
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

JanuÁR 2015

ponuka platí od 1. 1. do 31. 1. 2015

1.cena vyhrajte relax pobyt v trenčianskych tepliciach

náš tip

náš tip



súŤaž 3

2.cena balíček kníh v hoDnote 100 €

balíček kníh v hoDnote 50 €

1.cena relax pobyt v trenčianskych tepliciach

Darček
pre kažDého!

Pri objednávke nad 25 € 
Poukaz 

v hoDnote 3 € 
na ďalší nákuP!

(darčekový poukaz platí do 28. 2. 2015,
pošleme ho na váš e-mail do 48 hodín

od zrealizovania objednávky)

bonus

3.cena

5 dňový PoBYt Pre 2 osoBY v PríjeMNoM Prostredí KúPeľov
načerpajte energiu a oddýchnite si! Každý, kto nakúpi z aktuálneho katalógu do 31. 1. 2015

bude zaradený do žrebovania o relax pobyt pre 2 osoby. výhra zahŕňa ubytovanie 
s polpenziou na 4 noci, možnosť bezplatnej konzultácie s lekárom na požiadanie, 

2x denne procedúry z balíka a iné výhody.

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

hudBa, film 
a doplnKový
sortiment

atraKtívne
darčeKy 
a súťaže za náKup

Vítam Vás na stránkach nového online katalógu. Veríme,
že Vám hneď v úvode roka spravíme tú správnu čitateľ -
skú náladu. Okrem špeciálnej ponuky, ktorá obsahuje

všetky top tituly súčasného knižného trhu, sme pre Vás pri-
pravili aj veľkú súťaž. Nakúpte a hrajte o atraktívne ceny!
Byť členom Media klubu sa oplatí. Nový katalóg budeme pre
Vás pripravovať pravidelne každý mesiac a Vy získate istotu,
že Vám zo sveta kníh nič podstatné neunikne. Určite Vás po-
tešia akciové zľavy, ktoré v katalógu nájdete. Knihy za skvelé

ceny môžete nakupovať v pohodlí svojho domova a k tomu od nás dostanete ešte
aj bonusy za nákup.
Mysleli sme aj na Vás, naši verní členovia. Staršia generácia, ktorá sa s internetom
ešte len zoznamuje, ocení prehľadný a jednoduchý vizuál katalógu. Vaše objed-
návky stále prijímame aj telefonicky na nezmenenom čísle. Všetky potrebné infor-
mácie o fungovaní klubu nájdete na informačnej strane.
Výhody online klubu môžu automaticky využiť aj všetci registrovaní užívatelia
bux.sk. Veríme, že popri ďalších akciách bude nový katalóg spestrením aj pre Vás.
Do nového roka Vám prajem mnoho príjemných chvíľ strávených v spoločnosti na-
šich kníh. Nech aj radosť z čítania spríjemní Vaše dni.

PreČo BYŤ ČleNoM oNliNe KlUBU?

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

január 2015

Milí naši priatelia

editoriál 2

mená výhercov zverejníme na www. bux.sk/media-klub/vyhercovia-sutazi najneskôr 16. februára 2015

www.kupele-teplice.sk

Michal Synak, marketingový riaditeľ



výNiMoČNe doBré ČítaNie 4

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...“

Vaša cena v Media klube:    11,90 €
Bežná cena: 14,90 €

alice sa preberie na dlážke v posilňovni s veľkou hrčou na hlave. myslí si, že
má dvadsaťdeväť rokov a čaká prvé dieťa so svojím úžasným manželom nic-
kom. napočudovanie sa dozvie, že pri páde sa jej z pamäti vymazalo desať
rokov života a že v skutočnosti je nervózna tridsaťdeväťročná žena, ktorá naj-
radšej trávi čas náročným posilňovaním a na poradách školských výborov
so ženami, aké kedysi neznášala. ako je možné, že sa jej život tak radikálne
zmenil? prečo ju manžel zrazu nenávidí? a čo také hrozné urobila, že sa s ňou

jej milovaná sestra takmer nerozpráva? najviac ju
však znepokojuje, že si absolútne nespomína na
svoje tri deti. alice sa zrazu vidí inými očami, no
nespoznáva sa. tá nová žena sa jej vôbec nepáči.
nájde spôsob, ako byť znova tým človekom, akým
bývala kedysi?

stRata pamäti môže byť 
hotovým vykúpením

autori | recenzie | akciové ceny | darček k objednávke | Kniha dňa

11,90 €
14,90 €

svetové BestsellerY 5

Jojo Moyesová
pracovala pre britský e Independent, aj ako dopisovateľka z Hong
Kongu pre Sunday Morning Post. Jej knihy vychádzajú v 35 krajinách
a každý nový príbeh sa pravidelne umiestňuje na najvyšších priečkach
európskych aj amerických rebríčkov bestsellerov. Je jednou z mála au-
toriek, ktorá získala dvakrát prestížne britské ocenenie Romantic Novel
of the Year Award.

