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strana 20 – 21Byť v Media klube sa oplatí – až 50 kníh so zľavou 50 %

splňte si svoj sen!
Nikdy nie je neskoro...

Vyhrajte
kráľovský víkend
s táňOu!

V luxusnom kaštieli 
v Oponiciach.

www.bux.sk
Zákaznícky servis: 02/4910 4361, 4910 4362
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Milí priatelia kníh,
s rozkvitnutými orgovánmi Vám prináša-
me čerstvú, voňavú ponuku kníh, ktoré
osviežia Vaše dni.

Kráľovná ženských románov Táňa Keleová-
-Vasilková predstavuje svoj nový román
Julinkinu pekáreň a istotne poteší každé
romantické srdce. Ak okrem lásky túžite
aj po horúcej a spaľujúcej vášni, nepre-
hliadnite novinku London Road a vy maňte
sa zo zajatia predsudkov. 

Určite mnohí z Vás zaregistrovali knižný
hit Havranie dievča. Ak hľadáte odpoveď
na otázku, kedy človek prestáva byť člove-
kom a mení sa v netvora, zaručene oceníte
kvalitné severské krimi, ktoré rúca  zábrany. 

S veľkou radosťou Vám navyše predstavu-
jeme novú vydavateľskú značku YOLi. Mo-
týľ, ktorý prilieta do Vašich knižníc, je urče-
ný pre mladých dospelých a prináša Vám
so sebou novinku Half Bad – Polozlý. Prí-
beh chlapca zo sveta čarodejníc otrasie
pozíciou Harryho Pottera!

Pre deti odporúčame novú akčnú a zá-
bavnú sériu kníh Exoti, a keďže radi vidí-
me usmievať sa aj Vás, do ponuky sme
vybrali Analfabetku, ktorá nevedela po-
čítať – knihu plnú absurdného, nečaka-
ného a bláznivého humoru.

Prajem Vám krásne dni v spoločnosti 
našich kníh.

Valeria Malíková, riaditeľka

Prekladateľ kníh Jo Nesba Jozef Zelizňák odporúča
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Exkluzívne ceny pre členov
... aj na novinky a bestsellery

Cenové hity a akcie
... až do výšky 70 % 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

Pri mojej práci manažéra cestovnej kancelárie a sprievodcu a rýchlosti písania Jo Nesba mi
na čítanie zostáva o čosi menej času, ako by som si želal. Mám šťastie, že sa mi skutočne
páčia knihy, ktoré prekladám, a medzi mojich obľúbených autorov súčasnosti by som urči-
te zaradil dve mená: Jo Nesbo/ s jeho kriminálkami a plastickými opismi Osla a Erlend Loe
s na prvý pohľad naivnými, no zároveň veľmi hlbokými a mne veľmi blízkymi knižočkami.
Usilujem sa veľa čítať aj literatúru faktu a na mojom nočnom stolíku teraz na kôpke ležia
Dejiny Rakúska, životopis Pol Pota, cestopis o Islande písaný švédskym obchodníkom za-
čiatkom 19. storočia a kniha venujúca sa obchodnému zoskupeniu Hansa.
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Prémia za váš nákup

3

Špeciálna prémiová cena 7,90 € platí len pre členov Media klubu, ktorí si
nakúpia z tohto katalógu jednorazovo za  viac ako 20,00 €. 
Objednávacie číslo prémie EA800726

Na rozlohou malé Slovensko sa vmestí toľko hodnôt a krás! V krajine
v srdci Európy je množstvo kultúrnych pamiatok a prírodných zaujíma-
vostí, ktoré v domácich vzbudzujú hrdosť a v návštevníkoch spoza hra-
níc obdiv. Skúsený geograf, cestovateľ a fotograf Ján Lacika vybral naj-

zaujímavejšie mestá, hrady a zámky, sakrálne pamiatky, stavby
ľudovej architektúry, technické pamiatky, najkrajšie vrchy, doliny,
jaskyne a iné skalné výtvory, prírodné prvky krajiny vytvorené vo-
dou a aj to najcennejšie zo živej prírody.
Publikácia obsahuje krásne fotografie, pútavý text a na dôvažok

ponúka aj balíček vstupeniek pre všetkých, čo chcú nielen čítať, ale
výlety aj zažiť na vlastnej koži.

flexi, 224 s., 170 x 233

CC202235
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Ján Lacika – 77 NAJ SLOVENSKO

Ján Lacika
1000 zaujímavostí Slovenska
Nádherná obrazová publikácia prostredníc-
tvom tisícky reprezentatívnych objektov – výtvo-
rov človeka i vý tvorov prírody – vypovedá  výstiž -
ne o tom, že jedinečnosť našej krásnej krajiny
si skutočne zaslúži pozornosť. Len málo krajín
na svete môže na takom malom priestore pred-
staviť toľko rozmanitých prvkov:
• bralá, veľhorské štíty, lesostepi, nížiny
• minerálne pramene a kúpele
• kaštiele, zámky i ruiny hradov a opevnení
• lyžiarske svahy, turistické trasy, vodné plochy, 

salaše, hotely
viaz., 384 s., 170 x 226

CC201961 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

Ján Lacika – Divy Bratislavy
Cudzinci často vedia o Bratislave iba to, že leží ne-
ďaleko Viedne a na návštevu im postačí jeden deň.
Mnohí, čo tento výlet absolvujú, však zistia, že slo-
venská metropola si zaslúži viac ako letmú prehliad-
ku miestnych pamätihodností. S Viedňou a Buda-
pešťou patrí medzi vrcholy takzvaného zlatého
stredoeurópskeho trojuholníka, čo je jeden z naj-
perspektívnejších regiónov v Európe. No nielen cu-

dzincom  Bratislava pripravuje príjemné
prekvapenia a ponúka veľa zaujímavých
a vzrušujúcich divov. Kniha obsahuje pú-
tavé texty a stovky farebných fotografií.
obidve viaz., 208 s., 215 x 300

CC202069
The Wonders 
of Bratislava
Anglická verzia knihy.
CC202070

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

len za 7,90eur

BALÍČEK
DARČEK PRE VÁS

Lepšie raz vidieť, než stokrát počuť! 
Ako bonus nájdete v knihe špecializovanú prílohu s voľnými
vstupenkami do hradov a zámkov, múzeí a galérií, zoologickej
záhrady či jaskýň. Cena knihy sa vám niekoľkonásobne vráti
a ušetríte viac než 100 €!

Inovatívna GPS navigácia MIO Spirit 680u prichádza s pokrokovými technológiami pre plánovanie trasy. 
Navigácia obsahuje podrobné mapy 44 štátov Európy. Rozmery: 142 x 88,5 x 17,5 mm;  displej: 5" 
s rozlíšením 480 x 272 pixelov.

vstupeniek
Svet špičkových elektrospotrebičov

za najvýhodnejšie ceny

www.andreashop.sk

 POZOR SÚŤAŽ!

NOVINKA

PRÉMIA
14,90 €

7,90€
Ušetríte 7,00 €!

Obrazové publikácie

S NAMI NEZABLÚDITE!
Kúpte si knihu 77 NAJ SLOVENSKO

z tohto katalógu a automaticky 
hrajte o GPS navigáciu! Meno
 výhercu zverejníme na stránke

www.media-klub.sk najneskôr 4. júla.
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Ivana Ondriová
Chlapi 
na zbláznenie
Tajfún, čo obráti všetko hore
nohami a zanechá po sebe
spúšť. V srdci, v rodine, vo vzťa-
hoch. Mladá Kristína sa zozná-
mi s bratom svojho milovaného
Lea, lenže ten sa vôbec netvári
ako slušný budúci švagor. Ma-
rek Weber je až príliš nebezpeč-
ný, bezočivý a pre Kristínu
priam neodolateľný!
viaz., 248 s., 135 x 205

CC335920
Klubová cena 8,00 €

Bežná cena 8,90 €

Denisa Martincová
Ženy vyhnané 
z raja
Ema netuší, že o niekoľko hodín
sa jej život zmení. Po premilo-
vanej noci sa odchod manžela
predsa neočakáva. Musí sa vy-
rovnať nielen s manželovým od-
chodom, ktorý ťažko znášajú aj
deti, ale aj s každodenným bo-
jom o prežitie – a najmä so svo-
jou minulosťou, o ktorej si mys -
lela, že je navždy pochovaná.
viaz., 272 s., 135 x 205

CC336243
Klubová cena 8,00 €

Bežná cena 8,90 €

Jana Pronská
Krvavý erb
Keď vo vyšehradskom paláci
zneuctia krásnu Kláru, zúfalý
otec s mečom v ruke zaútočí na
panovníka a jeho rodinu. Roz-
zúrený kráľ vydá rozkaz poza -
bíjať všetkých jej príbuzných.
Klárinej sestre Eliz, bystrej 
a odvážnej dievčine, sa podarí
krvavý masaker prežiť... Román
vychádza zo skutočnej historic-
kej udalosti.
viaz., 216 s., 130 x 200

CC336467
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

vase top

^
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Jozef Banáš
Kód 1
Obľúbený autor opäť rúca zaži-
té dogmy a piliere, na ktorých
stojí katolícka cirkev.
viaz., 456 s., 147 x 205

CC202112
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Kód 9
viaz., 360 s., 147 x 205

CC200858
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Erika Hornáková
Tak som to chcela
brož., 304 s., 105 x 170
CC201990

Bežná cena 7,90 €
Klubová cena 6,90 €

Ľubomír Feldek
Porcelánový 
pavilón
Feldekove texty s ilustráciami
Jozefa Danglára. Kniha rozpráv-
ková, básnická, esejistická aj
memoárová, kniha bujaro vese-
lá, no zároveň aj prísne pravdi-
vá. Feldekov Porcelánový pavi-
lón stavia svet na nohy
a čitateľa na hlavu!
viaz., 288 s., 120 x 190

CC202246
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 12,90 €

NOVINKA

Silvia Koscelanská-
Hajdučeková
Tak mi treba!
brož., 288 s., 105 x 170
CC202018

Bežná cena 7,90 €
Klubová cena 6,90 €

Ružena Scherhauferová
Predajná láska
brož., 384 s., 105 x 170
CC201899

Bežná cena 6,90 €
Klubová cena 6,20 €

Andrea Boldišová
Okno do duše
brož., 328 s., 105 x 170
CC201923

Bežná cena 7,90 €
Klubová cena 6,90 €

Adriana Macháčová
Dobré dni
sa začínajú v noci
brož., 224 s., 105 x 170
CC201915

Bežná cena 6,90 €
Klubová cena 6,20 €

e

e

e

e

e e

Jozef Karika
Na smrť II
Mrazivý príbeh o zrade, pomste
a vykúpení. Kto prežije a kto
kráča na istú smrť?
viaz., 368 s., 125 x 200

CC202097

Na smrť
viaz., 376 s., 125 x 200

CC201906
Klubová cena à 10,70 €

Bežná cena à 11,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 6€
obj. č. CC800677

17,80€23,80€
Na smrť + Na smrť II KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CC800669

17,80€22,80€
Kód 1 + Kód 9
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Táňa Keleová-Vasilková

Liek na smútok
viaz., 232 s., 125 x 200

CC202037
Klubová cena 8,70 €

Bežná cena 10,90 €

Nikdy
viaz., 248 s., 125 x 200

CC201683
Klubová cena 8,70 €

Bežná cena 10,90 €

Dva životy
viaz., 280 s., 125 x 200

CC201421
Klubová cena 8,70 €

Bežná cena 10,90 €

Sľub
viaz., 232 s., 125 x 200

CC201248
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 9,90 €

Klamstvá
viaz., 240 s., 125 x 200

CC201083
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 9,90 €

Tichá bolesť
viaz., 264 s., 125 x 200

CC981480
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 9,90 €

Kedysi v ňom bývala šľachta. Teraz tam vy môžete stráviť víkend
s najúspešnejšou slovenskou spisovateľkou, ktorá predala vyše 
1 milión kníh.
Pozor! Komorník radí: odložte si doklad o zaplatení za knihu, aby
ste si mohli výhru uplatniť.

