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MYSLÍME NA PREVENCIU

9 771336 709004 0 2

02/2015  1,50 €

Klinika: Športovanie po pôrode
Krátkozrakosť u detí  

 U ležiacich pacientov predíďte preležaninám
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C L A I R E  K E N D A L OVÁ

ČÍTAJTE A VYHRAJTE!

10x ročné predplatné časopisov



www.bux.sk – Knihy, KtorýMi žiJete

erotIKa 3

Každý Mesiac nový interaKtívny Katalóg
Bezplatné členstvo Bez záväzKov

novinKy so zľavou MiniMálne 20 %
cenové aKcie až do výšKy 80 %

Kniha dňa so zľavou 50 %
výhodné Knižné KoMplety

atraKtívne darčeKy a súťaže za náKup

využívajte vaše výhody v oNLINe KLuBe Darček
pre kažDého!

pri oBjeDnávke naD 25 € 

poukaz
v hoDnote 3 € 

na ďalší nákup!
(darčekový poukaz platí do 30. 4. 2015, pošleme ho na 
váš e-mail do 48 hodín od zrealizovania objednávky)

Bonus

Mená výhercov zverejníme na www. bux.sk/media-klub/vyhercovia-sutazi najneskôr 10. apríla 2015

5x rOČnÉ predpLatnÉ ČasOpisu 
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5x rOČnÉ predpLatnÉ ČasOpisu 

Jasinda Wilderová
je uznávaná autorka bestsellerov. Prispievala do časopisov ako New York
Times, USA Today a Wall Street Journal. Pochádza z Michiganu a pre-
slávila sa príbehmi o príťažlivých mužoch a silných ženách. K jej naj-
známejším titulom patria Alpha (Alfa) a Falling Into You (Prvá láska,
vyjde v Ikare 2015), ktorá sa na Amazone dostala na špičku v rebríčku
medzinárodných bestsellerov.

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

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

Zrazu som vykríkla, rozkývala boky a prehla sa do takej miery,
 koľko mi dovolila chrbtica.
Bez upozornenia sa mi vrhol na ústa a vošiel mi do nich jazykom. Jeho
dlaň som pocítila na líci. Zaborila som mu prsty do vlasov a opätovala
jeho bozk. Celé telo sa mi triaslo ako v delíriu.
„Roth... doriti, Roth.“
„Potrebuješ pauzu, zlatko?“ zafučal mi pri uchu.
„Áno,“ vydýchla som. „Nikdy v živote som nezažila toľko silných 
orgazmov tak rýchlo za sebou.“

❞

❝

Keď sa to stalo prvý raz, pripadalo mi to ako zázrak. účty sa mi kopili. za
mamu v sanatóriu, školné, nájomné, elektrina. všetko ležalo na mojich ple-
ciach. a okrem toho som práve prišla o prácu. a potom odrazu, keď som
stratila už aj poslednú nádej, našla som v schránke obálku. Bez spiatočnej
adresy. vnútri bol šek na desaťtisíc dolárov. Keby ste ho dostali vy, nedali by
ste si ho vyplatiť? Ja som to urobila.
po roku mi ktosi zaklopal na dvere. pred domom stála čierna limuzína, pri
dverách šofér a povedal len toľko: „nadišiel čas splatiť dlh.“ nastúpili by ste?
Ja som nastúpila.
ukázalo sa, že niekomu dlhujem veľké peniaze.

odhoďtE zábRany, pRiChádza
pikantný ERotiCký pRíbEh

Objednajte si z kataLógu knihy V hOdnOte aspOň 20 €
a My Vás autOMaticky zaradíMe dO žrebOVania

pre krajší, sebavedomejší život 
časopis, ktorý vidí pod povrch
Lifestylový časopis pre všetkých, ktorí chcú porozumieť sebe i iným.
Okrem odborných tém v ňom nájdete aj nové netradičné pohľady 
na módu, kozmetiku, dizajn, gastronómiu a cestovanie.

myslíme na prevenciu
Mesačník sa v pravidelných rubrikách zameriava na najrôznejšie
zdravotné ťažkosti. V časopise nechýbajú odpovede na diskutované
otázky zdravej výživy, rozhovory so zaujímavými osobnosťami, kvízy,
krížovky, recepty, trendy v oblasti starostlivosti o telo a zdravie.



Náš tIp 5

od autoRa sCEnáRa 
svEtoznáMEho sERiálu 
tRuE dEtECtivE

Cesta, po ktorej niet úniku

www.bux.sk – Knihy, KtorýMi žiJete

BrILaNtNý psychotrILer 4

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

Claire Kendalová
sa narodila v Spojených štátoch. Kniha o tebe je prvotina a to nesmierne
úspešná, vychádza vo vyše dvadsiatich piatich krajinách sveta. V tomto
majstrovskom psychologickom trileri sa autorka pohráva s krehkou hra-
nicou medzi láskou a posadnutosťou, realitou a chorými predstavami
a nedá čitateľovi spávať ešte dlho po prečítaní poslednej stránky.

dostáva sa JeJ nechcenej pozornosti. prenasleduje Ju, kupuje JeJ darčeky,
píše JeJ listy... jeho posadnutosť rastie každým ďalším dňom... a ona zažíva
všadeprítomný pocit ohrozenia. stupňovanie. všetky letáky pred ním varujú.
nakoniec vraj k toMu zaručene dôjde. Kam až môže zájsť posadnutosť
a túžba ovládať druhých?

