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APRÍL 2015

PONUKA PLATÍ OD 1. 4. DO 30. 4. 2015

súťaž

1. v hodnote 100 €

2. v hodnote 50 €

balíček kníh

podľa vlastného výberu

súťaž



Objednajte si z katalógu v hOdnOte aspOň 20 € a autOmaticky vás zaradíme dO žrebOvania
mená dvoch výhercov zverejníme na www. bux.sk/media-klub/vyhercOvia-sutazi najneskôr 11. mája 2015

Vám robia radosť knihy,
MY ROBÍME RADOSŤ VÁM

VYHLIADLI SmE PRE VÁS O S L A V u j E m E  1 .  R O K !
CENOVÉ BESTSELLERY

VYBERIE SI KAŽDÝ!

ZĽAVY AŽ 40 %

STE KNIHA POZITÍVNI?
Ak nakúpite z aktuálneho katalógu v hodnote 

minimálne 20 €, máte možnosť získať balíčky kníh
podľa vlastného výberu z vydavateľstva Ikar 

v hodnote 100 € alebo 50 €.
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Jennifer Probstová
napísala prvú knihu ako dvanásťročná a odvtedy píše ustavične, najmä romantické
príbehy s nádychom erotiky. Patrí medzi najpredávanejšie autorky súčasnej erotickej
literatúry podľa rebríčkov New York Times, USA Today a Wall Street Journal.

V malebnom mestečku Verily, v tesnom susedstve NewYorku, sa Kate Sey-
mourovej a jej dvom najlepším priateľkám a spoluzakladateľkám zoznamova-
cej agentúry Kinnections nesmierne darí. No Kate nie je len úspešnou maji-
teľkou agentúry. Do vienka dostala neobyčajný dar, dotyk, vďaka ktorému
s neochvejnou istotou odhalí, či to, čo vzniká medzi dvomi ľuďmi, je láska. Po-
cíti ho, keď sa dotkne záhadnej knihy ľúbostných zaklínadiel vo svojom obľú-
benom antikvariáte... a s ešte väčšou silou, keď stretne Slada Montgomeryho,
takmer vo všetkých smeroch úžasného a sexi rozvodového právnika.
Slade jedného dňa vtrhne do Kinnections a domáha sa záruk, že podľa neho
pochybné praktiky tejto agentúry nijako neublížia jeho zraniteľnej sestre,
Katinej najnovšej klientke. Jediný spôsob, ako presvedčiť tohto zarytého cy-
nika, že agentúra nie je organizovanou bandou sobášnych podvodníčok a že
láska nie je prelud, je nájsť mu ženu jeho snov. Podarí sa Kate udržať ich vzá-
jomný vzťah v hraniciach vymedzených zmluvou, keď ju už pri prvom stret-

nutí nesmiernou silou zasiahne
vzrušujúca energia ich vzájomnej
príťažlivosti? Alebo sa azda nako-
niec aj majiteľka zoznamovacej
agentúry zoznámi s mužom svo-
jich snov?

KedyKoľveK môžeš prestať. 
ale nerob to!

hľadanie vytúženého dňa

Naše hodnotenie

Vaša klubová cena: 9,90€Bežná cena: 12,90 €

od autorky obľúbenej erotickej série 3

8,50€
10,90 €

8,50€
10,90 €

9,50€
11,90 €

9,50€
11,90 €

K O M P L E T

31,60€
Jennifer Probstová – 4 knihy45,60 €



čítanie, ktoré posadne všetky vaše zmysly 4

Gail McHughová
sa zaradila medzi autorov bestsellerov podľa rebríčka New York Times.
Stretnutie je jej mimoriadne úspešná knižná prvotina. O ďalších osudoch Emily a Gavina
sa priaznivci tejto sympatickej dvojice dočítajú v druhom pokračovaní románu s názvom
Pulz, ktorý vyjde vo vydavateľstve Ikar v lete 2015.

Po skončení vysokej školy a nečakanej matkinej smrti sa Emily Cooperová
presťahuje do New Yorku, aby tam začala nový život so svojím novým pria-
teľom Dillonom Parkerom. Je mu vďačná, že počas jej najťažších chvíľ bol
pozorný, starostlivý a veľkodušný. Nevie si predstaviť život bez neho – aj keď
vnútorný hlas ju napomína, aby spomalila.
Emily si na začiatok nájde prácu v reštaurácii – a potom stretne Gavina Bla-
ka. Gavin, bohatý a známy plejboj, je nebezpečne príťažlivý a očarujúci muž.
Ich prvé stretnutie je krátke, no stačí na to, aby sa v Emily prebudili všetky
zmysly. Ich cesty sa nečakane znovu skrížia a vzájomnú príťažlivosť už ne-
možno zastaviť. Emily sa tomu pre pocit viny voči Dillonovi bráni, ale Gavin
sa nemieni vzdať bez boja. Lenže dôvera je krehká, sklamanie obrovské a na-
pokon sa schyľuje k unáhlenej svadbe... Keď však Dillon ukáže svoju pravú
tvár, Emily vie, že musí niečo urobiť, inak zničí všetkých vrátane seba. Ale
ako sa má rozhodnúť, keď nemôže veriť ani vlastnému srdcu?

