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Špeciálna prémiová cena 17,90 € platí len pre členov Media klubu, ktorí si nakúpia z tohto katalógu jednorazovo za  viac ako 20,00 €.
Ako prémiu za nákup si môžete vybrať jednu knihu z prémiovej ponuky. Ku každej objednávke nad 20 € máte nárok na jeden kus
prémiového tovaru.

PútAvEJšIE vyhľADÁvANIE AKO NA INtERNEtE
ZÁKLADNÝ KAMEŇ
RODINNEJ KNIŽNICE

VYBERTE SI PRÉMIU ZA VÁŠ NÁKUP

Ak chýba vo vašej knižnici publikácia, ktorá zaujme na prvý pohľad a udiví nielen vás, ale aj va-
še deti, potom sú tieto encyklopédie v novom modernom vydaní správna voľba. Kvalitné foto-
grafie, pôsobivé zalomenie strán, prehľadný text, zrozumiteľný jazyk, k tomu atraktívny obal
a nápaditý dizajn – to všetko robí z týchto kníh jedinečných encyklopedických sprievodcov. Pri-
navráťte do svojich domovov radosť z čítania a doprajte si nový zážitok z poznania!

Dynamické spracovanie, ohromujúci vizuál, len dôveryhodné
a aktuálne informácie!

34,90 €

17,90€
Ušetríte 17,00 €!

PRÉMIA 3
34,90 €

17,90€
Ušetríte 17,00 €!

PRÉMIA 2
34,90 €

17,90€
Ušetríte 17,00 €!

PRÉMIA 1

Klubová cena à 27,90 €
Bežná cena à 34,90 €

Zviera
viaz., 624 s., 252 x 301

CE202303
Objednávacie číslo prémie 1  EC800752

História
viaz., 612 s., 252 x 301

CE202357
Objednávacie číslo prémie 2  EC800753

Umenie
viaz., 612 s., 252 x 301

CE202412
Objednávacie číslo prémie 3  EC800751

Vyše 2000 druhov od najväčšieho cicavca 
po najmenšieho bezstavovca

Kľúčové udalosti, zásadné myšlienky,
významné osobnosti

Dokonalá súhrnná galéria 
– tvorba vyše 700 umelcov
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prinášame Vám
nový  katalóg
 Media klubu, v kto-
rom  nájdete len 
to najlepšie, čo
súčasný knižný 
trh  ponúka.
Verní tomuto pred-
savzatiu Vám s ra-
dosťou predstavu-

jeme novinku o velikánovi umeleckého
neba Jozefovi Bednárikovi. „Crème de la
crème“ – možno oceniť výsledné dielo
 autor ky Andrey Coddington, ktorá počas
prípravy biografie absolvovala množstvo
rozhovorov, spracovala stovky strán textu
a fotografií.
Ak patríte k milovníkom kvalitného číta-
nia, určite Vás poteší nový román Manže-
lovo tajomstvo. Svetový  bestseller zbie ra
pozitívne ohlasy nielen nadšených čitate-
ľov, ale aj literárnych  kritikov.

Všetci grishamovci pozor! Právnická le-
genda sa vracia a je tu Platanový rad,
voľné pokračovanie románu Kedy zabiť.
Tým, čo hľadajú cestu k úspechu, dáva-
me do pozornosti novú knihu Hrdina
od Rhondy Byrne, autorky hitu Tajomstvo
– The Secret.
A poznáte Fidlibuma? Ak nie, opýtajte sa
svojich detí a ich oči sa rozžiaria. Príbeh
o zvedavom televíznom škriatkovi vznikol
v spolupráci s RTVS. Tak schválne, Prečo
Fidlibum kuká, a nie je kukučka?
Sú knihy, ktoré sa dedia z generácie na ge-
neráciu. Tie, čo s láskou opatrujete, a keď
príde čas, s hrdosťou ich odovzdáte svojim
deťom a vnúčatám. Vydavateľská značka
Odeon pripravuje nové vydania diel sveto-
vých velikánov. V aktuálnej ponuke nájdete
klasiku Starec a more a Idiot.
Prajeme vám krásne jesenné dni 
s dobrou knihou v ruke.
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Exkluzívne ceny pre členov
... aj na novinky a bestsellery

Cenové hity a akcie
... až do výšky 60 % a viac

Špeciálne uvádzacie ceny
... až do výšky 20 % a viac

Jedinečné knižné komplety
... za mimoriadne výhodné ceny

Horúce knižné novinky
... široká škála žánrov, bestsellery

Doplnkový sortiment
... výber toho najlepšieho pre relax

Bezplatné členstvo
... po registrácii do Media klubu

Atraktívne prémie
... za nákup a vernosť

Katalóg do schránky
... zdarma 6x do roka k vám domov

Verný zákazník získa vždy viac výhod

Svet špičkových 
elektrospotrebičov

za najvýhodnejšie ceny

www.andreashop.sk

Nakúpte si z tohto katalógu nad 
30 € a automaticky hrajte o tablet
ASUS MeMO Pad HD 7! 
Meno výhercu zverejníme na stránke 
www.bux.sk/media-klub/vyhercovia-sutazi
najneskôr 4. novembra 2014.

 POZOR, SÚŤAŽ!

Milí priatelia kníh,
Pr

íh
ov

or

Valeria Malíková, riaditeľka

Obľúbená 
spisovateľka 
Tamara Heribanová 
odporúča
Manželovo tajomstvo
„Je to vynikajúca a veľmi
 pútavá kniha. Skrýva mnoho
tajomstiev, je napísaná inte-
ligentne a vtipne. Cítiť z nej
ironický, sarkastický humor,
ktorý nielen pobaví, ale
v človeku doznieva a nechá
nás zamyslieť sa. Navyše, 
je veľmi dobre preložená 
– pracovala na nej Tamara
Chovanová, ktorá má na
svojom zozname aj Bridget
Jones.“

Kľúčové vlastnosti: operačná pamäť veľkosti 1024 MB, 8 GB interná pamäť s možnosťou rozší-
renia o 32 GB pamäťovú kartu microSD, výdrž batérie až 10 hodín, hmotnosť 302 g a hrúbka
10,8 mm. Tablet je vybavený 7 palcovou HD obrazovkou s rozlíšením 1280 × 800 pixelov, vďa-
ka kompaktným rozmerom dokonale sadne do ruky a perfektne sa hodí pre prácu na cestách. 
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Ružena Scherhauferová
Šťastie si ťa nájde
Idylické manželstvo Ninky a Bela naruší
mužova strata zamestnania. Vzápätí rodinu
postihne tragédia a Ninka zostáva s dvojča-
tami sama. Bolesť a traumu zo straty man-
žela prekonáva starostlivosťou o deti, túži
však po úplnej rodine. Nájde opäť lásku?
viaz., 296 s., 125 x 200

CE202268

Andrea Boldišová
Stratená rovnováha
Osud je ako hojdačka – po chvíľach radosti
a zadúšajúceho šťastia nás často čaká ne-
príjemné vytriezvenie. Svoje o tom vie i Zuza-
na. Jej život sa jedného dňa nečakane zlomí.
Najbližší človek zlyháva a naopak, žena, čo
ju kedysi zradila, sa stáva jej oporou...
brož., 304 s., 105 x 170

CE202160

Marek Zákopčan
Zachovajte paniku!
Najzábavnejší spôsob, ako nájsť šťastie
a neprísť pritom o rozum. Príťažlivá Laura je
naplnením Alexových predstáv, no snaha
získať si jej srdce mu prináša kopec vtip-
ných trapasov. Ešteže má po boku verných
kamarátov...
viaz., 272 s., 115 x 185

CE202196

Andrej Csino
To ty si teraz
Zbierka poviedok debutujúceho autora. Mô-
žete ju brať ako miestami až nepríjemne
otvorené vyznania posledného z veľkých ro-
mantikov. Dávkujte si ju. Vráťte sa k nej. Ve-
nujte ju niekomu. Ako inšpiráciu. Alebo ako
varovanie, čo všetko s vami vie spraviť láska.
brož., 80 s., 125 x 175

CE202382Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 7,50 €
Bežná cena 8,90 €

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

NOVINKA

Klubová cena 7,50 €
Bežná cena 8,90 €

Ukážte svoj talent! Zverejnite svoju tvorbu
na našom literárnom portáli. www.mamtalent.sk 4

VAŠA
ŠANCA!

Citlivé čítanie od obľúbených slovenských autorov

Darina Hamarová
Slzy muža
Strhujúci príbeh o láske a zloči-
ne inšpirovaný skutočnými
udalosťami! Nezávislý novinár
dostane od svojej tajnej lásky,
šéfredaktorky Jany, úlohu, kto-
rá je preňho veľkou profesio-
nálnou výzvou. Venuje sa prípa-
du spred dvadsiatich rokov,
keď boháča Michala odsúdili za
znásilnenie a vraždu jeho mla-
dej priateľky. Je milovať zločin
a láska hriech? Aj spravodlivosť
môže byť slepá...
viaz., 200 s., 135 x 205

CE337704
Klubová cena 8,00 €

Bežná cena 8,90 €

Lucia Sasková
Nebezpečná
Od autorky bestselleru Zlato-
kopka. Po čom ženy túžia? A čo
sú ochotné pre svoje túžby uro-
biť? Hlavná hrdinka románu
chce jediné: mať normálny
vzťah, niekoho milovať, byť
šťastná. Veci sa však vyvíjajú
inak, ako si predstavovala. Zra-
zu je pre ňu ťažké normálne fun-
govať, vyznať sa vo vlastných
spomienkach a stáť si za svojimi
činmi. Je totiž nebezpečná. Pre
seba aj pre svoje okolie.
viaz., 296 s., 130 x 200

CE338241
Klubová cena 9,80 €

Bežná cena 10,90 €

Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 12,90 €

Jana Shemesh
Kľúč k minulosti
Zamotané osudy viacerých rodín sa
pomaly rozpletajú. Deti pátrajú po
rodičoch, snažia sa pochopiť ich roz-
hodnutia a voľby. Poznanie pravdy
o rodinnej histórii je bolestivé, ale
má aj liečivý účinok a poskytuje šan-
cu, že aspoň niektoré omyly a škody
sa dajú napraviť. Iné sú, naopak, už
nenapraviteľné, stále sa vynárajú
a mátajú...
viaz., 256 s., 120 x 190

CE202302

Dobrá
krajina
viaz., 264 s., 120 x 190

CE201976
Klubová cena
8,90 €
Bežná cena 10,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 8€
obj. č. CE800754

15,80€23,80€

Kľúč k minulosti +
Dobrá krajina

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€

Sl
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NOVINKA

NOVINKA

Voľné pokračovanie
románu Dobrá krajina

e e e

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

e

e
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Dominik Dán
Nevinným sa neodpúšťa
Najnovší román od majstra slo-
venskej kriminálky.
viaz., 304 s., 139 x 217

CE336496
Klubová cena 11,70 €

Bežná cena 12,95 €

David Kičin – Zatratení
Desať spovedí odsúdených na
doživotie z Leopoldova. Rozho-
vory, ktoré vznikli na základe
korešpondencie medzi autorom
a odsúdenými. 
viaz., 320 s., 139 x 181

CE338250
Klubová cena 11,70 €

Bežná cena 12,95 €

jozef
BEDNÁRIK

e e e

Slovenská literatúra

NOVINKA

A. Macháčová, R. Dyda
Šokujúca aféra
Naozaj sa dá za peniaze kúpiť
absolútne všetko?
viaz., 248 s., 125 x 200

CE202299
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Andrea Coddington
Mal to byť pekný život
Román osudový. Príťažlivý. Na
jeden dych.
viaz., 288 s., 125 x 200