VAROVANIE: [táto kniha môže byť aj o tebe!]

obzRitE sa... 
Možno pRávE slEdujE aj vás!

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

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

Konečne vytiahneš z auta hlavu i trup, zabuchnem dvere, vodička
spraví to isté.
Päsťou buchneš o strechu. „Prečo sa ku mne takto správaš, Clarissa?“
Taxikárka stiahne okienko spolujazdca, zakričí pár štipľavých slov a vyrazí.
„Clarissa? Clarissa! Toto som si nezaslúžil, Clarissa!“
Odmietam sa obzrieť. Zúfalo sa pridŕžam letákových rád. Periférne však
vnímam, že bežíš popri taxíku až na koniec ulice a nahnevane udieraš do
stromov a poštových schránok. Niekoľkokrát vykríkneš moje meno. Vodička
si mrmle popod nos, čo si za debila. Ospravedlní sa za hrubé výrazy, ja za
spôsobené ťažkosti. Ubezpečujeme sa, že žiadne ospravedlnenie nie je nut-
né, hoci podľa mňa chce byť jednoducho slušná a moje ospravedlnenie je
namieste. Poďakujem jej za ochotu.
Než vystúpim, poprosím ju o vizitku, je to potenciálny svedok.

❞

❝

Nic Pizzolatto
je spisovateľ, scenárista a výkonný producent fenomenálneho seriálu
True Detective z dielne HBO, v hlavnej úlohe s oscarovým hercom
Matthewom McConaugheym a Woodym Harrelsonom. Najmä vďaka
Pizzolattovi zožal seriál obrovský úspech a bol nominovaný na Emmy
v dvanástich kategóriách.

Mafiánsky zločinec roy candy má svoje dni zrátané. nielenže mu diagnos -
tikujú smrteľnú chorobu, ale stane sa nepohodlným pre svojho šéfa. ten
ho preto pošle na záťah, z ktorého nemá vyviaznuť živý. roy si však ľahko
spočíta, že narýchlo dohodená prácička má byť v skutočnosti jeho posled-
ná. paradoxne je to teda roy, kto zo stretnutia s najatými zabijakmi vyjde
so zdravou kožou.
skôr než stihne zdúchnuť z miesta činu, nájde tam vystrašené osemnásť -
ročné dievča, ktoré má v očiach vpísané čosi, čo im obom navždy zmení
život. roy ju napriek všetkým pravidlám vezme so sebou a spoločne uni-
kajú z new orleansu do galvestonu. dievča sa volá rocky a pôsobí ako
magnet na mužov aj na problémy. uniknúť svetu lacných motelov, zavši-
vavených dier a skrachovaných snov je nakoniec ťažšie, než sa zdá. rocky
navyše ukrýva tajomstvá, ktoré nedajú spávať ani človeku jednou nohou
v hrobe, akým je roy.

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

Vaša klubová cena:            9,50€Bežná cena: 11,90 €
Znovu som začul vzlykot, najprv som si pomyslel, že je to Angelo,

ale pomaly som si zvykal na prítmie a po mojej ľavici som zbadal sedieť
akési dievča. Videl som už dosť dobre, aby som jej na lícach rozoznal
 rozmazanú maskaru. Nohy si pritisla na hruď, triasla sa.

❞

❝



veľká súťaž s online katalógom! 10x ročné predplatné časopisov

Malá safa zo somálskeho slumu nemala ani tri roky, keď si zahrala v púšt-
nom kvete. hrôzostrašná scéna, pri ktorej dievčatku násilím urobia vyriezku,
dojala k slzám milióny ľudí. safa v skutočnom živote nepodstúpila potupu-
júce mrzačenie ženských orgánov. Jej rodičov k tomu zaviazala zmluva, pod-
písaná pred nakrúcaním filmu. tá zabezpečila ich dcérke školskú dochádzku,
chudobnej rodine živobytie až do dovŕšenia safinej plnoletosti. po rokoch
sa však Waris dozvedá, že safina matka svoje rozhodnutie ľutuje. Waris ne-
zaváha a odcestuje do somálskeho džibuti, aby sa pokúsila o nemožné a safu
zachránila. v africkej púšti sú totiž povery a tradícia mocnejšie než predstavy
západného sveta.

pRíbEh diEvčatka z púštnEho kvEtu

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

žIvotNý príBeh 7výNImočNe doBré čítaNIe 6

Liane Moriartyová
„Vždy ma fascinovala myšlienka cestovania v čase a to, že by som moh-
la stretnúť svoje budúce ja. Chcela som o tejto téme niečo napísať, ale
vždy som sa zaplietla do logistiky cestovania v čase, už nehovoriac
o vierohodnosti príbehu. A potom som sa dočítala o žene z Veľkej Bri-
tánie, ktorá stratila pamäť na niekoľko desaťročí, nespoznávala svoje
vlastné deti a vlastne nič zo svojho súčasného života. Akoby sa znova
stala tínedžerkou...“