píše sa rok 1916. francúzsky maliar edouard lefèvre zanecháva svoju man-
želku sophie a odchádza bojovať na front. mladej žene po ňom zostáva na
pamiatku len jej portrét, na tie časy trochu zvláštny. Keď ich mestečko padne
do rúk nemcom, obyvatelia sa ocitnú na hranici absolútnej biedy. vtedy por -
trét upúta pozornosť nového kommandanta. dôstojník je obrazom takmer
posadnutý a sophie je odhodlaná riskovať všetko – rodinu, povesť, život –,
len aby sa znova stretla so svojím manželom.
takmer o sto rokov neskôr sa sophiin portrét dostane do rúk liv halstono-
vej. vysvitne, že obraz má obrovskú hodnotu, a tak sa začne boj o to, kto je
jeho skutočným vlastníkom. očarujúci príbeh dvoch žien, ktoré delí takmer
storočie, ale spája odhodlanie bojovať za to, čo majú na svete najradšej.

lÁska inšpiRuJe 
všetky veľké pRíbehy

veľká súťaž s online katalógom! hrajte o pobyt v trenčianskych tepliciach!

PREČO SME SA
VLASTNE ROZIŠLI?

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

K O M P L E T

21,80 €
29,80 € liane moriartyová 2 knihy

Vaša cena v Media klube:   10,90 €
Bežná cena: 13,90 €

10,90 €
13,90 €

10,90 €
13,90 €



Jodi Ellen Malpasová
pracovala v rodinnej stavebnej firme, ktorú mala časom prevziať. Dlho
sa bránila neodbytnej myšlienke venovať sa písaniu románov, napokon
však stvorila príbeh s viacerými silnými postavami, najmä so zámoc-
kým pánom Jessem Wardom, a získala neuveriteľný ohlas u žien na ce-
lom svete. Po dvoch mesiacoch sa Jodi rozhodla vzdať zamestnania
a sústredila sa na svoju novú, nečakane úspešnú kariéru spisovateľky.

zámok, miesto, kde sa začala ich vášnivá ľúbostná aféra, zapĺňajú hostia v deň
svadby. ava sa už zmierila s tým, že sa jej nikdy nepodarí divého jesseho
skrotiť – a ani po tom netúži. ich láska je hlboká a ich spojenie čoraz silnejšie.
no keď si ava myslí, že konečne prenikla tomuto mužovi pod kožu, vynoria
sa ďalšie otázky a tie ju privedú k presvedčeniu, že jesse Ward možno nie je
ten, za koho ho považuje. až príliš dobre vie, ako ju môže dostať za hranice
vytrženia... ale doženie ju aj na pokraj zúfalstva? nastal čas, aby pravda
o tomto mužovi vyšla najavo.

vzRušuJúce vyvRcholenie

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

erotiKa 6

autori | recenzie | akciové ceny | darček k objednávke | Kniha dňa

lásKa, roMaNtiKa 7

www.bux.sk – Knihy, Ktorými žijete

aj ten najdokonalejší život sa
môže v jedinom okamihu roz-
padnúť na márne kúsky. lili, cti-
žiadostivá pretekárka v lyžovaní,
vložila celé srdce do prípravy na
olympijské hry. jej cieľ bol jasný
– získať zlatú medailu. jej nádej
na víťazstvo sa však po tragickej
nehode rozplynie. lili odmieta
porážku a tvrdošijne sa pokúša
zmeniť dráhu svojho osudu.

Víťazi

Krásna a bystrá lizzie si lieči zlo-
mené srdce a v tichom prostredí
vidieka pracuje ako spoločníčka
bohatej starej dámy. cestu jej
skríži záhadný muž devlin Kim-
ball, prezývaný diabol. aj on sa
vyrovnáva s nepriazňou osudu:
pred rokmi mu pri požiari zahy-
nula celá rodina. teraz sa dozve-
dá, že to nebola nešťastná náho-
da, a prisahá vinníkom pomstu...

mladej architektke alix sa dosta-
ne do rúk posledná vôľa istej sta-
rej dámy, v ktorej ju žiada, aby
strávila rok v nádhernom staro-
bylom dome na ostrove. energic-
ká alix na jej podmienky pristú-
pi. musí si poradiť s arogantným
architektom jaredom, ktorý býva
v domčeku pre hostí. medzi nimi
to poriadne zaiskrí. lenže jared
má vlastné tajomstvá...

strhujúci príbeh zo stredoveké-
ho slovenska plný lásky, zrady,
pomsty a intríg. Keď sa rytier fi-
lip po rokoch vráti domov z voj-
ny, zistí, že z jeho sídla zostali len
ruiny, syn a žena sú mŕtvi. v du-
ši sa mu usídli nenávisť a zane -
vrie na celý svet. jeho pustovníc-
ky život sa však skončí, keď mu
osud privedie do cesty sokolia-
rovu chovanicu Katarínu.

