРОБЕЛ

0123456 5081236 5021789 5021789 1

www.bookclub.ua, support@bookclub.ua

Максимов Сергей
Александрович
СУПЕРПРИЗ –
HYUNDAI ACCENT

(только для отправки SMS)

Пример SMS-заказа:

Стоимость звонка согласно тарифам оператора.

А еще Вас ждет
приятный сюрприз –
розыгрыш 100 000 грн
на отдых для семьи!

(067) 579-88-88, (067) 579-87-87

(Киевстар)

Дорогой друг!

Поставец
Лидия Федоровна
СУПЕРПРИЗ –
TОYOTA YARIS

По SMS:

на сумму от 100 грн и подтверждаю
свое участие в розыгрыше

100 000 грн на отдых

Да, я делаю заказ на сумму от 300 грн
и хочу, чтобы Клуб доставил мне его

БЕСПЛАТНО*
* Под бесплатной подразумевается доставка за 0,01 грн

83

12.04.2017 16:31:06

от

100 грн

Участвуйте в розыгрыше!

100 000

ГРН

Cделайте
заказ
до 30.06.2017 г.
на сумму

НА ОТДЫХ ДЛЯ СЕМЬИ
Подробнее – на сайте www.bookclub.ua

Cat_2-2017-2_50-84.indd 3

12.04.2017 12:51:35

РУБРИКА

Лучшие
Лучшие предложения
предложения
Узнайте, сколько

вы экономите!

1 год

2 года

3 года

5 лет

10 лет

– 10 % – 15 % – 20 % – 25 % – 30 %

с.7

с.8

с.10

с.13

с.16

с.18

с.20

с.25

с.27

с.30

с.33

с.34

с.39

с.42

с.43

с.57

с.58

с.65

с.84

с.84

4
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РУБРИКА

для лучших клиентов!
Романтична історія про чари Парижа

6

0

Даніела СТІЛ –
всесвітньо відома письменниця,
загальний наклад її книжок
перевищив понад мільярд
примірників.
Романи Стіл 412 тижнів входили
до списку бестселерів
The New York Times, перекладені
45 мовами у 69 країнах світу,
23 книжки було екранізовано.

Д. Стіл

Чари

3

Новий роман, який ви ще не читали!
Біла вечеря – вишуканий бал у самому
серці Парижа, на який можуть потрапити лише обрані. Однак цей романтичний вечір для трьох пар стає початком
чарівних змін…
Палкий італієць Ґреґоріо кинув дружину
заради коханки, але невдовзі залишається один з маленькою дитиною. І він
чекає на нове щастя...
Жан-Філіп змушений заради роботи
на рік покинути Париж і чарівну дружину
Валері. Та незабаром до неї починає проявляти особливу увагу давній знайомий...
Шанталь думала, що ніколи не зможе
покохати, але незнайомий юнак зумів
пробудити у її серці забуті почуття…
Палітурка, 336 с., формат 135х205

Код 8001295
Клубная ціна
Роздрібна ціна

89,90 грн
112,40 грн

Уривок на сайті www.bookclub.ua

4

Книжкова прем’єра
03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 5

КРАЩА ЦІНА

69

90
грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повною
вартістю

5
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
РУБРИКА

КРАЩА ЦІНА

5900
грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повною
вартістю

• Роман став основним
номінантом у фіналі
Букерівської премії
2016 року
• Книжка року за версією
The New York Times

Д. Леві

Гаряче молоко

Б. C. Черри

Більшу частину свого життя Софія намагається розкрити таємницю загадкової
хвороби своєї матері Роуз. Разом вони
вирушають на спекотне узбережжя на
півдні Іспанії до відомого лікаря. Він –
їхній останній шанс, лише йому під силу
вилікувати Роуз.
Та навіть його незвичні методи не допомагають. Софія здається собі детективом,
який жадає справедливості й намагається
з’ясувати, хто злочинець, а хто жертва.
Боротьба стає напруженішою, коли дівчина
виявляє в собі не відомі їй раніше бажання…
Палітурка, 224 с., формат 135х205

Элизабет учится жить
дальше после гибели
мужа. Единственный,
кто в силах помочь ей, –
это Тристан. Он тоже потерял самое дорогое –
жену и сына. Но почему
друзья просят Элизабет держаться от него
подальше?
Переплет, 304 с.,
формат 135х205

Код 8001058
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Код 8001057

69,00 грн

Клубная цена
Розничная цена

86,30 грн

62,50 грн
78,10 грн

РОВОЙ Б
МИ

Приют
Похитители костей (304 с.)
Код 8001063

ТСЕЛЛЕР
ЕС

М. Ру

Клубная цена
Розничная цена

Воздух, которым
он дышит

85,00 грн
106,30 грн

Приют
Код 8001060 (рус., 320 с.)
Код 8001062 (укр., 288 с.)
Клубная цена 85,00 грн
106,30 грн
Розничная цена

Возвращение
в приют (304 с.)
Код 8001059 (рус.)
Код 8001061 (укр.)
Клубная цена
Розничная цена

М. Илиш

Комната кукол
Всем поклонникам «Дома странных детей»!
У четырнадцатилетней сироты не было ничего,
даже имени. Теперь ее зовут Флоранс, она должна ухаживать за куклами в тайной комнате...
Переплет, 496 с., ч/б ил., формат 135х205

Код 8001056
Клубная цена
Розничная цена

6

85,00 грн
106,30 грн

85,00 грн
106,30 грн

Старое здание... Потрескавшиеся стены... Тот, кто попадал
в этот дом, оставался в нем навсегда. Дэниэл приехал сюда
на летние курсы и слишком
поздно узнал, что когда-то это
здание было лечебницей для
странных людей...
Переплет, ч/б ил. в каждой
книге, формат 135х205

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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РУБРИКА

Самое сильное
произведение автора!

Т. Доленга-Мостович

Т. Доленга-Мостович

Знахарь

Знахарь 2

Подробности, которых
не было в фильме!
С гениальным хирургом
Рафалом Вильчуром
произошла трагедия –
врач оказался на улице
без денег, без документов. А главное – забыл,
кто он. Но молва о знахаре начала расходиться по округе...
Переплет, 416 с.,
формат 135х205

Профессор Вильчур

Код 8001065

Код 8001064

Клубная цена
Розничная цена

55,00 грн
68,80 грн

В Варшаве профессор
Вильчур столкнулся
с жестокой травлей
и завистью коллег.
Он возвращается в деревню, где его знают как
знахаря Антония. С ним
приезжает помощница – очаровательная
женщина-врач…
Переплет, 416 с.,
формат 135х205
Клубная цена
Розничная цена

55,00 грн
68,80 грн

Ж. Сарамаґо

Ґ. Форман

Слiпота

Облиш мене

Роман-метафора від
лауреата Нобелівської
премії! Безжально-іронічна, приголомшливострашна і до сліз прониклива історія.
В одному мегаполісі всі
люди раптом осліпли.
Зрячою залишилася лише одна жінка. До чого
це приведе?
Палітурка, 448 c.,
формат 135х170

Життя Мерібет було схоже на виснажливий біг
по колу. З нею стався
серцевий напад. Повернувшись додому після
важкої операції, вона
не мала сил на прості
повсякденні справи,
а родина чекала від неї
звичної турботи. І тоді
Мерібет тікає…
Палітурка, 256 с.,
формат 135х205

Код 8001066

Код 8001067

Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

69,00 грн
86,30 грн

Дж. Пиколт

Цвет жизни
Рут работает медсестрой в больнице Коннектикута более двадцати лет.
Однажды ее неожиданно отстраняют от работы с малышом: будущие
родители не хотят, чтобы темнокожая касалась их ребенка. Больница
идет им навстречу, но на следующий день у новорожденного начинаются
проблемы с сердцем, и только Рут находится в палате. Подчинится
ли она приказу или исполнит врачебный долг, несмотря на последствия?
Переплет, 496 с., формат 135х205

Код 8001068
Клубная цена
Розничная цена

125,00 грн
156,30 грн

1 год

2 года

3 года

5 лет

10 лет

20

00

70

87 грн50

50

112 грн 106 грн 100 грн 93 грн

Отрывок на сайте www.bookclub.ua

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 7

© Gasper Tringale

Джоди ПИКОЛТ – одна из самых
успешных писательниц по версии
газеты The New York Times. Ее книги
изданы на 35 языках тиражом
свыше 14 000 000 экземпляров!
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
РУБРИКА

Реальная
история дружбы,
возвращающей
к жизни!
Д. Льюис, Дж. Морган

Нэпал – верный друг
От автора мирового бестселлера
«Джуди. Четвероногий герой»!
Джейсон чудом выжил во время спецоперации, но прикован к инвалидному
креслу. К полноценной жизни ему помог
вернуться... лабрадор Нэпал. Он стал для
него не просто псом-помощником.
Благодаря Нэпалу Джейсон стал опорой для сыновей, начал тренировать
футбольную команду, принял участие
в «Играх воинов», посетил Белый дом!
И всюду его сопровождал верный друг –
пес, подаривший ему надежду.
Переплет, 352 с., формат 135х205

Код 8001069
Клубная цена
Розничная цена

1 год

2 года

00

81 грн

50

76 грн

90,00 грн
112,50 грн
3 года
00

72 грн

5 лет

10 лет

50

00

67 грн

63 грн

М. Ондатже

Англійський пацієнт
ОСКАРОНОСНА
ЕКРАНІЗАЦІЯ!
Доля звела чотирьох:
колишнього крадія, сапера, сестру милосердя
та її обгорілого безіменного пацієнта. Усі вони
не втратили здатності
кохати. Можливо, саме
кохання і дає їм сили
жити далі...
Палітурка, 304 с.,
формат 135х205

Код 8001070
Клубна ціна
Роздрібна ціна

65,00 грн
81,30 грн

Брати Капранови

Т. Кініллі

М. Зузак

Забудь-річка

Список Шиндлера

Крадійка книжок

Ларко і Левонко. Українець і поляк. Вони народились
на волинському хуторі й закохалися в одну дівчину.
З початком війни один пішов в УПА, інший – в Армію
Крайову. Та чи зможе Ларко вбити друга дитинства?
Палітурка, 192 c., формат 135х205

Троє хлопців потрапляють на війну під одним
іменем – Степан Шагута.
Комсомолець воює у дивізії «Галичина», син офіцера УНР – у Червоній
армії, а польський жовнір – в УПА. Багато років
по тому їхні нащадки починають розслідування
про долю пращурів.
Палітурка, 544 c.,
формат 135х205

БЕСТСЕЛЕР,
ЕКРАНІЗОВАНИЙ
СПІЛБЕРГОМ!
Оскар Шиндлер відкриває фабрику. За допомогою Іцхака Штерна він
складає список євреїв,
яких нібито бере на роботу. До нього була занесена понад тисяча людей,
приречених на смерть...
Палітурка, 432 с.,
формат 135х205

Приголомшлива історія, яку розповідає...
Смерть! При владі
в Німеччині фашисти.
Смерть зацікавився Лізель, коли прийшов забрати душу її братика.
Він став свідком того,
як дівчинка вкрала першу книжку і перейнявся
її долею...
Палітурка, 416 с.,
формат 135х205

Код 8001071

Код 8001080

Код 8001074

Код 8001075

Ю. Вовк

Пам’ять крові

Клубна ціна
Роздрібна ціна

8

49,90 грн
62,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

145,00 грн
181,30 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

65,50 грн
81,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

65,00 грн
81,30 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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Історії з присмаком кохання

ЕКОНОМІЯ
Л. Дашвар

Л. Дашвар

Мати все

На запах м’яса

Усе життя Іветта присвятила хворому синові
Платону. Самовіддана
мати вирішила купити
сину-інваліду живу ляльку, дівчину з глухого села
на ім’я Рая. Та зненацька Раїса вийшла з-під
контролю... Чи зможе
світло однієї любові розігнати морок іншої?
Гнучка палітурка, 336 с.,
формат 135х205

На хуторі з’являється
дівчина Майя. Навіщо
вона тут? Невже міська
повія приїхала сюди зваблювати чоловіків? Так
вважає місцева красуня.
Чи вона втекла від одного
кохання в пошуках іншого? А насправді Майя ховається від світу зі своєю
страшною таємницею.
Палітурка, 368 с.,
формат 135х205

Код 8001076

Код 8001077

Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,00 грн
68,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

10%

при замовленні

2 і більше
книжок

55,00 грн
68,80 грн

Львів. Вишні
Дощі (192 с.)
Н. Гуменюк

Н. Гуменюк

Танець білої тополі

Вересові меди

Самотню Ніку доля
приведе до білої тополі
на горі біля села, яке
вона так довго розшукувала. Колись посадив
цю тополю для коханої
Левко, що пережив окупацію, боротьбу в УПА
та заслання… Хто вони
одне одному, ці люди
з різних епох?
Палітурка, 304 с.,
формат 135х205

Перша світова. Посеред
дороги, що веде від волинського села до лісу,
подружжя знаходить немовля… Минули роки.
Сільська красуня Богдана мріє стати актрисою,
та батьки змушують
її вийти заміж. Дівчина
тікає з власного весілля
до міста – шукати долі…
Палітурка, 320 с.,
формат 135х205

Код 8001078

Код 8001079

Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,50 грн
69,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,50 грн
69,40 грн

Нова збірка від улюблених авторів – про
неймовірне кохання і красу Львова,
несподівані зустрічі,
нові відчуття. Дощі розказують старій бруківці
підслухані на небі думки та побачені на землі
історії про жагучу пристрасть. Вони захлинаються від обурення, Львів. Смаколики
оповідаючи про зраду. Різдво (256 с.)
А особливі львівські У кожній із цих істовишні-морелі творять рій – народження нодива, поєднуючи долі! вого почуття…

Код 8001082

Код 8001081
Клубна ціна
Роздрібна ціна

59,90 грн
74,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Львів. Кава
Любов (272 с.)
Історії про закоханих
та покинутих, про щасливих і тих, хто загубив себе.

Код 8001083

59,90 грн
74,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

46,00 грн
57,50 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 9
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Под силу ли одному
человеку остановить
катастрофу?
А. Уильямс

Самая долгая ночь
Сюжет основан на реальных событиях! Военный Пол Кольер узнает, что
ядерный реактор, за работой которого
он следит, может взорваться в любой
момент. А значит, жизнь его жены Нэт
и дочерей, как и всех горожан, в опасности. Но руководитель-карьерист закрывает глаза на этот риск. Он заставляет
Пола молчать, шантажируя его историей,
в которой замешаны оба.
Нэт понимает, что Пол что-то скрывает
от нее, пропасть между ними растет.
Взрыв неизбежен…
Переплет, 432 с., формат 135х205

Код 8001084
Клубная цена
Розничная цена

1 год
50

85 грн

2 года
70

80 грн

95,00 грн
118,80 грн
3 года
00

76 грн

5 лет

10 лет

20

66 грн50

71 грн

Г. Селбі-молодший

Реквієм по мрії
Культова екранізація з Джаредом Лето
та Еллен Берстін!
Сара та її син Гаррі мали
мрію… І одного разу вона
стане реальною, однак вимагатиме лише невеликої
поступки. Засліплені сяйвом ілюзій, герої не одразу зрозуміють, що почали
втрачати найдорожче.
Палітурка, 320 с.,
формат 135х205

Код 8001085
Клубна ціна
Роздрібна ціна

84,00 грн
105,00 грн

Дж. Д. Селінджер

Ю. Гук

Г. Кобен

Ловець у житі

Німа
Талановита художниця
Тасіта здалася. Секс,
алкоголь, цигарка за цигаркою, два невдалі романи. Уже перебуваючи
на самісінькій межі, вона зустрічає вуличного
музиканта Жара, який
чомусь бере її під свою
опіку. Чи зможе він її витягти з безодні відчаю?
Палітурка, 240 с.,
формат 135х205

Твоя перша
остання брехня

Мата Харі... Небезпечна шпигунка і подвійний агент?
Жінка, якій не вибачили свободи? Хто вона, та, що
пише листи-сповіді для єдиної людини, яку любить, –
своєї доньки? Відповіді знає Пауло Коельйо.
Палітурка, 192 с., формат 120х165

Щира й пронизлива
історія самотності, дорослішання, бунту, пошуків себе та блукання
по самому краєчку прірви… Шістнадцятирічного
Холдена виганяють зі
школи. Але повертатися додому він не хоче.
Що чекає на юнака, який
шукає свій шлях у житті?
Палітурка, 256 с.,
формат 135х205

Код 8001086

Код 8001087

Код 8001088

П. Коельйо

Шпигунка

Клубна ціна
Роздрібна ціна

10

60,00 грн
75,00 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

49,90 грн
62,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

50,00 грн
62,50 грн

Чоловіка Майї вбили
у неї на очах. Вона,
колишній офіцер спецназу, знайде сили жити
далі заради доньки…
Та перевіряючи записи
з таємної камери, Майя
побачить поряд із малою… свого чоловіка.
Хтось веде з нею гру.
Палітурка, 320 с.,
формат 135х205

Код 8001089
Клубна ціна
Роздрібна ціна

69,00 грн
86,30 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.

03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 10

07.04.2017 14:54:24

СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
РУБРИКА

Непрості долі простих селян

О. Печорна

Н. Гурницька

Грішниця

Мелодія кави
в тональності
сподівання

Ця історія зворушить вас
до сліз. Життя Лариси
схоже на пекло: смерть
сестрички від рук п’яного
батька, дитбудинок, що
вночі перетворювався
на будинок розпусти...
Вона народила сина,
але в малюка виявили страшну хворобу.
Де шукати допомоги?
Палітурка, 288 с.,
формат 135х205

ЛИШЕ

4990
грн

Код 8001091

Код 8001090
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Анна втратила коханого,
але носить під серцем
його дитину. Чи навчиться вона жити далі
заради дитини? Чи зуміє
завершити чоловікові
справи? Чи відгукнеться
її серце на нову мелодію
любові?
Палітурка, 256 с.,
формат 135х205

49,90 грн
62,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,00 грн

за 1 книжку

68,80 грн

при замовленні
2 книжок

В. Мастєрова

На тому боці

В. Лис

В. Лис

Діва Млинища

Країна гіркої ніжності

Таємнича Діва Млинища, що іноді являлася
жителям поліського
села, своєю незримою
присутністю берегла
їх від найстрашнішого – зради себе. Дивно переплетуться долі
односельців, аби у ХХІ
столітті знову зійтися
в рідному селі…
Палітурка, 368 с.,
формат 135х205

Даза, дочка радянського чиновника, у 30-х
роках пройде пекло
дитбудинку, а після
війни опиниться у вирі
повстанської боротьби.
Її донька покохає кримінального авторитета.
Онуці в наш буремний
час теж доведеться
боротися за кохання…
Палітурка, 368 с.,
формат 135х205

Код 8001072

Код 8001073

Клубна ціна
Роздрібна ціна

59,90 грн
74,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

59,90 грн
74,90 грн

Історії про правду життя!
Що робитиме чоловік, дружина якого померла
під час пологів? Де шукатиме порятунок пропащий п’яниця? Ким виявиться підкаблучник,
який боїться своєї жінки як вогню? Як зустрінуться брати-сироти, виховані в різних
країнах? Коли прийде розплата за скоєну
підлість – або не прийде? Кожен з героїв відкрив свою душу: розливається м’який спогад
про родичів, зринають давні легенди. Магічні
події міцно вплетені в повсякдення сільського
життя, як воно завжди ведеться на Поліссі.
Палітурка, 224 c., формат 135х205

Код 8001092
Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,00 грн
68,80 грн

Уривок на сайті www.bookclub.ua

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 11

Суча дочка
Олена заради чужого
сина пожертвувала щастям. Та чим віддячить їй
хлопець, коли стане дорослим?
Гнучка палітурка, 240 с.,
формат 135х205

Код 8001093
Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,00 грн
68,80 грн
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2017

ЕЕ. Ларсон

Постріл із глибин
П
Останній рейс «Лузитанії» (480 с.)
О
Історія однієї з найбільших морських катастроф!
1 травня 1915 року через патрульовану німецькими
субмаринами Атлантику вирушила «Лузитанія» –
найшвидший і найбезпечніший корабель світу, плавуче місто під захистом сталі. Цей рейс стане для неї
останнім. З двох тисяч осіб врятуються лише кілька
сотень. Віднині війна не матиме правил і кордонів...

Код 8001094
Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,00 грн
123,80 грн

Уривок на сайті
www.bookclub.ua
Диявол
у Білому місті

ЕКОНОМІЯ

3000
грн

при замовленні

2 книжок
Палітурка, формат
кожної книжки 135х205

Э. Скотт Берг

(528 с.)
Права
на екранізацію
придбав Леонардо
Ді Капріо!
У сюжеті – реальні
події! 1893 рік. Маніяк створив готель
із газовою камерою. У ньому зникли
десятки жінок...

Гений. История человека,
открывшего миру Хемингуэя
и Фицджеральда

Код 8001095

Код 8001096

Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,00 грн
123,80 грн

ЭКРАНИЗИРОВАНО!
Книга о настоящей мужской
дружбе, таланте и человеке,
который совершил революцию
в литературе – о величайшем
издателе Америки!
Переплет, 784 с.,
формат 135х205
Клубная цена
Розничная цена

135,00 грн
168,80 грн

Д. Кіз

Д. Кіз

Д. Сеттерфілд

Л. Гунель

Таємнича історія
Біллі Міллігана

Квіти для Елджернона

Тринадцята казка
Марґарет отримує пропозицію
від письменниці записати правдиву історію її життя. Дівчині
доведеться не лише розгадати
таємницю «тринадцятої казки»,
а й зустрітися із втраченою сестрою-близнючкою… яка померла під час народження.
Палітурка, 432 с.,
формат 135х205

Бог завжди подорожує
інкогніто

Історія безумства, що вразила
світ! Біллі звинуватили у зґвалтуванні. Але він не робив цього!
Принаймні не пам’ятав. Можливо, винна якась із особистостей, що мешкали у його
свідомості?
Палітурка, 512 с.,
формат 135х205

СВІТОВИЙ БЕСТСЕЛЕР!
Розумово відсталий Чарлі Гордон погоджується на ризикований експеримент – понад усе
він мріє стати розумним. Після операції його інтелект стає
блискавичним. Але до яких
наслідків приведе цей дослід?
Палітурка, 304 с.,
формат 135х205

Код 8001097

Код 8001098

Код 8001099

Клубна ціна
Роздрібна ціна

12

84,90 грн
106,10 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

64,90 грн
81,10 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

За крок від стрибка з Ейфелевої вежі Алана зупиняє незнайомець. Він пропонує угоду:
життя і покора в обмін на позбавлення комплексів. Алан
ставатиме іншим… Доки не зацікавиться, ким є цей чоловік…
Палітурка, 416 с.,
формат 115х165

Код 8001101

75,00 грн
93,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

67,50 грн
84,40 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Тримає в напрузі,
як «Зникла»
і «Дівчина в потягу»
Д. Белл

Проста послуга

Репортер Джон Келлер і колишній детектив Рой Фріман
розслідують історію вбивства,
що сталося понад двадцять
років тому. Але відома версія
виявиться лише кривим віддзеркаленням того, що відбулося насправді…
Палітурка, 256 с.,
формат 135х205

Темний бік жіночої дружби!
Стефані та Емілі були так близькі, їхні
сини теж дружили. Але сталося найстрашніше – Емілі зникла. Згодом ії тіло
було знайдено, її оплакали та поховали.
Стефані зробила все, щоб підтримати
сина й чоловіка подруги, і незабаром
опинилась у Шонових обіймах, господаркою в домі померлої подруги…
Але одного разу пролунав дзвінок: «Це
Емілі. Я повернулася. Я спостерігаю
за тобою…»
Палітурка, 320 с.,
формат 135х205

Код 8001100

Код 8001102

Ю. О. Кіровіц

Книга дзеркал

Клубна ціна
Роздрібна ціна

63,00 грн
78,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

1 рік

85,00 грн
106,30 грн

50

76 грн

2 роки
20

72 грн

3 роки

5 років 10 років

00

68 грн

63 грн70

59 грн50

18+

К. Воннеґут

Б. І. Елліс

А. Гейлі

А. Ренд

Колиска для кішки

Американський психопат

Готель

Джерело

Геніальний вчений винайшов
речовину, страшнішу за атомну
бомбу. Одна крихта здатна вбити все живе… Діти вченого могли знищити небезпечний винахід й відвернути катастрофу.
Але вони зберегли лід-дев’ять
для себе…
Палітурка, 240 с.,
формат 135х205

Приголомшливий роман!
Культова екранізація!
Удень Патрік – успішний ділець
з Волл-стрит. А ніч для нього –
це час полювання на адреналін.
Він хоче зробити світ кращим –
і тому вбиває тих, хто псує його
досконалість...
Палітурка, 512 с.,
формат 135х205

У гігантському розкішному
готелі можливо все...
Компанія «золотої молоді»
ледь не зґвалтує дівчину, подружжя герцогів приховуватиме вбивство, а власники
готелю вестимуть складну
фінансову гру.
Палітурка, 528 с.,
формат 135х205

Від автора «Атлант розправив плечі»! Протягом декількох
десятиліть цей філософський
роман залишається в списку
бестселерів світу і для мільйонів
читачів став класикою. Головні
герої роману відстоюють свободу особистості.
Палітурка, 752 c.,
формат 145х215

Код 8001103

Код 8001104

Код 8001105

Код 8001106

Клубна ціна
Роздрібна ціна

65,00 грн
81,30 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,00 грн
123,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

92,00 грн
115,00 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

189,00 грн
236,30 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 13
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СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
РУБРИКА

Все оттенки запретных искушений
М. Максвелл

18+

18+

Ты только попроси
Или дай мне уйти (384 с.)

Теперь они принадлежат друг другу – горячая
испанка Джуд и немец Эрик. В их жаркий медовый
месяц Джуд тает от любви. Чтобы знать, чего хочет Эрик, ей не нужно ничего слышать – сердце
подсказывает каждый шаг. Она счастлива исполнить его самые смелые желания… Но однажды
Эрик попросит о совершенно немыслимом…

Код 8001108
Клубная цена
Розничная цена

Дев’ять з половиною
тижнів

85,00 грн
106,30 грн

Ты только попроси
Сейчас и навсегда

ЭКОНОМИЯ

10%
при заказе

2 книг

Е. Мак-Нілл

(416 с.)
Джуд пугают странности возлюбленного Эрика. Но она скучает по его поцелуям...

