
6/2014
Platnosť katalógu:

1. 11. – 31. 12. 2014R 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

Štedré Vianoce
s Media klubom

Online Media klub odmeňuje okamžite strana 2
www.bux.sk
Zákaznícky servis: 02/4910 4361, 4910 4362

PRÉMIA
24,90 €

12,90€
Ušetríte 12,00 €!
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Platí pre pobytové balíky na 2 noci s raňajkami a vstupom do wellness.
Zľava 20% sa vzťahuje len na ubytovanie. Platí pre pobyty od 5. 12. 2014 do 23. 12. 2014 

alebo v období od 8. 4. 2015 do 30. 4. 2015 
Rezervácia na základe promokódu MKlub: e-mail: hotelreservations@tmr.sk, tel.: +421 52 3700 111

www.tmrhotels.com

www.hotelfis.skwww.grandhotel.sk www.tatralandiavillage.skwww.tristudnicky.sk www.hotelsrdiecko.skwww.ghpraha.sk www.chaletsjasna.skwww.grandjasna.sk www.hotelrotunda.sk

HOTELS OPERATED BY

  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 
  

             

  

 

2 www.media-klub.sk

čo získate? nakupujete v predajniach?

Valeria Malíková, riaditeľka

ONLINE MEDIA KLUB ODMEŇUJE OKAMŽITE

tešíme sa 
na sPoločné stretnutia!

● kaŽdý mesiac nový online katalóg 
s horúcimi knižnými novinkami

● uvádzacie ceny, atraktívne zľavy, darčeky
a súťaže

● komentáre a recenzie, ktoré vám pomôžu
vybrať si v záplave bestsellerov

● jedinečné informácie a pikošky zo sveta kníh

bonus! za registráciu alebo aktiváciu
členského čísla na www.bux.sk/registracia
získate od nás zľavu vo výške 5 €
pri objednávke nad 20 € z www.bux.sk. 
Platí od 1. 11. 2014 do 28. 2. 2015

kníhkupectvá Panta rhei pre vás chystajú nový
vernostný program. informujte sa priamo v pre -
dajniach a staňte sa členmi Panta rhei klubu.
Predajne Panta rhei nájdete v mestách: 
banská bystrica ● bratislava ● dunajská streda
● komárno ● košice ● levice ● liptovský
mikuláš ● martin ● michalovce ● nitra ● nové
zámky ● Piešťany ● Poprad ● Prešov ●
Prievidza ● spišská nová ves ● šamorín 
● trenčín ● trnava ● zvolen ● Žilina

Pripravujeme pre vás modernejšiu, dynamickejšiu verziu media klubu.
od 1. 1. 2015 media klub už len na  www.bux.sk/media-klub.

nestraťte doterajšie výhody členstva – byť v media klube sa oPlatí!

dnes je to posledný
raz, čo sa Vám priho-
váram na stránkach
katalógu Media klub.
Takmer dvadsať rokov
sme do Vašich domo-
vov prinášali príbehy
a veľmi si vážime pria-
zeň, ktorá je pre nás
stále obrovským
 povzbudením.

Keďže nám záleží predovšetkým na Vašej spokoj-
nosti, rozhodli sme sa vdýchnuť Media klubu nový
život – vyjsť v ústrety vyvíjajúcim sa trendom, byť viac
flexibilní a moderní, aby sme zaujali aj budúcu ge-
neráciu čitateľov.
Aj z tohto dôvodu budeme od nového roka pripravo-
vať online verziu katalógu a obohatíme ju o atraktív-
ne súťaže a zľavy. Pravidelný printový katalóg viac
vo svojich schránkach nenájdete. Od 1. 1. 2015 ru-
šíme tiež naše klubové kútiky, ale pokiaľ radi naku-
pujete v predajniach, s radosťou Vám dávame do
pozornosti kníhkupectvá Panta Rhei, kde môžete
využívať mnohé výhody Panta Rhei Klubu.
Ako prejav vďaky za dlhoročnú vernosť sme pre Vás
pripravili TOP PONUKU – zľavu na pobyt v Tatrách.
Veríme, že aj vďaka tomu strávite nádherné chvíle
so svojimi najbližšími.

Ďakujeme.

Vážení členovia,
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3OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA STRANA 31 MEDIA KLUB

PRÉMIA ZA VÁŠ NÁKUP
NOVINKA

Špeciálna prémiová cena 12,90 € platí len pre členov Media klubu, ktorí si
nakúpia z tohto katalógu jednorazovo za viac ako 20,00 €.
Objednávacie číslo prémie EA800775

BOHATÝ PRAMEŇ VEDOMOSTÍ, KTORÝ UKAZUJE TO,
O ČOM INÉ ENCYKLOPÉDIE IBA ROZPRÁVAJÚ
OBJAVTE záhady Tutanchamonovej hrobky, zistite, čo spôsobujú cunami, tornáda 
a zemetrasenia, nazrite do rozžeravenej nukleárnej pece vnútri Slnka.

ODHAĽTE, ako vznikajú hviezdy, preskúmajte vnútornosti tyranosaura a rozlúsknite 
tajomstvá, ktoré skrýva naša DNA.

VRÁŤTE SA v čase do obdobia stavby Čínskeho múru, Parthenónu v starovekých 
Aténach aj do vojenských zákopov dvoch svetových vojen.

PRESKÚMAJTE signály z vesmíru, neviditeľné sily magnetizmu a technickú 
podstatu ohňostroja.

Veda
viaz., 512 s., 252 x 301
CF202419

Klubová cena à 24,90 €
Bežná cena à 34,90 €

Ex
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od
 1

3.
 1

1.
 2

01
4

záklaDnÝ kameŇ roDinnej kniŽnice

Zviera
viaz., 624 s., 252 x 301
CF202303

História
viaz., 612 s., 252 x 301
CF202357

Umenie
viaz., 612 s., 252 x 301
CF202412

Encyklopédie, ktoré ohromia vás aj vašich najbližších! Kvalitné fotografie, moderné spracovanie strán,
zrozumiteľný jazyk a nápaditý dizajn. Doprajte si nový zážitok z poznávania, tieto publikácie sa stanú
základným kameňom vašej rodinnej knižnice. Druhé vydania.

Jednoduchšie vyhľadávanie
ako na internete
Dynamické
spracovanie

ohromujúci
vizuál

overené
informácie

Vedomosti v kocke
Svet, ako ste ho ešte nikdy nevideli
Encyklopédia využíva počítačovú techniku na vytváranie neuveriteľne
realistických obrázkov a odhaľuje záhady vesmíru, planéty Zem, príro-
dy, ľudského tela, vedy a dejín až prekvapivo detailne. Táto atraktívna
rodinná encyklopédia, plná prekvapujúcich faktov, presných chrono-
lógií a fascinujúcich obrázkov, vysvetľuje aj zložité témy tak, že ich
možno ľahko prijať a bez problémov pochopiť.
viaz., 360 s., 250 x 298
CF202236

Klubová cena 19,90 €
Bežná cena 24,90 €

PRÉMIA
24,90 €

12,90€
Ušetríte 12,00 €!
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Tamara Tainová
Dievča, 
ktoré sa bálo sovy
Každý z nás v sebe nosí nejaké
tajomstvo, no nie každý s ním
dokáže žiť. Lea sa dlhé roky ne-
vie vyrovnať s ťažkou chorobou
svojej mamy, ktorá ju obrala
nielen o detstvo, ale aj normál-
ne lásky a priateľov. Až keď sa
spozná s architektkou Mandy,
zdá sa, že konečne nachádza
mladých ľudí, ktorí medzi
 sebou nemajú tajomstvá... 
No nie je to tak.
viaz., 296 s., 130 x 210

CF339629
Klubová cena 10,80 €

Bežná cena 11,95 €

Mariana Čengel Solčanská
Láska na vlásku
Kováčov syn Tomáš je večne ne-
spokojný. Chcel by dosiahnuť viac,
učiť sa písať a čítať, vidieť svet.
Keď mu hrozí sobáš s Hanou, jed-
noduchým dievčaťom od susedov,
vezme nohy na plecia a zamasko-
vaný v skupine komediantov príde
na kráľovský hrad. Tam sa pripletie
do cesty korunnému princovi Mate-
jovi... Filmové spracovanie teraz
v kinách v hereckom obsadení
s Celeste Buckingham a Samue-
lom Spišákom.
viaz., 232 s. + 16 s. príloha, 125 x 200

CF202380
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€

NOVINKA

Od autOrky histOrickéhO
rOmánu Legenda 
O LietajúcOm cypriánOvi

Tamara Heribanová
Malá doba ľadová
Láska Emmy a Alexa sa po všetkých nádherných i dramatic-
kých peripetiách nekončí vytúženým happyendom. Nekončí sa
ani tragédiou. Podstatné však je, že sa nekončí. A nekončí sa ani príbeh
jej matky emigrantky a dvoch sestier, z ktorých každá vlastným životom
napĺňa svoju predstavu o emancipácii súčasnej ženy.
viaz., 240 s., 125 x 200

CF202414 Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €
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Alica Eštoková
ELIZA
Zvádzaj ma pomaly
Čo sa stane s rodinou, keď
 zlyhá muž? Odpoveď býva jas-
ná – odchádza a starostlivosť
o deti zväčša prenecháva
manželke. Ale čo ak sa zaľúbi
vydatá žena? Je schopná spá-
liť za sebou všetky mosty?
 Život zasadil Elize úder pod
pás, ktorý otriasol celým jej
dovtedajším svetom. Dokáže
odolať naliehaniu nadriadené-
ho a zachráni si rodinu?
viaz., 240 s., 125 x 200

CF202415
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

NOVINKA

NOVINKA

4 Získajte zľavu 5€ na www.bux.sk/registracia viac info str. 2Media klub od 1. 1. 2015 už len online!
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Táňa Keleová-Vasilková

Vaša obľúbená spisovateľka
TÁŇA KELEOVÁ-VASILKOVÁ

Čo to bude?

Otázka, ktorú Jana kladie svojim zákazníčkam deň čo
deň. Pracuje v kaderníctve, jej dcéra Zorka v kozme-
tickom salóne. Žijú vo svete bez mužov, ich dni sú
 naplnené hrejivosťou, vzájomnou láskou a priateľ-
stvom, snami, ktoré nie vždy vyslovujú nahlas. Po
smrti Janinej sestry Márie si Jana k sebe nasťahuje

švagra a malú Sáru, svoju milovanú neter. Život ma-
my a dcéry sa od základu mení... a ani jedna netuší,
že to je len začiatok.
viaz., 328 s., 125 x 200

CF202460

Táňa Keleová-Vasilková – Čo to bude?

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

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

NEPRE-
HLIADNITE!

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 11,90 €
9,90€

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

CF202037
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Julinkina pekáreň
viaz., 248 s., 125 x 200

CF202277
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Nikdy
viaz., 248 s., 125 x 200

CF201683
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Dva životy
viaz., 280 s., 125 x 200

CF201421
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Sľub
viaz., 232 s., 125 x 200

CF201248
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Klamstvá
viaz., 240 s., 125 x 200

CF201083
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Tichá bolesť
CF981480
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Rozbité šťastie
CF200920
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Nataša
CF200643
9,90 € Klubová cena 8,50 €

Srdce v tme
CF200992
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Ranč u starého otca
CF201389
10,90 € Klubová cena 9,50 €
Dúhový most
CF200487
9,90 € Klubová cena 8,50 €

Mama pre Veroniku
CF017065
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Čriepky
CF012336
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Pozlátka
CF013394
8,90 € Klubová cena 7,90 €

Túžby
CF982248
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Manželky
CF013694
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Čaro všednosti
CF013583
8,90 € Klubová cena 7,90 €

Kvety pre Lauru
CF200153
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Ja a on
CF100400
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Modrý dom
CF200311
8,90 € Klubová cena 7,90 €

Cukor a soľ
CF981972
8,90 € Klubová cena 7,90 €
Slzy a smiech
CF012725
9,90 € Klubová cena 8,50 €
Siete z pavučín
CF200785
9,90 € Klubová cena 8,50 €

Tá druhá
viaz., 312 s., 125 x 200

CF201926
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €
Po
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Moderná grafická úprava, prehľadné zobrazovanie,
jednoduché vyhľadávanie, špeciálne akcie www.bux.sk 6

KAŽDÝ DEŇ
NOVÉ KNIHY

Dušan Tarageľ, Silvia Lispuchová
Hádam ma nezabijú
Prvý raz videl električku ako devätnásťročný, keď prices-
toval na pohovory na VŠMU. „Sedlák v meste“, ako sám
seba nazýva. Po vysokej ho ako jediného chlapca z roč-
níka zobrali do SND. Obľúbený herec v tejto knihe povy-
ťahoval na svojich kolegov toľko kurióznych historiek, že
mu nezostáva iné, len dúfať: „Hádam ma nezabijú.“
viaz., 216 s. + 16 s. príloha, 125 x 200

CF202128 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Kamil Peteraj
Milujte sa s láskou
Inšpiromat na každý deň aj na každú nočnú
hodinu. Art/forizmy, gregérie, bon/mottá či iné
trefné poznámky známeho slovenského básni-
ka a textára vás pobavia, potešia a donútia za-
myslieť sa nad tým, čo všetko život prináša. Tá-
to výnimočná knižka so skvelou grafickou
úpravou Lubomíra Šedivého vás zaručene
vzruší, poteší a nájde si trvalé miesto vo vašej
knižnici.
viaz., 120 s., 200 x 200

CF202444

Viliam Klimáček
GUnaGU... GUnaGU? 
GUnaGU!
Viliam hovorí s Viliamom či Klimáček spovedá Klimáčka –
zakladateľ divadla GUnaGU spovedá sám seba nielen
o tridsaťročnej histórii tohto kultového divadla, ale aj
o atmosfére niekdajšieho Slovenska od roku 1985 až do-
dnes. Okrem vtipných bonmotov a unikátnych fotografií
autor predstaví aj okolnosti, vďaka ktorým GUnaGU obja-
vilo mnohé herecké talenty.
viaz., 288 s., 226 x 226

CF202139Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 12,90 €

NOVINKAŽivot je sviňa.
ale niekedy sú z nej
dobré klobásy.