Vaša cena v Media klube:       8,00 €
Bežná cena: 9,95 €

Vaša cena v Media klube:       9,50 €
Bežná cena: 11,90 €

Vaša cena v Media klube:       9,50 €
Bežná cena: 11,90 €

Vaša cena v Media klube:    11,90 €
Bežná cena: 14,90 €

Vaša cena v Media klube:    12,50 €
Bežná cena: 15,90 €

12,50 €
15,90 €

12,50 €
15,90 €

K O M P L E T

34,70 €
47,70 € trilógia tento muž



sloveNsKí aUtori 8

autori | recenzie | akciové ceny | darček k objednávke | Kniha dňa

výNiMoČNé osoBNosti 9

veľká súťaž s online katalógom! vyhrajte balíček kníh v hodnote 100 €!

tridsiatnička andrea nikdy ne-
poznala svojho otca. s pribúda-
júcimi rokmi si okolo seba vy-
tvorila ochranný múr cynizmu
a irónie, za ktorý len ťažko nie-
koho pustila. a keď ju sklamal
nielen otec, ale aj ďalší muži v jej
živote, ten múr sa stal nepreko-
nateľným. všetko sa zmení
v okamihu, keď sa andrein otec
k svojej dcére odrazu prihlási...

čo sa stane s rodinou, keď zlyhá
muž? odpoveď býva jasná – od-
chádza a starostlivosť o deti
zväčša prenecháva manželke.
ale čo ak sa zaľúbi vydatá žena?
je schopná spáliť za sebou všet-
ky mosty? nájde porozumenie
vo svojom okolí? život zasadil
elize úder pod pás, ktorý otria-
sol celým jej dovtedajším sve-
tom.

Kaja je frustrovaná manželka
úspešného muža, no ich vzťah je
v ohrození. pri sebe ich drží už
len túžba po dieťati, na ktoré már-
ne čakajú desať rokov. a sú tu ešte
traja ďalší muži, s ktorými nemô-
že Kaja prestať hrať životom opo -
trebované roly. jej otec, nevlastný
syn a kolega. je ako časovaná
bomba s jediným rozdielom –
ona vybuchne niekoľkokrát.

Eliza
Zvádzaj ma pomaly

DÚHA
VYHORENÁ

ostré zákruty mariánovho života od malého
chlapca až po stopercentného profesionála, ktorý
zdvihol nad hlavu stanley cup. inšpirujúci život-
ný príbeh výnimočného hokejistu je prerozprá-
vaný tým najpovolanejším človekom – jeho vlast-
ným otcom pavlom. ponúka emotívny obraz
o mužovi, ktorého sláva presiahla slovenské hra-
nice – tvrdé tréningy, boj so zraneniami, pády
a opätovné návraty na ťažko vybojované pozície
v srdciach fanúšikov.

spisovateľ a publicista ján štrasser sa tentoraz zhovára s prvou dámou slovenskej divadelnej
a filmovej scény emíliou vášáryovou. svojím plachým úsmevom a zasneným pohľadom oča-
rúvala celé generácie divákov. najväčší vplyv na formovanie jej postojov a osobnosti mal jej
predčasne zosnulý otec, jeho stratu pociťovala po celý život. ale aj jeho odkaz: byť za každých
okolností slušným človekom.

RozhovoRy s JÁnom štRasseRom

emília vášáryová
pr(a)vá dámatri sestry, tri rôzne osobnosti

a manželstvo rodičov v kríze.
normálny život prerušený stre-
sujúcimi udalosťami a sklama-
ním v láske. odchod do zahra-
ničia, príťažlivý starší muž
a vzťah s priateľom z detstva.
Kytica žltých ruží a rozlúštené
tajomstvo, ktoré nikoho nepote-
ší. dokonalý vzťahový román zo
súčasnosti.

trailer ku knihe 

Žijúca legenda

Vaša cena v Media klube:        7,10 €
Bežná cena: 8,90 €

Vaša cena v Media klube:       9,50 €
Bežná cena: 11,90 €

Vaša cena v Media klube:     11,90 €
Bežná cena: 14,90 €

Vaša cena v Media klube:       8,00 €
Bežná cena: 9,95 €

Vaša cena v Media klube:       7,90 €
Bežná cena: 9,90 €

Vaša cena v Media klube:       6,90 €
Bežná cena: 8,90 €



toP viaNoc 10

detektívi nájdu na smetisku pohodenú nohu a chýba im nielen vrah, ale aj zvyšok tela. Kým sa
rozbehnú po horúcej stope, musia nájsť odpovede na základné otázky: je to ženská alebo mužská
noha? odrezali ju z mŕtvoly alebo zaživa? odrezal ju odborník alebo je to hrubá mäsiarčina?
a nezodpovedaná je aj najdôležitejšia otázka – kde je zvyšok tela? hľadanie odpovedí je drina
a všetkých iba zdržuje od pátrania po tom najdôležitejšom v celom prípade – po vrahovi s krvavou
pílkou v šope.