Код 8001109

85

Клубная цена
,00 грн
Розничная цена 106,30 грн

Переплет,
формат каждой
книги 135х205

Скандальний фільм
із Міккі Рурком і Кім
Бейсінґер! Віртуозний
спокусник уплутує молоду жінку в небезпечну
любовну гру. Вона відкриває нові грані заборонених задоволень.
Чи є межа, за яку вона
не перейде?
Палітурка, 224 с.,
формат 130х180

Код 8001110
Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,50 грн
69,40 грн

ПОПУЛЯРНАЯ
СЕРИЯ

Впервые на русском!
ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

5500
грн

Код 8001107

12 ШЕДЕВРОВ
РОМАНТИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
1. Навстречу любви
2. Опасное притяжение
3. Признание у озера
4. Мечты сбываются
5. Нежданное счастье
6. Секреты прошлого
7. Увлечение герцога

8. Слушай
свое сердце
9. Дорога в рай
10. Романтическое
плавание
11. Месть графа
12. Замок мечты

Переплет, 240 с. в каждом томе,
формат 110х170

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СЕРИЮ – ЭТО ВЫГОДНО!
ЭКОНОМИЯ: Первые 2 тома по цене 55,00 грн. Цена каждого очередного тома 55,00 грн
УДОБСТВО: Повторять заказ не нужно! Очередные 2 тома подписки вы получаете автоматически в середине квартала по почте,
с курьером либо выкупаете в ближайшем магазине Клуба. Сроки выкупа серийных томов в магазинах указаны на с. 82
ПРЕИМУЩЕСТВА: Бонус 20 грн на покупку товаров из следующего каталога. Специальные цены на товары из рубрик «Рекомендуемая
Клубом книга» и «Книжная копилка». Выкупая очередные тома серии, вы выполняете свои клубные обязательства и участвуете в розыгрышах
ценных призов

14Внимание! Стоимость подписки в будущем может незначительно изменяться в зависимости от изменения стоимости материалов и услуг на производство серии
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РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ
РУБРИКА

Страстная игра в обольщение

С. Джордан

С. Маккензи

Невинный соблазн

Как укротить маркиза

Мередит в ярости! Да что
себе позволяет этот грубиян? Но как же он красив! Как манят его руки...
А Ника влечет к ней словно магнитом. Он всеми
силами противится искушению. Ник пообещал
себе не влюбляться,
но рядом с Мередит
забывает обо всем.
Переплет, 304 с.,
формат 135х205

Анне нужно ускорить
свадьбу подруги и герцога Харта. Но почему его
кузен, маркиз Нейт, противится этому браку?
Анна заставит упрямца
забыть обо всем, кроме
своих нежных поцелуев.
И не примет его предложение руки и сердца,
потому что полюбит…
Переплет, 288 с.,
формат 135х205

Код 8001111

Код 8001112

Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

ВСЕГО

5490
грн

за 1 книгу
при заказе
2 книг

59,90 грн
74,90 грн

А. Хоукинз

Твой соблазнительный обман
Дж. Хейер

Дж. Хейер

Подкидыш

Тайные наслаждения

Юный герцог Сэйл хочет сам решать, как ему
жить. Однажды судьба
сводит его с Белиндой,
которую обманул его
кузен, пообещав жениться. Герцог решает
помочь красавице, согласившись сыграть
роль ее жениха перед
строгими опекунами.
Переплет, 416 с.,
формат 135х205

Гувернантка Элинор
отправляется к своему
воспитаннику. Изумленную девушку привозят в огромный замок. Здесь загадочный
лорд Карлайон предлагает ей... выйти замуж
за его умирающего брата и стать наследницей
поместья!
Переплет, 416 с.,
формат 135х205

Код 8001115

Код 8001119

Клубная цена
Розничная цена

45,00 грн
56,30 грн

Клубная цена
Розничная цена

45,00 грн
56,30 грн

Граф Кемпторн никогда не интересовался
Оливией, дочерью соседа. А вот его братблизнец Гидеон дружен с этой дикой девчонкой. Когда Оливия, оказавшись в пикантной
ситуации, обращается к Гидеону за советом,
он с радостью соглашается помочь ей. Девушка делится с ним сердечными тайнами
и переживаниями, не подозревая, что перед
ней не старый друг, а Кемпторн.
Задумывая розыгрыш, граф и представить не
мог, что Оливия такая нежная и чувственная.
Как пылают страстью ее глаза! Как соблазнительны губы! Но что будет, когда она
узнает об обмане?

Код 8001113
Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Переплет, 320 с. в каждой книге,
формат 135х205

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 15

Очаровательный
соблазнитель
Уинни привыкла, что
поклонники не дают
ей проходу. Но однажды на балу незнакомец
отказал ей... Уинни оскорблена! Кто же он –
мужчина, похитивший
ее сердце?

Код 8001114
Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн
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Она была нежной
и сильной,
как Скарлетт О’Хара
Л. Флеминг

Последняя жемчужина
Конец XIX века. Юная Грета мечтает
о лучшей жизни. Старый ювелир взялся
обучить ее работе с жемчугом, но... Она
вынуждена уплыть за океан вслед за нелюбимым мужем-торговцем…
В Америку в поисках лучшей доли отправился ловец жемчуга Джем. Последний
подарок отца, необыкновенная жемчужина Королева, была украдена, а вместе
с ней и надежды на будущее… Спустя
много лет в руках торговца жемчугом
Джем увидит свою Королеву – и встретит
его жену Грету, Маргариту – Жемчужину…
Но обрести любовь окажется труднее, чем
найти самую драгоценную из жемчужин…
Переплет, 432 с., формат 135х205

Код 8001116
Клубная цена
Розничная цена

1 год
30

77 грн

2 года
00

73 грн

85,90 грн
107,40 грн
3 года 5 лет
70

68 грн

40

64 грн

Л. Тренау

Шелковые узы
Душа Анны не лежит
к торговцу, которого прочат ей в женихи. Случайная встреча с Анри, учеником ткача, заставляет
ее заинтересоваться созданием шелковых тканей
и увлекает в темный мир
Лондона – мир торговли
шелком. Им предстоят
непростые испытания…
Переплет, 336 с.,
формат 135х205

10 лет

Код 8001117

10

Клубная цена
Розничная цена

60 грн

69,90 грн
87,40 грн

Романы, экранизированные студией ВВС!
Э. Гаскелл

Жены и дочери (848 с.)
Этот роман считают лучшим у автора!
У шестнадцатилетней Молли появилась сводная
сестра! Ей, очаровательной Синтии, а не милой
Молли, отдает свое сердце Роджер – сын знатного
семейства. Терзаясь от мук неразделенной любви,
Молли пообещает сохранить в секрете их помолвку. Она не смеет признаться в настоящем чувстве
и открыться тому, без кого не может жить…

Код 8001118
Клубная цена
Розничная цена

ЭКОНОМИЯ

10%
при заказе

2 книг

16

Э. О’Коннор

Армстронги

105,00 грн

Загадка династии

131,30 грн

Север и Юг (512 с.)
ХІХ век. Англия. Маргарет не знала, что
в мрачном городке
встретит свою судьбу.
Он суров, как север,
а она – яркая и страстная, как юг...
Код 8001120
Клубная цена
Розничная цена

95,00 грн

Чарльз соблазнил невесту брата Гаррисона
и вынужден был жениться на ней. Но ее
приданое быстро закончилось. Гаррисон
возвращается с красавицей женой. Ее состояние покроет все расходы Чарльза…
Переплет, 512 с.,
формат 135х205

118,80 грн

Код 8001121

Переплет, формат
каждой книги 135х205

Клубная цена
Розничная цена

89,90 грн
112,40 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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РУБРИКА

Джоджо Мойєс –
одна з найромантичніших
письменниць світу.
Роман «До зустрічі з тобою»
став світовим бестселером
і був екранізований.

ЛИШЕ

69

90
грн

за 1 книжку
при замовленні
2 та більше
книжок

Дж. Мойєс

Останній лист від твого
коханого (400 c.)
1960 рік. Англія. Зім’ятий аркуш зі
із словами, що
линуть від самого серця… Вони вразили Дженніфер.
Після аварії вона не може пригадати рідних і чоловіка. А ці рядки пробудили у її душі якусь згадку і…
Через півстоліття ці ж рядки прочитала журналістка
Еллі. Хто написав їх, що сталося з Дженніфер?
Розпочинаючи пошуки чужого кохання, Еллі й гадки
не мала, що робить крок назустріч власному.

Код 8001122
Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

Уривок на сайті www.bookclub.ua

Наклади авторки у світі
перевищили 10 000 000 примірників
Дівчина,
яку ти покинув (400 с.)

Після тебе (352 с.)

До зустрічі
з тобою (384 с.)

Чоловік Лів загинув,
лише подарована ним
картина нагадувала їй
про найщасливіші миті.
Випадково вона дізналася історію зображеної
жінки, яка незбагненним
чином сплелася з її власною долею...

Продовження бестселера «До зустрічі з тобою»!
Життя Луїзи пішло шкереберть. Вона повернулась додому зі зраненим
тілом і душею, щоб відчайдушно спробувати
почати життя с
з чистого
аркуша. Та чи зможе вона знову покохати?

Луїза й уявити не могла,
що зустріч із чоловіком,
прикутим до інвалідного
візка, переверне її життя… Вілл не здогадувався, що за кілька хвилин
у його життя увірвуться
радість і кохання, ім’я
яким – Лу…

Код 8001124

Код 8001123

Код 8001125

Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205
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РУБРИКА
РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ

Найновіший роман
авторки зворушує
і надихає!
С. Агерн

Співуча пташка
Красуня Лора живе в будиночку серед
лісу і приховує якусь таємницю. Соломон
з першого погляду зрозумів, що шукав
її все життя. Вона має надзвичайний талант повторювати звуки і чарівний голос,
а він уміє слухати і чути, як ніхто.
Соломон упевнений: Лора стане справжньою зіркою, якщо поїде з ним! Він привозить кохану до Дубліна, та в місті вона
задихається. Лора має обирати: слава,
промені софітів і коханий чоловік поруч
чи воля. Адже дика пташка може бути
щасливою лише коли буде вільною…
Палітурка, 368 с., формат 135х205

Код 8001126
Клубна ціна
Роздрібна ціна

1 рік
90

80 грн

2 роки
40

76 грн

89,90 грн
112,40 грн
3 роки
90

71 грн

5 років 10 років
40

67 грн

90

62 грн

Я.-Л. Вишневський

Самотність у мережі
ЕКРАНІЗОВАНО!
Один із найчуттєвіших
романів! Його герої зустрічаються в інтернеті,
обмінюються еротичними
фантазіями, розповідають історії з життя, які
виявляються сильнішими
за будь-які вигадки. Але
головним випробуванням
стане сама зустріч...
Обкладинка, 424 с.,
формат 145х205

Код 8001127
Клубна ціна
Роздрібна ціна

145,00 грн
181,30 грн

Н. Гербіш

А. Рогашко

М. Хімич

Теплі історії
до шоколаду

Крізь безодню
до світла

Байстрючка

Дарина пишалася золотими руками чоловіка, красунею-донечкою. Заради них два роки тому жінка
й поїхала на заробітки. І ось тепер повертається…
З маленьким життям, що б’ється десь під серцем…
Палітурка, 240 с., формат 135х205

Ця книжка – збірка добрих, теплих, шоколадних, цілющих історій про
різних людей, життя,
любов, дружбу, смуток,
пошуки, подорожі, міста,
маленькі дрібниці й великі зміни. Вона зігріє
й подарує насолоду,
як ковток шоколаду.
Обкладинка, 140 с.,
формат 145х210

Три подруги вже не чекали щастя. Але все раптово зміниться однієї
весни. Випадковий попутник у маршрутці
чи неочікуваний телефонний дзвінок – коханню не важливо, де
і з чого розпочати свою
пристрасну мелодію…
Палітурка, 208 с.,
формат 135х205

Ксеню вже давно непокоїла думка: може, Геник не її справжній батько? І ось під час сварки
старша сестра Варварка видає мамин секрет:
у Ксені інший тато!
Дівчинка приголомшена. Тепер вона хоче знайти справжнього батька
і дізнатися правду…
Палітурка, 224 с.,
формат 135х205

Код 8001128

Код 8001129

Код 8001130

Код 8001131

Л. Олендій

Гніздо горлиці

Клубна ціна
Роздрібна ціна

18

69,90 грн
87,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

69,90 грн
87,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

45,00 грн
56,30 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

44,50 грн
55,60 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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РОМАНТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ
РУБРИКА

С. Талан

Своя чужая жизнь (224 с.)
Новинка от многократного лауреата конкурса
«Коронация слова», автора национальных бестселлеров!
Хрупкая девушка, попавшая в беду… Такой впервые Вениамин увидел
Надю. Она лежала на середине улицы и еле дышала. Он приютил ее
в своем доме и полюбил всем сердцем. Уже двадцать лет они вместе,
а Надя все еще скрывает тайну прошлого. Вениамин не знает, что
произошло в тот день, когда он впервые увидел ее.
Когда-то Надя сбежала из дома от отца-алкоголика. Она думала, что
встретила настоящую любовь. Руслан был таким нежным, но... Почему
Надя скрывает от всех то, что произошло потом?

Код 8001132
Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Отрывок на сайте www.bookclub.ua

Надежда (304 с.)
Павлинка мечтала вырваться из дома. И вот
девушка в городе. Впервые она вышла
на улицу в нарядном платье, почувствовала
себя неотразимой.
Теперь Павлинка другая – красивая, уверенная в себе студентка престижного вуза.
Рядом тот, о ком мечтала всю жизнь, – любимый Юра. Но прошлое может вернуться…

ЭКОНОМИЯ

15%
при заказе

Код 8001133
Клубная цена
Розничная цена

2 книг

55,90 грн
69,90 грн

Переплет, формат каждой книги 135х205

Кто запланировал для него счастье?
Ш. Лукас

М.-Б. Дюпюи

Когда я увижу тебя

Ангелочек

Их история любви началась с самого детства.
Но Лена отказалась
от Саши, предала, думая, что спасает обоих.
Саша уехал, однако спустя три года вернулся
в родной город. Теперь
каждому предстоит заново узнать того, кого
любил всю жизнь.
Переплет, 208 с.,
формат 135х205

Дыхание утренней зари
Счастье Анжелины
не дает покоя давней
завистнице. Из сплетен прислуги та узнает,
что когда-то Анжелина
совершила страшный
грех. По ее доносу
женщина оказывается
за решеткой. Кто спасет ее?
Переплет, 448 с.,
формат 135х205

Код 8001134

Код 8001135

Код 8001136

Клубная цена
Розничная цена

45,00 грн
56,30 грн

Клубная цена
Розничная цена

69,50 грн
86,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

79,90 грн
99,90 грн

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 19
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Е. Багмуцкая

Джонатан привык все
планировать. Но когда
в парке 1 января нашел
чей-то ежедневник, был
потрясен: кто-то заполнил его на год вперед!
Джонатан должен вернуть его хозяину! Для
этого он идет на первую запланированную
в нем встречу – сеанс
предсказаний.
Там Джонатан услышит:
его ждет удивительный
год, встреча и свадьба с любимой… Кому
предназначались эти
слова – ему или хозяину ежедневника? Ответ
он найдет, только прожив
самый удивительный
и счастливый год жизни!
Переплет, 384 с.,
формат 135х205

Р
ЛЕ

Почерк судьбы
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
РУБРИКА

Пригоди видатного
письменниканатураліста!
Дж. Даррелл

Гончаки Бафуту
ВПЕРШЕ УКРАЇНСЬКОЮ!
Сповнена любові до природи і доброго гумору
розповідь про одну з перших мандрівок знаменитого зоолога, письменника і захисника
тварин Джеральда Даррелла до Центральної
Африки у 1949 році.
На схилах Камерунських гір місцевий вождь
та мисливці стануть помічниками Даррелла
у пошуках рідкісних тварин для колекції Лондонського зоопарку. Нічні лови рідкісної волохатої жаби, у чиє існування ніхто не вірив,
довгі пошуки таємничих летючих шипохвостів,
полювання на золоту лісову кішку, заворожливо
красиві туманні світанки у лісі – дивовижна
дика Африка відкриє свої таємниці допитливому вченому…
Палітурка, 208 с., формат 135х205

Код 8001137
1 рік

2 роки

3 роки

5 років 10 років

62 грн90

59 грн40

55 грн90

52 грн40

48 грн90

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Э. Уортон

Эпоха невинности
Экранизация от Мартина Скорсезе!
1870-е годы. Нью-Йорк.
Адвокат Ньюланд Арчер планирует женитьбу на милой девушке.
Но в город возвращается ее кузина, графиня
Эллен Оленская. И Арчер не может устоять...
Переплет, 400 с.,
формат 130х200

Код 8001140 (рус.)
Код 8001141 (укр.)

69,90 грн
87,40 грн

159,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

Уривок на сайті www.bookclub.ua

199,90 грн

Один із найкращих українських
психологічних романів ХІХ століття!
П. Мирний

Повія
Твір величезної
художньої вартості,
один із найкращих
в українській літературі XIX століття!
Нужда та переслідування місцевих багатіїв женуть красуню
Христину з рідного
села на заробітки
в місто. Але й там
дівчина не знаходить
щастя – на неї знов
чекають насильство,
підлість, брехня, що
завдають їй болю
і страждань, штовхають у прірву.
Палітурка, 416 с.,
формат 165х210

Код 8001148
Клубна ціна
Роздрібна ціна

20

99,00 грн
123,80 грн

А. Чайковський

Богданко. За сестрою
Козацька помста
У творах відображена
героїчна боротьба українського козацтва із ворогами. Письменник у захопливих пригодницьких
сюжетах правдиво показує козацькі звичаї, військову тактику, змальовує переконливі образи
мужніх героїв.
Палітурка, 255 c.,
формат 105х165

рядки української
репресованої поезії
Збірка містить твори
яскравих представників
покоління, яке потрапило «під п’яту історії».
Це рядки М. Драй-Хмари,
М. Зерова, О. Ольжича,
О. Теліги, Г. Чупринки,
Є. Плужника, М. Вороного та інших поетів.
Палітурка, 320 c.,
формат 205х265

Код 8001146

Код 8001147
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Розстріляне
Відродження. Золоті

69,90 грн
87,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

59,90 грн
74,90 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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РУБРИКА

Украшение вашей библиотеки!

Ч. Диккенс

Большие надежды
Сборник
Пип рано теряет родителей, и его воспитывает деспотичная
старшая сестра. Все
кардинально меняется,
когда он помогает сбежавшему каторжнику...
Также в сборник вошли
произведения «Колокола», «Скряга Скрудж».
Переплет, 672 с.,
формат 135х205

Код 8001138
Клубная цена
Розничная цена

89,90 грн
112,40 грн

ВСЕГО

11500
грн

за 1 книгу
при заказе
2 и более книг

Б. Пастернак

Доктор Живаго
От лауреата Нобелевской премии!
Близится закат Российской империи. Накануне свадьбы Юрий знакомится с Ларой – она
станет его наваждением
и судьбой... Им предстоит пройти через все
потрясения революции,
Гражданской войны.
Переплет, 496 с.,
формат 150х220

Код 8001142
Клубная цена
Розничная цена

85,00 грн
106,30 грн

С. Есенин

Ф. Достоевский

У. Шекспир

Собрание сочинений

Собрание сочинений

Собрание сочинений

Тонкая лирика, простой и понятный язык, которые трогают
душу! Помимо стихотворений,
в книге представлены поэмы «Анна
Снегина», «Черный человек», «Пугачев» и др., а также проза, статьи,
заметки, автобиографии, письма.

Шедевры мастера психологической прозы!
В издание вошли такие произведения: «Преступление и наказание», «Белые ночи», «Чужая жена и муж под кроватью»,
«Игрок».

Лучшие пьесы лучшего драматурга мира! «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Комедия ошибок»,
«Укрощение строптивой», «Сон
в летнюю ночь», «Двенадцатая
ночь, или Что угодно».

Код 8001145

Код 8001143

Код 8001144

Клубная цена
Розничная цена

125,00 грн
156,30 грн

Клубная цена
Розничная цена

125,00 грн
156,30 грн

Клубная цена
Розничная цена

125,00 грн
156,30 грн

Переплет, 960 с. в каждой книге, формат 135х205

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 21
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ЛИТЕРАТУРА
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Приключения мушкетеров ппродолжаются!
К
Короля
Франции подстерегают враги, сторонники
кардинала готовят заговор, вокруг загадочного
к
человека в железной маске плетутся интриги...
ч
Молодой Людовик ХІV увлечен Луизой де ЛаМ
вальер, которую уже много лет любит виконт де
в
Бражелон, сын Атоса... Д’Артаньян, Атос, Портос
Б
и Арамис не могут остаться в стороне от событий,
которые изменят судьбу Франции!
к

А. Дюма
А

Д
Десять
лет спустя,
иили Виконт де Бражелон. Т. 1 (576 с.)
Код 8001149
К
К
Клубная
цена
Р
Розничная цена

115,00 грн
143,80 грн

Д
Десять
лет спустя,
иили Виконт де Бражелон. Т. 2 (656 с.)
Код 8001150
К
К
Клубная
цена
Р
Розничная цена

ВСЕГО

100

115,00 грн
143,80 грн

Д
Десять
лет спустя,
иили Виконт де Бражелон. Т. 3 (688 с.)

00
грн

Код 8001151
К

за 1 книгу

К
Клубная
цена
Р
Розничная цена

при заказе
3 книг

115,00 грн
143,80 грн

Переплет, формат каждой книги 135х205
П

Серебряный век
русской поэзии

И. Бунин

М. Вовчок

Антоновские яблоки

Три долi

В центре романа – история любви-страсти, история
вечного треугольника. Анна, презрев условности,
отдалась чувству, и свет не простил ей этого. Она
не в силах вести двойную фальшивую жизнь…
Переплет, формат каждой книги 130х205

На рубеже XIX и XX веков русская поэзия пережила новый подъем,
названный Серебряным
веком. Это была эпоха
творческой свободы.
Блок, Брюсов, Ахматова, Мандельштам,
Хлебников, Маяковский,
Есенин, Цветаева стали
гордостью литературы!
Переплет, 320 с.,
формат 135х205

Любовь может быть
легкой, как тополиный
пух, и тяжелой, как удар
колокола в полдень, беззаботной, как полет мотылька, и роковой, как
пламя свечи, жестоко
обжигающей крылья...
Именно о такой любви
пишет в своих рассказах
Иван Бунин.
Переплет, 320 с.,
формат 135х205

Зворушливий і драматичний твір видатної
письменниці, знавця
жіночої душі! Героїні цієї
повісті: три чарівні дівчини – Катря, Маруся й Хима. Кожна з них мріє бути щасливою й коханою,
кожна прагне волі. Та чи
стане в них снаги боротися за свою мрію?
Палітурка, 416 с.,
формат 135х205

Код 8001152 (2 книги)

Код 8001153

Код 8001154

Код 8001155

Я КОМПЛ
ТС

СЫЛАЮ
ВЫ

ТОМ
ЕК

Л. Толстой

Анна Каренина. Т. 1 (459 с.), Т. 2 (384 с.)

Клубная цена
Розничная цена

22

239,00 грн
298,80 грн

Клубная цена
Розничная цена

89,90 грн
112,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

69,90 грн
87,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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РУБРИКА

НОВАЯ СЕРИЯ

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

5500
грн

Код 8001156
01156

В серию вошли популярные
и редко издаваемые произведения
Жангада, или 800 лье по Амазонке
Богатого плантатора обвиняют в преступлении, которого он не совершал.
Времени, чтобы спасти его, почти не осталось… («Жангада, или
800 лье по Амазонке») Капитану огромного корабля не дает покоя тайна
женщины в черном… («Плавающий город»)

Золотоискатели
Трое друзей отправляются на поиски легендарного золотого прииска
(«Золотоискатели») Черный Охотник должен спасти от смертельной
опасности своего названого сына… («Черный Охотник»)
Переплет, 320 с. в каждом томе, формат 135х205

ЛУЧШИЕ АВТОРЫ МИРА
А
В 12 ТОМАХ
1. Ж. Верн

«Жангада, или 800 лье
ье
по Амазонке»
2. Дж. О. Кервуд «Золотоискатели»
3. А. Конан Дойл «Изгнанники»
не»
4. Л. Буссенар
«Без гроша в кармане»
ь»
5. Дж. Ф. Купер «Блуждающий огонь»
ева»
6. Л. Жаколио
«Берег Черного дерева»
7. Т. Майн Рид
«В поиcках белого бизона»
зона»
8. Э. Сальгари
«Священный меч Будды»
удды»
9. Р. Стивенсон «Похищенный, или Приключения
Дэвида Бэлфура»
10. Ф. Марриет
«Корабль-призрак»
11. Дж. Конрад
«Прыжок за борт»
12. Г. Р. Хаггард
«Перстень царицы Савской»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СЕРИЮ – ЭТО ВЫГОДНО!
ЭКОНОМИЯ: Первые 2 тома по цене 55,00 грн
Цена каждого очередного тома 55,00 грн
УДОБСТВО: Повторять заказ не нужно! Очередные 2 тома подписки
вы получаете автоматически в середине квартала по почте, с курьером
либо выкупаете в ближайшем магазине Клуба. Сроки выкупа серийных
томов в магазинах указаны на с. 82
ПРЕИМУЩЕСТВА: Бонус 20 грн на покупку товаров из следующего каталога.
Специальные цены на товары из рубрик «Рекомендуемая Клубом книга»
и «Книжная копилка». Выкупая очередные тома серии, вы выполняете свои
клубные обязательства и участвуете в розыгрышах ценных призов
Внимание! Стоимость подписки в будущем может незначительно изменяться
в зависимости от изменения стоимости материалов и услуг на производство серии

03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 23

РОЗЫГРЫШ!
при оформлении
подписки

20
шт.

дорожный
чемодан
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РУБРИКА
РОМ
РОМАНЫ

Цікаво й глибоко, як романи Володимира Лиса!

А. Цінцірук

Коло Елу
ДИПЛОМ ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ
«КОРОНАЦІЯ СЛОВА»!
Вербове коло Елу для Ганни-Софії буде
не просто дивиною з далекого хутору. Воно
подарує життя їй, забравши на замін при
пологах у її матері. Воно майже століття
котитиметься її життям – стежками дитинства, бруківкою окупованого міста, подвір’ям
Львівської політехніки, де вона зустріне свого
чоловіка...
Застигне, проводжаючи далеко з України
втікачів-оунівців, гойднеться у далеких афганських пісках, забравши сина, і збереже
серед полум’я та попелу Майдану улюбленого
онука… У переддень свого дев’яностоліття
львів’янка вирушить у подорож дзвінким
трамваєм по місту своєї пам’яті, а коло Елу
зробить новий оберт…
Палітурка, 192 с., формат 120х170

Багряний рейд
У загоні УПА Максиму
не довіряють. Бо він –
колишній радянський
диверсант, східняк. Його групу відправляють
у глибокий тил радянських військ. Максим
знає, що серед бійців
є його особистий ворог. Вони потрапляють
у засідку, і...
Палітурка, 288 с.,
формат 135х205

Код 8001158

Код 8001157
Клубна ціна
Роздрібна ціна

А. Кокотюха

45,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

57,40 грн

54,90 грн
68,60 грн

К. Гольке

Ч. Белфор

Е. М. Вайсман

Спасая Амели

Парижский архитектор

Сливове дерево

Много лет назад Лена пообещала подруге, умирающей в концлагере, позаботиться о ее детях...
Но чтобы отыскать близнецов, ей придется раскрыть
тайны, которые она хранила всю жизнь!
Переплет, 336 с., формат 135х205

Лето 1939-го. Жена офицера СС боится, что муж
избавится от их глухой
с рождения дочери Амели. Она умоляет подругу помочь и вывезти ее
дочь из нацистской Германии. Так начинается
невероятно трогательная история о спасении
малышки Амели.
Переплет, 400 с.,
формат 135х205

Оккупированный нацистами Париж. Предприниматель предлагает
архитектору Люсьену
деньги за разработку
тайных убежищ для евреев. Люсьен оказывается перед непростым
выбором. Но он профессионал, и поставленная
задача – это вызов...
Переплет, 448 с.,
формат 130х200

1 000 000 примірників
продано у світі!
Крістіна закохалася
в Ісаака. Але восени
1938-го Німеччина змінюється під впливом
гітлерівського режиму.
Бачитися з коханим Ісааком не можна. Заради
кохання Крістіна пройде
крізь жахіття Дахау...
Палітурка, 512 с.,
формат 130х200

Код 8001159

Код 8001160

Код 8001161

Код 8001162

Р. Х. Бэлсон

Исчезнувшие близнецы

Клубная цена
Розничная цена

24

69,90 грн
87,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

69,90 грн
87,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

175,00 грн
218,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

199,00 грн
248,80 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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РУБРИКА
ИСТОРИЧЕСКИЕ РОМАНЫ

Никто не уйдет от судьбы...