Waris Dirieová,
medzinárodne preslávená modelka, sa narodila v roku 1965 v somálskej púšti, ako
trinásťročná utiekla od svojej rodiny a bosá prešla cez púšť až do Nairobi. Dnes žije
v Európe. V roku 1997 sa stala osobitnou veľvyslankyňou OSN na ochranu práv
 afrických žien. Za svoju angažovanosť bola viackrát ocenená.
„Nedovolím, aby sa môj osud zopakoval. Preto som zachránila Safu.“

hypnoterapeutka ellen sa cez internet zoznámi so sympatickým patrickom
a ich vzťah naberie rýchle obrátky. Keď si uvedomí, že by mohol byť ten pra-
vý, prekvapí ju nečakanou správou – už celé roky ho prenasleduje bývalá
priateľka saskia. Keďže ellen odjakživa zaujímalo, čo vedie ľudí k nezvyčaj-
nému správaniu, táto informácia ju neodstraší. čím viac o saskii počúva,
tým viac sa s ňou túži stretnúť. netuší, že sa tak stalo už neraz.
saskia navštevuje ellen ako klientka, no skrýva sa za iné meno. nie je schop-
ná vzdať sa života s patrickom, o ktorý nečakane prišla, a túži sa dozvedieť
všetko o žene, ktorá ju nahradila. preniká hlboko do elleninho sveta a vyrába
čoraz väčšie problémy. neškodné správy a „náhodné“ stretnutia v reštaurá-
ciách saskii nestačia a postupne pritvrdzuje.
ellenin ľúbostný život sa tak nečakane zvrtne. aké hranice je schopná pre-
kročiť, aby dosiahla svoje?

ohRdnutá láska MôžE pRipRaviť
človEka o RozuM

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

ZAL’ÚBENÁ 
HYPNOTIZÉRKA

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

naše hodnotenie

Vaša klubová cena:         12,50€Bežná cena: 15,90 €
11,90€

14,90 €

6,90€
8,90 €

6,90€
8,90 €

11,90€
14,90 €

6,90€
8,90 €

KOMPLET

33,70€

liane Moriartyová 
3 knihy45,70 €

KOMPLET

27,60€

Waris dirieová 
4 knihy39,60 €
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Chris Kyle (1974 – 2013)
prežil mladosť na tabakovej farme v Texase. Jazdil na koni, lovil vysokú zver, strieľal morky aj prepelice. Prvú pušku
dostal, keď mal osem rokov. Jeho otec, ktorý ho naučil strieľať, bol diakon, matka učiteľka v nedeľnej škole. Pred vstu-
pom do vojenského námorníctva bol šampiónom v rodeu. Po 11. septembri 2001 ho odvelili do prvej línie vojny proti
terorizmu, kde sa vypracoval na špičkového ostreľovača. Cieľ neminul dokonca zo vzdialenosti 1 900 metrov. Vo Fa-
lúdži Kyle riskoval vlastný život, aby zachránil skupinu vojakov z nepriateľského obkľúčenia.
Chris Kyle bol ženatý, mal dve deti. Po odchode z armády založil firmu, ktorá poskytovala výcvik v odstreľovaní.
Podieľal sa aj na napísaní ďalšej knihy, pre ktorú otestoval desať slávnych zbraní. Za svoje pôsobenie v americkom
námorníctve ho ocenili dvomi striebornými, piatimi bronzovými hviezdami a ďalšími vyznamenaniami. Zahynul
2. februára 2013 v Texase.

autentický vojnový triler a zároveň hlboko osobná spoveď jedinečného člo-
veka. iračania ho prezývali al šajtan (diabol) a na jeho hlavu vypísali od-
menu. v armáde sa preslávil ako e legend (legenda), pretože chránil
ostatných vojakov zo striech a tajných skrýš s desivou presnosťou. Kylovo
strhujúce rozprávanie o jeho neuveriteľných zážitkoch z iraku sa radí k naj-
pozoruhodnejším vojnovým memoárom. Knihu ponúkame v novom vy-
daní. rovnomenný film teraz v kinách.

naše hodnotenie

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

sfILmovaNé BestseLLery 9sfILmovaNé BestseLLery 8

Cheryl Strayedová
je autorkou kritikmi uznávaného románu Torch. Jej poviedky a eseje boli publikované v rôz-
nych časopisoch a žurnáloch vrátane e New York Times Magazine, e Washington Post
Magazine, Vogue.

pozoruhodne úprimný skutočný príbeh o putovaní dlhom 1 770 kilometrov,
ktoré zachránilo mladú ženu pred katastrofou a postavilo ju na nohy.
v dvadsiatich dvoch rokoch si cheryl myslela, že prišla o všetko. Keď už
nemala čo stratiť, urobila to najimpulzívnejšie rozhodnutie svojho života:
odhodlala sa prejsť vysokohorský chodník pacific crest trail od Mohavskej
púšte cez celú Kaliforniu a oregon až do štátu Washington, a to úplne sama.
s diaľkovými túrami nemala nijakú skúsenosť, no chodník pre ňu znamenal
najmä prísľub, že znovu poskladá svoj rozsypaný život. púť ju takmer do-
ženie do šialenstva, ale napokon posilní a zocelí. rovnomenný film dostal
2 nominácie na oscara. v kinách od 5. 3. 2015.

skutočný pRíbEh
o hľadaní saMEj sEba

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

naše hodnotenie

Vaša klubová cena:            8,90€Bežná cena: 12,90 €

autobiogRafia najznáMEjšiEho
ostREľovača vo vojEnskEj 
históRii spojEnýCh štátov

americký 
ostreľovač

trailer ku knihe  trailer ku knihe 

Žasla som nad tým, že to, čo potrebujem na prežitie, sa dá odniesť na chrbte. A najväčšie prekvape-
nie bolo, že to unesiem. Že unesiem neunesiteľné. Ohromovalo ma, že môj komplikovaný život môže byť
taký jednoduchý. Nadobúdala som názor, že možno je správne, keď netrávim celé dni uvažovaním o svo-
jom žiali, a možno tým, že sa musím sústrediť na fyzické utrpenie, časť môjho citového utrpenia odznie.
Koncom toho druhého týždňa som si uvedomila, že odkedy som začala túru, ani raz som neplakala.

