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Milí priatelia, čitateľský klub Media klub existuje už od
roku 1996. Počas tohto obdobia si získal priazeň
mnohých z vás, z čoho sa úprimne tešíme.  Obzvlášť

ďakujeme tým, ktorí ste s nami boli od samého začiatku a po-
mohli nám rásť. 
Dnes však čelíme novým výzvam. To, čo v minulosti bolo
 obrovskou novinkou na trhu, v časoch rýchlej internetovej ko-
munikácie stráca svoje opodstatnenie. Aj preto sme vás v zá-
vere minulého roka informovali, že pravidelný tlačený katalóg
vo svojich schránkach viac nenájdete. 

V snahe prispôsobiť sa aktuálnym trendom a zároveň vyjsť v ústrety našim skalným členom,
sme začali pripravovať mesačnú online verziu katalógu Media klubu. Tento však nedokáže
konkurovať rušnému a neustále sa meniacemu tempu na internete.
Aj preto sme sa rozhodli zmeniť našu filozofiu a všetku svoju energiu venovať príprave toho,
čo vám robí skutočnú radosť. Sú to práve rôzne bleskové súťaže, tematické akcie a zľavy,
ktoré sa obmieňajú v kratších, ale častejších intervaloch. To všetko pre vás chystáme na
www.bux.sk a veríme, že aj v budúcnosti naplníme vaše očakávania. Do pozornosti vám
dávame tiež našu literárnu kaviareň BUXcafe.sk, v ktorej nájdete pikošky zo sveta kníh,
kvalitné články, rozhovory a recenzie. Prostredníctvom e-mailu vás i naďalej budeme
 informovať o knižných novinkách a bestselleroch. Samozrejme, všetko v únosnej miere, aby
ste nemali pocit, že vás našimi newslettrami obťažujeme. 
Uvedomujeme si, že pre niektorých z vás má tlačený katalóg stále svoje čaro. Nevylučujeme
ani prípravu jednorazových printových špeciálov, ktorými budeme komunikovať výnimočné
ponuky či dopredaje. Tým z vás, ktorí uprednostňujú nákup v kamenných predajniach, od-
porúčame kníhkupectvá Panta Rhei a ich klubové kútiky. 

S veľkou úctou ďakujeme za všetky spoločné roky. 
Veríme, že pripravované zmeny potešia vás i vašich najbližších.

Ešte viac akcií na www.bux.sk
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Kate Atkinsonová
sa narodila v Yorku (GB). Študovala anglickú literatúru na Dundeeho
univerzite. Spisovateľskú dráhu odštartovala krátkymi poviedkami,
uverejnenými v časopisoch. V roku 2013 vydala netradične koncipo-
vané dielo Život po živote, ktoré zožalo samé pochvalné kritiky a viaceré
významné ocenenia, napr. Costa Book Award za rok 2013.

Počas snehovej fujavice v roku 1910 sa v Anglicku narodí dievčatko Ursula,
ale zomiera, prv než sa stihne poriadne nadýchnuť. V rovnaký večer roku
1910 sa to isté dievča narodí opäť a tentoraz prežije, no smrť si ju zanedlho
počká a cyklus sa zopakuje. Ursula prežíva svoj život nanovo, vždy o niečo
dlhšie, vždy s iným tragickým koncom. Zakaždým sa ocitá na začiatku,
 obdarená šancou vyhnúť sa fatálnym chybám. Ursula si na predošlé životy
nespomína, no silné déjà vu, predtucha prichádzajúceho nešťastia sú varo-
vaním pred nástrahami, ktoré sa jej kedysi stali osudné. Stačí zdanlivo bez-
významný krok a všetko sa môže vyvinúť inak. Čím častejšie prežíva tie isté
momenty nanovo, tým sú spomienky konkrétnejšie a šanca na dokonalý ži-
vot väčšia. Dá sa však vyvarovať všetkých chýb? Dá sa zachrániť svet pred
jeho nevyhnutným osudom?

dÁ sa zachrÁniť svet pred Jeho
nevyhnutnýM osudoM?

ZIVOT PO ZIVOTEˇ ˇ

Ochutnávka ❝
Naše hodnotenie

Vaša klubová cena:         13,90 €Bežná cena: 17,90 €

hit mEsiaca 3

Aké by to bolo dostať od osudu druhú šancu? A potom tretiu?
Čo ak by ste mali nekonečný počet možností, ako prežiť svoj život?
A ako by sa vyvinul náš život, keby sa veci, udalosti, rozhodnutia, 
ktoré sme urobili, stali inak?



čiErny humor, napätiE, akcia 4

Shane Kuhn
je spisovateľ a filmár s vyše dvadsaťročnými skúsenosťami v zábavnom
a reklamnom priemysle. Písal scenáre k filmom pre Universal, Para-
mount, Sony, Fox a Lionsgate. Pracoval v reklamnom priemysle ako
copywriter, kreatívny riaditeľ, režisér a producent videospotov pre nie-
koľko známych značiek a charitatívnych organizácií. Zabi svojho šéfa
je jeho prvý román.