Э. Сетон-Томпсон

Р. Линдон

Рольф в лесах

Соколиная охота

6 произведений в книге!
Открывает сборник
повесть «Рольф в лесах» – захватывающая
история приключений
подростка и его мудрого наставника-индейца.
В книгу также вошли
рассказы «Красношейка», «Бинго», «Вулли»
и другие.
Переплет, 320 с.,
формат 135х205

Четыре белоснежных
кречета – такова цена
выкупа из турецкого
плена. Чтобы найти
этих птиц, Валлону
и его спутникам предстоит долгий и опасный
путь. Враги подстерегают на каждом шагу,
и именно среди них Валлон встретит любовь...
Переплет, 816 с.,
формат 135х205

Код 8001164

Код 8001163

Клубная цена
Розничная цена

54,90 грн
68,60 грн

Клубная цена
Розничная цена

119,90 грн
149,90 грн

М. Моран

И. Эдхилл

Последняя
принцесса Индии

Наследница
царицы Савской

М. Хаффи

Сита становится телохранительницей юной
принцессы Лакшми Баи.
Рожденная для неги
и роскоши, принцесса
станет живой богиней
мести, и Сита будет ее
верной подругой.
Но у каждой из них своя
дорога к счастью…
Переплет, 352 с.,
формат 135х205

Царица Савская искала в покоях Соломона
не только любовь. Ее
привело пророчество
великой богини... Козни
жен Соломона вынудили царицу Юга покинуть
дворец, но с собой она
увезла самое драгоценное сокровище...
Переплет, 512 с.,
формат 135х205

Захватывающий исторический роман в лучших традициях Вальтера
Скотта и Александра Дюма!
Когда от руки неизвестного убийцы погиб брат Беобранда, юноша поклялся отомстить. Он отправился на поиски кровного врага. Беобранд
видит варварство и жестокость воинов, которых он считал друзьями,
и благородные поступки врагов. Среди бесконечных боев он превращается из мальчишки с фермы в сильного, ловкого и бесстрашного
воина. Меч в его руке – грозное оружие. Однако сможет ли он поднять
меч, если узнает, что убийца брата – из его рода?
Переплет, 416 с., формат 135х205

Код 8001166
Клубная цена
Розничная цена

68,90 грн
86,10 грн

Код 8001167
Клубная цена
Розничная цена

85,90 грн
107,40 грн

Меч дьявола

Код 8001165
Клубная цена
Розничная цена

89,90 грн
112,40 грн

1 год

2 года

3 года

5 лет

10 лет

80 грн90

76 грн40

71 грн90

67 грн40

62 грн90

Отрывок на сайте www.bookclub.ua

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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Р
РОМАНЫ
ОМАН
ОМ
АНЫ
Ы

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

49

90
грн

при заказе
еще 2 кодов
по полной
стоимости

Эпоха
бесстрашных
рыцарей
и прекрасных дам

И. Карус

Тайна Северного креста
Начало XV века. Краков. Рыцарь Раймонд
де Клер швырнул стальную перчатку под
ноги обидчику – пану Янеку, оскорбившему
его сеньора, герцога Бургундского.
Скрестились со звоном мечи. Бойцы были
равны по силе и искусству, но вот Янек
оступился и упал… «Пощади его» – вдруг
услышал Раймонд женский крик. Синеглазая девушка протянула к нему руки. В этот
момент он понял, что за ее улыбку готов
отдать жизнь.
Теперь Раймонд должен завоевать сердце
прекрасной панны и выйти живым из Грюнвальдской битвы…
Переплет, 240 с., формат 135х205

Код 8001168
Клубная цена
Розничная цена

Т. Хилленбранд

Охота за темным
эликсиром
Овидайя Челон потерял все свои деньги,
но не утратил надежду
и тягу к приключениям!
Он и еще четверо авантюристов отправляются
в рискованное путешествие в Османскую империю. Но смогут ли они
вернуться оттуда?
Переплет, 464 с.,
формат 135х205

Код 8001169

59,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

74,90 грн

79,90 грн
99,90 грн

Самый популярный цикл
любимой писательницы!
С. Вилар

Светорада Золотая
Код 8001170
Клубная цена
Розничная цена

65,90 грн
82,40 грн

Светорада Янтарная
Ю. Опільський

Код 8001172
Клубная цена
Розничная цена

65,90 грн
82,40 грн

Светорада Медовая
Код 8001171
Клубная цена
Розничная цена

ВСЕГО

5990
грн

за 1 книгу
при заказе
2 и более книг

26

65,90 грн
82,40 грн

Древняя Русь. Светорада,
дочь cмоленского князя, –
самая завидная невеста. Даже
Олег Киевский просватал ее
для своего воспитанника Игоря. Но захочет ли княжна идти
за него? Ведь запал ей в душу
совсем другой…
Переплет, 464 с. в каждой
книге, формат 135х205

Ідоли падуть
Золотий лев
Дві повісті про часи
Київської та Галицько-Волинської держав.
У першій відтворена
боротьба князя Володимира за прийняття
християнства. У другій
розповідається про спротив Данила Галицького
нападам ворогів.
Палітурка, 304 c.,
формат 130х200

Код 8001173
Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,90 грн
124,90 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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РУБРИКА

Удивительная история о великой
женщине, изменившей мир
Д. Гудвин

ЭКРАНИЗ
АЯ

СШТАБН
МА

ИЯ
АЦ

Виктория: роман о юной королеве
ЭКРАНИЗИРОВАНО! Это захватывающая и драматичная история
о королеве Виктории – такой, какой вы ее не знали…
Ранним июньским утром 1837 года ей сообщили, что теперь она –
правительница Великобритании. Ей было всего восемнадцать. Никто
не верил, что робкая Александрина Виктория сможет править страной. Полагали, что она станет марионеткой в руках властной матери.
Но юная королева знала, что делать. Прежде всего, она отказалась
от ненавистного имени. Теперь она – королева Виктория! А потом
перенесла покои подальше от матери и начала удивительно быстро
осваивать тонкости управления страной.
Все твердили, что она должна стать женой двоюродного брата, принца
Альберта, но он казался ей таким скучным…
Переплет, 416 с., формат 135х205

Код 8001174
Клубная цена
Розничная цена

79,90 грн
99,90 грн

Отрывок на сайте www.bookclub.ua
1 год
90

71 грн

2 года
90

67 грн

3 года
90

63 грн

5 лет

10 лет

90

55 грн90

59 грн

Чим вона підкорила султана?
О. Назарук

Роксоляна

Ш. Мелек

Ш. Мелек

Кёсем-султан

Кёсем-султан

Величественный век

Дорога к власти

Настоящая история
Кёсем-султан интереснее, чем сериал! Анастасия оказалась в гареме
наследника престола
Ахмеда. Она была верной подругой, участницей
всех его затей. Но однажды Ахмед заметил, как
прекрасны ее глаза...
Переплет, 320 с.,
формат 135х205

Теперь она могущественная Кёсем-султан.
Больной, полубезумный
султан во всем вторит
ее словам, а для его наследника, сына лучшей
подруги, она уважаемая
«тетушка Кёсем». Но ее
будущее далеко не безоблачно…
Переплет, 352 с.,
формат 135х205

Дружина султана,
горда і прекрасна, –
ім’я Роксоляни було
на вустах у всієї Європи.
Юній Настусі передбачали, що буде в неї
два весілля, але один
чоловік, і ходитиме вона в золоті та діамантах, але руки її будуть
омиті кров’ю. Пророцтво здійснилося: вона
потрапила у гарем
султана Сулеймана.
Її надзвичайна краса
і душевна доброта зачарували повелителя.
Настуся стала найвпливовішою жінкою
у його імперії.
Палітурка, 416 с.,
кол. вклейки,
формат 135х205

Код 8001175

Код 8001176

Код 8001177

Клубная цена
Розничная цена

55,90 грн
69,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

65,00 грн
81,30 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

85,00 грн
106,30 грн

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 27
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ИСТОРИЧЕСКИЕ РУБРИКА
РОМАНЫ

Полювання на загублений скарб
А. Криштальський

Десять гріхів
Макс завжди відчував, що його стара набридла теща має у минулому
якусь таємницю. Та лише недавно паралізована жінка випадково прохопилася про заховану десь на подвір’ї скриньку із золотом. Її, передчуваючи смерть, колись під час війни, заповіла своїм подругам красуня
Ривка. Та, шукаючи скарб, Макс розкопає під вікном людські кістки.
І якби це була єдина з моторошних тіней минулого чотирьох луцьких
дівчат, можливо, нічого б і не сталося…
Палітурка, 272 с., формат 120х170

Код 8001178
Клубна ціна
Клуб
Розд
Роздрібна
ціна

49,90 грн
62,40 грн

ЛИШЕ
Чорноморець, матінко

4490

2 романи в книжці!
Накотилася на Україну хвиля фашистських
військ, а потім червона повінь. За право вільно жити на своїй землі б’ється Чорноморець,
та незримий ворог уже іде за ним. Чи буде
доля привітною до нього? І чи вдасться легендарному воякові порятувати кохану?
Також до книжки увійшов роман «Заступниця».
Палітурка, 320 с., формат 135х205

грн

за 1 книжку
при замовленні
2 книжок

Код 8001179
Клубна ціна
Роздрібна ціна

49,90 грн
62,40 грн

Національні бестселери!
В. Шкляр

Залишенець
Чорний Ворон (432 с.)
Немов круки злетілися на українську землю більшовики, аби
розвалити заможні господарства, а часом і забрати життя.
Отаман Чорний Ворон починає боротьбу з НКВС. Він зміг
урятувати кохану жінку. Але
чи побачить колись її знову?

Р. Iваничук

В. Чемерис

Четвертий вимір
Шрами на скалі

Марина – цариця
московська

Коли три її брати загинули в боях з радянськими військами,
тендітна Маруся взяла
до рук зброю і стала
отаманом козацького
загону. Вона вміла
любити й ненавидіти.
Та хто врятує її?

Автора нагороджено
Національною премією
Т. Шевченка! Роман
«Четвертий вимір» розповідає про долю Миколи
Гулака, друга і соратника
Кобзаря. У романі «Шрами на скалі» майстерно
описані останні роки Івана Франка.
Палітурка, 448 c.,
формат 135х205

Марина Мнішек, польська графиня, вісімнадцятирічна дочка воєводи
з українського Самбора
з Карпат, волею випадку
стала царицею і жоною
двох царів тих лихих часів, які на Русі прозвали
Смутними, а її – царицею
Смути.
Палітурка, 704 c.,
формат 135х205

Код 8001181

Код 8001182

Код 8001183

Код 8001180
Клубна ціна
Роздрібна ціна

59,90 грн
74,90 грн

Маруся (320 с.)

Палітурка, формат
кожної книжки 135х205

28

Клубна ціна
Роздрібна ціна

59,90 грн
74,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,90 грн
124,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

119,00 грн
148,80 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА
РУБРИКА

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ
Очень люблю детективы Кокотюхи! Читаются
на одном дыхании. Всегда с нетерпением жду
его новых остросюжетных романов!
Игорь, г. Киев

Э. Уоллес

Э. Уоллес

Зеленая мамба

Паутина преступлений

Легендарный мистер
Ридер не ищет славы,
но не оставляет преступникам шанса! В этот раз
ему придется поломать
голову, чтобы отыскать
неуловимого фальшивомонетчика, разоблачить
охранника, ограбившего банк, и обезвредить
опасную банду.
Переплет, 480 с.,
формат 135х205

Мистер Ридер не так
знаменит, как Пуаро,
но дела раскрывает виртуозно! Поиски сбежавшего преступника приводят сыщика к воротам
таинственного замка...
(«Король страха»)
Мистер Ридер расследует грандиозную аферу...
(«Человек-тень»)
Переплет, 512 с.,
формат 135х205

Код 8001184

Код 8001185

Клубная цена
Розничная цена

85,90 грн
107,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

ЭКОНОМИЯ

10%
при заказе

2 и более
книг

85,90 грн
107,40 грн

А. Кокотюха

Пророчество (288 с.)
Цвет зла

С. Гэссон

19 произведений
мастеров хоррора!
Всю жизнь Стелла провела на острове, храня
тайну. Какие странные
гости приходят к ней
по ночам? («Плес»)
Бет боялась пошевелиться, чтобы убийца
не заметил ее... («Бег
бешеных псов»)
Переплет, 464 с.,
формат 135х205

Кошка, которая
все видела

Код 8001191 (рус.)
Код 8001192 (укр.)
Клубная цена
Розничная цена

89,90 грн
112,40 грн

Детектив Джим оставил работу. Теперь его
камера для секретной
съемки отправляется
к сыну Бруно. Эта камера, прикрепленная
к ошейнику кошки,
станет уликой в деле
об убийстве соседки.
Но кошка исчезла...
Переплет, 272 с.,
формат 135х205

Код 8001189
Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Пророчица предсказала смерть бизнесмену –
а на утро нашли его тело... За расследование
взялся бывший опер
Сергей. Его лучший
друг погиб при попытке
задержать подозреваемого в этом убийстве.
Теперь для Сергея дело
чести найти убийцу! Когда ворожка сказала, что
его ждет скорая смерть,
Сергей понял, что разгадка близка…

Код 8001186
Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Чужие скелеты (256 с.) Легенда
Когда Антон открыл о Безголовом (240 с.)
дверь в погреб, полученного в наследство
дома, он обомлел!
Оказывается, в довесок
к дому ему достался…
труп неизвестного мужчины!

Лариса решила отдохнуть в уютном городке.
Но в первый же день
на площади нашли
обезглавленное тело.
А вечером она видит
фигуру… без головы!

Код 8001188

Код 8001187

Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

47,90 грн
59,90 грн

Переплет, формат каждой книги 135х205
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Вбивця хоче грати
Відмовитись
неможливо...
Д. Коул

Лялька
КНИГА-ШОК! Детектив Натан Вольф був
переконаний, що знає про злочини все.
Але це видовище вразило його. У порожній
кімнаті під стелею він побачив моторошну
фігуру, зшиту із шести людських тіл, як творіння Франкенштейна… Колишня напарниця просить Вольфа допомогти знайти
вбивцю, і він погоджується. Не тільки через
те, що потрібно за будь-яку ціну врятувати
майбутніх жертв злочинця. Він дає згоду
ще й тому, що вказівний палець жахливої
маріонетки спрямований на його вікно…
Палітурка, 384 с., формат 135х205

Код 8001190
Клубна ціна
Роздрібна ціна

1 рік

2 роки

50

76 грн

20

72 грн

85,00 грн
106,30 грн
3 роки
00

68 грн

5 років 10 років
70

63 грн

50

59 грн

Г. Честертон,
А. Конан Дойл и др.

Послание из тьмы
Кого выдумал Конан
Дойл, кроме Холмса,
а Мэри Шелли – помимо Франкенштейна?
Способны ли произведения Джека Лондона напугать до дрожи
в коленях? Открывайте
книгу, если не боитесь
узнать правду!
Переплет, 416 с.,
формат 135х205

Код 8001193
Клубная цена
Розничная цена

77,50 грн
96,90 грн

Мистические детективы
C. Пономаренко

Ловушка в Волчьем
замке (320 с.)
Предсказано, что ни один мужчина рода Вилкасов не доживет до старости, а Григорий
и до ближайшего дня рождения… Он приглашает племянника жены навестить его.
Но приехав, Тимош становится
подозреваемым, ведь Григорий
действительно погибает...

И. Лобусова

А. Гарасим

Код 8001194

Короли Молдаванки

Борги нашого життя

Глеб не верил в черную
магию… На похоронах
тещи он узнает, что
та была ведьмой, а ведьмы просто так из жизни
не уходят. С Глебом начинают происходить жуткие события. Но не магия
играет его судьбой...

Молодой следователь
Володя приступает к работе в Одессе. Здесь
находят изуродованные
трупы богачей – у всех
отрезаны пальцы. Одесситы убеждены: виновен
убийца по кличке Людоед. Володя вместе
со старым следователем берется за дело.
Переплет, 416 c.,
формат 130х205

Головний герой опиняється у колекторському
відділі банку. Ця робота
викликає в нього внутрішній конфлікт і разом із напарником він
стає на шлях боротьби
за справедливість. Вони
хочуть покращити світ,
не переймаючись при
цьому законами...
Палітурка, 208 c.,
формат 135х205

Код 8001195

Код 8001196

Код 8001197

Клубная цена
Розничная цена

55,90 грн
69,90 грн

Седьмая свеча (368 с.)

Переплет, формат
каждой книги 135х205

30

Клубная цена
Розничная цена

55,90 грн
69,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

85,90 грн
107,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

95,00 грн
118,80 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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Фото любезно предоставлено автором

РУБРИКА

Сергей БАКШЕЕВ –
популярный автор остросюжетных
романов. Поклонники жанра
с нетерпением ждут его новых
книг с лихими поворотами сюжета,
динамичными расследованиями
и непредсказуемым финалом!
С. Бакшеев

Похищение со многими
неизвестными (240 с.)
Дерзкие грабители, прикрываясь именем следователя
Елены Петелиной, опустошают банковские ячейки. Банкир
не может заявить об ограблении, потому что здесь хранился воровской общак. В отчаянии он похищает Петелину
и передает ее вору в законе. Тот шантажом вынуждает
следователя взяться за поиски, а руководство неожиданно
поручает ей вести это дело. Расследование становится
смертельно опасным, ведь среди своих есть предатель…

Код 8001198
Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Неуловимые
тени (240 с.)

Опасная
улика (288 с.)

Бумеранг
мести (288 с.)

Убийца расправляется с чиновниками
прямо в их кабинетах. И оставляет рядом фото с героем
фильма – Глебом
Жегловым… Петелина понимает, что
убийца – кто-то свой.

Следователя Елену
Петелину шантажом
принуждают уничтожить улики по делу
сына генерала. Ее
бывший муж разорен, а друг обвинен
в преступлении.
И Елена идет на риск.

Захвачена дочь бизнесмена. Полицейские уверены, что
операция под их полным контролем, но…
Во время штурма похититель и заложница погибают, а выкуп
исчезает...

Код 8001200

Код 8001199

Код 8001201

49,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

62,40 грн

49,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

62,40 грн

Переплет, формат каждой книги 135х205
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49,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

62,40 грн
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ЛУЧШАЯ ЦЕНА

5990
грн

при заказе
еще 2 кодов
по полной
стоимости

Права
на экранизацию
приобрел Спилберг!

С. Л. Грэй

Темные горизонты
МИРОВОЙ ХИТ! В лучших традициях
А. Хичкока и С. Кинга!
В дом Марка и Стеф ворвались вооруженные грабители… После той ночи они
решают уехать и оставить все беды позади.
Но отпуск в Париже обернулся кошмаром. Обещанные апартаменты оказались
мрачной квартирой в заброшенном доме.
Единственная соседка на глазах Марка
и Стеф выбрасывается из окна...
Вернувшись в Кейптаун, Марк и Стеф
не могут отделаться от ощущения – призрачные тени преследуют их. Что-то зловещее из парижской квартиры теперь
поселилось в их собственном доме…
Кто затеял с ними эту опасную игру?
Переплет, 288 с., формат 135х205

Код 8001202
Клубная цена
Розничная цена

А. Перес-Реверте

Шкіра для барабана
У комп’ютері Папи Римського хакер залишає
повідомлення про церкву, яка «вбиває, щоб захистити себе». Розслідуючи цю справу, отець
Кварт занурюється у хитросплетіння церковної
політики й бізнесу. Які
темні пристрасті ховаються за стінами храмів?
Палітурка, 608 c.,
формат 135х170

Код 8001203

69,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

87,40 грн

109,00 грн
136,30 грн

Тайная история старого кукольника
Л. Пайпер

Кукольник
Адам Кулаков, владелец
компании по производству игрушек, оказался
на крючке у шантажиста. И он не единственный в семье, у кого есть
тайны…
В 1944 году в Освенциме врач Аркадий Кулаков стал свидетелем
чудовищных преступлений доктора Менгеле.
Ради улыбки обреченной девочки, рискуя
жизнью, он смастерил
первую куклу. И вынужден был сделать роковой выбор… Историю
деда знают все в семье. Но что утаил старый кукольник? И кто
он на самом деле?
Переплет, 272 с.,
формат 135х205

Код 8001204
Клубная цена
Розничная цена

32

65,00 грн
81,30 грн

М. Хемлін

М. Бюссі

Дізнавач

Літак без неї

Повоєнні роки. Чернігів.
Вбито молоду жінку Лілю. Слідство доручено
працівнику міліції Михайлу Цупкому. Убивцю,
нібито, знайдено, справу закрито. Але Цупкий
не вважає, що слідство
закінчено. Те, з чим він
стикається, здається йому містичною пригодою...
Палітурка, 384 c.,
формат 130х200

СВІТОВИЙ
БЕСТСЕЛЕР!
Ким виявиться дитина,
яка вижила після падіння
літака? Дві сім’ї ведуть запеклу боротьбу за неї. Вісімнадцять років по тому
детектив, який знайшов
розгадку, вбиває себе,
лишивши зошит з деталями розслідування.
Палітурка, 544 c.,
формат 140х205

Код 8001205

Код 8001206

Клубна ціна
Роздрібна ціна

159,90 грн
199,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

165,00 грн
206,30 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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Кращі бестселери
від короля жаху!
С. Кінг, П. Страуб

Чорний дім
Містечко нажахане викраденнями дітей – їхні тіла змушують згадати
вбивцю-канібала... Детектив Джек Сойєр зрозумів: це справа не людських рук. Діти знаходили смерть у Чорному домі. Але останній із викрадених ще живий. І це погана новина. Це означає, що мисливці Багряного
короля знайшли того, кого шукали. Джек мусить піти у Палаючі землі
і вивести звідти хлопця – поки не пізно…

Код 8001226
Клубна ціна
Роздрібна ціна

149,00 грн
186,30 грн

1 рік

2 роки

3 роки

5 років 10 років

134 грн10 126 грн60 119 грн20 111 грн70 104 грн30

Уривок на сайті www.bookclub.ua
Талісман
Території – містичне місце, де кожна
людина має Двійника. Саме туди прямує
Джек, аби знайти загадковий Талісман,
який врятує життя його матері. Проте
на Територіях вона є могутньою Королевою! Але що ж коїтиметься в реальному
світі в цей час?

Код 8001228
Клубна ціна
Роздрібна ціна

149,00 грн
186,30 грн

Палітурка, 800 с. у кожній книжці,
формат 135х205

Невигадана історія,
в реальність якої
важко повірити!
А. Рослунд, С. Тунберґ

Брати. Зв’язок з присмаком крові

Дж. Бакен

Три заложника
От классика
шпионского романа!
Тайный агент отошел
от дел и обосновался
с любимой далеко от
города. Но однажды
его находят. У посетителей одна-единственная
просьба: помочь освободить заложников...
Переплет, 384 с.,
формат 130х200

Код 8001207 (рус.)
Код 8001208 (укр.)
Клубная цена
Розничная цена

159,90 грн
199,90 грн

Темні фігури були ніби зіткані із сутінок. Охоронець секретного складу зброї їх не помітив.
Та й не міг. Вони вивчили кожен його рух,
кожен крок. Усе відбулося блискавично.
Нічну тишу розірвав вибух…
Тепер три брати мають стільки зброї, що
її вистачить на маленьку армію. Віднині
навіть суперсучасна охорона банку не зупинить їх. Адже з дитинства вони засвоїли
жорстокий урок: тільки гроші можуть дати
волю, тільки один одному вони можуть
довіряти. Вони розумні, холоднокровні
й жорстокі.
Швеція шокована зухвалими пограбуваннями. Хвиля жаху накрила країну. Але три
брати забули, що в них є і четвертий – Джон.
Він єдина людина, яка може впізнати їх.
І він – детектив, якому наказано вистежити
і зупинити невловиму банду…
Палітурка, 512 с., формат 135х205

КРАЩА ЦІНА

8500
грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повною
вартістю

Код 8001423
Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,90 грн
124,90 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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Подарункове видання!
Ф. Герберт

Дюна
Розкішно ілюстрована класика фантастики!
Пол Атрід – нащадок одного з Великих
Домів – разом зі своєю сім’єю переселяється на пустельний Арракіс. Найголовніша
речовина планети, яку також називають
Дюною, – прянощі. Від них залежить життя
всієї Імперії...
Палітурка, 656 с., ч/б іл. та кол. вклейки,
закладка-лясе, формат 150х225
Клубна ціна
др
ц
Роздрібна
ціна

А. Беляев

Человек-амфибия
Голова профессора
Доуэля

Код 8001210

235,00 грн
293,,80 грн
р

Ученый, чтобы излечить
мальчика, пересадил
ему жабры акулы…
Прошли годы. Ихтиандр,
спасая прекрасную Гуттиэре, оказался в опасности… Также в книгу
вошли произведения
«Звезда КЭЦ» и др.
Переплет, 704 с.,
формат 135х205

5 років 10 років

Код 8001211

211 грн50 199 грн70 188 грн00 176 грн20 164 грн50

1 рік

2 роки

3 роки

Клубная цена
Розничная цена

92,00 грн
115,00 грн

Б. Хеннен

Небеса в огне
Т. 1 (544 с.)
Т. 2 (412 с.)

Я КОМПЛ
ТС

СЫЛАЮ
ВЫ

Всем поклонникам
эпического фэнтези!
Война миров продолжается! Договор, заключенный альвами
и девантарами, нарушен. Всему виной
лед мечты, который
может исполнить
любое желание. Нет
в мирах того, кто не
хотел бы завладеть
им! Эльфийка Нандалее ищет лед, чтобы
помочь маленькому
сыну. А бессмертный
Аарон готов воспользоваться им, чтобы
навсегда изгнать демонов! Кто останется
победителем в смертельной битве?
Переплет, формат
каждой книги 135х205

Код 8001502 (2 книги)

ТОМ
ЕК

230,00 грн

Клубная цена
Розничная цена

34

287,50 грн

С. Кінг

С. Кінг

Куджо

Чотири після півночі

ЕКРАНІЗОВАНО!
Чотирирічний Тедді
разом з матір’ю виявився зачиненим у поламаній машині наодинці
з величезним псом, що
захворів на сказ. Колишній добряк Куджо
тепер жадає крові тих,
хто випадково опиниться на його шляху…
Палітурка, 352 с.,
формат 135х205

Чотири новели! Лише
заснувши, можна врятуватися зі світу, що пожирають ленґоліери…
Лише в таємному вікні
можна побачити, ким
є вбивчий витвір фантазії… Лише пригадавши
похований у підсвідомості жах, можна здолати абсолютне зло…
Палітурка, 928 с.,
формат 135х205

Код 8001213

Код 8001214

Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

130,00 грн
162,50 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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Продовження історії відьмака!

Один із найпопулярніших циклів
фентезі!
Ці твори видані 20 мовами, їх читають
мільйони прихильників у світі!
Пригоди відьмака знайшли відображення у трьох комп’ютерних іграх!

ЕКОНОМІЯ

20%

при замовленні

2 і більше
книжок

А. Сапковський

Відьмак. Володарка озера (576 с.)
Зеленоока Цірі продовжує пошуки Ґеральта і Йеннефер, вона стрибає поміж світами в пошуках відповідних часу й місця. У рідному світі Цірі, далеко в майбутньому, є ті, які прагнуть допомогти їй виконати
призначене. Німуе – Володарка Озера – залучає силу
снячих, щоб з’ясувати суперечливі моменти легенди
про відьмака й відьмачку та спрямувати Призначення
у правильному напрямку. А тим часом іде війна між
Нільфгардом й нордлінгами. І невідомо, що чекатиме
на відьмака, його друзів і знайомих у кінці шляху…

Код 8001215
Клубна ціна
Роздрібна ціна

119,00 грн
148,80 грн

Уривок на сайті www.bookclub.ua

Відьмак. Останнє
бажання (288 с.)

Відьмак. Меч
Відьмак. Кров
призначення (368 с.) Ельфів (320 с.)

Код 8001220

Код 8001219

Код 8001217

Клубна ціна
,00 грн
Роздрібна ціна
98,80 грн

Клубна ціна
,00 грн
Роздрібна ціна
98,80 грн

Клубна ціна
,00 грн
Роздрібна ціна
98,80 грн

Відьмак. Час
Погорди (320 с.)

Відьмак. Хрещення
вогнем (384 с.)

Відьмак. Вежа
Ластівки (480 с.)

Код 8001216

Код 8001218

Код 8001221

Клубна ціна
,00 грн
Роздрібна ціна
98,80 грн

Клубна ціна
,00 грн
Роздрібна ціна
98,80 грн

Клубна ціна
,00 грн
Роздрібна ціна
98,80 грн

79

79

79

79

79

79

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

У кожній книжці – карта світу відьмака на форзаці
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РУБРИКА

ВЕЛИКИЕ СЫЩИКИ
И ВЕЛИКИЕ МОШЕННИКИ

НОВАЯ СЕРИЯ

ПЕРВЫЕ ДВА ТОМА
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

5500
грн

Код 8001224

12 КНИГ ОТ МАСТЕРОВ ДЕТЕКТИВА

Лучшая коллекция историй
о преступлениях и расследованиях
Похищенное письмо
Произведения основателя детективного жанра! В книгу вошли «Тайна
Мари Роже», «Колодец и маятник»,
«Черный кот», «Делец», «Похищенное
письмо» и другие истории. Их сюжеты
интригуют и будоражат воображение!