Hrajte o luxusný víkendový pobyt
v hoteli Chateau Appony**** v Oponiciach 

Klára je slobodná a bezdetná štyridsiatnička. Jej ži-
vot je naplnený láskou, priateľstvom a snami. Tými,
ktoré sa jej snívajú v noci, a tými, ktoré sníva cez
deň. Túži ísť do Francúzka, pre ňu čarovného a prí -
ťažlivého, chce sa očami dotknúť miest, ktoré zatiaľ

pozná len z internetu a časopisov. Keď do jej života
vstúpi Anna, otcova bývalá milenka, jej sny dostá-
vajú celkom inú podobu...
viaz., 248 s., 125 x 200

CC202277

Táňa Keleová-Vasilková – Julinkina pekáreň

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

Informácie o najúspešnejšej slovenskej autorke,
zaujímavosti a knižné novinkywww.tanavasilkova.sk  5

NEPRE-
HLIADNITE!

Rozbité šťastie
CC200920
9,90 € Klubová cena 7,90 €
Nataša
CC200643
9,90 € Klubová cena 7,90 €
Srdce v tme
CC200992
9,90 € Klubová cena 7,90 €

Ranč u starého otca
CC201389
10,90 € Klubová cena 8,70 €
Dúhový most
CC200487
9,90 € Klubová cena 7,90 €
Mama pre Veroniku
CC017065
9,90 € Klubová cena 7,90 €

Čriepky
CC012336
9,90 € Klubová cena 7,90 €
Pozlátka
CC013394
8,90 € Klubová cena 6,90 €
Túžby
CC982248
9,90 € Klubová cena 7,90 €

Manželky
CC013694
9,90 € Klubová cena 7,90 €
Čaro všednosti
CC013583
8,90 € Klubová cena 6,90 €
Kvety pre Lauru
CC200153
9,90 € Klubová cena 7,90 €

Ja a on
CC100400
9,90 € Klubová cena 7,90 €
Modrý dom
CC200311
8,90 € Klubová cena 6,90 €
Okienko do snov
CC012560
9,90 € Klubová cena 7,90 €

Cukor a soľ
CC981972
8,90 € Klubová cena 6,90 €
Slzy a smiech
CC012725
9,90 € Klubová cena 7,90 €
Siete z pavučín
CC200785
9,90 € Klubová cena 7,90 €

Tá druhá
viaz., 312 s., 125 x 200

CC201926
Klubová cena 8,70 €

Bežná cena 10,90 €

Viac info na www.tanavasilkova.sk

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 10,90 €
8,90€
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Mahtob Mahmoodyová
Otcovi 
som odpustila
Fascinujúci príbeh ženy väzne-
nej s päťročnou dcérkou v Iráne
jej manželom, rozpovedaný
v knihe Bez dcéry neodídem,
pred rokmi obletel celý svet. No
až teraz, po smrti otca, odhaľu-
je dnes už dospelá Mahtob,
ako jej osemnásť mesiacov ne-
dobrovoľného zajatia v moslim-
skej krajine kruto poznačilo celý
život. Minulosť ju stále prena-
sleduje na každom kroku.
viaz., 352 s., 125 x 200

CC201930
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Kate Manningová
Môj smutne 
slávny život
Strhujúci príbeh inšpirovaný
skutočnými udalosťami rozprá-
va o Axie, dcére írskych imi-
grantov, z ktorej sa stala jedna
z najbohatších a najkontroverz-
nejších postáv svojich čias.
Z predaja „lunárnych tabletiek
na ženské ťažkosti“ si urobí vý-
nosný obchod, čo však nevonia
istej skupine mužov, a tak musí
čeliť vážnym, škandalóznym
obvineniam...
viaz., 464 s., 125 x 200

CC202125
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Ukážte svoj talent! Zverejnite svoju tvorbu
na našom literárnom portáli. www.mamtalent.sk 6

VAŠA
ŠANCA!

Bravúrny autobiografický román
Qais Akbar Omar – Pevnosť s deviatimi vežami
Pre mladého Kvajsa bol Kábul mestom záhrad, kde zo strechy domu
púšťal s inými chlapcami šarkanov, zatiaľ čo jeho rodičia, strýkovia,
ujcovia a tety popíjali čaj pri obruse rozprestrenom na tráve. Bol to čas,
keď sa rozprávali príbehy, recitovali básne, obchodovalo sa s koberca-
mi a dohadovali sa manželstvá. Zrazu vypukla občianska vojna. Štvrť,
v ktorom Kvajsova rodina žila, sa ocitla na frontovej čiare konfliktu...
viaz., 456 s., 125 x 200

CC202095 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 14,90 €

Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
11,90€

Svetový knižný hit teraz u nás!
Malala Jusafzaiová – Volám sa Malala
Keď Taliban prevzal vládu nad údolím Svát v Pakistane, jedno malé
dievča sa odvážilo nahlas protestovať. Malala sa nedala umlčať a bo-
jovala za právo na vzdelanie pre seba aj ostatné dievčatá. V utorok 
9. októbra 2012, keď mala pätnásť rokov, za to takmer zaplatila živo-
tom. Keď sa vracala autobusom zo školy domov, bojovníci Talibanu jej
z tesnej blízkosti strelili do hlavy. Prežila. O rok neskôr sa stala naj-
mladšou laureátkou na Nobelovu cenu za mier v histórii.
viaz., 368 s., 125 x 200

CC202185
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

Bežná cena 10,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
8,90€

To najlepšie, čo sa v Mexiku môže dievčaťu stať,
je byť škaredá

Hory mexického štátu Guerrero sú
domovom trinásťročnej Ladydi, jej
rodiny a priateliek. Deti tu utekajú
pred vojenskými vrtuľníkmi, čo
zhadzujú chemické jedy na mako-
vé polia a ničia úrodu ópia. Vlád-
nu tu narkobaróni a byť dievčaťom
je veľmi nebezpečné. Matky pre-
zliekajú dcéry za chlapcov, a keď
to zlyhá, radšej im uberú z priro-
dzenej krásy – ostrihajú im vlasy,
začiernia zuby, len aby ich ochrá-

nili pred nenásytnosťou kartelov.
Keď Ladydi ponúknu prácu pes -
túnky v zámožnej rodine, chopí sa
príležitosti. Zoznámi sa s mladým
záhradníkom a prežíva svoju prvú
lásku. Nad jej budúcnosťou sa
však sťahujú čierne mraky...
viaz., 240 s., 125 x 200

CC202099

Dojímavý portrét žien
Jennifer Clementová
Modlitby za unesené

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

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Už odmalička ma matka učila, že sa mám modliť za nejakú vec. Ro-
bili sme to vždy. Modlila som sa za mraky a pyžamá. Modlila som sa
za žiarovky a včely.

Nikdy sa nemodli za lásku a zdravie, vravela matka. Ani za peniaze.
Keď Boh začuje, čo naozaj chceš, nedá ti to. Zaručene.

Po otcovom odchode matka povedala: Pokľakni a pomodli sa za
lyžičky.

e

e

 Bestseller katalógu 2/2014
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Moderná grafická úprava, prehľadné zobrazovanie,
jednoduché vyhľadávanie, špeciálne akciewww.bux.sk  7

KAŽDÝ DEŇ
NOVÉ KNIHY

Rom
ány pre ženy

Iba jeden deň
Keď čerstvá maturantka
Allyson stretne Willema,
poriadne to medzi nimi
zaiskrí. Po spoločne strá-
venom dni však ráno zistí,
že Willem je preč a s ním
nielen jej drahé hodinky,
ale aj sny o veľkej láske.
viaz., 344 s., 125 x 200

CC201953
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Ak zostanem, zabije ma. 
Ak odídem, zničí moje deti.
Suzanne Redfearnová – Tak to nebolo
Zdá sa, že Jillian má všetko – úspešnú kariéru, nádherný domov, milujú-
ceho manžela a skvelé deti. Za zatvorenými dverami je však všetko inak.
Manžel Gordon, povolaním policajt, je v skutočnosti chorobný násilník
a manželku týra. Situácia sa ešte vyostrí a Jill spolu s deťmi utečie. Úto-
čisko nájdu u dobrých ľudí, príslušníkov starého indiánskeho kmeňa...
viaz., 272 s., 125 x 200

CC202074 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Gayle Formanová – Iba jeden rok
Iba jeden deň. Iba jeden rok. Iba jeden príbeh.
Keď sa Willem preberie z bezvedomia, netuší,
kde je. V srdci mu rezonuje myšlienka na krás-
nu ženu, ktorej meno si nepamätá, hoci
s ňou strávil čarovné chvíle v Paríži. Záhadnú
neznámu je odhodlaný za každú cenu nájsť...
Romantické, emotívne pokračovanie románu
Iba jeden deň je príbehom šťastia, ktoré môže-
me nájsť, keď sa voľba skríži s náhodou.
viaz., 352 s., 125 x 200

CC201954

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

       Neuveriteľný príbeh
o láske a sile

Sny o veľkej láske

Nicholas Sparks
Najdlhšia cesta
Ira a Ruth, Sophia a Luke. Dve dvojice,
ktoré majú len málo spoločné a ktoré de-
lia od seba roky a skúsenosti. A predsa
sa ich životy dojemne pretnú, aby nám
pripomenuli, že aj tie najťažšie rozhod -
nutia nás môžu priviesť na neobyčajné
cesty, ktoré ležia za hranicou zúfalstva

a smrti, a povedú nás až do najhlbších
zákutí nášho srdca.
Od autora sfilmovaných best sellerov Sprá-
 va vo fľaši, Noci v Rodanthe, Milý John...
viaz., 464 s., 125 x 200

CC202105 Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 13,90 €

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Bezpečný prístav
Útočisko
viaz., 288 s., 125 x 200