john Lago je nájomný vrah, najlepší vo fachu. jeho terčom sú skorumpovaní
vysokopostavení manažéri z najvýznamnejších firiem, ktorých likviduje ra-
finovaným spôsobom: zamestná sa ako stážista, infiltruje sa na najvyššie mies-
ta korporácie a odpraví, koho treba. Hračka. Stážisti sú totiž neviditeľní.
V tom spočíva tajomstvo siete atentátnikov zastrešených fiktívnou personál-
nou agentúrou s názvom Ľudské zdroje, a. s. Mladí chalani v lacných oblekoch
neurčitej farby tak nepozorovane odstraňujú šéfov firiem, ktorí by si na mená
svojich vrahov nespomenuli, ani keby od toho závisel ich život.
john Lago práve dosiahol dôchodkový vek nájomných vrahov – dvadsaťpäť
rokov – a chystá sa na poslednú úlohu. je stážistom v prestížnej manhattan-
skej advokátskej kancelárii, kde osemdesiat hodín týždenne varí kávu, zdvíha
telefóny, nadáva na kopírku, skrátka robí všetko, na čo sú ostatní zamestnanci
príliš leniví. Lagovým cieľom je jeden z trojice majiteľov. john sa tak púšťa
do šialenej jazdy, keď musí čeliť najdrsnejšiemu konkurentovi, aký sa mu
v kariére postavil do cesty: agentke FBI.

ak chcete prežiť,
Musíte to urobiť.
zlyhanie Je neprípustné!

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

ZABI SVOJHO ŠÉFA

Ochutnávka ❝
Naše hodnotenie

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

Ak máte teraz výčitky, nevadí, je to prirodzené. Zabíjanie ľudí je
priam modelový príklad, kedy má mať človek výčitky. Ak si naliehavo
kladiete otázky, či sa nebudete cítiť zle, nestratíte nervy, nebudete žiť
v neustálom strachu, prípadne či nebude chcieť pripraviť o život seba,
mám strohú odpoveď: budete. Splnia sa vaše najhoršie nočné mory 
a budú oveľa horšie, než by ste si ich dokázali predstaviť. Buď sa s tým
vyrovnáte, alebo sa budete naveky triasť ako huspenina. Tak či onak,
nikto vám nemôže nič vyčítať.

❞

❝

© Sasha Gulish
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Jo Nesbø
patrí medzi najprekladanejších autorov na svete.
Jeho knihy vyšli vo vyše 40 jazykoch. Autor strá-
vil dva mesiace v Bangkoku, aby lepšie pochopil
zvrátený svet drogových dílerov, fungovanie sex-
priemyslu a obchodu s detskou pornografiou.
Výsledkom je opäť mrazivý príbeh plný napätia
a nečakaných zvratov.

V Bangkoku nájdu zavraždeného nórskeho veľvyslanca v ajsku. V chrbte má
zapichnutý nôž a v taške fotografie s detským pornom. Keďže veľvyslanec udržia-
val blízky kontakt s nórskym premiérom, na ministerstve zahraničia sa šíri pa-
nika. Ako čo najskôr zabrániť politickému škandálu? Harry Hole nasadá do lie-
tadla s jasným zadaním: prípad vyriešiť, no veľmi sa nemiešať do tejto ošemetnej
záležitosti. Harry sa však nedá zmanipulovať a hneď sa so svojou thajskou kole-
gyňou púšťa do vyšetrovania. Čoskoro sa ukáže, že nejde len o náhodnú vraždu.
Za stenami sa totiž niečo hmýri a šramotí. Niečo, čo neznáša denné svetlo.

a teraz budete Mať sériu koMpletnú!

ŠVÁBY

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

druhá časť krimisériE s harrym holEm 5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Headhunters – Lovci mozgov

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 10,90 €
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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.

Keď Mike Dormer zamieri z Londýna do malého prímorského mestečka
v Austrálii, aby v známom útočisku veľrýb vybudoval prvotriedne turistické
letovisko, neočakáva žiadne komplikácie. je to len ďalší obchod. Uhladený
Angličan v drahom obleku sa ubytuje v spustnutom hoteli, ktorý vlastní Liza
McCullenová, neter legendárnej lovkyne žralokov. Ich svety sa zrazia. Mladý
biznisman je odhodlaný uspieť za každú cenu, no nechce zraniť Lizu, pre
ktorú je Strieborný záliv celým jej životom. Skrotí nádherné, pokojné miesto
Mikove žraločie ambície?
Ako blízko sa vôbec môžete dostať, než zničíte to, čo máte radi?

naJroMantickeJŠia autorka
súČasnosti

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

Ochutnávka ❝

Vaša klubová cena:            9,90 €Bežná cena: 12,90 €
10,90 €

13,90 €

10,90 €
13,90 €

K O M P L E T

28,70 €

jojo Moyesová
3 knihy40,70 €



Ďalší vzrušujúci príbeh z populárnej trilógie
o troch princeznách. Na ceste zo Škótska pre-
padnú koč princeznej Mercedes neznámi mu-
ži. Zachráni sa iba ona a po dlhom blúdení le-
som požiada o pomoc v hostinci. je bez
peňazí, otrhaná a špinavá, preto jej rozpráva-
niu nik neverí. V tom čase sa v hostinci zasta-

ví i Daniel MacKinnon, ktorý sa po rokoch
vracia na svoj statok. Keď ho Mercedes požia-
da o pomoc, podujme sa, že ju dopraví do
Londýna. Prenasledovatelia sú im v pätách,
no princezná musí čeliť ešte jednému nebez-
pečenstvu – zakázanej vášni, ktorá vzplanie
medzi ňou a Danielom...

