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Príťažlivý milionár 
hľadá falošnú manželku

 ale má zmysel vzťah 
bez lásky?
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Milí priatelia,
jar už nazerá spoza sivých, chladných
dní a my Vám s veľkou radosťou pri-
nášame sviežu ponuku kníh. 

Naším katalógom potešíme najmä
Vás, milé dámy. Dajte sa zlákať tichým
šumom erotiky a prečítajte si Man-
želskú pascu, voľné pokračovanie
úspešného románu Dohodnuté man-
želstvo. Romantické, jemné, šteklivé
čítanie určite rozbúši Vaše srdcia.

Mnohé z Vás si pamätajú okamih,
keď Vám mama v mladosti posunula
knihu, s ktorou ste neskôr vyrastali.
Každá z nás bola chvíľu Annou zo
 Zeleného domu či Janou Eyrovou. 

Ak chcete podobný pocit prinavrátiť
svojim dcéram, neprehliadnite novin-
ky Beznádejná či Zlodejka kníh. 
Ich odvaha je ukrytá medzi riadkami.

Nezabudli sme ani na Vás, milovní-
ci napätia a kvalitných detektívok.
Máme pre Vás nového Jo Nesba a je-
ho Políciu, či ďalší thriller zo Škandi-
návie – Uspávača od Larsa Keplera.
Fenomén severskej krimi dostal aj nás!

Prajeme Vám pohodové chvíle 
v spoločnosti našich kníh.

Valeria Malíková, riaditeľka

Adela Banášová odporúča
Aj vaši najobľúbenejší autori radi čítajú

strana 7

„Momentálne čítam vianočné darčeky. Takže z počtu kníh osem, som už dve zvládla. Kni-
ha Ako sa zbaviť pýchy celkom prekvapivo odhaľuje, za čím všetkým pekným sa pýcha mô-
že ukrývať. Aby to však nebolo len náročné čítanie, potešila som sa vynikajúcemu Jo Nes -
bovi a jeho Headhunters. Aj vďaka množstvu kníh, ktoré som dostala práve od otca, som
sa však stále nedostala k dočítaniu jeho Kódu 1 – ale teším sa, keď si naň nájdem čas,
 lebo tých 370 prečítaných strán ma zatiaľ nesmierne bavilo. J“
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strana 24 strana 4 Autorkinu knihu nájdete na strane 18

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
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Makiko Sanová
Štíhla so suši
Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, prečo sú ja-
ponské ženy štíhle? Matky v Japonsku učia svo-
je dcéry, čo majú jesť, aby sa im leskli vlasy,
 žiarila im pleť a najmä ako sa udržia vo forme.
Kniha Štíhla so suši tieto tajomstvá prezradí aj
vám. Nájdete v nej 50 vynikajúcich receptov na
suši, polievky a šaláty.
brož., 128 s., 190 x 240

CB202145 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 12,90 €

Bob Harper, Greg Critser
Pravidlá štíhlosti
Posledná kniha o chudnutí, ktorú budete potre-
bovať! Vaším poradcom a osobným trénerom sa
stane Bob Harper, tréner superhviezd, a vy ko-
nečne zhodíte nadbytočné kilá – bez ohľadu na
to, či sa chcete zbaviť dvoch kíl alebo niekoľkých
desiatok. Pravidlá štíhlosti obsahujú dvadsať
jednoduchých, nespochybniteľných zásad.
viaz., 312 s., 125 x 200

CB202030 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Špeciálna prémiová cena 6,50 € platí len pre členov Media
klubu, ktorí si nakúpia z tohto katalógu jednorazovo za  viac ako
20,00 €. Objednávacie číslo prémie EA800716

NOVINKA

PRÉMIA
12,90 €

6,50€
Ušetríte 6,40 €!

Predstavte si útulné pouličné kaviarne, kde vám ku šálke kávy ponúknu ešte teplý croissant a vy si s po-
slednými lúčmi slnka vychutnáte atmosféru Paríža – presne tak sa budete cítiť pri čítaní tejto knihy. Ako
pravá Francúzka. Šarmantná, zdravo sebavedomá, pôvabná dáma. Jennifer sa počas svojho študijného
pobytu v dome pani Chic naučila oceniť dobré jedlo, elegantne sa obliekať (a pritom mať v šatníku len de-
sať kúskov oblečenia), vhodne sa upraviť na každú príležitosť a osvojila si zlaté pravidlo francúzskych žien
– za každých okolností pôsobiť jemne a decentne. Lekcie madam Chic poslúžia každej, ktorá chce svoj ži-
vot osviežiť parížskou nonšalantnosťou.
viaz., 304 s., 140 x 178

CB202078

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

Prvým 700 zákazníkom, ktorí si z tohto katalógu jednorazovo
nakúpia, pribalíme tieto Veľkonočné kuriatka úplne zdarma!

Veľkonočné kuriatka
Rozveseľte váš domov týmito utešenými kuriatkami. Môžete ich položiť na stôl,
 parapet a podobne. Veľkonočná dekorácia pozostáva z dvoch košíkov, v každom
sedia dve rozkošné kuriatka. Dekoráciu dodávame v žltom alebo zelenom prevede-
ní (bez možnosti výberu). Priemer košíka je 7 cm, výška 6 cm.

DARČEK ZA RÝCHLY NÁKUP

DARČEK
pre prvých

700
zákazníkov

NOVINKA

NOVINKA

Jennifer L. Scottová – Lekcie madam Chic
So štýlom Parížanky!
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Ukážte svoj talent! Zverejnite svoju tvorbu
na našom literárnom portáli. www.mamtalent.sk 4

VAŠA
ŠANCA!

Táňa Keleová-Vasilková
NIKDY
Po dvadsiatich rokoch povie,
že miluje inú... zbalí sa a je
preč! Spolu s Petrom odíde
z jej života aj láska, v ktorú
Katka verila, spoločné sny,
plány, budúcnosť. Ako to má
povedať Liv, sedemnásťročnej
dcére, ktorá otca miluje?
A ako má ďalej žiť? Prehltne
bolesť a zradu? Zo začiatku 
sa to zdá byť nemožné... 
V knihe nájdete všetko, 
čo napĺňa náš život.
viaz., 248 s., 125 x 200

CB201683
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 10,90 €

Veronika Halgašová
O tebe a o mne
Dva roky po tragickej autone-
hode má sedemnásťročná
Kveta pocit, že všetko okolo
nej sa rúca: otec podľahol al-
koholu a opustia ju aj najlepší
priatelia, deti zahraničných
 diplomatov, s ktorými vyrasta-
la, sa už čoskoro vrátia do svo-
jich krajín. Dokáže sa Kveta
postaviť na vlastné nohy?
 Podarí sa jej prebudiť v otcovi
chuť do života a urobiť hrubú
čiaru za minulosťou?
viaz., 200 s., 130 x 200

CB335483
Klubová cena 8,30 €

Bežná cena 9,25 €

Robert Bryndza
E-maily Coco Pinchardovej
brož., 328 s., 105 x 170

CB201905

Dana Hlavatá
Nič nemusím
Medzi Kamilou a Dušanom to
v poslednom čase poriadne
škrípe. Dcéra Vanesska bola
pre oboch centrom vesmíru,
no po tom, ako Kamila začne
Dušana upodozrievať, že si
našiel milenku, rodina sa roz-
padáva. V snahe zachrániť
manželstvo sa žiarlivá manžel-
ka dopúšťa fatálnych chýb, je
hysterická a koná skratovo.
Bútľavou vŕbou sa jej stane
švagor...
viaz., 224 s., 135 x 205

CB335829
Klubová cena 9,80 €

Bežná cena 10,90 €

Dominik Dán
Básnik
Z detektíva Krauza sa stane
 podozrivý zo spáchania série
vrážd mladých dievčat. Pomôcť
mu môže iba kolega, ktorý mu
aj napriek kontroverzným dôka-
zom ostane verný, a vrah – bás-
nik, ktorý ukradnutými básňami
manipuluje všetkým a všetký-
mi. Získa si detektív stratenú
dôveru svojich kolegov? Podarí
sa mu rozseknúť svoj gordický
uzol? Ďalší skvelý detektívny
román od obľúbeného autora.
viaz., 334 s., 139 x 210

CB333203
Klubová cena 11,70 €

Bežná cena 12,95 €

e

e

Jozef Banáš
Kód 1 – Tajomstvo
zázraku
Nachádza sa hrob Ježiša Krista
skutočne v Izraeli? Mohol Ježiš
pôsobiť v Indii a v Kašmíre?
 Autor vo svojom románe opäť
rúca zažité dogmy a piliere, na
ktorých stojí katolícka cirkev.
Čo ak bolo všetko inak? Posil-
ňuje kresťanská viera v ľuďoch
pocit viny, utrpenia a bolesti?
Ak áno, za akým účelom a aké
dôsledky to môže mať na jed-
notlivca?
viaz., 456 s., 147 x 205

CB202112
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

NOVINKA

NOVINKA

Robert Bryndza
Láska ako prekážka
Veselá romantická komédia plná
zábavných postáv. Coco prežíva
úspešné obdobie – jej vzťah so se-
xy Adamom silnie, dokonca začí-
najú spomínať svad bu. Všetko sa
však zo dňa na deň zmení a on bez
vysvetlenia odíde. Čo je za tým?
Voľné pokračovanie príbehu Coco
Pinchardovej.
brož., 368 s., 105 x 170

CB202111

Edícia Príbehy z kabelky

Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 7,90 €

Zuzana Široká
Šťastie na mňa spadlo 
z neba
brož., 208 s., 105 x 170

CB202142 Klubová cena 6,90 €
Bežná cena 7,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CB800702

12,80€17,80€

Láska ako prekážka +
E-maily Coco Pinchardovej
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Mirka Ábelová
Na!
Poézia zrozumiteľná aj pre tých,
ktorých nezaujíma. Svieže,
svojské a sympaticko-drzé
 verše mladej poetky, ktorá za
svoju tvorbu získala viaceré
ocenenia. Andrijan Turan o nej
napísal, že sa zrodil ďalší brati-
slavský barbar, básnik mesta,
a ešte aj v sukni!
„Láska je ako mladý hrach,
 nevieš sa jej dojesť, potom ťa
zduje.“
viaz., 96 s., 120 x 191

CB202161
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 9,90 €

NOVINKA

Dada S. Brezovská – Rozlúčka s (ne)slobodou
Eva má niekoľko týždňov pred svadbou. Rozhodne sa zorganizo-
vať rozlúčku so slobodou a pozve na ňu tri kamarátky z gymnázia.
Stretnutie s priateľkami ju privedie k hĺbkovej inventúre svojho ži-
vota, po ktorej nezostane kameň na kameni. Cesty k šťastiu sú
často kľukaté...
brož., 312 s., 105 x 170

CB202199 Klubová cena 6,90 €
Bežná cena 7,90 €
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Spoločenské rom
ány

Lesley Downerová
Most snov
Po krutej občianskej vojne sa
Japonsko rýchlo mení na mo-
dernú krajinu s rikšami, železni-
cou a dievčenskými školami.
Dcéry z prostých rodín sa môžu
vydať za mužov z vyšších vrstiev
a zdá sa, že stará nenávisť me-
dzi severom a juhom je zažeh-
naná. Láska Taky a Nobua však
dokazuje opak. Román, založe-
ný na skutočnom príbehu po-
sledného samuraja, prináša
 dojímavý príbeh lásky.
viaz., 360 s., 147 x 234