Арсен Люпен –
джентльмен-грабитель
Обаятельному и благородному
мошеннику часто приходится выступать
в роли детектива, распутывая ужасные
загадки преступного мира и приходя
на помощь невинным жертвам.

Переплет, 288 с. в каждом томе, формат 115х170

1. Э. А. По
«Похищенное письмо»
2. М. Леблан
«Арсен Люпен –
джентльмен-грабитель»
3. О. Генри
«Благородный жулик»
4. Г. К. Честертон
«Неразрешимая загадка»
5. Р. Стивенсон
«Клуб самоубийц»
6. «Нат Пинкертон –
король сыщиков»
7. Э. Уоллес, Ч. Диккенс
«Преступники-сыщики»

8. Ф. Хьюм
«Безмолвный дом»
9. О. де Бальзак
«Темное дело»
10. А. Дюма
«История знаменитых
преступлений»
11. А. Конан Дойл,
Ч. Диккенс,
У. Коллинз
«Три короткие истории
из жизни сыщиков»
12. Э. У. Хорнунг
«Раффлс, взломщиклюбитель»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СЕРИЮ – ЭТО ВЫГОДНО!
ЭКОНОМИЯ: Первые 2 тома по цене 55,00 грн
Цена каждого очередного тома 55,00 грн
УДОБСТВО: Повторять заказ не нужно! Очередные 2 тома подписки
вы получаете автоматически в середине квартала по почте, с курьером
либо выкупаете в ближайшем магазине Клуба. Сроки выкупа серийных
томов в магазинах указаны на с. 82
ПРЕИМУЩЕСТВА: Бонус 20 грн на покупку товаров из следующего
каталога. Специальные цены на товары из рубрик «Рекомендуемая Клубом
книга» и «Книжная копилка». Выкупая очередные тома серии, вы выполняете
свои клубные обязательства и участвуете в розыгрышах ценных призов

РОЗЫГРЫШ!
при оформлении
подписки

50
шт.

металлический
термос
БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА любым способом
при заказе от 250 грн! С. 83
36
*
Внимание! Стоимость подписки в будущем может незначительно изменяться
в зависимости от изменения стоимости материалов и услуг на производство серии
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Книжки-сенсації, які продані у світі мільйонними
накладами! Вони прищеплюють новий погляд на світ!
Завжди мріяли трохи покапостити та наробити дурниць? Нарешті трапилася
нагода! Не бійтесь експериментувати! Розірвати сторінку? Будь ласка! Більше
заборон не існує! Малюйте,
ріжте, клейте, розфарбовуйте, рвіть шаблони і перетворюйте ці книжки на джерело
творчої енергії.

РУБРИКА
РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ДОСУГ

Бестселери Кері Сміт сприяють розвитку
креативності й стають джерелом натхнення!

Тисячі записів

Це не книга (224 с.)
Код 8001294

55,00 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

68,80 грн

Знищ цей
щоденник (224 с.)

Безлад

Код 8001291

Код 8001292

49,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

62,40 грн

Кишеньковий
сміттяр (208 с.)

(224 с.)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Код 8001293

49,90 грн
62,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

49,90 грн
62,40 грн

Обкладинка, ч/б іл. в кожній книжці, формат 130х200

Екстремальна розмальовка Кербі Розанеса!
Імаджиморфія
Киньте виклик
своїй уяві!

Збережіть для нащадків дорогоцінні спогади найрідніших людей і розпочніть справжній літопис свого
роду! Пам’ятні дати, згадки про подорожі, родинне
дерево за поколіннями, рецепти сімейних страв,
тексти улюблених пісень та календар сімейних свят –
усе, що ви хотіли б зберегти для дітей та онуків.
Палітурка, 92 с., ч/б іл., закладка-лясе,
формат 245х245

Автор пропонує поринути у надзвичайний світ чудернацьких образів,
фантазій, закликає
дати волю своїй уяві
та бажанням і за допомогою кольорових
олівців вивільнити
свою творчу енергію
на папері.
Ця розмальовка із
чудернацькими деталями зацікавить людину будь-якого віку.
Адже головне, щоб
ваш характер, ваш
настрій співпадали
з сюрреалістичними
малюнками автора.
Обкладинка,
96 с., ч/б іл.,
формат 265х265

Код 8001501

Код 8001139

Родинний альбом

Клубна ціна
Роздрібна ціна

145,00 грн
181,30 грн

125

Клубна ціна
,00 грн
Роздрібна ціна 156,30 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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РУБРИКА
КУЛИНАРИЯ

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

5000
грн

при заказе
еще 2 кодов
по полной
стоимости

Деревенская
кухня: простые
и вкусные блюда
в сковороде
и горшочке
Множество подробных пошаговых
рецептов деревенской кухни, которые
напомнят вам вкус
блюд, приготовленных в настоящей печи. Блюда из овощей,
грибов, рыбы, мяса,
птицы, а также десерты прямо на сковороде.
Переплет, 96 с., цв. ил.,
формат 170х245

Код 8001232

59,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

74,90 грн

Пісні страви
Обирайте, що приготувати корисного та смачного! Борщ з квасолею
чи крем-суп із броколі,
овочевий плов чи пюре
з прянощами, гречану кашу з грибами чи пшоняну
з курагою, голубці з грибами чи фаршировані
печериці, млинці з бананами чи запечені груші.
Обкладинка, 48 с.,
кол. іл., формат 160х230

Код 8001233 (укр.)
Код 8001234 (рос.)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

44,90 грн
56,10 грн

1 000 блюд от салатов
до десертов
для праздников
и на каждый день!
Порадуйте родных густой солянкой, мясом
в золотистой хрустящей панировке, сытными блюдами из круп,
нежнейшими запеканками, тающими во рту
десертами и нежной
выпечкой!
Переплет, 320 с.,
формат 135х205

Код 8001235
Клубная цена
Розничная цена

47,90 грн
59,90 грн

Запекаем в духовке,
рукаве, мультиварке,
на гриле
250 рецептов
для мяса, рыбы, овощей

Аппетитные рулеты

Жарим, тушим, варим, выпекаем в мультиварке

Мясные. Рыбные. Грибные. Овощные. Сырные
Разнообразие вкуснейших рулетов к празднику,
ежедневному обеду или ужину, пикнику! Рулеты
из куриного или свиного мяса, фарша или бекона
с зеленью, овощными или печеночными паштетами.
Переплет, 128 с., цв. ил., формат 170х245

В мультиварке можно готовить практически все, что
душе угодно: блюда из мяса, супы, каши и пловы,
блюда на пару, ароматную выпечку, джемы и многое
другое. И самое главное – мультиварка не требует
вашего постоянного присутствия на кухне!
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 175х250

Использование этих
рецептов поможет хозяйкам экономить время и силы и при этом
разнообразить меню
вкусными и полезными
блюдами.
Переплет, 128 с., цв. ил.,
формат 170х245

Код 8001236

Код 8001237

Код 8001231

Клубная цена
Розничная цена

38

69,90 грн
87,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

89,00 грн
111,30 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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Выпекаем без муки
Хлеб, булочки, пироги, пицца, оладьи, печенье
Полезная, аппетитная и оригинальная выпечка!
• Меренговый торт • Манно-творожные и финиковые пироги • Овсяные медовики • Пасхальный
морковный кекс • Кукурузные кексы с сосисками.
Переплет, 80 с., цв. ил., формат 170х245

Код 8001239
Клубная цена
Розничная цена

55,00 грн
68,80 грн

Львівські
пляцки і торти. Прості і не дуже
Пироги на любой вкус
Закусочные и сладкие
пироги! • Быстрый пирог
с курицей • Киш с мясом
• Пирог с грибами • «Лодочки» с помидорами
• Заливной пирог с рыбой • Морковный пирог
• Шоколадный брауни
• Апельсиновый кекс
• Пышная шарлотка
• Маковая бабка.
Обложка, 48 с., цв. ил.,
формат 160х230

Код 8001241 (рус.)
Код 8001242 (укр.)
Клубная цена
Розничная цена

44,90 грн
56,10 грн

Домашние сладости
и конфеты
Делаем сами
Сделайте дома «Птичье
молоко» и «Рафаэлло»,
любимые с детства
конфеты «Коровка»
и «Ириска», нежный
зефир и желейные
конфеты, прозрачные
леденцы на палочках,
ореховую нугу, козинаки, грильяж и др.
Переплет, 144 с., цв. ил.,
формат 175х250

Пляцки – традиційні солодощі Західної України – це неймовірно цікавий,
красивий та смачний вид випічки, у якому вдало поєднуються різноманітні
коржі, начинки, креми та прошарки. У книжці наведені як традиційні
пляцки, які господині готують уже десятиліттями, так і нові авторські.
Вони стануть прикрасою святкового столу або приємним доповненням
до чашки кави. Це вироби з пісочними або бісквітними коржами: ванільними, горіховими, маковими, шоколадними і неймовірно смачними
кремами: сметанковими, сирними, масляними, заварними.
• Пісочний пляцок з чорносливом • «Рижик» • Сметанник з вишнями
• Королівський пляцок «Три начинки» • Варшавський яблучник тощо.
Палітурка, 96 с., кол. іл., формат 170х245

Код 8001240
Клубна ціна
Роздрібна ціна

69,90 грн
87,40 грн

1 рік

2 роки

3 роки

5 років 10 років

62 грн90

59 грн40

55 грн90

52 грн40

Код 8001243
Клубная цена
Розничная цена

65,00 грн
81,30 грн

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
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РУБРИКА
КУЛИНАРИЯ

ДЛ
ІДЕЯ Я П

Большая
книга запеканок
РОЗКІШНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ!
Традиційні рецепти народної кухні
та обрядових страв! Подані вони
за порами року та готуються із сезонних продуктів. Борщі та юшки,
рибні, м’ясні, овочеві, грибні страви,
вареники, млинці, пироги, коржики,
шинки, ковбаси... А ще традиційна
кутя та паски!
Палітурка, 192 с., кол. іл.,
формат 220х300

Запеканки – одно из любимых и несложных
в приготовлении блюд!
Из мяса и субпродуктов,
свежей или консервированной рыбы, творога,
свежих или замороженных овощей и грибов,
фруктов и орехов – в книге собрано более 700 самых вкусных рецептов.
Переплет, 320 с.,
формат 135х205

Код 8001244

Код 8001245

Українське застілля
КРАЩА ЦІНА

25000
грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повною
вартістю

279,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Клубная цена
Розничная цена

349,90 грн

54,50 грн
68,10 грн

ВСЕГО

8000
грн

за 1 книгу
при заказе
2 книг

750 лучших блюд
для снижения
уровня сахара

Закуски и десерты из заварного теста
Эклеры, профитроли, буше
Испечь идеальные эклеры и профитроли с этой
книгой очень легко благодаря пошаговым рецептам
и иллюстрациям. А на их основе можно приготовить
множество закусок и десертов!
Переплет, 80 с., цв. ил., формат 170х245

Код 8001250
Клубная цена
Розничная цена

40

55,00 грн
68,80 грн

Вкус Азии: кухни
Китая и Японии

Французская кухня

Код 8001246

Код 8001247

Клубная цена
Розничная цена

89,90 грн
112,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

89,90 грн
112,40 грн

Блюда на любой вкус! • Экзотические роллы, сашими и утка по-пекински • Изысканные суфле и запеканки, парфе и крамбли, пирожные и муссы и др.
Переплет, 72 с. в каждой книге, цв. ил.,
формат 205х205

Множество салатов,
закусок, соусов, первых
и вторых блюд, десертов, выпечки и напитков. Они снизят уровень
сахара в крови, избавив
от риска возникновения
опасного недуга, и все
это без дорогостоящих
таблеток!
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Код 8001258
Клубная цена
Розничная цена

58,90 грн
73,60 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua

03-37_Hud_Cat_2017_2_2_!.indd 40

07.04.2017 14:57:23

РУБРИКА
КУЛИНАРИЯ

Деликатесы своими руками!
• Правила выбора сырья и специй
• Технологии вяления, горячего и холодного копчения
• Необходимые инструменты и приспособления

Домашняя кухня на каждый день
Кулинарный ежедневник
С этим ежедневником вам больше не придется раздумывать, что же приготовить сегодня. Достаточно
просто заглянуть в холодильник, открыть нужный
раздел книги и приступать!
Переплет, 352 с., формат 135х205

Код 8001230
Клубная цена
Розничная цена

52,90 грн
66,10 грн

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

5000
грн

при заказе
еще 2 кодов
по полной
стоимости

Закусочные и сладкие
пироги, пирожки,
тарты, киши
Открытые и закрытые
Перед ароматом домашней выпечки не устоит
никто! Множество рецептов пирогов, закусочной и сладкой
выпечки из песочного,
слоеного, дрожжевого,
бисквитного теста с разными начинками.
Переплет, 80 с., цв. ил.,
формат 170х245

Код 8001252
Клубная цена
Розничная цена

44,90 грн
56,10 грн

Блюда
на открытом огне
Разнообразьте меню
для пикника! Приготовьте на открытом огне свиные ребрышки, кулеш,
плов по-узбекски, крылышки в остром маринаде, люля-кебаб, шурпу,
картофель в беконе,
шашлык из грибов,
стейк из лосося и др.
Обложка, 48 с., цв. ил.,
формат 160х230

Код 8001253 (рус.)
Код 8001254 (укр.)
Клубная цена
Розничная цена

44,90 грн
56,10 грн

Заготавливаем птицу, мясо, рыбу
Копчение, консервирование, вяление, приготовление колбас
С этой книгой вы сможете самостоятельно в домашних условиях приготовить из мяса, птицы и рыбы аппетитные деликатесы. В ней вы найдете множество рецептов вкусных консервов, аппетитных копченостей
и ароматных колбас на любой вкус. Также здесь приведены секреты
опытных кулинаров и советы по хранению мясных и рыбных заготовок.
• Бастурма • Варено-копченая колбаса • Салями • Колбаса с тмином
• Колбаски «охотничьи» • Литовская домашняя колбаса • Копченый
рыбный рулет • Консервы из курицы с яблоками • Индейка в желе
• Копченый лосось с лимоном • Свиная тушенка • Бычки в томате и др.
Переплет, 352 с., формат 135х205

Код 8001251
Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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РУБРИКА
КУЛИНАРИЯ

З. Ивченко

Домашнее мороженое
Яркий вкус детства! Проверенная классика и неожиданные
эксперименты: клубничное, малиновое, шоколадное, черничное,
творожное, овсяное, морковное, тыквенное. И даже с темным пивом!
Потрясающие десерты, фруктовые сорбеты, замороженные йогурты
у
р
и еще множество вкусных
кондитерских
фантазий.
В этой книге вы найдете
мороженое на любой вкус
и цвет! Простые и доступные
рецепты из натуральных ингредиентов. Удивительные
сочетания и яркие краски.
Великолепные иллюстрации
и советы автора помогут
создать аппетитные десерты и порадовать родных
домашним мороженым.
Переплет, 112 с., цв. ил.,
формат 170х245

1 год

2 года

3 года

5 лет

10 лет

Код 8001255

67 грн50

63 грн70

60 грн00

56 грн20

52 грн50

Клубная цена
Розничная цена

Раздельное питание

Домашняя консервация
ация
Аппетитные заготовки на зиму! Цукини в томате,
аджика с яблоками, лечо, салат из баклажанов,
маринованные опята, кабачковая икра, моченые
яблоки, конфитюр из груш, сливовый джем и др.
Обложка, 48 с., цв. ил., формат 160х230

Код 8001256 (рус.)
Код 8001257 (укр.)
Клубная цена
Розничная цена

42

44,90 грн
56,10 грн

75,00 грн
93,80 грн

Путь к здоровью
и активному долголетию

Тающие пироги
и кексы с жидкой
начинкой

Все знают, что раздельное питание очень
полезно, а книга убедит
вас, что это еще и очень
вкусно! Приготовьте
нежный картофель
с тмином, пикантный
салат из апельсина
и моркови, тушенные
с яблоками грибы и др.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Выпечка с жидкой
начинкой – это настоящее наслаждение! Приготовить ее совсем несложно. • Шоколадный
фондан • Яблочный кейк
• Ванильная тарталетка
с цукатами и множество
других вкусных и красивых блюд.
Переплет, 80 с., цв. ил.,
формат 170х245

Чтобы приготовить
восхитительные десерты из этой книги, вам
не придется возиться
с тестом. • Торт «Три
шоколада» • Йогуртовый торт с желе • Клубничный пудинг • «Птичье
молоко» • Пирожное
«Картошка» • Парфе
с ягодами и др.
Переплет, 128 с., цв. ил.,
формат 170х245

Код 8001249

Код 8001259

Код 8001260

Клубная цена
Розничная цена

62,90 грн
78,60 грн

Клубная цена
Розничная цена

55,50 грн
69,40 грн

Торты и пирожные
без выпекания

Клубная цена
Розничная цена

69,00 грн
86,30 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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РУБРИКА

Крапива, щавель,
подорожник, сныть,
черемша, ботва
Лучшие рецепты
к столу и впрок
Дикорастущие травы
уже много веков используются в лечебных
и питательных целях.
Блюда, приготовленные по рецептам книги,
улучшат здоровье и разнообразят рацион.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Жарим, запекаем, тушим, варим
Разнообразные супы, ароматные праздничные блюда, аппетитные котлеты и куриные
оладьи, недорогие оригинальные блюда
из куриных потрошков – все самое вкусное
собрано под одной обложкой. Курятина отварная, тушеная и жареная, изделия из куриного фарша и даже фаршированная курица – и к обеденному столу, и к празднику!
Гибкий переплет, 80 с., цв. ил.,
формат 170х245

Код 8001227

65,90 грн
82,40 грн

64,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

1 год

Код 8001225
Клубная цена
Розничная цена

Лучшие блюда из курицы
и потрошков

40

58 грн

81,10 грн

2 года
10

55 грн

3 года
90

51 грн

5 лет

10 лет

60

45 грн40

48 грн

Мясные и рыбные
консервы
Делаем сами!
Подробно и понятно
описаны технология
и тонкости приготовления различных домашних заготовок: гуляша
из говядины, тушенки
из утки, кролика в собственном соку, заливной
свинины, курицы в желе, пряной сельди и др.
Переплет, 288 с.,
формат 135х205

Код 8001238
Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Праздничные салаты. Вкусно и красиво

Вино, самогон, пиво, настойки, наливки

Более 120 праздничных салатов с мясом, рыбой,
морепродуктами, грибами, овощами и фруктами
с разнообразными заправками. Оформите салат
в виде грозди винограда, ананаса, ромашки, маски
и даже часов – и такое блюдо украсит любое застолье!
Переплет, 128 с., цв. ил., формат 170х245

Варим, гоним, настаиваем

Код 8001248

Код 8001229

Клубная цена
Розничная цена

75,00 грн
93,80 грн

Более 500 рецептов! • Домашний кагор • Клубничное вино • Рябиновый самогон • Липовая медовуха • Тминная водка • Ежевичная ратафия • Виски
с дымком • Запорожское пиво • Ликер «Бенедиктин».
Переплет, 320 с., ч/б ил., формат 135х205
Клубная цена
Розничная цена

43,00 грн
53,80 грн

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
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РУБРИКА

УЗОРЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ

НОВАЯ СЕРИЯ

Чудесный подарок мастерицам
Карточки удобны в работе

ПЕРВЫЕ ДВА НАБОРА
ПО ЦЕНЕ ОДНОГО

5500
грн

Код 8001261

Цветочные композиции + Геометрические орнаменты
Забудьте о книгах со схемами, которые захлопываются в самый неподходящий момент! С набором карточек вы сможете целиком отдаться
любимому хобби!
На качественной плотной бумаге вы увидите не только узоры вышивки –
всегда под рукой будут и расшифровки к цветным схемам в натуральную
величину, и общий рисунок того, что получится в результате, и удобно
размещенный на одной карточке раппорт для вышивания, который теперь
не нужно будет выбирать на общей схеме.
24 цветные карточки в каждой папке, формат 145х210

ЛУЧШАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УЗОРОВ
В 12 НАБОРАХ
1. Цветочные
композиции
2. Геометрические
орнаменты
3. Бордюры
4. Животные
5. Ягоды и фрукты

6. Праздничные мотивы
7. Бабочки и птицы
8. Народные узоры
9. Монохромные узоры
10. Детские мотивы
11. Алфавит и буквы
12. Миниатюры

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА СЕРИЮ – ЭТО ВЫГОДНО!
ЭКОНОМИЯ: Первые 2 набора по цене 55,00 грн
Цена каждого очередного набора 55,00 грн
УДОБСТВО: Повторять заказ не нужно! Очередные 2 набора подписки
вы получаете автоматически в середине квартала по почте, с курьером либо
выкупаете в ближайшем магазине Клуба. Сроки выкупа серийных наборов
в магазинах указаны на с. 82
ПРЕИМУЩЕСТВА: Бонус 20 грн на покупку товаров из следующего каталога.
Специальные цены на товары из рубрик «Рекомендуемая Клубом книга»
и «Книжная копилка». Выкупая очередные тома серии, вы выполняете свои
клубные обязательства и участвуете в розыгрышах ценных призов

РОЗЫГРЫШ!
Ш
Ш!
при оформлении
подписки

шкатулка
10
ия250 грн! С. 83 шт.44
дляпри
рукоделия
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА любым способом
заказели
от
*

Внимание! Стоимость подписки в будущем может незначительно изменяться
44
в зависимости от изменения стоимости материалов и услуг на производство серии
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РУБРИКА
ДЛЯ
ХОЗЯИНА И ХОЗЯЙКИ

Браслеты из паракорда

Цветы из бисера
Уникальный букет
Создайте очаровательные цветы, так похожие на настоящие! При
их плетении используются обычные нитки – бисеринки плотно
прилегают друг к другу,
и ваши изделия выглядят более натурально.
Даются пошаговые
инструкции и фото.
Обложка, 64 с., цв. ил.,
формат 200х275

Оригинальное яркое украшение и одновременно удивительно практичная вещь,
которая станет просто незаменимой в поездках и путешествиях. Книга научит вас
плести красивые и необыкновенно прочные браслеты из паракорда.
Такое украшение удивит самых искусных
ценителей прекрасного! Различные типы
вязки, необычные плетения, интересные
комбинации цвета и техник. Вы сможете
сделать мужские, женские и детские украшения, которые выделят их обладателей!
Гибкий переплет, 80 с., цв. ил.,
формат 170х245

Код 8001262
Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Код 8001263
Клубная цена
Розничная цена

45,90 грн
57,40 грн

Плетем коврики
из ткани
Изготовленные своими руками коврики
сделают дом уютным.
Для работы понадобятся лишь лоскуты
тканей, которые вы получите из ненужных вещей, и толстый крючок.
Вы справитесь с любой
моделью, даже если
у вас нет опыта вязания.
Переплет, 48 с., цв. ил.,
формат 170х245

Код 8001267
Клубная цена
Розничная цена

42,50 грн
53,10 грн

Уютные тапочки,
сапожки, носочки
для всей семьи

Вяжем чудесные
шали, платки,
косынки от угла

Даже если весь ваш
опыт вязания – это незаконченный шарф, книга
все исправит. Она предлагает модели носочков
из квадратов, связанных
всего на двух обычных
спицах! Пошаговое описание процесса вязания,
сборки и отделки!
Гибкий переплет, 48 с.,
цв. ил., формат 170х245

Подробное описание
от первой воздушной
петли до отделки, точные схемы и порядок
выполнения всех элементов с понятными рисунками. Связать шаль,
платок, косынку сможет
даже начинающая рукодельница!
Переплет, 64 с., цв. ил.,
формат 170х245

Код 8001266

Код 8001265

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Узоры для вязания спицами и крючком
700 популярных и редких, простых и сложных,
ажурных и объемных узоров для вязания спицами
и крючком! Кружевные, обычные, со скрещенными
петлями, косы, резинки, квадратные мотивы, каракуль, жаккард, энтрелак и др.
Переплет, 224 с., цв. ил., формат 170х245

Код 8001264
Клубная цена
Розничная цена

89,90 грн
112,40 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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РУБРИКА
ДЛЯ ХОЗЯИНА И ХОЗЯЙКИ

Цветы из бумаги и салфеток
Изысканные украшения
для праздника и интерьера

Квілінг. Напівоб’ємні
композиції

Бумага позволяет прекрасно имитировать цветы. Они могут быть маленькими или большими, неотличимыми
от натуральных или совершенно фантастическими, собранными в букеты
или корзины! Изысканные цветы, сделанные по пошаговым советам книги,
украсят интерьер, дополнят упаковку
подарка, подойдут для оформления дня
рождения, витрины магазина. Каждая
модель снабжена подробными фотографиями.
Переплет, 80 с., цв. ил., формат 145х220

Чудові маленькі
шедеври з паперу!
Зробити запропоновані в книжці композиції з різних паперових спіралей зможуть
як дорослі, так і діти.
А допоможуть у цьому
покрокові інструкції
та фотографії.
Обкладинка, 64 с., кол. іл.,
формат 160х235

Код 8001270
Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Код 8001268 (укр.)
Код 8001269 (рос.)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

39,90 грн
49,90 грн

Вышиваем бисером
иконы и картины

Скатерти. Подушки. Покрывала. Картины

Старовинні українські узори
для вишивання хрестом

Салфетка, расшитая розами-паутинками, вышитая
сумочка для драгоценностей, сетка с васильковыми
цветами, объемные цветы из лент – от этих и других
моделей книги невозможно отвести глаз!
Переплет, 128 с., цв. ил., формат 205х265

Кольорові схеми узорів різних регіонів України.
Дізнайтеся, що символізують вишиті калина, мак,
листя хмелю, пава, сонце, зірки тощо.
Палітурка, 144 с., крейд. папір, кол. іл.,
формат 205х265

По цветным схемам
из книги вы легко повторите любой проект.
Вышитые иконы: Господь Вседержитель,
ангел-хранитель, «Неувядаемый цвет» и др.
Вышитые картины: городской пейзаж, ваза
с маками, розовый сад,
котенок и др.
Переплет, 128 с., цв. ил.,
формат 170х245

Код 8001273

Код 8001272

Код 8001271

Вышивка лентами

Клубная цена
Розничная цена

46

115,00 грн
143,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

109,90 грн
137,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

55,50 грн
69,40 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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РУБРИКА

Превращаем ненужное в полезное!

Основы кирпичной кладки
Детально изложены этапы работы с кирпичом, пено-,
газо- и керамзитобетоном. • Инструменты и расчет
материала • Укладка фундамента и заливка отмостки • Виды кирпичной кладки и армирование • Кладка
арок, вентиляционных каналов • Расшивка швов.
Переплет, 224 с., ч/б ил., формат 135х205

Код 8001279
Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Золотые советы
хозяюшки

Правила дорожнього
руху України

Чтобы получить срочный совет или упростить
ежедневную работу
по дому, достаточно
просто раскрыть книгу.
• Какие продукты и чем
можно заменить в рецепте • Как удалить
пятна • Как избавиться от вредителей сада
и огорода и др.
Переплет, 320 с., ч/б ил.,
формат 135x205

з ілюстраціями основних
положень. 2017

Код 8001281

Код 8001283 (рос.)