Princezná a horal

Vaša klubová cena:             7,90 €Bežná cena: 9,95 €

Naše hodnotenie

www.bux.sk – KNIHY, KTORÝMI ŽIjETE

romantické čítaniE prE žEny 7

Kyle zomrel. A druhý človek, ktorý zomrel s ním,
som bola ja. Colton ma nenaučil, ako mám žiť.
Nevyliečil moju bolesť. Neurobil zázrak, aby
som sa pozviechala. Naučil ma, ako to musí pre-
bolieť a že človek sa nemusí vždy cítiť dobre. Na-
učil ma, ako to prekonať.
Osemnásťročná Nell Hawthornová sa zaľúbila
do svojho dlhoročného priateľa z detstva Kyla
Callowaya. Ich mladá láska je krásna a budúc-
nosť je plná prísľubov. Potom však Kyle tragic-
ky zahynie a Nell to navždy zmení. Na pohrebe

sa prvý raz stretne s Kylovým starším bratom
Coltonom. Obaja sa prebíjajú životom, ako
najlepšie vedia. Asi o rok sa ich cesty znova
skrížia v New Yorku. Colton pochopí, že Nell
sa ešte vždy nezmierila s Kylovou smrťou. Ešte
vždy v nej tlela bolesť, pocit viny a ľútosť. Vie,
že by sa do toho nemal starať, ale nemôže si
pomôcť. Cestu k sebe nenájdu ľahko a obaja
majú svoje tajomstvá. Spolu sa však naučia,
ako prekonať bolesť a ako zaceliť staré rany.
Zistia, aké dôležité je odpúšťanie.

byť silný znaMenÁ nauČiť
sa žiť aJ napriek bolesti

zakÁzanÁ vÁŠeň, ktorÁ splanie

Strácam sa v TEBE

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

Ochutnávka ❝



najobľúbEnEjšia slovEnská autorka 8

Táňa Keleová-Vasilková
sa narodila v Chomutove, v mestečku v severných Čechách. Od svojich štyroch rokov žije v Bratislave. Vyštudovala žurna-
listiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, potom pracovala vo viacerých časopisoch. Od roku 1994 sa venuje písaniu
románov. Žije s manželom, tromi deťmi a bobtailom Barou striedavo na sídlisku v Devínskej Novej Vsi a v chalúpke na
myjavských kopaniciach.
Najobľúbenejšia a najpredávanejšia slovenská spisovateľka vydala už viac ako dvadsaťpäť kníh a ich predaj presiahol ne-
uveriteľných milión kusov. Záujem o jej príbehy neutícha ani po rokoch. Jej prvotina vyšla v náklade päťsto kusov, dnes sa
z každej jej knihy predajú desaťtisíce výtlačkov. Okrem iných ocenení dostala aj dve ceny Panta Rhei Awards – ako najpre-
dávanejšia autorka a za najpredávanejšiu knihu roka 2012.

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

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

10,90 €

8,50 €
10,90 €

Iva, Diana, Michaela a Martina sú nerozlučné priateľky zo školských lavíc.
Okrem spoločných zážitkov ich spájajú problémy mnohých súčasných žien
okolo tridsiatky: partnerské vzťahy, deti, práca, nenaplnené sny a nádeje, ne-
očakávané životné situácie, s ktorými sa musí každá vyrovnať po svojom.
Nové vydanie.

„Bez písania si neviem život ani predstaviť. Je to niečo také dôležité ako
moja rodina, moje deti, môj manžel a láska.“

K O M P L E T

22,70 €

Manželky + Srdce
v tme + Modrý dom32,70 €
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tEší ma, pán radič! 9

Rasťo Piško
Herec, humorista a spisovateľ. Dlhoročný priateľ a spolupracovník Sta-
nislava Radiča, ktorý ho objavil pre rozhlas a televíziu. Spolu s Miro-
slavom Nogom, Štefanom Skrúcaným a Jarom Filipom tvorili základnú
päticu populárneho rozhlasového zábavníka Apropo a televíznych ka-
baretov Apropo TV a Telecvoking.

Osud tých, ktorí si dobrovoľne vybrali život v gete podceňovaného humoru,
je často nespravodlivý. Šašovia a klauni, ktorí nás zabávajú, sa iba zriedka
dostanú do panteónu veľkých osobností. Zostávajú však v srdciach svojho
publika. Lebo darmo, humor je večný a ľudia ho potrebujú ako kyslík. Bez
neho sa nedá na tomto svete slušne žiť. „Mať charakter, znamená ostať na
nohách vo svete postavenom na hlavu,“ napísal v jednom aforizme Stano
Radič. Zrejme vedel, o čom a o akej dobe hovorí. Svojím humorom a posto-
jom sa pokúšal ten náš čudný svet aspoň trochu napraviť. Postaviť ho opäť
na nohy. Bola to šťastná terapia, lebo liečba humorom má svoje veľké výhody.
Ak sa aj nepodarí, sranda zostáva!
Táto kniha je spomienkou na Stanislava Radiča (1955 – 2005), sociológa,
rozhlasového redaktora, scenáristu, dramatika, aforistu, glosátora a predo-
všetkým skvelého človeka, ktorý nám veľmi chýba.

Mať charakter, znaMenÁ ostať
na nohÁch vo svete postavenoM
na hlavu

STANO radič
MAJSTER NENÁPADNEJ POINTY

Ochutnávka ❝

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

Ak sa raz vyčerpá všetok papier, byrokrati tomu neuveria, kým to
nedostanú na papieri.
Tí, čo idú hlavou proti múru, aspoň ukážu, kde ten múr je.
V matematike riešime úlohy hľadaním neznámych – v živote hľadaním
známych.
Aj ľudí, ktorých celý život zahŕňajú priazňou, zahrnú nakoniec zemou.