CB201993
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 15,90 €

Vaddey Ratnerová
V tieni banyanu
Sedemročná Rámí z Kambodže vo svojom srdci starostlivo uchováva
posledný čriepok strateného detstva – mýty, legendy a básne, ktoré jej
rozprával otec. V krajine zmietanej občianskou vojnou, v ovzduší syste-
matického násilia, kde sa pamäť pokladá za škodlivú a za dôvod na po-
pravu, Rámí nachádza v sebe silu bojovať o prežitie. Sedemkrát otoč ja-
zykom, než niečo vypustíš z úst. Tak budeš mať čas porozmýšľať, či to
naozaj chceš povedať.
viaz., 312 s., 125 x 200

CB201981
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

„A tí, čo to
prežijú, sa
pomestia 
pod jediný
banyan…“

Mladý austrálsky autor napísal silný, neobyčajne dojímavý príbeh, ktorého rozprá-
vačom je Smrť – zdanlivo nezúčastnený divák. Avšak osud štrnásťročného dievčatka
Liesel Memingerovej je tak mimoriadny, že i Smrť musí priznať záujem o živých ľudí,
dojatie z ich utrpenia, trpkosť a úľavu z konca. I Smrť má srdce.

ee

e

Khaled Hosseini
A hory odpovedali
ozvenou
Kniha do kresla, v ktorom sa
spomalí čas. Nevšedný román
o tom, ako milujeme, zraňuje-
me, zrádzame a odpúšťame.
Pre desaťročného Abdulláha je
jeho sestra to najdrahšie, čo
má, a obetavo jej nahrádza
mamu. Jediná životná situácia
však všetko zmení... Spoznajte
deväť osudov afganskej rodiny
a vo vašich srdciach sa rozdú-
cha nový rozmer lásky.
viaz., 408 s., 125 x 200

CB202062
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Liesel prichádza do nemeckého mestečka, kde ju
čakajú adoptívni rodičia. Postupne si zvyká na krik
novej mamy Rosy i na láskavosť nového ocka
Hansa. Liesel si nachádza priateľov – aj toho naj-
lepšieho, ktorý sa do nej zaľúbi. Na všetko, čo pre-
žíva, však dopadá Hitlerov tieň. Jej ocko však na-
cistickému poblázneniu odolal a Liesel sa čoskoro
naučí rozlišovať medzi svetom „tam vonku“, kde
treba na požiadanie hajlovať, a svetom „vnútri“,
v dome, kde sa v pivnici ukrýva židovský utečenec.

Zusakova kniha sa vydáva na smutné miesta,
rozhodne však nie je skľučujúca. K napísaniu
príbehu ho inšpirovalo rozprávanie jeho matky,

ktorá prežila vojnu v Mníchove a zažila bombar-
dovanie mesta. Bola svedkom scény, ktorá zís -
kala dôležité miesto v Zlodejke kníh: mestom
prechádzal sprievod Židov pochodujúcich do
koncentračného tábora. Muž z davu vraj jedné-
mu z nich podal kúsok chleba a vojaci ho za to
zbili. Práve okolo tejto situácie - spájajúcej lás -
kavosť a krutosť, dve krajné polohy ľudskej pova-
hy – následne autor vystaval príbeh, ktorý si pod-
maní každé úprimné srdce.
viaz., 480 s., 125 x 200

CB202221 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

Markus Zusak – Zlodejka kníh

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€

„Je moja mama komunistka?“ upretý pohľad. Rovno dopredu.
Hans sa posunul dopredu, sformoval začiatok lži. „Netuším. Nikdy som sa s ňou nestretol.“
„Vzal ju führer?“
Otázka oboch prekvapila a ocka prinútila vstať. V ústach mu rástla ďalšia lož, no nepodarilo sa mu

ju vysloviť. Zamrmlal: „Možno áno.“
„Nenávidím führera,“ vyhlásila. „Nenávidím ho.“
A čo na to Hans Hubermann? Čo urobil? Čo povedal?
Tuho zavrel oči. Potom ich otvoril. Potom udrel Liesel Memingerovú po tvári.
„To už nikdy nepovedz!“ zasipel ticho, ale ostro.

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Saskia Sarginsonová
Dvojčatá
Isolte a Viola sú dvojčatá. 
Ako deti sú nerozlučné, no
v dospelosti sa od seba vzdia-
lia. Z Isolte sa stane úspešná
redaktorka, Viola sa utápa
v zúfalstve a jej zdravie nebez-
pečne ohrozuje anorexia. Ako
sa odvíjal osud dvojčiat, kým
sa dostali na také odlišné ži-
votné cesty? Tajomstvá minu-
losti sa k nim ustavične vraca-
jú a hrozí, že ovplyvnia aj ich
budúcnosť.
viaz., 304 s., 125 x 200

CB201888
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

e

Ušetríte až 2 €

Nové vydanie

Bežná cena 13,90 €
11,90€

 Sfilmovaný svetový bestseller!

Odvaha ukrytá medzi riadkami
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Marjan Kamaliová – Spoločný čaj
Nadýchnite sa vzduchu s vôňou jazmínu a prachu. Ochutnajte granáto-
vé jablká aj zmrzlinu zdobenú kúskami šafránu. Objavte miesta, kde za-
halené ženy v dlaniach preosievajú kardamón či rascu a zrobenými ru-
kami hladia drsnú kôru sušených limetiek. Siahnite po knihe, ktorá
skrýva niekoľko hlbokých momentov a vy si pri jej čítaní uvedomíte, že
najkrajšie chvíle sú tie, o ktoré sa delíme s inými. Spoločný čaj.
viaz., 296 s., 125 x 200

CB201913 Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 12,90 €

Šťastie nám
nemôžu
zakázať

Gayle Formanová
Iba jeden deň
Keď Allyson stretne počas výle-
tu do Európy Willema, poriadne
to medzi nimi zaiskrí. Zdá sa, že
po jedinom spoločne stráve-
nom dni iskra horí jasným pla-
meňom... až kým sa Allyson ne-
zobudí a zdesená nezistí, že
Willem je preč a s ním nielen jej
drahé hodinky, ale aj sny o veľ-
kej láske. Mladá žena sa vydá
na cestu po odpovede....
viaz., 344 s., 125 x 200

CB201953
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Claire Bidwellová Smithová
Plávanie 
so žralokmi
Keď rodičom Claire s krátkym od-
stupom diagnostikujú rakovinu,
má iba štrnásť. Mladá Claire hľa-
dá oporu vo všetkom – v chlap-
coch, alkohole a cestovaní. Nech
však urobí čokoľvek, na pleciach
nesie ťarchu sveta, v ktorom sa
cíti osamelá. Jej spoločníkmi sa
stanú slová – knihy, denníky, listy,
rodinné príbehy.
viaz., 320 s., 140 x 210

CB335706
Klubová cena 10,70 €

Bežná cena 11,90 €

Sky začne chodiť do školy až krátko pred osemnás -
tymi narodeninami, dovtedy ju doma vyučovala
adoptívna matka Karen. Spolužiaci ju však prijíma-
jú nepriateľsky. Okrem jedného čudáka, geja a mor-
móna. A okrem pekného chlapca Holdera, ktorý sa
jej akosi pričasto pletie do života. Holder je bezná-
dejný prípad a Sky vie, že by sa s ním nemala stre-
távať. Ale ako, keď spolu chodia do školy a on sa
o ňu zaujíma až priveľmi? Čoskoro zisťuje, že Holder
vôbec nie je taký, ako sa obávala, citové puto medzi

nimi nezadržateľne mocnie, ale v intímnych chví-
ľach Sky podlieha panike... 
Jedného dňa u neho natrafí na starú fotografiu,
z ktorej pochopí, že sa s ním a s jeho sestrou poznali
už ako deti. Dávno zabudnuté či vytesnené spo-
mienky sa vracajú a mladá žena si zúfalo dáva do-
hromady skladačku svojho života...
viaz., 328 s., 145 x 227

CB202066 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 12,90 €

Colleen Hooverová – Beznádejná

Pravda, ktorá bolí

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Vaše hodnotenie
Lenka ★★★★★
Najlepšia kniha, akú som kedy čítala, a to som ich čítala veľmi veľa. Príbeh neuveriteľne originálny, zo ži-
vota, nádherný, smutný a romantický. Nemohla som ju odložiť, pokým som neprečítala poslednú stránku,
a poviem vám, že tá posledná strana bola tak krásna, až sa mi do očí natisli slzy. Rozhodne odporúčam!
Naozaj dokonalá.

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

NOVINKA

Jedna z najpredávanejších kníh v USA v roku 2013

Anton DiSclafaniová
Dievčenský 
jazdecký tábor
Thea prežíva idylické detstvo
v krásnom dome na vidieku. Ro-
dinná tragédia, ktorú zapríčinila,
prinúti jej rodičov k radikálnemu
kroku – pošlú pätnásťročnú dcé-
ru do dievčenského jazdeckého
tábora. Tam sa Thea zblíži s ria-
diteľom školy a takmer mu zničí
rodinu. Škandalózna láska pre-
kypuje zakázanou vášňou...
viaz., 368 s., 125 x 200

CB201803
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Chcete mať denne aktuálne informácie o knižnom 
svete či vyhrať zaujímavé knihy? Pridajte sa k nám! www.facebook.com/bux.sk 6

IKAR AJ NA
FACEBOOKU!

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€
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Čítanie pre
mladé ženy

Bežná cena 12,90 €

Ušetríte až 3 €

NOVINKA
9,90€
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Melanie Gideonová
Manželka 22
Alice vedie  trochu nenápadný
život. Neodmysliteľnú rolu
v ňom hrá jej notebook a sociál-
ne siete. Jedného dňa sa zapojí
do internetovej štúdie. Pridelia
jej pseudonym (Manželka 22)
a pracovníka povereného jej
 prípadom (Výskumníka 101).
Stačí sa pripojiť a odpovedať...
Ako sa ukáže, spoveď môže byť
veľmi účinné afrodiziakum!
viaz., 424 s., 125 x 200

CB202082
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Lisa Kleypasová
Krištáľový záliv 
vo Friday Harbore
Pôvabná mladá dáma Justine
má takmer všetko, čo si v živote
priala: slušný majetok a zmyslu-
plnú prácu. Chýba jej už len je-
diné, ale zato najpodstatnejšie
– láska. Keď vysvitne, že nevy-
darený ľúbostný život je dôsle-
dok kúzla, ktoré na ňu uvrhla jej
vlastná matka, Justine vezme
spravodlivosť do vlastných rúk.
viaz., 232 s., 125 x 200

CB201983
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 11,90 €

Lisa Kleypasová
Jazero snov 
vo Friday Harbore
Alex Nolan, zatrpknutý cynik,
bojuje so svojimi démonmi po-
mocou whisky. Keď sa s ním
zoznámi jemná a romantická
Zoe, inštinkt jej hovorí, aby pred
ním utekala. Zdá sa, že skutoč-
ná láska medzi nimi má len
malú šancu. Mladá žena ho
však predsa len prinúti pozrieť
na život jasnými očami...
viaz., 248 s., 125 x 200

CB201922
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 10,90 €

NOVINKA

Jennifer Probstová – Manželská pasca

On bol najžiadanejší starý mládenec, ona nádherná, sebaistá žena.
Spojila ich divoká vášeň a obaja sa stratili v hmle svojich túžob.