CE202317
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

TOP BESTSELLERY

Ušetríte až 3 €

NOVINKA

Bežná cena 14,90 €
11,90€

Režisér, herec, gurmán a cestovateľ. Človek,
ktorého charakterizoval extrémizmus vo všet-
kom – v láske, názoroch, bezuzdnom jedení
i chronickom diétovaní. Začítajte sa do jeho
životnej cesty, ktorú si zrežíroval sám, lebo
hry osudu odmietal. V knihe nájdete dôležité
momenty jeho života od narodenia až po ne-
čakanú smrť. Je plná autentických výpovedí

a zážitkov, ale aj úprimných vyjadrení. „Vyše
70 rozhovorov, viac než 1200 strán textu,
stovky fotografií. To najzaujímavejšie z nich
nájdete v tejto knihe,“ hovorí autorka Andrea
Coddington.
viaz., 392 + 32 s. príloha, 145 x 227

CE202288

Andrea Coddington – Jozef Bednárik

Mág • Velikán • Maestro

Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 14,90 €

Masahiko Shiraki
Masahikovými očami
Kniha japonského novinára pri-
náša pohľad na kultúrne rozdiely.
viaz., 224 s., 120 x 190

CE202240
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €
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Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
11,90€

Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
11,90€

Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 14,90 €

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€

O hľadaní
pochopenia,
ľudskej
dôstojnosti
a lásky

Emma Healeyová – Hľadá sa Elizabeth
Čo spravíte, ak máte vyše osemdesiat rokov a vaša najlepšia priateľka Eli-
zabeth odrazu nereaguje na volanie ani neotvára dvere? Nejasne tušíte, že
starej priateľke sa stalo niečo zlé. Upozorníte na to svoju chápavú dcéru
a políciu, no nikto vám neverí. Nachádzate sa totiž v etape svojho života,
keď vás vek oberá o fyzickú silu a pamäť, nie však o odvahu a zmysel pre
dobro. A tak vám neostáva nič iné, len sa pustiť do pátrania na vlastnú
päsť... ale ako, keď už sama presne neviete, čo je realita a čo ilúzia, a musí-
te si pomáhať lístočkami a poznámkami?
viaz., 304 s., 125 x 200

CE202227
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Liane Moriartyová
Manželovo tajomstvo
Cecilia Fitzpatricková, matka troch detí, objaví v podkroví starú obálku. Je sivá, zaprášená a rukopis na
nej pozná ako vlastný. Patrí manželovi. Modrým perom tam stojí: Otvoriť iba v prípade mojej smrti. Je
to vari žart? Jej muž nezomrel, Cecilia preto dlho váha, no napokon obálku otvorí. A čas akoby zastal.
John-Paul sa v liste priznáva k osudovej chybe, ktorá by mohla viesť k rozpadu rodiny. List napísal tes-
ne po narodení ich dcérky, kým boli obe v pôrodnici. Cecilia chce urobiť, čo je správne, ale pre koho by
to bolo správne? Ak bude mlčať a chrániť svoju rodinu, pravda jej rozožerie srdce ako červ. Ale ak od-
halí manželovo tajomstvo, ublíži tým, ktorých má najradšej...
viaz., 384 s., 145 x 227

CE202294
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 14,90 €

6 PLATNOSŤ KATALÓGU: 1. SEPTEMBER – 31. OKTÓBER 2014MEDIA KLUB

Sarah Larková
Vysnívaná krajina – Čas ohnivých kvetov
Po zrušení nevoľníctva sa rodina Idy Langeovej vydá na neistú cestu za šťastím
na Nový Zéland. Nemeckých vysťahovalcov čaká trojmesačná plavba loďou
v nedôstojných podmienkach. Na loď sa dostane aj mladý nádenník Karl – len
kvôli Ide, dievčine, ktorá mu nie je ľahostajná. Exotická krajina však cudzincov
nevíta s otvorenou náručou...
viaz., 424 s., 145 x 227

CE202209

PRIPRAVUJEME

e

e
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Spoločenské rom
ány

Jonas Jonasson
Analfabetka, ktorá
vedela počítať
Viete, na koho sa treba obrátiť,
keď Južná Afrika koketuje s jad -
rovou výzbrojou a svetové veľ-
moci sú v pozore? A keď je na
predaj bomba, ktorá vlastne
neexistuje? Našťastie sa do ve-
ci zaangažuje Nombeko, mladá
černošská slúžka, ktorú udalos-
ti zavedú práve tam, kde sa to
všetko zomelie. Kniha plná ne-
čakaného, bláznivého a ab-
surdného humoru.
viaz., 352 s., 145 x 227

CE202143
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 13,90 €

CE202152  CD
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Kniha na počúvanie
Storočný starček...
Číta Ľuboš Kostelný.
CD MP3
celkový čas 11 hodín 43 minút

e

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CE800728

20,80€27,80€

Analfabetka +
Storočný starček

Jonas Jonasson
Storočný starček,
ktorý vyliezol 
z okna a zmizol
Nikdy nepatril k náročným ľu-
ďom, chcel len posteľ, poriad-
ne jedlo a v pravidelných inter-
valoch kvapku pálenky. Allan
Karlsson sa odmieta zúčastniť
vlastnej narodeninovej oslavy,
a tak len v papučiach vylezie
z okna domova dôchodcov
a vydá sa na cestu, ktorá ani
zďaleka nie je jeho jediným
dobrodružstvom...
viaz., 328 s., 145 x 227

CE201853
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 13,90 €

✓ Mimoriadne úspešný autor thrillerov
z právnického prostredia

✓ Jeho romány sa stali predlohou viacerých
filmov, dnes považovaných za klasické
diela kinematografie

✓ „Neexistuje nikto lepší,“ píšu o jeho
kvali tách The New York Times

John Grisham

e

PRÁVNICKÁ LEGENDA SA VRACIA

Platanový rad
Seth Hubbard je bohatý podnikateľ. Zomiera na rakovinu. Nikomu
neverí. Predtým, ako sa obesí na starom platane, vlastnoručne na-
píše nový závet. Tento dokument vtiahne Hubbardove dospelé deti
a jeho čiernu gazdinú do dramatického konfliktu. Nový závet vyvolá
množstvo otázok, ale na máloktorú odpovie. Prečo Hubbard odká-
zal takmer celý majetok svojej gazdinej? Ovplyvnila chemoterapia
a lieky proti bolesti jeho úsudok? A ako to všetko súvisí s miestom,
ktoré kedysi volali Platanový rad?
viaz., 544 s., 125 x 205

CE202223
Klubová cena 12,50 €

Bežná cena 14,90 €

Kedy zabiť
viaz., 464 s., 125 x 205

CE202261
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 9 €
obj. č. CE800755

19,80€28,80€
Platanový rad + Kedy zabiť

eElektronické knihy sú v katalógu označené týmto logom 
Kompletnú ponuku všetkých elektronických kníh nájdete na www.ibux.sk

 €
  €

Ušetríte až 2,40 €

NOVINKA

Bežná cena 14,90 €
12,50€
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Voľné pokračovanie románu Kedy zabiť

 Bestseller katalógu 4/2014

ee

Sarbjit Kaur Athwalová
Nehanebnica
Mladučkú Surjit, švagrinú autor -
ky tohto skutočného príbehu,
vydala rodina v šestnástich ro-
koch. V dohodnutom manžel-
stve trpí a odmieta sa prispôso-
biť podradnému postaveniu
ženy v rodine svojej svokry, pa-
novačnej a pokryteckej Bachan
Kaur. Je otvorená európskemu
životu, za čo ju svokra obviní
z hanobenia rodiny a pripraví
diabolský plán na jej vraždu...
viaz., 456 + 4 s. príloha, 
125 x 200

CE202181
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Curtis Sittenfeld
American wife
Pikantný a šokujúci príbeh bý-
valej prvej dámy USA Laury
Bushovej. Jej život navždy zme-
nila tragická nehoda, ktorú
spôsobila ako sedemnásťroč-
ná. S výčitkami svedomia sa vy-
rovnávala ponižujúcim sexom,
až nakoniec musela podstúpiť
potrat. Po rokoch sa zamiluje
do charizmatického muža 
a čoskoro sa zaňho vydá. Ešte
netuší, že je to budúci americký
prezident...
viaz., 592 s., 157 x 234

CE337060
Klubová cena 17,90 €

Bežná cena 19,90 €
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Cecilia Grantová
Prebudená láskou
Zúfalá situácia vyžaduje zúfalé
činy. A mladá vdova Martha zúfa-
lá naozaj je. Po manželovej smrti
hrozí, že príde o svoj domov, a tak
sa rozhodne: bude predstierať,
že čaká dieťa nebohého manže-
la, a popritom presvedčí nového
suseda, aby jej pomohol splodiť
dediča...
viaz., 272 s., 130 x 200

CE338240
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

NOVINKA

Tracy Anne Warrenová
V posteli starého
mládenca
Lord Drake Byron vedie rušný ži-
vot. Tento geniálny vedec vymyslel
šifru, ktorá má pomôcť Angliča-
nom poraziť Napoleona. Odhaliť
toto tajomstvo chce aj druhá stra-
na. Drake netuší, že pôvabná An-
ne, ktorú si najal ako domácu, je
v skutočnosti špiónka...
viaz., 264 s., 130 x 200

CE338239
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

NOVINKA

Julia Quinnová
Vojvoda a ja
Zdá sa, že Simonovi Bassetovi
chýba už len kúsok k tomu, aby
požiadal o ruku sestru svojho
najlepšieho priateľa – pôvabnú
Daphne. Ale iba oni dvaja vedia
pravdu. Čo ak sa im hra, ktorú
predstierajú, vymkne spod kon-
troly?
viaz., 288 s., 148 x 210

CE335721
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 10,90 €

Elizabeth Hoytová
Leopardí princ
Lady Georgina nechce manžela. Potrebuje
spoľahlivého správcu, ktorý by hospodáril na
jej panstve. Stačí jediný pohľad na Harryho
Pyea a Georgina pochopí, že nemá dočine-
nia len so sluhom, ale najmä s príťažlivým
mužom. Harry nikdy nestretol dámu takú
krásnu, nezávislú a bez zábran túžiacu ležať
v jeho náručí. Je možné diskrétne udržiavať
takýto vzťah?
viaz., 320 s., 125 x 200 CE202218

Klubová cena
8,90 €
Bežná cena 9,90 €

Havraní princ
Aj z počestnej vidieckej vdovy sa môže stať
dračica...
viaz., 312 s., 125 x 200

CE202165

KOMPLET

Ušetríte až 5 €
obj. č. CE800756

14,80€19,80€

Leopardí princ +
Havraní princ

e

Skutočná dáma sa nesmie zamilovať

do svojho sluhu

Chcete mať denne aktuálne informácie o knižnom 
svete či vyhrať zaujímavé knihy? Pridajte sa k nám! www.facebook.com/bux.sk 8

IKAR AJ NA
FACEBOOKU!
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Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

Roberta Richová
Benátska babica
Benátky roku Pána 1575. Hannah je zná-
ma pre svoju schopnosť presvedčiť zdrá-
havých novorodencov vyjsť z lona matky
na svet. Pomáha si pri tom zakázaným
tajným nástrojom, „pôrodnými lyžicami“.
Keď ju známy gróf požiada, aby asistovala
pri pôrode jeho zomierajúcej manželky
a zachránila ich nenarodeného syna,
Hannah váha. Suma, akú si požiada, však
stačí na vykúpenie jej manžela Isaaca,
ktorého zajali maltézski rytieri. Hannah
netuší, že svojím rozhodnutím sa zapletie
do zradnej siete rodinného súperenia...
viaz., 304 s., 125 x 200