od maJstRa slovenskeJ kRiminÁlky!

stela má dvadsať rokov a je čašníčka. nie je celkom obyčajná čašníčka, má jednu zvláštnu schop-
nosť a okrem toho väčšie množstvo rodičov, dvoch dobrých kamarátov, zmätky vo vzťahoch
s mužmi, dostatok instantných rád do života, snahu konať dobro a vrodenú impulzívnosť. stela
bude chvíľu stratená, bude sa rozčuľovať, zachraňovať, utekať, odpúšťať a milovať. a nakoniec
nájde, čo nehľadala, a napriek tomu bude aspoň pre ňu konečne všetko jasnejšie. hviezda jasná.

vynikaJúci matkin
opäť v skveleJ 
foRme!

autori | recenzie | akciové ceny | darček k objednávke | Kniha dňa

záhadY, NaPätie 11

www.bux.sk – Knihy, Ktorými žijete

najnapínavejší a najpredávanejší – aj také prívlastky má mysteriózny triler dana Browna inšpi-
rovaný slávnou epickou básňou danteho alighieriho peklo. teraz vychádza táto kniha doplnená
viac než dvoma stovkami úchvatných farebných fotografií, ilustrácií a máp. čitateľom jedinečným
spôsobom priblíži miesta, kde sa to všetko odohralo.

naše hodnotenie

Vaša cena v Media klube:      8,90 €
Bežná cena: 11,90 €

pokračovanie úspešných trilerov [hra] a [šum]. v čase, keď sa celý štokholm chystá na kráľovskú
svadbu, henrik hp a jeho sestra rebecca sa rútia do nešťastia. [bublina] je až nebezpečne aktuálny
triler o tom, ako sa uprostred sveta pod digitálnym dozorom usilujeme vytvárať okolo seba bez-
pečné bubliny – ktoré však skôr či neskôr určite prasknú...

à 7,90 €
à 10,90 €

[bublina]
kto vlastní minulosť, Riadi budúcnosť

teRaz v ilustRovanom vydaní

Vaša cena v Media klube:    10,40 €
Bežná cena: 12,95 €

Vaša cena v Media klube:       9,60 €
Bežná cena: 11,95 €

Vaša cena v Media klube:    17,50 €
Bežná cena: 21,90 €

K O M P L E T

19,70 €
33,70 € hra + šum + Bublina



edícia svetový Bestseller 12

autori | recenzie | akciové ceny | darček k objednávke | Kniha dňa

výNiMoČNé KriMi 13

veľká súťaž s online katalógom! nakúpte a získajte darčekový poukaz!

Lisa Gardnerová
vyzerá ako elegantná sexi dáma, možno trochu krehko a nežne, no jej
trilery patria medzi najlepšie svetové kúsky a smelo súperí s drsnými
mužskými konkurentmi. Poriadna dávka napätia, nevyhnutná logika,
mrazivá brutalita a radosť z konečného víťazstva dobra nad zlom. Tak
je to aj v jej najnovšej knihe.

detektívka d. d. Warrenová prišla po zotmení na miesto činu. začula pra-
skanie podlahy, tichú uspávanku... viac si nepamätá. o šesť týždňov nájdu
ďalšiu zavraždenú ženu. v izbe sú rovnaké rekvizity ako na mieste predošlej
vraždy: fľaša šampanského a červená ruža. jediná osoba, ktorá sa možno ocit-
la v jeho blízkosti, je detektívka d. d. Warrenová. tá však ešte vždy nevládze
vziať na ruky svoje dieťa, nabiť zbraň ani si spomenúť na jediný detail z noci,
pre ktorú môže toľko stratiť. vrah si však vyhliadol novú obeť. d. d. vie, že
existuje iba jediný spôsob, ako ho dostať: ničoho sa nebáť.

pozoR! vRah s Ružou Je nablízku...

NICOHO
SA NEBOJ

` `

ochutnávka ❝
naše hodnotenie

naše hodnotenie

voľné pokračovanie úspešného bestsellera neviditeľný strážca. inšpektorka
amaia zhromaždila obviňujúce dôkazy proti zvrhlému jasónovi, no sudca
nečakane oznámi, že pojednávanie sa odročuje. obvinený totiž spáchal sa-
movraždu. správa vyvolá medzi prítomnými rozhorčenie a hnev. vzápätí
miestna polícia amaiu odvolá: obvinený zanechal list na rozlúčku a adre-
sátom je práve ona. správa obsahuje stručný a znepokojujúci odkaz: tart-
talo. návyková a temná detektívka s nádychom mytológie.

