
   JEG  
ELSKER OGSÅ 

Udfyld kuponen pa  
bagsiden og send den i dag.     

Portoen er betalt!

o

 
     BØGER

     PS. SEND KUPONEN I DAG 

OG FÅ EN EKSTRA GAVE!



✘

Kun ét medlem pr. husstand. Der tages forbehold for udsolgte bøger og trykfejl. Tilbuddet 
gælder ikke i udlandet, i Grønland og på Færøerne. Du skal være over 18 år for at melde dig 
ind i bogklubben. Dette tilbud kan ikke kombineres med andre tilbud. Tilbuddet gælder kun 
nye medlemmer, som har været udmeldt i mindst seks måneder.

Gyldendals Bogklub
+ + + 10509 + + +
0893 Sjælland USF B

Sendes ufrankeret
Gyldendals  
Bogklub
betaler portoen
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Adresse

Postnummer  By

Telefonnummer

Underskrift Skal udfyldes

D012000Skriv venligst med BLOKBOGSTAVER

E-mail

Ja tak, jeg vil gerne modtage spændende tilbud og 
nyhedsbrev fra Gyldendals Bogklubber på e-mail.
Sæt X.

jeg vælger en GRATIS bog 
– portofrit tilsendt og bliver samtidig 
medlem af Gyldendals Bogklub.

Herefter modtager jeg 18 gange om året et medlemsblad som præsenterer 
månedens bog. Den kan let afbestilles via internettet, sms, kupon eller 
telefon. Udover den bog jeg modtager i min velkomstpakke forpligter jeg 
mig til at købe en bog til klubpris indenfor de første seks måneder. I modsat 
fald bortfalder rabatten på velkomsttilbuddet.

Ved hurtigt svar modtager jeg også en ekstra gave.

Det sidste brev fra din elsker
På kanten af evigheden
To brødre
Denne dag et liv
Knud den store
Stå fast
Stoner
Forbandede yngel
Analfabeten der kunne regne
Fruen kommer i dag
Hvor solen græder
Enkekejserinden
Fucking jøde
Sønnen
Silkeorm
Kød og blod
Stalker
Sigøjnerinden fra Sevilla
Og bjergene gav genlyd
Sandheden om Harry Quebert sagen
Rød og sort 
Dr. Zukaroffs testamente
5:2 kuren
Dukan Diæten
En mand der heder Ove
Jeg har et tæppe i tusind farver 

bogklub.dk/
udogse

   Ja  tak,
Jeg bestiller denne  
bog til 0 kr. (Sæt X)