CE202262 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

ascinujúci príbeh z Benátok
„Keby kresťanské dieťa, Boh nedo-
pusť, zomrelo pri pôrode a bola by pri
tom židovská babica, vinili by ju za je-
ho smrť. A spolu s ňou celé geto.“ Ra-
bín sa obrátil ku grófovi a povedal
znovu po benátsky: „V Benátkach je
veľa kresťanských babíc. Každá z nich
by bola poctená, keby ste ju požiada-
li o pomoc.“

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 9,90 €

F

NOVINKA
v katalógu NOVINKA

e

e

Sylvia Dayová
Pýcha a potešenie
Byť bohatou dedičkou má aj svo-
je nevýhody a Eliza to veľmi dob-
re vie. Neustále ju obletujú lovci
vena a falošní priatelia. Rozhod-
ne sa preto najať muža, ktorý sa
zamieša medzi jej nápadníkov
a odhalí vinníka. Kto by uveril, že
intelektuálka Eliza si napokon vy-
berie lovca zločincov?
viaz., 304 s., 125 x 200

CE202258
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

 Bestseller katalógu 4/2014
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Jennifer Probstová
Manželský omyl
Carina sa ešte ako dospievajúce
dievča zaľúbi do Maxa, najlep-
šieho priateľa svojho brata. Keď
ich spolu v posteli prichytí jej
matka, talianska tradícia hovorí
jasne: nič iné než sobáš nepri-
chádza do úvahy!
viaz., 336 s., 125 x 200

CE202212
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 11,90 €

Všetko alebo nič – stredná cesta

9OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA STRANA 23 MEDIA KLUB

e

Jodi Ellen Malpasová
Tento muž
Keď mladá bytová architektka
Ava prijme pracovnú ponuku, ne-
tuší, čo ju v luxusnom hoteli ča-
ká. Majiteľ hotela Jesse je nielen
zničujúco príťažlivý, ale aj veľmi
sebavedomý playboy, ktorý vy-
hľadáva erotické dobrodružstvá.
Zlomí jej srdce?
viaz., 472 s., 145 x 227

CE202242
Klubová cena 13,90 €

Bežná cena 15,90 €

Danielle Steel
Na prvý pohľad
Návrhárka Timmie je doslova za-
valená prácou. Už dvadsať rokov
neúnavne buduje svetové módne
impérium. V brandži, kde je čest-
nosť vzácnosťou, dosiahla neví-
daný úspech. Horšie je to v citovej
oblasti. Dušu má doráňanú osob-
nými tragédiami, ani ona však nie
je imúnna proti čaru lásky...
viaz., 456 s., 125 x 200

CE202192
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 13,90 €

Viktoria Darsane
Zakázaný inštinkt
Simona je úspešná psychologič-
ka. Keďže musí v práci denne rie-
šiť problémy neverníkov, nadobú-
da pocit, že nikdy nenájde toho
správneho muža. Až kým sa k NE-
MU jedného dňa nedostane. Si-
mona nasadne na kolotoč vášne,
túžby a hry na dôveru.
viaz., 168 s., 105 x 170

CE338215
Klubová cena 6,20 €

Bežná cena 6,90 €

Erotika, láska

Sama sebou
viaz., 336 s., 145 x 227

CE202067
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Kebo som bola
tebou
viaz., 280 s., 145 x 227

CE201931
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

e
e

Ak zloží z tváre masku, stratí ju...

Ranný svit
mesiaca
viaz., 288 s., 125 x 200

CE201831
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 11,90 €

Neznámy vo 
svite mesiaca
viaz., 248 s., 125 x 200

CE202052
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 11,90 €

Jude Deverauxová – Pod maskou mesiaca
Po ponižujúcom rozchode Sophie utečie do mesteč-
ka, ktoré jej kamarátka označila za raj na zemi. Ces-
tou sa jej pokazí auto a na diaľnici ju takmer zrazí aký-
si frajer. Sophie si nedá servítku pred ústa a schladí
arogantného vodiča. Čoskoro sa v celom mestečku
hovorí len o tom, ako si neznáma kráska podala za-
trpknutého doktora Reeda. Neznáma umelkyňa mu
obráti život hore nohami...
viaz., 312 s., 125 x 200

CE202085
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 12,90 €

e e

KOMPLET

Ušetríte až 11 €
obj. č. CE800757

29,70€40,70€

Jedine s ním + Keby som bola tebou
+ Sama sebou

NOVINKA

NOVINKA

neexistujeLisa Renee Jonesová – Jedine s ním
Charizmatický búrlivák Chris si celkom podmanil
Sarinu dušu. Drží ju vo svojej moci a ona sa mu bez-
výhradne poddáva. Ochotne vyhovie všetkým jeho
tajným erotickým túžbam, hoci jej občas naháňajú
strach. Tak ako ju aj Chrisa prenasledujú démoni
minulosti. Prečo sa tak vyžíva v bolesti a túži po tres-
te? Umelec si svoje tajomstvá prísne stráži, kým
v návale vášne neodhalí všetko, pred čím uniká...
viaz., 312 s., 145 x 227

CE202229 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 12 €
obj. č. CE800758

24,70€36,70€

Jude Deverauxová
3 knihy

 Bestseller katalógu 4/2014
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e

e

NOVINKA

e

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 13,90 €
11,90€
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Agatha Christie
Nemý svedok
Keď bohatá stará dáma Emily
Arundellová spadne zo scho-
dov, všetci ju presviedčajú, že
ide o nešťastnú náhodu. Podľa
nej sa ju však pokúša zabiť
niekto z jej chamtivých príbuz-
ných, a tak sa so svojimi po-
dozreniami zverí slávnemu de-
tektívovi Herculovi Poirotovi.
List, ktorý mu adresuje, sa
však záhadne oneskorí – a on
ho dostane až dva mesiace 
po jej smrti...
viaz., 232 s., 130 x 200

CE338238
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Chyť ma
Detektívku Warrenovú neprekvapí len tak hocičo. Osamelá že-
na, ktorá sa potuluje neďaleko miesta činu, ju však ohromí ne-
zvyčajnou prosbou. Charlene Grantová sa nazdáva, že o štyri dni
ju niekto zabije, a špičkovú bostonskú detektívku žiada o vyšetre-
nie svojej budúcej vraždy. Detektívke vyrozpráva neuveriteľný
príbeh. Každý rok zomrie ďalšia Charlenina priateľka. Vraždy sa
doteraz nepodarilo  objasniť. Z trojice kamarátok zostala nažive
už len ona...
viaz., 384 s., 125 x 200

CE201934

Strhujúca
kronika
nevysvetliteľ -
ného zla!
Teraz
v kinách!

Ralph Sarchie, Lisa Collier Cool
Zbav nás zlého
Ralph Sarchie pracuje pre 46. okrsok v NYC, rieši vraždy, prepadnutia aj
krádeže. Existuje však iný druh zla, taký, ktorý človek nemusí vždy po-
chopiť. Ten je Ralphovou „prácou“. Vyšetruje prípady ľudí, ktorých po-
sadol diabol alebo sa s nimi pekelné sily len tak zahrávajú. Vyškolený
množstvom exorcistických rituálov a všetkým, čo pri posadnutiach dé-
monmi videl a zažil, Ralph Sarchie vytvára strhujúcu kroniku nevysvetli-
teľného zla.
viaz., 296 s., 135 x 207

CE338264
Klubová cena 9,80 €

Bežná cena 10,90 €

Klubová cena 10,50 €
Bežná cena 12,90 €

NOVINKA

NOVINKA

Lisa Gardnerová
Americká spisovateľka sa preslávila sériou detektívnych prí-
behov. Na spisovateľskú dráhu sa dala po krátkej kariére kon-
zultantky a napísala už dvadsaťosem  románov.

KOMPLET

Ušetríte až 8 €
obj. č. CE800760

17,80€25,80€

Milujem ťa viac +
Chyť ma

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2,40 €

NOVINKA
10,50€

Brian Darby leží mŕtvy na dlážke v kuchyni. Jeho
manželka Tessa ho údajne zastrelila v seba obra -
ne. Jej verziu udalostí podporujú početné zrane-
nia. S takým prípadom by si mala skúsená de-
tektívka D. D. Warrenová poradiť raz-dva, ale
kam zmizla šesťročná Tessina dcéra? Vyšetro-

vanie Darbyho smrti rýchlo prerastie do celo-
štátneho pátrania po stratenom dievčatku. Na-
ozaj zabila Tessa manžela v sebaobrane? A bo-
la by schopná ublížiť vlastnému dieťaťu?
viaz., 400 s., 125 x 200

CE202232

Lisa Gardnerová
Milujem ťa viac

e

10 PLATNOSŤ KATALÓGU: 1. SEPTEMBER – 31. OKTÓBER 2014MEDIA KLUB

Klubová cena 10,50 €
Bežná cena 12,90 €

KOHO MILUJEŠ?
A ČOHO VŠETKÉHO SI SCHOPNÁ…
… ABY SI JU ZACHRÁNILA?

e

Philip Leonetti, Scott Burn-
stein, Christopher Graziano
Mafiánsky princ
Osobné svedectvo „Magora
Phila“ Leonettiho. Stal sa naj-
mladším zástupcom bosa La
Cosa Nostry v dejinách a osob-
ne sa podieľal na vzostupe aj
páde americkej mafie v osem-
desiatych rokoch. V roku 1990
sa prvý raz postavil pred súd,
podrobne opísal zločinecké
operácie, čo viedlo k uväzneniu
mnohých vysokopostavených
členov mafie...
viaz., 376 + 8 s. príloha, 125 x 200

CE202171
Klubová cena 12,50 €

Bežná cena 14,90 €

NOVINKA

10-11_Ikar  19.8.2014  11:34  Stránka 10
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Zostavil John-Henri Holmberg
Temná strana Švédska
Sedemnásť poviedok, ktoré vás ponoria do najhlbšieho tieňa chladných se-
verských krajín, vám ukážu, prečo švédska krimi už celé desaťročia fascinuje
čitateľov po celom svete. Henning Mankell, Rolf a Cilla Börjlindovci, Johan
Theorin, Maj Sjöwallová a Per Wahlöö. To je len zopár mien, ktoré utvárali sve-
tový megaúspech švédskej krimi literatúry. Títo najuznávanejší a najobľúbe-
nejší švédski autori prispeli do tejto jedinečnej a prelomovej antológie, v kto-
rej nechýba ani zopár prekvapení...
viaz., 384 s., 130 x 210

CE202260 Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 12,90 €

Cilla a Rolf Börjlindovci – Tretí hlas

Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

Portál pre milovníkov severskej detektívkywww.severskekrimi.sk  11
AUTORI, KNIHY,

RECENZIE

Krimi poviedky najuznávanejších a najobľúbenejších 
švédskych autorov
Obsahuje dosiaľ nepublikovanú poviedku Stiega Larssona,
autora trilógie Millennium

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

PONORTE SA

KRAJINY

NAJHLBŠIEHOdo

TIEŇA CHLADNEJ

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€

O Skočnom prílive ste napísali: Erika ★★★★★
Severské krimi ma opäť nesklamalo. Doteraz to bol hlavne Nesbo/, Kepler a te-
raz sa mi dostala do rúk kniha od iných autorov. NEĽUTUJEM. Kniha ma do-
stala od prvej strany, pri čítaní ma zastihlo ráno. Vrelo odporúčam. Dúfam, že
sa dočkáme i ďalších kníh od týchto autorov...