Клубная цена
Розничная цена

44,90 грн
56,10 грн

• Закон про національну поліцію в Україні
• Зміни в КУпАП • Запровадження штрафних
балів для автомобілістів
• Зміни порядку стягнення штрафів.
Обкладинка, 72 с., кол. іл.,
формат 140х200

М б
Мебель
и садовые украшения
из автомобильной резины
Подробные описания, иллюстрации и чертежи научат вас, как из автошин
разного размера изготовить наколенники для работы, основу для парников,
дровницу, огородную борону, основу для дренажной ямы, летний душ,
бассейн, фонтан, безопасные нескользящие садовые дорожки, качели,
садовые скульптуры и мебель для сада и мастерской! В дело пойдут покрышки, камеры и автомобильные диски! Справочные таблицы подскажут,
как их характеристики применять с пользой для себя и природы!
Переплет, 288 с., цв. вклейки, формат 135х205

Код 8001280

Клубная цена

54,90 грн

Код 8001282 (укр.)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

29,90 грн
37,40 грн

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
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РУБРИКА
ДЛЯ ХОЗЯИНА И ХОЗЯЙКИ

Я КОМПЛ
ТС

СЫЛАЮ
ВЫ

ТОМ
ЕК

Делаем сами коптильни, грили,
мангалы, уличные печи

Полная энциклопедия домашнего
мастера. Строительство. Электричество

Точные чертежи и подробные инструкции!
Вы сделаете из камня, кирпича, бетона,
железных элементов очаг, дворовой камин, мангал, гриль или печь-барбекю.
Переплет, 320 с., ч/б ил., формат 135х205

Водоснабжение. Гидроизоляция
Утепление. Сварочные работы
Как проложить проводку, установить сантехнику, утеплить стены, осушить подвал и др.
Переплет, 384 с., ч/б ил., формат 135х205

Схемы, иллюстрации и инструкции!
• Готовые проекты: садовый домик, каркасный дом • Проекты террасы, веранды с указанием размеров • Заборы и изгороди.
Обложка, 128 с. в каждой книге, ч/б ил.,
формат 125х200

Код 8001284

Код 8001287

Код 8001285 (3 книги)

Клубная цена
Розничная цена

52,50 грн
65,60 грн

Клубная цена
Розничная цена

Комплект «Наша дача»

59,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

74,90 грн

49,50 грн
61,90 грн

Печи, камины, бани, сауны

Сварочные работы

Секреты раннего урожая

Советы автора проверены
на личном опыте!
• Как действовать во время
аварий и вооруженных конфликтов • Как сделать укрытие, найти воду и пищу • Как
развести костер • Как подать
сигнал о помощи и др.
Переплет, 320 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Практические рекомендации
по строительству и обустройству! • Подробные чертежи,
правила кладки и эксплуатации • Дымовыводящие
устройства, отделка, текущий
и капитальный ремонт • Гидро- и термоизоляция • Выбор
материалов и др.
Обложка, 320 с., ч/б ил.,
формат 130х200

Благодаря пособию вы сможете самостоятельно выполнять все сварочные работы.
• Ручная дуговая, газовая
сварка, электродуговая резка
• Особенности сварки разных
металлов, швы и соединения
• Изготовление ворот, мангалов, лестниц и др.
Переплет, 352 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Все о парниках, теплицах
и подготовке семян

Код 8001289

Код 8001288

Код 8001286

Код 8001278

Учебник по выживанию
в экстремальных ситуациях

Клубная цена
Розничная цена

48

49,90 грн
62,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

35,00 грн
43,80 грн

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Эта книга научит всем азам
тепличного хозяйства. Вы сможете выбрать конструкцию теплицы, правильно подготовить
почвенные смеси для грядок,
а также узнать правила полива,
удобрения и защиты растений.
Переплет, 368 с.,
формат 135х205
Клубная цена
Розничная цена

55,00 грн
68,80 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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РУБРИКА
ДЛЯ
ХОЗЯИНА И ХОЗЯЙКИ

2017

2017

Разведение и выращивание кур
Разведение и выращивание уток
Разведение и выращивание индюков

Я КОМПЛ
ТС

ТОМ
ЕК

Я КОМПЛ
ТС

Комплект «Энциклопедия
птицеводства»

ТОМ
ЕК

Я КОМ

В книгах представлены все этапы ухода за домашней птицей: курами, утками, индоутками, гусями,
индюками, перепелками, цесарками.
Разведение птицы – наиболее популярная отрасль
животноводства.
В изданиях подробно описаны рационы питания, включая нормы и объемы, условия содержания в любом
фермерском подворье. Вы узнаете • как выбрать породу
птицы: мясную, яичную, мясо-яичную • обустроить поСЫЛАЮ
ВЫ
мещения для содержания птиц и площадки для выгула
• вырастить здоровый молодняк, учитывая особенности
инкубации яиц и кормления птенцов.
Даны также советы по использованию продукции.
Много внимания уделяется рекомендациям по профилактике и лечению различных заболеваний
Разведение птицы – наиболее популярная отрасль животноводства. В книгах преддомашней птицы.
все этапы ухода за домашней птицей: курами, утками, индоутками, гусями,
Обложка, 144 с. в каждой книге, ч/б ил., ставлены
СЫЛАЮ
ВЫ перепелками,
индюками,
цесарками.
формат 125х200
Подробно описаны рационы питания, включая нормы и объемы, условия содержания
Код 8001274 (3 книги)
в любом фермерском подворье. Вы узнаете • как выбрать породу птицы: мясную,
Обложка, 144 с. в каждой книге,
Клубная цена
69,90 грн
яичную, мясо-яичную • обустроить помещения для содержания птиц и площадки
ч/б ил., формат 125х200
87,40 грн
Розничная цена
для выгула • вырастить здоровый молодняк, учитывая особенности инкубации яиц
Код 8001274 (3 книги)
и кормления птенцов.
Клубная цена
69,90 грн
Даны также рекомендации по использованию продукции. Много внимания уделяется
87,40 грн
Розничная цена
рекомендациям по профилактике и лечению различных заболеваний домашней птицы.

Универсальный календарь
садовода-огородника

Умный виноградник
без хлопот

Полный справочник
пчеловода

Кролики. Разведение

Календарь работ в саду и огороде составлен с учетом фаз
Луны. • Планирование мест посадки и обработка почвы • Виды
удобрений • Защита от заморозков • Способы борьбы с сорняками, вредителями и болезнями
• Сбор и хранение урожая.
Переплет, 240 с.,
формат 135х205

Советы для выращивания
винограда в нашем климате!
• Современные сорта • Методы ускоренного формирования
винограда • Размножение и посадка • Уход за виноградником, подготовка к заморозкам,
защита от вредителей и др.
Переплет, 352 с., ч/б ил.,
формат 135x205

• Приемы содержания и разведения пчел • Особенности
ульев и самостоятельное
их создание • Сбор и заготовка
меда, воска, прополиса и др.
• Обзор медоносных растений
• Подготовка пчел к зимовке
• Болезни пчел и их лечение.
Переплет, 416 с., ч/б ил.,
формат 135х205

• Выбор породы в зависимости от ваших условий • Особенности содержания • Схемы
крольчатника, советы по его
обустройству • Подбор корма
• Уход за молодняком • Переработка мяса и меха • Расчет
рентабельности содержания.
Переплет, 128 с., цв. ил.,
формат 175х250

Код 8001290

Код 8001277

Код 8001276

Код 8001275

Клубная цена
Розничная цена

44,90 грн
56,10 грн

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Выращивание. Содержание

Клубная цена
Розничная цена

43,20 грн
54,00 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ОРОВЬЕ

Простая вода возвращает здоровье!
Вода – добрый
целитель
Издание объяснит, как
приготовить «золотую» и «серебряную»,
«живую» и «мертвую»
воду, обогатить ее
щелочами, кислотами,
кислородом, активировать кремнием и шунгитом. Даются советы
народной и традиционной медицины для
избавления от многих
острых и хронических
заболеваний с помощью отваров и настоев,
купания и закаливания,
ванн и обливаний, компрессов и обертываний.
Переплет, 288 с.,
формат 135х205

Код 8001298
Клубная цена
Розничная цена

Чеснок и лук
от семи недуг

Свекла

Чеснок и лук содержат
витамины, эфирные
масла, органические
кислоты и важнейшие
микроэлементы. Книга
поможет справиться не
только с простудами,
но и с расстройствами
пищеварения, кожными
недугами, нормализовать обмен веществ.
Обложка, 160 с.,
формат 125х200

Свекла избавит от бессонницы и неврозов,
победит заболевания
сердечно-сосудистой
системы и желудочно-кишечного тракта, очистит организм
и улучшит состояние
кожи и волос! Рецепты
целебных блюд, секреты сокотерапии и др.
Обложка, 160 с.,
формат 125х200

Код 8001306

Код 8001305

Клубная цена
Розничная цена

50

Эликсир здоровья

39,90 грн
49,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

49,90 грн

В книге рассказано о современных нетрадиционных
способах снятия боли. • Природные анальгетики
и фитотерапия • Аккупунктура и точки, избавляющие
от болей • Помощь при головной и зубной боли,
болях в ногах и др.
Переплет, 224 с., формат 135х205

Код 8001299
Клубная цена
Розничная цена

64,90 грн
81,10 грн

Справочник
здравомыслящих
родителей. Рост

БОНУС!
БОНУ
УС!

и развитие. Анализы
и обследования
Питание. Прививки
Бестселлер доктора
Комаровского!
Ответы на самые разнообразные вопросы
родителей даются в доступной и легкой форме.
Обложка, 400 с., ч/б ил.,
формат 170х210
Клубная цена
Розничная цена

Карточки
для коррекции
зрения

Как снять очки за 10 занятий без операции
Самые действенные методики улучшения зрения
Э. Аветисова, М. Норбекова, П. Брэгга, средства
народной медицины. Тесты позволят выявить
заболевания глаз на ранней стадии.
Переплет, 320 с., ч/б ил.,
формат 135х205 + 10 карточек

Код 8001300

Код 8001303

39,90 грн

Быстрое избавление от всех видов боли

129,00 грн
161,30 грн

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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Денні ПЕНМАН – доктор біохімії і науковий журналіст,
постійний автор The Daily Mail, BBC, The Independent
і New Scientist. Кваліфікований учитель медитації
й геніальний науковець, він, як ніхто інший, зробив багато
для розвитку сучасної науки.

Мистецтво дихати
Вам здається, що дихати – це просто робити вдих і видих?
Ми й не помічаємо, як робимо це… Одначе автор запевняє, що все геть
не так. Це доводить людина, яка одного разу впала з величезної висоти,
але вижила, змусивши себе… дихати.
Мистецтво правильно дихати навчить вас не перевантажуватися
та заспокоюватися в найкритичніші моменти – воно дасть вам
змогу почуватися здоровим
і щасливим. Опанувавши це мистецтво, ви збагнете, що завдяки
правильному диханню можна робити дивовижні речі – позбутися
хронічного болю чи впоратися зі
стресом. Спробуйте зупинитися
в шаленому вирі життя, зробіть
повільний глибокий вдих – ну от,
ви майже опанували мистецтво
дихати.
Палітурка, 128 с., кол. іл.,
формат 140х215

Код 8001500
Клубна ціна
Роздрібна ціна

89,90 грн
112,40 грн

ПО ВЕРСИ
ЕР

ТСЕ
БЕС ЛЛ

THE
NEW YORK
TIMES
И

и

Лечебное питание

Б. Болотов

Бесценные советы
Великой Ванги

Тактика победы
над раком

Проверенные рецепты
нетрадиционной медицины, а также лечебного питания, с помощью
которых Ванга исцелила
многих людей. Рекомендации провидицы
помогут вам и вашим
близким побороть различные недуги!
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Болотова называют
величайшим ученым
современности. Он
совершил переворот
в методах изучения организма человека! В книге
вы найдете материалы
по теории рака, а также
многочисленные рекомендации и рецепты.
Обложка, 224 с.,
формат 125х200

Излечение без медикаментов – главный
тибетский секрет, который теперь становится
доступным каждому.
• Советы по лечению
астмы, геморроя, диабета, импотенции и др.
• Тибетский массаж
• Лекарственные растения и др.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Семь столпов здоровья

Код 8001313

Код 8001315

Код 8001304

Код 8001314

Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Тайны тибетской
медицины

Клубная цена
Розничная цена

64,90 грн
81,10 грн

50-ДНЕВНЫЙ ПЛАН ЗДОРОВЬЯ!
Эта книга, основанная на жизненном и профессиональном опыте доктора Колберта, раскрывает
основные принципы здоровья и потребностей организма. Вам по силам обрести крепкое здоровье!
Обложка, 424 с., формат 145х210
Клубная цена
Розничная цена

190,00 грн
237,50 грн

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
Cat_2-2017-2_50-84.indd 51
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Все современные лекарственные
средства в одной книге
Большой
универсальный
справочник
лекарственных
препаратов
Содержит 5 000 наименований лекарственных средств
отечественного и зарубежного производства. Приведена
полная информация
о фармакологических
свойствах, показаниях
к применению и дозах,
побочных эффектах,
противопоказаниях.
Алфавитный указатель
поможет быстро найти
нужное лекарство.
Переплет, 512 с.,
формат 135х205

Код 8001311
Клубная цена
Розничная цена

Домашние мази,
бальзамы, настои
от варикоза
и заболеваний опорнодвигательного аппарата

Активированный
уголь – вместо
докторов

76,90 грн
96,10 грн

Яблочный уксус для
лечения заболеваний

Недуги отступают перед
силой испытанных целительских и знахарских средств! Мази,
бальзамы, настои для
избавления от болезней
вы легко изготовите
в домашних условиях.
Переплет, 288 с.,
формат 135х205

Проверенные рецепты
народной медицины,
советы врачей! Активированный уголь незаменим при отравлениях,
метеоризме, дисбактериозе, аллергиях и других болезнях. А еще он
активно используется
в косметических целях!
Обложка, 160 с.,
формат 125х200

С помощью яблочного
уксуса можно избавиться от многих заболеваний. В этой книге
представлены лекарственные и кулинарные
рецепты с яблочным
уксусом. Вы узнаете
о его полезных свойствах и научитесь их
использовать.
Обложка, 160 с.,
формат 125х200

Код 8001309

Код 8001308

Код 8001307

Клубная цена
Розничная цена

52

62,90 грн
78,60 грн

Клубная цена
Розничная цена

39,90 грн
49,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

Народная медицина
и правильное
питание при лечении
щитовидной железы
Исчерпывающая информация о диагностике,
причинах и лечении
распространенных заболеваний щитовидной
железы. Здесь собраны
десятки рецептов блюд,
рекомендованных при
различных болезнях.
Обложка, 160 с.,
формат 125х200

Эти знания могут спасти
вам жизнь! Книга знакомит с азами первой
доврачебной помощи
при несчастных случаях, обострениях или
внезапной болезни.
Значительное внимание уделяется диагностике и лечению детских
заболеваний.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Код 8001316

Код 8001302

Клубная цена
Розничная цена

39,90 грн
49,90 грн

49,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

64,90 грн
81,10 грн

Алоэ и каланхоэ

Каша – пища наша

Лучшие рецепты
здоровья

Лечимся и очищаем
организм
с помощью круп

О том, как растениялекари помогут бороться с недугами, расскажет эта книга. Вы
выясните, как их выращивать, что делать при
том или ином заболевании, а также как применять эти целебные растения в косметологии.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Код 8001312

39,90 грн

Первая медицинская
помощь

Клубная цена
Розничная цена

65,90 грн
82,40 грн

Лечение болезней
почек, стабилизация
давления, нормализация веса, выведение
шлаков, повышение потенции – далеко не все
примеры полезного
действия каш. Лечение
доступно и безопасно!
Обложка, 160 с.,
формат 125х200

Код 8001320
Клубная цена
Розничная цена

39,90 грн
49,90 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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Советы официальной и народной
медицины
Здоровый
позвоночник
Скажи «нет»
боли в спине

В издании вы найдете подробное описание рецептов
приготовления мазей, настоев, отваров, компрессов
из трав, глины, меда, а также заговоры от сглаза,
всякой напасти, злых слов, порчи и разных хворей.
Переплет, 320 с., формат 135х205

Книга расскажет об основных заболеваниях
позвоночника и их
симптомах, о методах
лечения официальной
медициной и авторскими методиками
В. Дикуля, П. Брэгга,
К. Ниши, Н. Касьяна и С. Бубновского.
Программы оздоровления, приемы самомассажа, комплексы
упражнений, рецепты
народной медицины
помогут забыть о боли.
Переплет,
352 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Код 8001317

Код 8001318

Большой лечебник древних знахарей
Миллион народных способов лечения

Клубная цена
Розничная цена

47,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн

Подагра, радикулит,
артроз. Проверенные

54,90 грн
68,60 грн

Очищаем сосуды,
суставы, печень,
кровь. 1 000 народных

Внутрішня історія

способов лечения

Эффективные рецепты целебных сборов,
первых и вторых блюд,
десертов и напитков,
а также ценная информация о способах облегчения боли и др.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Рецепты с использованием алоэ, чеснока,
оливкового масла, меда,
тысячелистника, шиповника, яблок, петрушки
помогут очистить организм, избавиться от болезней крови, суставов,
печени и др.
Переплет, 352 с.,
формат 135х205

Авторка сміливо пише
на незручну тему й викладає наукові факти
простою мовою. Книжка
розповідає про роботу
кишечника, роль бактерій, вплив кишечника
на мозок. Ви зрозумієте,
де слід шукати корені
хвороб.
Палітурка, 288 с., ч/б іл.,
формат 135х205

Код 8001310

Код 8001321

Код 8001322

рецепты и лечебное
питание для сохранения
здоровья суставов

Клубная цена
Розничная цена

65,90 грн
82,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Кишечник – найцікавіший
орган нашого тіла

Клубна ціна
Роздрібна ціна

54,90 грн
68,60 грн

Иллюстрированный травник. 350 видов
Справочник научит вас безошибочно разбираться
в лекарственных растениях! • Иллюстрации фрагментов растения, важных для его определения
• Место произрастания • Предупреждение о ядовитости • Рецепты чаев, настоек и мазей.
Переплет, 256 с., цв. ил., формат 145х220

Код 8001323
Клубная цена
Розничная цена

69,90 грн
87,40 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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Хатха-йога
Иллюстрированная
энциклопедия асан
БОЛЕЕ 200 ФОТО!
Йога – это путь к телесному и духовному
здоровью! Авторы
книги – опытные преподаватели йоги:
В. Малиновская сертифицировалась по стандартам International
Yoga
Federation,
И. Ткачев несколько
лет преподает йогу
в традиции Кришнамачарьи. Книга поможет
разобраться, насколько точно и правильно
вы выполняете то или
иное действие, познакомит с новыми асанами. Даются подробные описания техники
выполнения.
Гибкий переплет,
272 с., цв. ил.,
формат 195х200

Код 8001324
Описание
выполнения асаны

Правильное
положение тела

275,00 грн

Клубная цена
Розничная цена

343,80 грн

Быстрые и эффективные
диеты для сжигания жира

Самые эффективные
маски против
старения кожи

Традиционные и современные диеты, которые
позволят стройнеть
и закрепить полученные
результаты. Приводятся наглядные таблицы
с меню для каждой диеты, которые сделают
процесс похудения еще
более легким!
Переплет, 352 с.,
формат 135х205

Восстанавливающие,
питательные, тонизирующие, увлажняющие
маски для всех типов
кожи легко приготовить
дома! Их компоненты –
фрукты, овощи, ягоды,
настои из трав, молочные продукты, мед –
доступны для всех.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Код 8001319

Код 8001325

Я не буду толстой!

Клубная цена
Розничная цена

54,90 грн
68,60 грн

Клубная цена
Розничная цена

64,90 грн

Домашний парикмахер

2 книги в 1. Массаж

Красивые прически для всех

Вы научитесь стричь, окрашивать волосы и делать прически!
• Женские стрижки: классическое каре, асимметрия, французская и др. • Мужские стрижки: удлиненная, спортивная
и др. • Стрижки для мальчиков
и девочек • Мелирование, колорирование и окрашивание.
Переплет, 192 с., ч/б ил.,
формат 170х245

Полное руководство

Хвостики, жгуты, косички

+ Целительные точки
тела. Полный справочник
Массаж и акупунктура избавят
от боли, снимут напряжение
и помогут бороться с болезнями опорно-двигательного
аппарата, сердца, сосудов и др.
Переплет, 512 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Книга опытного стилиста
поз волит вам создать ежедневные и праздничные прически. Волны, локоны или
супергладкие волосы – около 100 фото и иллюстраций
помогут самостоятельно
воплотить все прически.
Переплет, 144 с., цв. ил.,
формат 170х245

Рецепты, которые лечат
позвоночник, суставы,
сердце, сосуды, диабет

Код 8001326

Код 8001328

Код 8001327

Код 8001329

Клубная цена
Розничная цена

54

54,90 грн
68,60 грн

Клубная цена
Розничная цена

79,90 грн
99,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

69,90 грн
87,40 грн

81,10 грн

Живая еда
от 1 000 болезней

Рецепты блюд, приведенные
в книге, позволят вам отказаться от большинства медикаментов.
Переплет, 240 с.,
формат 135х205
Клубная цена
Розничная цена

45,00 грн
56,30 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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Від автора бестселера «7 звичок
надзвичайно ефективних людей»
С. Р. Кові

Восьма звичка
Від ефективності до величі (496 с.)
Відомий бізнес-консультант і автор книг, названий журналом Time одним із найбільш впливових американців,
Стівен Кові пропонує доступний для кожного рецепт
розвитку. Це покрокова інструкція, як почати мислити
по-новому, пройти шлях від ефективності до величі,
вирішувати проблеми у сім’ї, колективі та громаді!
Позбудьтеся старих звичок, розвиньте в собі нові
якості та здібності, розкрийте власну неповторність!

Код 8001331

Клубна ціна

85,00 грн

ЛИШЕ

7000
грн

за 1 книжку
при замовленні
2 книжок

Роздрібна ціна 106,30 грн

7 звичок надзвичайно
ефективних людей (384 с.)
Праця № 1 у темі зростання особистості!
Для людей, що прагнуть максимально реалізувати свій потенціал, ця книжка – дорожня карта.
Вона викладає системний підхід до визначення
життєвих цілей, допомагає чітко сформулювати
їх, показує шляхи досягнення.

Код 8001330
Клубна ціна
Роздрібна ціна

85,00 грн
106,30 грн

Палітурка, формат кожної книжки 135х205

Я. Корчак

Т. Титаренко

М. Кондо

Я вижу вас насквозь

Як любити дитину

Такие разные дети

Викинь мотлох із життя!

Кожне слово цієї праці випромінює любов до дітей! Книжку
повинні прочитати всі батьки
або ті, хто лише планують ними
стати! Головна ідея педагогіки
Корчака – це повага до дитини,
усвідомлення, що всі діти різні,
що вони мають право вибору.
Палітурка, 208 с.,
формат 110х170

Что делать, если ребенок
не слушается? Как не сердиться и не конфликтовать?
Как сделать детей и родителей
счастливыми? Книга доктора
психологических наук поможет
вам выработать свой подход
к решению проблем.
Переплет, 320 с.,
формат 135х205

Мистецтво прибирання,
яке змінить вас назавжди
Втомилися від звичайного
прибирання? За методом
КонМарі ви наведете лад
у домі та в житті назавжди.
Ця інструкція змінить ваш спосіб мислення!
Палітурка, 208 с.,
формат 150х220

Жесты выдают наши истинные намерения – научитесь
читать их! • Как понять, испытывает ли партнер подлинный
интерес к вам • Как узнать,
что думают о вас коллеги
и руководитель • Какие жесты выдают попытки повлиять
на ваше решение и др.
Переплет, 512 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Код 8001333

Код 8001332

Код 8001334

Код 8001335

Клубна ціна
Роздрібна ціна

45,00 грн
56,30 грн

Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,00 грн
68,80 грн

Клубная цена
Розничная цена

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
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• Автор входить до 100 найвпливовіших людей світу
за версією журналу Time
• 2 500 відгуків на Аmazon
• Топ-20 бізнес-книжок з лідерства та прийняття рішень

Спалах! Сила несвідомих думок,
або Як не заважати мозку приймати рішення (240 с.)
Чому іноді помиляються поважні експерти, а просте передчуття рятує
життя? Як навчитися контролювати перші враження, щоб досягти успіху?
Автор досліджує природу миттєвих рішень, які ми приймаємо підсвідомо.
Захопливі історії з життя менеджерів Coca-Cola, нью-йоркських поліцейських, керівника військових навчань у Перській затоці, психологів, котрі
передбачають тривалість шлюбу, – у бестселері про прийняття рішень!

Код 8001336
Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,90 грн

Уривок на сайті www.bookclub.ua

124,90 грн

Неординарні. Історії успіху (256 с.)
Що робить людей неординарними? Чи багато
вирішує випадок у нашому житті? Як реалізувати свої таланти? Переконайтеся на
прикладах, що слова «геній» більше не існує.
Але поки в людей є здібності, наполегливість
і фантазія – будуть неординарні. Станьте
одним із них!

ЛИШЕ

8990
грн

Код 8001337

за 1 книжку

Клубна ціна
Роздрібна ціна

при замовленні
2 книжок

99,90 грн
124,90 грн

Палітурка, формат кожної книжки 145х220

Дж. Максвелл

Zag. Найкращий посібник

Стартап без помилок

Пробуй, не зупиняйся

21 беззаперечний
закон лідерства

з брендингу

Посібник зі створення
успішного бізнесу з нуля
Обов’язкове читання для
всіх підприємців! Дізнайтеся, як створити прибутковий
бізнес завдяки концепції Еріка
Райза – успішного підприємця,
викладача Гарвардської школи бізнесу!
Палітурка, 368 с.,
формат 150х205

Автор понад десяти світових
бестселерів точно знає, що
потрібно для успіху! Ця книжка – маніфест про те, як узяти
ініціативу у свої руки. Часто
люди мають усе необхідне для
досягнення мрії, але не наважуються зробити перший крок.
Автор переконує: слід діяти!
Палітурка, 96 с.,
формат 145х200

Код 8001340

Код 8001341

Провідний міжнародний експерт відкриває закони лідерства! Вони прості, практичні
та легкі до застосування, а зрозуміти їх краще допоможуть
приголомшливі історії видатних
особистостей!
Палітурка, 320 с.,
формат 145х220

Посібник зі створення успішних брендів! Практичні поради та 17 кроків для створення
власного бренда! Вони базуються на досвіді автора, який
співпрацював із Apple, John
Deere, Microsoft, Facebook,
Nike, Google!
Палітурка, 192 с.,
формат 135х205

Код 8001338

Код 8001339

Клубна ціна
Роздрібна ціна

56

105,00 грн
131,30 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

75,00 грн
93,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

139,00 грн
173,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

129,00 грн
161,30 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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Управлінські
лайфхаки. Прості

Включите свой мозг

Автор пропонує поради
й ідеї, які допоможуть
керівникам. Це не шаблони для наслідування,
а будівельний матеріал,
з яким ви розробите
власні проекти. Книжка
надасть вам інструменти для більш успішної та
легкої роботи.
Обкладинка, 192 с.,
формат 150х225

Рекомендации доктора
Лиф основаны на научных, в том числе и медицинских, исследованиях!
Они приведут к внутренней цельности и физическому оздоровлению.
Осуществляя 21-дневный план детоксикации
мозга, вы замените разрушительные мысли
на благотворные!
Обложка, 176 с.,
формат 140х215

Код 8001344

Код 8001345

рішення для керівників

Клубна ціна
Роздрібна ціна

109,00 грн
136,30 грн

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

Найкраща
Найкраща книга
книжка
длядля
маркетологів
маркетологів
та та
споживачів
покупців

Клубная цена
Розничная цена

79,90 грн
99,90 грн

Ф. Барден

Код зламано,
або Наука про те,
що змушує купувати
Кради як митець
ДЖЕРЕЛО НОВИХ ІДЕЙ!
У світі ніщо не є оригінальним, ідеї не беруться
з повітря – їх можна «вкрасти»! Книжка розповість,
як це зробити, щоб не просто наслідувати інших,
а створювати щось нове! Завдяки прикладам, ілюстраціям, порадам ви навчитеся переосмислювати
чужі ідеї та народжувати власні шедеври.
Палітурка, 160 с., ч/б іл., формат 215х215
Клубна ціна
Роздрібна ціна

100,00 грн
125,00 грн

Застосовування
порад на практиці

Що відбувається у мозку людини, коли вона обирає товар? Які «секретні
коди» продуктів, послуг і брендів впливають на її рішення? І чи можна
називати рішенням те, що триває протягом долі секунди? Пізнавальна
і практична книжка навчить, як передові наукові знання з нейроекономіки
та психології застосувати на практиці, обираючи слова, що опишуть страву
у меню, колір пакування, товарне сусідство, інтер’єр кав’ярні чи дизайн
пляшки для питної води. Для маркетологів у виданні наведено перевірені
методи поліпшення продажів товарів та послуг для повсякденної роботи.
А для звичайних покупців – вражаючі секрети, які навчать вимикати
«автопілот» і переходити на «ручне керування» перед строкатою вітриною!
Палітурка, 304 с., кол. іл., формат 150х220

1 рік

Код 8001343

Код 8001342

Науково обґрунтовані
поради

Клубна ціна
Роздрібна ціна

150,00 грн
187,50 грн

2 роки

3 роки

5 років 10 років

13500грн 127грн50 12000грн 112грн50 10500грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
Cat_2-2017-2_50-84.indd 57

57

07.04.2017 15:22:15

САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

П. Ленсіоні

5 вад у роботі
команди
Історії реальних
викликів та перемог
Загальний наклад
бестселерів автора
сягнув 3 000 000 примірників!
Один з найпопулярніших у світі бізнес-романів! Спостерігаючи за
перебігом подій у вигаданій фірмі, ви отримаєте цілком практичні
знання про те, як подолати вади в роботі
колективу. Потужна
і дієва методика ґрунтується на досвіді найкращих бізнес-гравців.
Спрацює вона всюди,
де запорука успіху –
злагоджена робота
команди.
Палітурка, 192 с.,
формат 150х220

1 рік

2 роки

3 роки

00

50

00

81грн

76грн

72грн

5 років 10 років
50

67грн

00

63грн

Код 8001346
Клубна ціна
Роздрібна ціна

90,00 грн
112,50 грн

Сила інтровертів

К. Леман

Тихі люди у світі,
що не може мовчати

Сам себе психолог

Видано 36 мовами!
У книжці Сьюзен Кейн
на прикладах покаже,
як можна використати
сильні сторони інтровертів, та надихне на зміни
численними історіями
та дослідженнями, де
саме інтроверсія стала
ключем успіху.
Палітурка, 368 с.,
формат 145х215

Любые недостатки можно сделать своими преимуществами! Узнайте,
как и почему вы стали
тем человеком, которым являетесь сегодня.
И тогда вы будете готовы
перестроить собственную личность и достичь
совершенства в каждой
сфере своей жизни.
Обложка, 256 с.,
формат 145х215

Код 8001347

Код 8001348

Клубна ціна
Роздрібна ціна

200,00 грн
250,00 грн

Клубная цена
Розничная цена

110,00 грн
137,50 грн

Чарлз Дахіґґ – лауреат
Пулітцерівської премії
Кмітливіші, швидші, кращі
Секрети продуктивності
в житті та бізнесі
Чому певним людям і фірмам вдається бути набагато продуктивнішими
за решту? Автор після консультацій із бізнесменами, психологами,
посадовцями сформулював вісім
основних ідей, що дозволяють досягти максимального результату, доклавши мінімум зусиль. Приклади
з життя переконують, що це реально.