CC202094
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 9,90 €

Správa
vo fľaši
viaz., 304 s., 125 x 200

CC201637
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 10,90 €

To najlepšie
zo mňa
viaz., 256 s., 125 x 200

CC201766
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 10,90 €

Bežná cena 13,90 €

Ušetríte až 3€

NOVINKA
10,90€

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

KOMPLET

Ušetríte až 6€
obj. č. CC800725

17,80€23,80€

Iba jeden rok
+ Iba jeden deň

NOVINKA
e e
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Danielle Steel
Až naveky
Mladý právnik Bill pracuje v prestížnej rodinnej firme. Jedného dňa všet-
ko zanechá a stane sa kazateľom vo vidieckej farnosti. O tridsaťosem
rokov neskôr Robert, neúnavný vydavateľ z Manhattanu, hľadá veľký ro-
mán, ktorý by sa mohol stať bestsellerom. Náhoda ho spojí s Lillibet,
mladou amiškou. Tá žije ako v 17. storočí. V noci pri sviečke potajme na-
píše román a vtedy zasiahne osud...
viaz.,304 s., 125 x 200

CC202191 Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 10,90 €

Dva rozdielne
príbehy sa
nečakane
spoja, aby
ukázali, že
skutočná
láska nikdy
nezahynie

Bežná cena 10,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
8,90€

Courtney Coleová
Ak ostaneš
Dvadsaťštyriročný Pax je chalan bez štipky zodpovednosti. S obľubou
vyhľadáva spoločnosť pochybných žien, zvyčajne otupený drogami a al-
koholom. No nebol taký vždy. Bolesť a smútok zo straty milovanej mamy
medzi ním a jeho otcom vytvorili neprekonateľnú priepasť. V poslednej
chvíli do jeho života vstúpi umelkyňa Mila, krásna, nežná, pridobrá pre
takého darebáka. Je ako kyslík, ktorý potrebuje pre život. Postačí to
však na to, aby s ním ostala navždy?
viaz., 280 s., 125 x 200

CC202195
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Samantha Youngová
London Road
Okolie vníma Jo ako vypočítavú zlatokopku, ktorá
sa ochotne vrhá do postele majetným chlapom
a necháva sa vydržiavať. Iba skutoční priatelia
poznajú pravdu o jej nezávideniahodnom osude.
Na Joiných pleciach vždy ležalo bremeno sta-
 rostlivosti o rodinu, zvlášť mladšieho brata Cola.
Rozum však dostane košom, keď spozná Came-
rona, sexi neviazaného barmana a kolegu…
viaz., 440 s., 145 x 227

CC202180 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

Zlý chlapec
potrebuje
lásku.
Dostane ju?

V zajatí predsudkov...

Dublin Street
viaz., 336 s., 145 x 227
CC202028
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CC800724

19,80€24,80€
London Road + Dublin Street

NOVINKA

NOVINKA

8 Edícia svetový bestseller – kvalita garantovaná svetomMEDIA KLUB

e e e

Jennifer Probstová
Manželská pasca
On bol najžiadanejší starý mlá-
denec, ona nádherná, sebaistá
žena. Spojila ich divoká vášeň
a obaja sa stratili v hmle svojich
túžob. Príťažlivý milionár Michael
chce splniť sľub daný otcovi na
smrteľnej posteli, a preto si hľa-
dá nevestu. Žienku domácu, kto-
rá zapadne do jeho tradičnej ro-
diny žijúcej v Taliansku. Formálne
požiada o ruku temperamentnú
Maggie. Stane sa ich manželstvo
tou najvábivejšou pascou?
viaz., 248 s., 125 x 200

CC202149
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €
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Lisa Renee Jonesová
Sama sebou
Svet, v ktorom je všetko inak...
všetko okrem túžby. 
Sara stále pátra po záhadnej
Rebecce, autorke tajomných
erotických denníkov, ktoré ju
uchvátili, ale i vystrašili. Čoraz
väčšmi sa zamotáva do vášni-
vého zväzku s búrlivým umel-
com Chrisom Meritom. Zakotví
konečne v bezpečnom náručí
milovaného muža a prezradí
mu svoje najintímnejšie ta-
jomstvá?
viaz., 336 s., 145 x 227

CC202067
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Jude Deverauxová
Neznámy vo svite
mesiaca
Kim si vybudovala úspešnú ka-
riéru šperkárky, ale jej vlastné
šťastie sa zdá byť rovnako
vzdialené ako spomienky na
Travisa, priateľa z detstva, ktorý
odišiel s prísľubom, že sa raz
vráti. Stal sa z neho bohatý
právnik z Manhattanu, a keď sa
opäť stretnú, Kimin život sa
 obráti naruby. Spozná v ňom
chlapca, s ktorým kedysi prežila
najšťastnejšie chvíle detstva?
viaz., 248 s., 125 x 200

CC202052
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 11,90 €

 Bestseller katalógu 2/2014
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Chcete mať denne aktuálne informácie o knižnom 
svete či vyhrať zaujímavé knihy? Pridajte sa k nám!www.facebook.com/bux.sk  9

Láska, erotika

Mary Baloghová
Žiadosť o ruku
Výnimočný ľúbostný príbeh
z pera obľúbenej autorky. 
S lady Gwendoline sa osud ne-
maznal: jej krátke manželstvo,
počas ktorého prišla o nenaro-
dené dieťa, sa skončilo man-
želovou tragickou smrťou.
 Mladá vdova žije utiahnutým
životom, až kým jej náhoda ne-
pošle do cesty Huga Emesa,
lorda Trenthama, ktorý v nej
prebudí dlho potláčané city
a túžby...
viaz., 288 s., 130 x 200

CC335864
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Gaelen Foley
Môj hrdinský
džentlmen
Keď Trevor opustí nebezpečný
svet špiónov a zločincov, zistí,
že ten najťažší zápas ho ešte
len čaká: ak sa chce vrátiť do
normálneho života, musí sa
znova naučiť dôverovať a milo-
vať... Plachá, dobrosrdečná
a obetavá pastorova dcéra Gra-
ce zasvätila svoj život pomoci
núdznym. Náhodné stretnutie
s lordom obráti jej pokojný sta-
rodievocký život naruby...
viaz., 328 s., 130 x 200

CC336465
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Grace Burrowesová
Láska ťa vylieči
Devlin Saint Just, nemanželský
syn vplyvného vojvodu, sa pokú-
ša zbaviť ťaživých spomienok na
vojnu. Namiesto pokojného ži-
vota na vidieku ho však čaká ne-
konečný boj so služobníctvom,
s vlastnou povahou a najmä
s pôvabnou Emmaline, ktorá
 vytrvalo odoláva jeho dvoreniu.
Zdá sa, že prvý raz v živote natra-
fil na rovnocenného súpera... 
Ak si ju chce Devlin získať, musí
rozlúštiť jej minulosť.
viaz., 272 s., 130 x 200

CC336466
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Láska, 
ktorá 
roztápa 
srdce

Lori Nelsonová Spielmanová
Zoznam všetkých želaní
Brett má závideniahodný život, ale iba dovtedy, kým jej nezomrie mi-
lovaná matka a nezanechá poslednú vôľu so zvláštnou podmienkou:
ak chce Brett získať dedičstvo, musí splniť zoznam životných cieľov,
ktorý napísala ako naivné štrnásťročné dievča. Jej detské sny sa ani
trochu nepodobajú na ambície tridsaťštyriročnej ženy, no napokon
pochopí, že najkrajšie dary života sa dajú nájsť na tých najnečakanej-
ších miestach.
viaz., 376 s., 125 x 200

CC201955
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 13,90 €

Mimoriadne
vychválený
debut o ceste
za šťastím

Elizabeth Hoytová
Havraní princ
Aj z počestnej vidieckej vdovy sa môže stať dračica, ak jej telo zakrýva
len kúsok čipky a dychtivé ruky vášnivého milenca… Gróf zo Swarting-
hamu, muž s tvárou poznačenou kiahňami a s povesťou zlostného gro-
biana, hľadá tajomníka. Mladá vdova využije situáciu a zamestná sa
uňho. Svojou nebojácnosťou a usilovnosťou grófa zaujme a z nevrlého
šľachtica sa postupne stáva galantný spoločník.
viaz., 312 s., 125 x 200

CC202165 Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 9,90 €

Zbohom, nevinnosť!
 Sfilmovaný svetový bestseller!

NOVINKA

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

Jedna z najpôsobivejších kníh
o mladej láske
Scott Spencer
Nekonečná láska
Mladučká Jade, dievča z vyššej spoločnos-
ti, sa bezhlavo zamiluje do charizmatického
Davida. Mladík sa stáva tŕňom v oku Jadin-
ho otca. Vášnivú lásku dvoch zaľúbencov
zachvátených sexuálnou túžbou však nič
nezastaví – ani rodičovská nevraživosť. Ke-
by sa Davidovi podarilo docieliť, aby ho Ja-
din otec vnímal ako hrdinu,  určite by zmenil
názor. A tak nešťastne zaľúbený chlapec
založí v honosnom rodinnom sídle „bezpeč-
ný“ požiar...
viaz., 432 s., 145 x 227

CC202270

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

IKAR AJ NA
FACEBOOKU!

TERAZ V KINÁCH

e

e

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
10,90€

NOVINKA
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Erik Axl Sund
Havranie dievča
Akému veľkému utrpeniu môže človek
vystaviť druhého človeka, skôr než
sám stratí ľudskosť a zmení sa
v monštrum? Ako môže sklamanie
 ovplyvniť dušu, osud, život?
Psychoterapeutka Sofia Zetterlundová
lieči dvoch klientov s príznakmi mno-
hopočetnej poruchy osobnosti, det-
ského vojaka zo Sierry Leone a ženu
s hlbokými traumami z minulosti. Nik-
to im nenačúva. Nikto okrem Sofie...
Komisárka Jeanette Kihlbergová vy -
šetruje prípad mŕtveho chlapca, ktoré-
ho telo nesie známky mučenia. Nikomu
nechýba. Nikomu okrem Jeanette...
viaz., 408 s., 145 x 227
CC201977

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

Bežná cena 14,90 €

Ušetríte až 3 €

NOVINKA
11,90€
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Portál pre milovníkov severskej detektívky www.severskekrimi.sk 10
AUTORI, KNIHY,

RECENZIE
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Jo Nesbo/ – Polícia
10. príbeh s obľúbeným inšpekto-
rom Harrym Holem. Kto trestá po-
líciu za zbabrané vyšetrovania?
viaz., 528 s., 125 x 200

CC202072
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Kniha na počúvanie
Jo Nesbo/ – Snehuliak
Mrazivý príbeh z drsného seve-
ru teraz aj ako kniha na počú-
vanie! Prípad Snehuliak vás
privedie na pokraj šialenstva...
Číta Martin Mňahončák.
2x CD MP3
Celkový čas: 14 hodín 1 minúta

CC202347
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 12,90 €

NOVINKA

Lars Kepler – Uspávač
Nové svedectvo vyvolá obnovenie
uzatvoreného prípadu... Román
prekonal všetky očakávania.
viaz., 480 s., 145 x 227

CC202081
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

 Bestseller katalógu 2/2014

 Bestseller katalógu 2/2014
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Napätie, thrillerye

 Bestseller katalógu 2/2014

Rebecca Jamesová
Zákerná hra
Tim si zúfalo hľadá nový podnájom. Jeho bývalá priateľka Lilla ho vyho-
dila z bytu a život sa mu od základov zmenil. Keď sa mu pritrafí výhodné
ubytovanie vo vychytenej štvrti Sydney, považuje to za veľké šťastie. Zo
starodávneho sídla však behá mráz po chrbte, čudácky pôsobí aj maji-
teľka, mladá Anna, trpiaca agarofóbiou. Tim sa znenazdajky ocitá upro-
stred zákernej hry bez šance na únik.
viaz., 352 s., 125 x 200

CC201171
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Pozor, 
koho si
pripustíte
k telu!