Rasťo Piško
Koniec kankánu
Koniec kankánu zastihol hrdinov tohto príbehu na Slo-
vensku roku 1998. Kabaret dejín im vymedzil priestor
a nasadil masky, pod ktorými sa skrývajú živí ľudia.
Majú svoje sny, túžby, lásky, dokonca aj morálne zása-
dy, ktoré sa pokúšajú naplniť. Pravidlá novej spoloč-
nosti sú však nemilosrdné. „Akákoľvek podobnosť so
skutočnými osobami je čisto zámerná,“ hovorí autor.
viaz., 400 s., 125 x 200

CF202321
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Boris Brendza
Ochutnať 
z plameňa
Autor patrí k básnikom, ktorí
formujú vkus a poetické mysle-
nie najmladšej tvorivej generá-
cie. Nadväzuje na najkvalitnej-
šie diela bardov slovenskej
poézie Ivana Kraska, Jána Sta-
cha a Jána Ondruša. Kniha je
esteticky dotvorená maľbami
renomovaného básnika a vý-
tvarníka Roberta Bielika. Ten
ich špeciálne pre túto zbierku
vytvoril v Indii.
viaz., 88 s., 115 x 200

CF202263
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 7,90 €

Klubová cena 24,90 €
Bežná cena 29,90 €

NOVINKA

Bežná cena 12,90 €

Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€

NOVINKA

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

e

Masahiko Shiraki
Masahikovými 
očami
Kniha japonského novinára ži-
júceho na Slovensku prináša
autentický pohľad cudzinca na
kultúrne rozdiely medzi oboma
krajinami. Kniha je nielen spo-
ločenskou sondou, ale aj prí-
behom človeka, ktorý si zvyká
na úplne novú životnú situáciu.
Vtipné aj poučné čítanie do-
pĺňa autor vlastnými ilustrácia-
mi. Výber 103 najzaujímavej-
ších článkov zo SME a TV OKO.
viaz., 224 s., 120 x 190

CF202240
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €
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MYSTERIÓZNY
TRILER

Na smrť
viaz., 376 s., 125 x 200
CF201906
Klubová 
cena 10,50 €
Bežná cena 11,90 €

Na smrť II
viaz., 368 s., 125 x 200
CF202097
Klubová 
cena 10,50 €
Bežná cena 11,90 €

V tieni 
mafie
viaz., 328 s., 125 x 200
CF200826
Klubová 
cena 8,90 €
Bežná cena 10,90 €

V tieni
mafie II
viaz., 232 s., 125 x 200
CF201392
Klubová 
cena 7,90 €
Bežná cena 9,90 €

Nepriateľ 
štátu
viaz., 192 s., 125 x 200
CF201584
Klubová 
cena 7,90 €
Bežná cena 9,90 €

Šokujúca aféra
viaz., 248 s., 125 x 200

CF202299
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Laco Hanniker
Ústa plné čerešní
Sú spisovatelia, ktorých prózy
vedia v čitateľovi vzbudiť des.
Medzi nich patrí aj Laco Hanni-
ker. Tentoraz však predstavuje
prekvapujúco vtipný príbeh
chlapca, ktorého dušičku, na-
šťastie, nezničila predčasná smrť
matky, a z ktorého sa cez neraz
úsmevné epizódy stáva muž. Ra-
dostné detstvo sa dá prežiť vša-
de tam, kde dieťa „nechalo svoje
detské srdce“, teda aj na navo-
nok nezaujímavom vidieku.
viaz., 256 s., 125 x 200

CF202264
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

NOVINKA

Adriana Macháčová, Róbert Dyda
Vieme prví
Peter Walter je úspešný podnikateľ a filantrop, ktorý cez svoju nadáciu
pomáha mentálne postihnutým deťom. Bolo preňho veľkým sklama-
ním, keď zistil, že spoločník ho celé roky okrádal. Richard Vyskoč, aby
sa vyhol súdu, zriekne sa svojho podielu v úspešnej firme. Nevie odpus-
tiť Walterovi, že kým on sa zmieta v problémoch, Petrov podnik stále
prekvitá. Vyskoča aj po rokoch zhrýza pomsta – ktorá sa napokon obrá-
ti proti nemu.
viaz., 264 s., 125 x 200

CF202400
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CF800776

14,80€19,80€
Vieme prví + Šokujúca aféra

e

7PRI NÁKUPE V PREDAJNI, PROSÍME, PREDLOŽTE ČLENSKÝ PREUKAZ MEDIA KLUB

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

Slovenská literatúra

Mysteriózny triler plný hrôzy. Vyhorený tridsiatnik
sa po rokoch vracia do prímestskej štvrte na úpä-
tí hory ukrývajúcej mrazivé tajomstvo – vo výni-
močne studených zimách sa tam strácajú deti.
Spolu s bývalou láskou a kamarátmi musí čeliť
nielen zlomyseľnej sile, ale aj tieňom vlastnej mi-

nulosti. Všetky pády a sklamania, ktoré dovtedy
zažil, sú ničím oproti peklu striehnucemu na
miestach, kde vyrastal.
viaz., 328 s., 125 x 200

CF202319

Jozef Karika – Strach

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

e Všetky knihy Jozefa Kariku aj ako e-book.

e

Michal Čierny
Prípad Agonista
Ľudské trosky, bezdomovci,
štetky, spodina zbavená ľudskej
dôstojnosti vďaka neuhasiteľ-
nej túžbe po drogách. To je od-
vrátená tvár Bratislavy, s ktorou
majú do činenia vyšetrovatelia
v Prípade Agonista. Nezvyčajné
a podozrivé úmrtia drogovo zá-
vislých signalizujú, že na trhu sa
objavila nová, nebezpečná dro-
ga... Prípad, ktorý sa nikdy ne-
mal stať. Prípad, ktorý za sebou
zanechal hroby mladých ľudí.
viaz., 304 s., 140 x 210

CF339242
Klubová cena 10,70 €

Bežná cena 11,90 €

NOVINKA
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naDčaSový Dizajn

SvEtová klaSika
najslávnejšie príbehy

ernest
hemingway
rajská Záhrada

EH

fiodor michajlovič
dostojevskij
Zločin a trest

FMD

Ernest Hemingway
Starec a more
Za prekrásnu baladu o starom rybárovi
Santiagovi autor dostal Nobelovu cenu.
viaz., 108 s., 125 x 200

CF202362

F. M. Dostojevskij
Idiot
Jedno z najčítanejších diel svetovej 
literatúry.
viaz., 688 s., 125 x 200

CF202409

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

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

KOMPLET

Ušetríte až 8€
obj. č. CF800777

22,80€30,80€

Rajská záhrada +
Zločin a trest

NOVINKA

Rajská záhrada ako mnohé iné Hemingwayove diela nesie
silnú autobiografickú pečať. Hrdinom je mladý spisovateľ
David Bourne a rajskou záhradou sú medové týždne, ktoré
trávi so svojou mladučkou manželkou Catherine. Milujú sa,
relaxujú, popíjajú... Aký by to však bol raj bez diabla?
V tomto prípade je ním Catherinino pokušenie a príchod
zvodnej sokyne Marity.
viaz., 280 s., 125 x 200

CF202365

Román, ktorý sa pokladá za jeden z najvyšších vrcholov die-
la F. M. Dostojevského. Príbeh chudobného študenta práva
Rodiona Raskoľnikova, ktorý z presvedčenia a po dôkladnej
príprave zavraždí starú úžerníčku, aby si finančne zabezpečil
štúdium. Autor presvedčivo a názorne ukazuje, ako aj silná
osobnosť stroskotá pod tlakom sociálnych okolností.
viaz., 560 s., 125 x 200

CF202410

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

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

Robert Chester Ruark
Medárky
Životný príbeh úspešného ame-
rického spisovateľa a novinára
Aleca Barra, ktorý za svoje pra-
covné úspechy platí až príliš
draho – dvoma stroskotanými
manželstvami, nenaplnenou lás-
kou a zákernou nevyliečiteľnou
chorobou.
viaz., 696 s., 125 x 200

CF201788
Klubová cena 7,00 €

Bežná cena 19,90 €

Julie Lawsonová Timmerová
Päť dní
Márá trpí nevyliečiteľnou choro-
bou, nechce byť na príťaž svojim
blízkym, a preto sa rozhodne
ukončiť svoj život. Aj učiteľa
Scotta čaká ťažké rozhodnutie.
Má opustiť chlapca, ktorého mu
zverili do opatery. Obom zostáva
päť dní, aby sa rozlúčili so svoji-
mi milovanými.
viaz., 368 s., 140 x 215

CF338813
Klubová cena 11,60 €

Bežná cena 12,90 €

Kate Manningová
Môj smutne 
slávny život
Strhujúci príbeh inšpirovaný sku-
točnými udalosťami rozpráva
o Axie, dcére imigrantov vyrasta-
júcej v sirotinci, z ktorej sa stala
jedna z najbohatších postáv svo-
jich čias. Z predaja „lunárnych
tabletiek na ženské ťažkosti“ si
urobí výnosný obchod.
viaz., 464 s., 125 x 200

CF202125
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Roberta Richová
Benátska babica
Benátky roku Pána 1575. Han-
nah je známa pre svoju schop-
nosť presvedčiť zdráhavých no-
vorodencov vyjsť z lona matky na
svet. Pomáha si pri tom zakáza-
ným tajným nástrojom, „pôrod-
nými lyžicami“. Keď ju o pomoc
pre manželku požiada známy
gróf , Hannah váha. Prečo?
viaz., 304 s., 125 x 200

CF202262
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

NOVINKA

 Bestseller katalógu 5/2014

Bežná cena 19,90 €

Ušetríte až 12,90 €

Cenový hit

7,00€

Nové vydanie
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Je lepsie nezit,
ako nelubit` `

`
`

› › Paulo Coelho

http://paulocoelhoblog.com/  9
NEPRE-

HLIADNITE

Cudzoložstvo

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Linda má tridsaťjeden rokov a v očiach druhých
vedie dokonalý život: žije vo Švajčiarsku, jednej
z najbezpečnejších krajín sveta, má stabilné
manželstvo, milujúceho muža, milé, dobre vy-
chované deti a prácu novinárky, na ktorú sa ne-
môže sťažovať. Zrazu si uvedomí, že jej život je
jednotvárny a predvídateľný. Už nedokáže pred-
 stierať, že je šťastná, v skutočnosti prepadla
príšernej apatii. Všetko sa zmení, keď stretne

bývalého priateľa zo školských čias. Z Jacoba
sa stal úspešný politik a počas rozhovoru v nej
prebudí vášeň, ktorú už dlho nepocítila. Linda
urobí všetko, aby si získala jeho lásku, a bude
musieť zostúpiť až na dno ľudských citov, aby
napokon našla vykúpenie.
viaz., 224 s., 125 x 200

CF202312 Klubová cena 9,50 €
Bežná cena 10,90 €

KNIHY NA POČÚVANIE

CD MP3 – celkový čas 270 minút

CF510018
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Kniha na počúvanie
Alchymista
Číta Marián Geišberg.

Paulo Coelho
je považovaný za jedného z najvplyv-
nejších spisovateľov súčasnosti, jeho
knihy vyšli vo viac ako 168 krajinách
sveta a boli preložené do 80 jazykov,
predalo sa z nich vyše 150 miliónov
výtlačkov na celom svete.

NOVINKA
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Pútnik z Compostely
viaz., 224 s., 125 x 200
CF201251 Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Piata hora
viaz., 216 s., 125 x 200
CF201210 Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Démon a slečna Prymová
viaz., 176 s., 125 x 200
CF200997 Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

Víťaz je sám
viaz., 344 s., 125 x 200
CF200894 Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 11,90 €

Alchymista
viaz., 152 s., 125 x 200
CF200603 Klubová cena 7,50 €

Bežná cena 8,50 €

Alef
viaz., 224 s., 125 x 200
CF201378 Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Na brehu Rio Piedra...
viaz., 200 s., 125 x 200
CF201223 Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Brida
viaz., 224 s., 125 x 200
CF200831 Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Záhir
viaz., 280 s., 125 x 200
CF200635 Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Veronika sa rozhodla...
viaz., 208 s., 125 x 200
CF200597 Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,50 €

Ako rieka, ktorá plynie
viaz., 216 s., 125 x 200
CF201399 Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

Čarodejnica z Portobella
viaz., 232 s., 125 x 200
CF200392 Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

Rukopis z Akkry
viaz., 144 s., 125 x 200
CF201970 Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

Jedenásť minút
viaz., 248 s., 125 x 200
CF200816 Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

08-09_Ikar  21.10.2014  15:12  Stránka 9
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Haruki Murakami
Bezfarebný Cukuru
Tazaki a roky jeho
putovania
Cukuru Tazaki sa na večierku
zoznámi so Sarou. To spôsobí
v ich živote radikálnu zmenu.
Porozpráva jej o päťčlennej par-
tii z gymnázia, v ktorej strávil
najkrajšie roky mladosti, až kým
ho z nej nečakane a definitívne
nevylúčili. Sara ho nabáda, aby
ich navštívil a požiadal o vysvet-
lenie. Cukuru prelomí mlčanie
a postaví sa zoči-voči minulosti.
viaz., 264 s., 135 x 215

CF338903
Klubová cena 11,70 €

Bežná cena 12,95 €

John Grisham
Platanový rad
Právnická legenda sa vracia.
Seth Hubbard je bohatý podni-
kateľ. Zomiera na rakovinu,
 nikomu neverí. Predtým, ako
sa obesí na starom platane,
vlastnoručne napíše nový zá-
vet. Tento dokument vtiahne
Hubbardove dospelé deti a je-
ho čiernu gazdinú do drama-
tického konfliktu. Voľné pokra-
čovanie románu Kedy zabiť,
ktorý poznáte aj z filmového
plátna.
viaz., 544 s., 125 x 205

CF202223
Klubová cena 12,50 €

Bežná cena 14,90 €

NOVINKA

Michelle Cohenová Corasantiová
Mandľovník
Malý Ichmad je výnimočný matematický talent. Žije na okupovanom
palestínskom území, v chatrči pri mandľovníku. Je iný než jeho súroden-
ci. Odmieta sa poddať osudu a živiť nenávisť. Je odhodlaný zachrániť
chudobnú, vymierajúcu rodinu. Aj popri otrockej práci študuje a chce
splniť sľub daný otcovi. Svoj život zasvätí vede a láske k blížnym...
viaz., 352 s., 125 x 200

CF202266 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Inšpiratívny
a dojímavý
príbeh