VYNIKAJÚCE ČÍTANIE PRE MILOVNÍKOV NAPÄTIA A AKCIE e
e

Lars Kepler
Uspávač
V mrazivej štokholmskej noci
kráča po moste mladý muž. Má
legionársku chorobu a je silne
podchladený. V nemocnici zis-
tia, že Mikael je už sedem rokov
vyhlásený za mŕtveho. Pred rok-
mi sa údajne stal jednou z po-
sledných obetí sériového vraha,
ktorého zatkol svojský komisár
Joona Linna. Nečakané svedec-
tvo vyvolá obnovenie uzatvore-
ného prípadu. 
viaz., 480 s., 145 x 227

CE202081
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €
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Bežná cena 14,90 €

Ušetríte až 2 €

NOVINKA
12,90€

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CE800759

22,80€29,80€
Tretí hlas + Skočný príliv

Marseille. V lesoparku za mestom náj-
du rozštvrtenú ženu. Kedysi pracovala
v cirkuse ako živý terč vrhača nožov. Jej
smrť hlboko otrasie dobrým priateľom
bývalého kriminálneho inšpektora To-
ma Stiltona. Spolu s ním odchádza do
Francúzska, aby zistili, čo sa skrýva za
touto brutálnou vraždou.

Štokholm. Pracovníka Colnej správy
náj du obeseného vo vlastnom dome.
Polícia rýchlo zistí, že ide o fingovanú
samovraždu. Ako navzájom súvisia zá-
hadné úmrtia?
viaz., 424 s., 145 x 227

CE201844

Cilla a Rolf Börjlindovci
Skočný príliv
Rok 1987. V chladnom svite mesiaca na morskej
pláži ktosi spácha sadistickú vraždu. Obeťou je
mladá tehotná žena. Prípad zostane nevyriešený
a putuje ad acta. Po rokoch sa ho ujme mladá
študentka Policajnej akadémie...
viaz., 408 s., 145 x 227

CE201896 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

e

e

Severské krim
i

Jo Nesbo/
Netopierí muž
Thriller predstavuje prvú časť
série kriminálnych príbehov so
svojráznym a dnes už slávnym
inšpektorom Harrym Holem.
V roku 1998 knihu vyhlásili za
najlepšiu škandinávsku detek-
tívku a odštartovala úspech Jo
Nesba po celom svete.
Pozor! Čas sa však kráti a ne-
topier – symbol smrti aborigé-
nov – rozprestiera krídla nad
ďalšími obeťami... Harry Hole
opäť zasahuje.
viaz., 416 s., 125 x 200

CE202205
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

 Bestseller katalógu 4/2014
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Stephen King
Žiarenie
Mysteriózny psychothriller. Voj-
dite do opustených hotelových
izieb, v ktorých nikdy nie ste sa-
mi. Poznáte z kultového filmu
The Shining v hlavnej úlohe
s nezabudnuteľným Jackom
 Nicholsonom.
viaz., 672 s., 125 x 200

CE202134
Klubová cena 13,90 €

Bežná cena 15,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 8 €
obj. č. CE800761

23,80€31,80€
Žiarenie + Doktor Spánok 

Sarah Lotzová
Trojica
Štyri letecké havárie za jeden deň. Prežili tri deti. Novinári ich pomenujú
Trojica. Náboženský fanatik v nich vidí zvestovateľov apokalypsy. Čo ak
má pravdu? U detí sa prejavujú poruchy správania, pravdepodobne za-
príčinené otrasným zážitkom a neutíchajúcim záujmom médií. Pozor-
nosť verejnosti ešte väčšmi priťahuje fanatický kazateľ. Deti z Trojice sa
musia skrývať, ale čoraz zvláštnejším správaním zasievajú semienko
pochybností o zázračnom prežití aj do duše svojich opatrovateľov.
viaz., 472 s., 125 x 200

CE202051
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 14,90 €

Zrútili sa 
štyri lietadlá
a prežili iba 
tri deti!

Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
11,90€
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Pred šiestimi dňami sa astronaut Mark Watney stal
jedným z prvých ľudí, ktorí pristáli na Marse. Dnes
nepochybuje, že bude prvý, kto na ňom aj zomrie.
Spočiatku úspešná misia sa musí predčasne
ukončiť pre piesočnú búrku, ktorá ohrozuje život
posádky. Mark pri nej takmer zahynie, a keď sa
preberie, nachádza sa v úplne novej životnej situá-
cii. Na neznámej planéte ostal celkom sám. Nemá

ako oznámiť Zemi, že je nažive, a aj keby sa mu to
podarilo, jeho zásoby ani zďaleka nepostačujú,
aby prežil do príletu ďalšej kozmickej lode. Vystačí
mu silná vôľa a hlboké znalosti na to, aby prekonal
neprekonateľné?
viaz., 408 s., 145 x 227

CE202158

Andy Weir – Marťan

Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 14,90 €

Je to
naJslávneJší
človek na
Zemi. až na to,
že nie Je na
Zemi.

Bežná cena 14,90 €

Ušetríte až 3 €

NOVINKA
11,90€

12 MEDIA KLUB

Som v riti.
Zhodnotil som všetky fakty a došiel k vedecky podloženému záveru.
V riti.
Na šiesty deň toho, čo mali byť dva najlepšie mesiace môjho života, sa všetko zmenilo na nočnú moru.

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

e

Stephen King
Doktor Spánok
Danny, chlapec, ktorý len
o vlások unikol smrti z rúk
vlastného otca, sa stal mu-
žom. Traumy z detstva ho však
mátajú ďalej. Rozhodne sa
zmeniť život. Odsťahuje sa do
nového mesta a pomáha zo-
mierajúcim ľuďom prechádzať
cez prah smrti, za čo dostane
prezývku Doktor Spánok. Už
čoskoro mu hrozí ďalšie ne-
bezpečenstvo... Voľné pokra-
čovanie románu Žiarenie.
viaz., 640 s., 125 x 200

CE202126
Klubová cena 13,90 €

Bežná cena 15,90 €

e

e
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Faktografia

13MEDIA KLUB

Bežná cena 15,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
12,90€

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

Moderná grafická úprava, prehľadné zobrazovanie,
jednoduché vyhľadávanie, špeciálne akciewww.bux.sk  13

KAŽDÝ DEŇ
NOVÉ KNIHY

Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 15,90 €

CE202076

Juliet Macurová
Lož 
na kolesách
Dramatický vzostup a pád
Lancea Armstronga, najzná-
mejšieho vyvrheľa vo svete
športu. Výpovede viac ako
stovky ľudí, ktorí sa pohybovali
v jeho blízkosti. Patria medzi
nich aj jeho rodinní príslušníci,
ktorých Armstrong dávno zavrhol,
nakoniec to však boli práve niek-
dajší kamaráti, čo ho zradili. Práve
oni porušili kódex mlčanlivosti, pre-
zradili krutú pravdu o cyklistickom
športe – a krutú pravdu o jeho zla-
tom chlapcovi...
viaz., 456 + 8 s. príloha, 145 x 227

Bill O’Reilly a Martin Dugard
Atentát na Ježiša
Bezmála dvetisíc rokov odvtedy, čo rímski vojaci kruto popravili Ježiša
Nazaretského, kontroverzného revolucionára, viac ako dve miliardy ľudí
nasledujú jeho učenie a veria, že je Boh. Na stránkach tohto strhujúce-
ho a faktami podloženého rozprávania o Ježišovom živote sa objavujú aj
historické postavy. Kniha  neprezentuje Ježiša ako mesiáša, ale ako člo-
veka, ktorý rozbúril verejnú mienku, a hlásaním filozofie mieru a lásky si
narobil veľa mocných nepriateľov.
viaz., 328 s., 125 x 200

CE202208
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Nové
skutočnosti,
o ktorých ste
doteraz
nečítali

Karin Sturmová
Michael Schumacher
„Činností, ktoré robím rád, sa predsa vzdať nemôžem len preto, že by sa
mi pri nich mohlo niečo prihodiť. Ak sa niečo také raz stane, bude to
osud.“ Fatálny úraz Michaela Schumachera na lyžiach v decembri 2013
šokoval celý svet. Novinárka Karin Sturmová sleduje Michaela Schuma-
chera od začiatku jeho kariéry a v tejto knihe ho predstavuje nielen ako
svetoznámeho pretekára, ale predovšetkým ako človeka.
viaz., 288 + 16 s. príloha, 125 x 200

CE202381 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

e

 Bestseller katalógu 4/2014
Andrea Tornielli
Jorge Mario Bergoglio
František – pápež
chudobných
Život, myšlienky a slová pápe-
ža, ktorý zmení cirkev. „Franti-
šek, obnov môj dom!“ Traduje
sa, že takto sa začalo povola-
nie Františka z Assisi a takto
prijal voľbu na pápežský stolec
aj Jorge Mario Bergoglio. Mení
protokol a šíri vlastný štýl ľud-
skosti. Začiatok jeho pontifiká-
tu predpovedal novú cestu
cirkvi...
viaz., 176 s., 125 x 200
CE202096
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

e

e

e

e

Alex Ferguson
Môj život
Inšpirujúci príbeh muža považo-
vaného za najlepšieho britské-
ho futbalového trénera všetkých
čias. Alex Ferguson úprimne
spomína na svoju trénerskú ka-
riéru, nevídaný aberdeensky
úspech a dvadsaťsedem trium-
fálnych rokov v Manchestri Uni-
ted. Počas trénerskej kariéry
nazhromaždil štyridsaťdeväť tro-
fejí a za jeho úspechy mu bol
udelený titul sir.
viaz., 416 + 32 s. príloha, 
145 x 227

CE202265
Klubová cena 13,90 €

Bežná cena 15,90 €
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Reinhard Schiller
Zdravie z lekárne
sv. Hildegardy
Meno sv. Hildegardy z Bingenu
má svoje miesto nielen v deji-
nách katolíckej cirkvi, ale aj v de-
jinách medicíny. Bola skvelou
liečiteľkou a dobrou znalkyňou
prírody. Na svoju dobu priam ge-
niálne poznala liečivé sily, ktoré
v sebe príroda skrýva. Záujem
o Hildegardinu zdravovedu je
stále intenzívny a medzi liečiteľ-
mi sú mnohí, čo svoju prax opie-
rajú predovšetkým o jej metódy.
brož., 104 + 4 s. príloha, 210 x 297

CE202386
Klubová cena 5,90 €

Bežná cena 6,90 €

Jennifer L. Scottová
Lekcie madam Chic
Poznáte 20 tajomstiev štýlu?
Viete, ako si natrénovať umenie
ženskosti alebo ako si vytvoriť
dokonalý výzor „sans maquilla-
ge“, čiže bez mejkapu? Vedeli
ste, že Francúzky majú v šatní-
ku len desať kúskov oblečenia
a aj tak vyzerajú stále pôvab-
ne? Madam Chic vám dá lekcie
a vy svoj život osviežite paríž -
skou nonšalantnosťou.
viaz., 304 s., 140 x 178

CE202078
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Braňo Deák
Chute a vône života
Slovenského herca Braňa Deá-
ka nepoznajú len priaznivci di-
vadla, ale aj fanúšikovia televíz-
nych seriálov. Najmä vďaka
nim sa stal z plachého mladíka
idol žien. Kto vlastne je Braňo
Deák? Čo má rád? Čo ho teší?
Knihu receptov na jeho obľúbe-
né jedlá dopĺňa zaujímavé roz-
právanie a množstvo krásnych
fotografií.
flexi, 152 s., 183 x 233