❞

❝



oBľúBeNé sLoveNsKé autorKy 11

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

www.bux.sk – Knihy, KtorýMi žiJete

9,90€
11,90 €

„Vtipné, milé, láskavé postrehy. Myslím si, že ke-
by si knižku prečítala Jessica Sarah Parkerová,
určite by uvažovala nad pokračovaním seriálu
Sex v meste...“ pavol hammel

„Každodenne zažívame množstvo rôznych si-
tuácií či zvláštnych okamihov. Takmer vždy na
ne čoskoro zabudneme. Oči dokorán, otvorené

srdce aj myseľ majú len niektorí ľudia. Marika
k nim rozhodne patrí! Z každodenných život-
ných príhod a postrehov tak vzniklo skvelé, po-
hodové čítanie.“ Beáta dubasová

„Chcete si oddýchnuť a na nič nemyslieť? Iba sa
jemne popod nos usmievať? Skúste si prečítať
Marikinu knihu!“ diana Mórová

hlavná hrdinka hana, 27-ročná mladá žena, často sedáva
v svojej izbe s okienkom do záhrady a sníva o tom, že jej život
bude celkom iný ako matkin a babkin. túži žiť v meste, vydať
sa za bohatého muža a je odhodlaná urobiť všetko pre to, aby
sa jej to podarilo. no zaslepená vlastnými predstavami i stra-

chom, že jej to ne-
vyjde, robí množ-
stvo chýb, ktoré sa
naprávajú len
 ťažko... 
nové vydanie.

knihy tánE kElEovEj-vasilkovEj Majú 
nový dizajn obálok!

6 × 9 pohladEní pRE (niElEn) žEnskú dušu
prečítali, povedali...

pre mILovNíKov starčeKa a aNaLfaBetKy 10

Jean-Paul Didierlaurent
sa pred vydaním prvého románu Čitateľ z vlaku o 6:27 zúčastnil na mnohých literár-
nych súťažiach a získal viacero ocenení. Jeho knižný debut vyšiel v náklade 8 000 vý-
tlačkov a vypredal sa div nie v deň vydania. Nasledovali dotlače, autorské práva kúpilo
už 25 zahraničných vydavateľstiev, autora začali obliehať filmári a producenti.

pre všetkých milovníkov takých humorných kníh, ako sú storočný starček,
ktorý vyliezol z okna a zmizol a analfabetka, ktorá vedela počítať, máme
fantastickú správu. prichádza čitateľ z vlaku o 6:27. príbeh, ktorý povznáša
i zabáva zároveň a bez ľútosti si podáva všadeprítomnú ľudskú hrubosť a hlú-
posť. Kniha, skôr knižočka, spôsobila na francúzskom trhu malé zemetra-
senie. Médiá ju nazvali modernou rozprávkou. hýri tragickými, romantic-
kými, humornými aj tvrdými kritickými tónmi, ale najmä ľudskosťou.

na toalEtáCh jE pánoM vždy tEn,
kto Má v RukáCh papiER

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

Vaša klubová cena:            9,50€Bežná cena: 11,90 €
10,90€

13,90 €

10,90€
13,90 €

KOMPLET

15,80€
okienko do snov + čo to bude?22,80 €

Vaša klubová cena:           8,50€Bežná cena: 10,90 €
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osudy žIeN, LásKa a romaNtIKa 13

zátišie
s omrvinkami

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

umelkyňa rebeka sa v mladosti
preslávila sériou fotografií. Keď
ste na vrchole, žnete pozornosť,
v starobe ceny – povedal raz ktosi
známy a rebeka si uvedomí, že
tento výrok sa začína vzťahovať aj
na ňu. 60-ročná fotograa preto
opúšťa new york a uchýli sa do
zapadnutého mestečka. a tam,
v posede na strome a v spoloč-
nosti pokrývača Jima Batesa, zistí,
že život je viac než to, čo vidí cez
hľadáčik fotoaparátu.

presilovka

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

Fiona je rešpektovaná riaditeľka
korporácie. ako rozvedená mat-
ka trávi všetok voľný čas s deťmi.
aj Marshall Weston je vplyvný
muž. po boku má príkladnú
manželku, ktorá rodine obetova-
la svoju právnickú kariéru. cha-
rizmatický päťdesiatnik však ne-
ustále koketuje so škandálmi,
ktoré by ho mohli zničiť, no je-
mu sa život na hrane páči. obaja,
Fiona aj Marshall, boli ochotní
obetovať veľa, aby sa dostali na
vrchol. čoho sa vzdajú teraz, len
aby si moc udržali?

nevhodná
nevesta

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

alexandra sa ocitla v nezávide-
niahodnej situácii, keďže všetok
rodinný majetok pripadol bra-
tancovi stephenovi. aby uživila
seba i sestru, musí si nájsť prá-
cu. preto keď stephen uverejní
oznam, že hľadá niekoho na ka-
talogizovanie vzácnej knižnice,
alexandra nezaváha. v tom ča-
se zavíta do combe abbey aj
peregrine sullivan. záhadná
knihovníčka ho od prvej chvíle
neodolateľne priťahuje...