Mark Pryor
Kníhkupec
Za bieleho dňa unesú v Paríži Maxa, staršieho bukinistu, ako nazývajú
majiteľov knižných stánkov na nábreží Seiny. Marston rozbehne vyše-
trovanie a o pomoc požiada agenta CIA Toma Greena, ktorý je už jednou
nohou na dôchodku. Pri vyšetrovaní vyjde najavo, že Max prežil koncen-
tračný tábor a po oslobodení sa pustil do prenasledovania nacistov.
Súvisí Maxovo zmiznutie s jeho pohnutou minulosťou?
viaz., 320 s., 125 x 200

CC202040

Vito Bruschini
Sicílsky kmotor
V srdci Sicílie sa v rokoch 1921 a 1943 odohráva
príbeh lásky a smrti, zakorenený v pôde bohatých
veľkostatkárov a zmáčaný krvou roľníkov. V tejto zú-
falej krajine isté knieža – Ferdinando Licata, nazý-
vaný u patri – pochopí, že časy sa menia a v ovzduší
násilia sa Amerika javí ako ideálne útočište. V hre
sú milióny dolárov...
viaz., 568 s., 125 x 200

CC202108
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

11OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA STRANA 23 MEDIA KLUB

Sal Polisi a Steve Dougherty
Klub U Sinatru
Mafia bola najväčším a najbohatším podnikom
v Amerike – príliš nebezpečným a smrtiacim. Až
kým sa zvnútra sama nezničila drogami, chamti-
vosťou a úpadkom tradičných hodnôt zločinec-
kých rodín. A mužmi ako bol Sal Polisi. V tejto
strhujúcej knihe opisuje svoje zločiny, sexuálne
orgie a osobné tragédie...
viaz., 488 s., 125 x 200

CC201972

Agatha Christie
Vražda 
na zámku Styles
Vynikajúca detektívka legen-
dárnej spisovateľky, ktorou sa
to v roku 1916 všetko začalo.
V slovenčine vychádza tento
príbeh prvýkrát, takmer po sto
rokoch od jeho napísania! Kto
zavraždil Emily a ako sa vrah
dostal do zamknutej spálne?
viaz., 200 s., 130 x 200

CC335862
Klubová cena 8,30 €

Bežná cena 9,25 €

Frederick Forsyth
Zoznam smrti
Nový román majstra politické-
ho thrilleru predstavuje autora
opäť vo výbornej forme. Teroris-
ta nazývaný Kazateľ úspešne
fanatizuje mladých moslimov
v zahraničí a podnecuje ich
k zabíjaniu. Má však smolu,
keď sa jednou z jeho obetí sta-
ne generál vo výslužbe...
viaz., 304 s., 125 x 200

CC202110
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

NOVINKA

Pravda môže zabíjať

Harlan Coben
Šesť rokov
Pred šiestimi rokmi sa zúfalý
Jake prizeral, ako si Natalie,
 jeho životná láska, berie iného
muža. Šesť rokov skrýval svoje
zlomené srdce a venoval sa ka-
riére profesora. Ani dlhých šesť
rokov však nedokázalo zmeniť
jeho city... Hľadanie pravdy
môže zabíjať.
viaz., 328 s., 145 x 227

CC202102
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

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

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

NOVINKA

NOVINKA

e

e

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€

KOMPLET

Ušetríte až 7 €
obj. č. CC800727

22,80€29,80€

Sicílsky kmotor +
Klub U Sinatru

NOVINKA
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Suzanne Collinsová
Hry o život (trilógia)
Na troskách Severnej Ameriky vy-
rástol Panem, 12 podrobených
obvodov, nad ktorými železnou
päsťou vládne nenávidené Sídlo.
Raz do roka povolajú z každého
obvodu chlapca a dievča, aby te-
levíznych divákov pobavili sku-
točným bojom na život a na smrť.
V hre o život sa ocitne aj 16-ročná
Katniss, odhodlaná za každú ce-
nu prežiť. Ak má zvíťaziť, musí zni-
čiť ostatných protivníkov...
viaz., 640 s., 145 x 234

CC202163
Klubová cena 14,90 €

Bežná cena 19,90 €

Chamtivosť
Osamelý štyridsiatnik Jim Heron nevie nič o vykúpení ani
v také niečo neverí – jeho profesiou sa stala pomsta
a hriech považuje za relatívny pojem. Všetko sa zmení,
keď sa z neho stane padlý anjel a jeho úlohou je spasiť
duše siedmich ľudí, ktorí podľahli niektorému zo sied-
mich smrteľných hriechov. Odmietnutie poslania nepri-
chádza do úvahy. Prvá časť  tetralógie Pád anjelov.
viaz., 432 s., 145 x 227

CC201987

Maureen Johnsonová
Šialenstvo
Rory sa po stretnutí s novým
Jackom Rozparovačom, ktoré ju
takmer stálo život, presťahova-
la do Bristolu a žije pod dohľa-
dom rodičov. Keď jej terapeut-
ka nečakane navrhne, aby sa
vrátila do školy, chytí sa ponú-
kanej šance. Stretnutie s Roz-
parovačom ju však poznačilo –
získala moc ničiť duchov jedi-
ným dotykom. Rozparovač síce
zmizol, ale v meste sa odohrali
ďalšie nevysvetliteľné vraždy…
brož., 232 s., 125 x 200

CC201892
Klubová cena 5,50 €

Bežná cena 8,90 €

Bežná cena 8,90 €

Ušetríte až 3,40 €

Cenový hit

5,50€

Temné, nebezpečné

KOMPLET

Ušetríte až 10€
obj. č. CC800723

19,80€29,80€
Žiadostivosť + Chamtivosť

a návykové čítanie

J. R. Wardová – Žiadostivosť
Isaac Rothe je zbeh zo špeciálnej armádnej jednotky. Za sebou má temnú minulosť
a čaká ho ešte pochmúrnejšia budúcnosť. Stáva sa terčom pre vraha a hrozí mu istá

smrť. Varovanie prichádza od starého priateľa Jima He-
rona a Isaac sa chtiac-nechtiac zapletie do desivého zá-
pasu s démonom...
viaz., 456 s., 145 x 227

CC201729

Sedem smrteľných hriechov. Sedem duší, ktoré treba oslobodiť. Ďalší desivý zápas
medzi démonom a Jimom Heronom, padlým anjelom so zatrpknutým srdcom. Nastá-
va neľútostný boj, v ktorom možno stratiť všetko.

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

e

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

NOVINKA

e e e

Andrew Pyper
Démonológ
Profesor Ullman patrí medzi
 odborníkov na démonologickú
literatúru – predovšetkým na
Miltonov Stratený raj. So svojou
dcérou Tess odchádza do Be-
nátok. Na adrese, ktorú mu
 poskytla záhadná žena, nájde
muža pripútaného v kresle. Je
posadnutý démonom. Po ná-
vrate do hotela vidí svoju dcéru
stáť na streche domu. Dievča
stihne vysloviť poslednú pro-
sbu: Nájdi ma.
viaz., 336 s., 130 x 210

CC202122
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Seth Patrick
Oživovateľ
Oživovatelia. Majú schopnosť
prebudiť nedávno zosnulých,
aby vypovedali o svojej smrti
a pomohli tak odhaliť vlastného
vraha. Výpovede mŕtvych sa za-
čínajú akceptovať v súdnych
procesoch. Jonah Miller patrí
k tým najlepším. Až do chvíle,
kým sa nestretne s čímsi desi-
vým. Niečo ho sleduje. Čaká.
Striehne. Temné a výnimočne
vzácne čítanie, ktoré vás dosta-
ne. Ani smrť ich neumlčí!
viaz., 392 s., 125 x 200

CC201872
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Kate Mossová
Labyrint
Tri tajomstvá. Dve ženy. Jeden
grál. Júl 1209: šestnásťročné
dievča dostane od svojho otca
zvláštnu knihu. Hovorí sa v nej
o tajomstve grálu. Hoci nerozu-
mie čudesným slovám, knihu
chráni aj za cenu svojho života.
Júl 2005: Alice pri vykopávkach
objaví dve záhadné kostry.
V hrobke, kde doteraz ležali, sa
jej zmocní pocit, že ju prenasle-
duje zlo... Prvý diel mysterióz-
nej série.
brož., 512 s., 125 x 200

CC201470
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €
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Nové vydanie

e

Kate Mossová
Citadela
Leto 1942. Mladá žena Sandri-
ne nachádza v meste Carcas-
sonne napoly mŕtveho muža.
Z jeho úst prvý raz počuje ta-
jomné slová, ktoré predurčia
jej ďalší život. Odvážna Sandri-
ne, inšpirovaná mystickým pro-
roctvom, sa vrhne do boja,
o ktorom predtým takmer nič
nevedela. Kto je strážcom dáv-
nych tajomstiev a kde leží sku-
točná hrozba? Tretí diel myste-
rióznej série.
viaz., 664 s., 147 x 234

CC202002
Klubová cena 14,50 €

Bežná cena 16,90 €
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Alexandra Potterová
Nezabudni na mňa
Tess zažila nečakaný rozchod.
Veľmi rýchlo si uvedomí, že za
stroskotanie vzťahu si môže sa-
ma. Neustále sa obviňuje a ľu-
tuje, až si nakoniec opitá počas
silvestrovskej noci želá, aby
 Seba nikdy nestretla. Ráno ju
okrem hroznej opice zobudí
veľmi divný pocit. Nový rok, no-
vá šanca. Čo bude Tess robiť,
keď zistí, že sa jej želanie splni-
lo a má možnosť prežiť svoj
vzťah nanovo?
viaz., 384 s., 135 x 207

CC336105
Klubová cena 10,70 €

Bežná cena 11,90 €

Erin McCahanová
Cudzie slovo láska
Vtipný a zároveň dojímavý príbeh
mimoriadne inteligentnej šest-
násťročnej Josie. Má úžasnú ro-
dinu, miluje svojich rodičov
a zbožňuje svoje sestry. Jedna
z nich chystá svadbu a z nastá-
vajúceho švagra sa Josie dvíha
žalúdok. Čo tak urobiť votrelcovi
zo života peklo? Naštvaná Josie
by to možno aj zvládla, no rozpty-
ľujú ju spolužiačky, zlatí chalani
a najmä to, že každý, zdá sa, ho-
vorí celkom iným jazykom.
viaz., 304 s., 140 x 210