Код 8001349
Клубна ціна
Роздрібна ціна

130,00 грн
162,50 грн

Сила звички. Чому ми діємо
так, а не інакше в житті та бізнесі

ЕКОНОМІЯ

10%
при замовленні

2 книжок

Автор дослідив, як кожна
людина може контролювати
звички, щоб досягти успіху.
Ви зможете перебудувати шаблони поведінки.

Код 8001350
Клубна ціна
Роздрібна ціна

130,00 грн
162,50 грн

Палітурка, 432 с. у кожній
книжці, формат 145х220
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Приліпи! Ефективність
ідей: чому одні
досягають успіху, а інші
зазнають невдач

К. Феррацці

Ніколи не їжте
наодинці

Дослідження про секрети успішних ідей! Історії
талановитої вчительки,
нобелівського лауреата, творців найуспішнішої реклами навчать,
як створювати ефективні ідеї, які сприймуть
і запам’ятають!
Палітурка, 320 с.,
формат 145х220

Ця книжка вже стала
класикою з мистецтва
заводити корисні знайомства та будувати
стосунки. Дізнайтеся,
як змінити своє життя
завдяки широкому колу знайомих! Автор навчить перетворювати
спілкування на успіх.
Палітурка, 352 с.,
формат 145х220

Код 8001351

Код 8001352

Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,00 грн
123,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

110,00 грн
137,50 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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ДУХОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Дитяча Біблія
ілюстрована

Роскошное подарочное издание высокого полиграфического
качества!
Эта книга украсит вашу
библиотеку и станет
бесценным подарком
близким людям.
Переплет с золотым
тиснением, 2 закладкиляссе, 1376 с.,
формат 175х250

В издании представлены выверенные тексты молитв. • Молитвы
утренние, перед вкушением пищи и на сон
грядущим • Молитвы
о семейном благополучии, о помощи в беде
• Молитвы в болезнях
• Молитвы в скорби и др.
Переплет,
закладка-ляссе, 288 с.,
формат 110х175

Біблія – скарбниця
Премудрості Божої.
Вже не одне тисячоліття Книга живить людство святою водою Істини.
Неможливо уявити
собі освічену людину, яка не знайома
з Біблією.
Переказ основних
сюжетів Старого і Нового Заповітів, адаптований для дитячого
та юнацького сприйняття, з посиланнями
на книги Писання.
Зображення святих
ікон і картини на
релігійну тематику
наочно ілюструють
видання.
Палітурка, 192 с.,
кол. іл.,
формат 205х265

Код 8001353

Код 8001357

Код 8001354

Священного Писания
Ветхого и Нового Завета

Клубная цена
Розничная цена

369,00 грн
461,30 грн

Господи, храни моих
детей! Сила матери

Код 8001356
Клубная цена
Розничная цена

54,90 грн
68,60 грн

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Как ангелы дают
человеку приметыподсказки

179,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

224,90 грн

Любомир Гузар
Хочу бути людиною

Вы узнаете, как заручиться поддержкой
ангелов, как просить
о помощи в разных
жизненных сложностях.
Реальные истории о явлениях ангелов убедят
в том, что ангелы откликаются на зов тех,
кто в беде.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Блаженнійший Любомир
Гузар – людина, яку
можна з повним правом
назвати гордістю нації!
У книжці наводиться
детальна біографія
Блаженнійшого, побудована на низці діалогів
з ним. Також розповідається про історію УГКЦ
у ХХ столітті.
Палітурка, 272 с., ч/б іл.,
формат 145х200

Код 8001355

Код 8001358

Клубная цена
Розничная цена

62,90 грн
78,60 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

120,00 грн
150,00 грн

СЫЛАЮ
ВЫ

Я КОМПЛ
ТС

В книге представлены
молитвы о благополучии в семье, о здравии
детей, о даровании
ребенка, о любви и понимании между родителями и детьми и др.
БОНУС! Именной оберег, который защитит
вашего ребенка.
Переплет, 416 с.,
формат 135х205
+ оберег

Семейный
молитвослов

Комплект «Настоящая помощь
в трудную минуту»

Вы найдете здесь молитвы в продолжение дня,
покаянные и благодарственные, о здравии, успехе
в работе. А православный календарь до 2030 года
расскажет о праздниках, постах и др.
Обложка, 192 с. в каждой книге, формат 130х200

Код 8001359 (2 книги)
Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
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ЭЗОТЕРИКА

Тайны Таро
Древнее гадание
и предсказание
судьбы
Колода карт + руководство по гаданию
в подарочной коробке!
С этой колодой вы получите ответы на вопросы
о любви, будущем, деньгах, карьере, семейных
отношениях, проясните
любую ситуацию и узнаете пути ее дальнейшего развития. В книге вы
найдете описание карт,
развернутое толкование раскладов, а также
объяснение ключевых
символов. Применяйте
карты Таро для процветания и привлечения
удачи!
Обложка, 256 с., ч/б ил.,
формат 135х205
+ 78 цв. карт.
Упаковка – коробка

Помощник и оберег современной колдуньи!
• Защита себя и близких от бед, болезней, злых
чар • Привлечение богатства и успеха • Законы
колдовства и посвящение в них • Сбор и заготовка
колдовских растений и др.
Переплет, 224 с., формат 135х205

Код 8001361

Код 8001360
Клубная цена
Розничная цена

Драгоценная книга современной ведьмы

105,00 грн
131,30 грн

Клубная цена
Розничная цена

64,90 грн
81,10 грн

Вся сила старинных слов-лекарей
Слова-лекари
15 000 нашептываний,
здоровье и деньги
дающих и беду
отводящих
Прочитанные на утреннюю зарю или убывающую луну шепотки и заговоры избавят от порчи
и сглаза, бородавок
и зубной боли, вернут
крепкий сон или мужскую силу, остановят
кровотечение, помогут
забыть о пристрастии
к спиртному и курению.
Также приводятся обряды и ритуалы, возвращающие денежную
удачу, привлекающие
достаток.
Переплет, 320 с.,
формат 135х205

Код 8001362
Клубная цена
Розничная цена

60

54,90 грн
68,60 грн

Денежные талисманы
Как стать богатым
и счастливым

Универсальная
магия. От ученичества
до мастерства

Если устали жить
от зарплаты до зарплаты, пришло время
изменить ситуацию!
Известно множество
путей к финансовой
независимости. Сейчас
ваш черед узнать секрет
о том, как тратить деньги и при этом богатеть.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Вы познакомитесь с магическими и лечебными
ритуалами, освоите науку изменения будущего.
• Определение способности человека к магии
• Развитие дара ясновидения • Энергетические
силы целителя • Защита
от темных сил и др.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Код 8001367

Код 8001375

Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

64,90 грн
81,10 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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ЭЗОТЕРИКА

Н. Степанова

Большая защитная книга здоровья
Самый полный сборник советов, заговоров, обрядов и заклинаний! Книга расскажет, как сохранить здоровье и избавиться
от многих недугов, в том числе гипертонии, диабета, астмы,
цистита, туберкулеза, хронического запора, энуреза, грыжи,
радикулита, подагры, рака и др. Проверенные веками рецепты облегчат болезненные состояния и помогут справиться
с заболеваниями.
Переплет, 1056 с., формат 115х170

Код 8001366

Клубная цена

89,90 грн

Только для членов Клуба

Оракул на удачу
и благополучие (384 с.)
Код 8001364
Клубная цена

49,90 грн

Только для членов Клуба

ЭКОНОМИЯ

Вечный календарь

10%

Книга для чтения
на каждый день (512 с.)
Код 8001365
Клубная цена

при заказе

2 и более книг

79,90 грн

Только для членов Клуба
Переплет, формат
каждой книги 135х205

Универсальный
лунный календарь
Судьба, здоровье, бизнес
Энциклопедия лунных
ритмов! Вы узнаете,
на что нужно обратить
внимание в рационе
и вопросах здоровья,
как толковать сны,
какое число должно
принести вам удачу
в те или иные лунные
сутки и др.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Код 8001368
Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

Хиромантия для всех. Узнай свою Судьбу

Магия вещей от великой Ванги

Самый эффективный способ узнать свое будущее – чтение знаков по ладони. • Характеристика
ладонных линий и знаков • Нить Норн и другие
линии ладони • Рунические амулеты и талисманы
• Предначертание судьбы по строению пальцев и др.
Переплет, 224 с., ч/б ил., формат 135х205

Оказывается, наши вещи могут защитить от беды
и помочь в исполнении желаний. Благодаря рекомендациям великой Ванги вы научитесь правильно
использовать магические свойства самых обычных
предметов и сможете изменить жизнь к лучшему.
Переплет, 224 с., формат 135х205

Код 8001363

Код 8001369

Клубная цена
Розничная цена

64,90 грн
81,10 грн

Клубная цена
Розничная цена

65,00 грн
81,30 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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ТАЙНЫ И ЗАГАДКИ
Сэнсэй ІІ. Исконный Шамбалы
Правда об основании Киево-Печерской
Лавры! Какую роль сыграл в этом Агапит
Печерский и кем он был на самом деле?
Почему у него лечился Владимир Мономах? Кто и зачем скрывал правду?
Переплет, 320 с., формат 135х205

Код 8001370
Клубная цена
Розничная цена

90,00 грн
112,50 грн

Сверхспособности человека
Удивительная книга кардинально изменит вашу жизнь,
поможет расширить сознание
и развить интуицию. Здесь вы
найдете интересную и полезную информацию об интуиции
и экстрасенсорике, ясновидении и гипнозе, телепатии
и целительстве.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Код 8001374
Клубная цена
Розничная цена

62

59,90 грн
74,90 грн

Самые громкие предсказания
в истории. Ванга, Нострадамус и другие

Знаки часу. Тлумачення

Будет ли Третья мировая война? Уничтожит ли нас глобальное потепление? Ответы дадут величайшие пророки: Калиостро,
Парацельс, Распутин, Мессинг...
Переплет, 224 с., формат 135х205

Кожен символ – знак влади. Він може
впливати на волю людини й певним чином маніпулювати нами. Книжка пропонує
вичерпне тлумачення явних й прихованих
символів, які оточують людину.
Палітурка, 208 с., ч/б іл., формат 130х205

Код 8001371

Код 8001373

Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

74,90 грн

95,00 грн
118,80 грн

Ангелы и демоны:
по ту сторону Добра и Зла

Правда о параллельных
мирах. Путешествие

Медитации. Управляй

Добро пожаловать в параллельные миры!
• Загадочный мир Зазеркалья • Параллельные миры –
светлый и темный • Падшие
ангелы и их имена • Контакты
с инопланетянами • Шаманы,
ведьмы и колдуны.
Переплет, 336 с.,
формат 135х205

в четвертое измерение
Записи бесед медиума-контактера с представителями
инопланетных цивилизаций!
В них раскрываются тайны
мироздания и рассказывается о духовно-небесных сферах
и гостях из иных миров.
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Управлять реальностью
совсем не сложно!
Достаточно освоить правила
создания мандалы и основные
техники работы с ней. Сделайте персональный сакральный
символ – и вы оздоровитесь,
защититесь от злых сил.
Переплет, 224 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Код 8001376

Код 8001377

Код 8001372

Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн
62,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

62,90 грн
78,60 грн

реальностью с мандалами

Клубная цена
Розничная цена

59,90 грн
74,90 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Віктор ГОРОБЕЦЬ – доктор історичних наук, професор,
р
автор понад 500 наукових праць, зокрема більш ніж
20 індивідуальних і колективних монографій.

КРАЩА ЦІНА

6490
грн

• Книжка ґрунтується на архівних матеріалах
• Охоплює період від козацької революції
1648–1649 років до доби Катерини ІІ
• Влучні яскраві приклади з історичних документів

при замовленні
ще 2 кодів
за повною
вартістю

Світанок української держави
Люди, соціум, влада, порядки, традиції
Це видання про те, як вершилась історія України в золоту добу, коли
поняття «воля», «право», «гідність», «незалежність» ставали сенсом
буття. Розповідь охоплює не тільки загальновідомі хрестоматійні
сюжети, а й європейське тло, на якому творилася наша історія. Через
численні документи і листи історія звертається до нас зі сторінок
книжки, їх яскрава мова оживлює оповідь, перетворюючи її на захопливий історичний роман.
Перед читачем постають живі люди – гетьмани і хорунжі, полковники, посполиті й козаки, святі й грішні. І читаючи про їхні злети
і падіння, ми краще розуміємо себе.
Палітурка, 448 с., ч/б іл., формат 135х205

Код 8001378
Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

ВСЕГО

7000
грн

за 1 книгу
при заказе
2 и более книг

Українська міфологія
На сторінках цієї книжки
постають легенди про потерчат і мавок, чортів і русалок,
вовкулаків і чугайстрів, упирів
і відьом, домовиків і лісовиків –
демонологічних істот світу наших пращурів. Ви поринете
в багатий та цікавий світ української міфології!
Палітурка, 288 с., ч/б іл.,
формат 170х245

Код 8001379
Клубна ціна
Роздрібна ціна

85,90 грн
107,40 грн

Узнайте об удивительных тайнах прошлого!
Загадки истории. Чингисхан

Загадки истории. Пираты

Загадки истории

Так кем же был великий завоеватель – безжалостным
убийцей и тираном или строителем нового мира? Что оставил в наследство? И что такое
«ген Чингисхана»?

Какими в действительности
были джентльмены удачи? Кто
был прототипом капитана Блада? Как охотились за сокровищами испанской короны?
Какая судьба у пирата Кидда?

Крымское ханство

Код 8001380

Код 8001382

Клубная цена
Розничная цена

79,00 грн
98,80 грн

Клубная цена
Розничная цена

79,00 грн
98,80 грн

Переплет, 384 с. в каждой книге, формат 135х205

Когда и почему в Крыму поселились татары? Какие отношения связывали это государство
с Речью Посполитой, Москвой,
османами, Казанским и Астраханским ханствами?

Код 8001381
Клубная цена
Розничная цена

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
Cat_2-2017-2_50-84.indd 63
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ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРА, ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Чесні відповіді
на гострі
ззапитання історії

КРАЩА ЦІНА

12400
грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повною
вартістю

«З
«Зродились
ми великої години...»
О
ОУН і УПА

В. В’ятрович

За лаштунками
«Волині-43»

ІІсторична правда
Авторами текстів, які увійшли до видання, є впливові науковці, журналісти,
громадські діячі та дисиденти. Мовою
фактів, свідчень, спогадів, побутових
подробиць і навіть філософських міркувань вони відповідають на гострі питання, намагаючись відшукати правду
про відчайдушних борців за українську
державність – про бандерівців, у лапках і без.
Палітурка, 304 с., ч/б іл.,
формат 150х205

Невідома польськоукраїнська війна
В основі дослідження –
свідчення учасників
подій, документи українського та польського
підпілля, Армії Крайової
та УПА. Вони допоможуть сформувати власну думку.
Палітурка, 304 с., ч/б іл.,
формат 150х220

Код 8001383
Клубна ціна
Роздрібна ціна

Код 8001387

144,00 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

180,00 грн

75,00 грн
93,80 грн

Світова гібридна війна: український фронт

Добробати. Історія подвигу

Мистецтво війни

Уперше детально розглянуто причини
та передумови російської агресії, особливості ведення гібридної війни у різних вимірах: воєнному, політичному, економічному,
соціальному, інформаційному.
Палітурка, 496 с., формат 170х240

батальйонів, що врятували країну
Про створення добробатів, бойовий шлях
і сучасний стан – від учасників подій,
політиків, військових та волонтерів.
Палітурка, 336 с., кол. вклейки,
формат 170х240

Один з найвідоміших трактатів усіх часів
про війну й тактику, який став путівником
для знаних воєначальників і політиків.
Книжка навчить вас перемагати в різних
сферах життя!
Палітурка, 128 с., кол. іл., формат 200х265

Код 8001385

Код 8001386

Код 8001384

Клубна ціна
Роздрібна ціна

64

175,00 грн
218,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

189,90 грн
237,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

145,00 грн
181,30 грн

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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• Книжка року за рейтингами
Amazon, The Economist
і Bloomberg
• Екранізація за участю
Бреда Пітта, Райана Ґослінга
і Крістіана Бейла

ТСЕ
БЕС ЛЕР
ВЕРСІЄ
ЗА

THE
NEW YORK
TIMES

М. Льюїс

Ю

Гра на пониження. За кулісами
світової фінансової кризи
Гламурные шпионы
Под маской «звезды»
Классик литературы
Грэм Грин и популярный
певец Дин Рид, легендарная танцовщица Мата Хари и русская балерина Марина Губонина...
Мало кто знал о тайной
стороне их жизни и связи с разведкой. Читайте
о звездах, ставших шпионами!
Переплет, 368 с., ч/б ил.,
формат 135х205

Код 8001388
Клубная цена
Розничная цена

89,90 грн

Серія викривальних романів про
Уолл-стрит принесла автору славу!
Світова фінансова криза 2007–2009
років. На тлі цілковитого хаосу банкіри
почали масово накладати на себе руки.
Кілька звичайних трейдерів зламали
систему і заробили мільярди доларів.
Як? Вони побачили те, чого не вдалося
розгледіти експертам. Історія їхнього
успіху читається одним подихом!
Палітурка, 304 с., формат 150х220

Код 8001389
Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,00 грн
123,80 грн

1 рік

2 роки

3 роки

89грн10

84грн10

79грн20

5 років 10 років

74грн20

69грн30

112,40 грн

До 80 річниці з дня народження!
Знайомі та незнайомі широкому загалу віхи біографії одного
з розбудовувачів української незалежності
В’ячеслав Чорновіл

В. В’ятрович

Україна масонська

Україна. Історія
Автор – екс-директор
архіву СБУ – відкриває
засекречені документи.
• Радянський «бліцкриг»
1939 року • КДБ і останній командир УПА • Бабин Яр • ГУЛАГ. Кінець
імперії терору • Вибух
на ЧАЕС та ін.
Палітурка, 512 с.,
ч/б вклейки,
формат 150х225

Масонами були гетьмани Розумовський і Скоропадський, письменники Котляревський,
Шевченко і Франко, державотворці Драгоманов,
Грушевський і Петлюра.
А хто керує світом сьогодні? На це і багато
інших запитань ви знайдете відповіді у запропонованій книжці.
Палітурка, 252 с.,
формат 135х205

Дізнайтеся, як виборювалась незалежність України
та яку роль у цьому зіграв
В’ячеслав Чорновіл.
• Лідерство у національному спротиві 1960–1990-х
років • Ярлик «ворога державності» • Видання підпільного журналу «Український
вісник» • Сфабриковані
справи, голодування та
тринадцять років ув’язнень
і заслань • Участь у заснуванні та діяльності Української Гельсінської спілки
та Народного Руху України
• Зупинення сепаратистських тенденцій • Передбачення обов’язкового
загострення відносин з північним сусідом.
Палітурка, 256 с., ч/б іл.,
формат 115х170

Код 8001390

Код 8001391

Код 8001392

з грифом «Секретно»

Клубна ціна
Роздрібна ціна

65,90 грн
82,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

110,00 грн
137,50 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

52,00 грн
65,00 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ВСЕГО

155

КРАЩА ЦІНА

22000

00
грн

грн

при замовленні
ще 2 кодів
за повною
вартістю

за 1 книгу
при заказе
2 книг

Украина. Центр. Юг
Код 8001394
Клубная цена
Розничная цена

185,90 грн
232,40 грн

Украина. Запад. Восток
Код 8001393
Клубная цена
Розничная цена

185,90 грн
232,40 грн

Путеводители предлагают множество
увлекательных маршрутов по Центральной и Южной, Западной и Восточной
Украине! Вы узнаете об интересных
местах, праздниках и фестивалях, достопримечательностях, о состоянии дорог,
сможете рассчитать бюджет путешествия
и правильно выбрать время тура.
Гибкий переплет, 256 с. в каждой книге,
цв. ил., формат 170х245

Українська культура. Свята, традиції, обряди
ПОДАРУНКОВЕ ВИДАННЯ!
Захопливі статті українською та англійською мовами, яскраві фото! • Cвяткування Різдва, Великодня,
Покрови та ін. • Весільні й поховальні обряди.
Пухка обкладинка, 192 с., крейд. папір,
кол. іл., формат 240х340

Код 8001395
Клубна ціна
Роздрібна ціна

253,00 грн
316,30 грн

Людина розумна

А. Казанцева

С. Гокінґ, Л. Млодінов

Великий атлас світу

Історія людства
від минулого до майбутнього

В Інтернеті хтось
помиляється!

Найкоротша історія часу

Книжка примушує задуматись:
шлях розвитку наших предків
міг би бути зовсім іншим!
• Чому людина розумна отримала шанс на майбутнє та що
винищило її родичів • Чому могутні імперії зазнали краху тощо.
Палітурка, 544 с., ч/б іл.,
формат 150х225

Легко, проте науково обґрунтовано, авторка аналізує усталені
міфи. Чи справді м’ясо шкідливе для здоров’я? Акупунктура
є панацеєю від усіх хвороб,
а щеплення призводить до
аутизму? Дізнайтеся відповіді!
Палітурка, 368 с.,
формат 150х205

ЛЕГЕНДАРНА КНИЖКА!
Твір написаний простою
живою мовою і розрахований
на широке коло читачів без
академічних знань із фізики.
Ви дізнаєтесь про появу Всесвіту, чорні діри, теорію суперструн і квантову механіку.
Палітурка, 160 с., кол. іл.,
формат 150х225

Атлас містить понад 15 000
географічних назв! Уточнені
географічні та політичні карти достовірно показують світ.
Також наводиться довідкова
інформація про кожну країну
світу згідно з останніми статистичними даними, мається покажчик географічних назв.
Палітурка, 192 с., кол. іл.,
формат 205х265

Код 8001398

Код 8001400

Код 8001399

Код 8001396

Клубна ціна
Роздрібна ціна

66

110,00 грн
137,50 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

115,90 грн
144,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

90,00 грн
112,50 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

99,00 грн
123,80 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Незаменимая книга –
10 % теории, 90 % практики
Пиши, сокращай
Как создавать
сильный текст

Компьютер,
ноутбук, планшет,
смартфон для всех

Тренируем память

Самоучитель
в вопросах и ответах
Вы научитесь работать в Windows 8.1,
Android, iOS, Ubuntu,
настраивать ноутбук,
компьютер, планшет
и смартфон. Все действия доступно описаны
и проиллюстрированы.
Переплет, 480 с., ч/б ил.,
формат 175х250

Масса рекомендаций
по тренировке памяти!
Эффективные упражнения помогут довести
процесс быстрого запоминания до автоматизма. Используйте свой
потенциал по максимуму – и становитесь
успешнее!
Переплет, 224 с.,
формат 135х205

Максим Ильяхов и Людмила Сарычева на
конкретных примерах
показывают, что такое
хорошо и что такое плохо в информационном,
рекламном, журналистском и публицистическом текстах. • Как
писать письма, на которые будут отвечать • Как
создавать действенные
и не вульгарные рекламные объявления • Как
излагать мысли кратко,
ясно и убедительно.
Обложка, 440 с., ч/б ил.,
формат 145х215

Код 8001397

Код 8001404

Код 8001405

Клубная цена
Розничная цена

84,90 грн
106,10 грн

1 000 эффективных
упражнений

Клубная цена
Розничная цена

65,90 грн
82,40 грн

Клубная цена
Розничная цена

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

26900
грн

при заказе еще
2 кодов по полной
стоимости

299,00 грн
373,80 грн

В. Гауф

Tests in English

Сказки (рус.)
Marchen (нем.)

Thematic vocabulary

Самоучитель
английского языка

100 експрес-уроків
української

Тесты трех уровней сложности! Для определения
уровня владения английской
лексикой, для тех, кто хочет
сдавать Cambridge Proficiency
in English Examination, тесты
с терминологической лексикой
различных сфер.
Обложка, 352 с.,
формат 165х240

Освойте язык максимально
просто!
Приводятся все основные правила грамматики в сжатом виде и 2 000 самых необходимых
слов. Самоучитель будет полезен для людей разного уровня
подготовки.
Обложка, 368 с.,
формат 140х210

У легкій і цікавій формі автор
розповідає про поширені помилки як у приватному спілкуванні, так і в офіційному. Запропоновані коротенькі уроки
з ілюстраціями сприятимуть
кращому запам’ятовуванню
норм сучасної української мови.
Обкладинка, 192 с., кол. іл.,
формат 100х150

Код 8001403

Код 8001406

Код 8001407

••

Код 8001401
Клубная цена
Розничная цена

54,90 грн
68,60 грн

Дж. Лондон

Звичай білої людини (укр.)
The white man’s way (англ.)
Код 8001402
Клубна ціна
Роздрібна ціна

54,90 грн
68,60 грн

Обложка, 256 с. в каждой
книге, формат 130х200

Клубная цена
Розничная цена

119,00 грн
148,80 грн

Клубная цена
Розничная цена

79,90 грн
99,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
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РОДИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ ДО 6 ЛЕТ
Розумні казки

Троє поросят

Код 8001408 (укр.)
Код 8001409 (рос.)
Клубная ціна
Роздрібна ціна

39,90 грн
49,90 грн

Хоробрі казки
Код 8001410 (укр.)
Код 8001411 (рос.)
Клубная ціна
Роздрібна ціна

39,90 грн
49,90 грн

Ці казки вчать кмітливості! «Маша і ведмідь», «Хлопчик-мізинчик», «Лисичка-сестричка і сірий вовк», «Лисичка з качалочкою».
А герої цих казкових історій навчать бути
сміливим! «Кіт і півень», «Зайчикова хатинка», «Зайчик-хвалько», «Коза-дереза».
Палітурка, 48 с. у кожній книжці, кол. іл.,
формат 170х220

Яскраві малюнки та розвивальні завдання перепере
творять читання казочки на веселу і пізнавальну
гру. Видання незвичної форми обов’язково зацікавить малюка. Книжка схвалена педагогами
і психологами.
Картон, 12 с., кол. іл., формат 135х215

Код 8001412
Клубна ціна
Роздрібна ціна

39,90 грн
49,90 грн

Виховані дівчатка
Код 8001413
Клубна ціна
Роздрібна ціна

25,90 грн
32,40 грн

Виховані хлопчики
Код 8001414

25,90 грн
32,40 грн

Віршовані історії книжечок допоможуть перетворити пустуна та бешкетницю у вихованого
хлопчика та дівчинку,
навчать бути чесними,
охайними, чуйними.
Картон, 10 с. у кожній
книжці, кол. іл.,
формат 105х235

У дворі
Книжка з фарбою

68

Фрукти
+ Овочі
+ Зоопарк + Загадки

Картон, 10 с. у кожній
книжці, кол. іл.,
формат 115х135

Код 8001416 (4 книжки)

Код 8001415
Клубна ціна
Роздрібна ціна

ДСИЛАЮ
НА

СЯ КОМПЛ
ТЬ

Малюй та стирай!
Кожен розворот картонки містить висікання. Малюку потрібно взяти фарбу і поставити пальчик
у прорізи. Коли перегорнете сторінку, на розвороті утвориться малюнок.
Його можна стерти й повторити знову!
Палітурка на спіралі,
12 с., кол. іл.,
формат 155х160

ОМ
ЕКТ

Клубна ціна
Роздрібна ціна

49,90 грн
62,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

49,90 грн
62,40 грн

З чудовими книжечками з цупкого картону
малеча весело проведе час. Так захопливо
розглядати милі ілюстрації та дивитись, як
герої книжечок рухають
оченятами! А ще – слухати римовані рядочки
й розгадувати цікаві
загадки.