Príťažlivý milionár Michael Conte chce splniť sľub
daný otcovi na smrteľnej posteli, a preto si hľadá
nevestu. Poslušnú žienku domácu, ktorá zapad-
ne do jeho tradičnej rodiny žijúcej v Taliansku.
Musí to urobiť rýchlo, pretože podľa tradície sa
má oženiť najprv najstarší brat, až potom prídu
na rad mladšie sestry. Michael preto formálne

požiada o ruku temperamentnú Američanku
Maggie. Dohodnú sa, že ak ona bude počas foto-
grafovania v Miláne hrať novopečenú manželku,
Michael prestane pliesť hlavu jej najlepšej kama-
rátke Alexe. Stane sa ich manželstvo tou najvábi-
vejšou pascou?
viaz., 248 s., 125 x 200

CB202149 Klubová cena 9,50 €
Bežná cena 10,90 €

Dohodnuté manželstvo
Majiteľka kníhkupectva Alexa Maria chce
zachrániť rodinné sídlo, a preto sa musí čo
najrýchlejšie vydať. Ani vo sne si nepred-
stavovala, že jej osud privedie do cesty
muža, ktorý jej v detstve zlomil srdce...
viaz., 248 s., 125 x 200

CB201942

e

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

KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CB800703

16,80€21,80€

Manželská pasca +
Dohodnuté manželstvo

Edícia svetový bestseller – kvalita garantovaná svetom

NOVINKA

KOMPLET

Ušetríte až 8€
obj. č. CB800706

14,80€22,80€

Krištáľový záliv
vo Friday Harbore +

Jazero snov
vo Friday Harbore

7MEDIA KLUB
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Danielle Steel
Matkine hriechy
Úspešnej podnikateľke Olivii po-
pri budovaní firmy unikol život
vlastných detí. Aby im nahradila
všetok stratený čas, zorganizuje
každoročnú rodinnú dovolenku
vo veľkom štýle. Pozve ich na
rozprávkovú plavbu luxusnou
 jachtou po Stredozemnom mori.
Rodinné vzťahy sú však kompli-
kované a staré hriechy sa od-
púšťajú len ťažko...
viaz., 304 s., 125 x 200

CB201949
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

e

NOVINKA
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Svet, v ktorom je všetko inak... všetko okrem túž-
by. Sara stále pátra po záhadnej Rebecce, autorke
tajomných erotických denníkov, ktoré ju uchvátili,
ale i vystrašili. Mučivo túži uspokojiť požiadavky
nového šéfa a čoraz väčšmi sa zamotáva do vášni-
vého zväzku s búrlivým umelcom Chrisom Meri-
tom. Sara však musí čeliť aj minulosti a tá ju pre-

nasleduje rovnako neúnavne ako Rebeccin ruko-
pis. Zakotví v bezpečnom náručí milovaného muža
a prezradí mu svoje najintímnejšie tajomstvá?
Stane sa pre ňu pocit bezpečia čímsi viac než len
vzdialenou ilúziou?
viaz., 336 s., 145 x 227

CB202067

Lisa Renee Jonesová – Sama sebou

Teplo sa premení na oheň

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

Vaše hodnotenie
Zuzana ★★★★★
Knihy sú podobné sériám
Crossfire alebo The Fifty
Shades. Mne osobne sa
 páčia. Neviem sa dočkať
pokračovania. J

Prepletieme sa nohami a on ma pritúli. Cítim, že ma niekto chráni, stará sa o mňa a na moje prekvapenie
ma to nesmierne rozcíti. Začnú ma štípať oči a vnútrom mi zalomcuje búrka, ktorú podľa všetkého nepre-
konám. Z očí mi vytrysknú slzy a z hrdla sa mi vyderie vzlyk. Odrazu sa nekontrolovateľne rozplačem a z ná-
valu pocitov sa celá roztrasiem.

Lisa Renee Jonesová
Keby som bola tebou
Sara náhodou natrafí na starý denník.
Neodolá pokušeniu, nazrie doň... a náj-
de v ňom detailné, šteklivé opisy ľú-
bostnej aféry akejsi Rebeccy s nezná-
mym mužom. Mladá učiteľka sa tak
ocitá vo víre odvážnych a drsných ero-
tických zážitkov...
viaz., 280s., 145 x 227

CB201931

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CB800704

19,80€26,80€

Sama sebou +
Keby som bola tebou

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

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
11,90€
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Samantha Youngová
Dublin Street
Joss sa rozhodne ujsť pred spo-
mienkami na tragické udalosti.
Keďže sa zaťato vyhýba blízkym
vzťahom, nikto netuší, aký žiaľ
v sebe dusí. Samotársky život jej
vyhovuje – kým sa nenasťahuje
do bytu na Dublin Street a ne-
spozná Bradena, ktorý otrasie jej
zdanlivo nedobytným svetom.
viaz., 336 s., 145 x 227

CB202028
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Jude Deverauxová
Neznámy vo svite
mesiaca
Kim si vybudovala kariéru šperkár-
ky, ale jej vlastné šťastie sa zdá
byť rovnako vzdialené ako spo-
mienky na Travisa, priateľa z det-
stva, ktorý odišiel s prísľubom, že
raz sa vráti. Stal sa z neho bohatý
právnik, a keď sa opäť stretnú, ich
život sa obráti naruby...
viaz., 248 s., 125 x 200

CB202052
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 11,90 €

Jude Deverauxová
Ranný svit mesiaca
Jecca dočasne opustila umelec-
ký svet v New Yorku a rozhodla
sa stráviť leto v idylickom mes-
tečku. Stretáva Tristana, ktorý
k nej už celé roky prechováva
sympatie. Spolu prežijú leto plné
vášne, návrat do reality sa však
neúprosne blíži a milenci sa mu-
sia rozhodnúť...
viaz., 288 s., 125 x 200

CB201831
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 11,90 €

NOVINKA

KOMPLET

Ušetríte až 8€

obj. č. CB800705
15,80€23,80€

Neznámy vo svite mesiaca
+ Ranný svit mesiaca

J. A. Redmerská
Radšej nikdy
Camryn osud prichystal ťažkú
skúšku. Mladá žena hodí všetko
za hlavu a vyberie sa na cestu na-
prieč Amerikou. Zoznámi sa s ta-
jomným Andrewom. Rýchlo sa
zblížia, no ani jeden z nich nehľa-
dá viac než letné dobrodružstvo.
Vzájomná príťažlivosť je však sil-
nejšia než čokoľvek iné...
viaz., 424 s., 145 x 227

CB202050
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €
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Láska, erotika

Moderná grafická úprava, prehľadné zobrazovanie,
jednoduché vyhľadávanie, špeciálne akciewww.bux.sk  9

KAŽDÝ DEŇ
NOVÉ KNIHY

Meredith Duranová
Lásky sa už 
nebojím
Bystrá a pôvabná Mina má
 všetko – mladosť, krásu, šarm
i množstvo ctiteľov. Jediné, čo jej
chýba, je nezávislosť a sloboda.
Keď sa v meste zjaví tajomný
a nebezpečne krásny Phin, roz-
hodne sa ho využiť, aby sa zbavi-
la neodbytného nápadníka...
viaz., 280 s., 130 x 200

CB335482
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Sherry Thomasová
Stará láska 
nehrdzavie
Manželstvo Lea a Bryony nevy -
držalo, mladá lekárka odišla pra-
covať do Indie. O tri roky za ňou
nečakane prichádza Leo so
správou o zlom stave jej otca
a podujme sa, že ju bude spre-
vádzať na ceste do Anglicka.
Staré city sa prebúdzajú...
viaz., 304 s., 130 x 200

CB335484
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Johanna Lindseyová
Láska príde sama
Príťažlivý, opálený a svalnatý
 Devin sa nebojí spoločenských
predsudkov a rozdáva rady, ako
sa zaľúbiť, pričom lietajú tie
 najostrejšie Amorove šípy. Traf í
niektorý z nich aj Amandu,
 vojvodovu dcéru? Hľadanie
vhodného partnera nie je 
jednoduché...
viaz., 264 s., 125 x 200

CB201876
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 9,90 €

NOVINKA

Hrana túžby
Jej najtemnejšie fantázie sa dokonale
zhodujú s tými jeho...
viaz., 256 s., 125 x 200

CB201968

Hrana rozkoše
Suverénny muž má jedinú podmienku:
Dylan sa podvolí všetkým jeho želaniam...
viaz., 256 s., 125 x 200

CB201919

Mischa je perfekcionistka – pri riadení svojho teto-
vacieho salóna, písaní erotických poviedok, udr -
žiavaní dokonale nalakovaných nechtov či platino-
vých vlasov, a najmä pri organizovaní vlastného
života. Hoci je pekná a muži o ňu prejavujú záujem,
má dosť dôvodov udržiavať si od nich odstup. Po-
učená osudom svojej matky sa nedala vlákať do

vzťahov, ktoré sa napokon vždy končia slzami. Keď
však stretne zelenookého Íra a dominanta Conno-
ra Gallowaya, s hrôzou zistí, že mu nedokáže odo-
lať, a podriaďuje sa jeho zvráteným chúťkam.
viaz., 332 s., 125 x 200

CB202168 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Bežná cena 11,90 €

Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 9,90 €

Vaše hodnotenie
Jana ★★★★★
Maximálne ľahké, uspokojujúce
 čítanie nabádajúce niečo skúsiť...
niečo nové zažiť... jednoducho
úžasné!!! Odporúčam.