SEX JE IBA BONUS

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

Naše hodnotenie

Vaša klubová cena: 9,90€Bežná cena: 12,90 €

Nevedela, že ju pozoruje. Pokúsil sa – Boh mu je svedkom, že sa o to
pokúsil – ovládnuť, no priťahovala ho ako magnet. Posledné týždne boli
preňho peklom, lebo sa ich oboch snažil chrániť tým, že sa vyhýbal pod-
niku, v ktorom pracovala, a neukazoval sa v jej byte, keď vedel, že Dillon
tam nie je. Teraz ju však videl, bol s ňou, vnímal jej prítomnosť a to
v ňom vyvolávalo pocit, že jeho myseľ je ňou posadnutá. Každý neurón
v jeho tele vybuchoval ako ohňostroj a žasol, že sa mu ho darí udržať
v sebe a že sa ešte nerozbil na milión ligotavých črepín. Bez ohľadu 
na situáciu potreboval ísť k nej, tu a teraz.

❞

❝



DŽENTLMEN
A MILENKA

Vaša klubová cena: 8,00€Bežná cena: 9,95 €

Williama trápia výčitky svedo-
mia, že na bojisku nezachránil
priateľa, a po návrate domov sa
rozhodne zabezpečiť mladú vdo-
vu. Keďže nezdedil majetok, jeho
jedinou nádejou je výhra v kar-
tách. Aj krásna Lydia túži po veľ-
kej výhre, i keď z celkom iných
dôvodov. Bývalá kurtizána, dnes
milenka bohatého lorda, sníva
o tom, že sa vymaní zo závislosti
od svojho ochrancu. A tak sa
zrodí nezvyčajné spojenectvo...

DOKONALÝ
DŽENTLMEN

Vaša klubová cena: 8,00€Bežná cena: 9,95 €

Felix je stelesnením dokonalého
džentlmena. Iba on sám však vie,
že tvár, ktorú ukazuje ľuďom, je
len maska. Jeho pravé, oveľa
temnejšie ja zostáva pred svetom
skryté až do chvíle, keď sa v spo-
ločnosti zjaví slečna Louisa
Cantwellová. Louisa nedôveruje
Felixovej zdanlivej dokonalosti,
no napriek tomu ju markíz ne-
odolateľne priťahuje. Odváži sa
priblížiť k mužovi s mnohými
temnými tajomstvami?

TEN PRAVÝ,
KTORÉHO 
NECHCEM

Vaša klubová cena: 11,10€Bežná cena: 13,90 €

Keď Lucy v Benátkach spoznala
Natea, bolo jej jasné, že on je
TEN PRAVÝ. Očarení prvou
láskou sa pobozkali pod Mos-
tom vzdychov pri zapadajúcom
slnku. A to – podľa legendy –
im malo zaručiť večnú lásku.
Ich vzťah nevydrží, a po desia-
tich rokoch o sebe nič nevedia.
Legenda ich však opäť spojí... 

CITY BOKOM!

Vaša klubová cena: 8,00€Bežná cena: 9,95 €

Redaktorka lifestylového časo-
pisu Betka má zaujímavú prácu,
no napriek tomu je osamelá
a trápi sa pre svoju silnejšiu
 postavu. Prelom v jej živote na-
stane po módnej prehliadke
v Lon dýne. Betka začne na sebe
pracovať a pomaly sa mení na
ženu, ktorej sa plným priehrš -
tím dostáva mužskej pozornosti
a obdivu. Vtedy jej cestu skríži
príťažlivý muž, ktorý chce viac,
ako len patriť do okruhu jej po-
vrchných známostí...

www.bux.sk – KNIHY, KTORÝMI ŽIJETE

ROMANTIKA, VZRUŠENIE 5
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Anton Heretik
„Za istých okolností sa môže stať vrahom každý z nás,“ hovorí profesor
klinickej a forenznej psychológie Anton Heretik. „Násilie fascinuje, pri-
ťahuje nás, vyvoláva silné emócie. Či už je to strach, odpor, radosť, alebo
nadšenie, vzrušenie je vždy silné. Ak sme svedkami násilia – na ulici
alebo pri sledovaní hororov, detektívok, akčných filmov –, vždy to oslo-
vuje aj našu vlastnú agresivitu. A sprevádza nás to celý život.“