ja, mária
antoinetta

Vaša klubová cena:         12,00€Bežná cena: 14,95 €

najmladšiu dcéru Márie teré-
zie, arcivojvodkyňu Máriu an-
tóniu, z politických dôvodov
ako desaťročnú zasnúbili s ná-
sledníkom francúzskeho trónu.
týmto činom sa začína jej inten-
zívna a bolestivá premena z na-
ivného, bezstarostného a ne-
vzdelaného dievčaťa na pôvabnú
a očarujúcu dauphine. čaká ju
dlhá, strastiplná cesta a musí si
získať nielen srdce manžela, ale
i dvoranov vo versailles.

láska
v plameňoch

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

rodina Becky celé desaťročia ve-
die nemocnicu v osade uprostred
buša. Keď sa Beckin manžel ne-
vráti z vojny, mladá žena sa spolu
so synom dannym presťahuje do
svojho rodiska a pokúsi sa začať
odznova. v tomto drsno-krás-
nom kraji však už tri roky neprša-
lo. nad krajinou visí hrozba niči-
vého požiaru. Jediná iskra môže
spáliť všetko, čo si ľudia tvrdo vy-
dobyli, a odhaliť tajomstvá, ktoré
mali navždy zostať skryté...

milovať
vojvodu

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

pôvabná historická romanca. lily
nikdy nemala ustlaté na ružiach.
po smrti rodičov sa jej bratia dali
na hazard, a keď im dlhy prerástli
cez hlavu, začali rozpredávať ro-
dinné cennosti. zúfalá snaha za-
chrániť zo záložne aspoň otcove
obľúbené hodinky vženie lily do
náručia príťažlivého muža. po
noci plnej horúcej vášne devon
grey, vojvoda z ornwoodu,
zistí, že krásna neznáma je preč
a s ňou i jeho nové hodinky...

osudy žIeN, LásKa a romaNtIKa 12

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

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

11,10€
13,90 €

emma dostala šancu žiť a podarilo sa jej dostať sa z pekla, ktoré
dennodenne zažívala so svojou tetou. Každú noc ju však prena-
sledujú strašidelné sny. po čase strávenom v sarinom dome sa
rozhodne presťahovať k svojej matke. emmina dobrota a viera
v ľudí jej dlho bráni uvedomiť si pravdu o svojich blízkych.
 Modriny síce zmizli, ale jazvy sa nezahoja. Budú evan a sara sta-
čiť na to, aby si emma uvedomila, že aj ona si zaslúži ozajstný
život? čo všetko si ešte bude musieť vytrpieť, kým bude naozaj
šťastná? druhá časť trilógie dych.

sotvadýcham
KOMPLET

20,80€

sotva dýcham 
+ dôvod dýchať27,80 €

trailer ku knihe 
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LorNa ByrNeová 15NajpredávaNejšIe svetové BestseLLery 14

Dan Brown
študoval na Amherst College a Phillips Exeter
Academy, kde istý čas aj vyučoval angličtinu.
Je autorom piatich svetových bestsellerov, kto-
ré vyšli v rekordnom počte 200 miliónov vý-
tlačkov vo vyše päťdesiatich jazykoch. Časo-
pis Time Magazine ho zaradil medzi 100
najvplyvnejších ľudí sveta.

transltr je unikátne a najdrahšie počítačové zariadenie na svete. Je schop-
ný dešifrovať elektronickú poštu podsvetia zločinu a národný bezpečnostný
úrad ho používa v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a mafii. Bý-
valý zamestnanec úradu, japonský expert ensei tankado, zistí, že transltr
dešifruje aj elektronickú poštu bežných občanov. vymyslí algorytmus, nero-
zlúštiteľný kód, ktorým sa pokúsi nielen zneškodniť počítač, ale aj preniknúť
do informačných trezorov národného bezpečnostného úradu. hrozí prezra-
denie najtajnejších informácií americkej vlády, tajných služieb, vývoja naj-
novších zbraní či priemyselných technológií. o záchranu sa pokúsi krásna
kryptologička a matematička susan Fletcherová so svojím snúbencom davi-
dom Beckerom. uprostred intríg zo všetkých strán bojuje nielen o záchranu
vlasti, ale aj holého života.

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

  

Digitalna pevnost' ,

Bežná cena: 12,90 €

12,50€
15,90 €

9,90€
12,90 €

9,90€
12,90 €

9,90€
12,90 €

KOMPLET

47,50€

dan Brown
5 kníh67,50 €

9,90€
Vaša klubová cena:

NeprehLIadNIte!

7,90€
9,90 €

Láska z nebies
Jedinečný pohľad na lásku, na jej
pôvod a jej význam v živote člove-
ka. lorna Byrneová vysvetľuje dô-
vody, prečo máme sami seba tak
málo radi, a učí nás, ako môžeme
uvoľniť viac z lásky, ktorú sme
uzamkli hlboko vo svojom vnútri.
Kniha prebudí lásku, ktorá v nás
drieme, vďaka nej objavíme v sebe
viac súcitu, viac šťastia, nájdeme si-
lu zmeniť svoj život a pomôžeme
zmeniť život aj ľuďom okolo seba.