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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Шедеври
дитячої
поезії!
Г. Чубач

Веселі Хтосики

А. Толстой

Золотой ключик, или Приключения Буратино
Классика детской литературы! Главный герой –
деревянная кукла Буратино – искренне старается
помочь тем, кто нуждается в помощи, любит веселиться и никогда не унывает!
Переплет, 160 с., цв. ил., формат 170х210

Код 8001417
Клубная цена
Розничная цена

110,00 грн

У цій книжці зібрано
найкращі дитячі вірші
з поетичного доробку
автора. Жартівливі казочки, абетки, лічилки,
скоромовки, загадки –
усе це легко читається,
римовані рядки швидко запам’ятовують
дітлахи. Зігріті любов’ю
до малят, вони дарують добрий настрій,
вчать мислити.
Палітурка, 80 с.,
кол. іл.,
формат 170х245

Код 8001418
Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

137,50 грн

СЯ КОМПЛ
ТЬ

ДСИЛАЮ
НА

ОМ
ЕКТ

Цікаві, оригінальні та добре продумані завдання
для пальчикового малювання навчать малюків уже
із шестимісячного віку бачити красу кольорового
світу! Допоможуть розвинути уяву, пам’ять, образне
сприйняття, тактильні відчуття.
Обкладинка, 48 с., кол. іл., формат 215х290

Багаторазова малювалка зроблена на спеціальному папері. Дитина зможе малювати та
стирати намальоване
вологою серветкою.
Обкладинка, 12 с.
у кожній книжці, кол. іл.,
формат 150х165

Код 8001419

Код 8001420 (4 книжки)

Малюємо пальчиками

Клубна ціна
Роздрібна ціна

49,90 грн
62,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

39,90 грн
49,90 грн

ДСИЛАЮ
НА

СЯ КОМПЛ
ТЬ

Диво-картинки 3+
Диво-хованки 3+
Диво-фігурки 5+
Диво-цифри 5+

ОМ
ЕКТ

Багаторазова
малювалка

Розумні букви
+ Цифри та форми
+ Задачки
для розумняток
Обкладинка, 16 с.
у кожній книжці,
кол. іл., формат 165х215

Код 8001421 (3 книжки)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

49,90 грн
62,40 грн

Дітям 3–4 років.
Завдяки книжечкам ваш
малюк вивчить геометричні форми та цифри,
потренується порівнювати предмети, познайомиться з різними поняттями. А ще опанує букви
та навчиться з’єднувати
їх у склади, а з них утворювати слова.

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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А. Пушкин

Сказки

Фіксі-лото. Я рахую сам!
Фіксики допоможуть навчитися рахувати! Тут ви
знайдете 8 цікавих ігор із числами й цифрами.
Граючись, малюк навчиться додавати, віднімати,
порівнювати числа.
Картон, 12 карток, кол. іл., формат 175х250

Код 8001209 (укр.)
Код 8001422 (рос.)
Клубная ціна
Роздрібна ціна

Классика детской
литературы в великолепно иллюстрированном издании!
В книгу вошли любимые
произведения прославленного поэта: «Сказка о царе Салтане...»,
«Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях».
Переплет, 64 с., цв. ил.,
формат 210х285
Клубная цена
Розничная цена

49,90 грн

Телефон
Код 8001425
Клубная цена
Розничная цена

39,90 грн
49,90 грн

Путаница
Код 8001426

Код 8001424

39,90 грн

К. Чуковский

59,90 грн
74,90 грн

Клубная цена
Розничная цена

39,90 грн
49,90 грн

Познакомьте малышей
со стихами, которые
сами любили в детстве!
Красочные картинки
и легко запоминающиеся рифмованные строки
не оставят ребятишек
равнодушными.
Обложка, 24 с. в каждой
книге, цв. ил.,
формат 225х240

Букварик
для дошкільнят

Користуючись лише пензликом і водою, ваш малюк
зможе створювати яскраві малюнки. Ці розмальовки
допоможуть хлопчикам і дівчаткам розвинути образне мислення, стати уважними та акуратними.
Дитина відчує себе художником і трохи чарівником!
Обкладинка, 24 с., ч/б іл., формат 235х235

Маленькі учні зможуть
дізнатися, як вимовляється і пишеться кожна
літера, а також закріпити отримані знання за
допомогою віршиків та
цікавих завдань. Уроки
перетворяться на веселу гру! БОНУС! Багаторазові прописи!
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 205х265,
формат прописів 200х265

Код 8001427 (3 книжки)

Код 8001428

СЯ КОМПЛ
ТЬ

ДСИЛАЮ
НА

Клубна ціна
Роздрібна ціна

70

59,90 грн
74,90 грн

ОМ
ЕКТ

Водяні розмальовки

Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,90 грн
99,90 грн

Панорамка-гра
Машинки-помічниці
Код 8001429
Клубна ціна
Роздрібна ціна

34,50 грн
43,10 грн

Таємничі джунглі
Код 8001430
Клубна ціна
Роздрібна ціна

34,50 грн
43,10 грн

Загадки у віршах спонукатимуть дитину шукати
відповіді серед багаторазових наліпок. Книжечки в ігровій формі
сприятимуть розвитку
дрібної моторики, уваги,
фантазії.
Обкладинка,
6 с. у кожній книжці,
кол. іл., формат 165х235

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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ІДЕЯ Я П

Свинка Пеппа

English в малюнках
для дітей

Прекрасна
принцеса Пеппа
Код 8001432
Клубна ціна
Роздрібна ціна

34,50 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

34,50 грн

43,10 грн
З днем народження, Пеппо!
Код 8001431
43,10 грн

Великий формат,
яскраві малюнки і безліч цікавих завдань!
Обкладинка,
16 с. у кожній книжці,
кол. та ч/б іл.,
формат 240х320

Ілюстрований українсько-англійський словничок буде корисний
для дітей. Слова поділені на теми (наше тіло,
сім’я, дім, їжа, спорт,
музика, квіти, птахи,
транспорт тощо). До
кожного слова додається транскрипція.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 170х220

Код 8001433 (укр.)
Код 8001434 (рос.)
Клубная ціна
Роздрібна ціна

49,90 грн
62,40 грн

Золота колекція
кращих українських
казок!
Вони увібрали вікову народну мудрість
і навчають дитину
доброті й справедливості, кмітливості
й чесності, людяності
й любові, хоробрості
та силі духу. Чудово
проілюстроване видання стане гарним
подарунком і принесе справжню радість
юному читачеві.
У збірці ви знайдете
найвідоміші казки
про тварин, могутніх
богатирів, кмітливих
красунь…
Палітурка, 224 с.,
кол. іл.,
формат 220х300

Код 8001435
Клубна ціна
,00 грн
Роздрібна ціна
281,30 грн

225

Математика та логіка

Код 8001436
(2 книжки, укр.)
Код 8001437
(2 книжки, рос.)

36,00 грн
45,00 грн

49,90 грн

Математика та логіка

ОМ
ЕКТ

На землі, у воді, в повітрі
+ Друзі звірята

39,90 грн

ОМ
ЕКТ

Клубна ціна
Роздрібна ціна

СЯ КОМПЛ
ТЬ

СЯ КОМПЛ
ТЬ

Об’ємна аплікація

Клубна ціна
Роздрібна ціна

ДСИЛАЮ
НА

Дітям від 4 років
Код 8001445

ДСИЛАЮ
НА

З цими виданнями дитина проведе час із користю! Створення об’ємних
аплікацій – цікаве й неважке заняття для вашого малюка, бо до кожної
аплікації подані докладні
інструкції.
Обкладинка, 16 с.
у кожній книжці, кол. іл.,
формат 200х285

Дітям від 5 років
Код 8001446
Клубна ціна
Роздрібна ціна

39,90 грн
49,90 грн

Розроблено досвідченими педагогами!
Цікаві завдання, задачі,
ребуси!
Обкладинка,
64 с. в кожній книжці,
ч/б іл., формат 200х260

К
Комплект
«Мої перші прописи»
Прописи з вправами
+ Тренуємо пальчики
+ Прописи з прикладами
+ Вчимося писати красиво
+ Вчимося писати цифри
+ Вчимося писати букви

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
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АРУНКА
ОД

Українські
народні казки

Діти потренують рухливість пальчиків, навчаться рахувати, обводити
контури, вивчать абетку.
Обкладинка, 16 с.
у кожній книжці,
кол. іл., формат 165х215

Код 8001438 (6 книжок)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,90 грн
69,90 грн
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Р. Кіплінг

Ріккі-Тіккі-Таві
та інші казки
У цьому виданні наведені веселі, добрі
й повчальні казки Р. Кіплінга «Ріккі-Тіккі-Таві»,
«Кіт, який гуляв сам по
собі» і «Слоненя».
Юні читачі із задоволенням познайомляться з хоробрим мангустою, який переміг двох
злих кобр. Дізнаються
про незалежного і свободолюбного Кота,
а також прочитають про
пригоди допитливого
Слоненяти, якому дуже
хотілося довідатися, що
їсть на обід Крокодил.
Чудові ілюстрації видання зроблять читання
ще більш захопливим.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 220х295

Код 8001440 (укр.)
Код 8001439 (рос.)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

109,00 грн
136,30 грн

Книжка-пазл. Тачки

Книжка-пазл. Принцеси

Код 8001442

Код 8001441

Клубна ціна
Роздрібна ціна

119,90 грн
149,90 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

119,90 грн
149,90 грн

Книжечки обов’язково сподобаються дитині, бо вони
містять чудові яскраві пазли. Крім того, на сторінках
є корисні цікаві завдання, які допоможуть розвинути
увагу та логіку.
Картон, 12 с. у кожній книжці, кол. іл.,
формат 215х280
ДСИЛАЮ
НА

СЯ КОМПЛ
ТЬ

СЯ КОМПЛ
ТЬ

ДСИЛАЮ
НА

ОМ
ЕКТ

ОМ
ЕКТ

Таблиця множення
у віршах і малюнках

Комплект
«Я вчуся з наліпками»
Пам’ять та увага + Логіка
Обкладинка, 16 с.
у кожній книжці,
кол. іл.,
формат 165х215

Код 8001443 (2 книжки)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

72

50,00 грн
62,50 грн

Ці книжечки поєднують у собі ігрову та
навчальну діяльність.
З ними дитина легко
навчиться установлювати логічні зв’язки між
предметами й добирати
узагальнювальні назви,
розв’язувати прості логічні задачі, потренує
пам’ять та увагу.

Веселі віршики та яскраві ілюстрації на кожній
сторінці дозволять дитині не напружуючись
запам’ятати таблицю
множення.
БОНУС! Плакат-тренажер! Якщо малюк помилився, написане можна
стерти і розв’язати приклад знову.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 170х245

Комплект «Я готуюся
до школи». Тести

Код 8001447

Код 8001444 (2 книжки)

Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,00 грн
68,80 грн

для підготовки до школи
Частина 1 + Частина 2
Обкладинка, 80 с.
у кожній книжці, ч/б іл.,
формат 165х215
Клубна ціна
Роздрібна ціна

69,00 грн
86,30 грн

Тести допоможуть батькам перевірити рівень
знань дитини і підготувати маленького
учня з усіх предметів:
математики, читання,
письма. Також діти дізнаються чимало цікавого про навколишній світ,
збагатять словниковий
запас.

Заказывайте по тел. 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) и на www.bookclub.ua
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Допоможи Ромчику
перетнути річку
й завітати до всіх
тварин

Король Матиуш Первый

Ігри та розваги
аги

СКАЗКА ОТ ЯНУША КОРЧАКА!
Восьмилетний Матиуш стал королем. Заняв трон,
он мечтает сделать жизнь народа лучше. Сможет
ли он остаться честным в коварном взрослом мире?
Переплет, 384 с., ч/б ил., формат 170х215

Колекція цікавих завдань, які надовго захоплять дитину!
Ігри на уважність та лабіринти, головоломки на розвиток логіки та веселі
саморобки – нудьгувати просто немає часу! Навіть дорослі із задоволенням
виконуватимуть ці завдання. А дитина потренує мислення, уважність, дізнається нове про навколишній світ. До кожного завдання даються відповіді.
Обкладинка, 64 с., кол. іл., формат 230х320

Код 8001296 (рус.)
Код 8001297 (укр.)
Клубная цена
Розничная цена

149,90 грн
187,40 грн

Код 8001301
Клубна ціна
Роздрібна ціна

109,90 грн
137,40 грн

А. Ліндґрен

Міо, мій Міо

Мандруємо Україною

Ты сможешь сама создать неповторимую коллекцию
одежды! Выбирай модели одежды и аксессуары,
подбирай цвета! Здесь 8 листов кальки с моделями
одежды и аксессуарами, 48 рисунков топ-моделей,
а еще – лист ярких наклеек!
Обложка на спирали, 58 с., ч/б ил., формат 220х230

Світова дитяча класика!
Історія про дивовижні
пригоди юного героя –
хлопчика Міо. Про одвічну боротьбу добра
і зла, втіленого в особі
лиходія Като, про дружбу та взаємовиручку дітей, які не розгубилися,
а згуртувалися у спільній боротьбі зі злом.
Гнучка палітурка, 128 с.,
ч/б іл., формат 145х200

Код 8001468

Код 8001448

Код 8001451

Клуб «Гламур». Книга 3

Клубная цена
Розничная цена

64,50 грн
80,60 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

69,90 грн
87,40 грн

Герої книжки – Лисеня та Вовченя – запрошують
діточок до чудової подорожі Україною. Малюки відвідають усі області країни, дізнаються багато нового
про культуру, історію, тваринний і рослинний світ,
звичаї та традиції.
Палітурка, 96 с., кол. іл., формат 220х285
Клубна ціна
Роздрібна ціна

142,90 грн
178,60 грн
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Cat_2-2017-2_50-84.indd 73

73

07.04.2017 13:59:38

АРУНКА
ОД

ДЕТЯМ 7–12 ЛЕТ

ДЛ
ІДЕЯ Я П

Географічний
атлас світу
У книжці допитливі читачі
знайдуть тематичні географічні карти, пізнавальні матеріали про будову Землі, її
клімат і природні зони, про
мінеральні ресурси і географічні відкриття. А малюнки
тварин та рослин дозволять поринути в атмосферу
справжньої міжконтинентальної подорожі.
Палітурка, 80 с., кол. іл.,
формат 235х310

Код 8001452
Клубна ціна
Роздрібна ціна

135,90 грн

Банда піратів. Книга 3

169,90 грн

Історія з діамантом
Трійко дітлахів і їхній вірний
супутник папуга месьє Муді
обожнюють море й таємниці.
На маленькому кораблі вони
часто виходять у море, де на
шукачів пригод чекає чимало
випробувань.
Палітурка, 48 с., кол. іл.,
формат 175х215

Код 8001453 (укр.)
Код 8001454 (рос.)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

84,90 грн
106,10 грн

СЯ КОМПЛ
ТЬ

ДСИЛАЮ
НА

СЯ КОМПЛ
ТЬ

ДСИЛАЮ
НА

ОМ
ЕКТ

Переходимо до 3 класу
Код 8001455
Клубна ціна
Роздрібна ціна

75,00 грн
93,80 грн

Одягни ляльку

Зоопарк + Підводний світ

Весілля + На балі

Код 8001457

Фантазію юних майстрів уже
не буде обмежувати звичайний
аркуш паперу, вони зможуть
творити на величезному полотні! Тож швидше беріться за
олівці та фломастери й створюйте справжнi шедеври!
Обкладинка, 8 с. у кожній
книжці, ч/б іл., формат 200х300,
формат плаката 400х600

Кожна дівчинка мріє вдягти
чудову сукню! Ці набори для
творчості здійснять цю заповітну мрію. Маленькі принцеси
приміряють безліч модних нарядів і підберуть до них стильні
аксесуари.
Обкладинка, 16 с.
у кожній книжці, кол. іл.,
формат 220х245

Код 8001459 (2 книжки)

Код 8001460 (2 книжки)

Клубна ціна
Роздрібна ціна

75,00 грн
93,80 грн

Переходимо до 4 класу

Переходимо до 6 класу

Код 8001456

Код 8001458

Клубна ціна
Роздрібна ціна

75,00 грн
93,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

75,00 грн
93,80 грн

Твори, представлені у хрестоматіях, підібрані з урахуванням вимог
навчальної програми з «Літературного читання». Оповіді, вірші
та казки зроблять відпочинок улітку захопливим, а також допоможуть підготуватися до уроків літератури.
Палітурка, 224 с. в кожній книжці, ч/б іл., формат 130х205
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ОМ
ЕКТ

Плакати-розмальовки
Переходимо до 5 класу

Читаємо влітку

Клубна ціна
Роздрібна ціна

49,90 грн
62,40 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

55,00 грн
68,80 грн

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ при заказе на сумму от 100 грн до 30.06.2017 г.
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ДЕТЯМ 7–12 ЛЕТ

Книжки з малюнками,
що рухаються!
Я в Піжамарамі (24 с.)
Код 8001449
Клубна ціна
Роздрібна ціна

ЕКОНОМІЯ

115,00 грн

15%

143,80 грн

Мої роботи в Піжамарамі (32 с.))

при замовленні

2 книжок

Код 8001450
Клубна ціна
Роздрібна ціна

115,00 грн
143,80 грн

ТАКОГО ЩЕ НЕ БУЛО! Книжки перенесуть малюка
в чарівний світ, де малюнки рухаються завдякі давній
техніці анімації – кінотінь! Усе просто! Поклади на малюнок
магічну решітку, що додається до книжки. Рухай її і дивись,
як зображення починають змінюватися, переміщатися,
оживати!
Обкладинка, кол. іл. в кожній книжці, формат 265х370

Поклади магічну
її
решітку та рухай

Зображення
оживе!

Маленькі розумники

В. Скульте

Тут зібрані відповіді на
найпоширеніші запитання, які
зазвичай ставлять батькам
кмітливі хлопчики та дівчатка.
Маленькі розумники дізнаються, чому море солоне, навіщо
дерева скидають листя, чи
дійсно риби не розмовляють.
Палітурка, 64 с., кол. іл.,
формат 205х255

Англійська для дітей

English. Різнорівневі
усні розмовні теми

Найпопулярніший підручник
англійської мови! Методика
дозволяє проводити навчання
як самостійно, так і з викладачем. Матеріал подано в цікавій формі. Широко використано
оригінальні тексти англійських
класиків, казки.
Палітурка, 496 с., ч/б іл.,
формат 135х205

У посібнику подані завдання різних рівнів складності.
У ньому наводяться не тільки
розмовні теми з дослівним перекладом до кожного тексту,
а й цікаві завдання, зразки
усних відповідей і тематичний
словник до кожного розділу.
Обкладинка, 96 с., ч/б іл.,
формат 165х215

Видання містить 6 словників:
орфографічний, тлумачний,
фразеологічний, українськоросійський, будови слова, наголосів. Словникові статті дібрані відповідно до програми
початкових класів. Видання
стане помічником школяра.
Обкладинка, 160 с., ч/б іл.,
формат 165х235

Код 8001464

Код 8001465

Код 8001466

Код 8001462 (укр.)
Код 8001463 (рос.)
Клубна ціна
Роздрібна ціна

54,50 грн
68,10 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

95,00 грн
118,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

46,90 грн
58,60 грн

Словник. 6 в одному. 1–4 класи

Клубна ціна
Роздрібна ціна

100 000 ГРН на отдых для семьи! С. 3
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ДЕТЯМ 7–12 ЛЕТ

Я КОМПЛЕ
ТС

СЫЛАЮ
ВЫ

М
КТО

Насекомые
+ Подводный мир

Великий довідник
школяра. Природничі

Дитячі лабіринти
з наліпками

науки. 5–11 класи

Код 8001473

Видання укладене
відповідно до вимог
шкільної програми!
Матеріал зручно розподілено за темами. Велика кількість малюнків,
схем, таблиць унаочнює
теоретичний матеріал,
викладений просто
і доступно.
Гнучка палітурка, 736 с.,
ч/б іл., формат 150х220

Клубна ціна
Роздрібна ціна

Енциклопедію написано палеонтологом, тому в ній
ви знайдете лише наукові факти та гіпотези. Хто
з хижаків мав найбільші зуби? Від кого походять
птахи? Чи піклувалися динозаври про дитинчат?
Чому вони вимерли?
Палітурка, 112 с., кол. іл., формат 210х290

Яркие иллюстрации!
Занимательные факты,
проверенная информация о насекомых, обитателях морей и океанов,
тщательно подобранные авторами, придутся
по душе юным читателям, повысят уровень
их эрудиции.
Обложка, 24 с. в каждой
книге, цв. ил.,
формат 210х235

Код 8001469

Код 8001470 (2 книги)

Код 8001471

Енциклопедія динозаврів

Клубна ціна
Роздрібна ціна

119,00 грн

Клубная цена
Розничная цена

148,80 грн

59,80 грн
74,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

89,90 грн
112,40 грн

36,90 грн
46,10 грн

Дитячі кросворди
з наліпками
Код 8001472
Клубна ціна
Роздрібна ціна

36,90 грн
46,10 грн

Дитина вивчить нові слова, розів’є логіку, а ще
потренує дрібну моторику завдяки наліпкам.
Обкладинка,
16 с. у кожній книжці,
кол. іл., формат 220х235

ПОПУЛЯРНА
СЕРІЯ

Поринь у світ пригод!
пригод
10 книжок,
щоб полюбити читання
ПЕРШІ ДВА ТОМИ
ЗА ЦІНОЮ ОДНОГО

5890
грн

Код 8001467

ПЕРЕДПЛАТІТЬ СЕРІЮ – ЦЕ ВИГІДНО!

1. Чарлз Діккенс
2. Герберт Уеллс
3. Марк Твен
4. Джек Лондон
5. Джером К. Джером
6. Льюїс Керрол
7. Рафаель Сабатіні
8. Марк Твен
9. Артур Конан Дойл
10. Анна Сьюелл

«Пригоди Олівера Твіста»
«Невидимець. Війна світів»
«Пригоди Тома Сойєра»
«Серця трьох»
«Троє в одному човні
(як не рахувати собаки)»
«Аліса в Країні Див. Аліса
в Задзеркаллі»
«Одіссея капітана Блада»
«Пригоди Гекльберрі Фінна»
«Незвіданий світ»
«Чорний красень»

Палітурка, 208 с. у кожному томі, формат 135х205

ЕКОНОМІЯ: Перші 2 томи за ціною 58,90 грн. Ціна кожного чергового тому 58,90 грн
ЗРУЧНІСТЬ: Повторювати замовлення не потрібно! Чергові 2 томи передплати ви отримуєте автоматично в середині кварталу
поштою, з кур’єром або викуповуєте в найближчому магазині Клубу. Терміни придбання серійних томів у магазинах зазначені на с. 82
ПЕРЕВАГИ: Бонус 20 грн на придбання товарів із наступного каталогу. Спеціальні ціни на товари з рубрик «Рекомендована Клубом
книжка» та «Книжкова скарбничка». Викуповуючи чергові томи серії, ви виконуєте свої клубні зобов’язання та берете участь у розіграшах
цінних призів
Увага! Вартість передплати в майбутньому може неістотно змінитися залежно від зміни вартості матеріалів і послуг на виробництво серії
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Перші ілюстровані видання класики Дж. К. Ролінґ

Ілюстроване видання (248 с.)

Ілюстроване видання (272 с.)

Код 8001474

Код 8001475

Клубна ціна
Роздрібна ціна

399,00 грн
498,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

ДЕТЯМ 7–12 ЛЕТ
ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Гаррі Поттер
і таємна кімната

АРУНКА
ОД

Гаррі Поттер
і філософський камінь

ДЛ
ІДЕЯ Я П

399,00 грн
498,80 грн

Видання містять безліч пречудових кольорових малюнків
відомого ілюстратора Джима Кея! Це справжнє феєричне
свято і для відданих шанувальників цієї магічної класики,
і для нових її читачів.
Палітурка, формат кожної книжки 230х275

Антистресс-блокнот

С. Андерсен

В. Нестайко

Й. Колфер

К. Гір

для нежной
и удивительной

Это серьезно!

Тореадори
з Васюківки

Артеміс Фаул. Книга 2
Випадок в Арктиці

Timeless
Рубінова книга

В комиксах молодой
бруклинской художницы девчонка любого
возраста узнает себя,
свою жизнь и страхи.
Эта книга – отличное
лекарство от уныния,
тоски, самоедства
и одиночества.
Гибкий переплет, 112 с.,
ч/б ил., формат 165х225

Книжку перекладено
20 мовами і внесено до
Особливо Почесного
списку Андерсена як
один із найвидатніших
творів для дітей.
Це перше видання нової
авторської редакції роману з новими надзвичайно
веселими епізодами.
Палітурка, 544 с., ч/б іл.,
формат 135х205

Артеміс Фаул вирізняється неймовірною
гостротою мислення
і повною відсутністю
страху. Незважаючи на
це, Артеміс залишається тринадцятирічним
хлоп’ям, готовим на все,
щоб урятувати дорогу
людину…
Палітурка, 320 с.,
формат 135х205

ЕКРАНІЗОВАНО!
Ґвен не здогадувалась,
що вона особлива. У дівчинки проявився ген
мандрівника в часі! Вона
з’ясовує, що за нею стежить таємне Коло Дванадцяти. Її життя перетворюється на гру-інтригу
з безліччю загадок...
Палітурка, 304 с., ч/б іл.,
формат 165х225

Код 8001477

Код 8001480

Код 8001478

Код 8001479

На страницах этого оригинального блокнота ты
сможешь раскрашивать
зентанглы, а также делать необходимые записи. Для этого понадобятся цветные ручки или
карандаши и совсем
немного свободного
времени.
Обложка, 80 с., ч/б ил.,
формат 150х205

Код 8001476
Клубная цена
Розничная цена

39,90 грн
49,90 грн

Антидепрессивная
книга для девчонок

Клубная цена
Розничная цена

105,00 грн
131,30 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

79,00 грн
98,80 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

100,00 грн
125,00 грн

Клубна ціна
Роздрібна ціна

140,00 грн
175,00 грн

Приводите друга в Клуб – ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ! с. 81
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ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
Литая алюминиевая
посуда с жаропрочным
покрытием

Газовая
плита

Стекло- Посудомоечная Устойчиваа Сертификат
Электромашина
к царапинам
м качества
плита керамическая
плита

2

ОВИНКА!