Vražda je nielen zločinom, ale aj kultúrnym fenoménom a zlomovou uda-
losťou v rozprávkach, mýtoch, literárnych dielach i ľudských osudoch. Gréc-
ke mýty sú plné vrážd, Shakespearovými drámami sa valia potoky krvi, a to
nehovoríme o filmovom priemysle produkujúcom horory a trilery.
Profesor Heretik už tridsaťpäť rokov pôsobí ako súdny znalec. Za ten čas sa
ocitol zoči-voči stovkám páchateľov tých najzávažnejších zločinov, najmä
vrážd. Táto skúsenosť ho priviedla k poznaniu, že vrahovia sa navzájom líšia
intelektom, osobnosťou a motiváciou. To, čo ich však spája a čo spája ľudí
na oboch stranách väzenského múru, je agresivita.
O zločinoch a ich páchateľoch, ktorí najviac utkveli v znalcovej pamäti, je
práve táto kniha...

SPOMIENKY 
SÚDNEHO ZNALCA

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

Naše hodnotenie

Vaša klubová cena: 8,50€Bežná cena: 10,90 €

Ako však pôsobil Mikuláš Č. tak obyčajne, „ľudsky“? Je vyššej, atle-
tickej postavy, vo väzení sa intenzívne venoval posilňovaniu. Zovňajšok
mal vždy veľmi starostlivo upravený. Na vyšetrenia chodil v značkových
športových odevoch, na súdne pojednávania v elegantnom obleku. Vždy
bol oholený, navoňaný, s napomádovaným účesom. Nosil drahé hodinky,
o ktorých kolovala v Ilave historka. Jeho rómski spoluväzni chceli na
vlastné oči vidieť breitlingy v cene niekoľko stotisíc korún, preto sa ho pri
vychádzkach stále pýtali, koľko je hodín. To ho už tak otravovalo, že dal
nakúpiť množstvo lacných digitálok, ktoré im potom rozdával. Jeho
 štedrosť spôsobila, že farár z jeho dediny sa ponúkol, že za neho zoberie
„spoločenskú záruku“, lebo kto dá peniaze na opravu strechy kostola,
predsa nemôže byť zlý človek.

❞

❝
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SLOVENSKÉ AUTORKY 7

Iskrivý príbeh Lucie, dvadsaťpäťročnej detskej
zdravotnej sestry z bratislavských Kramárov,
a jej štyroch priateliek, s ktorými sa stretáva
na babincoch. O čom sa rozprávajú? Čo ich
trápi? Už nie sú dievčatá a ešte nie zrelé ženy.
Žúrky, stanovačky, no a, samozrejme, chlapi.
Lucia má smolu, lebo ten jej je k nej hrubý.
Všetci naokolo vidia, že vzťah nemá perspek-
tívu, no Lucia dáva Andrejovi zakaždým ďal-

šiu šancu. Presvedčená, že poslednú. Z blud-
ného kruhu sa dostáva spôsobom, aký by ne-
čakala. Urobí prvé rozhodnutia a má pocit, že
život sa jej konečne mení. Ukazuje sa však, že
hoci vymenila chlapa, komplikácie ostali. Za-
čína o sebe pochybovať. Fakt je taká nemožná,
alebo je skrátka smola jej osudom? Sklamaná
prichádza s radikálnym riešením. Odpočíta-
vanie sa začína...

OdpOčítavanie sa začína...

Naše hodnotenie

Naše hodnotenie

až čas ukáže

Vaša klubová cena: 7,90€Bežná cena: 9,90 €

Hanka pracuje ako účtovníčka.
S manželom Denisom a dcér-
kou ešte donedávna viedli bež-
ný život, ktorý narúšali len ne-
zhody so svokrou. Po rokoch sa
však Denisovo správanie mení.
Je posadnutý myšlienkou žiť
v Južnej Afrike. Vzdá sa dobre
plateného miesta a chce sa pre-
sťahovať za vidinou raja. Hanka
však váha. Stačí zopár nestráže-
ných sekúnd a do ich života
kruto zasiahne nehoda.

mama pre
veroniku

Vaša klubová cena: 8,50€Bežná cena: 10,90 €

NOVÉ VYDANIE
Zdravotná sestra Mária sa po
desiatich rokoch neúspešného
bezdetného manželstva odhod-
lá na odvážny krok a odchádza
od muža napriek presvedčeniu,
že okrem obľúbenej práce a ve-
černej samoty ju už nič pekné
v živote nečaká. Ale ani šťastie,
ani nešťastie netrvajú večne a aj
Márii osud napokon prichystá
prekvapenie.

Vaša klubová cena: 10,90€Bežná cena: 13,90 €



LITERÁRNA SENZÁCIA 8

Harlan Coben
je medzinárodne uznávaný autor šestnástich románov. Mnohé z nich
sa zaradili medzi najpredávanejšie tituly v rebríčku New York Times.
Harlan Coben je držiteľom prestížnych ocenení za detektívky a krimi-
romány (Edgara, Shamusa a Anthonyho).