posolstvo nádeje od anjelov
írska mystička v tejto náročnej
dobe tlmočí veľmi dôležitý a na-
liehavý odkaz z neba: „nádej robí
z nemožného možné.“ vysvetľuje,
ako anjeli pomáhajú ľuďom, kto-
rí sa cítia unavení, zúfalí, skľúčení
a nemilovaní, keď majú pocit, že
sú zlými rodičmi, trápia ich fi-
nančné ťažkosti alebo nič nestí-
hajú.

schody do neba
schody do neba nám otvárajú okno
do ríše anjelov! autorka v knihe
predstavuje strážneho anjela zeme,
objasňuje jeho význam a aj to, pre-
čo je dobré mu načúvať. dodáva
nádej, pomáha ľuďom uvedomiť si,
že bez ohľadu na to, či sa cítia osa-
melí, alebo nie, majú po boku svoj-
ho strážneho anjela.

anjeli v mojich vlasoch
lorna vyrastala v chudobnej rodi-
ne. dlho si myslela, že aj ostatní
vnímajú okolitý svet tak ako ona.
už odmalička totiž vidí anjelov
a rozpráva sa s nimi. dnes lornu
nenavštevujú len chorí, hľadajúci
uzdravenie a útechu, ale aj teológo-
via rôzneho vierovyznania, ktorí sa
snažia preniknúť do podstaty du-
chovných záležitostí.

8,50€
10,90 €

7,90€
9,90 €

8,50€
10,90 €

KOMPLET

29,60€
lorna Byrneová  4 knihy41,60 €

Lorna Byrneová opäť na slovensku!
srdečne vás pozývame na autogramiádu s írskou mystičkou 
Lornou Byrneovou, ktoré sa uskutoční 26. marca 2015 o 16:30
v kníhkupectve panta rhei na poštovej ul. v Bratislave.
vstup je voľný.
pre viac informácií sledujte www.andelevmychvlasech.cz, 
www.facebook.com/bux.sk
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pre detI 17

naše hodnotenie

nauč sa maľovať prstami rozprávky h. ch. andersena
klasické rozprávky

jednoduché návody 
ťa povedú krok za krokom
už si niekedy skúšal maľovať
iba prstami? stačí postupovať
krok za krokom podľa návo-
dov v tejto knižke a uvidíš, aké
je to jednoduché. touto tech-
nikou namaľuješ zvieratká,
tváričky aj kvety... dokonca
môžeš ilustrovať knižku. vy-
skúšaj to! Keď sa to naučíš, na-
maľuješ hocijaký obrázok len
prstami. pre deti od 4 rokov.

tri leporelá v kufríku.
obsahujú krátke, ale
výstižne prerozprávané
svetoznáme rozprávky,
ktoré by malo poznať
každé dieťa odmalička:
palculienka, škaredé
káčatko, snehová krá-
ľovná. Krásne príbehy
hovoria o tom, že dob-
ro a trpezlivosť zvíťazí
nad každým zlom
a lás kavému srdcu sa
dostane odmeny.

Vaša klubová cena:         à 6,90€Bežná cena: à 8,90 €

šIKovNí poradcovIa 16

táto kniha prináša 82 klasických i moder-
ných účesov aj s podrobným postupom, ako
ich vyčarovať. obľúbite si svoje rozličné po-
doby, či už na párty, do zamestnania, k vode,
alebo na spoločenský večer. Jednoduché ilu-
strácie vám poskytnú zrozumiteľný návod

na vytvorenie účesu, módne fotografie vás
inšpirujú, ako účes finálne upraviť. vďaka ra-
dám zameraným na jednotlivé typy a dĺžky
vlasov, tipom na kozmetické produkty a zá-
bavným variáciám bude táto kniha vaším ta-
jomstvom majstrovsky upravených vlasov.

Keď je šťastie unavené, sadne aj na... 
no, Greg heffley dúfa, že aj naňho.

na valentína sa chystá tanečný večierok a ce-
lá škola je hore nohami. veľký deň sa blíži
a greg si zúfalo hľadá tanečnicu. utešuje sa

jedine tým, že ani jeho najlepší kamoš row-
ley nemá bohvieaké šance. Keď sa naňho ne-
čakane usmeje šťastie, získa partnerku
a rowley skončí ako piate koleso na voze.
lenže za jediný večer sa môže stať kadečo...
pre čitateľov od 10 rokov.

vRkočE, dRdoly, Chvosty
82 účEsov kRok za kRokoM

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

naše hodnotenie

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

KOMPLET

42,30€

denník odvážneho 
bojka 1. – 7. diel62,30 €

denníK

liečivé rastliny z božej
záhrady

prírodné recepty pre zdravých
aj chorých. autorka prístup-
ným a zrozumiteľným spôso-
bom opisuje svoje skúsenosti
s liečivými bylinkami, aby po-
mohla všetkým, čo hľadajú
 radu v zúfalej situácii, pri lieč-
be ľahkých, ale aj ťažkých cho-
rôb. obsah knihy je prehľadne
usporiadaný a čitateľ sa v nej
ľahko orientuje.

babičkine jedlá z mäsa

Ďalšia zo série obľúbených ku-
chárskych kníh, tentoraz však
venovaná klasickým sloven-
ským jedlám z mäsa. nájdete
tu tradičné obedové mäsové
jedlá, ako sú sviečková na
smotane, recepty na chutné
bieky, roštenky, guláše, ale aj
špeciality z domácej zveriny
a z diviny. zbierku receptov
dopĺňajú pochúťky zo zabíja-
čiek a ľahké jedlá z rýb.