Tracy Anne Warrenová
Jediná noc
Mallory prišla o snúbenca a ani
po roku sa z tej straty nespamä-
tala. Útechu hľadá u priateľa
Adama, no keď ich prichytia
v háklivej situácii, neostane jej
nič iné, iba sa zaňho vydať. 
A hoci v jeho náručí zažíva vá-
šeň, svojimi citmi k nemu si vô-
bec nie je istá...
viaz., 256 s., 130 x 200

CB335481
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

NOVINKA

Eve Berlinová – Hrana pokušenia

NOVINKA

svojich túžob

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CB800707

24,70€31,70€

Hrana pokušenia + Hrana 
rozkoše + Hrana túžby

e

e

Odhaľte čierny latex a objavte hranu 
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Daniel Silva
Angličanka
Sedem dní. Jedna žena. A žiad-
na druhá šanca. Madeline je
vychádzajúca hviezda britského
politického neba. Je krásna, in-
teligentná – a je milenkou pre-
miéra. Stane sa obeťou únosu
a aby sa zabránilo škandálu, do
vyšetrovania prípadu sa zapojí
súkromný detektív. Je to však
 riskantný manéver...
viaz., 352 s., 130 x 200

CB335479
Klubová cena 9,80 €

Bežná cena 10,90 €

Jöel Dicker
Pravda o afére 
Harryho Queberta
Mladý spisovateľ Marcus pre-
chádza tvorivou krízou. Obráti sa
teda na svojho bývalého profe-
sora Harryho Queberta. Ten ho
pozve k sebe na návštevu, vi-
diecku idylku však naruší uda-
losť, čo všetko zvráti: Queberta
obvinia z vraždy dievčaťa, ktoré
je nezvestné už tridsať rokov...
viaz., 584 s., 145 x 230

CB335643
Klubová cena 15,30 €

Bežná cena 16,95 €

Robert Galbraith 
(J. K. Rowlingová)
Volanie Kukučky
Vzrušujúci detektívny román,
ktorý pod pseudonymom
 Robert Galbraith napísala 
J. K. Rowlingová. Keď sa sláv-
na modelka Lula Landry vrhne
dolu z balkóna, vyšetrovatelia
usúdia, že šlo o samovraždu.
Lenže jej brat má stále po-
chybnosti...
viaz., 496 s., 145 x 205

CB335669
Klubová cena 14,20 €

Bežná cena 15,49 €
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Užite si kvalitnú dávku napätia a strachu

NOVINKA

NOVINKA NOVINKA

Pred šiestimi rokmi sa zúfalý Jake prizeral, ako si Na-
talie, jeho životná láska, berie iného muža. Šesť ro-
kov skrýval svoje zlomené srdce a venoval sa kariére
univerzitného profesora. Šesť rokov dodržiaval sľub,
že manželov nechá na pokoji, a šesť rokov ho ťažili
mučivé sny o Natalinom živote s Toddom. Ale ani
dlhých šesť rokov nedokázalo zmeniť jeho city.
Keď Jake jedného dňa natrafí na Toddov nekrológ,
vyberie sa na jeho pohreb – pravdaže, aby videl Na-
talie. Podarí sa mu zazrieť smútiacu vdovu, ale nie je

to Natalie! Toto odhalenie úplne zmení všetko, čo si
Jake uchovával v pamäti ako vzácnu spomienku na
krásne leto.
Hľadanie ženy, ktorá mu zlomila srdce a klamala, ho
čoskoro privedie do nebezpečných situácií. Zistí, že
sa stal súčasťou starostlivo vykonštruovanej fikcie
a v ohrození je nielen jeho život.
viaz., 328 s., 145 x 227

CB202102

Harlan Coben – Šesť rokov

Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 12,90 €

Ich život je samá lož, pravda však môže zabíjať
Thriller, ktorý neodložíte

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
9,90€

Trochu nachýlila hlavu. „Sľúb mi, že nás necháš na pokoji.“ Iba som tam stál. „Sľúb mi,
že nás nebudeš sledovať, že nám nebudeš volať ani posielať e-maily.“ Bolesť v mojej
hrudi narastala. Bola čoraz ostrejšia a silnejšia. „Jake, sľúb mi to. Sľúb mi, že nás ne-
cháš na pokoji.“ Uprene mi hľadela do očí. „No dobre,“ povedal som. „Sľubujem.“

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk
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Robin Cook – Nano
Majster lekárskeho thrilleru pri-
chádza s ďalším brilantným prí-
behom, tentoraz o novodobom
medicínskom výskume. Budúca
lekárka Pia sa zamestná v spo-
ločnosti Nano. Ide o veľkolepo
 financovaný podnik zaoberajúci
sa nanotechnológiou. Nachádza
sa výskumný gigant pred najväč-
ším medicínskym objavom alebo
sa zapredal vyššej ponuke?
viaz., 312 s., 145 x 227

CB202033
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Patricia Cornwellová
Posteľ z kostí
V kanadskej divočine, ďaleko od
civilizácie, zmizne pri vykopáv-
kach slávna archeologička. Jedi-
ný dôkaz, že sa jej niečo stalo,
putuje tisícky kilometrov k fo-
renznej patologičke doktorke
Kay Scarpettovej. Udalosti na-
dobúdajú závratnú rýchlosť.
Vrah, po ktorom pátra, je mimo-
riadne krutý, bezcitný a blíži sa...
viaz., 320 s., 125 x 200

CB202068
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €
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Detektívky, thrillery

Vo Virgínii sídli úrad, ktorého jedinou úlohou je vystopovať, nájsť
a zlikvidovať osoby predstavujúce hrozbu pre Spojené štáty. Na zo -
znam smrti pribudlo nové meno. Terorista nazývaný Kazateľ úspešne
fanatizuje mladých moslimov v zahraničí a podnecuje ich k zabíjaniu.
Má však smolu, keď sa jednou z obetí stane generál vo výslužbe, kto-
rého syn je najskúsenejším lovcom ľudí. Dolapeniu teroristu zasvätí
šesť rokov života.
viaz., 304 s., 125 x 200

CB202110 Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 10,90 €

Frederick
Forsyth
Zoznam
smrti

Bežná cena 10,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
8,90€

V mrazivej štokholmskej noci kráča po železničnom moste mladý muž.
Má legionársku chorobu a je silne podchladený. V nemocnici zistia, že
Mikael je už sedem rokov vyhlásený za mŕtveho. Pred trinástimi rokmi sa
údajne stal jednou z posledných obetí sériového vraha, ktorého zatkol
svojský komisár Joona Linna. Nečakané svedectvo a prekvapujúca Mi-
kaelova výpoveď vyvolajú obnovenie uzatvoreného prípadu. Polícia sa
dostáva do časovej tiesne, v hre je záchrana ďalšieho ľudského života...
viaz., 480 s., 145 x 227

CB202081
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Lars Kepler
Uspávač

Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
12,90€
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Svet kolotočiarov je pestrý, falošný aj desivo
úprimný. Občas sa pri stánkoch nehrá o plyšové
medvedíky, ale o život. V strašidelnom zámku strá-
cajú mladé ženy spodnú bielizeň a tečie v ňom
ozajstná krv. Na vlastnej koži to zistí vysokoškolák
Devin, ktorý nastúpi na letnú brigádu v zábavnom
parku. Ide tam s nádejou, že pri kolotočoch zabud-
ne na svoje depresie a trápenia. Joyland mu však

pripraví niečo omnoho horšie. Devin spoznáva bi-
zarné postavičky z kolotočiarskeho sveta a zapletie
sa do riešenia starej vraždy, po ktorej zostal medzi
jarmočnými strašidlami jeden skutočný a veľmi ne-
pokojný duch.
viaz., 304 s., 125 x 200

CB202103 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

Stephen King
Joyland

Carrie
Sedemnásťročná Carrie je outsiderka v škole i v živote. Odmalička
robí všetko pre to, aby sa vyrovnala ostatným, ale nedarí sa jej. Do-
ma ju navyše terorizuje fanaticky nábožná matka. Keď ju na škol-
skom majálese opäť surovo
ponížia, jej pomste nič nestojí
v ceste…
viaz., 208 s., 125 x 200

CB202029

22. 11. 1963
Čo by sa stalo, ak by ste mali
možnosť zmeniť dejiny? Jake
Doping, tridsaťpäťročný učiteľ

angličtiny, takú príležitosť má a podujme sa na misiu - zabrániť aten-
tátu na prezidenta Kennedyho. Podarí sa učiteľovi prepísať históriu?
viaz., 792 s., 125 x200

CB201609 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 15,90 €

Klubová cena 9,50 €
Bežná cena 10,90 €
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Sandra Brownová
Mrazivý závan
Z ospalého podhorského mes-
tečka zmizne päť žien a na
miestach, kde ich ľudia videli
naposledy, sa vždy nájde
modrá stuha. Do mesta sa
vracia Lilly. Keď však autom
dostane šmyk a zrazí nezná-
meho muža, nemajú inú mož-
nosť, len prečkať prudkú
 víchricu v chate. Lilly si uvedo-
mí, že život jej väčšmi ohrozuje
neznámy spoločník než sne-
hová kalamita.
viaz., 392 s., 125 x 200

CB201992
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

12
e

Dan Brown
Inferno – Peklo
Profesor Langdon sa prebúdza
zranený v nemocnici, netuší
kde je a ako sa tam dostal.
V hlave mu znejú slová „Hľadaj
a nájdeš! Čas sa kráti“, no ne-
chápe ich zmysel. S mladou le-
kárkou Siennou Brooksovou sa
púšťa do pátrania. Pomocou
veršov z Danteho temnej epic-
kej básne Peklo musia dešifro-
vať kódy ukryté v slávnych die-
lach renesancie. Zabránia
katastrofe?
viaz., 552 s., 130 x 210

CB202049
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 15,90 €

Seth Patrick
Oživovateľ
Oživovatelia. Majú schopnosť prebudiť ne-
 dávno zosnulých, aby vypovedali o svojej
smrti a pomohli tak odhaliť vlastného vra-
ha. Jonah Miller patrí k tým najlepším. Až
do chvíle, kým sa nestretne s čímsi desi-
vým. Niečo ho sleduje. Čaká. Striehne.
viaz., 392 s., 125 x 200

CB201872
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Byť svedkom vraždy
[tej svojej]

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
11,90€

Andrew Pyper
Démonológ
Profesor Ullman patrí medzi odborníkov
na démonologickú literatúru – predovšet-
kým na Miltonov Stratený raj. So svojou
dcérou Tess odchádza do Benátok. Na
adrese, ktorú mu poskytla záhadná žena,
nájde muža pripútaného v kresle. Je po-
sadnutý démonom. Po návrate do hotela
vidí svoju dcéru stáť na streche domu.
Predtým než dievča zmizne, vysloví po-
slednú prosbu: Nájdi ma.
viaz., 336 s., 130 x 210

CB202122
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Posledná prosba: Nájdi ma!

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
11,90€

www.kniha-inferno.sk Nová stránka pre všetkých fanúšikov Dana Browna

ee

Koethi Zanová
Zoznam zákazov
Najlepšie priateľky Sarah
a Jennifer sa celé roky riadia
zoznamom, ktorému hovoria
Zoznam zákazov. Sú to pravid-
lá, ktorých sa musia držať, aby
sa vyhli nebezpečenstvu. Na-
priek svojim vycibreným in-
štinktom však jedného večera
nasadnú do nesprávneho taxí-
ka a to má pre ich život tragické
následky. Ich nočné mory sa
naplnia. Kniha, pri ktorej za-
budnete na spánok.
viaz., 288 s., 145 x 227

CB201668
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Výborný konšpiračný
hororový thriller

 Najpredávanejšia kniha r. 2013

Tess Gerritsenová
Čas lovcov
Teddy prežil krvavý masaker už
dva razy. V štrnástich rokoch
zostal nažive ako jediný z pes -
túnskej rodiny, ktorá sa ho uja-
la. Do vyšetrovania prípadu
viacnásobnej vraždy sa zapojí
aj bostonská detektívka Jane
Rizzoliová. Osamelého chlapca
sa rozhodne za každú cenu
chrániť. Tedyho umiestnia do
exkluzívnej školy. Zdá sa však,
že neľútostný zabijak ho nájde
aj tam...
viaz., 280 s., 125 x 200