CE202274
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Jarmila Mandžuková
Nakupujte hlavou,
varte srdcom
V našich nákupných košíkoch
končia z veľkej časti trvanlivé
a chemicky upravované potra-
viny. Možno ste v situácii, že ne-
máte peňazí nazvyš, stále však
máte možnosť vyberať si kvalit-
nejšie potraviny za rozumné ce-
ny. Nájdite pre seba schodné
varianty – a práve v tom vám
pomôže táto kniha.
viaz., 160 s., 145 x 210

CE339046
Klubová cena 7,10 €

Bežná cena 7,90 €

14 PLATNOSŤ KATALÓGU: 1. SEPTEMBER – 31. OKTÓBER 2014MEDIA KLUB

Pamela Druckermanová – Dieťa... A čo teraz?!
Nemusíte neustále všetkým ukazovať fotky vašich ratolestí ani doneko-
nečna rozprávať o každom ich papaní či kakaní. Nie ste len matka, v pr-
vom rade ste žena, partnerka, manželka. Francúzski rodičia svoje deti
milujú, ale to ešte neznamená, že sa musia vzdať svojho života. Nestre-
sujte, ak ten váš poklad odmieta jesť hrášok či inú zeleninu. Chce to
trpezlivosť a žiadne čokoládové úplatky. Znie to až príliš ideálne? Jedlá,
ktoré pripravujú v parížskych štátnych jasliach, sú zdravé lahôdky nielen
pre deti...
viaz., 160 s., 120 x 180

CE338987
Klubová cena 8,00 €

Bežná cena 8,90 €

Autorka
pridáva 
aj príklad
týždenného
jedálneho
lístka. Bon
appetit!

PRE VEĽKÝ ÚSPECH OPÄŤ V KATALÓGU!

Bruno Tessaro
Huby do vrecka
Prehľadná a spoľahlivá príruč-
ka sa zmestí do každého vrecka
a pomôže skúsenému hubárovi
aj začiatočníkovi pri určovaní
húb. Knihu ponúkame v atrak-
tívnom balení spolu s nožíkom
na huby.
Sada obsahuje: kniha flexi + nožík 
na huby, 384 s., 83 x 110

CD201884
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Pre vášnivých hubárov

Wilhelm J. Wagner
Veľký ilustrovaný
atlas Rakúsko-
-Uhorska
Autor nás vo svojom obrazovom
atlase prevedie históriou habs-
burskej ríše so všetkými jej ná-
rodmi, národnosťami, územnými
celkami, nepokojmi, počiatkami
priemyslu, jej osobnosťami,
piesňami, ba i poéziou. Toto nie
je nostalgický atlas. Je to vydare-
ný pokus priblížiť nám, aké boli
všetky tie národy okolo nás, čím
sú dnes. A my s nimi.
viaz., 160 s., 285 x 370

CE201244
Klubová cena 22,90 €

Bežná cena 29,90 €

NÁŠ TIP

NOVINKA

Nové vydanie
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I. Baranovičová, T. Kimáková
Liečivá sila 
antioxidantov
Prečo mnohí ľudia zomierajú
predčasne na choroby, ktorým
sa dá predísť? Za zvyšovanie
 rizika civilizačných chorôb si
neraz môžeme my sami spôso-
bom života, aký vedieme. Čo
teda robiť, ak sa chceme cítiť
zdravšie? Stačí si zvoliť zdravý
životný štýl a rozumne si vybe-
rať stravu plnú antioxidantov.
Na tanier si spolu s ňou naloží-
te aj zdravie a mladosť.
viaz., 152 s., 150 x 210

CE337797
Klubová cena 7,10 €

Bežná cena 7,90 €

NOVINKA
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„Každý má svojho anjela“

Schody do neba
viaz., 256 s., 125 x 200

CE201329

Anjeli v mojich vlasoch
viaz., 280 s., 125 x 200

CE201089

Posolstvo nádeje od anjelov
viaz., 152 s., 125 x 200

CE201798

„Anjeli mi hovoria, že láska je najmocnejšia
 sila na svete. Láska nám ukazuje správnu
cestu a vedie nás vpred. Láska je hodnota, 
pre ktorú sa oplatí žiť.“

Krásna, jemná a éterická. Aj taká je Lorna Byrneová, 
autorka viacerých svetových bestsellerov.

Klubová cena 9,50 €
Bežná cena 10,90 €

Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 9,50 €
Bežná cena 10,90 €

Láska z nebies
Jedinečný pohľad na lásku, na jej pôvod a jej vý-
znam v živote človeka. Lorna Byrneová vysvetľuje
dôvody, prečo máme sami seba tak málo radi, a učí
nás, ako môžeme uvoľniť viac z lásky, ktorú sme
uzamkli hlboko vo svojom vnútri. Kniha prebudí lás-
ku, ktorá v nás drieme, vďaka nej objavíme v sebe
viac súcitu, viac šťastia, nájdeme silu zmeniť svoj ži-
vot a pomôžeme zmeniť život aj ľuďom okolo seba.
viaz., 192 s., 125 x 200

CE202231
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Sila
viaz., 272 s., 140 x 178

CE201482
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

HRDINA, najnovší a doteraz najvýznamnejší projekt Rhondy Byrneovej, 
tvorkyne svetovo najpredávanejšieho filmu a knihy 
Tajomstvo – The Secret, ktorý vám zmení svet.

krok za krokom
na ceste 
k naplneniu
vašich snov

Zázrak
brož., 256 s., 135 x 210

CE201742
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Lorna Byrneová

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 13,90 €
11,90€

Ezoterika

Rhonda Byrne
Hrdina
Aké je vaše pravé poslanie a prečo ho ešte nerealizujete? Predstavte si, že existuje
mapa, ktorá vám krok za krokom ukáže, ako sa dostať z miesta, kde sa teraz nachá-
dzate, k svojmu pravému poslaniu a k životu. Aj vy môžete prežiť veľkolepejší príbeh.
Sledujte cestu dvanástich, v súčasnosti najúspešnejších ľudí na svete, a nájdite
v sebe odvahu počúvať svoje srdce a intuíciu. Buďte hrdinom, ktorým máte byť!
viaz., 240 s., 140 x 178

CE202290
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

15PRI NÁKUPE V PREDAJNI, PROSÍME, PREDLOŽTE ČLENSKÝ PREUKAZ MEDIA KLUB

Tajomstvo – The Secret
viaz., 216 s., 140 x 178

CE201880
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 13,50 €

KOMPLET

Ušetríte až 6 €
obj. č. CE800762

17,80€23,80€
Hrdina + Zázrak

KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CE800763

14,80€19,80€

Láska z nebies +
Posolstvo nádeje od anjelov
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Stránka venovaná fanúšikom upírskej série
Škola noci, ukážky z kníh, kvízy, diskusie www.skolanoci.sk 16

ÚŽASNÝ
SVET UPÍROV
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Chamtivosť
viaz., 432 s., 145 x 227

CE201987

Žiadostivosť
viaz., 456 s., 145 x 227

CE201729

Svet, ako ho poznáme dnes, sa stal neobývateľným. Posledným útočis -
kom ľudí, ktorým sa podarilo prežiť, je obrovské, vyše stoposchodové
podzemné silo. Ľudia sa tu rodia, žijú a pracujú, aby sa po smrti stali vý-
živou pre rastliny na farmách. Platia tu prísne pravidlá, iná ako oficiálne
schválená láska je neprípustná. Trestom je, paradoxne, vyhnanstvo na
vytúžený povrch zeme, z ktorého niet návratu. Súčasťou trestu je čiste-
nie kamier. Ale prečo z doterajších odsúdencov ani jeden neodmietol
vykonať túto povinnosť?
viaz., 560 s., 145 x 227

CE202093
Klubová cena 14,90 €

Bežná cena 17,90 €

Hugh Howey
Silo

Prvý diel majstrovskej série najvýraznejšieho súčasného autora v žánri
fantasy. Stránky tejto ságy sú naplnené tajomstvom, intrigami, romanti-
kou a dobrodružstvom, ktorých čítanie je pôžitkom pre všetkých. V dáv-
no zabudnutých časoch rozvrátila podivná udalosť kolobeh ročných
 období. V krajine, kde leto trvá desaťročia a zima celý ľudský život, to
pod povrchom vrie. V centre konfliktu stojí rod, ktorý je rázny a neústup-
ný ako zamrznutá zem, z ktorej pochádza. Z každej strany čelí útokom
a snaží sa zvíťaziť v najkrutejšej z bitiek – v hre o tróny.
viaz., 656 s., 148 x 232

CE338467
Klubová cena 21,50 €

Bežná cena 23,90 €

George R. R. Martin
Hra o tróny
Pieseň ľadu a ohňa

„Silo je triumf
predstavivosti.
Svet románu 
je ako skutočný.“
Justin Cronin, 
autor bestsellerov 
Priechod a Dvanástka

Bežná cena 15,90 €
Ušetríte až 4 €

NOVINKA
11,90€

KOMPLET

Ušetríte až 16 €
obj. č. CE800765

29,70€45,70€

Závisť + Chamtivosť
+ Žiadostivosť

J. R. Wardová – Závisť
„Jim Heron, ty sa postaráš o spásu sveta.“ Sedem
smrteľných hriechov. Sedem duší, ktoré treba
oslobodiť. Tretia časť série o padlom anjelovi a je-
ho boji s démonmi. Syn sériového vraha, detektív
Thomas „Veck“ DelVecchio ml., vyrastal v tieni zla.
Teraz musí odčiniť otcove hriechy – a bojovať
s vlastnými pokušeniami... viaz., 464 s., 145 x 227

CE201767

P. C. Castová a Kristin Castová
Škola noci 11 – Odhalená 
Neferet, ktorá po páde z balkóna drasticky zmenila podobu, sa
pri živote drží s jediným cieľom: získať stratenú silu a hmotné te-
lo. Musí sa skryť, aby mohla opäť prežívať svoju minulosť v ná-
deji, že nájde kľúč k tomu, ako prežiť v súčasnosti. Pripraví o ži-
vot človeka. Prebúdza sa stará mágia a tá si vždy žiada obeť.
Ohrozená je nielen Škola noci, ale aj Zoein život a duša...
viaz., 256 s., 125 x 200

CE202133
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 11,90 €

Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 15,90 €

e

e

Škola noci 1 – Označená
viaz., 264 s., 125 x 200 CE201077
Škola noci 2 – Zradená
viaz., 272 s., 125 x 200 CE201078
Škola noci 3 – Vyvolená
viaz., 240 s., 125 x 200 CE201079
Škola noci 4 – Neskrotená
viaz., 304 s., 125 x 200 CE201080
Škola noci 5 – Prenasledovaná
viaz., 320 s., 125 x 200 CE201081
Škola noci 6 – Pokúšaná
viaz., 312 s., 125 x 200 CE201396
Škola noci 7 – Vyhorená
viaz., 312 s., 125 x 200 CE201442
Škola noci 8 – Prebudená
viaz., 248 s., 125 x 200 CE201567
Škola noci 9 – Predurčená
viaz., 312 s., 125 x 200 CE201620
Škola noci 10 – Ukrytá
viaz., 280 s., 125 x 200 CE202011

Klubová cena à 8,90 €
Bežná cena à 11,90 €

eKultová
fantasy sága
v slovenčine!