Na začiatku je to len bežná profilová stránka ako veľa iných na webovom
zoznamovacom serveri. Ale keď sa Kat Donovanová, vyšetrovateľka new -
yorského policajného zboru, lepšie zahľadí na sprievodnú fotografiu, akoby
jej doterajší svet odrazu vybuchol a znova na ňu ťaživo doľahnú city, ktoré
dlhé roky potláčala. Z fotografie na ňu hľadí jej niekdajší snúbenec Jeff, muž,
ktorý jej zlomil srdce a ktorého nevidela už osemnásť rokov.
V Kat sa rozhorí iskierka nádeje, či práve toto nie je okamih, keď sa pominú
dávne tragédie a otvorí sa pred ňou nová budúcnosť. No len čo sa pokúsi
nadviazať kontakt s mužom z profilu, oživená nádej sa rýchlo zmení na tem-
né podozrenie a potom hrôzu. Postupne vychádzajú na povrch obludné zlo-
činecké plány a ich korisťou sa stávajú tí najzraniteľnejší.

Od autOra betsellera šesť rOkOv

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

Naše hodnotenie

Vaša klubová cena: 10,90€Bežná cena: 13,90 €
9,90€

12,90 €

K O M P L E T

18,80€

Chýbaš mi +
Šesť rokov26,80 €
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Erik Axl Sund
Jerker Eriksson a Hakan Axlander Sund-
quist viac ako desať rokov experimentujú
s hudbou, filmom a umením. Sú autormi
psychologických trilerov, ktoré podľa kriti-
kov analyzujú ľudskú dušu a zabárajú sa
hlboko do ľudských nerestí a podvedomých
zvráteností.

Havranie dievča, Plameň túžby. Krimi trilery, ktoré vyvolali medzi čitateľmi
rozruch a silné emócie. Príbeh Victorie Bergmanovej, ženy v strednom veku,
ktorú v detstve týrali a zneužívali, sa blíži do finále. A spolu s ním prichádza
aj prekvapivé rozuzlenie psychologickej hádanky. Pýtiine pokyny sú pôvodné
slová, prastaré a nemôžu sa spochybňovať. Sú to surové, priam zvrátené pra-
vidlá, ktoré vytvorili vodcovia tajného spoločenstva pedofilov, fungujúceho
ako charitatívna nadácia na pomoc deťom tretieho sveta. Ukrajinský Babyn
Jar, Roklina žien, je najdesivejšie nacistické popravisko z čias druhej svetovej
vojny. A práve záverečná časť série prináša šokujúce odhalenia a zážitok
z ohromujúceho čítania.

PSYCHOLOGICKÁ HÁDANKA
SA BLÍŽI K ROZUZLENIU

Vaša klubová cena: 12,50€Bežná cena: 15,90 €

SEVERSKÉ KRIMI, KTORÉ RÚCA ZÁBRANY 9

11,90€
14,90 €

11,90€
14,90 €

K O M P L E T

31,70€

Erik Axl Sund 
Trilógia45,70 €

Trailer ku knihe 



Študentku herectva Bliss už nebaví byť posled-
nou pannou v okolí, preto sa rozhodne pre ra-
dikálne riešenie – románik na jednu noc. Keď
napokon dôjde na lámanie chleba, spanikári
a utečie z vlastného bytu pred príťažlivým mu-
žom pod absolútne priehľadnou zámienkou.
Trapasom však zďaleka nie je koniec. Na druhý

deň jej na úvodnej hodine semestra predstavia
nového učiteľa a Bliss od údivu padne sánka.
Pred ôsmimi hodinami ležal nahý v jej posteli!
Hoci sa obaja zhodli na tom, že ich posteľové
dobrodružstvo bol obrovský omyl, Garric po
pôvabnej študentke neustále poškuľuje. Alebo
si to Bliss len namýšľa?

Colin Singleton má vo vzťahu k nežnému pohlaviu svoj jasný typ –
dievčatá, ktoré sa volajú Katherine. Má to však chybu – zakaždým od
nich dostane kopačky. Stalo sa mu to už presne devätnásťkrát. Tento
veľký fanúšik prešmyčiek má odrazu strach, že je odpísaný, lebo zo
zázračného dieťaťa zrejme nikdy nevyrastie dospelý génius, a tak sa
vyberie na road trip. Vo vrecku má desaťtisíc dolárov, za pätami krvi-
lačného diviaka a na sedadle spolujazdca najlepšieho kamaráta s nad-
váhou. Colin má jasný cieľ: dokázať platnosť Poučky o podstate pred-
vídateľnosti Katherín. Čo sa však v skutočnosti vďaka poučke stane? 