CC336775
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 10,90 €

   €

 

NOVINKA

NOVINKA

Colleen Hooverová – Beznádejná
Keď sa sedemnásťročná Sky zoznámi s Holderom – možno jediným
chlapcom, ktorého povesť je ešte horšia než tá jej – niečo sa v nej zme-
ní. Holder ju uchváti i vydesí už počas prvého stretnutia, ale hlavne ju
dokáže prebrať z citovej otupenosti, ktorú už začala považovať za súčasť
svojej povahy. A tiež v nej vyvolá spomienky... spomienky tak bolestné,
že by si ich priala nechať navždy pochované.
viaz., 328 s., 145 x 227

CC202066 Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 12,90 €

Tajomné,
vzrušujúce,
hlboké
a iskrivé
... ako vy

e

 Bestseller katalógu 2/2014

Čítanie pre
mladé ženy

Ušetríte až 2,40 €

NOVINKA

Bežná cena 11,90 €
9,50€

Sally Greenová
Half Bad – Polozlý
Nathanovi v žilách koluje dvojaká krv. Splodený zo zakázanej
lásky medzi bielou čarodejnicou a najkrutejším a najmocnej-
ším čiernym čarodejníkom uniká pred celým svetom. Mal rad-
šej zomrieť pri narodení, ako si to želala rada Bielych čarodej-
níc. Nechceného polovičiaka čaká krutý osud. Pre večný boj
medzi bielymi a čiernymi čarodejnicami bude žiť ako štvaná
zver až do svojich sedemnástych narodenín. Vtedy sa rozhod-
ne, na ktorú stranu skutočne patrí…
brož., 352 s., 145 x 227

CC202127
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 11,90 €

e

Markus Zusak
Zlodejka kníh
Liesel prichádza do nemeckého
mestečka, kde ju čakajú adop-
tívni rodičia. Zvyká si na krik no-
vej mamy Rosy i na lás kavosť
ocka Hansa. Na všetko, čo pre-
žíva, však dopadá Hitlerov tieň.
Už čoskoro sa naučí rozlišovať
medzi svetom „tam vonku“, kde
treba na požiadanie hajlovať,
a svetom „vnútri“, v dome, kde
sa v pivnici ukrýva žid. Knihy sa
stanú ich únikom...
Sfilmovaný svetový bestseller.
viaz., 480 s., 125 x 200

CC202221
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Nikým nechcený
Každým lovený
Nový knižný fenomén!
Filmové práva k tejto knihe, ktorá sa stala
medzinárodnou senzáciou, okamžite kúpi-
lo filmové štúdio FOX 2000 spolu s produ-
centkou Twilight ságy

Ikar prináša novú vydavateľskú značku.
Do knižníc pre mladých dospelých prilieta
nový motýľ, volá sa YOLi. 
Dajte sa unášať na krídlach príbehov!
Knihy vychádzajúce pod touto značkou sú zamera-
né na čitateľskú skupinu vo veku približne od 13
do 21 rokov. Názov YOLi vychádza z anglického
termínu young literature. Grafickým prvkom loga
je motýľ, symbol slobody a nespútanosti.
Každý mesiac nová kniha!

KÚPTE SI KNIHU
A ZÍSKAJTE ZÁLOŽKU

AKO DARČEK!

mobilná aplikácia

facebook.com/yoliknihy

12-13_Ikar  17.4.2014  11:25  Stránka 13



Cyndi Dale
Sila osudovej 
príťažlivosti
Ak ste unavení zo svojej minu-
losti, pochybujete o vlastnej
hodnote, hľadáte dôvod opa-
kujúcich sa zlyhaní vo vašich ži-
votoch, v knihe nájdete všetky
potrebné odpovede na vaše
otázky. Pustite sa spoločne
s nami do vzrušujúceho dobro-
družstva, na konci ktorého vás
čaká naplnenie, pochopenie,
spokojnosť a schopnosť prijať
to, čo si skutočne zaslúžite.
viaz., 224 s., 125 x 205

CC336427
Klubová cena 9,80 €

Bežná cena 10,90 €

Jennifer L. Scottová
Lekcie 
madam Chic
Predstavte si útulné pouličné
kaviarne, kde vám ku šálke ká-
vy ponúknu ešte teplý croissant
a vy si s poslednými lúčmi
slnka vychutnáte atmosféru Pa-
ríža – presne tak sa budete cítiť
pri čítaní tejto knihy. Ako pravá
Francúzka. Šarmantná, zdravo
sebavedomá, pôvabná dáma.
Osviežte svoj život parížskou
nonšalantnosťou, lekcie ma-
dam Chic vám poslúžia.
viaz., 304 s., 140 x 178

CC202078
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Anthea Turnerová
Skvelá gazdinka
Cenné rady a tipy, ako sa v do-
mácnosti zbaviť neporiadku
a udržiavať ju v čistote. Či ste
žena v domácnosti, profesio-
nálka alebo študentka a chy-
státe sa založiť si prvú domác-
nosť, táto kniha vám bude
oddanou pomocníčkou a sprie-
vodkyňou. Ušetrite čas aj pe-
niaze a premeňte svoj domov
na kráľovský príbytok, kam 
sa budete radi vracať vy i vaši
blízki.
viaz., 264 s., 165 x 240

CC336377
Klubová cena 12,50 €

Bežná cena 13,90 €

14

Poradcovia, zdravie

NOVINKA

NOVINKA

Kolektív
Veľká kniha o behu a maratóne
Ako behať rýchlejšie a efektívnejšie? Vyberte si niektorý 
z tréningových plánov určených začiatočníkom alebo
skúseným  atlétom, či už ide o váš prvý beh na 5 km,
alebo maratón. Zoznámte sa s tým, ako funguje
vaše telo, zdokonaľte si bežeckú techniku
a osvojte si podrobné postupy na vybudo-
vanie svalovej hmoty.
flexi, 192 s., 195 x 233
CC202214
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
11,90€

Nick Ortner
Preklopkajte sa k zdraviu
Pod skratkou EFT (Emotional Freedom Techniques, techniky emočnej
slobody, známe aj ako „tapping“ – klopkanie) sa skrýva revolučná me-
tóda na zlepšenie vášho života na mnohých úrovniach – mentálnej,
emocionálnej a telesnej. Je založená na starovekej akupresúre a mo-
dernej psychológii a pomocou nej sa zbavíte úzkosti, chronickej boles-
ti, závislostí a strachu. Jednoduché návody vám poradia, ako zahnať
obmedzujúce názory a žiť život podľa vlastných predstáv.
viaz., 296 s., 125 x 200

CC202170
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Meagan Francis – Šťastná mama
Desať tajomstiev, ktoré si zamilujete! Tento vtipný a rozkošný
návod ako byť šťastnou matkou, vám ukáže tú správnu cestu,
ktorou sa treba v materstve uberať. Nezabudnite, všetky ma-
my potrebujú spriaznené duše, tak trochu zvoľnite a užívajte si
najkrajšie obdobie v živote ženy.
brož., 144 s., 157 x 210

CC336099
Klubová cena 10,70 €

Bežná cena 11,90 €

Jill Smoklerová
Byť matkou (nie) je prirodzené
Nádherné? Áno. Zázračné? Samozrejme. Zmysluplné? Bezpo-
chyby. Ale prirodzené? To teda vôbec nie. Po prvom hite Spo-
veď šialenej matky prichádza autorka s ďalšou knihou. Ak má-
te pocit, že vám všetko padá na hlavu, presvedčte sa, že v tom
vôbec nie ste sama. A už vôbec nie ste jediná, ktorá má nepria-
teľov vo veku deväť rokov. Materstvo nie je vždy jednoduché.
viaz., 168 s., 130 x 180

CC336102
Klubová cena 8,00 €

Bežná cena 8,90 €

NOVINKA

NOVINKA

e

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€
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Letná sezóna sa začína...

NOVINKA

Jo Whittinghamová
Prvá pomoc v záhrade – SOS pre vaše rastlinstvo
Táto kniha vám pomôže diagnostikovať a riešiť bežné problémy s rastlinami od tulipánovej plesne po vädnutie
kvetov či hnednutie listov. Staňte sa osobným lekárom svojich rastlín – pomocou rád v knihe záhradu vyčistíte od
problematických škodcov, vyliečite z nepríjemných chorôb a prestanete mať strach z nosánikov, molíc či plesní.
flexi, 192 s., 195 x 233

CC202123 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 15,90 €

Chris Schlesinger, John Willoughby
Grilovanie
Ako rozložiť oheň v grile, skrotiť plamene či na-
miešať pikantné omáčky? Naučte sa grilovať
kotlety, steaky, rebierka, hydinu či ryby a vy-
berte k nim tú najlepšiu prílohu.
viaz., 336 s., 213 x 255

CC201428 Klubová cena 7,00 €
Bežná cena 23,90 €

Dorothea Baumjohannová, Peter Baumjohann
Rez ovocných drevín
Len dobre udržiavané ovocné stromy a kríky bo-
hato kvitnú a majú množstvo plodov. V knihe
nájdete dôležité informácie o reze, správnom
náradí a kalendár s termínmi rezu.
brož., 144 s., 167 x 220

CC201499 Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

Jarmila Mandžuková
Zázračné lieky prírody
To najlepšie z prírodného liečiteľstva. Jednoduché
návody, cenné a účinné rady či informácie na ces-
te za navrátením strateného zdravia.
viaz., 200 s., 165 x 240

CC336129 Klubová cena 8,00 €
Bežná cena 8,90 €

Bruno Tessaro
Huby do vrecka
160 druhov húb s podrobným a presným opisom
a farebnými fotografiami. Knihu ponúkame v atrak-
 tívnom balení spolu s nožíkom na huby.
Sada obsahuje: kniha flexi, 384 s., 83 x 110 
+ nožík na huby.