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€

10 PLATNOSŤ KATALÓGU: 1. NOVEMBER – 31. DECEMBER 2014MEDIA KLUB

Sarah Larková
Vysnívaná krajina
Čas ohnivých kvetov
Po zrušení nevoľníctva sa rodina Idy 
Langeovej vydá na neistú cestu za šťastím na Nový Zéland. Nemec-
kých vysťahovalcov čaká trojmesačná plavba loďou v nedôstojných
podmienkach. Na loď sa dostane aj mladý nádenník Karl – len kvôli
Ide, dievčine, ktorá mu nie je ľahostajná. Exotická krajina však cu-
dzincov nevíta s otvorenou náručou...
viaz., 424 s., 145 x 227

CF202209
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
12,90€

NOVINKA! Sarah Larková
Vysnívaná krajina – Cesta za šťastím
Ida naďalej trpí v dohodnutom manželstve. Puri-
tánska výchova jej nedovolí opustiť tyrana Ottfrie-
da. Jej manžel v opitosti znásilní mladú Cat a tá
otehotnie. Tehotenstvo však tají. Ida, ktorá takisto
nosí pod srdcom nechcené dieťa, sa preto odhod-
lá na milosrdný čin. Karl žije v presvedčení, že Idu

už navždy stratil. Napokon však zasiahne osud
a opäť sa stretnú. Cesta za šťastím je druhý, záve-
rečný diel napínavého románu Vysnívaná krajina.
viaz., 400 s., 145 x 227

CF202210 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

CESTA ZA VYTÚŽENÝM
ŠŤASTÍM JE VYDLÁŽDENÁ

UTRPENÍM

Nádherná
rodinná sága
odohrávajúca
sa na
úchvatných
kulisách
Nového
Zélandu

KOMPLET

Ušetríte až 8€
obj. č. CF800778

21,80€29,80€

Vysnívaná krajina 1
+ Vysnívaná krajina 2

e

e

e
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Nicholas Sparks
To najlepšie zo mňa
Amanda a Dawson boli spolužiakmi na strednej škole. Hoci
medzi nimi vznikla priam osudová láska, meštiacka spoločnosť
ich rozdelila. Sklamaná Amanda odišla študovať na vysokú
školu a Dawsona po tragickej autonehode zavreli do väzenia.
Po rokoch sa opäť stretnú. Dawson žije sám, pracuje na rop-
ných plošinách a tajne podporuje rodinu, ktorú nechtiac pri-
pravil o otca. Amanda je matka troch detí, ale jej vzťah, pozna-
čený smrťou malej dcérky, stroskotal. Podarí sa starým
priateľom prepísať minulosť?
viaz., 256 s., 125 x 200

CF201766

TO NAJLEPŠIE ZO MŇA

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

Emma Healeyová
Hľadá sa Elizabeth
Čo spravíte, ak máte vyše
osemdesiat rokov a vaša naj-
lepšia priateľka Elizabeth odra-
zu neotvára dvere? Nejasne tu-
šíte, že sa jej stalo niečo zlé.
Upozorníte na to svoju chápavú
dcéru a políciu, no nikto vám
neverí. Nachádzate sa totiž
v etape života, keď vás vek
oberá o fyzickú silu a pamäť,
nie však o odvahu a zmysel pre
dobro. A tak sa pustíte do
 pátrania na vlastnú päsť...
viaz., 304 s., 125 x 200

CF202227
Klubová cena 10,90 €

Bežná cfna 12,90 €

e

Niekedy
je lepšie
nevedieť

Liane Moriartyová
Manželovo tajomstvo
Cecilia, matka troch detí, objaví v podkroví starú obálku. Rukopis na nej
patrí manželovi a stojí tam: Otvoriť iba v prípade mojej smrti. John-Paul
sa v liste priznáva k osudovej chybe, ktorá by mohla viesť k rozpadu ro-
diny. Cecilia chce urobiť, čo je správne, ale pre koho by to bolo správ-
ne? Ak bude mlčať, pravda jej rozožerie srdce ako červ. Ale ak odhalí
manželovo tajomstvo, ublíži tým, ktorých má najradšej... Niekedy je lep-
šie nevedieť.
viaz., 384 s. , 147 x 225

CF202294
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

 Bestseller katalógu 5/2014

VYJDE V DECEMBRI 2014:
Dievča, ktoré si tu zanechal

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

Jojo Moyesová
Predtým ako
som ťa poznala
Láska im položí k no-
hám celý svet. S ním
však aj otázku, akú vy-
sokú cenu je človek
ochotný zaplatiť za šťas-
tie toho, koho miluje.
viaz., 344 s., 145 x 227

CF201833

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

Jojo Moyesová
Posledný list
od milenca
Ellie v novinárskom
 archíve nájde starý list.
Objavený ľúbostný prí-
beh z minulosti ju fasci-
nuje. Napriek tomu, ale-
bo možno práve preto,
lebo sama má pomer so
ženatým mužom...
viaz., 440 s., 125 x 200

CF201832

Spoločenské rom
ány

11Získajte zľavu 5€ na www.bux.sk/registracia viac info str. 2 Media klub od 1. 1. 2015 už len online!
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KAŽDÝ DEŇ
NOVÉ KNIHY

Ach, tí nemravní svetáci! Mladá dáma by sa nema-
la objavovať v ich spoločnosti. Lenže ktorá odolá
ich šarmu? Škandalózne vzťahy sú tri klasické ero-
tické príbehy. Spájajú ich osudy hriešnych mužov,
ktorí sa zapletú s mladými aristokratkami. Ukrad-

nuté radosti, Lucienov hazard, Jej šialená jasnosť.
Od autorky svetových bestsellerov, ktorej knihy
preložili do 40 jazykov!
viaz., 384 s., 125 x 200

CF202259

Sylvia Dayová – Škandalózne vzťahy

Škandalózne vzťahy

Sylvia Dayová
Pýcha a potešenie
Byť bohatou dedičkou má aj svoje nevýhody a Eliza
to veľmi dobre vie. Neustále ju obletujú lovci vena
a falošní priatelia. Rozhodne sa preto najať muža,
ktorý sa zamieša medzi jej nápadníkov a odhalí vin-
níka. Kto by uveril, že intelektuálka Eliza si napokon
vyberie lovca zločincov?
viaz., 304 s., 125 x 200

CF202258
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Juliana Grayová
Džentlmen o tom
nikdy nehovorí
Kedysi boli Lilibet a lord Roland
Penhallow do seba bláznivo za-
ľúbení. Rozdelili ich však intrigy
a Rolandova kariéra tajného
agenta. Teraz je z Lilibet grófka
Somertonová, ktorá spolu so sy-
nom uteká z Londýna pred tyran-
ským manželom. Obaja opäť za-
horia vášňou...
viaz., 272 s., 130 x 200

CF339483
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Mary Baloghová
Sobáš z rozumu
Riešením pre oboch by bol so-
báš z rozumu. Plachá Sophia
spočiatku ponuku bohatého vi-
komta odmieta, ale napokon sú-
hlasí. Môže však z takej chlad-
nej, rozumnej dohody vzplanúť
oheň veľkej lásky, po ktorej oba-
ja tak túžia?
viaz., 304 s., 130 x 200

CF338985
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

NOVINKA

NOVINKA

e

Chcete mať denne aktuálne informácie o knižnom 
svete či vyhrať zaujímavé knihy? Pridajte sa k nám! www.facebook.com/bux.sk 12

IKAR AJ NA
FACEBOOKU!

KOMPLET

Ušetríte až 6€
obj. č. CF800779

17,80€23,80€

Škandalózne vzťahy
+ Pýcha a potešenie

e

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

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€
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Elizabeth Hoytová
Leopardí princ
Lady Georgina nechce manžela.
Potrebuje spoľahlivého správcu,
ktorý by hospodáril na jej pan-
stve. Stačí jediný pohľad na Har-
ryho Pyea a Georgina pochopí,
že nemá dočinenia len so slu-
hom, ale najmä s príťažlivým
mužom.
viaz., 320 s., 125 x 200

CF202218
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Elizabeth Hoytová
Havraní princ
Aj z počestnej vidieckej vdovy sa
môže stať dračica, ak jej telo za-
krýva len kúsok čipky a dychtivé
ruky vášnivého milenca. Aj z ne-
vrlého šľachtica sa postupne
môže stať galantný spoločník...
viaz., 312 s., 125 x 200

CF202165
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 5 €
obj. č. CF800756

14,80€19,80€

Leopardí princ +
Havraní princ

12-13_Ikar  21.10.2014  11:43  Stránka 12

Láska, erotika

V hoteli s názvom Zámok sa mladá bytová archi-
tektka zoznámi s jeho nebezpečne príťažlivým ma-
jiteľom Jessem Wardom. Upúta ju, priam ohromí
svojou silou a oslepí vášňou, akú si ani nevedela
predstaviť. Jesse však má zlomenú dušu a temné

tajomstvá, ktoré pred ňou úzkostlivo skrýva. Ava
tuší, že ak sa chce pred Jessem zachrániť, musí ho
opustiť, a to hneď. Lenže niet úniku...
viaz., 496 s., 145 x 227

CF202243

Jodi Ellen Malpasová – Pod týmto mužom

Klubová cena 13,90 €
Bežná cena 15,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CF800780

24,80€31,80€

Pod týmto mužom
+ Tento muž

Jodi Ellen Malpasová
Tento muž
Keď mladá bytová architektka Ava prijme
pracovnú ponuku, netuší, čo ju v luxusnom
hoteli čaká. Majiteľ hotela Jesse je nielen
zničujúco príťažlivý, ale aj veľmi sebavedomý
playboy, ktorý vyhľadáva erotické dobrodruž-
stvá. Zlomí jej srdce?
viaz., 472 s., 145 x 227

CF202242 Klubová cena 13,90 €
Bežná cena 15,90 €

Bežná cena 15,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
13,90€

Kimberley Freemanová
Maják stratených
nádejí
Romantický príbeh o láske, ná-
deji a sile odpustenia sa odohrá-
va v Autrálii. V jeho centre sú
osudy dvoch žien, ktoré delí celé
storočie, a predsa majú veľa
spoločného. Ibaže pred minulos-
ťou vôbec nie je ľahké ujsť...
viaz., 336 s., 130 x 200

CF339481
Klubová cena 10,70 €

Bežná cena 11,90 €

Mária Ďuranová
Peniaze sú všetko
Peniaze vraj nie sú všetko, ale
Lucia na vlastnej koži zisťuje, že
bez nich je len veľmi ťažké žiť
podľa vlastných predstáv. V prí-
behu nechýba láska, ktorá vzni-
ká celkom nečakane, vďaka ná-
hode. Lucia spoznáva nový
život...
viaz., 200 s., 130 x 200

CF339142
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

NOVINKA

NOVINKA

e

e
Jude Deverauxová
Pod maskou mesiaca
Po ponižujúcom rozchode Sophie
utečie do mestečka, ktoré jej ka-
marátka označila za raj na zemi.
Cestou sa jej pokazí auto a na
diaľnici ju takmer zrazí akýsi fra-
jer. Sophie si nedá servítku pred
ústa a schladí arogantného vodi-
ča. Netuší, že ich život sa prevráti
hore nohami...
viaz., 312 s., 125 x 200

CF202085
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 12,90 €

Edícia svetový bestseller – kvalita garantovaná svetom MEDIA KLUB 13

e

Lisa Renee Jonesová
Jedine s ním
Charizmatický búrlivák Chris si
celkom podmanil Sarinu dušu.
Drží ju vo svojej moci a ona sa
mu bezvýhradne poddáva.
Ochotne vyhovie všetkým jeho
tajným erotickým túžbam, hoci
jej občas naháňajú strach. Všet-
ko aleb nič – stredná cesta ne-
existuje...
viaz., 312 s., 145 x 227

CF202229
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Pod obrovskou vášňou
sa skrýva horúca láska

e
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Julietta nesie na svojich pleciach zodpovednosť za ro-
dinné impérium a ani jej nenapadne, že existuje niečo
vzrušujúcejšie než jej práca... až kým sa na scéne neob-
javí Sawyer Wells, stelesnenie mužskej dokonalosti. Sa-
wyer jej dá neodolateľnú ponuku: Juliettin podnik sa

môže stať exkluzívnym dodávateľom a partnerom jeho
nového reťazca hotelov. Má na dosah obchod za niekoľ-
ko miliónov – a možno aj lásku na celý život.
viaz., 368 s., 125 x 200

CF202228

Jennifer Probstová – Manželský zväzok

Klubová cena 10,50 €
Bežná cena 11,90 €

Vaše hodnotenie: Zuzana ★★★★
Nesklamala
Pri tejto knihe som si super oddýchla, pekné čítanie na jeden deň
a hlavne veľa romantiky, vášne, nič iné neriešim... Teším sa na ďalšie
voľné pokračovanie.

KOMPLET

Ušetríte až 9€
obj. č. CF800782

27,70€36,70€

Samantha Youngová
3 knihy

KOMPLET

Ušetríte až 10€
obj. č. CF800781

35,60€45,60€

Jennifer Probstová
4 knihy

Lá
sk

a,
 e

ro
tik

a

Danielle Steel
Na prvý pohľad
Návrhárka Timmie je doslova
zavalená prácou. Už dvadsať
rokov neúnavne buduje svetové
módne impérium. V brandži,
kde je čestnosť vzácnosťou, do-
siahla nevídaný úspech. Horšie
je to v citovej oblasti. Timmie
v láske na rozdiel od biznisu ne-
riskuje a do svojho srdca hoci-
koho nevpustí. Ani ona však nie
je imúnna proti čaru lásky.
Amorov šíp ju zasiahne počas
parížskeho týždňa módy...
viaz., 456 s., 125 x 200

CF202192
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 13,90 €

Dohodnuté
 manželstvo
viaz., 248 s., 125 x 200

CF201942
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Manželský omyl
viaz., 336 s., 125 x 200

CF202212
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 11,90 €

Manželská pasca
viaz., 248 s., 125 x 200

CF202149
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Dublin Street
viaz., 336 s., 145 x 227

CF202028
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

London Road
viaz., 440 s., 145 x 227

CF202180
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

e e

NOVINKA

Samantha Youngová – Jamaica Lane
Knihovníčka Olivia je sympatická kráska, ale trpí veľkým komplexom.
S partnerskou intimitou takmer nemá skúsenosti. Je po uši zamilovaná
do postgraduálneho študenta, no pri každom stretnutí s ním ju pochytí
panika. Záchrana príde v podobe jej dobrého priateľa, šarmantného suk-
ničkára Nata. Ponúkne sa, že ju naučí flirtovať a pomôže jej získať seba-
vedomie v posteli. Dvojica sa teda vrhne rovno na prax...
viaz., 312 s., 145 x 227

CF202291
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Chladný biznis alebo
spaľujúca vášeň?