3

Н

1

4

1. Кастрюля (2,5 л)

2. Кастрюля (4,5 л)

3. Гусятница (6 л)

4. Сковорода (d = 24 см)

Код 8001487

Код 8001488

Код 8001489

Код 8001490

Клубная цена
Розничная цена

229,00 грн
286,30 грн

29

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

Клубная цена
Розничная цена

279,00 грн
348,80 грн

49

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

1

Клубная цена
Розничная цена

299,00 грн
373,80 грн

49

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

2

Клубная цена
Розничная цена

259,00 грн
323,80 грн

49

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

Эта долговечная посуда
с утолщенным дном и надежными литыми ручками
быстро нагревается и экономит электричество или
газ. Сковорода с ненагревающейся ручкой.

1. Чайник со свистком
•
•
•
•

Высококачественная нержавеющая сталь
Удобная термостойкая ручка
Подходит для использования на всех типах плит
Объем 2,5 л.

Код 8001485
Клубная цена
Розничная цена

299,00 грн
373,80 грн

69

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

2. Гейзерная кофеварка
Насыщенный ароматный кофе без гущи!
• Алюминиевый корпус
• Ненагревающаяся ручка из термостойкого пластика
• Объем 300 мл: 6 порций напитка.

Код 8001481
Клубная цена
Розничная цена

249,00 грн
311,30 грн

29

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

3. Набор вафельных полотенец (2 шт.)

Необходимы
не
на каждой кухне
Cat_2-2017-2_50-84.indd 78

•
•
•
•

Хорошо впитывают влагу
Яркий узор в народном стиле
Материал 100 % хлопок
Размеры: 38х74, 35х60 см.

Код 8001482

3

Клубная цена
Розничная цена

79,00 грн
98,80 грн

1

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

07.04.2017 15:23:10

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
Набор контейнеров
с герметичными
крышками (3 шт.)

ХИТ
!
ПРОДАЖ

• Подходят для микроволновой печи и морозильной камеры
• Герметичны.
• Изготовлены из пищевого пластика.
В наборе: 3 контейнера
с крышками, объем 0,55;
0,85; 1,15 л .
Сделано в Украине.

Код 8001484
Клубная цена
Розничная цена

99,00 грн
123,80 грн

1

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

Жидкости не прольются

Точилка на присоске
• Заточит не только обычные кухонные ножи, но
и ножи с зубчатыми лезвиями, ножницы
• Благодаря надежной
присоске крепится на любую гладкую поверхность
• Грубая и точная заточки.
Размер 10х7,5х7,5 см.

Закаточная машинка-автомат
• Удобна: всего пара движений – и банка герметично закрыта
• Долговечна, так как изготовлена из нержавеющей стали и прочного пластика
• Конструкция обеспечивает плотное прилегание крышки к банке,
не повреждает стекло.

Код 8001486
Клубная цена
Розничная цена

129,00 грн

СУПЕРЦЕНА

1,00 грн

161,30 грн

при привлечении друга в Клуб

ЦЕНА
СНИЖЕНА!

Код 8001483

199,00 грн

Клубная цена
Розничная цена

1. Утюг
• Керамическая подошва
• Система самоочистки
• Регулировка температуры • Мощность 1 600 Вт
• Работает от сети
220–240 В, 50/60 Гц.

Код 8001491

379,00 грн

Клубная цена
Розничная цена

473,80 грн

129

СУПЕРЦЕНА
,90 грн
при привлечении друга в Клуб

1

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

2. Складная
гладильная доска

ВСЕГО

599

248,80 грн

00
грн

за комплект
гладильная доска
+ утюг
Код 8001212

• Жаростойкое покрытие из хлопковой ткани
• Выдвижная подставка
для утюга • Размер в разложенном виде 80х30 см.

Код 8001492
Клубная цена
Розничная цена

299,00 грн

СУПЕРЦЕНА

29,00 грн

373,80 грн

при привлечении друга в Клуб

40х30 см
Легко и компактно
складывается

1

2

79
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ТОВАРЫ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ
Дорожная сумка

• Легкая и вместительная
• Оригинальный дизайн
• Застежка-кнопка
• Изготовлена из ткани
• Размер 35х54 см.

• Качественный износостойкий материал • Ручки и плечевой ремень
из прочной ременной ленты • Надежная застежка-молния • Вместительный боковой карман • Размер 41х30х19,5 см.

К 8001495 (розовая)
Код
Код 8001496 (зеленая)
К
К
Клубная
цена
Р
Розничная цена

Код 8001494
Клубная цена
ничная цена
Розничная

149,00 грн
186,30 грн

1

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при
друга в Клуб
р привлечении
р
дру



Женская сумка
Ж

199,00 грн
248,80 грн

1

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб
Мягкая ручка
на липучке

Дополнительный
боковой карман

Набор «Летний
спасатель» (3 шт.)
Спрей предохраняет
от укусов комаров.
Гели помогают снять
зуд, воспаление и неприятные ощущения
после укусов насекомых, способствуют
ускорению регенерации кожи.

Код 8001497
Клубная цена
,00 грн
Розничная цена
123,80 грн

99

ОНА!

ХИТ СЕЗ

Набор для игры
в бадминтон
Удобно взять на пикник,
ник,
на дачу или в отпуск!
к!
• Легкие и прочные ращикетки с нескользящими ручками (2 шт.))
• Воланчик
• Удобный чехол с ремемнем для переноски.
и.

Код 8001493
Клубная цена
Розничная цена

1,00 грн

СУПЕРЦЕНА

при привлечении друга в Клуб

179,000 грн
223,800 грн

1

,000 грн
при привлечении друга в Клуб
СУПЕРЦЕНА

Н
Набор кремов
««Здравница» (3 шт.)
П
Применяются
при заболеваниях суставов
б
и позвоночника, при
варикозе, помогут
в
при мышечных болях.
п
Содержат натуральС
ные компоненты.
н
Объем каждого креО
ма 30 мл.
м

Код 8001498
К
Клубная цена
К
,00 грн
Р
Розничная
цена
1123,80 грн

999

СУПЕРЦЕНА

1,00 грн
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• Для поддержки вьющихся овощных и декоративных культур
• Материал пластик • Размер сетки 1,7х10 м, ячейка 15х21 см.

Код 8001499
Клубная цена
Розничная цена

99,00 грн
123,80 грн

1

СУПЕРЦЕНА
,00 грн
при привлечении друга в Клуб

07.04.2017 14:00:23



при привлечении друга в Клуб

Шпалерная сетка для растений

СУПЕРЦЕНА ПРИВОДИТЕ ДРУГА В КЛУБ –
при привлечении друга в Клуб

ПОКУПАЙТЕ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ

1 ШАГ ВЫБЕРИТЕ ОДИН ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ (описания товаров представлены на с. 78–80)
Подпись

9

СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА
ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА» № _______

29,90 грн
29,90 грн
ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»
24,90 грн
+ сбор за наложенный платеж от 10 грн
(ЖЕЛАТЕЛЬНО вписать номер отделения)

Ф.И.О.

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

дом. телефон

код города + номер телефона, всего 10 цифр моб. телефон

НАИМЕНОВАНИЕ

Кастрюля (2,5 л)
Кастрюля (4,5 л)
Гусятница (6 л)
Сковорода
Чайник со свистком
Гейзерная кофеварка
Набор вафельных полотенец (2 шт.)
Набор контейнеров
с герметичными крышками (3 шт.)
Точилка на присоске
Утюг
Складная гладильная доска

код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

СУПЕРЦЕНА

КОД

29,00 грн
49,00 грн
49,00 грн
49,00 грн
69,00 грн
29,00 грн
1,00 грн
1,00 грн
1,00 грн
129,90 грн
29,00 грн

8001487

Женская сумка (розовая)

8001488

Женская сумка (зеленая)

8001489

Дорожная сумка

8001490

Набор «Летний спасатель» (3 шт.)

8001485

Набор для игры в бадминтон

8001481

Набор кремов «Здравница» (3 шт.)

8001482

Шпалерная сетка для растений

НАИМЕНОВАНИЕ

СУПЕРЦЕНА

КОД

1,00 грн
1,00 грн
1,00 грн
1,00 грн
1,00 грн
1,00 грн
1,00 грн

8001495
8001496
8001494
8001497
8001493
8001498
8001499

8001484
8001486
8001491
8001492

Закаточная
машинка-автомат
СУПЕРЦЕНА
1,00 грн

Заполняется действительным членом Клуба



Номер клубной карты
действительного члена Клуба

Код 8001483

М СПОСОБОМ
2 ШАГ ПОМОГИТЕ ДРУГУ ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К КЛУБУ УДОБНЫМ
• По телефонам: 0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия),
(057) 783-88-88, (050) 113-93-93 (Vodafone), (093) 170-03-93 (lifecell), (067) 332-93-93 (Киевстар)
• В магазинах Клуба (см. с. 82) • На сайте Клуба: www.bookclub.ua • По почте: «КНИЖНЫЙ КЛУБ», а/я 84, г. Харьков, 61001

Ф.И.О.
Дата рожд.

Индекс

Город (село)

Область, район
Улица

E-mail (при наличии)

моб. телефон

№ дома

Подпись

код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

9

дом. телефон

Подпись родителя
(если заявителю меньше 18 лет)

9
217-911

код города + номер телефона, всего 10 цифр

МОЙ ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ. ЭКОНОМИЯ 50 %* на 2 книги или 2 товара
КОД ТОВАРА

№ кв.

НАИМЕНОВАНИЕ

– 50 %
– 50 %

ВНИМАНИЕ!
Купон нового члена Клуба является недействительным, если на купоне отсутствуют номера телефонов и подписи привлекаемого и действительного
членов Клуба.

Заполняется новым членом Клуба

ЗАЯВЛЕНИЕ ДРУГА О ВСТУПЛЕНИИ В КЛУБ
Я вступаю в Клуб и согласна/ен с правилом обязательного осуществления одной покупки в квартал. Я подтверждаю, что я и члены моей семьи, которые проживают
со мной по одному адресу, не являются действительными членами Клуба. Я оплачиваю стоимость клубной карты – 0,01 грн. Подписывая заявление, я даю
согласие на сбор, обработку и хранение моих личных данных компанией «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» и их использование в маркетинговых целях,
в том числе отправки на мой адрес новостей и предложений от Клуба.

СПОСОБ ДОСТАВКИ ЗАКАЗА
ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА» № _______

29,90 грн
29,90 грн
ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»
24,90 грн
+ сбор за наложенный платеж от 10 грн
(ЖЕЛАТЕЛЬНО вписать номер отделения)

КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА** ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ 300 ГРН!

3 ШАГ ПОЛУЧИТЕ ВАШ ТОВАР ПО СУПЕРЦЕНЕ
• Как только оплата заказа вашего друга поступит в Клуб, выбранный вами товар будет отправлен на ваш адрес
• Вы также можете получить товар в магазине Клуба



Внимание! Для каждого типа товаров возможны различные варианты оформления. Количество товаров ограничено.
* Экономия 50 % начисляется на первые две позиции в купоне. Остальные позиции – по клубной стоимости.
** Под бесплатной подразумевается доставка за 0,01 грн.
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РАСПРОДАЖА К ОТПУСКУ

с 18.05.17 по 29.06.17

КНИГИ ШКОЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ВНЕКЛАССНОГО ЧТЕНИЯ

3+ 1

При покупке 3 книг акционного ассортимента 4 книга в подарок!*

Акция действует только в магазинах Клуба с 12.06.17 по 29.06.17

* Под подарком подразумевается покупка за 0,1 грн

АДРЕСА ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ КЛУБА
АЛЕКСАНДРИЯ
• пр. Соборный (пр. Ленина), 77
(ТЦ «Гранд-Плаза», 2 этаж)
(05235) 7-15-50
БАХМУТ (АРТЕМОВСК)
• ул. Торговая, 1
(ТЦ «Астрон», 2 этаж)
(0627) 44-90-99
БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
• ул. Ярослава Мудрого, 5/13
(ориентир – бывший универмаг
«Дружба», 1 этаж)
(0456) 39-04-68
БЕЛГОРОД-ДНЕСТРОВСКИЙ
• ул. Московская, 16-А
(ТЦ «Рута Плаза», 2 этаж)
(04849) 6-07-26
БЕРДЯНСК
• пр. Азовский (пр. Ленина), 35-А
(ТЦ «DEL MAR», 1 этаж)
(06153) 3-48-40
БОРИСПОЛЬ
• ул. Киевский шлях, 10-В (рынок «Зоряний»,
торговое место 103)
(094) 906-64-49
ВИННИЦА
• ул. Пикуса (ул. Папанина), 1-А
(ТЦ «Квартал», 2 этаж)
(0432) 50-88-06
ВОЗНЕСЕНСК
• ул. Синякова, 5-А
(в отделении ПриватБанка)
(05134) 3-20-19
ДНЕПР (ДНЕПРОПЕТРОВСК)
• пр. Д. Яворницкого, 105
(ТЦ «Сільпо», 2 этаж)
(056) 770-00-55
• ул. Нижнеднепровская, 17
( ТРК «Караван Megastore»
1 этаж)
(056) 747-91-00
ЖИТОМИР
• ул. Киевская, 87
(ТЦ «Вопак», 2 этаж)
(0412) 41-24-85
ЗАПОРОЖЬЕ
• пр. Соборный (пр. Ленина), 58 (061) 787-63-86
• пр. Металлургов, 2-Ж
(ТЦ «Рекордный»,
нулевой этаж)
(061) 236-86-54
ИВАНО-ФРАНКОВСК
• пл. Рынок, 1
(ТЦ «Галерея Н», нулевой этаж) (0342) 72-58-32
ИЗМАИЛ
• ул. Пушкина, 47
(ТЦ «Электрон», 2 этаж)
(04841) 6-22-12
ИЗЮМ
• ул. Гагарина, 12
(05743) 3-14-72
КАМЕНСКОЕ (ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК)
• пр. Свободы (пр. Ленина), 57-А
(ТЦ «Фуршет», 1 этаж)
(0569) 53-42-26
КИЕВ
• ул. Большая Васильковская, 72
(ТЦ «Олимпийский», 3 этаж) (044) 590-25-76
• б-р Перова, 36
(ТЦ «Квадрат», 1 этаж)
(044) 540-23-65
• ул. Маршала Малиновского, 12-А
(ТРЦ «Метрополис», 3 этаж)
(044) 500-62-73
• ул. Лукашевича, 15-А
(ТЦ «Европорт», 2 этаж)
(044) 461-94-82
• ул. Драгоманова, 29
(ТЦ «Центрум», 1 этаж)
(044) 502-18-96
• ул. Попудренко, 90/2
(ТЦ «Маяк», 3 этаж)
(044) 361-91-46
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КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ
• ул. Данила Галицкого, 11/3
(ТД «Максимум», 2 этаж)
(03849) 6-48-11
КОВЕЛЬ
• б-р Леси Украинки, 18
(ТД «Бульвар», 2 этаж)
(03352) 5-21-40
КОНОТОП
• пл. Конотопских дивизий, 24-А
(ТЦ «Маяк», 2 этаж)
(05447) 6-36-77
КРАМАТОРСК
• ул. Дворцовая, 23
(ТЦ «Прогресс», 2 этаж)
(0626) 48-97-87
КРЕМЕНЧУГ
• ул. Соборная (ул. Ленина), 15/42
(ТЦ «Мега», 2 этаж)
(0536) 72-97-65
КРИВОЙ РОГ
• пр. Гагарина, 4
(ТЦ «Плаза-2», 1 этаж)
(056) 409-81-09
• ул. Мусоргского, 17
(ТЦ «VARUS», 2 этаж)
(056) 409-60-75
• мкрн 5-й Заречный, 11-К
(ТК «Терра», нулевой этаж)
(056) 494-73-98
КРОПИВНИЦКИЙ (КИРОВОГРАД)
• ул. Большая Перспективная, 48
(ТЦ «Депот», 1 этаж)(ориентир –
бывший «Детский мир»)
(0522) 35-20-55
ЛИСИЧАНСК
• пр. Победы (пр. Ленина), 117
(ТЦ «Лимон», 2 этаж)
(067) 570-61-62
ЛУБНЫ
• пл. Ярмарочная, 30-А
(ТЦ «ATБ», 2 этаж)
(05361) 7-17-10
ЛУЦК
• ул. Леси Украинки, 53
(ТЦ «Галерея Центр»,
нулевой этаж)
(0332) 72-14-40
ЛЬВОВ
• ул. Братьев Рогатинцев, 15
(032) 235-50-12
• ул. Городоцкая, 179
(ТЦ «Скриня», 2 этаж)
(032) 298-88-07
МАРИУПОЛЬ
• пр. Металлургов, 64
(ТЦ «Елизавета»)
(0629) 41-27-71
МЕЛИТОПОЛЬ
• пр. Богдана Хмельницкого, 24
(ТЦ «Пассаж», 2 этаж)
(0619) 44-83-49
МИРГОРОД
• ул. Гоголя, 147
(ТЦ «Мир», 1 этаж)
(05355) 5-06-08
МУКАЧЕВО
• ул. Федорова, 6 (ТЦ «ЦУМ»)
(09485) 2-65-92
НЕЖИН
• ул. Шевченко, 11-А
(ТЦ «Гермес», 2 этаж)
(04631) 90-10-2
НИКОЛАЕВ
• ул. Потемкинская, 63/2
(0512) 47-58-43
НИКОПОЛЬ
• пр. Трубников, 14
(ТД «ЦУМ», 1 этаж)
(05662) 2-50-03
НОВАЯ КАХОВКА
• ул. Французская (Парижской коммуны), 13
(ТЦ «Центральный», 2 этаж)
(05549) 7-96-51
НОВОМОСКОВСК
• ул. Гетьманская, 34
(ТЦ «Сити-Центр», 2 этаж)
(0569) 69-65-79

ОДЕССА
• ул. Большая Арнаутская, 61
(048) 786-05-88
• ул. Краснова, 17
(ориентир – пл. Толбухина)
(048) 748-82-44
• пр. Добровольского, 99
(048) 755-04-40
ПАВЛОГРАД
• ул. Шевченко, 128
(ТЦ «Гулливер»)
(0563) 20-09-59
ПЕРВОМАЙСК
• ул. Вокзальная, 34
(в отделении ПриватБанка)
(05161) 7-53-99
ПОКРОВСК (КРАСНОАРМЕЙСК)
• ул. Центральная
(ул. Свердлова), 148-А
(06239) 2-00-48
ПОЛТАВА
• ул. Зиньковская, 6/1-А
(ТЦ «Киев», 3 этаж)
(0532) 60-60-40
ПРИЛУКИ
• ул. Киевская, 138
(ТЦ «Фуршет», 2 этаж)
(04637) 3-29-00
РОВНО
• ул. Киевская, 67-А
(ТЦ «Арена», 2 этаж)
(0362) 64-26-37
СЕЛИДОВО
• ул. Карла Маркса, 10
(Дом быта, 2 этаж)
(06237) 7-00-34
СЛАВЯНСК
• пл. Соборная (пл. Октябрьской революции), 3
(ТЦ «Фокстрот», 2 этаж)
(0626) 62-11-02
СУМЫ
• ул. Соборная, 42
(0542) 77-17-12
ТЕРНОПОЛЬ
• ул. Перля, 3
(ТЦ «NOVUS», 2 этаж)
(0352) 43-12-76
УЖГОРОД
• ул. Минайская, 16-Г
(ТЦ «Колизей», 2 этаж)
(0312) 67-22-29
УМАНЬ
• ул. Шевченко, 23-А
(ТЦ «Сити», 1 этаж)
(047) 444-000-6
ФАСТОВ
• ул. И. Мазепы (ул. Интернациональная), 6
(ТЦ «Фуршет», 2 этаж)
(04565) 6-05-11
ХАРЬКОВ
• пр. Петра Григоренко, 3
(057) 392-03-43
• ул. Академика Павлова, 144-Б
(ТЦ «Космос», 3 этаж)
(057) 720-12-29
• ул. Полтавский шлях, 144
(ТБЦ «Компас», 2 этаж)
(057) 720-10-33
• пр. Гагарина, 20-А
(ТЦ «на Гагарина», 2 этаж)
(057) 703-44-58
• пр. Победы, 62-3 (ТЦ «Фокстрот») (057) 773-30-73
ХЕРСОН
• пр. Ушакова, 35-А
(ТЦ «Адмирал», 2 этаж)
(0552) 46-00-66
ХМЕЛЬНИЦКИЙ
• ул. Каменецкая, 17
(ТРЦ «Квартал», 1 этаж)
(0382) 61-90-48
ЧЕРКАССЫ
• ул. О. Дашкевича, 26
(ТЦ «Сільпо», 3 этаж)
(0472) 54-04-47
ЧЕРНИГОВ
• пр. Победы, 103
(0462) 65-32-31
ЧЕРНОВЦЫ
• ул. Головна, 10
(0372) 58-72-44
ШОСТКА
• ул. Карла Маркса, 24
(в отделении ПриватБанка)
(05449) 7-37-46

Вы можете выкупить очередные тома серий в клубном магазине с 10 июля по 30 июля 2017 г. Если до указанной даты вы не выкупите
очередные тома своей серийной подписки в магазинах, они будут отправлены вам курьерской доставкой после 30 июля 2017 г.
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Участники предыдущих розыгрышей
сделали заказ и ВЫИГРАЛИ ПРИЗ

СКИДКА 20 % ОТ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ
ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА НА ВСЕ ТОВАРЫ ИЗ ЭТОГО КАТАЛОГА

Выберите удобный способ и сделайте заказ!
По телефону

Сизая
Наталья Анатольевна
ПРИЗ –
НОРКОВАЯ ШУБА

SMS

Операторы справочно-информационной службы Книжного
Клуба принимают заказы ежедневно с 8:00 до 21:00.

0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия)
(057) 783-88-88 • (067) 332-93-93

(050) 113-93-93 (Vodafone) • (093) 170-03-93 (lifecell)

Клуб отправляет
этот каталог
только своим лучшим
клиентам!
На его страницах Вы найдете
самые интересные новинки
книжного мира и полезные
товары для всей семьи.

На интернет-сайте Клуба:

Сделайте заказ из каталога
на сумму от 100 грн
до 30.06.2017 г.
и станьте участником
розыгрыша
100 000 грн на отдых!
Читайте увлекательные книги
и наслаждайтесь летом!
С уважением,
Генеральный директор Клуба
Олег Шпильман

Вы можете сообщить о заказе простым письмом по адресу:

«КНИЖНЫЙ КЛУБ»,
а/я 84, г. Харьков, 61001
Для осуществления заказа впишите в прилагаемый к каталогу
бланк заказа цифрами и печатными буквами коды и названия
выбранных из этого каталога товаров.
Купите конверт, наклейте марку стоимостью 4,00 грн
для простого письма и 8,00 грн для заказного.

ПРОБЕЛ

ПРОБЕЛ

КОД ТОВАРА
в одном
экземпляре

КОД ТОВАРА,
который член Клуба хочет
купить в двух экземплярах

СПОСОБ
ДОСТАВКИ

• Впишите номер вашей клубной карты – 7 цифр без пробелов. После номера карты
введите пробел.
• Впишите коды интересующих вас товаров, вводя пробел после каждого кода. Если вы
хотите приобрести определенный товар в нескольких экземплярах, впишите его код
столько раз, сколько экземпляров хотите получить, разделяя каждый из них пробелами.
После кодов выбранных товаров введите пробел.
• Впишите цифру, соответствующую выбранному способу доставки: 1 – курьерская
доставка; 2 – на отделение «Нова Пошта» (заказ будет доставлен на отделение, ближайшее к вашему дому); 3 – на отделение «Укрпочта».
• Отправьте SMS на номер (067) 579-88-88 или (067) 579-87-87.
• Вы получите от Клуба подтверждение о получении заказа в течение 10–15 минут.

Дополнительная информация:

• Для SMS используйте в сообщении только цифры и пробелы.
• Заказы принимаются только с мобильных телефонов, номера которых определяются.
• НЕ принимаются голосовые сообщения, а также присланные через интернет-сайт
операторов мобильной связи.
• Стоимость отправки SMS-сообщения согласно тарифам вашего оператора.

Каталог №2 22017/01УКР

Номер клубной карты
действительного члена Клуба
Ф.И.О.

Дата рожд.

Косминская
Валентина Золтановна
СУПЕРПРИЗ –
NISSAN MICRA

Индекс

Город (село)

Область, район

Улица

УКАЖИТЕ
НОМЕР ТЕЛЕФОНА!



мобильный телефон



домашний телефон

Подпись

МОЙ ЗАКАЗ
КОД ТОВАРА

№ дома

код оператора + номер телефона, всего 10 цифр

E-mail (при наличии)

НАИМЕНОВАНИЕ

№ кв.

код города + номер телефона, всего 10 цифр



ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ
ДОСТАВКИ ЗАКАЗА
(подробнее о способах доставки –
на www.bookclub.ua)
ОТДЕЛЕНИЕ «НОВА ПОШТА»

Сабов
Антонина Васильевна
ПРИЗ –
НОРКОВАЯ ШУБА

№ _______________
(ЖЕЛАТЕЛЬНО
вписать номер отделения)
КУРЬЕРСКАЯ СЛУЖБА

29,90 грн
29,90 грн
24,90

грн
ОТДЕЛЕНИЕ «УКРПОЧТЫ»
+ сбор за наложенный платеж от 10 грн



СЛЕДУЮЩИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ – ВЫ!
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ПРОБЕЛ

ЗАПОЛНИТЕ КУПОН УЧАСТНИКА РОЗЫГРЫША

Да, я делаю заказ до 30.06.2017 г.
2

№ КЛУБНОЙ
КАРТЫ

По почте



Ощутить легкий морской
бриз, понежиться под лучами
солнца – что может быть лучше?
Клуб поможет провести
отпуск так, как Вы мечтали!

ПРОБЕЛ

0123456 5081236 5021789 5021789 1

www.bookclub.ua, support@bookclub.ua

Максимов Сергей
Александрович
СУПЕРПРИЗ –
HYUNDAI ACCENT

(только для отправки SMS)

Пример SMS-заказа:

Стоимость звонка согласно тарифам оператора.

А еще Вас ждет
приятный сюрприз –
розыгрыш 100 000 грн
на отдых для семьи!

(067) 579-88-88, (067) 579-87-87

(Киевстар)

Дорогой друг!

Поставец
Лидия Федоровна
СУПЕРПРИЗ –
TОYOTA YARIS

По SMS:

на сумму от 100 грн и подтверждаю
свое участие в розыгрыше

100 000 грн на отдых

Да, я делаю заказ на сумму от 300 грн
и хочу, чтобы Клуб доставил мне его

БЕСПЛАТНО*
* Под бесплатной подразумевается доставка за 0,01 грн
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П р и к лю ч е н и я
я
п р о д о лж а ю т с
Новый
гр а ф и ч е с к и й
роман!

1 год

2 года

3 года

50

00

00

5 лет

10 лет

50

135 грн 127 грн 120 грн 112 грн 105 грн00

ВАУ

! С у п е р !! !
Дом странных детей:
графический роман

Р. Риггз, К. Джин

Код 8001223

Город пустых. Побег из Дома

Клубная цена
Розничная цена

странных детей: графический роман
Иллюстрированная версия бестселлера, который пользуется оглушительным успехом у читателей по всему миру! Джейкобу и его друзьям
удалось сбежать от армии ужасных чудовищ.
Но мисс Сапсан осталась в образе птицы...
Чтобы найти способ помочь ей вернуться к нормальной жизни, дети отправляются в Лондон.
Но опасности подстерегают повсюду...

Код 8001222
Клубная цена
Розничная цена

187,50 грн

Переплет, 272 с. в каждой книге,
цв. ил., формат 145х220

150,00 грн
187,50 грн

Заказывайте
сейчас!
Cover_Cat_2-2017_2.indd 84-1

150,00 грн

0 (800) 30-10-90
(бесплатная линия)

Учредитель: Дочернее предприятие с иностранными инвестициями «Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга». Каталог зарегистрирован в Государственном Комитете информационной политики, телевидения и радиовещания Украины.
Свидетельство № КВ 4701 от 29.11.2000 г. Copyright by «Клуб Семейного Досуга», 2008. Отпечатано: ЧАО «Блиц-Информ». Тираж – 357 000 экз. Заказ № 23-856. Юридический адрес Книжного Клуба: «Клуб Семейного Досуга», 61140, Харьков-140, пр. Гагарина, 20-А.
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0 (800) 30-10-90 (бесплатная линия) • www.bookclub.ua
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РОЗЫГРЫШ! 100 000 ГРН НА ОТДЫХ
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