SEX NA JEDNU NOC 
A SAMÉ TRAPASY

POUCKA O PODSTATE
PREDVIDATELNOSTI KATHERIN

Vaša klubová cena:            7,90€Bežná cena: 9,90 €

Naše hodnotenie

YOLi na krídlach príbehov

Vaša klubová cena:   9,90€Bežná cena: 12,90 €

Vaša klubová cena:   7,90€Bežná cena: 9,90 €
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Trailer ku knihe 

Knihu ponúkame v dvoch prevedeniach.



Klubová cena 9,50 €
Bežná cena 11,90 €

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 13,90 €

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 11,90 €

Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 13,90 €

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 7,90 €

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

Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 13,90 €

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 11,90 €

OSLAVUJEME 1. ROK! YOLi – VYBERTE SI Z PONUKY SKVELÝCH KNÍH



DETEKTÍVKA PRE ŽENY 12

Elizabeth Littlová
pochádza zo St. Louis. Promovala na Harvarde a pracovala ako asis-
tentka v literárnej agentúre v New Yorku. S manželom a so synom žije
v Los Angeles a venuje sa písaniu.

Jennie Jenkinsová je prefíkaná, provokatívna celebritka. Pred desiatimi rok-
mi ju odsúdili za vraždu vlastnej matky, krásky z vyššej spoločnosti, ktorá
vystriedala viacerých bohatých manželov a bola známa charitatívnou čin-
nosťou. Keďže sa dodatočne zistí, že s dôkazovým materiálom sa v krimina-
listickom laboratóriu manipulovalo, Jennie prepustia z väzenia. Pochybnosti
však zostávajú, a tak si Jennie za pomoci svojho právnika zmení identitu
a rozhodne sa konať na vlastnú päsť. Stále ju však prenasleduje neistota, či
skutočne nevraždila ona...

aj ospalé mestečko môže skrývať
hrozivé tajomstvá

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

DRAHÁ DCÉRA

Naše hodnotenie

Vaša klubová cena: 9,90€Bežná cena: 13,90 €

To ja som vtedy zavolala políciu po tom, čo som našla mamu. 
Keď som zasa bola schopná prehovoriť. Ale najprv som si zapálila 
cigaretu. Ustúpila som od matkinho zakrvaveného tela a horúčkovito
som šmátrala medzi svojimi vecami, hľadajúc zapaľovač, akoby prešlo
tých 4 147 200 sekúnd, odkedy som posledný raz fajčila. Konečne som ich
našla. Boli to obyčajné zápalky, aké dostanete na pumpe. Akurátna veľ-
kosť na odtlačok prsta.
Cez plamienok zápalky som videla matkinu tvár, aká bola v to ráno,
 ľahostajná a svieža, pri nohách jej ležala rozpučená paradajka.
Závan vetra zahasil zápalku. Odhodila som ju a zapálila som ďalšiu.

❞

❝
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TRILERY, NAPÄTIE 13

David Sarac je agent štokholmskej polície a na
starosti má informátorov. Jeho prácou je získa-
vať vysoko utajené zdroje a dohliadať na ne. Po
ťažkej autonehode David stratí pamäť. Príde
tak aj o kontrolu nad rozvinutou sieťou vlast-
ných podvodov a klamstiev. Zrazu sa sám stá-
va žiadanou korisťou pre tých, ktorí sa chcú
dostať k jeho tajomstvám. Musí ochrániť sám

seba aj svoje zdroje, preto potrebuje obnoviť
kontakty s informátorom Janusom, človekom,
ktorý sa nachádza na vrchole zločineckej hie-
rarchie a pracuje pre políciu v hlbokom utaje-
ní. Mnoho ľudí na oboch stranách zákona je
ochotných ísť aj cez mŕtvoly, len aby odhalili
Janusovu pravú identitu. Alebo, azda, aby ju
chránili?

VŠETCI KLAMÚ. NEVER NIKOMU!

Naše hodnotenie

ROZSUDOK
ULICE

Vaša klubová cena: 6,40€Bežná cena: 7,95 €

Advokát Mickey Haller má za
sebou ťažké obdobie rekonva-
lescencie a chystá sa vrátiť do
veľkej hry americkej justície.
Kým sa stihne poriadne usadiť
na zadnom sedadle svojho lin-
colna, zavraždia jeho slávneho
kolegu a on chtiac-nechtiac zde -
dí nesmierne výnosný prípad.
Dokáže sa ubrániť vrahovi, kto-
rý zjavne ide aj po nasledovní-
kovi mŕtveho právnika?

KUFROVÉ
TANGO

Vaša klubová cena: 6,40€Bežná cena: 7,95 €

V kufri auta sa našla mŕtvola fil-
mového producenta a všetko
naznačuje, že išlo o vybavova-
nie účtov, klasickú mafiánsku
vraždu. Detektív Harry Bosch
sa vyberie po stopách peňazí,
ktoré ho privedú do Las Vegas.
Pri riešení prípadu si narobí
veľmi mocných nepriateľov. No
a keby to nestačilo, čaká naňho
aj najväčší hazard zo všetkých –
láska.