výnimoČné španielske kRimi

doktor george Wilson vstupuje
do lekárskeho stavu v čase prud-
kých zmien v poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti. do popredia
sa v medicíne dostane smartfón.
nazvú ho iDoc. georgeov prvý
kontakt s technickou novinkou
sa skončí tragicky – jedného rána
sa v posteli zobudí vedľa mŕtvej
snúbenice. je možné, že na idoc
zaútočili hackeri? chyby v apli-
kácii môžu byť osudné pre
množstvo ďalších ľudí...

dánsky kriminalista, prezývaný
ravn, sa len ťažko vyrovnáva so
smrťou svojej priateľky evy, kto-
rú neznámy páchateľ brutálne
zavraždil v ich byte. odvolajú ho
zo služby a útočisko hľadá na
starej lodi. z osamelosti ho vy-
ruší starý priateľ johnson, preto-
že potrebuje pomoc pri pátraní
po dievčati, ktoré pred niekoľký-
mi rokmi bez stopy zmizlo. za-
čínajú sa preteky s časom – a aj
so sadistickým vrahom...

DeDičstvo kostí

VRAŽDA 
NA DIAĽKU VYŠINUTÍ

K O M P L E T

29,70 €
39,70 € lisa gardnerová 3 knihy

K O M P L E T

29,70 €
39,70 € lisa gardnerová 3 knihy

K O M P L E T

19,80 €
29,80 €

dedičstvo kostí +
neviditeľný strážca

Vaša cena v Media klube:    10,90 €
Bežná cena: 13,90 €

Vaša cena v Media klube:       9,90 €
Bežná cena: 12,90 €

Vaša cena v Media klube:       9,90 €
Bežná cena: 12,90 €

Vaša cena v Media klube:    11,90 €
Bežná cena: 15,90 €

9,90 €
12,90 €

9,90 €
12,90 €

10,90 €
13,90 €
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veľká súťaž s online katalógom! hrajte o pobyt v trenčianskych tepliciach!

vzrušujúce časy minulé. 45 po-
vestí z celého slovenska. ľudské
vášne, tragédie, ale aj verná láska,
neuveriteľná odvaha a spravod-
livý trest. ako sa v povestiach
traduje, osudy mocných vládcov,
rytierov, mníchov,  alchymistov či
chudobných poddaných sa pre-
pletajú so zásahom nadprirodze-
ných síl a by tostí. tajuplnú
 atmosféru svojimi kresbami je-
dinečne vystihol akademický
maliar svetozár Košický.

v druhej knihe o štoplíkových
neobyčajných dobrodružstvách
sa stretneme s malým nezbed-
níkom už ako s prvákom. spo-
čiatku má zo školy obavy, lebo
štvrták fedor ho postrašil, že
v škole sa počas vyučovania ne-
smie ani muknúť, čo je pre ra-
dorečného štoplíka ten najhorší
trest. čoskoro však pochopí, že
fedor preháňal, a opäť sa zaple-
tie do každého huncútstva.

obaja majú šestnásť, sú spolužia-
ci a sú úplne iní ako ostatní.
Eleanor – červenovláska z chu-
dobnej rodiny. s nevlastným
otcom sa neznáša pre jeho násil-
nícke sklony. v škole je nová
a nepatrí k obľúbencom. Park –
chýbajú mu svaly bejzbalistu,
výš ka basketbalistu a sebavedo-
mie amerického tínedžera. dvaja
čudáci, jedna výnimočná láska.

layken má osemnásť, končí
strednú školu a ocitne sa v novej
životnej situácii: otec umrel
a matka aj mladší brat potrebujú
jej pomoc. presťahujú sa na
druhý koniec krajiny a tu sa
layken zoznámi s príťažlivým
susedom Willom. jej život do-
stáva novú iskru. Keď chýbajú
obyčajné slová, svoje city mož-
no najlepšie vyjadriť veršami...

ZIVOT 
JEDNA BASEN
ã

ã‚

jednoduchý, priamočiary du-
chovný sprievodca vám otvorí
cestu k vyzdraveniu tela, mysle
a duše, oboznámi vás s autorki-
nými výnimočnými liečebnými
postupmi. prostredníctvom zá-
kladných cvičení vám ukáže,
ako zmeniť svoje citové stereo-
typy, ako sa silou mysle zbaviť
bolesti a ako si vybudovať seba-
dôveru.

tajomstvá minulosti, súčasnosti
a budúcnosti. ľudia sa odpradáv-
na spoliehali na schopnosti tých,
ktorí ju vedeli predpovedať. prví
proroci mali neobyčajný boží dar
– dokázali vidieť  budúcnosť.
v tejto knihe hovoríme o veštiar-
ňach v grécku a ríme, biblických
prorokoch, slávnych veštcoch
a o astrológoch.

zbierka neuveriteľných príbehov dvoch najpopulárnejších odborníkov na anjelov na svete. Kniha
vás prevedie nebeskou cestou po siedmich hviezdach. tie predstavujú jednotlivé anjelské energie
a stelesňujú základné kvality, ako sú sebadôvera, láska a pokoj. prostredníctvom zaujímavých prí-
behov, podnetných citátov a praktických cvičení sa naučíte, ako sa môžete napojiť na tieto nebeské
energie a priviesť ich do svojho života.
Kniha vám pomôže nájsť vašu šťastnú hviezdu.