Vaša klubová cena:            6,30€Bežná cena: 7,90 €
Vaša klubová cena:            9,60€Bežná cena: 11,99 €

Vaša klubová cena:            3,90€Bežná cena: 4,90 €
Vaša klubová cena:            5,60€Bežná cena: 6,95 €

Denník odvážneho bojka 1
Denník odvážneho bojka 2 – Rodrick je šéf
Denník odvážneho bojka 3 – Posledná kvapka
Denník odvážneho bojka 4 – Prázdniny pod psa
Denník odvážneho bojka 5 – Krutá pravda
Denník odvážneho bojka 6 – Ponorková choroba



faNtasy romáNy 19

hlboko pod univerzitou sa nachádza podsvet,
ponuré, nehostinné miesto. v samom srdci za-
budnutého bludiska, pohodlne usadená upro-
stred rozľahlých tunelov, ktosi žije. dievča. to
záhadné stvorenie sa volá auri.

patrick rothfuss nám otvára dvere do sveta
jednej z najtajomnejších postáv slávnej trilógie
príbeh kráľovraha. novela pomalé skúmanie
ticha je príbehom zlomeného dievčaťa pokú-
šajúceho sa prežiť v zlomenom svete.

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

naše hodnotenie

veľká súťaž s online katalógom! 10x ročné predplatné časopisov

yoLi – Na KrídLach príBehov 18

J. M. Darhowerová
žije s rodinou v malom mestečku v Severnej Karolíne, kde sa venuje písaniu
básní, poviedok a románov. Popritom sa zaujíma o politiku a je vášnivou
zástankyňou ľudských práv. Okrem dvojdielnej série Sempre napísala romány
Extinguish (Zahasiť plamene) a Monster in His Eyes (Netvor v jeho očiach).
Pre jej diela sú charakteristické romantické motívy.

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

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

sedemnásťročná haven antonelliová nikdy nepoznala slobodu. odmalička
vyrastala ako novodobá otrokyňa v izolácii uprostred púšte, kde spolu s mat-
kou tvrdo pracovala a znášala neľudské zaobchádzanie. obe sa stali obeťami
obchodovania s ľuďmi organizovanom rozsiahlou mafiánskou sieťou. Jed-
ného dňa sa tu objaví doktor vincent deMarco a dievča dostáva šancu: opus-
tí matku a odíde s ním, alebo zomrie. nedobrovoľne sa ocitne v doktorovom
dome a zoznámi sa s jeho synmi dominickom a carminom. nič im nechýba
– azda okrem matky, ktorá záhadne umrela. carmine je výbušný mladý muž,
ktorému nič nie je sväté, rodiaca sa láska k haven ho však zmení. vo svete,
kde sú zrada a vraždy všednou súčasťou života, slovo navždy – sempre do-
stáva trpkú príchuť.

sloboda. koľko toho EštE budú
MusiEť obEtovať?

POMALÉ
TICHAskúmanie

Vaša klubová cena:         12,90€Bežná cena: 16,90 €
9,90€

14,90 €

pokračovanie bestsellerov príbeh čarodejnice a tieň noci.
oxfordská vedkyňa, čarodejnica diana Bishopová a vzdelaný
upírí genetik Matthew clairmont cestovali v čase až do alžbe-
tínskeho obdobia, aby tam našli ochranu, ale najmä odpovede
na otázky, ktoré ich prenasledujú: aké temné tajomstvo kedysi
odhalili čarodejnice? diana a Matthew túžia naplniť svoju lásku
aj poslanie v tomto dávnom spore, ale je to takmer nemožné, le-
bo ťarcha minulosti ich od seba odtŕha. oboch čaká dramatický
návrat do prítomnosti, v ktorej musia čeliť novým nebezpečným
situáciám a úhlavným nepriateľom.

KOMPLET

18,80€

Kniha života
+ tieň noci31,80 €

trailer ku knihe 



ponuka platí len do vypredania zásob!

špecIáLNa aKcIová poNuKa 21

pre ešte viac titulov z akciovej ponuky kliknite sem

špecIáLNa aKcIová poNuKa 20

ponuka platí len do vypredania zásob!

Štedrý deň 
vo Friday Harbore
Opustenej siroty Holly sa
ujme strýko a je rozhodnutý
spraviť všetko, aby svojej
 neterke prinavrátil šťastné
detstvo.

Klubová cena 3,50 €
Bežná cena 7,50 €

Dažďová cesta
vo Friday Harbore
Možno sceliť rozbitý život
tak, aby vzniklo niečo krás-
ne? Umelecká sklárka  
Lucy sa ocitá na pokraji
svojich síl...

Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 9,90 €

Jazero snov 
vo Friday Harbore
Zdá sa, že skutočná láska
medzi nimi má len malú šan-
cu. Mladá žena ho však
predsa len prinúti pozrieť na
život jasnými očami...

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 10,90 €

Neznámy 
vo svite mesiaca
Z jej dávneho priateľa Travi-
sa sa stal bohatý právnik
z Manhattanu, a keď sa opäť
stretnú, Kimin život sa obráti
naruby...

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 11,90 €

Správa vo fľaši
Novinárka Theresa nájde
v piesku fľašu s odkazom.
Ako skúsená reportérka vy-
tuší šancu na senzačný člá-
nok a vydá sa hľadať autora
listu.

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 10,90 €

Angelopolis
Príbeh, kde sa mýty a biblic-
ká tradícia veľkolepo prelí-
najú so súčasnosťou. Vojna
medzi ľudstvom a jeho
 najväčším nepriateľom
 pokračuje...