Vaša klubová cena: 10,90€Bežná cena: 13,90 €
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Sci-fi v kolekcii troch celosvetovo úspešných
na seba nadväzujúcich románov Divergencia,
Rezistencia a Experiment v brožovanej väzbe.
Divergencia. Chicago, ďaleká budúcnosť. Bea-
trice má len dve možnosti: zostať so svojou ro-
dinou, alebo ju navždy opustiť.

Rezistencia. Tris sa snaží zachrániť seba
a tých, ktorých miluje. Zápasí s ničivými otáz-
kami o smútku a odpustení, identite a odda-
nosti, politike a láske.
Experiment. Tris a Tobias sú opäť spolu. Mes-
to je v rozklade a jediná záchrana môže prísť
zvonku.

Jedno májové popoludnie roku 1943 sa ame-
rický bombardér zrútil do Pacifiku a zmizol.
Zostali po ňom len roztrúsené trosky a mast-
né fľaky oleja, benzínu a krvi. No potom sa
objavila na hladine tvár. Tvár mladého nad-
poručíka, bombometníka, ktorý sa úpenlivo

snažil dostať k záchrannému člnu a vliezť
doň. To bol začiatok jednej z najneobyčajnej-
ších odyseí druhej svetovej vojny. Nezabud-
nuteľný príbeh o púti človeka až za hranicu
možného, je svedectvom vytrvalosti ľudského
tela i ducha.

jedno rozhodnutie ťa môže zničiť

Skutočný príbeh z druhej Svetovej vojny
o prežití, odhodlaní a odpuStení

NEZLOMENÝ

Trilógia (DIVERGENCIA, 
REZISTENCIA, 
EXPERIMENT)

Vaša klubová cena: 16,00€Bežná cena: 19,95 €

Vaša klubová cena: 13,20€Bežná cena: 16,50 €

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž
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Cesta k vyriešeniu vážnych citových či teles-
ných problémov môže byť oveľa jednoduchšia,
ako by ste čakali. Mira Kelleyová, odborníčka
na regresnú terapiu, vo svojej výnimočnej
 publikácii ukazuje, ako si možno vyliečiť telo

i myseľ, zozbierať silu potrebnú na duševný
rast, a to len vďaka poučeniam z minulých ži-
votov. Ak si naplno uvedomíte svoju silu a vy-
užijete ju, otvorí sa vám zmysluplný, plnohod-
notný život, o akom ste ani nesnívali.

Kniha, ktorá predstavuje fenomén filozofie
„mindfulness“ (bdelá pozornosť) – je stručná
a jasná. A jej posolstvo osloví každého. Mind-
fulness vás jednoducho a ľahko prevedie ná-
vodmi, tipmi a trikmi, ako nájsť pokoj práve te-

raz bez väčšej námahy. Žiadne odborné výrazy,
žiadne náboženstvá, žiadne otázky new age, len
prostý návod ako byť šťastný. Pre všetkých, kto-
rí hľadajú jednoduchého a praktického radcu
ako žiť všímavo, je táto kniha nutnosťou.

o vzťahoch a uzdravovaní

Jedinečná príručka k náJdeniu 
vnútorného pokoJa

ZA HRANICOU
MINULÝCH ŽIVOTOV

OBJAVTE SVOJ
VNÚTORNÝ POKOJ

Naše hodnotenie

Vaša klubová cena: 9,50€Bežná cena: 11,90 €

Vaša klubová cena: 7,10€Bežná cena: 8,90 €

www.bux.sk – KNIHY, KTORÝMI ŽIJETE



Ľúbim svojho
partnera, ale...

Vaša klubová cena: 9,50€Bežná cena: 11,90 €

Čo robiť, keď sa z partnerstva
začne vytrácať vášeň a láska
akoby už vyhasínala? Znamená
to, že vzťah neodvratne speje
k zániku? Alebo je možné, že sa
človek do toho istého partnera
zaľúbi znova? Na takéto otázky
odpovedá Andrew G. Marshall
v rámci partnerského poraden-
stva už 25 rokov. Partnerská krí-
za ešte nemusí znamenať defini-
tívny koniec.

cukríkový
test
Dieťaťu sa predloží penový
 cukrík a dostane na výber: zjedz
tento jeden hneď, alebo počkaj
a vychutnaj neskôr dva. Čo uro-
bí? A aké sú dôsledky rozhod-
nutia pre jeho správanie v ne-
skoršom veku? Dnes už kultový
Cukríkový test (e Marshmal-
low Test) ukázal, že schopnosť
oddialiť uspokojenie je pre
úspešný a naplnený život roz-
hodujúca. Je pevná vôľa daná
vopred, alebo sa dá naučiť?

poradcovia, zdravie 16

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

liečenie šťavami

Autorka, odborníčka na prí-
rodnú medicínu, predstavuje
jednoduché recepty na čo naj-
lepšie využitie byliniek, ktoré
by nemali chýbať ani v jednej
domácej lekárničke. Liečivé
čaje, tinktúry, mastičky, odvary
a zápary, vína, oleje či masky
priaznivo pôsobia pri rôznych
zdravotných či kozmetických
problémoch. V knihe nájdete
aj zopár zdravých kulinárskych
receptov.