naše hodnotenie

UZDRAVTE 
SI DUŠU

dajte sa viesť
anjelmi

cesta k haRmónii v každodennom živote

Vaša cena v Media klube:        7,10 €
Bežná cena: 8,90 €

Vaša cena v Media klube:        7,90 €
Bežná cena: 9,90 €

Vaša cena v Media klube:     11,20 €
Bežná cena: 13,99 €

Vaša cena v Media klube:     11,20 €
Bežná cena: 13,99 €

Vaša cena v Media klube:     7,90 €
Bežná cena: 9,90 €

Vaša cena v Media klube:       7,90 €
Bežná cena: 9,90 €

Vaša cena v Media klube:       7,90 €
Bežná cena: 9,90 €

ochutnávka ❝
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vyše 700 návodov na zvládnutie kuchárskych techník vám zaručí kulinársky úspech. ume-
nie šéuchárov, tipy a triky, skratky a rady, ktoré vás určite nesklamú. fotografie vám krok
za krokom ukážu, ako si vybrať a pripraviť suroviny, chutne uvariť a podávať hotové jedlá
so širokou škálou prísad. potešte seba aj svojich najbližších výborným jedlom, v knihe
nájdete viac ako 200 klasických receptov.

umenie šéfkuchÁRa, tipy, tRiky a Rady

martina pintérová-Bezáková patrí medzi slovenské top foodblogerky. vo svojej prvej knihe
prichádza na knižný trh s viac než 80 sladkými receptmi. publikácia by sa dala nazvať aj
štýlovou knižnou cukrárňou, ktorá ponúka odpoveď na otázku, čo so sezónnym ovocím
a neskrotnými chuťami. Kniha vás vďaka nádherným fotografiám domácich koláčikov, tort
a iných sladkých pokušení vystrelí na pomyselný olymp gurmánskeho zážitku už pri jej
listovaní.

nÁvod na sladký život 
od slovenskeJ foodblogeRky

málokto z nás si dokáže v dneš-
nej dobe nájsť čas na vyváženú
stravu. aj keď na prvý pohľad ne-
musíme byť chorí, nespavosť,
problémy s hmotnosťou, ne-
schopnosť sa sústrediť a únava
naznačujú, že niečo nie je v po-
riadku. porazte tieto príznaky
s vyrovnanou diétou bohatou na
živiny. potrebujeme k tomu len
ovocie, zeleninu, rastliny a samo-
zrejme vodu! naučte sa, ako si
namixovať chutné zdravé nápoje!

ZELEnÉ
SMOOtHiE

veda
nachádzame sa v dobe, keď je
vychovávanie detí založené na
princípe viac: viac odborných
rád, viac rýchlosti, viac strachu
zo zodpovednosti. výsledok?
vyťažení, zmätení rodičia. spoz-
najte nový spôsob rodičovstva,
ktorý vás oslobodí od celého
tohto „humbuku“ pri výchove.
s pomocou osobných skúseností
v knihe nájdete jedinečný plán,
ako žiť život jednoduchšie!

MeNeJ
Je viACzákladný kameň rodinnej

knižnice. táto pozoruhodná
prehľadná kniha rozpráva prí-
beh vedeckého pokroku od
vynájdenia kolesa až po rieše-
nia zmeny podnebia v 21. sto-
ročí. zachytáva všetky rozho-
dujúce okamihy, v ktorých
objavy vznikli, a ukazuje, ako
predstavy, vynálezy a jedno-
tlivci, čo sa za nimi skrývajú,
zmenili náš svet. „ničoho v ži-
vote sa nemusíme báť, musí-
me to iba pochopiť.“

Kľúčom k chudnutiu a udržaniu
si váhy je nízka úroveň inzulínu.
10-dňový detox prináša návody,
ako si znížiť inzulín v tele a na-
trvalo schudnúť. prekonajte
svoje „tučné“ gény, nakopnite
svoj tráviaci systém, získajte
kontrolu nad apetítom a znížte
stres pri strácaní kíl. získajte
svoje vytúžené telo.

autori | recenzie | akciové ceny | darček k objednávke | Kniha dňa

Vaša cena v Media klube:   19,90 €
Bežná cena: 24,90 €

Vaša cena v Media klube:      9,90 €
Bežná cena: 12,90 €

Vaša cena v Media klube:        7,10 €
Bežná cena: 8,90 €

Vaša cena v Media klube:     11,90 €
Bežná cena: 14,90 €

Vaša cena v Media klube:    27,90 €
Bežná cena: 34,90 €

Vaša cena v Media klube:     11,90 €
Bežná cena: 14,90 €
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ponuka platí len do vypredania zásob!