CC201884 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

Zelená klinika pre všetky typy
plodín a okrasných rastlín

Ušetríte až 3 €

NOVINKA

Bežná cena 15,90 €
12,90€

Bežná cena 23,90 €

Ušetríte až 16,90 €

Cenový hit

7,00€
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Crystal McVeová 
a Alex Tresniowski
Precitnutie v nebi
10. decembra 2009 prestala
Crystal McVeová, 32-ročná
matka štyroch detí, dýchať. Tvár
jej najprv nadobudla modrý ná-
dych, potom až sčernela. Jej
matka kričala o pomoc a oše-
trovateľka sa ju pokúšala oživiť,
ale bezvýsledne. Dnes si už
Crystal nepamätá, čo sa dialo
počas deviatich minút, kým bo-
la v bezvedomí. Ale vie, že jej
navždy zmenili život.
viaz., 280 s., 125 x 200

CC202101
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Irvin D. Yalom
Láska a jej kat
Desať poviedok o ľuďoch, ktorí
zaujmú svojím životným príbe-
hom. Títo ľudia postupne odha-
ľujú svoje vnútro a spovedajú sa
zo svojich trápení. Dielo americ-
kého psychiatra Irvina D. Yaloma
je unikátne v tom, že čitateľovi
dáva možnosť nahliadnuť do du-
ševného sveta postáv, ktorý je
ukrytý hlboko pod ich zvyčajným
správaním. Yalom načrtáva mož-
nosti i postupy pri terapii, spôsob
jej vedenia i neočakávané zvraty.
viaz., 360 s., 125 x 200

CC336838
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 11,90 €

Zdeňka Jordánová
Ešte stále je čas
Kniha pojednáva o veľkej príle-
žitosti zmeniť sa, stretnúť sa
predovšetkým so sebou sa-
mým, objaviť vesmírne korene
a súvislosti. Spomenúť si, čo
je každému z nás oddávna
známe, spoznať svoj vnútorný
svet. Týmto skutočným stret-
nutím môže každý naplniť
 pôvodný plán o zmysluplnom
živote v hmotnom svete tu na
Zemi. Nastal čas obrovských
zmien!
brož., 172 s., 120 x 170

CC336590
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 10,99 €

Anne Jonesová
Liečenie 
negatívnych energií
Necítite sa dobre v prítomnos-
ti nejakého človeka? Oberá
vás počítač o energiu? Mrazí
vás v starých budovách? V tej-
to inšpiratívnej knihe nájdete
návod, ako si poradiť s nega-
tívnou energiou v mysli, tele aj
v prostredí. Dozviete sa, ako
sa psychicky chrániť, odvrátiť
čary a rituály a ako vniesť
svetlo do všetkých oblastí
svojho života.
brož., 264 s., 125 x 200

CC201692
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Johanna Paunggerová, 
Thomas Poppe
Pod vplyvom Luny
Účinok a úspech nespočet-
ných každodenných aj menej
bežných činností je v značnej
miere určovaný postavením
Mesiaca v danom čase. V kni-
he nájdete rôzne rady a tipy
zaoberajúce sa dôležitými
 oblasťami života. Skúmajte
súčasne prírodu aj seba samé-
ho bez násilia voči vlastnej du-
ši. Štvrté, doplnené vydanie
úspešnej knihy.
viaz., 264 s., 125 x 200

CC202234
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

www.ibux.sk 16
E-knihy

za super ceny!
eElektronické knihy sú v katalógu označené týmto logom 

Kompletnú ponuku všetkých elektronických kníh nájdete na www.ibux.sk

e

Theresa Cheungová
Skutočné nebo
Skutočné príbehy o duševnom
utrpení, nebi a zrodení sa do
nového života. Najnovšia kniha
odborníčky na záhadné javy
predstavuje fascinujúcu zbierku
príbehov ľudí, ktorí nahliadli do
ďalšieho života. Nájdite odpo-
vede na otázky: Čo sa stane,
keď zomrieme? Uvidíme ešte
svojich blízkych? Existuje život
po telesnej smrti? Existuje ne-
bo? Nájdite útechu vo svete
zmätku a neistoty.
viaz., 248 s., 125 x 200

CC202104
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

NOVINKA

Kniha nám pútavo, živo a inšpirujúco približuje, ako môžeme získať vnú-
tornú silu a spojenie so zázrakom a s energiou všetkého života. Rozozná-
va štyri základné stratégie tvoriace jadro všetkých duchovných tradícií
a vysvetľuje, ako ich môže každý rozvíjať a uviesť do života.
viaz., 312 s., 125 x 200

CC202167 Klubová cena 10,50 €
Bežná cena 12,90 €

Catherine d’Amécourt
Ruky  odrážajú osobnosť
Čítanie z ruky vám umožní poznať lepšie nielen samého seba, ale aj
iných. Pozor, z čiar však nevyčítate budúcnosť! Čiary a znaky na dla-
niach odzrkadľujú danosti, možnosti a talent. Záleží iba na vás, aby ste
si zvolili správnu cestu.
brož., 200 s., 115 x 185

CC201574
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 7,90 €

Ez
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William Bloom
Sila 
modernej
spirituality

NOVINKA

Cesta k súcitu
a osobnému
naplneniu

NOVINKA

KOMPLET

Ušetríte až 4€
obj. č. CC800729

14,80€18,80€

Liečenie negatívnych energií
+ Pod vplyvom Luny

Nové vydanie
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Filozofia, náboženstvo

Ilustrovaný 
výklad Biblie
Čítajte Bibliu a porozumejte
jej posolstvu. Biblické príbe-
hy sú tu vysvetlené vizuálne
príťažlivým spôsobom. Ilus-
trovaný výklad sprístupňuje
Bibliu novým generáciám
 čitateľov, a tým sa stáva ne-
oceniteľnou súčasťou kaž-
dej rodinnej knižnice.
viaz., 512 s., 252 x 301

CC202021
Klubová cena 34,90 €

Bežná cena 49,90 €

George Weigel
Koniec a Začiatok
Počas jari v r. 2005 svet bdel
pred Apoštolským Palácom
v Ríme. Pontifikát Jána Pavla II., 
považovaný za jeden z naj-
vplyvnejších v dejinách kres-
ťanstva, sa blížil ku koncu.
 Jeho život sa stal svedectvom
pre všetky generácie, že kto
miluje, ten chce darovať seba.
viaz., 608 s., 200 x 250

CC336851
Klubová cena 19,80 €

Bežná cena 22,00 €

Moje prvé sväté 
prijímanie
Nádherný ilustrovaný pamät-
níček, do ktorého si deti mô-
žu zapísať svoje spomienky
na tento významný deň. Ku
krásnym okamihom sa tak
budú môcť kedykoľvek vrátiť,
či už počas rodinných stret-
nutí a osláv, alebo aj neskôr
v dospelosti.
viaz., 44 s., 246 x 285

CC327444

Jedinečný obrazový portrét Svätého mesta

Pamiatka na prvé sväté prijímanie

Bežná cena 24,90 €
Ušetríte až 5 €

Nové vydanie
19,90€

Stephen Motyer
Biblické postavy
Príbehy Starého a Nového zákona sa
hemžia stovkami postáv. Zisti, kto je
kto, a spoznaj osudy takmer päťsto
najznámejších postáv z Biblie. Pomô-
žu ti pri tom ich portréty, historické
mapy, pútavé ilustrácie aj reproduk-
cie obrazov starých majstrov. 
viaz., 64 s., 195 x 255

CC202311Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 6,50 €

Páter Michael Collins
Vatikán
Vatikán je najmenší suverénny štát na
svete s asi 800 obyvateľmi. Publikácia
ponúka prienik do jedinečnej histórie,
tradičných obradov, cenných po kla-
dov a veľkolepej architektúry Svätej
stolice. Vydajte sa na obrazovú pre-
chádzku po farbistých a veľkolepých slávnostiach a udalostiach počas liturgic-
kého roka vo Vatikáne a objavte, čo sa odohráva za hradbami mesta, kto tam ži-
je a čo sa skrýva za obradmi, pompou a veľkoleposťou.
viaz., 320 s., 229 x 276

CC202300
Klubová cena 19,90 €

Bežná cena 24,90 €

Ján Lacika – 77 NAJ Slovensko strana 3
Darček pre vás – špecializovaná príloha Balíček vstupeniek 17

PRÉMIA
ZA VÁŠ NÁKUP!
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Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 7,90 €
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N

KOMPLET

Ušetríte až 3€
obj. č. CC800721

8,80€11,80€

Pes Celebes a mačka Kam-
čatka + Parádnice zajačice

NOVINKA

viaz., 64 s., 170 x 240

CC202172

viaz., 48 s., 170 x 240

CC201531

Klubová cena 6,20 €
Bežná cena 6,90 €

Klubová cena 4,30 €
Bežná cena 4,90 €

Jozef Pavlovič
Pes Celebes a mačka Kamčatka
Kdesi pod Kriváňom žijú dvaja kuchári – pes Celebes a mačka Kam-
čatka. Pes vymýšľa podľa kuchárskych kníh, najmä však podľa
vlastnej hlavy, rôzne psie kúsky a zákusky a mačka mu pri tom po-
máha. Začítaj sa aj ty do ich veselých príhod... Pre deti od 4 rokov.

Jozef Pavlovič
Parádnice
 zajačice
Krásna zbierka netra-
dičných, milých rozprá-
vok napríklad aj o tom,
ako zajac lepšie bežal
než počítal. Roztomilo
ilustrovaná kniha pote-
ší každé det ské srdieč-
ko. Čítanie vhodné aj
pre tých najmenších.

K. Kerekesová, K. Moláková, A. Salmela
Mimi a Líza
Mimi žije vo svete za zavretými očami. No jej svet vô-
bec nie je nudný a čiernobiely. Spolu s neposednou
Lízou spoznávajú susedov a prežívajú dobrodružstvá,
kde zrak zrazu nie je taký dôležitý. 
viaz., 160 s., 180 x 200

CC333931

Nataša Ďurinová, 
Zdeněk Miler
Krtko a čísla
CC202120

Krtko a zázračné
slovíčka
CC202086
 leporelá, 
každé 12 s., 178 x 178

KOMPLET

Ušetríte až 1,50€
obj. č. CC800730

6,30€7,80€

Krtko a čísla +
Krtko a zázračné slovíčka

Klubová cena à 3,50 €
Bežná cena à 3,90 €

Pavol Dobšinský
Slovenské rozprávky
Najnovší výber z rozprávok zozbieraných 
Pav lom Dobšinským, v citlivom prerozprávaní Ele-
ny Slobodovej a s ilustráciami akademického ma-
liara Dušana Kállaya.
viaz., 136 s., 225 x 280

CC201539

 Najkrajšia kniha Slovenska

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

Klubová cena 10,80 €
Bežná cena 11,95 €

Bežná cena 14,90 €

Ušetríte až 5 €

Cenový hit

9,90€

Najkrajšie rozprávky bratov Grimmovcov
Knižka, ktorá nemôže chýbať v žiadnej rodinnej knižnici! Obsahuje naj-
známejšie rozprávky bratov Grimmovcov. Títo slávni nemeckí bratia zača-
li zachraňovať ľudové rozprávky na začiatku 19. storočia a ich zbieraniu
zasvätili celý život. Preložil Ľubomír Feldek.
viaz., 200 s., 208 x 285

CC201356
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 14,90 €

S našimi knihami
vyfarbíme svet vašich detí
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Pre deti a m
ládež
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Jaroslav Steľmach
Dajte pozor na leva!
Vtipná rozprávka o levovi, ktorý sa na balóne dostal z Afriky až do našich
lesov. Keďže má chuť na čerstvé mäsko, dá sa dohromady so zlým
vlkom. Obaja zbojníci však majú smolu, lebo...  Kniha, na ktorej sa za-
smejú aj dospelí. Pre deti od 5 rokov.
viaz., 88 s., 170 x 235