Vaša klubová cena: 6,30€Bežná cena: 7,90 €

Vaša klubová cena: 10,90€Bežná cena: 13,90 €

fitjazz

Tancovať môže každý!
Moderný tanečný smer pre
všetky generácie žien – pre štu-
dentky, matky aj seniorky. Po-
mocou techniky džezového
tanca ovládnete svoje telo,
spevníte si svaly a vyformujete
postavu. V tanečných variá-
ciách sa naučíte koordinovať
pohyb. Počas relaxácie odbú-
rate stres. A to všetko za tónov
príjemnej soulovej, popovej
a džezovej hudby.

Vaša klubová cena: 11,90€Bežná cena: 14,90 €

Naše hodnotenie

Naše hodnotenie



www.bux.sk – KNIHY, KTORÝMI ŽIJETE

Nový reprezentatívny súhrn druhov živej prírody
• živočíchy, rastliny, huby
• vyše 1 000 druhov z celej Európy
• viac než 4 000 fotografií a kresieb detailov
• charakteristické črty, pôvod a spôsob života
A to všetko v knihe s odolným plastovým obalom vhodným 
na prechádzky prírodou v každom počasí!

1000 DRUHOV – 4 000 OBRÁZKOV

Vreckový sprievodca prírodou Naše hodnotenie

Vaša klubová cena: 15,90€Bežná cena: 19,90 €

NÁŠ TIP 17
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Ponuka platí len do vypredania zásob!

Láska na vlásku
Jedna tvár, dve srdcia. Roz-
právkový príbeh vznikol na
základe rovnomenného fil-
mu. Autorka našla inšpiráciu
v románe Marka Twaina
 Princ a bedár.

Klubová cena 7,70 €
Bežná cena 12,90 €

Kandidát
Politická fraška, ktorá ukazu-
je, čo sa na Slovensku udia-
lo, deje a ľahko udiať môže.
Knižné vydanie sa stalo pod-
kladom pre rovnomenné fil-
mové spracovanie.

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 9,90 €

Koniec kankánu
Autor hrdinov svojho románu
vystavuje absurdným, často
krutým skúškam, a pritom
zdôrazňuje všeobecne platnú
skúsenosť: Doba sa mení,
človek zostáva nemenný.

Klubová cena 7,70 €
Bežná cena 12,90 €

Jony Ive – Geniálny
 dizajnér z Apple
Napriek veľkým úspechom
vieme iba málo o tomto pla-
chom géniovi, ktorého Jobs
označil za svojho „duchovné-
ho partnera“ v Apple.

Klubová cena 8,30 €
Bežná cena 13,90 €

Trojica
Štyri letecké havárie za jeden
deň. Prežili tri deti. Novinári
ich pomenujú Trojica. Nábo-
ženský fanatik v nich vidí
zvestovateľov apokalypsy.
Čo ak má pravdu?

Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 14,90 €

Hrana pokušenia
Kniha je tretím, záverečným
dielom mimoriadne úspeš-
nej BDSM trilógie, v ktorej
Eve Berlinová nekompro-
misne rúca hranice zaká -
zaného.

Klubová cena 7,10 €
Bežná cena 11,90 €

Pod maskou 
mesiaca
Reede Aldredge zúfalo túži
po krásnej umelkyni, ktorá
mu obrátila život hore noha-
mi. Ak ju chce získať, nesmie
si zložiť z tváre masku.

Klubová cena 7,70 €
Bežná cena 12,90 €

Jednoducho 
neodolateľná
Maddie si zaumienila, že do
svojho života už nevpustí mu-
ža. Dodržať sľub však bude
ťažké, najmä keď sa stretne
s neodolateľným Jaxom...

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 9,90 €

To najsladšie
Tarin život je stále ako na
hojdačke. Pred sedemnásti-
mi rokmi sa odohrala dôleži-
tá udalosť – zoznámila sa
s mladým Fordom a ich vzťah
nezostal bez následkov...

Klubová cena 6,50 €
Bežná cena 10,90 €

Sklamanie
Strhujúci román, v ktorom
obľúbená autorka odhaľuje
odvrátenú stránku slávy
a úspechu, a zároveň brilant-
ne zachytáva životnú cestu
osudom skúšanej ženy.