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 10,90 €

Päť stupňov 
pripútanosti
Toto je sloboda: schopnosť
radovať sa a byť presne tým,
kým som, a vôbec sa pritom
nemusieť obmedzovať či
 ponižovať.

Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 8,90 €

Liečivá sila anjelov
Chcete sa lepšie vyznať vo
svojom živote a prežívať ho
naplno? Obráťte sa na anje-
lov. Súbor meditácií, modli-
tieb, reflexií a cvičení na vy-
tvorenie lásky.

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 9,90 €

Čítanie z tváre 
rýchlo a ľahko
Staňte sa ľudským detekto-
rom lži. Čo znamenajú vy-
čnievajúce lícne kosti, nos
zahnutý nadol, okrúhla bra-
da? Naučte sa čítať z tváre.

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 11,90 €

Fresh diet
Šťavnatý, sýty a moderný
spôsob stravovania. Mož-
nosť, ako prirodzene schud-
núť a príjemne získať ideálnu
hmotnosť, a tým aj osobnú
spokojnosť.

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 9,90 €

Ak ostaneš
Do jeho života vstúpi nežná
umelkyňa Mila, pridobrá pre
takého darebáka. Je ako
kyslík, ktorý potrebuje pre
 život. Postačí to, aby s ním
ostala navždy?

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 9,90 €

Kníhkupec
Pri vyšetrovaní vyjde najavo,
že Max prežil koncentračný
tábor a po oslobodení sa
pustil do prenasledovania
nacistov. Ako s tým súvisí
 jeho únos?

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 12,90 €

Kosti a kostry
Živočíchy
Určite ťa ohromí táto pozoru-
hodná zbierka kostí najzaují-
mavejších tvorov na svete. Je-
dinečný atlas ti ukáže, čo sa
skrýva pod ich kožou, a pre-
zradí ti, ako tieto živočíchy žijú.

Klubová cena 6,00 €
Bežná cena 12,90 €

Luskáčik a Myší kráľ
Jeden z najkrajších vianoč-
ných príbehov vznikol tak-
mer pred dvesto rokmi, ale
aj dnes zaujme všetkých,
ktorí majú dobré srdce. 
Pre najmenších čitateľov 
od 7 rokov.

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 12,90 €

Rodičia sa pýtajú
 ortopéda
Táto publikácia je venovaná
skupine ľudí s najzodpoved-
nejšou funkciou – rodičom.
Odborné rady, tipy a triky.

Klubová cena 8,00 €
Bežná cena 15,90 €

Vtáky na návšteve
v záhrade
Brilantné snímky operených
návštevníkov našich záhrad,
užitočné rady a jednoduché
návody.

Klubová cena 8,00 €
Bežná cena 12,90 €

Bláznivé nechty
Dokonalá úprava nechtov
vám pozdvihne náladu a do-
tvorí vašu osobnosť. V knihe
nájdete vyše 50 originálnych
nápadov.

Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 12,90 €

Potom
Môže byť podpaľačom malé
dieťa? Grace bojuje s pre-
tvárkou, pokrytectvom, ne-
zmyselnými predpismi, pri-
čom odkrýva bezhraničnosť
svojej lásky. A potom...

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 14,90 €

Kokaínový kovboj
Narodil sa do mafiánskej
„šľachtickej rodiny“ a bez-
pochyby patrí k zločincom,
ktorí zmenili americké deji-
ny. Strhujúci skutočný
 príbeh.

Klubová cena 6,00 €
Bežná cena 14,90 €

Putinovo tajomstvo
Provokatívna kniha od rus-
ko-americkej novinárky,
ktorá žije v Rusku desať ro-
kov. Kým v skutočnosti je
jeden z najmocnejších mu-
žov sveta?

Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 9,90 €
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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

POZOR! Informácia o dočasnom prerušní expedície
V dňoch 20. 3. až 2. 4. 2015 sťahujeme Knižný veľkoobchod
Ikar a expedičné zásielkové stredisko do väčších priestorov.
V tomto čase bude pozastavená expedícia zásielok.
Obnovenie prevádzky bude od 7. 4. 2015.
Objednávky došlé do 17. 3. 2015 (vrátane) budú spracované
a odoslané, objednávky doručené po tomto termíne budú vy-
bavované od 7. 4. 2015.
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Od autorky historického trileru Kacír

S . J .  PARRISOVÁ
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Stieg Larsson
MILLENNIUM        

         
         

         
          
         
          

          
               

        
           

            
          

           
      

    
      
    

9,90€ 12,90 €

11,90€ 14,90 €

27,90€ 34,90 €

10,90€ 13,90 €

12,90€ 16,90 €

10,90€ 13,90 €

KNIHA dňA
so zľavou 50 %

naJKraJšie čítanie pred spaníM

AK PREŽIJE, STANE SA LEGENDOU



prIpravujeme do ďaLšIeho KataLóGu

 

 

            
             

       
         

        
         

          
            

          
          

          
                     

          
          

       
       

         
           

              
   

          
         

          
          

          
        

           
  

 

 

CUKRÍKOVÝ
TEST

 
Zv ládanie  sebakontroly  

9

od autorky bestsellerov
dohodnuté manželstvo, Manželská pasca, 

Manželský omyl, Manželský zväzok

HARLAN COBEN

ochutnávka ❝

ochutnávka ❝