❞

❝



Naše hodnotenie

na toto stE čakali! 10

Tridsiatnik Daniel, informatik, v celkom všed-
ný víkendový deň nechtiac skríži cestu veľké-
mu SUV a dostáva sa do konfliktu s egocen-
trickým majiteľom auta. Daniel utŕži niekoľko
presne mierených úderov a skončí na pohoto-

vosti. Verí v spravodlivosť, a preto ide incident
ohlásiť na políciu. To však nemal robiť. Podlia-
tiny zmizli, ale následky udalosti sa stupňujú
natoľko, že jeho existencia je ohrozená. jedo-
vaté chápadlá podsvetia totiž siahajú všade...

napínavý triler
o boJi hackerov 
s Mafiou

Trailer ku knihe 

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

Čakanie bolo až bolestivo dlhé, ale už sa končí!
Po štyroch rokoch si pre nás juraj Červenák
pripravil ďalšie pokračovanie dobrodružstiev
kapitána Báthoryho. Na scénu sa tak opäť do-
stáva slávny vojak, básnik a dobrodruh, ktorý
na pozadí jedného z najkrvavejších konfliktov,
aké na našom území prebehli, pátra po svojom
unesenom synovi. 

Leto 1663. Osmanská ríša siaha až po Dunaj.
Mierové rokovania zlyhali a k pohraničnému
Ostrihomu prichádza obrovské turecké vojsko
pod velením samotného veľkovezíra. V ceste
mu stojí moderná, dokonale vyzbrojená hor-
nouhorská pevnosť Újvár – Nové Zámky.
Odolá Báthory výzve, aby sa pripojil k obrane
vlasti a celého kresťanského sveta?

naJpopulÁrneJŠí slovenský fantasy autor

Vaša klubová cena:          11,90 €Bežná cena: 14,95 €

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž



Technický pokrok a rýchle napredovanie eu-
rópskej civilizácie konečne vyústili do splnenia
večného sna ľudstva – vďaka genetickým zása-
hom človek oklamal starnutie a stal sa ne-
smrteľným. Ale má to aj svoju odvrátenú stra-
nu. Európu postihlo preľudnenie. Priestoru na
život je málo, lesy či lúky sú už len dávnou spo-
mienkou. Na každom kroku stoja gigantické

mrakodrapy, vystavané na základoch európ-
skych miest. Situáciu s preľudnením preto treba
podriadiť prísnej kontrole. Strana nesmrteľnos-
ti, jediná vládnuca strana, prichádza s riešením
a zavádza Zákon voľby. Z najzákladnejšieho in-
štinktu človeka – plodenia a zachovania vlast-
ného rodu – sa stáva najťažší zločin a ľudí, ktorí
sa odvážia splodiť dieťa, potrestajú.

Výskumná loď objavila pri pobreží Antarktídy
záhadnú štruktúru pochovanú hlboko v ľadov-
ci. Bola tam celé tisícky rokov, a nie je ľudským
výtvorom. Immari si myslia, že vedia, čo to je,
ale nechcú nič riskovať. Nadišiel čas, aby zrea-
lizovali svoj veľký plán: ľudstvo sa musí buď
ďalej vyvíjať, alebo v krátkom čase zahynúť.
Doktorke Kate Warnerovej sa podaril nečaka-

ný objav: liek na autizmus. Alebo si to aspoň
myslí. No netuší, že to, čo objavila, je v skutoč-
nosti oveľa nebezpečnejšie. jej výskum by mo-
hol prepísať ľudské dejiny a naštartovať ďalšiu
fázu ľudskej evolúcie. Kate a agent David sa
pustili do pretekov s časom, aby odhalili glo-
bálne sprisahanie a zistili pravdu o tajomnom
géne Atlantídy... a ľudského pôvodu.

od autora bestsellerov 
Metro 2033 a Metro 2034

provokatívny technotriler

TAJOMNÝ GÉN ATLANTÍDY

Ochutnávka ❝
Naše hodnotenie

Vaša klubová cena:         13,50 €Bežná cena: 16,90 €

Vaša klubová cena:         10,30 €Bežná cena: 12,90 €

Ochutnávka ❝

www.bux.sk – KNIHY, KTORÝMI ŽIjETE

špičkové sci-fi 11



Príbeh tuláka Franka Chambersa, krásnej Co-
ry a jej manžela Nicka vyvolal vo svojej dobe
(1934) búrlivé reakcie. Niektorí knihu ostro
odsúdili a dokonca zakázali pre priveľmi ero-
tický a násilnícky obsah, no čitatelia zjavne za-
stávali iný názor, lebo Poštár zvoní vždy dva-

krát sa stal výnimočne úspešným bestsellerom
a dodnes patrí medzi klasické diela svetovej li-
teratúry. Román o láske a vášni, nenávisti
a vražde mnohí poznajú v sfilmovanej podobe
s vynikajúcim jackom Nicholsonom a jessicou
Langeovou z roku 1981.

nestoJte v lÁske dvoM  ľuďoM. aJ keby ste
boli  partneroM Jedného z nich!

POŠTÁR ZVONÍ VŽDY
DVAKRÁT

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

Ochutnávka ❝

svEtoví vElikáni klasickEj litEratúry 12

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

Najdlhší Hemingwayov román Komu zvonia
do hrobu (1940) je kronikou troch dní života
amerického lektora španielčiny Roberta jorda-
na, ktorý prichádza ako dobrovoľník do Špa-
nielska v čase občianskej vojny bojovať proti
Francovmu fašistickému režimu. Pripojí sa
k partizánskej jednotke, ktorá mu pomáha vy-

hodiť do vzduchu strategicky významný most.
Robert splní svoju úlohu, hoci ju považuje za
nezmyselnú. Medzi partizánmi spozná mladú
Mariu, dievča, ktoré vojna obrala o rodičov
a ktoré neuniklo týraniu. Medzi mladými ľuď-
mi čoskoro vznikne láska. Čas jej trvania je ob-
medzený, preto je intenzívna a vášnivá...

... a preto sa nikdy nepýtaJ, koMu zvonia
do hrobu;  zvonia tebe.