CB201984
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €
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Lisa McMannová
Prekliate mesto
Cryer's Cross je mestečko, kde sa takmer nič nede-
je... až do chvíle, keď sa bez stopy stratí jedna štu-
dentka miestnej školy. Kendall Fletcherová sa s ňou
príliš nepoznala, ale keď zmizne aj jej najlepší ka-
marát Niko a Kendall začne počuť jeho hlas, má
strach, či náhodou nezošalela. V mestečku Cryer's
Cross sa deje niečo neprirodzené a Kendall musí
odhaliť dlho skrývané tajomstvá jeho obyvateľov...
brož., 224 s., 115 x 183

CB335824

Pod krídlami 
smrti (3)
viaz., 424 s., 125 x 200

CB200975
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Posledné 
štyri istoty (2)
viaz., 320 s., 125 x 200

CB200974
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Ľavá ruka Boha (1)
viaz., 336 s., 125 x 200

CB200941
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Príbehy rozdielnych ľudí, ktorí sa neboja snívať. Sam
sa jedného dňa prebudí a zistí, že mu na chrbte na-
rástli krídla. Je učiteľom na strednej škole a nevie, čo
si počať. Krídla vidí len on, jedna jeho študentka
a kňaz. Sam má odrazu nadprirodzené schopnosti,
každým dňom sa vzďaľuje reálnemu svetu a krídla mu

stále rastú... Hrdinovia príbehu prekonávajú hlbokú
duchovnú premenu a čoraz väčšmi sa blížia k temné-
mu, neznámemu bodu osudu.
viaz., 288 s., 125 x 200

CB201950 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 6,49 €

Hľadanie svetla na temných miestach

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

NOVINKA
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KOMPLET

Ušetríte až 10 €
obj. č. CB800689

28,70€38,70€
Trilógia Ľavá ruka Boha
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J. R. Wardová
Chamtivosť
Osamelý štyridsiatnik Jim He-
ron nevie nič o vykúpení ani
v také niečo neverí – jeho profe-
siou 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
siedmich smrteľných hriechov.
Odmietnutie poslania nepri-
chádza do úvahy. Prvá časť
 tetralógie Pád anjelov.
viaz., 432 s., 145 x 227

CB201987
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 14,90 €

Amanda Leducová
Zázraky obyčajných ľudí

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

„Svet sám osebe je veľmi nestála záležitosť. Nik-
dy neviete, čo bude ďalej. Ak sa nikdy nestretne-
te zoči-voči s Bohom, nebudete mať istotu, či
 jestvuje, alebo nie.“

Od autorky
bestsellerov
Hrobka
a Labyrint

Kate Mossová – Citadela
Leto 1942. Mladá žena Sandrine nachádza v meste Carcassonne na-
poly mŕtveho mladého muža. Z jeho úst prvý raz počuje tajomné slová,
ktoré predurčia jej ďalší život. Mladík za záhadných okolností zmizne.
Odvážna Sandrine, inšpirovaná mystickým proroctvom, sa vrhne do bo-
ja, o ktorom predtým takmer nič nevedela. Kto je strážcom dávnych ta-
jomstiev a kde leží skutočná hrozba? Tretí diel mysterióznej série.
viaz., 664 s., 147 x 234

CB202002 Klubová cena 14,50 €
Bežná cena 16,90 €

 Sfilmovaný svetový bestseller!

Suzanne Collinsová
Hry o život (trilógia)
Na troskách Severnej Ameriky
vyrástol Panem, 12 podrobe-
ných obvodov, nad ktorými že-
leznou päsťou vládne nenávide-
né Sídlo. Raz do roka povolajú
z každého obvodu chlapca
a dievča, aby televíznych divá-
kov pobavili skutočným bojom
na život a na smrť. V hre o život
sa ocitne aj 16-ročná Katniss,
odhodlaná za každú cenu pre-
žiť. Ak má zvíťaziť, musí zničiť
ostatných protivníkov...
viaz., 640 s., 145 x 234

CB202163
Klubová cena 14,90 €

Bežná cena 19,90 €

Bežná cena 19,90 €

Ušetríte až 5 €

Nové vydanie

14,90€

12-13_Ikar  18.2.2014  9:05  Stránka 13



Ľu
ds

ké
 o

su
dy

Július Satinský
Listy Oľge
Dvadsiatnik Julo (z ktorého raz
bude slávny Satinský) a o pár ro-
kov mladšia Oľga (krásna taneč-
nica a budúca prekladateľka) sú
obaja z Dunajskej ulice. Príbeh
ich lásky sa začína zoznámením
na lodi počas plavby na Dunaji
v lete 1962. Prvých päť rokov od
ich zoznámenia neboli vždy spo-
lu v Bratislave, vďaka čomu sa
zachovala táto korešpondencia.
viaz., 320 s., 172 x 235

CB333483
Klubová cena 17,90 €

Bežná cena 19,95 €

Ivan Jančár
Miroslav Cipár 
Maľba – painting
Miroslav Cipár vo svojich obra-
zoch nerieši veľké spoločenské
témy, sú to však veľké, hoci pre
niekoho aj ťažko postrehnuteľ-
né témy individuality. Nie sú to
obrazy žijúce len zo svojej farby
a tvaru. V Cipárových obrazoch
je vždy niečo pod niečím a nie-
čo za niečím. Za neho hovoria:
„Som Maliar.“
viaz., 266 s., 250 x 310

CB334843
Klubová cena 43,90 €

Bežná cena 49,00 €

Jennifer L. Scottová – Lekcie madam Chic strana 3
20 tajomstiev štýlu, ktoré som odhalila v Paríži14

PRÉMIA
ZA VÁŠ NÁKUP! lekcie madam chic

Príbehy slávnych

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

Bežná cena 16,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
13,90€

Jimi Hendrix – Začať od nuly
Autorom tejto knihy je naozaj Jimi Hendrix. Keď scenáristi začali praco-
vať na životopisnom filme o jednej z najväčších hudobných legiend, roz-
hodli sa, že skúsia spracovať iba to, čo Jimi Hendrix skutočne povedal.
Zhromaždili obrovskú kopu materiálu z mnohých zdrojov, o ktorých hod-
novernosti nemožno pochybovať.
brož., 280 s., 170 x 240

CB202038 Klubová cena 13,90 €
Bežná cena 16,90 €

NOVINKANOVINKA

Maliar Spisovateľ Herec

Spevák

Kate Manningová
Môj smutne 
slávny život
Strhujúci príbeh inšpirovaný skutočnými
udalosťami rozpráva o Axie, dcére írskych
imigrantov vyrastajúcej v sirotinci, z ktorej
sa stala jedna z najbohatších a najkontro-
verznejších postáv svojich čias. Axie, vyško-
lená pôrodná asistentka, si s manželom
urobí z predaja „lunárnych tabletiek na
ženské ťažkosti“ výnosný obchod. Postupne
sa vypracuje na vyhľadávanú ženskú lekár-
ku, avšak jej praktiky nevoňajú istej skupine
mužov, a tak musí čeliť vážnym, škandalóz-
nym  obvineniam.
viaz., 464 s., 125 x 200

CB202125

Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
12,90€

Iveta Radičová, Ľuba Lesná
Krajina 
hrubých čiar
Bývalá premiérka Iveta Radičo-
vá sa v rozhovore s novinárkou
Ľubou Lesnou zhovára o stave
demokracie na Slovensku. Vo
svojich analýzach sa predsta-
vuje ako politička svetového
formátu. Ostro, bez ružových
okuliarov vidí, na akej ceste sa
ocitlo nielen Slovensko, ale aj
ostatné krajiny Európy. Nevyhý-
ba sa ani témam Gorila či ge-
nerálna prokuratúra...
viaz., 208 s., 150 x 210

CB201994
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 12,90 €

„Dnes som videla mladú nevestu pani M. Tá chuderka za mnou prišla s bolesťami a opuchom. Myslela si,
že to má z ustríc. O deťoch vedela len to, že ich nosí bocian. Do svadobnej noci nevedela nič viac. Pred-
stavte si jej zdesenie, keď jej manžel ukázal pravdu. A tak som jej vysvetlila, že čaká dieťa, aj to, ako prí-
de na svet. Tá žena o tom v živote nepočula.“

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Ľubo Gregor
Po stopách 
komedianta
Spomienky Ľuba Gregora nene-
chajú nikoho na pochybách, že
je nielen dobrý herec, ale aj
človek, ktorý vie dať svoje zážit-
ky viac ako humornou formou
i na papier. Poviedky z divadla,
natáčania filmov, vojenčiny, zo
školy, z rodiny či obyčajné ľud -
ské príbehy, ktoré navaril sám
život, rozozvučia vašu bránicu.
viaz., 188 s., 150 x 212

CB333864
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,99 €

e e

Waris Dirieová
Dlhý list mame
Keď Warisina mama vážne
ochorie, modelka zorganizuje
komplikovaný prevoz pacient-
ky z krízového Somálska do
Viedne. Matka sa po úspešnej
operácii rýchlo zotavuje a Wa-
ris ju berie k sebe. Idyla však
netrvá dlho. Mama odchádza
a Waris sa rozhodne, že jej
svoje city vyzná v dlhom liste –
a zdôverí sa jej s temným ta-
jomstvom, o ktorom dosiaľ
nikto nevie...
viaz., 176 s., 145 x 227

CB201868
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €
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Skutočné príbehy

Susan Spencerová-Wendelová,
Bret Witter
Kým sa nerozlúčim
Príbeh o živote, nie o smrti.
V júni 2011 sa Susan dozvede-
la, že trpí nevyliečiteľnou cho-
robou. Mala 43 rokov, milujú-
ceho manžela a tri deti.
Zostával jej jediný rok života.
Rozhodla sa, že ho prežije naj-
lepšie, ako sa dá. Zanechala
milovanú prácu a všetok čas
venovala rodine. Podnikla se-
dem výletov so siedmimi najdô-
ležitejšími ľuďmi svojho života.
viaz., 352 s., 125 x 200

CB201965
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 11,90 €

Sarah Taylorová
Z lásky k Nadii
Skutočný, srdcervúci príbeh bezhraničnej materinskej lásky a neobyčaj-
nej odvahy ženy, ktorá dosiahla nemožné – získala späť unesenú dcér-
ku. Sarah sa splnili najhoršie nočné mory. Jej bývalý manžel, moslim
Fauzí, uniesol ich štvorročnú dcérku do Líbye. Keď jej úrady oznámia, 
že neexistuje legálny spôsob, ako dostať dcérku domov, vydá sa na
strasti plnú cestu...
viaz., 232 + 8 s. príloha, 125 x 200

CB202059 Klubová cena 9,50 €
Bežná cena 10,90 €

„Dúfam, 
že Fauzí
neuvažuje
o tom, že by
zabil vlastnú
dcéru... 
Bol by
schopný
ublížiť jej?“ Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 12,90 €
10,90€

Fascinujúci príbeh ženy väznenej s päťročnou
dcérkou v Iráne jej manželom, rozpovedaný
v knihe Bez dcéry neodídem, pred rokmi obletel
celý svet. Dnes už dospelá Mahtob opisuje, ako
jej osemnásť mesiacov nedobrovoľného zajatia
v moslimskej krajine kruto poznačilo celý život.
Ani po návrate do Ameriky nenachádzajú s mat-

kou vytúžený pokoj – každá chápe vymodlenú
slobodou inak. Zakríknuté dieťa ťažko znáša
 obrovskú publicitu, posmech spolužiakov i zá-
kernú chorobu, s ktorou bojuje doteraz. Minulosť
ju prenasleduje na každom kroku.
viaz., 352 s., 125 x 200