CC201861

Larousse
Povedz mi ako?
Táto kniha prináša odpovede na vyše 200
otázok, ktoré kladú všetky deti a na ktoré
dospeláci nie vždy vedia odpovedať! Fa-
rebné strany s nálepkami oddeľujú 4 sa-
mostatné témy: Ľudské telo, Každodenný
život, Kultúra, Zvieratá a príroda. Pre deti
od 3 rokov.
špirála, 110 s., 150 x 204

CC202159 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

Rosa M. Curtová
Urob si! Papierové skladačky a pozdravy
Podľa nenáročných návodov v tejto knižke si z papiera vyčaríš plávajúce
lode, domčeky so záhradkami, listnaté stromy, pôvabné motýle či krá-
ľovské zámky, ale aj originálne pozdravy a pozvánky. Pre deti od 4 rokov.
brož., 72 s., 226 x 268

CC202137

Lisi Harrisonová
Monster High 3 – Kde je svorka, tam je cesta
Ďalšia časť veľmi obľúbenej série pre deti o živote potomkov
 najznámejších hororových príšer v pokojnom americkom meste.
Chyťte módu do pazúrov! Na Strednej strašidelnej sa ceria  tesáky.
viaz., 248 s., 125 x 200

CC202116

Klubová cena 4,20 €
Bežná cena 4,90 €

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

Michael Fry
Exoti – Lov na šikanátora
Nová akčná a zábavná séria kníh! Nick je (pravdepodobne) najnižší dva-
násťročný chalan na svete, kašle na všetky krúžky a každú chvíľu skončí
zavretý vo vlastnej skrinke (inak, je celkom pohodlná). Výchovná porad-
kyňa ho strčí do klubu, medzi bandu exotov... Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 224 s., 145 x 205

CC202106
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

NOVINKANOVINKA

NOVINKA

NOVINKA
Text písaný s je

mným humorom 

a s nadhl’adom, je doplnený

množstvo
m vtip

ov a komiksov.
IDEÁLNY DARČEK

ZA VYSVEDČENIE

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

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

CC201416

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

CC201699

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CC800714

22,70€29,70€
Monster High 1 – 3
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Susan Abulhawová
Brieždenie v Dženíne
Pútavé rozprávanie o trpkom
osude štyroch generácií jed-
nej palestínskej rodiny.
viaz., 344 s., 
125 x 200
CC201943

5,95 €
11,90 €

Norman Lebrecht
Pieseň mien
Strhujúci príbeh o diabolsky
nadanom huslistovi a chlapco-
vi, ktorý podľahne jeho  čaru.
viaz., 296 s., 
125 x 200
CC201561

5,45 €
10,90 €

Jojo Moyesová
Posledný list od milenca
Zakázaná láska so ženatým
mužom – novinárku Ellie
 fascinuje príbeh z minulosti.
viaz., 440 s., 
125 x 200
CC201832

6,95 €
13,90 €

Philipp Vandenberg
Žena povrazolezca
Rok 1525. Novicka Magdalé-
na utečie z kláštora. V núdzi
sa pripojí k bande kaukliarov.
viaz., 384 s., 
125 x 200
CC201665

6,45 €
12,90 €

Helen Walshová
Tak spi už
Ako ďaleko je v hlbokej de-
presii Rachel schopná zájsť,
aby svoje dieťa uspala?
viaz., 272 s., 
125 x 200
CC201848

5,45 €
10,90 €

Yann Martel
Plavba s tigrom
Pi a jeho život
Sfilmovaný svetový bestseller.
Príbeh o stroskotaní a záchrane...
viaz., 304 s., 
125 x 200
CC202017

5,95 €
11,90 €

David Nicholls
Jeden deň
Môže existovať skutočné pria-
teľstvo medzi mužom a že-
nou? Nie je to skôr láska?
viaz., 416 s., 
125 x 200
CC201400

6,45 €
12,90 €

Jackie Collinsová
Hollywoodske prvé milovanie
Lucky je odhodlaná ubrániť
šťastie svojej rodiny za každú
cenu. Podarí sa jej to?
viaz., 368 s., 
125 x 200
CC201681

645 €
12,90 €

Eloise Jamesová
Veľa kriku pre teba
Tess je odhodlaná zachrániť
sestrám budúcnosť a súhlasí
so sobášom z rozumu...
viaz., 312 s., 
125 x 200
CC201711

5,45 €
10,90 €

Bea Bazalová
Nemiluješ, zomrieš
Skutočný príbeh o láske 
s tým najtragickejším
 koncom.
viaz., 224 s., 
125 x 200
CC201782

4,95 €
9,90 €

Jennifer E. Smithová
Štatistická pravdepodobnosť
lásky na prvý pohľad
Láska často prichádza vo chvíli,
keď ju človek najmenej očakáva...
viaz., 208 s., 
125 x 200
CC201602

4,45 €
8,90 €

Robin Schoneová
Učiteľ lásky
Elizabeth vyhľadá Ramiela, vy-
chýreného milovníka žien, aby
ju zasvätil do tajomstiev lásky.
viaz., 328 s., 
125 x 200
CC201909

4,95 €
9,90 €

Danielle Steel
Narodeniny
Desivá rukojemnícka 
dráma obráti ich život 
naruby...
viaz., 256 s., 
125 x 200
CC201606

5,45 €
10,90 €

Gemma Townleyová
Projekt Manželstvo
Ak chce získať peniaze, musí
sa urýchlene dostať pod (ten
správny) čepiec!
brož., 296 s., 
125 x 200
CC201783

4,95 €
9,90 €

Heather Webberová
Zamilovaní až po uši
Rodičia prenechajú Lucii zo -
zna movaciu agentúru a ona
stojí pred novými výzvami...
viaz., 248 s., 
125 x 200
CC201640

4,95 €
9,90 €

Johanna Lindseyová
Znak polmesiaca
Ona nevie o svojom kráľovskom
pôvode a odmieta prejavy ná-
klonnosti od neznámeho muža...
viaz., 264 s., 
125 x 200
CC201733

4,95 €
9,90 €

Kasey Michaelsová
Ako zviesť vojvodu
Vojvoda Rafael Daughtry nie
je pripravený znova sa stret-
núť s priateľkou z detstva...
brož., 248 s., 
125 x 200
CC201840

4,45 €
8,90 €

Silvia Havelková
Jedného pekného dňa
32-ročná Trudy má smolu pri
hľadaní toho pravého. Jedné-
ho pekného dňa ale...
brož., 256 s., 
105 x170
CC201707

3,45 €
6,90 €

Sára Navarová
Rozvod
Všetko sa zdalo byť ružové až do
chvíle, keď Milan pocítil ozajstnú
chuť moci a bohatstva...
brož., 176 s., 
105 x 170
CC201603

3,45 €
6,90 €

Zuzana Šedá
Úteky
Vysokoškoláčka Tereza je
 postavená pred vážne
 rozhodnutie...
brož., 224 s., 
105 x 170
CC202016

3,45 €
6,90 €

Matej Rudinský
Nylonový svet
Obrázky zo života v podobe
poviedok. „Nesnažím sa ženu
pochopiť, obdivujem ju.“
brož., 128 s., 
105 x 170
CC202006

3,45 €
6,90 €

50%Táto špeciálna ponuka platí len pre členov, 
ktorí si kúpia aspoň jednu knihu z riadnej ponuky katalógu.
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Akciová ponuka

Adam Blake
Podvod od Mŕtveho mora
Posledná večera. Ukrižovanie.
Zmŕtvychvstanie. A napokon –
odhalenie!
viaz., 480 s., 
125 x 200
CC201646

7,45 €
14,90 €

Robin Cook
Liek
Newyorská súdna lekárka
Laurie je za každú cenu od-
hodlaná vyriešiť svoj prípad!
viaz., 248 s., 
145 x 227
CC201450

5,95 €
11,90 €

Robin Cook
Osudná liečba
Manželský lekársky pár sa za-
mestná v nemocnici, kde sa čo-
skoro začnú diať zvláštne veci...
viaz., 296 s., 
145 x 227
CC201594

5,45 €
10,90 €

Patricia Cornwellová
Červená hmla
Je to len náhoda alebo sa do
niečoho zaplietla sama dok -
torka Scarpettová?
viaz., 352 s., 
125 x 200
CC201894

6,95 €
13,90 €

John Grisham
Advokáti
Veľký prípad pripomína súboj
Dávida s Goliášom s neistým
koncom!
viaz., 336 s., 
125 x 205
CC201662

5,95 €
11,90 €

John Grisham
Priznanie
Travis uniesol, znásilnil a za-
škrtil stredoškoláčku. Za tento
skutok však odsúdili iného...
viaz., 368 s., 
125 x 205
CC201401

5,95 €
11,90 €

John Grisham
Tribúny
Aby sa vyrovnal s minulosťou,
musí odpustiť svojmu trénero-
vi i sebe samému.
viaz., 152 s., 
125 x 205
CC201597

4,95 €
9,90 €

Ian McEwan
Operácia Medový motúz
Špionážna lahôdka. Obaja
musia čeliť verejnému
 škandálu.
viaz., 320 s., 
125 x 200
CC201891

6,45 €
12,90 €

Kathleen McMahonová
Takto sa to končí
Príbeh veľkej lásky dvoch
 zrelých ľudí.

viaz., 288 s., 
125 x 200
CC201585

5,45 €
10,90 €

Laurence O’Bryan
Istanbulská skladačka
Telo bez hlavy nájdu ukryté
neďaleko posvätnej archeolo-
gickej pamiatky Hagia Sofia...
viaz., 304 s., 
125 x 200
CC201746

6,45 €
12,90 €

Carlos Ruiz Zafón
Zajatec neba
Desivé tajomstvo mesta malo
ostať navždy skryté. Doženú
ich tiene minulosti?
viaz., 256 s., 
125 x 200
CC201674

5,45 €
10,90 €

William Shakespeare
Tri tragédie
Tri najznámejšie tragédie –
Hamlet, Romeo a Júlia, Othel-
lo – v darčekovom vydaní.
viaz., 168 s., 
240 x 290
CC200918

13,45 €
26,90 €

Friedemann Bedürftig
Pútnické a posvätné miesta
Obrazový atlas obsahuje
množstvo farebných fotogra-
fií, prehľadných máp a infor-
matívnych textov.
viaz., 304 s., 
222 x 297
CC201481

9,95 €
19,90 €

Elle Mendenhall
Moje prvé zážitky
Chlapček CC201817
Dievčatko CC201818

každá
viaz., 96 s., 
260 x 280

á 5,95 €

á 11,90 €

Colin Vogel
Staráme sa o koňa
Kompletný praktický sprie-
vodca najnovšími zásadami
starostlivosti o koňa.
viaz., 216 s., 
195 x 255
CC201616

8,95 €
17,90 €

David Petr – Ludvík Petr
Západné Slovensko
Tipy na najkrajšie výlety, fareb-
né mapy, fotografie či iné prak-
tické informácie.
flexi, 264 s., 
125 x 215
CC201728

7,45 €
14,90 €

Plemená psov
Kompletný sprievodca
V tejto knihe nájdete všetko,
čo potrebujete vedieť pri vý-
bere vhodného psa.
viaz., 352 s., 
195 x 235
CC201799