KOMU ZVONIA
DO HROBU

Ochutnávka ❝

Vaša klubová cena:         13,90 €Bežná cena: 17,90 €



www.bux.sk – KNIHY, KTORÝMI ŽIjETE

dojímavé a citlivé 13

Eva Slonimová
sa narodila v roku 1931 v Bratislave ako druhé dieťa z desiatich rodičom Eugenovi
Weissovi a Margaret Weissovej, rodenej Kerpelovej. Spolu s ostatnými súrodencami
aj bratancami a sesternicami vyrastala v prísne ortodoxnom židovskom prostredí, kde
sa kládol dôraz na vzdelanie. Po vzniku slovenského štátu v roku 1939 bola Evina ro-
dina nútená rozdeliť sa a ukryť, aby sa jej členovia vyhli neskorším deportáciám. Evu
aj jej mladšiu sestru Martu však v roku 1944 chytili a poslali do Osvienčimu. Okrem
jednej sestry všetci Evini najbližší príbuzní prežili vojnu a v roku 1948 sa usadili v au-
strálskom Melbourne. V roku 1953 sa Eva vydala za Bena Slonima, s ktorým má päť
detí (a dnes už aj veľa vnúčat a pravnúčat). Splnila si želanie – znova vzkriesila to,
o čo prišla v Európe.

Detstvo Evy Weissovej-Slonimovej, rodenej Bratislavčanky, poznačila druhá
svetová vojna, počas ktorej prenasledovanie Židov v Európe dosiahlo oblud-
né rozmery. Evini rodičia pripravili pre svoje deti úkryty, no sotva trinásť -
ročná Eva a jej mladšia sestra Marta nakoniec neunikli deportáciám, chytili
ich nitrianski gardisti a poslali do Osvienčimu.
V spomienkovej knihe autorka opisuje hrôzy prežité v koncentračnom tá-
bore Osvienčim-Brzezinka, kde bola nielen svedkom nespočetných surovostí
a násilia, ale na vlastnej koži zažila mučenie, neľudské zaobchádzanie aj me-
dicínske pokusy neslávne známeho doktora Mengeleho. V roku 1945 po
oslobodení Osvienčimu sovietskou armádou Eva a Marta samy museli prejsť
kus vojnou zničenej Európy, aby sa dostali späť do rodnej Bratislavy a stretli
sa s rodičmi a súrodencami.
V spomienkach Evy Weissovej-Slonimovej sa prelína dojímavá nevinnosť
dievčaťa s múdrosťou vyše osemdesiatročnej ženy. Kniha Dívaj sa na hviezdy
dokazuje, že človek je schopný prežiť aj vystavený nepredstaviteľnému peklu.
Zároveň je vyvrcholením celoživotnej angažovanosti Evy Weissovej-Sloni-
movej v jej úsilí informovať verejnosť o holokauste a udržiavať pamiatku na
tých, ktorí ho neprežili.

spoMienky dieťaťa,
ktoré prežilo holokaust

Ochutnávka ❝
Naše hodnotenie

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



dEtEktívky 14

Ďalšia skvelá detektívka z dostihového pro-
stredia. Keď počas pretekov v Cheltenhame
bývalý tréner Matthew Unwin zavraždí book-
makera, detektív Britskej dostihovej komisie
jeff Hinkley si kladie otázku, či tento brutálny
čin nesúvisí s dopovaním koní v Unwinovej
stajni. Krátko nato sa začnú množiť prípady

pozitívnych testov koní a k zodpovednosti sa
prihlási neznámy, skrývajúci sa za prezývku
Leonardo. Za svoje mlčanie žiada päť miliónov
libier, inak zverejní škandalózne informácie
o dopingu, ktoré by mohli úplne zničiť dosti-
hový šport v Británii...

Pútavo vyrozprávaný príbeh dvoch mužov –
ľavobočka chudobného poľského šľachtica
a syna bohatého bostonského bankára. Naro-
dili sa v jeden deň na rozličných miestach ze-
megule a ich diametrálne odlišné osudy sa
v dospelosti záhadne spojili a preplietli. Obaja
boli mimoriadne bystrí, ambiciózni a pracovi-

tí, lenže nenávisť, ktorá medzi nimi rástla, ne-
priaznivo ovplyvňovala ich pracovný aj sú-
kromný život. Toto nepriateľstvo na život a na
smrť akoby nemohla obmäkčiť ani úprimná
láska, ktorá sa ich bytostne dotýka. Do deja
dramaticky vstúpia aj ich potomkovia – ábe-
lova dcéra a Kainov syn.

„svieže a fascinuJúce Čítanie...
felix francis robí svoJíM vydieraČoM 
Česť rodinneJ tradícii.“

Washington Times

„neprekonateľný roMÁn
o súrodeneckeJ rivalite.“

svetoznámy spisovateľ Dan Brown

Ochutnávka ❝
Naše hodnotenie

Vaša klubová cena:             7,90 €Bežná cena: 9,95 €

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

Ochutnávka ❝
Naše hodnotenie

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž



zaujímavosti a odhalEnia 15

Žijeme v dobe, keď čoraz silnejšie zaznievajú
hlasy, ktoré vravia, že kresťanstvo v Európe
stráca na sile, autorite aj význame. Mnohí si
myslia, že kresťanské učenie už nemá dnešné-
mu človeku čo ponúknuť, pretože zaspalo do-
bu a nereflektuje na aktuálne každodenné pro-
blémy. je to však naozaj pravda? Stratilo učenie
ježiša v dnešnej dobe svoje opodstatnenie? Na
túto otázku sa snaží nájsť odpoveď známy

právnik a spisovateľ David Limbaugh. Na svo-
jej fascinujúcej intelektuálnej ceste skúma, bá-
da, argumentuje, overuje a analyzuje. Pod ťar-
chou logických argumentov sa nakoniec, pred
očami čitateľa, mení zo skeptického právnika
na ježišovho obdivovateľa. Ste zvedaví, aké zá-
sadné a rozhodujúce argumenty zlomili aj ta-
kého ostrieľaného a logicky uvažujúceho práv-
nika, akým je David Limbaugh?