NOVINKA

„Chcete ma?“ Tentoraz sa neovládla a bezradne zalapala po dychu. „Veď sme sa ešte len včera stretli! Neleziem
do postele s niekým, koho takmer vôbec nepoznám, a nevynášam súdy o tom, či ma niekto priťahuje alebo nepri-
ťahuje, po jednej spoločne strávenej večeri.“
„Niekedy je však naozaj najlepšie s dôverou sa dať viesť svojim inštinktom. Keď o vzájomnej chémii začne človek
priveľa premýšľať, riskuje, že ju navždy stratí.“

e

e

14 Získajte zľavu 5€ na www.bux.sk/registracia viac info str. 2Media klub od 1. 1. 2015 už len online!

 Bestseller katalógu 5/2014
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Láska, erotika

Alessandra R. Torre
Dievča zo 6E
Môj život zamknutý v byte bol
jednoduchý. Fungoval, pokým
som dodržiavala pravidlá. 1. Ne-
vychádzať z bytu. Ani ak vypukne
požiar, ani poslať list, ani na
žiadnu vychádzku. Dvere zosta-
nú zatvorené. 2. Nevytvoriť si ci-
tovú väzbu k zákazníkom. Ja sa
vyzliekam, som pred kamerou
a predvádzam sa. 3. Nikoho ne-
zabiť. Dodržiavala som to viac
ako tri roky. Potom som však za-
čala porušovať pravidlá...
viaz, 288 s., 125 x 200

CF339622
Klubová cena 10,70 €

Bežná cena 11,90 €

NOVINKA

e

Nie, chcel urobiť niečo prefíkanejšie. Dotkol sa perami jej šije, potom
líca a zašepkal: „Ja ťa mám stále rád.“ Znovu sa zachvela, nedokázala
sa ovládnuť. „Porozmýšľaj o tom, Tara.“
S tými slovami sa vzdialil a ona nedokázala urobiť nič, len ďalej pre-
mýšľať. O ňom.

Radšej nikdy
Nehľadali lásku, našla si
ich sama.
viaz., 424 s., 145 x 227

CF202050
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Jednoducho
 neodolateľná
Maddie potrebuje v živo-
te poriadnu zmenu. Nový
začiatok vôbec nie je
ľahký...
viaz., 272 s., 125 x 200

CF202174
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

e
 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Vaše hodnotenie: Sue ★★★★
Trochu som sa obávala, ako sa mi bude kniha páčiť, avšak už po nie-
koľkých stranách som vedela, že je o poznanie lepšia ako jej pred-
chodkyňa, čo ma veľmi potešilo. Záver knihy ma úplne dostal. Poteší
hlavne romantické duše, ale nielen tie.

J. A. Redmerská – Radšej vždy
Príbeh venovaný všetkým, ktorí zažili chvíľkovú slabosť. Venovaný tým,
ktorí hľadajú, milujú, strácajú, a ktorí stále veria. Román pretkaný náde-
jou a vášňou. Keď on a ona zistia, že láska v sebe ukrýva horu bolesti, nič
ich nezastaví, aby jej vdýchli nový život.
Očakávané pokračovanie svetového bestsellera.
viaz., 392 s., 145 x 227

CF202293 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

Jill Shalvisová – To najsladšie
Tara, jedna z troch sestier, má tisíc dôvodov vrátiť sa do malebného mes-
tečka na brehu oceána. Práve tu sa pred sedemnástimi rokmi odohrala
dôležitá udalosť, na ktorú sa však usiluje zo všetkých síl zabudnúť. Teraz
pomáha sestrám zrenovovať hotel zdedený po matke a zároveň sa po ro-
koch stretáva s Fordom, dnes už majiteľom baru a jachtárom. Ak bude
mať Tara šťastie, možno príde na to, že všetko, po čom túži, leží priamo
pred ňou.
viaz., 312 s., 125 x 200

CF202175
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 8€
obj. č. CF800783

19,80€27,80€
Radšej vždy + Radšej nikdy

KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CF800784

15,80€20,80€

To najsladšie +
Jednoducho neodolateľná

www.ibux.sk  15
E-knihy

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

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

Keď sa všetko rúca,
láska zostáva 

NOVINKA

NOVINKA

e

e

Jo Plattová
Život hore nohami
Tridsaťročná Rosalind, ktorú jej
snúbenec bez vysvetlenia zane-
chal pred oltárom, upadne do
dlhotrvajúcej depresie. Po čase
sa odsťahuje z Londýna a začne
nový život ako spolumajiteľka
kníhkupectva. Práve keď Ros
pociťuje, že jej život by sa mo-
hol zlepšovať, jej nadmieru za-
rastený sused Daniel zaklope
na dvere s kyticou kvetov, ner-
vóznym úškrnom a dosť smut-
nými novinkami...
viaz., 296 s., 125 x 200

CF202230
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

NOVINKA
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Erik Axl Sund – Plameň túžby
Práca policajnej komisárky Jeanette Kihlbergovej pri
riešení prípadov mŕtvych chlapcov sa preruší, keď
v Štokholme takmer rituálnym spôsobom zavraždia
úspešného podnikateľa. Viacero zvláštnych detailov
poukazuje na to, že ide o pomstu. Psychologička So-
fia Zetterlundová pomáha pri vytváraní profilu pácha-
teľa. Všetko sa komplikuje, keď vzťah medzi ženami
prekročí hranice priateľstva.
viaz., 416 s., 145 x 227

CF201978 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

EXKLUZÍVNA NÁVŠTEVA V BRATISLAVE
Dvojica avantgarDných autorov erik axl sunD

Erik Axl Sund
Havranie dievča
Akému utrpeniu dokáže
človek vystaviť druhých,
než sa sám zmení v mon-
štrum?
viaz., 408 s., 145 x 227

CE201977
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

e

KOMPLET

Ušetríte až 8€
obj. č. CF800785

21,80€29,80€

Plameň túžby
+ Havranie dievča

Sonny je navonok poslušný väzeň. Odsú-
dili ho v osemnástich rokoch za dve bru-
tálne vraždy, ktoré nespáchal. V modernej
väznici, z ktorej sa údajne nedá ujsť, slúži
ostatným väzňom ako spovedník a dáva
im rozhrešenie. Hlavný inšpektor Šimon
Kéfas je policajt zo starej školy. Sonnyho
otec bol jeho kolega, kým nespáchal sa-

movraždu. V liste na rozlúčku sa priznal ku
korupcii. Jedna z väzenských spovedí od-
kryje ďalšie otcovo tajomstvo, Sonny ute-
čie z väzenia a honba za pravdou a spra-
vodlivosťou sa začína.
viaz., 456 s., 125 x 200

CE202313 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

A ZNOVA PRÍDE SÚDIŤ 
ŽIVÝCH I MŔTVYCH

Se
ve
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ké
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ry

Portál pre milovníkov severskej detektívky www.severskekrimi.sk 16
AUTORI, KNIHY,

RECENZIE

Postrehol, že chlapec otvoril Bibliu. Klasický trik sa mu zdal až smiešny. Diera vystri-
haná v stránkach a v nej zhúžvaný papier s inštrukciami, k čomu sa má priznať. A tri
malé vrecká s heroínom.

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk
Jo Nesbo/ – Syn
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NOVINKA

e

Fredrik T. Olsson
Reťazec skazy
Do štokholmskej nemocnice pri-
vezú po pokuse o samovraždu
kryptológa Williama. O pár hodín
ho z lôžka unesú neznámi muži,
členovia tajnej organizácie. Ve-
dec sa preberie až na zámku kde-
si v Európe. Podľa záhadného
spolku je totiž osud ľudstva vpí-
saný do nášho genetického kódu
a William ho má rozlúštiť. Christi-
na odmieta akceptovať zmiznutie
svojho exmanžela. Rozbehne
preto pátranie na vlastnú päsť...
viaz., 536 s., 125 x 200

CF202135
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

NOVINKA

e

Cilla a Rolf Börjlindovci
Tretí hlas
Marseille. V lesoparku za mes-
tom nájdu rozštvrtenú ženu.
 Kedysi pracovala v cirkuse ako
živý terč vrhača nožov. 
Štokholm. Pracovníka Colnej
správy nájdu obeseného vo
vlastnom dome. Polícia rýchlo
zistí, že ide o fingovanú samo-
vraždu. Ako navzájom súvisia
záhadné úmrtia? Do vyšetrova-
nia je nečakane zatiahnutá Oli-
via Rönningová. Voľné pokračo-
vanie bestsellera Skočný príliv.
viaz., 424 s., 145 x 227

CF201844
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €
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Napätie, detektívky

Sophie Hannahová
Agatha Christie
Vraždy s monogramom
Geniálny belgický detektív Her-
cule Poirot ožíva v novom romá-
ne. Keď Poirot spokojne čaká
v reštaurácii na hovädzí rezeň,
netuší, akú smršť rozpúta bles -
ková návšteva neznámej mladej
ženy. Keď sa po návrate do pen-
ziónu dozvie, že v londýnskom
hoteli došlo k bizarnej trojná-
sobnej vražde, slávny detektív je
opäť nútený zapojiť svoje malé
sivé bunky do vyšetrovania...
viaz., 256 s., 130 x 200

CF339482
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

S. J. Watson
Skôr než zaspím
Christine sa každé ráno zobúdza
po boku cudzieho muža, v cu-
dzom dome. V zrkadle nespoz-
náva vlastnú tvár. Ten muž jej
každé ráno opakuje, že je jej
manžel a že utrpela stratu pa-
mäti pri dopravnej nehode. Len-
že do nasledujúceho rána sa
všetky jej spomienky opäť vyma-
žú. Christine veľmi túži zistiť, kto
vlastne je a čo sa udialo v minu-
losti... Filmové spracovanie v ki-
nách s Nicole Kidmanovou.
viaz., 304 s., 125 x 200

CF202464
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 9,90 €

Gillian Flynnová
Stratené dievča
Nick a Ammy Dunnovci sa
chystajú osláviť piate výročie
svadby. Balia darčeky, robia si
plány, no zrazu Nickova krásna
a inteligentná manželka zmiz-
ne. Keď sa polícia pustí do vy-
šetrovania, zlatý chlapec Nick
vypúšťa celú plejádu lží a sprá-
va sa nevhodne. Odpovedá
čudne vyhýbavo, je zatrpknutý 
– no je skutočne vrahom? 
Filmové spracovanie v kinách
s Benom Affleckom.
viaz., 408 s., 147 x 222

CF339454
Klubová cena 13,40 €

Bežná cena 14,90 €

17OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA STRANA 31 MEDIA KLUB

NÁŠ TIP

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

e

Patricia Cornwellová
Posteľ z kostí
V kanadskej divočine, ďaleko od civilizácie, zmizne pri vykopávkach
slávna archeologička. Jediný dôkaz, že sa jej niečo stalo, putuje ti-
sícky kilometrov k forenznej patologičke doktorke Kay Scarpettovej.
Udalosti nadobúdajú závratnú rýchlosť. Vrah, po ktorom pátra, je
mimoriadne krutý, bezcitný a blíži sa...
viaz., 320 s., 125 x 200

CF202068
KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CF800786

19,80€26,80€
Prach + Posteľ z kostí

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
11,90€

NOVINKA Na ihrisku objavili mŕtve telo zabalené v nezvy-
čajnej plachte. Obeťou bola inžinierka Gail Ship-
tonová, ktorú naposledy videli predchádzajúci
večer v známom bare. Ukáže sa, že ju zavraždili
len niekoľko týždňov pred dôležitým súdnym
procesom s jej bývalým finančným manažérom.

Vrah Gail Shiptonovej sa rád predvádza pred pu-
blikom a dáva si záležať na tom, aby ostatným
vystrojil čo najohavnejšie predstavenie.
viaz., 472 s., 125 x 200

CF202222 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

Patricia Cornwellová – Prach

VRAH SA RÁD PREDVÁDZA

   
     

 

Nové vydanieNové vydanie

e

Lisa Gardnerová
Milujem ťa viac
Brian Darby leží mŕtvy na dláž-
ke v kuchyni. Jeho manželka
Tessa ho údajne zastrelila v se-
baobrane. Jej verziu udalostí
podporujú početné zranenia.
S takým prípadom by si mala
skúsená detektívka D. D. War-
renová poradiť raz-dva, ale
kam zmizla šesťročná Tessina
dcéra? Naozaj zabila Tessa
manžela v sebaobrane? A bola
by schopná ublížiť vlastnému
dieťaťu?
viaz., 400 s., 125 x 200

CF202232
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 12,90 €

e
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pod vianočný stromček

Andrea Coddington

Mal to byť pekný život
Román osudový. Príťažlivý. Na jeden

dych. Keď Dara stretne Collina, muža

svojho života, udalosti naberú rýchly

spád. Zamilovaná dvojica prežíva vzťah

plný vášne, krásnych prekvapení a ma-

lých zázrakov. Ich láska je dokonalá,

vzácna. A potom Dare zazvoní telefón.