CB201930

Mahtob
Mahmoodyová

Otcovi som
odpustila

Fascinujúci príbeh matky a dcéry poznačený 
životom v Iráne

... a získa si aj vás!
B E S T S E L L E R,
ktorý si podmanil celý svet

15MEDIA KLUB

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CB800709

19,80€26,80€

Otcovi som odpustila +
Bez dcéry neodídem

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

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

Betty Mahmoodyová, William Hoffer
Bez dcéry neodídem
Príbeh matky a dcéry, ktorý dojal celý
svet. Keď si bystrá a energická Ameri-
čanka Betty brala svojho ošetrujúceho
lekára, netušila, akú trpkú príchuť bude
mať pre ňu moslimský svet.
viaz., 424 s., 125 x 200

CB201951

NOVINKA
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Nazanin Afshinová-Jamová
a Susan McClellandová
Odsúdená
Jedna v cele smrti, druhá v boji
za jej záchranu – dve ženy me-
nom Nazanin. Svetoznáma mo-
delka je rozhodnutá pomôcť
kurdskému dievčaťu, ktoré čelí
trestu smrti v Iráne za prebod-
nutie muža. Ten sa ju predtým
pokúsil znásilniť. Známa mo-
delka vkročí do sveta medziná-
rodnej diplomacie, kde spozná-
va temné stránky krajiny,
v ktorej sa narodila.
viaz., 336 s., 125 x 200

CB202000
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €
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Kurt Tepperwein
Kríza ako šanca
Krízy majú v sebe niečo znepoko-
jujúce a často nás odnášajú preč
od povinností. Čo bolo v jednej
chvíli v poriadku, môže byť v na-
sledujúcom okamihu úplne na-
opak. Namiesto toho, aby sme
sami seba prinútili novú situáciu
len akceptovať, mali by sme sa
ponúkanej šance chopiť a vní-
mať ju ako novú  príležitosť.
viaz., 296 s., 125 x 200

CB335614
Klubová cena 11,60 €

Bežná cena 12,90 €
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E-knihy

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

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

Brian L. Weiss
Životy 
minulé 
a budúce
Nový spôsob terapie – nahliad-
nutie do budúcich životov. Vďa-
ka poznaniu našej budúcnosti
môžeme zlepšiť prítomnosť
a zba viť sa tak rôznych fóbií či
tráum. Prelomová kniha ukrýva
mnoho osobných príbehov, kto-
ré vás pohltia…
viaz., 284 s., 125 x 200

CB333749
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 13,90 €

Brian L. Weiss
Učňovské životy
duše

Skutočný príbeh o vyliečení ženy
poznačenej traumami minulých
životov. Autorom knihy o prevte-
ľovaní duše je moderný psychia-
ter a exaktný vedec. Pomocou
regresnej hypnoterapie u pa-
cientky evokoval spomienky na
rané detstvo, a tá sa rozpamäta-
la na svoje minulé životy...
viaz., 192 s., 125 x 200

CB331624
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 12,90 €

Johanna Paunggerová, Thomas Poppe
Pod vplyvom Luny
Účinok a úspech nespočetných každodenných aj menej bežných čin-
ností je v značnej miere určovaný postavením Mesiaca v danom čase.
V knihe nájdete rôzne rady a tipy zaoberajúce sa dôležitými oblasťami
života. Skúmajte súčasne prírodu aj seba samého, bez násilia voči
vlastnej duši.
viaz., 264 s., 125 x 200

CB202234
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

Štvrté,
doplnené
vydanie
úspešnej
knihy

Nájdite útechu vo svete
zmätku a neistoty

Nové vydanie

e

e

e

Chopte sa svojej šance!

Skutočné príbehy o duševnom utrpení,
nebi a zrodení sa do nového života

NOVINKA Rozpoznajte znamenia duchovnej komunikácie

Theresa Cheungová
Skutočné nebo
Najnovšia kniha odborníčky na záhadné javy predstavuje
fascinujúcu zbierku príbehov ľudí, ktorí nahliadli do ďalšie-
ho života. Rozprávania obyčajných ľudí, ktorých život sa
zmenil po zážitku na prahu smrti alebo po kontakte s du-
chovným svetom, použila ako svedectvo z prvej ruky pri od-
povedi na veľké otázky, aké si aspoň raz položí každý z nás.
Čo sa stane, keď zomrieme? Uvidíme ešte svojich blíz-
kych? Existuje život po telesnej smrti? Existuje nebo?
viaz., 248 s., 125 x 200

CB202104

Crystal McVeová a Alex Tresniowski
Precitnutie v nebi
10. decembra 2009 prestala Crystal McVeová, 32-ročná
matka štyroch detí, dýchať. Tvár jej najprv nadobudla tmavo-
modrý nádych, potom až sčernela. Ošetrovateľka sa ju pokú-
šala oživiť, ale bezvýsledne. Dnes si už Crystal nepamätá, čo
sa dialo v nemocničnej izbe počas deviatich minút, kým bola
v bezvedomí. Ale vie, že jej navždy zmenili život...
viaz., 272 + 8 s. príloha, 125 x 200

CB202101Klubová cena 9,50 €
Bežná cena 10,90 €

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

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 12,90 €
10,90€

KOMPLET

Ušetríte až 8,90€
obj. č. CB800715

17,90€26,80€

Životy minulé a budúce +
Učňovské životy duše

NOVINKA

NOVINKA
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Poradcovia

Angela Dowdenová
Diéta 5 : 2 už ovládla celý svet. Oproti ostatným diétam má výho-
du v tom, že obmedzovať sa budete len 2 dni v týždni. Ak prijme-
te v tieto dni iba 500 alebo 600 kalórií, schudnete a budete sa

cítiť úžasne. Zvyšok týždňa
sa môžete stravovať normál-
ne, zájsť si do reštaurácie,
dokonca aj veselo maškrtiť.
Viac receptov nájdete v kni-
he Diéta 5 : 2 – Kuchárska
kniha na pôstne dni. 
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Klubová cena 10,70 €
Bežná cena 11,90 €

Klubová cena 10,70 €
Bežná cena 11,90 €

NOVINKA

NOVINKA

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

NOVINKA

Alexandra Heminsleyová
Bežať ako dáma
Mladá novinárka Alexandra
vždy očakávala od cvičenia
zázraky: zadok atléta, pás
supermodelky a rýchlosť ga-
zely. Znechutená fitnescen-
trami sa jedného dňa roz-
hodla behať. Jej prvý pokus
dopadol katastrofálne,
dnes sa hrdí medailami. 
Aj vy to dokážete!
viaz., 256 s., 125 x 200

CB202148

Susan J. Elliotová
Prežite rozchod
s úsmevom
Osvedčené postupy, ako
prekonať ťažký koniec aké-
hokoľvek ľúbostného vzťa-
hu vrátane manželstva.
 Odpovede na otázky prečo
nekontaktovať bývalého či
bývalú, ako sa zmieriť s mi-
nulosťou a nájsť v živote
ozajstné šťastie...
viaz., 218 s., 125 x 200

CB335613

Ian Kerner, Ph.D. 
& Heidi Raykeil
Bábätko 
alebo manžel
Po príchode dieťatka sa part-
nerský život často ocitá v krí-
ze. Kniha ponúka záchranné
koleso a prostredníctvom ve-
deckých výskumov, rozhovo-
rov a osobných skúseností
manželských párov privádza
čerstvých rodičov späť k po-
citom zamilovanosti a sexu-
álnej spontánnosti.
brož., 240 s., 125 x 200

CB335921

Kolektív
Rodičia sa pýtajú
ortopéda
Aké topánky potrebuje die-
ťa, keď už chodí a behá? 
Čo treba robiť, ak má prekrí-
žené prsty na nohách? Má
moje dieťa skoliózu? Prečo
sa hrbí? Ako má byť správ-
ne fixovaná školská taška?
Príručka, v ktorej nájdete tie
správne odpovede.
flexi, 232 s., 167 x 220

CB202155
Klubová cena 13,50 €

Bežná cena 15,90 €

NOVINKA
Silvia Pilková
Poklady slovenskej kuchyne
Séria kuchárskych kníh zachytáva prekvapi-
vo pestré kulinárske dedičstvo našich pred-
kov. Každá časť edície predstavuje vybraté
regióny a kompletná séria napokon obsiah-
ne celé Slovensko. Knihy  obsahujú mnoho
farebných fotografií.
všetky viaz., 192 s., 110 x 220

(1) Bratislava, Záhorie, 
Podunajsko
CB201826

(2) Dolné Považie, stredné
Považie, horné Považie
CB201890

(3) Dolná Nitra, horná Nitra,
Tekov
CB201927

(4) Hont, Podpoľanie, 
Novohrad
CB201980

(5) Kysuce, Orava, Turiec,
Liptov, Horehronie
CB201929

(6) Spiš, Gemer, Tatry, 
Zamagurie
CB202079

Poklady slovenskej
kuchyne 1. – 7.

KOMPLET

Ušetríte až 21€
obj. č. CB800710

55,30€76,30€

(7) Šariš, Abov, Zemplín  CB202138
Klubová cena à 8,90 €

Bežná cena à 10,90 €

NOVINKA

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

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

Vhodná úprava stravy 
dokáže zázraky!

Prvá slovenská kniha o ideálnej
strave podľa princípov paleo

Mgr. M. Karpaty – D. Uríčková, MBA
Moderné paleo
Zbavte sa nadváhy, civilizačných

ochorení a chronickej únavy jed-
noduchou, prirodzenou a logic-

kou zmenou v stravovaní.
V tejto knihe sa dozviete,
ako v priebehu niekoľkých
týždňov dosiahnete pod-

statný nárast životnej energie,
fyzickej a psychickej výkonnosti.

flexi., 192 s., 145 x 210

CB202187

Diéta 5 : 2
Kuchárska kniha na pôstne dni
brož., 144 s., 189 x 246

CB202146
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Diéta 5 : 2
100 receptov na pôstne dni
viaz., 192 s., 125 x 200

CB202164

NOVINKA

Výsledok vás milo prekvapí

KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CB800711

17,80€22,80€

Diéta 5 : 2 – Kuchárska 
kniha + 100 receptov
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Rosa M. Curtová
Urob si! 
Papierové 
skladačky 
a pozdravy
Podľa nenáročných návodov
v tejto knižke si z papiera vyča-
ríš plávajúce lode, domčeky so
záhradkami, listnaté stromy,
pôvabné motýle či kráľovské
zámky. Pre deti od 4 rokov.
brož., 72 s., 226 x 268

CB202137
Klubová cena 4,20 €

Bežná cena 4,90 €
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NOVINKA

100 najlepších hier
pre deti
Pokladnica rôznych hier a zá-
bavných aktivít, ktoré sa dajú
hrať doma či vonku. Každá hra
má určený cieľ, zrozumiteľne
vysvetlené pravidlá a obrázkové
symboly, ktoré ukazujú typ hry
a stupeň jej náročnosti. Knižka
má všestranné využitie počas
celého roka. Pre deti od 6 rokov.
viaz., 132 s., 213 x 272