Ľudstvo sa v priebehu histórie postaralo
o vznik rôznych artefaktov. Od dôb ohrom-
ných egyptských pyramíd, mýtickej Babylon-
skej veže či znepokojujúcej a dokonale krásnej
krištáľovej lebky až po Enigmu z minulého sto-
ročia vytvárali ľudia diela, ktoré im mali umož-

niť kontakt s neznámymi silami. Vo voľnom
pokračovaní knihy Tajomné stopy ľudstva vám
odhalíme ďalšie záhady a neobjasnené odkazy,
ktoré v nás už stovky, ba tisíce rokov prebúdza-
jú zvedavosť. Vydajte sa s nami dešifrovať zá-
hadné odkazy ľudstva.

aké arguMenty zloMili  skeptického
prÁvnika?

odhaľte a deŠifruJte taJoMstvÁ!

Ochutnávka ❝

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

Vaša klubová cena:         12,40 €Bežná cena: 15,50 €

Ochutnávka ❝

www.bux.sk – KNIHY, KTORÝMI ŽIjETE
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Tish Jettová
Ako redaktorku amerického módneho časopisu ju vyslali na dva roky
do Paríža. Keď sa jej skončila zmluva, nevrátila sa do Spojených štátov,
ale zostala žiť vo Francúzsku, vydala sa za Francúza a ako novinárka
na voľnej nohe píše články do rozličných časopisov. Je autorkou popu-
lárneho blogu A Femme d’un certain age (Francúzka v istom veku).

No a čo, ak sme číslo štyridsať videli naposledy na tachometri! Ç’est la vie.
Taký je život.
O čísla vôbec nejde. A nik to nevie lepšie ako Francúzky. Ak chceme mať
krásny život, dôležitý je štýl, jednoduchosť, inteligencia a veľkorysosť. Ide
o jedinečnú zmes realizmu a joie de vivre, radosti zo života. Život je kompli-
kovaný a problematický, no neznamená to, že sa z neho nemožno tešiť.
Keď si prečítate knihu Navždy šik, zmeníte názor na vek, krásu, prepych
a štýl. Spolu sa pustíme do výmenného kultúrneho programu zameraného
na životný štýl so ženami, ktoré sú majsterky v tom, ako navždy vyzerať vy-
nikajúco – s Francúzkami v istom veku.
Francúzky zdôrazňujú svoje silné stránky a zriedka (alebo skôr nikdy) ne-
hovoria o obavách, omyloch, chybách a nedostatkoch. Pretože vo Francúz -
sku nemá krása, štýl, elegancia a šarm dátum exspirácie!

ŠlabikÁr krÁsy, kniha o toM, 
ako starnúť po francúzsky –
graciózne a Štýlovo.

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

Ochutnávka ❝

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



poradcovia, zdraviE 17

Využite prístupy holistickej medicíny k zníže-
niu krvného tlaku. Klasické liečby hypertenzie
často zlyhávajú – a to práve preto, že lekári ne-
berú do úvahy všetky okolnosti pacientovho
stavu. Ide to však aj inak! Čitateľ sa najprv do-
zvie, z čoho vysoký tlak má. Môže ísť o hyper-
tenziu zo stresu, z tráviacich problémov alebo
z „chaosu“. Nasleduje praktická časť knihy, kto-

rá ponúka riešenia priamo na pacientov pro-
blém. Kniha Znižovanie krvného tlaku je
o zdravom životnom štýle, ktorý zahŕňa aj po-
hyb, výživu, starostlivosť o telo aj dušu. Príbe-
hy úspechov rôznych pacientov povzbudia či-
tateľov, aby aj oni dokázali zmeniť svoj život
a znížiť svoj vysoký krvný tlak! Zdravý spôsob
života je dôležitejší než lieky.

jednoducho si prelepiť boľavé miesto – fungu-
je to? áno, s japonským spôsobom liečby Ki-
nesio Taping, ktorý sa využíva najmä pri zra-
neniach športovcov. je však účinný aj pre
ostatné problémy, pri bolestiach pohybového
aparátu a svalov. Prúžky, s ktorými sa „tejpuje“
sú vysoko elastické, priedušné a neobmedzujú

pohyb. Koža je nimi pri každom pohybe jem-
ne masírovaná, stimulujú krvný a lymfatický
obeh, podporujú kĺby a upravujú svaly. 
Taping pomáha pri ortopedických problé-
moch, uvoľňuje napätie chrbta a šije, je však
účinný aj pri iných ťažkostiach, ako sú migréna
či menštruačné bolesti.

len to Jednoducho vyskúŠaJte!

prelepte si bolesť

znižovanie
krvného tlaku

Ochutnávka ❝
Naše hodnotenie

Vaša klubová cena:            8,70 €Bežná cena: 10,90 €

Vaša klubová cena:            8,70 €Bežná cena: 10,90 €

Ochutnávka ❝
Naše hodnotenie

www.bux.sk – KNIHY, KTORÝMI ŽIjETE
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Holly Blacková a Cassandra Clarová
sa prvý raz stretli pred vyše desiatimi rokmi. Odvtedy sú z nich dobré pria-
teľky. Okrem iného ich spája láska k fantastike. Magistérium je výsledok ich
nápadu spojiť sily a napísať vlastný príbeh o hrdinoch a zloduchoch, o dobre
a zle a o tom, čo sa stane, keď je človek proti svojej vôli vyvolený.