Boj pokračuje
Padlý anjel 
a Závisť

Klubová cena à 11,90 €
Bežná cena à 14,90 €

e e

e e

NOVINKA

NOVINKA

Škola noci 1. – 11. diel

KOMPLET

Ušetríte až 51 €
obj. č. CE800764

79,90€130,90€

 Bestseller katalógu 4/2014
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Lauren Kateová
Slza
Sedemnásťročná Eureka má za sebou krutú skúsenosť. Auto, ktorým sa
spolu s mamou viezla na letisko v Miami, zmietne obrovská vlna do mo-
ra. Mama zahynie, Eureka sa vracia do života s ranami na duši i na tele.
Zo smútku ju vytrhne stretnutie s Anderom, tajomným chlapcom. Keď si
Eureka prevezme dedičstvo po mame, začnú sa okolo nej diať čudné
veci. Čoraz väčšmi sa presviedča, že matkina smrť nebola náhodná...
brož., 384 s., 145 x 227

CE202188 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

Pre mladých dospelých – young adults –
prilieta nový motýľ, volá sa YOLiwww.yoli.sk  17

NOVÁ 
VYDAVATEĽSKÁ

ZNAČKA

e

John Green
Na vine sú hviezdy
Hazel sa pripravovala na vlast-
nú smrť, odkedy jej v trinástich
rokoch diagnostikovali rakovinu
štítnej žľazy v štvrtom štádiu.
Potom sa stal medicínsky zá-
zrak a metastázy sa jej zmenši-
li. Na nenávidenom stretnutí
podpornej skupiny však spozná
Augusta a obaja objavujú do-
siaľ nepoznaný svet lásky na
pomedzí  života a smrti. Sfilmo-
vaný svetový bestseller.
brož., 240 s., 145 x 227

CE202356
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Holly Goldbergová Sloanová – Šťastná sedmička
Ak prídete o všetko, možno budete musieť plávať proti prúdu. Dvanásť -
ročná Willow Chanceová je malý génius. Sedmička má v jej živote
zvláštny význam, a tak ju považuje za dokonalé číslo. Život tohto neoby-
čajného dievčaťa sa však nečakane zvrtne, keď jej milovaní adoptívni
rodičia tragicky zahynú. Hlboký smútok prekonáva Willow vďaka ne-
zlomnej energii, túžbe po poznaní, ale najmä vďaka priateľom. Bohužiaľ
hrozí, že čochvíľa stratí aj ich.
brož., 344 s., 125 x 200

CE202251
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

„Slza je úžasný príbeh plný mágie a veľkej lásky. Som presved-
čená, že sa sa vám bude páčiť.“ Podobne, ako sa to stalo hlavnej
hrdinke príbehu, Mária Čírová želá čitateľom, aby v živote našli to,
čo ich robí šťastnými.

facebook.com/yoliknihy

YOLi

Nina Protušová
Čierna schránka
Prvá kniha YOLi 
od slovenského autora!
Poverčiví rodičia bez vysvetle-
nia vyhodia Marisu z domu
a odrazu je zatiahnutá do sve-
ta, o ktorom dovtedy ani netu-
šila. Patrí k šťastlivcom, ktorí si
môžu život prispôsobovať ako
v lucídnom sne. Stane sa stre-
dobodom záujmu muža, ktorý
ukrýva viac tajomstiev než kto-
rákoľvek čierna schránka. Sú
jeho city skutočné?
brož., 320 s., 125 x 200

CE202305
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

NOVINKA

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 13,90 €
11,90€

TIP
MÁRIE

ČÍROVEJ

Keri Smith
Odviaž sa!
Môj bláznivý zápisník
Upozornenie: keď sa začítaš do
tohto zápisníka, možno sa za-
špiníš farbou alebo niečím
iným. Možno zmokneš. Možno
urobíš rozhodnutia, o ktorých
v podstate pochybuješ. Možno
ti bude ľúto za jeho perfektným
stavom. A možno začneš žiť
o čosi bezstarostnejšie.
brož., 224 s., 125 x 200

CE202379
Klubová cena 5,90 €

Bežná cena 6,90 €

 Bestseller katalógu 4/2014

NOVINKA

e

Jamie McGuireová
Prozreteľnosť
Vysokoškoláčka Nina krátko po
smrti milovaného otca spoznáva
sympatického, trochu tajomné-
ho mladíka. Jared Ryel ju pozná
lepšie než najbližší priatelia z in-
ternátu. Čoskoro sa ukáže, že
ich stretnutie nebolo náhodné.
Už zakrátko medzi nimi preskočí
iskra, lenže táto láska je z kate-
górie zakázaných. Obaja sa po-
stavia nebu i peklu a všetkému
medzi tým, aby ostali spolu…
Paranormálna romanca.
brož., 424 s., 145 x 227

CE202197
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

e
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„Ak vaše deti rady čítajú... ale najmä ak čítat’

nechcú, tak tieto knihy sú práve pre ne.“

Whoopi Goldbergová, herec ̌ ka

Klubová cena à 7,90 €
Bežná cena à 8,90 €

všetky viaz., každá 224 s., 145 x 205

Denník odvážneho bojka
1. – 6. diel

KOMPLET

Ušetríte až 14€
obj. č. CE800672

39,40€53,40€

DENNÍK
odvážnehobojka

Denník odvážne-
ho bojka (1)

CE200794

Denník odvážne-
ho bojka (2)
Rodrick je šéf
CE201598

Denník odvážne-
ho bojka (3)
Posledná kvapka
CE201599

Denník odvážne-
ho bojka (4)
Prázdniny pod psa
CE201821

Denník odvážne-
ho bojka (5)
Krutá pravda
CE201822

Pr
e 

de
ti 

a 
m

lá
de

ž

KOMPLET

Ušetríte až 2€
obj. č. CE800739

7,80€9,80€

Moja prvá knižnica
Slovíčka + Zvieratká

Moja prvá knižnica – Zvieratká
Najmenšie deti si pomocou farebných 
obrázkov rozšíria slovnú zásobu. 
Pre detičky od 6 mesiacov.
6 leporel v balení, každé 10 s., 90 x 90

CE202257

Moja prvá knižnica – Slovíčka
Poskladaj si z knižiek obrázok! 6 malých leporel – Farby, Obleče-
nie, Jedlo, Hračky, Dobrú noc!, Počítanie – slúžia pre koordiná-
ciu zraku a motoriky pre najmenších. Pre detičky od 6 mesiacov.
6 leporel v balení, každé 10 s., 90 x 90

CE202256 Klubová cena à 4,40 €
Bežná cena à 4,90 €

KAŽDÚ SOBOTU RÁNO

Kniha o prírode s nálepkami
stromy, vtáky, kvety
Táto príťažlivá detská knižka s viac než 350 ilustráciami a výstiž-
nými popismi stromov, vtákov a kvetín sa stane ideálnym po-
mocníkom pre deti, ktoré sa chcú dobre orientovať v prírode.
Obsahuje viac než 350 nálepiek.
viaz., 92 s., 241 x 313

CE314074 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 14,90 €

Halka Marčeková, ilustrovala Martina Matlovičová
Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka

NOVINKA
v katalógu

18 PLATNOSŤ KATALÓGU: 1. SEPTEMBER – 31. OKTÓBER 2014MEDIA KLUB

Poznáte Fidlibuma, kamaráti? Áno, to je ten zvedavý televízny
škriatok, čo býva v kukučkových hodinách. No prečo Fidlibum ku-
ká, a nie je kukučka? To je teda poriadna záhada! Jej rozlúštenie
sa skrýva práve v tejto knižke. Pre deti od 4 rokov.
viaz., 116 s., 185 x 297

CE202307
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 13,90 €

Ex
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NOVINKA

Jeff Kinney – Denník odvážneho bojka (6)
Ponorková choroba
Na stene školy sa objavili záhadné zelené škvrny. Greg Heffley je
hlavný podozrivý, hoci neurobil nič zlé. Aspoň nie naschvál. Greg
začne uvažovať, či existuje aj horší trest než domáce väzenie s ce-
lou rodinou. Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 224 s., 145 x 205

CE201823

NOVINKA

h
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Zem – detská encyklopédia
Táto fascinujúca kniha mapuje planétu Zem z viacerých
hľadísk – od jej jadra po vonkajšiu atmosféru, od sever-
ného pólu po južný a od prírodných javov až po dôsledky
ľudskej činnosti. Encyklopédia prináša zaujímavé údaje,
prehľadné mapy, názorné ilustrácie a úžasné fotografie,
vďaka čomu je hodnotným sprievodcom po našej plané-
te. Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 304 s., 216 x 276

CE202225 Klubová cena 14,90 €
Bežná cena 19,90 €

NOVINKA

Lisi Harrisonová
Monster High 4 – Špicáková až za hrob
Raritní si konečne vybojovali slobodu a Lala hrdo cerí tesáky. Lenže keď prí-
de na návštevu tatko Dracula, všetko sa akosi znetopieri. Frankie sa s iskri-
vým nadšením vrhne na šancu reprezentovať Merstonku v prestížnej re-
klamnej kampani. Melody si musí vybrať – turné s kapelou alebo Jackson?
viaz., 264 s., 125 x 200  CE202147

KOMPLET

Ušetríte až 10€
obj. č. CE800766

29,60€39,60€
Monster High 1. – 4. diel

NOVINKA

Branislav Jobus
Ja nič, ja muzikant
Chrumo je červotoč. Veľmi hlas-
ný červotoč. Chrúme tak nahlas,
že jeho rodinu vyhnali už z nie-
koľkých domovov. Až si raz za
svoje obydlie vybrali vzácny hu-
dobný nástroj. Jediný spôsob,
ako sa ich zbaviť, bolo vzácne
violončelo zmraziť. A tak sa čer-
votočia rodina na 172 rokov
ocitla v treskúcom mraze. Lenže
červotoče prežijú všetko...
viaz., 144 s., 165 x 230

CE337594
Klubová cena 10,80 €

Bežná cena 11,95 €

Katie Daugnes a kolektív
Pozri sa dovnútra
svojho tela
Sleduj potravu, ako putuje te-
lom. Zhlboka sa nadýchni
a preskúmaj si pľúca. Daj sa
prekvapiť tým, čo dokáže mo-
zog. Táto vzrušujúca kniha, plná
pestrých ilustrácií, s viac než 50
záklopkami, ti odhalí úžasné ta-
jomstvá tela.
viaz., 14 s., 213 x 275

CE326741
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 11,90 €

Jedinečný 
svet vlakov
Preskúmajte fantastický svet že-
lezníc – luxusný parný vlak pre
kráľovnú, superrýchle vlaky na
magnetickom vankúši, vlaky čo
sa šplhajú vysoko do hôr a mno-
ho, mnoho ďalších. Otváracie
okienka robia túto knižku zaují-
mavou pre všetky zvedavé deti.
viaz., 14 s., 220 x 280

CE334785
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 11,90 €

Nazrite 
do vnútra lodí
Zdvihnite kotvu, napnite plachty
a vydajte sa preskúmať svet lo-
dí. Nazriete do vnútorných prie-
storov všetkých typov plavidiel,
od škrípajúcich galeón až po
hlučné zaoceánske parníky
a obrovské lietadlové lode.
viaz., 14 s., 220 x 280

CE329932
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 11,90 €

Moja prvá kniha
predškoláka 
a školáka
Čo mám vedieť 
než pôjdem do školy
Táto publikácia poskytne váš-
mu dieťaťu základné informácie
o svete okolo nás a pomôže mu
pripraviť sa na to, čo ho čaká
v prvej triede. Nájde v nej veci,
ktoré sa deťom páčia: obrázky,
básničky a hádanky.
viaz., 152 s., 205 x 280

CE310119
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 9,92 €

NOVINKA

NOVINKA
v katalógu

NOVINKA
v katalógu

NOVINKA
v katalógu

NOVINKA
v katalógu

Isabelle Fougéreová
Povedz mi prečo
Prečo sa vtáky sťahujú? Prečo ľudia vynašli písmo? Prečo zívame? Odpo-
vede na viac ako 180 otázok z rôznych oblastí, ktoré kladú všetky deti
a ktoré rodičov neraz zaskočia. Kniha obsahuje hru so samolepkami.
špirála, 114 + 3 s. samolepky, 160 x 210

CE201867 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

Monster High 1 – Stredná strašidelná
viaz., 240 s., 125 x 200  CE201416

Monster High 2 – Príšera od susedov
viaz., 232 s., 125 x 200  CE201699

Monster High 3 – Kde je svorka, tam je cesta
viaz., 248 s., 125 x 200  CE202116

Viac ako otváracích okienok!