CB333403
Klubová cena 10,40 €

Bežná cena 11,50 €

Adela Banášová
Zabudnuté sloven-
ské rozprávky
Rozprávky v tejto knihe mali tú
smolu, že sa našli len nedávno
na istom salaši. Ten salaš sa má
zbúrať. Keby sa salaš nebúral,
tento starý zaprášený zväzok za-
budnutých rozprávok by sa nikdy
nenašiel. A vy by ste sa nikdy ne-
dozvedeli, že medzi nami žijú
bryndzovníci... Od 7 rokov.
viaz., 72 s., 170 x 240

CB202206
Klubová cena 6,50 €

Bežná cena 7,90 €

Valerie Thomasová, Korky Paul
Čarodejnica Winnie
Šesť príbehov
Vitaj v zázračnom svete čaro-
dejnice Winnie! Je bláznivá, zá-
bavná a totálne neodolateľná.
Keď sa začne oháňať čarovnou
paličkou, maj sa na pozore!
V tejto fantastickej knihe náj-
deš šesť príbehov. Abrakadab-
ra, začíname! 
Pre deti od 5 rokov.
viaz., 160 s., 215 x 278

CB202140
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 12,90 €

NOVINKA

Miro Jaroš
Čisté rúčky
Ilustrovaná kniha o umývaní rúčok. Deti
sprevádza príbehom medvedík čistotný.
Nechýba CD s dvomi verziami pesničky.
Pre deti od 1 roka.
viaz., 32 s., 160 x 160 + CD

CB202113

Miro Jaroš
Čarovné slovíčka
S čarovnými slovíčkami je svet oveľa
krajší! Spoznaj ich čarovnú moc
a zaspievaj si pritom pesničku
s Mirom Jarošom. Ak sa ich
spolu naučíte, uvidíte, aké
 zázraky dokážu. 
Pre deti od 1 roka.
viaz., 32 s., 160 x 160 + CD

CB202114
Klubová cena  4,90 €
Bežná cena 5,50 €

Veselé zúbky
Populárna pesnička, ktorú si deti pospevujú,
sa dočkala aj svojho knižného spracovania.
Súčasťou knihy sú aj rady pre rodičov, ako
majú deťom umývať zúbky, a hlavne, ako ich
naučiť správne sa o ne starať.
Pre deti od 1 roka.
viaz., 32 s., 160 x 160 + CD CB202144

Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 5,50 €

Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 5,50 €

NOVINKA

KOMPLET

Ušetríte až 4€
obj. č. CB800713

12,50€16,50€

Čarovné slovíčka + Čisté
rúčky + Veselé zúbky

Zlatá reťaz (1)
Ťap, ťap, ťapušky
CB202089

Zlatá reťaz (5)
Spievam si ja, spievam
CB202182

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

Vybrala a upravila Elena Slobodová
Ilustrovala Katarína Ilkovičová
Zlatá reťaz
Nová edícia pre tých najmenších. Nádherne ilustrova-
né knižočky pre deti od 3 rokov. Hry, zvyky, príslovia,
hádanky, riekanky, pesničky, povesti a rozprávky tak,
ako si ich pamätajú ešte naši starí rodičia.
všetky viaz., 32 s., 160 x 160

NOVINKA

Zlatá reťaz (2)
Bol raz jeden domček
CB202090

Zlatá reťaz (3)
Slnko, poď na naše líčko
CB202150

Zlatá reťaz (4)
Orie Janík, orie
CB202151

Darujte det’om to pravé detstvo v nárucí kníh

KOMPLET

Ušetríte až 4,60€
obj. č. CB800712

14,90€19,50€
Zlatá reťaz 1. – 5.
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Monster High 2
Príšera od susedov
Cleo kraľovala celej Merstonskej
strednej škole, uznávali ju rarit-
né aj obyčajské decká. Lenže 
do školy prichádzajú nové baby
Frankie a Melody a ona sa ocitá
na druhej koľaji… Získa kráľovná
neverných poddaných späť?
viaz., 232 s., 125 x 200

CB201699
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 € 19

        

Denník odvážneho bojka (5)
Krutá pravda
Aj školský žúr môže dopadnúť
všelijako. Ako s Gregom zamá-
va krutá pravda?
CB201822

Denník odvážneho bojka (2)
Rodrick je šéf
Starší brat Rodrick presne vie,
čo sa Greg snaží udržať pod po-
krievkou.
CB201598

Denník odvážneho bojka (3)
Posledná kvapka
Frank Heffley si stále myslí, že
zo svojho syna vykreše poriad-
neho chlapa.
CB201599

Denník odvážneho bojka (4)
Prázdniny pod psa
Greg kašle na zaužívané pravid-
lá a veselo sa povaľuje. Jeho
mama si leto predstavuje inak.
CB201821

Jeff Kinney
Denník odvážneho bojka (1)
Život jedenásťročného decka
môže byť fakt nafigu. Greg Heff-
ley o tom vie svoje.
CB200794

Denník odvážneho bojka
1. – 5. diel

KOMPLET

Ušetríte až 11€
obj. č. CB800666

33,50€44,50€

DENNÍK
odvážneho

bojka

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

všetky viaz., každá 224 s., 145 x 205

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CB800714

22,70€29,70€

Monster High
1. – 3.

Lisi Harrisonová
Lisi Harrisonová je kanadská spisova-
teľka pre mládež. Pracovala pre tele-
víznu stanicu MTV a po úspechu svojej
prvej knižnej série Clique (Dievčenská
partia) sa naplno venuje písaniu.

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

CB202116
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Pre deti a m
ládež

NOVINKA

e

Monster High
Stredná strašidelná
Frankie Steinová sa teší, že na-
stúpi na Merstonskú strednú
školu. No niečím sa od svojich
spolužiačok líši – namiesto ra-
ňajok sa nabíja elektrinou
a mejkapom nezakrýva vyrážky,
ale zelenú pokožku.
viaz., 240 s., 125 x 200

CB201416
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €
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Eva Ava Šranková
Izabela II – V tieni Notre-Dame
Nájde Izabela stratenú lásku
alebo sa vrhne do náručia
iného muža?
brož., 192 s., 
115 x 185
CB201780

3,00 €
6,90 €

Ivana Lacková
Vínne mušky
Príbeh o najväčšom umení 
– o schopnosti milovať ľudí
okolo nás.
brož., 208 s., 
105 x 170
CB201741

3,00 €
6,90 €

Slávka Koleničová
Kvarteto
Naše predstavy o budúcnosti
môžu byť akékoľvek – najbližší
okamih i tak často prekvapí.
brož., 376 s., 
105 x 170
CB201737

3,00 €
6,90 €

Peter Holka
Pokušenie
Život šesťdesiatnika Petra
prevráti naruby mladučké
dievča…
viaz., 192 s., 
125 x 200
CB201914

5,00 €
9,90 €

Laco Hanniker
Mreže
Aký človek vyjde z brány väze-
nia? Horší? Lepší? A dá sa
mu vôbec ešte veriť?
viaz., 240 s., 
125 x 200
CB201740

4,00 €
9,90 €

E. M. Tatkin
Tatkinov nočník
Zmes esejí, poviedok, komik-
su, výstrižkov, fotografií a spo-
mienok autora.
viaz., 220 s., 
130 x 205
CB201301

5,00 €
12,90 €

Viktor Horján
Zápisky z teplého domu
Šokujúco úprimná a pravdivá
spoveď známeho slovenské-
ho herca.
viaz., 144 s., 
130 x 205
CB201962

5,00 €
12,90 €

Daphne Sheldricková
Africký príbeh lásky
Daphne je prvá žena na svete,
ktorej sa úspešne podarilo od-
chovať novonarodené sloníča.
viaz., 368 s., 
125 x 200
CB201755

6,00 €
13,90 €

Corinne Hofmannová
Afrika, moja láska
Corinne sa po rokoch spolu
s dcérou opäť vydáva na dobro-
družnú cestu do afrického buša...
viaz., 224 s., 
125 x 200
CB201582

4,50 €
11,90 €

Rachel Joyceová
Neuveriteľná púť Harolda Frya
Píše mu z hospicu, aby sa
s ním rozlúčila. On sa ju roz-
hodne po rokoch vyhľadať...
viaz., 256 s., 
125 x 200
CB201653

4,00 €
10,90 €

Robert Chester Ruark
Medárky
Autorove dielo prirovnávajú
k spisovateľskému majstrov -
stvu Ernesta Hemingwaya.
viaz., 696 s., 
125 x 200
CB201788

7,00 €
19,90 €

Guy de Maupassant
Miláčik
O mladíkovi, ktorý sa prostredníc-
tvom mileneckých vzťahov dosta-
ne až do vládnucich kruhov.
viaz., 312 s., 
125 x 200
CB201409

6,00 €
11,90 €

Danielle Steel
Rodinné putá
Nadaná mladá architektka
Annie sa zo dňa na deň stane
matkou troch osirelých detí...
viaz., 240 s., 
125 x 200
CB201564

5,00 €
10,90 €

Kolektív
Sexi rady pre sexi baby
Čítanie pre všetky ženy, ktoré
chcú vedieť, čo sa deje v part-
nerovej hlave – a v jeho slipoch.
brož., 240 s., 
107 x 136
CB201912

4,00 €
8,90 €

Ed Falco
Corleone – Rodina krstného otca
Dramatické rozprávanie 
o vernosti aj tým najhorším
tradíciám.
viaz., 376 s., 
125 x 200
CB201471

7,50 €
12,90 €

John Grisham – Firma
Mitchov štart v právnickej fir-
me bol vynikajúci až do chví-
le, kým neodhalil zákulisné
špinavé praktiky.
viaz., 384 s., 
125 x 205
CB201309

5,00 €
11,90 €

Simon Toyne
Kľúč
Pokračovanie románu Zasvä-
tený. Osud  ľudstva je v rukách
jedinej ženy...
viaz., 320 s., 
145 x 227
CB201874

5,00 €
13,90 €

Robin Cook
Kríza
Doktor Bowman sa ocitne pred
súdom obvinený zo zanedba-
nia odbornej starostlivosti.
viaz., 336 s., 
145 x 227
CB201311

5,00 €
11,90 €

John Grisham – Odvolanie
Proces na najvyššom súde sa
blíži a firma potrebuje presa-
diť vlastného sudcu. Svojho
sudcu...
viaz., 328 s., 
125 x 205
CB200734

5,00 €
10,90 €

John Grisham
Partner
Klbko starostlivo naplánova-
ných podvodov, korupcie a in-
tríg sa začína rozmotávať...
viaz., 280 s., 
125 x 205
CB201795

5,00 €
10,90 €

Ethan Cross
Pastier
Desivá hra na mačku a myš
sa začína. Nájdu brutálneho
a rafinovaného vraha?
brož., 296 s., 
125 x 200
CB201790

4,50 €
10,90 €
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Akciová ponuka

A. M. Dean
Stratená knižnica
Odhaľte staré tajomstvá
a spoznajte pravdu o starove-
kej knižnici.
viaz., 320 s., 
125 x 200
CB201700

5,00 €
12,90 €

Anna Arutunyan
Putinovo tajomstvo
Jeho éra poodhalila, že ruský
vládca sa naozaj stále podo-
bá na cára...
brož., 304 s., 
125 x 200
CB201725