Do rúk vzala opraty smrť a zamierila na

nesprávne miesto...

viaz., 288 s., 125 x 200

CF202317
Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

Andrea Coddington
Jozef Bednárik
Režisér, herec, gurmán a cestova-
teľ. Človek, ktorého charakterizo-
val extrémizmus vo všetkom –
v láske, názoroch, bezuzdnom je-
dení i chronickom diétovaní. Za-
čítajte sa do jeho životnej cesty,
ktorú si zrežíroval sám, lebo hry
osudu odmietal. V knihe nájdete
dôležité momenty jeho života od
narodenia až po nečakanú
smrť. Je plná autentických vý-
povedí a zážitkov, ale aj úprim-
ných vyjadrení rodiny a jeho priateľov.
viaz., 392 s., 145 x 227

CF202288
Bežná cena 14,90 € Klubová cena 11,90 €

Markus Zusak
Zlodejka kníh
Liesel prichádza do nemeckého mesteč-
ka, kde ju čakajú adoptívni rodičia. Zvyká
si na krik novej mamy Rosy i na láskavosť
ocka Hansa. Na všetko, čo prežíva, však
dopadá Hitlerov tieň. Už čoskoro sa naučí
rozlišovať medzi svetom „tam vonku“,
kde treba na požiadanie hajlovať, a sve-
tom „vnútri“, v dome, kde sa v pivnici
ukrýva žid. Knihy sa stanú ich únikom...
viaz., 480 s., 125 x 200

CF202221
Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

Lorna Byrneová
Láska
z nebies
Jedinečný pohľad
na lásku, na jej
pôvod a jej vý-
znam v živote člo-
veka. Lorna Byr-
neová vysvetľuje
dôvody, prečo
máme sami seba
tak málo radi,
a učí nás, ako
môžeme uvoľniťviac z lásky, ktorú sme uzamkli hlboko vo svojomvnútri. Kniha prebudí lásku, ktorá v nás drieme,a vďaka nej nájdeme silu zmeniť svoj život.

viaz., 192 s., 125 x 200
CF202231
Bežná cena 9,90 € Klubová cena 8,90 €

Helen 
Fieldingová
Bridget
Jonesová
Zbláznená 
do chlapa
Prešlo pätnásť
rokov, odkedy
sme sa zoznámili
s očarujúco ne-
vyspytateľnou
Bridget Joneso-
vou. Dnes už má
päťdesiatjeden
rokov, sama vy-

chováva dve deti, píše scenár a (zasa raz) sa vše-
možne pokúša nájsť si partnera. Neodolateľná
Bridget znovuobjavuje svoju sexualitu v životnej fá-
ze, ktorú niektorí drzo nazývajú „stredným vekom“.
viaz., 384 s., 145 x 227

CF202276
Bežná cena 12,90 € Klubová cena 11,50 €

Hugh Howey – Silo
Svet, ako ho poznáme dnes, sa stalneobývateľným. Posledným útočiskomľudí je obrovské, vyše stoposchodovépodzemné silo. Ľudia sa tu rodia, žijúa pracujú, aby sa po smrti stali výživoupre rastliny na farmách. Iná ako ofi-ciálne schválená láska je neprípustná.Trestom je, paradoxne, vyhnanstvo navytúžený povrch zeme, z ktorého nietnávratu.

viaz., 560 s., 145 x 227
CF202093
Klubová cena 14,90 €Bežná cena 17,90 €

Tamara Heribanová
Misia Eva v Thajsku
Pokračovanie príbehu rodiny Šidlovcov je
konečne na svete. Evka prísne tajnú misiu
splnila. Nielenže vyhrala exotickú dovolen-ku, ale podarilo sa jej vrátiť lásku rozháda-ným rodičom. Už zasa sú kompletná rodina
a všetko nasvedčuje tomu, že pobyt v ďale-kej Ázii bude pre nich len o oddychu. Lenže
to ani náhodou! Evka má totiž ešte jeden
veľký sen... Pre čitateľov od 7 rokov.
viaz., 176 s., 145 x 210
CF202413
Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 9,90 €

NOVINKA
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O’Reilly a Martin Dugard

Atentát na Ježiša
Na stránkach tohto strhujúceho a fak-

tami podloženého rozprávania o Ježišo-

vom živote sa objavujú historické po-

stavy. Kniha neprezentuje Ježiša ako
mesiáša, ale ako človeka, ktorý rozbúril

verejnú mienku, a hlásaním filozofie
mieru a lásky si narobil veľa mocných

nepriateľov.
viaz., 328 s., 125 x 200

CF202208
Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 12,90 €

Zostavil John-
-Henri Holmberg
Temná
strana
Švédska
Sedemnásť povie-
dok, ktoré vás po-
noria do najhlbšie-
ho tieňa chladných
severských krajín,
vám ukážu, prečo
švédska krimi už
celé desaťročia
fascinuje čitateľov
po celom svete.Najuznávanejší a najobľúbenejší švédski autori prispe-li do tejto jedinečnej a prelomovej antológie, v ktorejnechýba ani zopár prekvapení. Obsahuje dosiaľ ne -publikovanú poviedku Stiega Larssona.

viaz., 384 s., 130 x 210
CF202260
Bežná cena 12,90 € Klubová cena 10,90 €

Stephen King
Žiarenie
Mysteriózny psy-
chotriler. Vojdite
do opustených
 hotelových izieb,
v ktorých nikdy nie
ste sami. Vždy sa
tam totiž niečo de-
je, niečo, z čoho

prechádza mráz po chrbte, skryté zlo, ktoré v hoteli od-
rezanom od sveta striehne a hrozí. Poznáte z kultového
filmu The Shining v hlavnej úlohe s nezabudnuteľným
Jackom Nicholsonom.
viaz., 672 s., 125 x 200
CF202134
Bežná cena 15,90 € Klubová cena 13,90 €

Jonas Jonasson
Analfabetka, 
ktorá vedela počítať
Viete, na koho sa treba obrátiť, keď Juž-
ná Afrika koketuje s jadrovou výzbrojou
a svetové veľmoci sú v pozore? A keď je
na predaj bomba, ktorá vlastne neexi-
stuje? Našťastie sa do veci zaangažuje
Nombeko Mayeki, mladá černošská
slúžka, ktorú nečakané udalosti zavedú
práve tam, kde sa to všetko zomelie.
viaz., 352 s., 145 x 227
CF202143
Klubová cena 11,50 €
Bežná cena 13,90 €

Dan Brown
Inferno – Peklo
Profesor Robert Langdon sa

prebúdza zranený v nemoc-

nici, netuší kde je a ako sa

tam dostal. V hlave mu zne-

jú slová „Hľadaj a nájdeš!

Čas sa kráti“, no nechápe

ich zmysel. Vo svojich ve-

ciach nachádza podivný
predmet a s mladou lekár-

kou Siennou Brooksovou sa

okamžite púšťa do pátrania.

Pomocou veršov z Danteho

temnej epickej básne Peklo

musia dešifrovať kódy ukryté

v slávnych dielach renesan-

cie. Zabránia katastrofe?

viaz., 552 s., 130 x 210

CF202049
Klubová cena 13,90 €
Bežná cena 15,90 €

Jonas Jonasson
Storočný starček, 
ktorý vyliezol z okna
a zmizol
Nikdy nepatril k náročným ľuďom, chcel
len posteľ, poriadne jedlo a v pravidel-
ných intervaloch kvapku pálenky. Allan
Karlsson vylezie z okna domova dôchod-
cov a vydá sa na cestu, ktorá ani zďaleka
nie je jeho jediným dobrodružstvom.
Úžasne vtipný román vyšiel v tridsiatich
jazykoch.
viaz., 328 s., 145 x 227
CF201853
Klubová cena 11,50 €
Bežná cena 13,90 €

Jo Nesbo/
Netopierí muž
Povinné čítanie pre milovníkov Jo Nesba.
Triler Netopierí muž predstavuje prvú časť série kri-
minálnych príbehov so svojráznym a dnes už sláv-
nym inšpektorom Harrym Holem. V roku 1998 knihu
vyhlásili za najlepšiu škandinávsku detektívku a od-
štartovala úspech Jo Nesba po celom svete.
viaz., 416 s., 125 x 200

CF202205
Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

Andy Weir
Marťan
Som v riti. Celkom sám na planéte Mars.Pred šiestimi dňami sa astronaut MarkWatney stal jedným z prvých ľudí, ktorí pri-stáli na Marse. Dnes nepochybuje, že bude
prvý, kto na ňom aj zomrie. Spočiatku
úspešná misia sa musí predčasne ukončiťpre piesočnú búrku, ktorá ohrozuje životposádky. Mark pri nej takmer zahynie,a keď sa preberie, nachádza sa v úplne no-vej životnej situácii.

viaz., 408 s., 145 x 227
CF202158
Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 7€

obj. č. CF800728
20,80€27,80€

Analfabetka, ktorá vedela
počítať + Storočný starček

Kniha na počúvanie

Inferno – Peklo

Číta Dušan Jamrich.
2x CD MP3
celkový čas
19 hodín 40 minút

CF510008
Klubová cena 13,90 €
Bežná cena 15,90 €
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19Získajte zľavu 5€ na www.bux.sk/registracia viac info str. 2 Media klub od 1. 1. 2015 už len online!
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Hodnotný dar 
pre tých,
na ktorých 
vám záleží
Ilustrovaný výklad Biblie
Čítajte Bibliu a porozumejte jej posolstvu
– príbehy od stvorenia sveta po Ježišovo
zmŕtvychvstanie sa tu rozprávajú a vy-
svetľujú prístupným a vizuálne príťažli-
vým spôsobom. Objavte veľa pozoru-
hodných ľudí, miest a udalostí, ktoré
formovali Sväté písmo. Ilustrovaný vý-
klad sprístupňuje Bibliu novým generá-
ciám čitateľov, a tým sa stáva neoceniteľ-
nou súčasťou každej ro dinnej knižnice.
viaz., 512 s., 252 x 301

CF202021 Klubová cena 34,90 €
Bežná cena 49,90 €

Du
ch
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Andrea Tornielli
Jorge Mario Bergoglio
František – pápež
chudobných
Život, myšlienky a slová pápeža,
ktorý zmení cirkev. „František,
obnov môj dom!“ Traduje sa, že
takto sa začalo povolanie Fran-
tiška z Assisi a takto prijal voľbu
na pápežský stolec aj Jorge Ma-
rio Bergoglio. Mení protokol
a šíri vlastný štýl ľudskosti. Za-
čiatok jeho pontifikátu predpo-
vedal novú cestu cirkvi...
viaz., 176 s., 125 x 200
CF202096
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

Páter Michael Collins
Vatikán
Vatikán je najmenší suverénny štát
na svete s asi 800 obyvateľmi. Publi-
kácia ponúka prienik do jedinečnej
histórie, tradičných obradov, cenných
pokladov a veľkolepej architektúry
Svätej stolice. Vydajte sa na obrazo-
vú prechádzku po veľkolepých sláv-
nostiach a objavte, čo sa odohráva za
hradbami mesta.
viaz., 320 s., 229 x 276

CF202300
Klubová cena 19,90 €

Bežná cena 24,90 €

e

darček! Kúpte si Bibliu za super
cenu a navyše od nás dostanete darček – knihu
Biblické postavy úplne zdarma! Byť v Media
 klube sa oplatí.

Stephen Motyer
Biblické postavy
Príbehy Starého a Nového zákona sa hemžia
stovkami postáv. Zisti, kto je kto, a spoznaj osu-
dy takmer päťsto najznámejších postáv z Biblie.
Pomôžu ti pri tom ich portréty, historické mapy,
pútavé ilustrácie aj reprodukcie obrazov starých
majstrov. Pre čitateľov od 7 rokov.
viaz., 64 s., 195 x 255

CF202311 Klubová cena 6,50 €
Bežná cena 7,90 €

Bežná cena 99,00 €

Ušetríte až 30 €

69,00€
CENOVÝ HIT

Objavte duchOvný rOzmer vianOc
Biblia
Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na
naše územie pripravilo vydavateľstvo Ikar v spolupráci so
Spolkom svätého Vojtecha v Trnave nové vydanie Biblie.
Poctu vierozvestom vyjadrilo prostredníctvom svojich
 ilustrácií jedenásť významných slovenských a českých au-
torov. 110 farebných ilustrácií, inšpirovaných biblickými
príbehmi, vytvorili špeciálne pre toto vydanie. Kniha obsa-
 huje kompletný preklad Starého a Nového zákona.
viaz., 672 s., 250 x 295

CF201857 Klubová cena 69,00 €
Bežná cena 99,00 €
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Poradcovia, životný štýl

Renato Magát
Babičkina 
vianočná kuchárka
Labužnícka oslava Vianoc a ro-
dinných tradícií. V tejto kuchár-
ke nájdete rozmanité recepty
na klasické adventné dobroty,
akými sú rôzne druhy perníkov,
medovníkov či vianočné trubič-
ky. Nechýbajú ani recepty ako
stvorené na Štedrú večeru. Mô-
žete si vybrať z rôznych varian-
tov kapustnice, rybacej či hu-
bovej polievky, tiež tu nájdete
skvelé šaláty a rolády.
viaz., 240 s., 165 x 240

CF339806
Klubová cena 10,80 €

Bežná cena 11,99 €

Adriana Poláková
Napečené s láskou 2
Po úspechu prvej knihy sa
 Adriana s láskou pustila do prí-
pravy dvojky. Naďalej usilovne
piekla, skúšala nové recepty,
miešala ingrediencie, obmie-
ňala postupy, až z nich vybrala
top 30, ktoré tvoria obsah tejto
malej domácej cukrárky. Všetky
majú tri rovnaké ingrediencie.
Sú nimi: láska, štipka fantázie
a napäté očakávanie, či sa vlo-
žená energia podarí premeniť
na lahodný dezert.
viaz., 192 s., 170 x 215

CF339418
Klubová cena 13,50 €

Bežná cena 14,99 €

Lauren A. Rothman
Biblia štýlu – Módny ma-
nuál úspešných žien a mužov
Jedinečný návod ako sa oblie-
kať pre úspech. Prvý dojem
vzniká za menej ako päť se-
kúnd. Ako chcete vyzerať
v očiach ľudí, ktorých stretáva-
te? Ako chcete zapôsobiť na
kolegov, nadriadených, podria-
dených či budúcich spolupra-
covníkov? Biblia štýlu prichá-
dza s riešením každodennej
dilemy – ako sa vhodne a záro-
veň štýlovo obliecť do práce.
flexi, 236 s., 125 x 200

CF339817
Klubová cena 10,70 €

Bežná cena 11,90 €

Katarína Nádaská
Čím žila 
slovenská rodina
Každá rodina má vlastný, ne-
opakovateľný príbeh. Autorka
súčasníkom približuje, čím žila
tradičná slovenská rodina,
s akými zvykmi a obradmi sa
spájali jednotlivé etapy v ro-
dinnom živote. Usiluje sa o ich
začlenenie do širšieho historic-
kého aj etnologického rámca
a text obohacuje ukážkami
z pokladnice slovenskej ľudo-
vej kultúry.
viaz., 256 s., 230 x 285

CF339077
Klubová cena 24,90 €

Bežná cena 29,70 €

NOVINKANOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

John McCann, Becky Thomas
Gumičkovanie
Podľahnite aj vy čaru gumičkovania! 25 úžasných a úplne nových návo-
dov na fantastické dúhové projekty. Naučte sa, ako na plastových kro-
sienkach z gumičiek upliesť náramky, kľúčenky, prívesky a dokonca aj
taštičky či peňaženky. Nové inšpirácie oslovia začiatočníkov aj skúse-
nejších fanúšikov „gumičkovania“. Podporte kreativitu svojich detí!
flexi, 128 s., 157 x 233