šPeciálNa aKciová PoNUKa 19

ponuka platí len do vypredania zásob!

Hrana túžby
Žena objaví slobodu, keď sa
odovzdá svojej túžbe. Keď sa
po dvanástich rokoch opäť
stretnú, ich erotické túžby sa
dokonale zhodujú. Farbisté,
zmyselné a pikantné čítanie.

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 9,90 €

Navždy priatelia
Osudy mladých ľudí, ktorých
priateľské puto vydrží celé
roky. Netušia, že sa okolo
nich zbiehajú búrkové mrač-
ná. Od obľúbenej autorky
bestsellerov.
Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 10,90 €

Most snov
Dojímavý príbeh zakázanej
lásky založený na skutoč-
nom príbehu posledného
samuraja. Spája ich hlboký
cit, avšak proti sebe stoja
ich rodiny. Ako sa rozhodnú?
Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 15,90 €

Kým sa nerozlúčim
Mala štyridsaťštyri rokov, mi-
lujúceho manžela a tri deti.
Zostával jej jediný rok života.
Rozhodla sa, že ho prežije
najlepšie, ako sa dá. Dojí-
mavý skutočný príbeh.
Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 11,90 €

Keď vášeň vyhráva
Keď sa Alana po dlhej úmor-
nej ceste konečne ocitne
v kráľovstve, nespravodlivo
ju uväzní prísny kráľovský
kapitán. Obaja podľahnú
vášni.
Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 9,90 €

Pálenie mostov
Z banálneho príbehu jednej
lásky sa stáva veľká dráma.
Spletitý osud dvoch bratov
zasiahne život každého
z nich. Proti Ondrejovi sa po-
staví polícia aj podsvetie...
Klubová cena 3,00 €
Bežná cena 9,90 €

Terapia láskou
Mladík Pat prišiel takmer
o všetko – stratil dom, za-
mestnanie, manželku
a vlastne celý doterajší život.
Je odhodlaný zmeniť to.
Sfilmovaný bestseller.
Klubová cena 6,00 €
Bežná cena 12,90 €

Příští oběti
Drásajúci triler, na začiatku
ktorého sú dve skrvavené
mŕtvoly. Pribudnú na jeho
konci dve ďalšie? Každá
premárnená sekunda môže
byť osudná.
Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 12,24 €

Spoločný čaj
Vtipný a inteligentný príbeh.
Po nešťastnom pokuse nájsť
Míne manžela sa matka
s dcérou vydajú na cestu do
Iránu, kde k sebe začínajú
nachádzať cestu.
Klubová cena 3,00 €
Bežná cena 12,90 €

Podfuk
Nevyspytateľný príbeh o člo-
veku, ktorý sa päť rokov zdo-
konaľoval v cele ako väzenský
právnik a pripravil geniálny
plán pomsty. Ostanete v na-
pätí až do samého konca.
Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 11,90 €

Zoznam zákazov
Psychotriler s dokonale pre-
pracovanou zápletkou, pre-
špikovaný napätím, nebez -
pečenstvom a mrazivými
tajomstvami. Skutočnosť je
desivejšia než vaše predstavy.
Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 12,90 €

Sila modernej 
spirituality
Ako získať pocit osobnej in-
tegrity, vnútornú silu, pevnej-
šie spojenie s priateľmi, ro-
dinou a s kolegami? Vy sami
dávate smer svojmu životu.
Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 12,90 €

Mraziar
Spoveď mafiánskeho ná-
jomného vraha je príbeh
 newyorského kráľa porna Ri-
charda Kuklinského, brutál-
neho masového vraha. Pod-
ľa skutočných udalostí.
Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 13,90 €

Základy feng šuej
Starobylé čínske umenie
usporiadania objektov v naj-
bližšom okolí, pomocou kto-
rého si skvalitníte nielen
 príbytok, ale aj život. Jedno-
duché tipy a rady.
Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 13,90 €

Kuchyňa
Srdce domova
190 receptov na mimoriadne
jednoduché jedlá, ktoré vám
uľahčia a spríjemnia život.
Varte s vášňou a láskou pre
tých, na ktorých vám záleží.
Klubová cena 12,00 €
Bežná cena 24,90 €

Legendárne lode
Najslávnejšie lode na vysú-
vacích stranách pre zveda-
vých cestovateľov. Na strán-
kach nájdete prvé člny, ale
aj gigantické dopravné lode,
ktoré križujú oceány.
Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 14,90 €

Naše liečivé rastliny
V knihe nájdete okrem 160
liečivých bylín aj najdôleži-
tejšie jedovaté rastliny.
Orientáciu vám uľahčí abe-
cedné usporiadanie na kon-
ci knihy.
Klubová cena 7,00 €
Bežná cena 13,90 €

Čarodejnica Winnie 
– šesť príbehov
Je bláznivá, zábavná a totál-
ne neodolateľná! Keď sa za-
čne oháňať čarovnou palič-
kou, maj sa na pozore...
Abrakadabra!
Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 12,90 €