Klubová cena à 8,50 €
Bežná cena à 9,90 €

60

hurá naspät do školičky,
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Košík 
na chlieb a pečivo
Tento bavlnený vystuže-
ný skladací košík v prí-
rodných odtieňoch
oceníte vždy, keď bu-
dete podávať chlieb,
opečené toasty či peči-
vo. Zložíte ho celkom
jednoducho – v jeho
 rohoch uviažete mašličky
a košík je pripravený
skrášliť váš stôl. Náš tip: 
dá sa použiť i na odkladanie
drobností v domácnosti. 
Rozmer: 18,5 x 18,5 x 8,5 cm.
CE336784

Bo
ut

iq
ue

Sada misiek Jahoda

Sada obsahuje 5 sklenených misiek s jahodovým

vzorom a plastovým krytom. Sú v rôznych veľkos-

tiach, môžete ich skladať do  seba, čím ušetríte

priestor v domácnosti. Sú ideálne na uchovávanie

potravín, servírovanie šalátov či pudingu. 

 Objem misiek je 140, 225, 370, 500 a 950 ml.

CE336825

Modrý sloník
CE336354

Zelený
štvorlístok
CE336355

Biela
ľalia
CE336356

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 7,90 €

Klubová cena 3,90 €
Bežná cena 5,90 €

Reflexný prívesok
Dbajte na to, aby vás vodiči na cestách videli. Nosenie reflexných príveskov vám môže
zachrániť život! Ľahko ich pripevníte na oblečenie, detský kočík alebo kabelku. Spĺňajú
všetky požiadavky noriem na osobné reflexné prvky. Rozmer: 7,5 x 13 x 0,2 cm.

Mlynček 2 v 1
Mechanický mlynček na korenie a soľ je prak-
tický pri dochucovaní jedál. Má keramický
mlecí systém a vy sami si môžete nastaviť hru-
bosť mletia. Rozmer:�∅ 8 cm, výška 11 cm.
CE339065 Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 9,90 €

Ponuka tovaru z tejto strany platí len do vyčerpania zásob!20

Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 5,90 €

Ručný šľahač
Tento šľahač sa stane
vaším obľúbeným a naj-
mä rých lym pomocní-
kom v kuchyni. Funguje
na mechanické zatláča-
nie – rúčku stačí zatláčať
smerom nadol a šľaha-
cia metlička sa začne
otáčať. Šľahač je vyro-
bený z ušľachtilého ko-
vu, rúčka je potiahnutá
plastom. Vhodný aj do
umývačky riadu. Rozme-
ry šľahača: dĺžka 31 cm,
priemer metličky 6 cm.
CE334745

Sviečky srdiečka
Vyčarujte si intímnu atmosféru a vaša láska zahorí! V balení
nájdete dve aromatické sviečky v červenej a bielej farbe,
každá má rozmer 4,5 x 4,5 x 12 cm.
CE335476 Klubová cena 3,90 €

Bežná cena 5,90 €

Klubová cena à 3,90 €
Bežná cena à 4,90 €

Keramická dóza na maslo s úchytkou a veselým čerešňo-

vým motívom sa stane praktickým doplnkom vašej domác-

nosti. Je vhodná do umývačky riadu, ale pre zachovanie do-

konalého vzhľadu odporúčame umývať

ručne. Rozmer: 17,5 x 13 x 8 cm.

CE339064

Dóza na maslo 
Cherry

Klubová cena 6,90 €
Bežná cena 7,90 €
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Ponuka tovaru z tejto strany platí len do vyčerpania zásob!

Klubová cena 3,90 €
Bežná cena 4,07 €

Kytice
240 x 340 mm

CE339045

Klubová cena 2,20 €
Bežná cena 2,39 €

Gazdinka
210 x 145 mm

CE339043

Klubová cena 2,80 €
Bežná cena 2,92 €

Lunárny kalendár
297 x 138 mm CE339040

Nástenný
kalendár

Klubová cena 2,70 €
Bežná cena 2,88 €

Varíme 
v znamení 
Mesiaca
230 x 140 mm
CE339041

Nástenný
kalendár

Stolový
kalendár

Klubová cena 2,50 €
Bežná cena 2,70 €

Zdravie
z prírody
230 x 140 mm
CE339044 Stolový

kalendár

Stolový
kalendár

Klubová cena 2,50 €
Bežná cena 2,70 €

Katolícky kalendár
297 x 138 mm CE339042

Stolový
kalendár

Kalendáre, CD

Louis Armstrong
If you ain’t got that swing
Zamilujte si krásne tóny swingu.
(CD, 20 piesní)
CE338999
Klubová cena 4,90 €

Bežná cena 5,90 €

Štefan Margita
Melancholie
Slávne melódie a hviezdni 
hostia. (CD, 11 piesní)
CE333933
Klubová cena 11,40 €

Eine kleine Nachtmusik
und andere Werke von Mozart
Malá nočná hudba a iné diela
W. A. Mozarta. (CD, 46 minút)
CE339001
Klubová cena 3,90 €

Bežná cena 4,90 €

Fľakohity
7 originálnych skladieb, 7 prí-
behov zo života Jožka Fľaka
a ako bonus 4 skladby v ka-
raoke verzii. (CD, 74 minút)
CE339016
Klubová cena 8,99 €

M. Podhradská a R. Čanaky
Spievankovo
Piesne z DVD Spievankovo 3
a Spievankovo 4
(CD, 31 piesní)
CE339012
Klubová cena 9,90 €

Knowing me, knowing you
ABBA – A Tribute
Cover verzie obľúbených hitov. 
(CD, 15 piesní)
CE338991
Klubová cena 3,90 €

Bežná cena 4,90 €

Enjoy
Reiki
Melódie na meditáciu. 
(3 CD, 36 melódií)
CE338994
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 7,90 €

An der schönen blauen...
und andere Werke von J. Strauss
Na krásnom modrom Dunaji
a iné valčíky. (CD, 37 minút)
CE339002
Klubová cena 3,90 €

Bežná cena 4,90 €

Orions – Poľovnícke
Najkrajšie ľudové piesne
Myslivec Jarina, Letela husička,
Háj, husičky, háj, Ja jsem malý
mysliveček... (CD, 12 piesní)
CE339013
Klubová cena 6,90 €

M. Podhradská a R. Čanaky
Spievankovo
Piesne z DVD Spievankovo 1
a Spievankovo 2 
(CD, 27 piesní)
CE339011
Klubová cena 9,90 €

3 CD
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Rosa M. Curtová
Nauč sa kresliť povolania
Pomocou základných tvarov
sa nauč kresliť postavičky
znázorňujúce povolania.
brož., 96 s., 
226 x 268
CE201770

3,00 €
4,90 €

Jack Angelo
Samoliečenie
Správnym dýchaním sa vylie-
čite, uvoľníte a rozšírite si ve-
domie.
brož., 240 s., 
125 x 200
CE201736

4,00 €
9,90 €

Tatiana Bedušová
Snár
Ťaháky z vesmíru
Nebojte sa snov. Naučte sa
porozumieť ich posolstvám.
viaz., 272 s., 
125 x 200
CE202025

4,00 €
8,50 €

Denisa Fulmeková
Posledná polnoc v Pivonke
Sedem dynamických povie-
dok plných ľudských vášní
a napätia.
viaz., 232 s., 
125 x 200
CE202115

4,00 €
9,90 €

L. Kaaberbolová, A. Friisová
Chlapec v kufri
Podarí sa polícii vrátiť trojroč-
ného chlapca jeho skutočnej
matke?
viaz., 248 s., 
145 x 227
CE201682

4,00 €
10,90 €

St John Greene
Mamin zoznam
Pred smrťou spísala zoznam rád,
aby svojmu milovanému manže-
lovi pomohla vychovať synov.
viaz., 288 s., 
125 x 200
CE201809

5,00 €
11,90 €

Sam Christer
Tajomstvo Turínskeho plátna
Je to jeden z najlepších falzi -
fikátov na svete – alebo zá-
zrak?
viaz., 360 s., 
125 x 200
CE201959

5,00 €
12,90 €

Kolektív
Pečieme s Teleránom
Jednoduché a rýchle recepty,
ktorých príprava vám nezabe-
rie veľa času.
flexi, 224 s., 
170 x 235
CE201176

6,00 €
11,90 €

Richard Webster
Čítanie z tváre rýchlo a ľahko
Užitočné rady na dešifrovanie
emocionálnych náznakov. Staň-
te sa ľudským detektorom lži.
viaz., 264 s., 
125 x 200
CE201902

6,00 €
11,90 €

Cheryl Strayedová
Divočina
Pozoruhodne úprimný sku-
točný príbeh o hľadaní samej
seba.
viaz., 384 s., 
125 x 200
CE201963

7,00 €
12,90 €

Mario Giordano
Apokalypsa
Stojí svet tesne pred apoka-
lypsou? Aký bude koniec
 sveta?
viaz., 480 s., 
125 x 200
CE201721

8,00 €
15,90 €

Ursula Stumpfová
Naše liečivé rastliny
Sprievodca vám poradí, 
ako byliny zbierať, sušiť
a skladovať.
viaz., 256 s., 
132 x 193
CE201900

8,00 €
13,90 €

Nigella Lawsonová
Hostina
Vyše 300 receptov z celého
sveta, ktoré dopĺňa viac než
200 fotografií.
viaz., 480 s., 
170 x 235
CE201764

9,50 €
19,90 €

Francis Melville
Kniha anjelov
Inšpirujúci sprievodca čerpá
z tradičných aj mystických
prameňov.
viaz., 128 s., 
145 x 195
CE201496

9,50 €
14,90 €

Cass a Janie Jacksonovci
Základy astrológie
Túžite preniknúť do tajov
 astrológie hlbšie? 
Text dopĺňajú ilustrácie.
viaz., 160 s., 
152 x 228
CE201748

5,00 €
13,90 €

Anne Jirschová
Vesmírna energia
Naučte sa, ako si pomocou
neviditeľnej sily pritiahnuť do
svojho života dobro.
brož., 256 s., 
125 x 200
CE201778

5,00 €
10,90 €

Kasey Michaelsová
Ako skrotiť dámu
Lady Nicole si predsavzala, že
nikdy nedovolí, aby ju nejaký
muž zranil.
brož., 272 s., 
125 x 200
CE202027

5,00 €
8,90 €

Javier Moro
Tebe patrí ríša
Až keď stratil moc, svoj život
stavil na to, čo pokladal za
správne. A stal sa slávnym.
viaz., 520 s., 
125 x 200
CE201723

5,00 €
14,90 €

Alison Smithová
Šitie krok za krokom
V príručke nájdete vyše 200
základných techník pre začia-
točníkov.
viaz., 224 s., 
195 x 235
CE201657

5,00 €
13,90 €

Danielle Steel
Hotel Vendôme
Jedinečné puto otca a dcéry.
Zmení to Huguova nová zná-
mosť?
viaz., 272 s., 
125 x 200
CE201829

5,00 €
10,90 €

Danielle Steel
Rodokmeň
S ľúbostným príbehom mla-
dej Indiánky sa rozvíja aj život
Brigitte...
viaz., 248 s., 
125 x 200
CE201604

5,00 €
10,90 €

66%
Zľavy až doBYŤ V MEDIA KLUBE

SA OPLATÍ
Táto špeciálna ponuka platí len pre členov, 
ktorí si kúpia aspoň jednu knihu z riadnej ponuky katalógu.
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OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA!