CF339360 Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 9,90 €

25 fantas-
tických
návodov
a tipov

HIT
SEZÓNY

NOVINKA

Antonio Carluccio, Gennaro Contaldo
Dvaja talianski gurmáni 
ochutnávajú Taliansko
Kniha ponúka vyše 80 chutných receptov a úchvat-
ných fotografií ako prehliadku vedomostí, ale aj od-
danosti týchto dvoch mužov rodnej krajine, jej ľuďom
a produktom. Je priam nevyhnutnou príručkou pre
každého milovníka kvalitného jedla.
viaz., 192 s., 201 x 253

CF202141

Antonio Carluccio, Gennaro Contaldo
Dvaja talianski gurmáni
Obaja autori odišli pred vyše tridsiatimi rokmi z rodného Talian -
ska do Veľkej Británie a stali sa uznávanými odborníkmi na ta-
liansku kuchyňu. Táto fascinujúca kniha prináša nezvyčajné kom-
binácie klasických jedál a ingrediencií.
viaz., 208 s., 201 x 253

CF201841

Dvaja
TALIANSKI GURMÁNI

21OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA STRANA 31 MEDIA KLUB

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

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

KOMPLET

Ušetríte až 13€
obj. č. CF800769

26,80€39,80€

Dvaja talianski gurmáni
2 knihyNOVINKA
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Prof. RNDr. A. Strunecká, DrSc.
Ako prežiť 
dobu jedovú
Táto knižka je užitočným sprie-
vodcom pre každého, kto neča-
ká na čarovnú pilulku, ale berie
zodpovednosť za svoje zdravie
predovšetkým do vlastných rúk.
Autorka bestsellerov informuje
o možnostiach prevencie civili-
začných ochorení a upozorňuje
na riziká modernej doby, ktoré
sú spojené napríklad s očkova-
ním, konzumáciou liekov či prí-
davných látok do potravín.
brož., 368 s., 145 x 205

CF339841
Klubová cena 11,30 €

Bežná cena 12,50 €

NOVINKA
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Mahtob Mahmoodyová
Otcovi 
som odpustila
Fascinujúci príbeh ženy väzne-
nej s päťročnou dcérkou v Iráne
jej manželom, rozpovedaný
v knihe Bez dcéry neodídem,
pred rokmi obletel celý svet. No
až teraz, po smrti otca, odhaľu-
je dnes už dospelá Mahtob,
ako jej osemnásť mesiacov ne-
dobrovoľného zajatia v moslim-
skej krajine kruto poznačilo celý
život. Ani po návrate do USA
nenachádzajú vytúžený pokoj.
viaz., 352 s., 125 x 200

CF201930
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Paul Glaser
Tanec 
s nepriateľom
Keď Paul Glaser počas návštevy
Osvienčimu objaví medzi vysta-
venými exponátmi kufor so svo-
jím menom, jeho život sa pre-
vráti naruby. Po návrate domov
začne pátrať po vojnovej minu-
losti svojej rodiny. Prostredníc-
tvom denníka odhaľuje neuveri-
teľný osud otcovej sestry – tety
Roosje – a postupne si skladá
jej životný príbeh poznačený
láskou a zradou.
viaz., 304 s., 135 x 205

CF339324
Klubová cena 9,80 €

Bežná cena 10,90 €

VEDOMOSTI V KOCKE – strana 3
Svet, ako ste ho ešte nikdy nevideli22

PRÉMIA
ZA VÁŠ NÁKUP!

NOVINKA

Katie Nichollová
Kate – Budúca kráľovná
Kate je od sedemnásteho storočia prvá neurodzená mladá žena, ktorá
sa vydala do kráľovskej rodiny. Svojím príchodom oživila britskú monar-
chiu a jej členovia vzápätí zaznamenali vzkriesenie popularity, v ktorú po
smrti Diany, princeznej z Walesu, už nedúfali. Teraz čelí výzve vychová-
vať syna pred pozornými zrakmi celého sveta. Toto je príbeh mladej
 ženy, ktorá pretvára budúcnosť najznámejšej kráľovskej rodiny sveta. 
Je to príbeh Kate – budúcej kráľovnej.
viaz., 320 s. + 16 s. príloha, 145 x 227

CF202289
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Ako sa vlastne
plaché dievča
zo strednej
vrstvy dostalo
do kráľovskej
rodiny?

Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
12,90€

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
11,90€

Leander Kahney
Jony Ive– Geniálny dizajnér z Apple
„Vytvoriť niečo iné a nové je jednoduché. Oveľa ťažšie je niečo
skutočne zdokonaliť.“ Z anglického študenta umenia trpiaceho
dyslexiou sa stala osobnosť, ktorú časopis Time v roku 2013 za-
radil medzi 100 najvplyvnejších ľudí sveta a dokonca mu bol ude-
lený čestný rytiersky rád. Napriek veľkým úspechom vieme iba
málo o tomto plachom géniovi, ktorého Jobs označil za svojho
„duchovného partnera“ v Apple. Toto je jeho skutočný príbeh.
viaz., 328 s. + 16 s. príloha, 145 x 227

CF202255 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 13,90 €

„Vytvoriť niečo iné a nové 

je jednoduché. Oveľa ťažšie 

je niečo skutočne zdokonaliť.“
Jony Ive

e

Nazanin Afshin-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

CF202000
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

e

Juliet Macurová
Lož na kolesách
Dramatický vzostup a pád Lan-
cea Armstronga, najznámejšie-
ho vyvrheľa vo svete športu.
 Výpovede viac ako stovky ľudí,
ktorí sa pohybovali v jeho blíz-
kosti. Patria medzi nich aj jeho
rodinní príslušníci, ktorých
 Armstrong dávno zavrhol, nako-
niec to však boli práve niekdaj-
ší kamaráti, čo ho zradili.
 Prezradili krutú pravdu o cyklis-
tickom športe – a krutú pravdu
o jeho zlatom chlapcovi...
viaz., 456 s. + 8 s. príloha, 145 x 227

CF202076
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 15,90 €

e
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Jadwiga Górnicka
Liečenie dotykom
Cenný sprievodca zdravím pre
všetkých ľudí, ktorí chcú pred-
chádzať chorobám, ale aj pre
tých, ktorí už trpia menšími
chorobnými zmenami. Prvá
časť knihy sa venuje akupresú-
re chodidiel, ktorá si nevyžadu-
je žiadne špeciálne prípravy ani
chemické lieky. V druhej časti
vám prinášame informácie
o tlakovej masáži shiatsu.
 Výsledkom je uzdravenie 
a znovuzískaná pohoda.
viaz., 152 s., 165 x 240

CF339699
Klubová cena 7,10 €

Bežná cena 7,90 €

WM. Paul Young
Rázcestia
zamyslenia
Inšpirácie na každý deň v roku
Silný príbeh obsiahnutý v Ráz-
cestiach nastavil zrkadlo milió-
nom čitateľov a stal sa knižným
fenoménom. 365 zamyslení
obsahuje vzácne citáty z publi-
kácie Rázcestia, ktorých cieľom
je priniesť inšpiráciu, povzbu-
denie a duchovnú posilu do
každého dňa v roku. Kniha nás
upozorňuje, aby sme sa vystrí-
hali neprávostí voči najbližším.
viaz., 384 s., 130 x 180

CF339682
Klubová cena 12,50 €

Bežná cena 13,90 €

Rhonda Byrne
Hrdina
viaz., 240 s., 140 x 178

CF202290
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

NOVINKA

NOVINKA

Vincentina – Myšlienky z hladiny alfa
Ak chceme hľadať telesné zdravie, dôležitejšie je nájsť duševnú
pohodu, rovnováhu, vyrovnanosť. Ak existujú psychické či psy-
chosomatické príčiny vzniku chorôb, musí existovať aj opačný
proces uzdravenia prostredníctvom psychických procesov...
 Objaviť schopnosti svojho vedomia môže každý, kto v sebe cíti
potrebu hľadať a pracovať na rozvoji svojej duchovnej úrovne.
viaz., 192 s., 125 x 200

CF202396

Vincentina – Také obyčajné zázraky
alebo Príbehy z ordinácie dvoch liečiteľov
Doktor Vincent a doktorka Ina sa v tejto publikácii rozhodli sprí-
stupniť aspoň zlomok z množstva skúseností a zážitkov, ktoré po-
čas svojej bezmála dvadsaťročnej terapeutickej praxe zažili. Čita-
teľ tu nájde historky úsmevné i dojímavé, poučné i podnetné,
skrátka také, aké nevymyslíte a aké je schopný napísať len život.
viaz., 144 s., 125 x 200

CF202397

23OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA STRANA 31 MEDIA KLUB

KOMPLET

Ušetríte až 4€
obj. č. CF800791

14,80€18,80€

Myšlienky z hladiny alfa +
Také obyčajné zázraky

Klubová cena 7,90 €
Bežná cena 8,90 €

Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 9,90 €

nové vydania vašich obľubených kníh

Šťastie
závisí 
od nás

Ezoterika, m
otivačná literatúra

Rhonda Byrne
Myšlienky na každý deň
Autorka svetového megahitu Tajomstvo – The Secret – Rhonda
Byrne predstavuje čitateľom ďalšiu novinku! V knihe Myšlienky
na každý deň vás prevedie jednoročným kurzom, v ktorom sa
s vami podelí o svoje poznanie a múdrosť. Doprajte si viac rados-
ti, viac hojnosti, viac nádhery v každom dni v roku!
viaz., 384 s., 129 x 157

CF202215 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 11,90 €
9,90€

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CF800787

18,80€25,80€

Myšlienky na každý deň
+ Hrdina

Nové vydanie

Nové vydanie

e

Princezná Märtha Lousie 
a Elisabeth Nordengová
Spirituálny kľúč
Táto osvietenská kniha vám po-
môže pochopiť, prečo život nie-
kedy vyzerá ako zápas o výstup
na vrch a ako napokon nájsť
hlboké spojenie s duchom, po
akom ste túžili. Poskytuje ná-
stroje a cvičenia, ktoré vám po-
môžu rozvíjať svoje spirituálne
danosti a pritom zostať uzem-
není. Naučte sa odomknúť svo-
ju spirituálnu silu a používať
vlastnú intuíciu.
viaz., 224 s., 125 x 200

CF202224
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

e

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

CF202104
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €
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Temná hrdinka
Večera s upírom
viaz., 432 s., 125 x 200

CF202004
Klubová cena 14,90 €

Bežná cena 16,90 €

Prozreteľnosť
brož., 424 s., 145 x 227

CF202197
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

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

CF202467
Klubová cena 14,90 €

Bežná cena 19,90 €

Jana Šulková
Dievča s maskou
„Volám sa Mima a môj život je
dokonalý iba navonok. Mám
všetko, po čom môže dievča
v mojom veku túžiť. Okrem se-
ba.“ Príbeh o tom, že maska,
ktorú Mima nosí, ju zabíja, a že
odraz, ktorý každé ráno vidí
v zrkadle, nie je jej. Všetko sa
zmení, keď do jej života neča-
kane vstúpi on. Štipendista, 
na ktorého má zakázané sa čo
i len pozrieť, nieto sa doňho
 ešte zamilovať!
viaz., 224 s., 135 x 205

CF338843
Klubová cena 8,00 €

Bežná cena 8,90 €

Rebecca Donovan
Dôvod dýchať
V pokojnom meste Weslyn sa
väčšina ľudí zaujíma najmä
o to, či budú videní a s kým.
Emma by však najradšej bola
neviditeľná. Od otcovej smrti ži-
je ako v nočnej more. Mama sa
o ňu nevedela postarať, a tak
sa jej ujal strýko s manželkou.
Musí si sťahovať rukávy, aby za-
kryla modriny. Pomôže jej láska
nájsť dôvod dýchať? Zmení no-
vý spolužiak jej život? Prvá časť
bestsellerovej trilógie Dych.
viaz., 368 s., 150 x 230

CF339243
Klubová cena 12,50 €

Bežná cena 13,90 €

e

NOVINKA

NOVINKA

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

JEJ OSUD VYTESALI
KAMEŇAdo

Pokračovanie svetového hitu

TEMNÁ HRDINKA

Bežná cena 13,90 €

Ušetríte až 2 €

NOVINKA
11,90€

Druhá časť napínavej trilógie 
situovanej do mestečka

PROVIDENCE

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CF800789

18,80€25,80€
Proroctvo + Prozreteľnosť

e

Jamie McGuireová – Proroctvo
Nina nastúpila do firmy ako praktikantka, aby v jej vedení
neskôr nahradila zosnulého otca. O jeho násilnej smrti sa jej
sníva každú noc. Jared sa zo strachu o Ninin zhoršujúci sa
zdravotný stav rozhodne Shaxovi ukradnúť pekelnú bibliu,
aby v nej vyhľadal odpoveď, ako priateľke pomôcť. Zúfalý
mladík stojí pred ťažkou voľbou: buď na vlastnú päsť bojo-
vať proti peklu, alebo rozpútať vojnu s nebom.
brož., 320 s., 145 x 227

CF202198 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

facebook.com/yoliknihy

KOMPLET

Ušetríte až 9€
obj. č. CF800788

21,80€30,80€
Temná hrdinka – 2 knihy

NOVINKA

e
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Abigail Gibbsová
Jesenná ruža – Temná hrdinka
Po smrti starej mamy ju osud zavial do ospalého mestečka na pobre-
ží Anglicka, kde pod povrchom zdanlivo pokojného života driemu
temné tajomstvá. Autumn Rose je výnimočné dievča s nadprirodze-
nými schopnosťami. Keď sa v jej živote nečakane objaví príťažlivý
študent s rovnakými zvláštnymi jazvami na pokožke, ako má Autumn,
jej svet sa obráti naruby...
viaz., 352 s., 125 x 200

CF202272

Nové vydanie

24 Získajte zľavu 5€ na www.bux.sk/registracia viac info str. 2Media klub od 1. 1. 2015 už len online!
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YOLi

viaz., 296 s., 145 x 227

CF202292
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

brož., 296 s., 145 x 227

CF202466
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Pre mladých dospelých – young adults –
priletel nový motýľ, volá sa YOLiwww.yoli.sk  25

NOVÁ 
VYDAVATEĽSKÁ

ZNAČKA

Papierové mestá
Margo Rothová-Spiegelmanová. Jej bláznivé dob-
rodružstvá sa zakaždým prehnali školou ako letná
búrka. Do tejto dobrodružnej duše sa beznádejne
zamiloval Quentin-Kvéčko Jacobsen, trochu za-
kríknutý chlapec z dobrej rodiny. To, čo spolu po-
vystrájajú, Quentina rovnako nadchne ako vyľaká.