Dvanásťročný Callum Hunt odmalička vie, že ak by sa niekedy zaplietol
s mágiou, znamenalo by to preňho smrteľné nebezpečenstvo. Keď dostane
pozvánku na vstupnú „železnú“ skúšku do magistéria, tajomnej čarodejníc-
kej školy, rozhodne sa za každú cenu neuspieť. Lenže majster Rufus si ho na-
priek tomu vyberie za učňa. A tak chlapec prichádza do školy v podzemných
jaskyniach, na miesto s magickou, ale aj zlovestnou históriou a neistou bu-
dúcnosťou. Žiakov tu učia čarovať a je to celkom zábavné, lenže zároveň ich
pripravujú na to, že raz možno budú musieť zachraňovať svet pred Nepria-
teľom smrti. Call sa prvý raz v živote necíti ako čudák a dokonca verí, že si
v magistériu nájde priateľov. Lenže železná skúška je iba začiatok a to naj-
ťažšie ho ešte len čaká.
Železná skúška je prvá kniha z celosvetovo úspešnej série Magistérium.

Oheň chce horieť.
Voda chce plynúť.

Vzduch chce stúpať.
Zem chce spájať.

Chaos chce pohlcovať.

A Call chce žiť.

naJúžasneJŠie Magické
 dobrodružstvo od Čias 
harryho pottera!

Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

  

Ochutnávka ❝

Vaša klubová cena:            9,90 €Bežná cena: 12,90 €
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Nathanovi v žilách koluje dvojaká krv. Splode-
ný zo zakázanej lásky medzi bielou čarodejni-
cou a najkrutejším a najmocnejším čiernym
čarodejníkom uniká pred celým svetom. Mal
radšej zomrieť pri narodení, ako si to želala ra-
da Bielych čarodejníc. Nechceného polovičia-
ka čaká krutý osud. Ako štvaná zver bude žiť
až do svojich sedemnástych narodenín. Vtedy

sa rozhodne, na ktorú stranu skutočne patrí.
Pod jednou podmienkou. Musí prijať tri dary
a napiť sa krvi svojho predka, inak ho čaká
smrť. Nathanova matka si však siahla na život
a o otcovi už dlhé roky nik nepočul. Nezostáva
mu nič iné, len sa pokúsiť o nemožné – nájsť
najobávanejšieho čierneho čarodejníka na sve-
te. Ale ako, keď nemôže veriť ani svojej láske?

Vo svete smrteľníkov žijú dva znepriatelené
tábory čarodejníkov, čiernych a bielych.
O svoje miesto na život medzi nimi bojuje se-
demnásťročný Nathan, všetkými nenávidený
pre svoj pôvod. je nemanželským synom Mar-
cusa, najmocnejšieho a najukrutnejšieho ča-
rodejníka na svete, a jediný, kto ho dokáže po-
raziť. Nathan získal od otca vzácny dar,
magickú schopnosť, ale ak sa ju nenaučí ovlá-

dať, vystaví sa veľkému nebezpečenstvu. Za
pätami má lovcov a tí sa nezastavia pred ni-
čím. Chcú ho chytiť a donútiť otca zabiť. Hoci
je Marcus stelesnením zla, Nathan mu vďačí
za život. Nikdy sa proti nemu nepostaví. Len-
že ak to neurobí, na svoju lásku Annelise mô-
že zabudnúť. jej život sa dá zachrániť len vý-
menou za Marcusovo srdce. Nathan sa tak
ocitá v neriešiteľnej situácii.

strhuJúce dobrodružstvo
nový knižný fenoMén

HALF BAD
POLOZLÝ

HALF WILD
POLODIVÝ

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

Vaša klubová cena:             7,90 €Bežná cena: 11,90 €

Ochutnávka ❝

www.bux.sk – KNIHY, KTORÝMI ŽIjETE

Trailer ku knihe 

K O M P L E T

14,80 €

Half Wild
+ Half Bad24,80 €
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Anjeli a démoni
Bežná cena 12,90 €

Da Vinciho kód
Bežná cena 12,90 €

Inferno – Peklo
Bežná cena 15,90 €

Zázrak (brož. väzba)
Bežná cena 9,90 €

Hrdina (viaz. väzba)
Bežná cena 13,90 €

Myšlienky na každý deň
(viaz. väzba)
Bežná cena 11,90 €

Chyť ma
Bežná cena 12,90 €

Milujem ťa viac
Bežná cena 12,90 €

Ničoho sa neboj
Bežná cena 13,90 €

Dvaja talianski gurmáni
Bežná cena 19,90 €

Dvaja talianski gurmáni
ochutnávajú Taliansko
Bežná cena 19,90 €

Ľavá ruka Boha
Bežná cena 12,90 €

Posledné štyri istoty
Bežná cena 12,90 €

Pod krídlami smrti
Bežná cena 12,90 €

Svetové bestsellery | Vynikajúci autori | Nezabudnuteľný zážitok

3x Dan Brown

3x Lisa Gardnerová

3x Paul Hoffman

2x Antonio Carluccio
a Gennaro Contaldo

3x Rhonda Byrne
ušetríte až 16,70 €

ušetríte až 14,80 €

ušetríte až 14,70 €

ušetríte až 13,70 €

ušetríte až 10,70 €

SKVE  

my o   

jeD   
Doplňt      



Ponuka z tejto dvojstrany platí len do vypredania zásob!