10,95 €
21,90 €

Huby – Znaky, výskyt, využitie
Obrazová príručka predstavu-
je vyše 100 druhov najzná-
mejších húb, prináša všetky
dôležité informácie.
viaz., 256 s., 
160 x 200
CC201669

4,95 €
9,90 €

Petr Jachnin
Pirôžky
Najchutnejšie taštičky, 
pirohy a pirôžky z celého 
sveta.
viaz., 128 s., 
185 x 165
CC202064

6,45 €
12,90 €

Anna Mühlbauerová
Môj život v súlade 
s Mesiacom
Zdravie, krása a pohoda 
podľa polohy Mesiaca.
brož., 192 s., 
125 x 200
CC201750

4,95 €
9,90 €

Sandra Anne Taylorová
Tajomná sila minulých životov
Tajomstvá karmy a reinkarná-
cie. Rozlúsknite svoj karmický
kód.
brož., 200 s., 
125 x 200
CC201877

4,95 €
9,90 €

Tess Whitehurstová
Všetko o pozitívnej energii
Chráňte svoj šiesty zmysel, na-
učte sa pravidelne meditovať,
žiť s dôverou a bez strachu.
brož., 208 s., 
125 x 200
CC201800

4,95 €
9,90 €

Sarah Bartlettová
Základy feng šuej
Feng šuej bez mýtov. Jedno-
duché tipy, ako si zlepšíte
vzťahy a dosiahnete úspech.
viaz., 160 s., 
152 x 228
CC201749

6,95 €
13,90 €

prof. Dr. Gustav Dobos,
Dr. Sherko Kümmel
Spolu proti rakovine
Nové spojenectvo prírodného
liečiteľstva a onkológie.
viaz., 264 s., 
145 x 227
CC201807

6,95 €
13,90 €

Barry Eaton
Život na druhom brehu
Čo sa deje so životnou energiou,
ktorá udržuje našu existenciu
a napokon zoslabne a stratí sa?
brož., 240 s., 
125 x 200
CC201704

4,95 €
9,90 €

Debra Lynne Katzová
Aj vy ste jasnovidec
Návody na veštenie, liečiteľské
metódy, poskytuje interpretáciu
vízií a duchovné poradenstvo.
brož., 352 s., 
125 x 200
CC201698

6,45 €
12,90 €

Feng šuej
Život v súlade s prostredím
Ako možno aj nenápadnými pro-
striedkami posilniť pozitívny tok
energie v dome či v záhrade?
viaz., 256 s., 
160 x 200
CC201670

4,95 €
9,90 €

Tamara Ireland Stonová
Čas medzi nami
Bennett má schopnosť cesto-
vať v čase, a tak jedného dňa
vstúpi do Anninho života...
viaz., 296 s., 
125 x 200
CC201895

5,95 €
11,90 €

20-21_Ikar  17.4.2014  12:58  Stránka 21



❸ 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.
CC336784
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Ponuka tovaru z tejto strany platí len do vyčerpania zásob!22

❹ Sada 4 bodkovaných 
hrnčekov
V sade sú 4 keramické hrnčeky s veselým
červeno – bielym bodkovaným vzorom.
 Každý hrnček má objem 310 ml.
CC336832

❺ Sada misiek Jahoda
Sada obsahuje 5 sklenených misiek s jaho-
dovým vzorom a plastovým krytom. Sú v rôz-
nych veľkostiach, môžete ich skladať do
 seba, čím ušetríte priestor v domácnosti. 

Sú ideálne na uchovávanie potravín, servíro-
vanie šalátov či pudingu.  Objem misiek je
140, 225, 370, 500 a 950 ml.
CC336825

❻ Fľaša Angry Birds
Šetrite životné prostredie a zároveň učte deti
láske k prírode! Ekologická fľaša s rozprávko-
vým motívom ANGRY BIRDS je použiteľná opa-
kovane, je vyrobená z hliníka, objem 750 ml.
CC336827

❸ Košík na chlieb a pečivo

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

Tomáš Klus
Proměnamě
Nové CD českého speváka, kto-
rý sa v roku 2012 stal Zlatým
slávikom. 16 piesní
CC336805  CD
Klubová cena 13,90 €

50 důvodů proč mít rád 80. léta
Petr Janda, Karel Gott, Miro
Žbirka, Marika Gombitová,
 Lenka Filipová, Michal David
a mnohí ďalší 50 piesní
CC336822  3 CD
Klubová cena 8,50 €

44 českých 
country hitů
Hodinová zmes country hitov
v podaní skupiny Tuláci a ich
hostí. 44 piesní
CC336823  CD
Klubová cena 4,90 €

❺ Sada misiek Jahoda

❻ Fľaša Angry Birds

❹ Sada 4 bodkovaných
hrnčekov

Modrý sloník
CC336354

Zelený
štvorlístok
CC336355

Biela
ľalia
CC336356

❷ Fakle na čajové sviečky
Spríjemnite si prostredie! Dve fakle vo veselej žltej
a oranžovej farbe razom oživia vaše večery. Vďaka hrotu
ich ľahko zasuniete do pôdy v záhrade alebo umiestnite
do veľkého kvetináča. Fakle sú vysoké 35 cm, vyrobené
z kovu, majú odnímateľné kryty a sklenené svietniky,
ktoré chránia sviečky (nie sú súčasťou balenia) pred ne-
priazňou počasia.
CC331151 Klubová cena 5,50 €

Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 6,90 €

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 7,90 €

Klubová cena 6,50 €
Bežná cena 7,90 €

Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 5,90 €

❶ 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.

3 CD

André Rieu
Love Letters
Romantické skladby v podaní
známeho svetového huslistu.
Pre chvíle pohody. 15 skladieb
CC336824  CD
Klubová cena 9,90 €

Peter Lipa, Milan Lasica
Návšteva po rokoch
Piesne o láske, vzťahoch, politi-
ke, ale aj erotike či živote.

14 piesní
CC336807  CD
Klubová cena 13,90 €
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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 stránke www.bux.sk, kde máte možnosť prihlásiť sa aj on-line alebo vám ju na po -
žiadanie pošle náš zákaznícky servis. Zároveň s prihláškou 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, poštovné
Svojou objednávkou splnomocňujete Ikar, a. s., na zabezpečenie zaslania objednávky vo vašom mene
a na váš účet. Pokiaľ si nezvolíte inú formu platby, objednané tituly vám pošleme na dobierku. Zásielku nad
15 kg posie lame v dvoch balíkoch. Všetky objednávky s telefonickým kontaktom budú automaticky doru-
čené prostredníctvom kuriéra, bez telefonického kontaktu Slovenskou  poštou. Cena za doručenie je
v oboch prípadoch rovnaká. Vážení zákazníci, odporúčame vám, aby ste si zásielku, doručenú prostredníc-
tvom SP,  vyzdvihli do 10 dní od oznámenia. Po tomto termíne sa vaša  zásielka vracia späť.

■ Ako reklamovať
Prípadné poškodené kusy alebo kusy určené na výmenu môžete do 8 pracovných dní od prevzatia balíka
rekla movať telefonicky na čísle: 02/4910 4341, e-mailom: reklamacie@ikar.sk, alebo ich pošlite späť
(nie dobierkou) na adresu: Ikar, a. s., Media klub, Kukuričná 13, P.O. Box 92, 830 08 Bratislava 38.
 (Výmena, príp. vrátenie rozbalených CD a DVD, nie sú možné. Netýka sa opodstatnenej reklamácie!)

Uveďte číslo dodacieho listu. Zároveň priložte list, v ktorom zdô vodníte vrá tenie tovaru a navrhnete, ako
máme s rekla máciou naložiť.  Tituly zakúpené v klubovej pre daj ni reklamujte v príslušnej predajni. Vaša
 reklamácia bude vybavená v súlade s reklamačným poriadkom prevádzkovateľa predajne.
■ Upozornenie!
Pri reklamácii v predajni je nevyhnutné predložiť doklad o zaplatení, t. j. pokladničný blok. Bez poklad-
ničného bloku nie je možné tovar  rekla movať.
■ Zrušenie členstva
Členstvo v Media klube môžete písomnou žiadosťou kedykoľvek zrušiť bez udania dôvodu.

■ 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 spra-
covanie pre potreby marketingu spoločnosti Ikar, a. s. a jej obchodných partnerov. Podľa uvedeného záko-
na máte právo písomne namietať voči využívaniu osobných údajov na účely pria meho marketingu a ich po-
skytovaniu našim obchodným partnerom.
Obchodnými partnermi Ikar, a. s. v súčasnosti sú: Sieberz, s. r. o., Red Post, s. r. o., KOLOS, s. r. o., 
GeoMarketing, s. r. o., Cemod-CZ, s. r. o., Neografia, a. s.
Podľa § 28, ods. 1, zákona 122/2013 Zb. možno kedykoľvek písomne požiadať o opravu alebo blokovanie
osobných údajov spracovaných na základe tohto súhlasu.

■ Platnosť katalógu 1. 5. – 30. 6. 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, telefo-
nicky 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
Rimavská Sobota – KLUBOVÝ KÚTIK V PREDAJNI ZRUŠENÝ!
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: 
3–268925–CC201437,CC201432,CC201462
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.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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CC202152 CD
(formát MP3)
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Kniha na počúvanie
Číta Ľuboš Kostelný.

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CC800728

20,80€27,80€

Analfabetka +
Storočný starček

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2,40 €

NOVINKA
11,50€

Analfabetka, ktorá vedela počítať
Viete, na koho sa treba obrátiť, keď Južná Afrika koketu-
je s jadrovou výzbrojou a svetové veľmoci sú v pozore?
A keď je na predaj bomba, ktorá vlastne neexistuje? Našťastie
sa do veci zaangažuje Nombeko Mayeki, mladá černošská slúž-
ka, ktorú nečakané udalosti zavedú práve tam, kde sa to všetko
zomelie.
Nombeko sa narodila v najväčšom meste chatrčí a latrín v Juho-
africkej republike. Ako päťročná začala pracovať a štrnásťročná
sa stala šéfkou latrínovej pobočky. Životaschopné dievča zatiaľ
nevie čítať, zato neuveriteľne dobre rozumie matematike. A prá-
ve jej zázračné schopnosti ju predurčujú na život plný podivu-
hodných stretnutí a nečakaných zvratov.
viaz., 352 s., 145 x 227

CC202143 Klubová cena 11,50 €
Bežná cena 13,90 €

Nikdy nepatril k náročným ľuďom, chcel len
posteľ, poriadne jedlo a v pravidelných in-
tervaloch kvapku pálenky. Allan Karlsson
sa odmieta zúčastniť vlastnej narodenino-
vej oslavy, a tak len v papučiach vylezie
z okna domova dôchodcov a vydá sa na
cestu, ktorá ani zďaleka nie je jeho jediným
dobrodružstvom. Úžasne vtipný román vy-
šiel v tridsiatich jazykoch.

e

Kniha – tlačená verzia
viaz., 328 s., 145 x 227 CC201853
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 13,90 €
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