■ Ako sa stanete členom Media klubu?
Členom Media klubu sa stávate po vyplnení prihlášky. Prihlášku nájdete v ktorejkoľvek klubovej predajni, na našej internetovej strán-
ke www.bux.sk, kde máte možnosť prihlásiť sa aj on-line, alebo vám ju na po žiadanie pošle náš zákaznícky servis. Zároveň s prihláš-
kou môžete okamžite objednávať (nakupovať) z aktuál neho katalógu už za klubové ceny. Členstvo v Media klube je bezplatné.
■ Katalóg
Členovia Media klubu, ktorí si tituly z katalógu pravidelne objednávajú (kupujú), dostanú katalóg 6 x ročne do svojich schránok.
V prípade, že  ešte nie ste naším členom, katalóg vám pošleme na vyžiadanie.
■ Členské preukazy
Po prvom nákupe z katalógu vám pošleme v naj bližšom čase členský preukaz. Vaše členské číslo je napísané aj na dodacom liste
pod vašou adresou. Prosíme, pri nákupe v pre dajni sa pre ukážte členským preukazom.
■ Platobné a obchodné podmienky, expedičný poplatok
Ak si nezvolíte inú formu platby, objednané tituly Vám pošleme na dobierku. Všetky objednávky s mobilným kontaktom posielame
kuriérskou spoločnosťou IN TIME, bez mobilného kontaktu Slovenskou poštou. Cena za doručenie je v obidvoch prípadoch rovna-
ká. Kuriérska spoločnosť doručuje zásielky spravidla nasledujúci pracovný deň po tom, ako ich prevezme v našom expedičnom
stredisku, Slovenská pošta má na doručenie 3 nasledujúce pracovné dni po prevzatí zásielky.
■ Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu pre-
vezme posledný diel alebo kus.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhláse-
ním (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na tieto kontakty: IKAR, a.s., Kukuričná 13, P.O. Box 92, 830 08
Bratislava, telefón: +421-2-49104341, fax: +421-2-49104350, reklamacie@ikar.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formu-
lár na odstúpenie od zmluvy, ktorý dostanete spolu s tovarom. Ako číslo zmluvy uveďte, prosím, číslo dodacieho listu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako
uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vráta-
ne nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je naj-

lacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní
odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spô-
sobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek
ďalších poplatkov.
Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokla-
du preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste osobne na našu adresu: IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava, a to najneskôr do
14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uply-
nutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na
zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Prosím, berte na vedomie, že podľa §7, ods. 6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmlu-
vy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačo-
vého softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento tovar rozbalil.

4. Reklamácie chybného tovaru
Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti predávajú-
ceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov.

■ Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti IKAR, a.s., sú zabezpečené a používané presne v súlade so zákonom 122/2013 Zb.
o ochrane osobných údajov. Svojim podpisom nám dávate súhlas na ich spracovanie pre účely projektu Media klub. V súlade
s §28, ods.1 zákona máte právo kedykoľvek písomne požiadať o opravu alebo blokovanie osobných údajov, ktoré ste nám poskyt-
li. Rovnako môžete písomne bez udania dôvodu zrušiť svoje členstvo v Media klube.

■ Platnosť katalógu 1. 9. – 31. 10. 2014
Milí členovia, v prípade, že od nás dostanete nekompletne vybavenú zásielku, považujte nedodaný titul za vypredaný. 
Ak vaša objednávka nie je vybavená do 14 dní od objednania, informujte sa, prosím, telefonicky na číslach 02/4910 4361,
02/4910 4341.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Ak váš nákup cez www presiahne 40 €, 
poštovné neplatíte!www.bux.sk  23

POŠTOVNÉ
ZDARMA!

Zoznam klubových predajní
Banská Bystrica, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Europa SC, Na Troskách 25, tel.: 048/3211 281
Bratislava, Kníhkupectvo Panta Rhei, Avion Shopping Park, Ivánska cesta 18, tel.: 02/43634668
Bratislava, Kníhkupectvo Panta Rhei, Eurovea, Pribinova 8, tel.: 02/3211 8032
Bratislava, Kníhkupectvo Panta Rhei, Poštová, Vysoká 2, tel.: 02/5464 1325
Bratislava, Kníhkupectvo Panta Rhei, NC Centrál, Metodova 6, tel.: 02/3211 5251-52
Košice, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Aupark, Nám. osloboditeľov, tel.: 055/3211 451
Martin, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Tulip Center, Pltníky 2, tel.: 043/4306 660
Michalovce, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Zemplín, A. Sládkoviča 5, tel.: 056/3260 361
Nitra, Kníhkupectvo Panta Rhei, Galéria Mlyny, Štefánikova trieda, tel.: 037/3260 342
Nové Zámky, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Aquario, Nitrianska cesta 111A, tel.: 035/6400 248
Piešťany, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Aupark, Nitrianska 7555/18, tel.: 033/3260 351
Prešov, Kníhkupectvo Panta Rhei, ZOC MAX, Vihorlatská 2A, tel.: 051/7496 006
  Prievidza, Kníhkupectvo Ezop, A. Hlinku 12, tel.: 046/5425 002
Trenčín, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Laugaricio, Belá 7271, tel.: 032/6401 322
Trnava, Kníhkupectvo Panta Rhei, Arkadia Shopping Park, Veterná 40/A, tel.: 033/5353 531
Zvolen, Kníhkupectvo Panta Rhei, SC Europa, Námestie SNP 9690/63, tel.: 045/3211 231-3
Žilina, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Aupark, Veľká okružná 59 A, tel.: 041/3211 261

 Písomne:
Ikar, a. s., Media klub, Kukuričná 13, 
P.O. Box 92, 830 08 Bratislava 38

Telefonicky:
02/4910 4361, 4910 4362
v čase Po – Pi: 8 – 17 h

Faxom: 02/4910 4350

E-mailom: mk@ikar.sk

SMS-kou: 0905 222 224
Služba SMS je len pre členov klubu! Vzor
objednávky SMS: Uveďte číslo katalógu,
z ktorého objednávate. Zadajte vaše člen -
ské číslo, zadajte katalógové čísla titulov.
Príklad: 
5–268925–CE201437,CE201432,CE201462
Číslo katalógu – členské číslo – čísla objed-
naných titulov. (Prosíme písať bez medzier.)
Ak si objednáte z nie ktorého titulu napr. 
2 kusy, objednávacie číslo uveďte dvakrát.
Ne posielajte nám žiadne textové správy.

www.media-klub.sk
www.bux.sk
● Rozšírená ponuka kníh
● Literárna kaviareň
● Zaujímavosti nielen 

zo sveta kníh
Výhodná sadzba poštovného!
Využite výhodné poštovné v jednotnej sadzbe
2,80 € pre všetky formy objednávania (písomne,
telefonicky, faxom, e-mailom, SMS, cez www).
Ak nákup cez www.bux.sk presiahne 40 €,
 poštovné  neúčtujeme.

K cene zásielky účtujeme poštovné a balné 2,80 €.
Pri nákupe v predajni, prosíme, predložte členský preukaz.

CEZ KATALÓG E-SHOP V PREDAJNIACH

Vážený zákazník,
pre čerpanie výhod Media klubu (ceny, darče-
ky, prémie) pred nákupom (objednávkou) 
tovaru cez www.bux.sk musíte byť prihlásený
ako člen Media klubu.

Výdajňa pre osobný odber tovaru objednaného cez www.bux.sk:
Bratislava, Ikar – Media klub, Kukuričná 13. Odberný čas: Po – Pia 10,00 – 17,00 hod.
Spôsob úhrady: v hotovosti alebo platba vopred. Pri objednávke do 10 € účtujeme expedičný
poplatok 0,90 €; nad 10 € je odber bez poplatku.
Zásielkové expedičné stredisko: Knižný veľkoobchod Ikar, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava.

Klubové inform
ácie

Vyzdvihnite si svoj online nákup 
rýchlo a kedykoľvek!
Balíkomaty sú sieťou automatizovaných schránok, ktoré
umožňujú uloženie zásielky, určenej konkrétnemu adresá-
tovi. Záleží len na vás, kedy a kam si prídete po svoju zásielku.
Zásielka je uložená v príslušnej schránke max. počas 
72 hodín od odoslania SMS správy o uložení. Balíkomaty
sú vždy v blízkosti obchodu s potravinami alebo nákupné-
ho centra. Sú dostupné 24 hodín denne. Použitie balíkomatu
je jednoduché (podobné obsluhe bankomatu). Notifiká-
ciu o uložení zásielky na vybrané miesto dostanete pro-
stredníctvom SMS. V súčasnosti môžete využiť na Slo-
vensku 50 balíkomatov v 28 krajských a okresných
mestách. Viac informácií nájdete v košíku na www.bux.sk.
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NOVINKA
Ernest Hemingway
Starec a more
Prekrásnou baladou o starom rybárovi
Santiagovi sa autor dostal nielen medzi
nositeľov Nobelových cien, ale priradil
sa aj k veľkým básnikom mora, ospevu-
júcich nezlomnosť človeka. „Veď človek
nie je stvorený na prehru... Možno ho
zničiť, ale nie poraziť.“ Inšpirované sku-
točným príbehom.
viaz., 108 s., 125 x 200

CE202362

V roku 2014 od autora ešte pripravujeme: Rajská záhrada, Zelené pahorky africké

Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Vydavateľská značka Odeon pripravuje nové vydania diel svetových velikánov. 
Zvučné mená, najslávnejšie príbehy, vkusné a decentné spracovanie. Obohaťte svoju knižnicu o túto hodnotnú zbierku 

a dajte jej punc nadčasovosti.

NOVINKA
F. M. Dostojevskij
Idiot
Do sveta plného zloby, falše, intríg a ne-
lásky, do  sveta mamony, ka rierizmu
a nečestnosti privá dza F. M. Dostojev-
skij svojho hrdinu, knie ža Leva Myški-
na, v ktorom stvárnil predstavu ideálne
krásneho človeka. Jeho povaha pôsobí
ako magnet, burcuje aj najcynickej-
ších, ale predovšetkým – znepokojuje.
viaz., 688 s., 125 x 200

CE202409

V roku 2014 od autora ešte pripravujeme: Zločin a trest

Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 15,90 €

vychádza v októbri 2014

vychádza v októbri 2014

vychádza v decembri 2014

KOMPLET

Ušetríte až 8 €
obj. č. CE800767

19,80€27,80€
Starec a more + Idiot
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