skutočný sviatok prE všEtkých čitatEľov 21

Muži, ktorí nenávidia ženy
Bežná cena 12,90 €

Dievča, ktoré sa hralo s ohňom
Bežná cena 12,90 €

Vzdušný zámok, ktorý vybuchol
Bežná cena 12,90 €

Beznádejná (viaz. väzba)
Bežná cena 12,90 €

Stratená nádej (viaz. väzba)
Bežná cena 12,90 €

Život jedna báseň (brož. väzba)
Bežná cena 9,90 €

Tisíc žiarivých sĺnk
Bežná cena 10,95 €

Majster šarkanov
Bežná cena 10,92 €

A hory odpovedali ozvenou
Bežná cena 13,90 €

Citadela (viaz. väzba)
Bežná cena 16,90 €

Hrobka (brož. väzba)
Bežná cena 9,90 €

Labyrint (brož. väzba)
Bežná cena 9,90 €

Jedine s ním
Bežná cena 13,90 €

Sama sebou
Bežná cena 13,90 €

Keby som bola tebou
Bežná cena 12,90 €

3x Kate Mossová
3x Lisa Renee 

Jonesová

3x Colleen Hooverová 3x Khaled Hosseini

3x Stieg Larsson

ušetríte až 13,70 €

ušetríte až 11,70 € ušetríte až 15,70 €

ELÉ CENY

ušetríte až 10,70 € ušetríte až 10,77 €

 oslavujeme, vy získavate

každý za

Dinečné knižné komplety
te si svoju knižnicu svetovými Bestsellermi

25€
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Autori | Recenzie | Akciové ceny | Kniha dňa | Súťaž

9,90 € 12,90 € 9,90 € 12,90 €

9,90 € 12,90 €

10,90 € 13,90 €

12,50 € 15,90 €

JENNIFER PROBSTOVÁ
hľadaNIE VyTúžENéhO dňa

HARLAN COBEN

9,90 € 13,90 €

JOHN GREEN

ELIZABETH LITTLOVÁ



ak váš nákup cEz WWW.buX.sk prEsiahnE 40 €, poštovné nEplatítE!
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■ Platobné a obchodné podmienky, expedičný poplatok
Ak si nezvolíte inú formu platby, objednané tituly vám pošleme na dobierku. Všetky objednávky s mobilným kon-
taktom posielame kuriérskou spoločnosťou IN TIME, bez mobilného kontaktu Slovenskou poštou. Cena za doru-
čenie je v obidvoch prípadoch rovnaká. Kuriérska spoločnosť doručuje zásielky spravidla nasledujúci pracovný
deň po tom, ako ich prevezme v našom expedičnom stredisku, Slovenská pošta má na doručenie 3 nasledujúce
pracovné dni po prevzatí zásielky.
■ Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy
1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s vý-
nimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy 
jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na tieto kontakty: 
IKAR, a.s., Kukuričná 13, P.O. Box 92, 830 08 Bratislava, telefón: +421-2-49104341, fax: +421-2-49104350,
reklamacie@ikar.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý dostanete
spolu s tovarom. Ako číslo zmluvy uveďte, prosím, číslo dodacieho listu.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od
zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu
cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný
druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zby-
točného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto
zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne ne-
súhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po
predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

3. Spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste osobne na našu adresu: IKAR, a.s., Kukuričná 13, 831 03 Bratislava,
a to najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú,
ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než
aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
Prosím, berte na vedomie, že podľa §7, ods. 6, písmeno i.) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri
predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predá-
vajúceho nie je možné odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových zá-
znamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak
spotrebiteľ tento tovar rozbalil.

4. Reklamácie chybného tovaru
Prípadné reklamácie chybného tovaru sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpo-
vednosti predávajúceho za vady predanej veci (§619-627), záručná doba je 24 mesiacov.

■ Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti IKAR, a.s., sú zabezpečené a používané presne v súlade so záko-
nom 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov. V súlade s §28, ods.1 zákona máte právo kedykoľvek písomne
požiadať o opravu alebo blokovanie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Rovnako môžete písomne bez uda-
nia dôvodu zrušiť svoje členstvo v Media klube.
Milí členovia, v prípade, že od nás dostanete nekompletne vybavenú zásielku, považujte nedodaný titul za vypredaný.
Ak vaša objednávka nie je vybavená do 14 dní od objednania, informujte sa, prosím, telefonicky na číslach 02/4910
4361, 02/4910 4341.

OBCHODNÉ PODMIENKY

OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA!
 Písomne:
Ikar, a. s., Media klub, Kukuričná 13, 
P.O. Box 92, 830 08 Bratislava 38

Telefonicky:
02/4910 4361, 4910 4362
v čase Po – Pi: 8 – 17 h

www.media-klub.sk
www.bux.sk
● Rozšírená ponuka kníh
● Literárna kaviareň
● Zaujímavosti nielen 

zo sveta kníh
Výhodná sadzba poštovného!
Využite výhodné poštovné v jednotnej sadzbe
2,80 € pre všetky formy objednávania (písomne,
telefonicky, cez www). Ak nákup cez www.bux.sk
presiahne 40 €, poštovné neúčtujeme.

K cene zásielky účtujeme poštovné a balné 2,80 €

CEZ KATALÓG

E-SHOP

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

Odberný čas: 
Po – Pia: 10,00 – 17,00 hod.

Spôsob úhrady: 
v hotovosti alebo  platba vopred.
Pri objednávke do 10 € účtujeme 
expedičný poplatok 0,90 €; 
nad 10 € je odber bez poplatku.

Zásielkové expedičné stredisko: 
Knižný veľkoobchod Ikar
Na Pántoch 18
831 06 Bratislava

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

Len pre registrovaných členov

kniha dňa
so zľavou 50 %

Váš tím Media klub



ĎAKUJEME
Tešíme sa na stretnutia

na www.bux.sk
alebo

v kníhkupectvách