Bod zlomu
O malých zmenách s veľkými
následkami. Myšlienky sa ší-
ria rovnako ako vírusy. A dra-
matický moment v epidémii,
keď sa všetko môže naraz
zmeniť, je bod zlomu.
Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 11,90 €

Macko Puf 
– Môj milý Macko Puf
Počúvaj rozprávku a oživ ju
zvukmi zo Stoakrového lesa!
Macko Puf sa stane najlep-
ším priateľom vašich detí,
na ktorého už nezabudnú.
Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 12,65 €

pre ešte viac titulov z akciovej ponuky kliknite sem



Čajová kanvička so šálkou Levanduľa

Vychutnajte si svoju šálku čaju štýlovo. Čajík si vylúhu-

jete v kanvičke s objemom 360 ml, šálka má objem

330 ml. Obe sú vyrobené z keramiky s krásnym a mo-

derným letným vzorom levandule.

Klubová cena 5,50 €
Bežná cena 8,90 €

toP MiNUlého Mesiaca 20
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Vaša obľúbená spisovateľka
TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ

Čo to bude?

9,90 €  11,90 €

9,90 €  11,90 €

9,50 €  10,90 €

10,50 €  11,90 €8,50 €  9,90 €

11,90 €  13,90 € 34,90 €  49,90 €

9,90 €  11,90 €

Jozef Karika

jennifer
Probstová

manželský
zväzok

Cudzolozstvo

KNIHA
dŇA

so zľavoU 50 %

Paulo
Coelho

‹

JOHN GREEN

PAPIEROVE
MESTA

,
,

Fascinujúci príbeh 
pani MÓDY

Ak niečo bolo v móde, 
nájdete to v MÓDE

Cannabis zvláčňujúca 
a ošetrujúca masť 125 ml
Bylinná masť s 28% konopného oleja ob-
medzuje výskyt suchých, drsných a šupina-
tých plôch, zlepšuje kvalitu precitlivenej
a namáhanej pokožky so sklonom k vysušo-
vaniu sa. Obsahuje certifikovaný konopný
bio olej, ktorý sa tradične využíva na svrbia-
cu pokožku, pri starostlivosti o atopickú kožu
a pri lupienke. Vďaka jemnému zloženiu na
prírodnej báze je vhodný pre každodenné
použitie pre všetky typy pleti.
Klubová cena 5,50 €
Bežná cena 6,50 €

Bylinná masť s levanduľovou sili-
cou 125 ml má antibakteriálne a anti-
septické účinky, využíva sa pri liečbe drob-
ných poranení kože a kožných vyrážok.
Jemná vôňa levanduľového oleja podporuje
relaxáciu a uvoľnenie organizmu, má upo-
kojujúce a regeneračné účinky nielen na po-
kožku, ale aj na celý organizmus. Priaznivo
pôsobí pri ochoreniach dýchacích ciest.

Fíha tralala 
– cvičíme od mala
Nové DVD vzniklo pre naj-
menších diváčikov, aby si
spolu s Fíhou, namiesto
sedenia pri televízore či
počítači, dobre zacvičili. 
(35 minút)
Klubová cena 12,50 €
Bežná cena 12,99 €

Miro Jaroš
Pesničky pre
(ne)poslušné deti
Motivačné pesničky pre
deti vychádzajú spolu na
jednom CD. (10 piesní)
Klubová cena 11,50 €
Bežná cena 11,99 €

Szidi Tobias
Jolanka
Divá ruža slovenskej a čes -
kej hudby predstavuje svoj
album. (CD, 11 piesní)
Klubová cena 11,50 €
Bežná cena 11,99 €

Hooked 
on Classics
Tzv. symfonický rock – kla-
sická hudba s modernými
prvkami. (CD, 9 skladieb)
Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 5,90 €

Ella Fitzgerald
I Want To Be Happy
Výber piesní populárnej
americkej džezovej spe-
váčky. (CD, 22 piesní)
Klubová cena 3,90 €
Bežná cena 4,90 €

Darčeková sada 2 bylinných mastí so špongiou do kúpeľa

Ovocný čaj: ibištek, jablko, pomarančová kôra, kúsky mandlí, škori-cová aróma. Čierny čaj: čierny čaj, zelený čaj, kvet slnečnice, ružea jazmínu, aróma.

Sada obsahuje:

Darčeková novoročná 
sada čajov 
„Anjel šťastia“
Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 5,90 €
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aK váš NáKUP cez WWW.BUX.sK PresiahNe 40 €, PoštovNé NePlatíte!

■ 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

AK PREŽIJE, STANE SA LEGENDOU

Len pre registrovaných členov

Tešíme sa na vás v novom roku. :-) váš tím Media klub

Objednávky z katalógu prijímame nepretržite.
Tovar expedujeme od 7. 1. 2015.