Klubová cena 6,50 €
Bežná cena 10,90 €
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Skôr než zaspím
Christine sa každé ráno zo-
búdza po boku cudzieho mu-
ža, v cudzom dome. Ten muž
jej opakuje, že je jej manžel.
Ona však netuší, čo je prav-
da... Sfilmovaný bestseller.

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 9,90 €

To najlepšie zo mňa
Každý by rád veril, že večná
láska existuje. Aj ona tomu
verila, keď mala osemnásť.
Ale je láska naozaj to naj-
cennejšie čo možno daro-
vať? Sfilmovaný bestseller.

Klubová cena 6,50 €
Bežná cena 10,90 €

Mandľovník
Inšpiratívny a dojímavý príbeh
o odvahe snívať. Malý Ichmad
kedysi otcovi prisahal, že naň -
ho bude hrdý, a mieni to do-
držať. Zasvätí svoj život vede
a najmä láske k blížnym.

Klubová cena 7,10 €
Bežná cena 11,90 €

Benátska babica
Fascinujúci príbeh z Benátok
16. storočia. Jedna z najlep-
ších kníh, aké kedy boli napí-
sané v žánri historickej fikcie.
Pôrodná babica Hannah sa za-
pletie do zradnej siete intríg...

Klubová cena 7,10 €
Bežná cena 11,90 €

Bellman & Black
Mysteriózny príbeh o smrti,
ale aj o pocite viny, ktorý dô-
verne poznáme všetci, a o ľú-
tosti, ktorá nás ničí. Nadanie
a podnikavý duch vydláždia
Williamovi cestu k úspechu...

Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 14,90 €

Ilustrovaný výklad
Biblie
Dielo, ktoré sprístupňuje ob-
sah Biblie novým generáciám
čitateľov. Príbehy sú tu spra-
cované vizuálne príťažlivým
spôsobom.

Klubová cena 29,90 €
Bežná cena 49,90 €

Jorge Mario Bergoglio
František – pápež
chudobných
Odmietol limuzínu, chcel
menší počet ochrankárov.
 Život, myšlienky a slová pá-
peža, ktorý mení cirkev.

Klubová cena 5,30 €
Bežná cena 8,90 €

Atentát na Ježiša
Kniha neprezentuje Ježiša
ako mesiáša, ale ako člove-
ka, ktorý rozbúril verejnú
mienku a hlásaním filozofie
mieru a lásky si narobil veľa
mocných nepriateľov.

Klubová cena 7,70 €
Bežná cena 12,90 €

Výlet do neba
Mary Nealová podrobne opi-
suje svoje pocity zo dňa, ke-
dy sa takmer utopila. Priblíži
nám nádej, krásu a prísľuby
neba, obohatí nás vo viere
a privedie bližšie k Bohu.

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 9,90 €

Vesmír
detská encyklopédia
Viac ako 800 úchvatných,
prvotriednych snímok spolu
s ilustráciami a ich popi-
som zavedie deti do hĺbok
vesmíru.

Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 19,90 €
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Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž
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C L A I R E  K E N D A L OVÁ

N I C  P I Z Z O L A T T O

J A S I N D A  W I L D E R O VÁ

L I A N E  M O R I A R T Y O VÁ

9,50€ 11,90 €

10,90€ 13,90 €

9,50€ 11,90 €

9,90€ 12,90 €

12,50€ 15,90 €

9,90€ 12,90 €
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■ Platobné a obchodné podmienky, expedičný poplatok
Ak si nezvolíte inú formu platby, objednané tituly vám pošleme na dobierku. Všetky objednávky s mobilným kon-
taktom posielame kuriérskou spoločnosťou IN TIME, bez mobilného kontaktu Slovenskou poštou. Cena za doru-
čenie je v obidvoch prípadoch rovnaká. 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 vý-
nimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy 
jednoznačným vyhlásením (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 formulár 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 vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný
druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zby-
točného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto
zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne ne-
súhlasili 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 dokladu 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 uplynutím 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 predá-
vajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových zá-
znamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového 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 zodpo-
vednosti predávajúceho 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 záko-
nom 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. V súlade s §28, ods.1 zákona máte právo kedykoľvek písomne
požiadať o opravu alebo blokovanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Rovnako môžete písomne bez uda-
nia dôvodu zrušiť svoje členstvo v Media klube.
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

OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA!
 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

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, cez www). Ak nákup cez www.bux.sk
presiahne 40 €, poštovné neúčtujeme.

K cene zásielky účtujeme poštovné a balné 2,80 €

CEZ KATALÓG

E-SHOP

Výdajňa pre osobný odber  tovaru
 objednaného cez www.bux.sk:
Ikar – Media klub
Kukuričná 13, Bratislava 

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

R o d i n n ý  s p r i e v o d c a  s v e t o m  k n í h

Len pre registrovaných členov

KNIHA dňA
so zľavou 50 %

Váš tím Media klub
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KATE ATKINSONOVÁ