Lenže zrazu je Margo preč a zanechá po sebe len
indície určené práve jemu. Vydáva sa teda na ces-
tu plnú odbočiek, a čím bližšie je k cieľu, tým lepšie
spoznáva skutočnú tvár priateľky – a možno aj svo-
ju vlastnú. Knihu ponúkame v dvoch prevedeniach.

Bežná cena 12,90 €

Ušetríte až 2€

NOVINKA
10,90€

John Green je držiteľom viacerých vý-
znamných literárnych ocenení, okrem iných
aj Printzovej medaily, Printzovho čestného
uznania a Edgarovej ceny za najlepšiu dob-
rodružnú knihu pre mládež. Dva razy bol fi-
nalistom literárnych cien denníka LA Times.
Spolu s bratom Hankom tvorí dvojicu Vlog-
brothers
(youtube.com/vlogbrothers),
jednu z naj  obľúbenejších online videorelá-
cií. Môžete sa pridať k vyše miliónu Johno-
vých priaznivcov na Twitteri
(@realjohngreen)
alebo ho navštíviť na stránke
johngreenbooks.com.

e

e

e

e

John Green
Na vine sú hviezdy
Hazel sa pripravovala na vlastnú
smrť, odkedy jej v trinástich ro-
koch diagnostikovali rakovinu
štítnej žľazy v štvrtom štádiu. 
Na nenávidenom stretnutí pod-
pornej skupiny však spozná
 Augusta a obaja objavujú dosiaľ
nepoznaný svet lásky na pome-
dzí  života a smrti.
brož., 240 s., 145 x 227

CF202356
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Lauren Kateová
Slza
Eureka sa po autonehode, pri
ktorej zahynula jej mama, vracia
do života s ranami na duši i na
tele. Zo smútku ju vytrhne stret-
nutie s Anderom, tajomným
chlapcom. Keď si Eureka prevez-
me svoje dedičstvo, začnú sa
okolo nej diať čudné veci.
brož., 384 s., 145 x 227

CF202188
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

    
  

Jedna noc zmení všetko... a jedno dievča zmení jeho.

NOVINKA

e
Holly Goldbergová Sloanová
Šťastná sedmička
Ak prídete o všetko, možno bu-
dete musieť plávať proti prúdu.
Život tohto neobyčajného diev-
čaťa sa však nečakane zvrtne,
keď jej milovaní adoptívni rodi-
čia tragicky zahynú. Hlboký smú-
tok prekonáva najmä vďaka
priateľom. Bohužiaľ hrozí, že
 čochvíľa stratí aj ich.
brož., 344 s., 125 x 200

CF202251
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Gayle Formanová
Zostaň so mnou 
– Ak zostanem
Talentovaná violončelistka Mia
má sedemnásť a vlastne všetko,
po čom jej srdce piští. V jedno
februárové ráno to však zmení
autonehoda. Nič z toho už nepla-
tí a Mia stojí pred novou, oveľa
osudovejšou otázkou: Zosta-
nem?
brož., 176 s., 125 x 200

CF202398
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 7,90 €
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NOVINKA

NOVINKA

Ada Žigová
O snehuliakovi
s horúcim srdcom
O snehuliakovi, ktorý má
dobré srdiečko. Také dobré,
že vie robiť iba dobré skutky
a pomáhať svojim kamará-
tom. Krátke príbehy pre všet-
ky deti, ktoré vedia, že to, čo
je krásne, sa skrýva vo vnútri.
viaz., 56 s., 
170 x 240

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 6,90 €

Miro Jaroš – Pri stole
Lyžičky, vidličky, nože, čo s vami robiť mám, čože? Všet-
ko, čo mám na tanieri, s vami zjem, keď mám bruško
plné, poviem ďakujem. Roztomilá séria knižiek pre detič-
ky od obľúbeného speváka má ďalšie pokračovanie. Pri
stole sa treba správať slušne! Poď sa pozrieť ako a za-
spievaj si pesničku s Mirom Jarošom. Pre deti od 1 roka.
CF202324

Zvonimir Balog
Bontón pre deti
alebo veselý lexikón o tom, ako sa vyhnúť trapa-
som. Je bontón nuda? Vôbec nemusí byť. Veselá
kniha s dobroprajným humorom, ako sa správať.
viaz., 112 s., 160 x 195

CF339785

Gail Donovan
Zvuky v meste CF313393
Zvuky na farme CF313392
Knihy s reálnymi zvukmi! Poznáš hlasy všetkých
zvieratiek z farmy? Stlač tlačidlo a budeš počuť
naozajstné hlasy zvierat! Otvor vráta na stodole
a uvidíš, kto sa za nimi skrýva! Alebo skús uhád-
nuť, aký dopravný prostriedok počuješ?
Leporelá, každé 16 s., 222 x 285

Barbora Rakovská, Robo Papp, Lenka Šóošová
Z hrnca do rozprávky
Súbor domácich receptov vytiahnutých priamo z kuchýň autorov pre
všetkých rodičov, ktorí si často kladú otázku, čo navariť. Keďže všetci
traja sú milujúcimi rodičmi, nezabudli ani na najmenších, a tak sa
z knižky plnej receptov stala ilustrovaná rozprávková kuchárka pre
deti aj dospelých. Deti si v nej nájdu rozprávky plné jedla a rodičia
jedlá plné rozprávkových ilustrácií.
viaz., 132 s., 210 x 210

CF202420

NOVINKA

Klubová cena 7,40 €
Bežná cena 8,20 €

Klubová cena à 10,60 €
Bežná cena à 13,24 €

NOVINKY
v katalógu

NOVINKA
v katalógu

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

Veselé zúbky
CF202144

Čarovné slovíčka
CF202114

Na ceste
CF202323

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

všetky viaz., 32 s. + CD, 160 x 160CF200825

Ako to chodí na farme?
Mini knižnička obsahuje deväť malých leporel plných obráz-
kov, pomocou ktorých sa vaše deti zábavnou formou zozná-
mia so základnými slovami a naučia sa pomenovať domáce
zvieratká, rastliny, stroje a predmety, s ktorými sa môžu stret-
núť na farme.

9x leporelo, à 12 s., 70 x 70, v krabici 250 x 230

CF337318 Klubová cena 11,90 €
Bežná cena 14,90 €
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Pre deti a m
ládež

Chris Riddell
Fantómová Ada a myší duch
Zoznámte sa s Adou DeFantomovou. Býva na Hrôzohra-
de so svojím otcom lordom, služobníctvom a s niekoľ-
kými duchmi. Keď stretne myšieho ducha Myšmaela,
rozhodnú sa rozlúsknuť záhady Hrôzohradu. Pre čitate-
ľov od 9 rokov.
viaz., 232 s., 135 x 185

CF202275

Petr Sís
Pilot a Malý princ
Táto útla knižka vznikla ako pocta autoro-
vi Malého princa. Česko-americký spiso-
vateľ v krátkych textoch približuje najdô-
ležitejšie momenty zo života Antoina de
Saint-Exupéryho a sprevádza ich nádher-
nými sviežimi farebnými ilustráciami.
viaz., 48 s., 229 x 305

CF339573 Klubová cena 10,80 €
Bežná cena 11,95 €

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

Halka Marčeková, ilustrovala Martina Matlovičová
Prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka
Poznáte Fidlibuma, kamaráti? Áno, to je ten zvedavý televízny škriatok, čo
býva v kukučkových hodinách. No prečo Fidlibum kuká, a nie je kukučka?
To je teda poriadna záhada! Jej rozlúštenie sa skrýva práve v tejto knižke.
Pre deti od 4 rokov.
viaz., 116 s., 185 x 297

CF202307
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 13,90 €

NOVINKA

NOVINKA

Jeff Kinney
Denník 
odvážneho bojka (6)
Ponorková choroba
Na stene školy sa objavili záhadné
zelené škvrny. Greg Heffley je hlav-
ný podozrivý, hoci neurobil nič zlé.
Aspoň nie naschvál. Greg začne
uvažovať, či existuje aj horší trest
než domáce väzenie s celou rodi-
nou. Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 224 s., 145 x 205

CF201823
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 8,90 €

Lisi Harrisonová
Monster High 4
Špicáková až za hrob
Raritní si konečne vybojovali slobodu
a Lala hrdo cerí tesáky. Lenže keď príde na
návštevu tatko Dracula, všetko sa akosi
znetopieri. Frankie sa s nadšením vrhne
na šancu reprezentovať Merstonku v pre-
stížnej reklamnej kampani.  Melody si mu-
sí vybrať – turné s kapelou alebo Jackson?
viaz., 264 s., 125 x 200

CF202147

Zem – detská encyklopédia
Táto fascinujúca kniha mapuje planétu Zem z viace-
rých hľadísk – od jej jadra po vonkajšiu atmosféru, od
severného pólu po južný a od prírodných javov až po
dôsledky ľudskej činnosti. Encyklopédia prináša za-
ujímavé údaje, prehľadné mapy, názorné ilustrácie
a úžasné fotografie, vďaka čomu je hodnotným sprie-
vodcom po našej planéte. Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 304 s., 216 x 276

CF202225

NÁŠ TIP

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

NOVINKA

Rosa M. Curtová
Urob si!
Papierové bábky a zvieratká
Vyrob si bábky aj zvieratká a hraj sa s nimi. Podľa
nenáročných návodov v tejto knižke si vyčaríš roz-
ličné zvieratká žijúce na farme, ale aj papierové
maňušky. Pre deti od 4 rokov.
brož., 72 s., 226 x 268

CF202117 Klubová cena 4,40 €
Bežná cena 4,90 €

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

e Bestseller katalógu 5/2014
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➊ Set cukornička a nádobka na mlieko Cherry
Praktický set sa stane obľúbeným doplnkom vášho sto-
lovania. Svieži čerešňový motív v kombinácii so zelenou
farbou navodí tú správnu, pohodovú atmosféru. Set
 obsahuje: cukorničku s lyžičkou (objem 280 ml), ná-
dobku na mlieko (objem 260 ml) na vkusnom podnose.
CF340002
Klubová cena 5,90 € Bežná cena 6,90 €

➋ Mažiar
Vynikajúci pomocník na prípravu drveného korenia, by-
liniek, zmesí na dochucovanie a pod. Vyrobený z prvo-
triednej odolnej keramiky, vhodný do chladničky, mraz-
ničky a umývačky. Rozmery ∅ 11,5 cm, výška 6 cm.
CF339958
Klubová cena 3,90 € Bežná cena 4,90 €

➌ Trojica vrabčekov
Aj keď už majú oblečené teplé pletené čiapky a šáliky,
predsa len sa tri vrabčeky trasú od zimy a hľadajú si no-
vý domov! Zoberte ich zohriať sa na váš stôl, okennú
parapetu či poličku. Ak ich jemne štuchnete prstom,
opäť sa budú, vďaka pevnej strunke umiestnenej v bruš-
ku, triasť. V balení nájde tri figúrky, každá 10 cm vysoká.
Sú vyrobené z kovu a oblečené do pletených čiapok
a šálov vyrobených z polyesteru. CF339975
Klubová cena 3,90 € Bežná cena 4,90 €

➍ Sada vianočných čajov Jingle Bells
Keď zazvoní rolnička, je čas na náš čaj. Sada obsahu-
je: ovocný čaj Jingle Bells 50 g (zloženie: ibištek, kvety
ruže, jablko, pomarančová kôra, šípky, klinček, karda-
móm, aróma) a bylinný čaj Jingle Bells 50 g (zloženie:
rooibos čaj, zázvor, citrónová tráva, citrónová kôra,
aróma). Vo vkusnom darčekovom balení nájdete tiež
vianočnú dózu na čaj. 
Rozmery balenia: 24 x 19 x 6 cm.
CF339949
Klubová cena 6,90 € Bežná cena 7,90 €

➎ Dámsky parfém Play Off Lovely Woman
Zmyselná, zvodná vôňa, ktorá dokáže objaviť vo vnútri
každej ženy ukrytú túžbu. Je určená hravým, romantic-
kým a sexy ženám. Silný základ ambry a pačuli dopĺňa
lákavá vôňa orchideí a osviežujúce tóny citrónu a černi-
ce. Jednoducho fasci nujúca. CF329871

Pánsky parfém Play Off Casino Royal
Trúfalá, svieža vôňa pre sebaistého muža. Čisté tóny
bazalky, jablka a čaju prinášajú okamžitú sviežosť a in-
tenzívny buket z levandule a jaz mínu vytvára provoka-
tívnu eleganciu. Zemité základné tóny pižma, vanilky
a drevitej arómy dodávajú vôni zmyselnosť.
CF329478
Klubová cena à 2,50 € Bežná cena à 5,90 €
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➊ Set cukornička a nádobka na mlieko Cherry ➋ Mažiar

➌ Trojica vrabčekov

➍ Sada via-
nočných 
čajov
Jingle 
Bells

Ponuka butikového tovaru z tejto dvojstrany platí len do vypredania zásob!