5,00 €
9,90 €

Dan Wells
Potomkovia
Postapokalyptický thriller plný
napätia, vzrušenia a lásky.
 Píše sa rok 2076...
viaz., 352 s., 
125 x 200
CB201645

4,00 €
12,90 €

Pittacus Lore
Sila šestky
Pokračovanie sfilmovaného
sci-fi bestselleru Som číslo
štyri.
viaz., 280 s., 
145 x 227
CB201351

5,00 €
11,90 €

Patrick Rothfuss
Strach múdreho muža
Druhý diel obľúbenej fantasy
trilógie Príbeh kráľovraha,
ktorú miluje celý svet!
viaz., 840 s., 
147 x 234
CB201551

10,00 €
19,90 €

Lois Duncanová
V tmavej chodbe
V Kit dozrieva presvedčenie,
že z toho desivého miesta
musí stoj čo stoj ujsť!
viaz., 184 s., 
125 x 200
CB201932

3,50 €
9,90 €

Vanessa Jóriová
Za múrom
Susan sa dozvie o vzácnom
dedičstve, ktoré jej dáva výni-
močnú moc...
brož., 280 s., 
125 x 200
CB201727

5,00 €
9,90 €

Dale Carnegie
5 základných ľudských zručností
Tréningy, ktoré vám pomôžu
zlepšiť si vzťahy na pracovisku
a dosiahnuť osobný úspech.
viaz., 240 s., 
125 x 200
CB201651

4,50 €
9,90 €

Gillian Deaconová
V tvojom rúži je olovo
Identifikujte nebezpečné zlož-
ky vo všetkých typoch kozme-
tických výrobkov.
viaz., 344 s., 
125 x 200
CB201718

4,00 €
11,90 €

Dr. Kate Middletonová
Stres
Čo je stres, na koho vplýva,
ako mu možno čeliť a ako mu
predchádzať?
viaz., 176 s., 
125 x 200
CB201659

4,00 €
9,90 €

Sean O’Callaghan
Sprievodca svetovými 
náboženstvami
Knižný sprievodca vás preve-
die dvanástimi najväčšími
svetovými náboženstvami.
brož., 192 s., 
178 x 178
CB201568

4,00 €
13,90 €

Kolektív
Obrusy, prestieranie 
a módne doplnky
V knihe nájdete vyše 100 mo-
tívov krížikovej výšivky.
brož., 96 s., 
165 x 225
CB201760

3,50 €
7,90 €

MasterChef
V knihe nájdete nielen postu-
py na uvarenie najlepších je-
dál zo súťaže, ale taktiež ob-
javíte množstvo zaujímavých
kulinárskych tipov!
viaz., 264 s., 
195 x 225
CB201925

7,50 €
14,90 €

Radek Diestler
Pivopédia
Encyklopédia slovenského
a českého piva.
GPS pre pivovary.
brož.,264 s., 
100 x190
CB201918

4,00 €
9,90 €

72 %   SA OPLATÍ!
Zľavy až do
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Beto Perez a kol.
Zumba®

Kniha obsahuje kompletný
cvičebný program a inštruk-
tážnu DVD prílohu s hudbou.
flexi, 296 s., 
165 x 235, DVD
CB200860

7,50 €
14,90 €

Yvonne Hynová, 
Annett Schönfelderová
Cvičíme na minitrampolíne
Cvičenia, ktoré harmonizujú
telo aj dušu. 
viaz., 96 s., 
167 x 220
CB202041

3,00 €
10,90 €

Dr. Carol Cooperová, 
Katy Hymasová
Dvojčatá
Dvojnásobné starosti, dvojná-
sobná radosť!
viaz., 128 s., 
170 x 217
CB201856

4,50 €
11,90 €

Jane Hackettová
Balet
Objavte úžasný svet baletu
a staňte sa hviezdami!
Pre čitateľov od 7 rokov.
viaz., 64 s., 
216 x 276
CB201903

3,00 €
8,90 €

R. J. Palaciová
Obyčajná tvár
Príbeh plný odhodlania, bo-
jovnosti, láskavého ducha
a odvahy.
viaz., 264 s., 
145 x 227
CB201933

4,00 €
10,90 €

Stefan Bachmann
Vyvolený
Keď si ťa nevšimnú, prežiješ.
Svet fantázie pre deti 
od 10 rokov.
brož., 232 s., 
125 x 200
CB201863

4,50 €
9,90 €

Bernadette Cuxartová
Každá vec má svoje miesto
Zabav sa a vyrob si užitočné
pomôcky z vecí, ktoré by si
inak vyhodil. Od 6 rokov.
brož., 96 s., 
225 x 267
CB201836

3,00 €
4,90 €
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Karel Svoboda
Zlatá kolekce
3 CD rozdelené na kapitoly: Lady
Carneval, Lásko má, já stůňu a Ješ-
tě, že tě lásko mám. (62 piesní)
CB335947  3 CD
Klubová cena 14,90 €

Marie Rottrová
Čas motýlů
Texty Jaromíra Nohavicu spieva
Marie Rottrová.
(20 piesní)
CB335949  CD
Klubová cena 11,90 €

Pavel Bobek
Čtyřicet hitů od [A] do [Z]
Reprezentatívny prierez kariérou
charizmatického Pavla Bobka 
na 2 CD. (40 piesní)
CB335948  2 CD
Klubová cena 12,90 €

Marcela Laiferová
Collection
Piesne na snívanie a pohodu. Ten
najlepší výber z tvorby Marcely Lai-
ferovej. (107 piesní)
CB335887  5 CD BOX
Klubová cena 17,90 €

Bežná cena 19,90 €

Jonas Jonasson
Storočný starček, ktorý 
vyliezol z okna a zmizol
Kniha na počúvanie (formát MP3). 
Číta Ľuboš Kostelný.
CB202152  CD
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Závesné 
dekorácie 
s motýlikmi
Prírodná farba
dreva v príjemnej
kombinácii
s transparentný-
mi stužkami prine-
sie do vašej domácnosti
svieži závan  jari. V balení náj-
dete 2 dekoračné drevené
vence s motýlikmi, ozdobené
kvietkami a gombičkami, do-
plnené stužkami z organtínu.
Môžete ich zavesiť do okna,
na dvere, stenu alebo na lus-
ter. Rozmer: ∅24 cm, dĺžka
70 cm.
CB331152

Zajačik s mrkvou
– skladačka
Pripravte svoj domov
na príchod Veľkej no-
ci. Roztomilý zajačik
sa stane veselým do-
plnkom vašej domác-
nosti. Navyše, pri jeho
skladaní zažijete veľa
zábavy! Presný ná-
vod na posklada-
nie nájdete v ba-
lení. Výška
zloženej  figúrky
je 32 cm. 
CB335689

Darčekové stužky s kvietkami
Tieto stužky z priehľadného organtínu so sa-
ténovými lístkami a kvietkami ozdobenými
trblietavými štrasovými kamienkami majú ve-
ľa krásnych detailov a určite zaujmú na prvý
pohľad. Stuhy možno použiť aj na rôzne vese-
lé jarné dekorácie. V balení nájdete 2 kotúči-
ky v ružovej a žltej farbe, každý s dĺžkou stuhy
3,5 m a šírkou 2 cm.
CB331153

Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 6,90 €

Klubová cena 3,90 €
Bežná cena 5,90 €

Klubová cena 4,50 €
Bežná cena 5,50 €

Kuchynský 
nerezový set – 6 častí
Odteraz všetko na svojom mieste!
Kvalitný kuchynský nerezový set je
vhodný na každodenné použitie
a určite si ho obľúbia gazdinky, kto-
ré vo svojej kuchyni dbajú o poria-
dok. Set obsahuje: polievkovú na-
beračku, naberačku na cestoviny,
servírovaciu lyžicu, servírovaciu vid-
ličku, obracačku a závesný systém.
Príprava a servírovanie jedla budú
od tejto chvíle úplne jednoduché.
CB335653

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 9,90 €

Svietnik Jin Jang
Svietnik pozostáva z dvoch častí – tmavej JIN
a bledej JANG, ktoré podľa dávnej čínskej filo-
zofie symbolizujú dve navzájom opačné a do-
plňujúce sa sily. Je vyrobený z dreva, priemer
cca 14 cm, do priehlbiniek možno vložiť bežné
čajové sviečky (nie sú súčasťou balenia).
CB335838

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 8,90 €

Vkusný, moderný a štýlový fotorámik vyrobený
zo skla na vaše obľúbené fotografie veľkosti 

10 x 15 cm.

Fotorámik Film 
na výšku CB335986

Fotorámik 
Film 
na šírku
CB335987

Klubová cena à 2,90 €
Bežná cena à 3,90 €

3 CD
2 CD

5 CD
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■ 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. 3. – 30. 4. 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, Knihy Andrea, Francisciho 2, tel.: 047/5423 949
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: 
2–268925–CB201437,CB201432,CB201462
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.
Možnosť úhrady v hotovosti. 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, pokiaľ si ju
 adresát nepríde prevziať. Balíkomaty sú vždy v blízkosti
obchodu s potravinami alebo nákupného centra. Sú do-
stupné 24 hodín denne. Použitie balíkomatu je jednoduché
(podobné obsluhe bankomatu). Notifikáciu o uložení zá-
sielky na vybrané miesto dostanete prostredníctvom SMS.
V súčasnosti môžete využiť na Slovensku 50 balíkomatov
v 28 krajských a okresných mestách. Viac informácií náj-
dete v košíku na www.bux.sk.

POZOR, AKCIA!

Balíkomat – poštovné zdarma

od 1. 3. do 10. 3. 2014

Viac info na www.bux.sk

22-23_Ikar  18.2.2014  11:53  Stránka 23



e

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 14,90 €
12,90€

POZOR! SÚŤAŽ!

VIAC NA SEVERSKEKRIMI.SK

autor
mrazivých 
thrillerov
POLÍCIA
V nemocnici v Osle leží zranený člo-
vek v kóme. Polícia ho prísne stráži
a nikto sa nesmie dozvedieť jeho
meno. V tom istom čase nájdu zabi-
tého policajta na mieste, kde bola
v minulosti spáchaná vražda, ktorú
ne úspešne vyšetroval. Keď k nemu
pribudnú ďalší dvaja zavraždení ko-
legovia, je jasné, že nejde o náhodu.
Všetkých zabili mimoriadne brutál-
nym spôsobom a spájajú ich nevyrie-
šené prípady z minulosti. Kto trestá
políciu za zbabrané vyšetrovania?
viaz., 528 s., 125 x 200
CB202072

10. príbeh s obľúbeným 
inšpektorom Harrym Holem

e e e e

Headhunters
Lovci mozgov
Nič nie je zadarmo.
viaz., 256 s., 125 x 200

CB201520
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Pancierové srdce
Dá sa uniknúť pred vlastnou
minulosťou?
viaz., 512 s., 125 x 200

CB201715
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 13,90 €

Snehuliak
Odhalenie vraha vám vyrazí
dych!
viaz., 376 s., 125 x 200

CB201714
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Spasiteľ
Na tretí deň vstal z mŕtvych.
Aby zabil...
viaz., 416 s., 125 x 200

CB201518
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €
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