KOMPLET

Ušetríte až 8€
obj. č. CF800790

3,80€11,80€

Dámsky a pánsky
parfém Play Off

➎ Dámsky parfém Play Off Lovely Woman
Pánsky parfém Play Off Casino Royal
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➏ Svietiaci anjeli – závesná dekorácia
18 svietiacich anjelikov (každý 6 x 5 cm) rozžiari váš
vianočný príbytok. Anjelici sú vyrobení z plastu a sú
v troch radách nasunutí na káblikoch s LED žiarovkami
(dĺžka horného radu 92 cm). Zdroj napájania: 3 ks AAA
batérie (nie sú súčasťou balenia). Krabička na batérie
je s vypínačom a prísavkou. Vďaka priloženým kovovým
háčikom (2 ks) a prísavkám (3 ks) dekoráciu ľahko
umiestnite na okno, zrkadlo, stenu či skriňu.
CF333248
Klubová cena 6,90 € Bežná cena 8,90 €

➐ Betlehemské svetlo – 3 sviečky
Svetlo pokoja a mieru je jednoduchým a krásnym sym-
bolom Vianoc. Balenie obsahuje tri sviečky (∅ 4,5 cm,
výška 9 cm) s biblickým motívom, ktoré môžete použiť
ako súčasť vianočnej výzdoby. Spomaľte a nanovo objav-
 te pravý odkaz Vianoc. Zapálené sviečky rozžiaria nielen
vaše domovy, ale aj srdcia.
CF333876
Klubová cena 3,50 € Bežná cena 4,50 €

➑ Sviečky Berry
4 červené sviečky so štruktúrovaným povrchom s dizaj-
nom bobuľového ovocia. Každá sviečka je zabalená
osobitne v priehľadnom vrecku so zlatou stužkou. Vý-
borne sa hodia do každého svietnika, od rustikálneho

vidieckeho po moderný. Môžete použiť aj do vašich ad-
ventných svietnikov a vianočných dekorácií. Set obsa-
huje: 4 sviečky, každá 8 cm vysoká, ∅ 5 cm.
CF339959
Klubová cena 4,90 € Bežná cena 5,90 €

➒ Vianočná dekoračná sada
Navoďte si tú pravú sviatočnú atmosféru. Jemná
a vkusná dekorácia na stôl poteší nielen vás, ale aj va-
šich najbližších. Sada obsahuje sošku anjela (výška
cca 5,5 cm), drevenú dekoračnú podložku, 2 svietniky
na čajové sviečky, dekoračné biele kamienky a 2 čajové
sviečky. Všetko je zabalené v papierovej škatuľke, roz-
mery 22,5 x 12,5 x 3,5 cm.
CF340003
Klubová cena 4,90 € Bežná cena 5,90 €

➓ Duo svietnikov Zima
Počas studených zimných dní sa môžete tešiť z príjem-
nej atmo sfé ry, ktorú na vašom vianočnom stole vytvoria
ostrovčeky teplého plápolajúceho svetla sviečok. Set
obsahuje dve sklenené nádobky na čajové sviečky (ča-
jové sviečky nie sú súčasťou balenia), zvnútra striebor-
nej a zvonka červenej farby, každá s odnímateľným
venčekom so zimnou dekoráciou. Venček má ∅ 15 cm,
výš ka nádobky je 6,5 cm, ∅ 7,5 cm.
CF333237
Klubová cena 6,90 € Bežná cena 8,90 €
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➏ Svietiaci anjeli – závesná dekorácia

➒ Vianočná dekoračná sada ➓ Duo svietnikov Zima

➐ Betlehemské svetlo – 3 sviečky

➑ Sviečky Berry
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Ponuka tovaru z tejto strany platí len do vypredania zásob!

Klubová cena 3,90 €
Bežná cena 4,07 €

Krásy slovenskej
prírody
240 x 340 mm

CF339047

Klubová cena 2,20 €
Bežná cena 2,39 €

Gazdinka
210 x 145 mm

CF339043

Klubová cena 2,80 €
Bežná cena 2,92 €

Lunárny kalendár
297 x 138 mm CF339040

Nástenný
kalendár

Klubová cena 2,70 €
Bežná cena 2,88 €

Varíme 
v znamení 
Mesiaca
230 x 140 mm
CF339041

Nástenný
kalendár

Stolový
kalendár

Stolový
kalendár

Klubová cena 2,80 €
Bežná cena 2,94 €

Slovensko
297 x 138 mm CF338196

Stolový
kalendár

Klubová cena 2,50 €
Bežná cena 2,70 €

Katolícky kalendár
297 x 138 mm CF339042

Stolový
kalendár

Ka
le

nd
ár

e,
 C

D

Sima Martausová
Na pravom poludní
Nový autorský album obľúbenej
speváčky. 
(CD, 12 piesní + 2 bonusy)
CF339969
Klubová cena 11,99 €

Vianoce pod Poľanou
Ľudová hudba Duľovec
CD v darčekovom balení s čer-
venou stuhou. 
(CD, 18 piesní)
CF339971
Klubová cena 4,99 €

Helena Vondráčková
Best of the best
Dvojalbum hitov, ktoré speváčka
nahrala počas 50 rokov na hu-
dobnej scéne. (2 CD, 41 piesní)
CF339968
Klubová cena 10,49 €

Karel Gott
S pomocí přátel
Spolupracovali: K. Šíp, M. Da-
vid, M. Malátný, M. Chodúr,
V. Patejdl a iní. (CD, 14 piesní)
CF339970
Klubová cena 12,49 €

Christmas Rock
Cover verzie obľúbených via-
nočných hitov. Driving home for
Christmas a iné. (CD, 12 piesní)
CF339921
Klubová cena 4,90 €

Bežná cena 5,90 €

Panflöten Weihnacht
Vyčarujte si pravú vianočnú
 atmosféru v podaní slávneho
orchestra. (CD, 18 skladieb)
CF339920
Klubová cena 4,90 €

Bežná cena 5,90 €

Tmavomodrý svět
Hity Jaroslava Ježka
S rozprávaním o jeho živote.
(CD, 29 skladieb)
CF339974
Klubová cena 4,90 €

Bežná cena 5,90 €

Ovečka
Máš má ovečko dávno spát
Pampelišky, Stánky, Skládanka
a ďalšie hity. (CD, 18 piesní)
CF339972
Klubová cena 4,90 €

Bežná cena 5,90 €

Rosa na kolejích
Frankie Dlouhán, Kocábka, Sig-
nály, Pole s bavlnou a ďalšie.
(CD, 18 piesní)
CF339973
Klubová cena 4,90 €

Bežná cena 5,90 €

Češem si hlavičku
Najznámejšie detské piesne so
spevom i ako karaoke verzia.
(CD, 13 piesní, 13 melódií)
CF321484
Klubová cena 2,90 €

Bežná cena 3,90 €

2 CD
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OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA!

■ Ako sa stanete členom Media klubu?
Členom Media klubu sa stávate po vyplnení prihlášky. Prihlášku nájdete v ktorejkoľvek klubovej predajni, na našej internetovej strán-
ke www.bux.sk, kde máte možnosť prihlásiť sa aj on-line, alebo vám ju na po žiadanie pošle náš zákaznícky servis. Zároveň s prihláš-
kou 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, expedičný poplatok
Ak si nezvolíte inú formu platby, objednané tituly Vám pošleme na dobierku. Všetky objednávky s mobilným kontaktom posielame
kuriérskou spoločnosťou IN TIME, bez mobilného kontaktu Slovenskou poštou. Cena za doručenie je v obidvoch prípadoch rovna-
ká. 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 výnimkou dopravcu pre-
vezme posledný diel alebo kus.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhláse-
ním (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 formu-
lár 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 najlacnej-

ší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného 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 po-
užili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili 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 dokla-
du 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 uply-
nutím 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 predávajúceho nie je možné odstúpiť od zmlu-
vy, predmetom ktorej je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačo-
vého 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 zodpovednosti predávajú-
ceho 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 zákonom 122/2013 Zb.
o ochrane osobných údajov. Svojim podpisom nám dávate súhlas na ich spracovanie pre účely projektu Media klub. V súlade
s §28, ods.1 zákona máte právo kedykoľvek písomne požiadať o opravu alebo blokovanie osobných údajov, ktoré ste nám poskyt-
li. Rovnako môžete písomne bez udania dôvodu zrušiť svoje členstvo v Media klube.
■ Platnosť katalógu 1. 11. – 31. 12. 2014
Milí členovia, v prípade, že od nás dostanete nekompletne vybavenú zásielku, považujte nedodaný titul za vypredaný. Ak vaša objed-
návka nie je vybavená do 14 dní od objednania, informujte sa, prosím, telefonicky na číslach 02/4910 4361, 02/4910 4341.

OBCHODNÉ PODMIENKY

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
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: 
6–268925–CF201437,CF201432,CF201462
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.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, faxom, e-mailom, SMS, cez www).
Ak nákup cez www.bux.sk presiahne 40 €,
 poštovné  neúčtujeme.

K cene zásielky účtujeme poštovné a balné 2,80 €.
Pri nákupe v predajni, prosíme, predložte členský preukaz.

CEZ KATALÓG E-SHOP V PREDAJNIACH

Vážený zákazník,
pre čerpanie výhod Media klubu (ceny, darče-
ky, prémie) pred nákupom (objednávkou) 
tovaru cez www.bux.sk musíte byť prihlásený
ako člen Media klubu.

Výdajňa pre osobný odber tovaru objednaného cez www.bux.sk:
Bratislava, Ikar – Media klub, Kukuričná 13. Odberný čas: Po – Pia 10,00 – 17,00 hod.
Spôsob úhrady: v hotovosti alebo platba vopred. Pri objednávke do 10 € účtujeme expedičný poplatok 
0,90 €; nad 10 € je odber bez poplatku.
Zásielkové expedičné stredisko: Knižný veľkoobchod Ikar, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava.
Pozor: výdajňa zatvorená od 23. 12. 2014 od 12.00 hod. do 6. 1. 2015.

Klubové inform
ácie

Vyzdvihnite si svoj online nákup 
rýchlo a kedykoľvek!
Balíkomaty sú sieťou automatizovaných schránok, ktoré
umožňujú uloženie zásielky, určenej konkrétnemu adresá-
tovi. Záleží len na vás, kedy a kam si prídete po svoju zásielku.
Zásielka je uložená v príslušnej schránke max. počas 
72 hodín od odoslania SMS správy o uložení. Balíkomaty
sú vždy v blízkosti obchodu s potravinami alebo nákupné-
ho centra. Sú dostupné 24 hodín denne. Použitie balíkomatu
je jednoduché (podobné obsluhe bankomatu). Notifiká-
ciu o uložení zásielky na vybrané miesto dostanete pro-
stredníctvom SMS. V súčasnosti môžete využiť na Slo-
vensku 50 balíkomatov v 28 krajských a okresných
mestách. Viac informácií nájdete v košíku na www.bux.sk.

Ak váš nákup cez www presiahne 40 €, 
poštovné neplatíte!www.bux.sk  31

POŠTOVNÉ
ZDARMA!

Chcete dostať zásielku do Vianoc? Do Vianoc budú vybavené všetky objednávky, ktoré nám prídu najneskôr 16. 12. 2014.
Objednávky doručené po tomto termíne budú  vybavované až v novom roku, kedy začíname expedovať od 7. 1. 2015.
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„Móda nie je niečo, čo nájdeme len v šatách. Móda je na oblohe, v uliciach, móda súvisí 
s nápadmi, s naším životným štýlom, so všetkým, čo sa deje.“

Coco Chanelová

Fascinujúci príbeh 
pani MÓDY

Pre všetkých
milovníkov

módy

Móda – Obrazové dejiny obliekania a štýlu
♦ Od extravagancie starovekého Egypta k legendárnym módnym
domom ♦ Najnovšie značky a prehliadkové senzácie ♦ Očarujúca
zbierka odevov a štýlov ♦ Významné okamihy dejín módy ♦
Doplnky ♦ Príbehy priekop níkov módy ♦
viaz., 480 s., 252x301
CF202306

Ak niečo bolo v móde, nájdete to v MÓDE

Klubová cena 29,90 €
Bežná cena 49,90 €

STAROVEKÝ SVET

V niektorých oblastiach starovekého sveta trávili muži veľkú časť
života mimo domova v činnej vojenskej službe. Ich odev sa
do značnej miery odvíjal od peňazí a hodnosti. Bojovníci, ktorí si

obliekali zbroj, ju spravidla platili zo svojho. Napríklad hopliti (grécki
pešiaci) v 5. storočí pred n. l. verbovaní zo stredných tried si ju mohli
dovoliť. Rané zbroje tvorili kovové pláty, doštičky, tvrdené kože
a vypchaté plátno. Takzvané drôtené košele tvorené samostatne
ukutými pospájanými krúžkami údajne vynašli Kelti okolo roku
300 pred n. l. Krúžková zbroj bola finančne náročná na výrobu,
a tak sa pravdepodobne objavovala len u bojovníkov z vyšších vrstiev.
Drôtená košeľa poskytovala väčšiu voľnosť pohybu ako niektoré iné
formy ochrany, ale svojimi pätnástimi kilogramami nositeľa značne
zaťažovala. Druh bojového odevu niekedy závisel aj od prístupu – 
odvážni Sparťania pochodovali do vojen v červených plášťoch,
ktoré maskovali krvavé škvrny.

ZDATNOSŤ 
A OCHRANA

PRAVEK až 600 n. l.

OCHRANNÉ PERIE

Snaha priblížiť sa bohom a získať ochranu 
pred zlom nosením peria či zobrazením 
vtákov je bežná v mnohých kultúrach 
od Egypta po Peru. Perie má značnú moc, 

lebo je ľahké, ale aj ohybné 
a odolné. V predkolum-

bovských amazon-
ských a andských 
kultúrach sa perím, 
najmä obrysovým 

perím krídel a chvosta, 
ktoré napomáha let, 
ozdobovali pokrývky hlavy 

a obradné odevy. 
V starovekom Egypte sa 
po smrti porovnávalo „srdce“ 
ducha na zlatých váhach 
so zosobnením pravdy 
– perom Maat. Ak bolo 
srdce ľahšie, zamieril 
duch priamo do nebes-
kého posmrtného 

života.

Bronzový bojovník Táto votívna etruská 
figúrka z 5. storočia pred n. l. azda predstavuje 
boha vojny Marta. Vojaci držali štít v ľavej ruke 
a ich prekrytím dokázali v útvare vytvoriť 
ochranný val.

Staroveký grécky 
vojak Prilba bola 

vo vojsku základným 
prvkom výstroja všetkých 

hodností. Absencia 
kyrysu (panciera) 

naznačuje, že predlohou 
tejto terakotovej sošky 

bol prostý vojak.

Výrazný chochol 
slúžil na bojisku ako 
rozlišovací znak

Plstená kapucňa 
chránila hlavu, krk 

a plecia

Prilba s rohami má 
zastrašovať

Vzor na prilbe 
vzbudzuje dojem 
divokého výrazu

Kabátec s chlopňami 
prezrádza perzský 

vplyv

Tvarované kožené 
chrániče 
predkolenia

028

Štít bol z kovu, 
tvrdenej kože či 
usne natiahnutej 
na drevenom 
ráme

Peruánska operená 
pokrývka hlavy

426 PREHĽADY

Tieto topánky z uplynulých štyroch storočí od vysokých chopines 
zo 16. a 17. storočia cez vyšívané rokokové hodvábne papučky až 
po sandále z 30. rokov 20. storočia vykladané štrasom mnoho 

vypovedajú o postavení žien, ktoré ich nosili. V niektorých obdobiach, 
napríklad v 18. storočí a na začiatku 19. storočia, bolo bežné, že sa dámske 
topánky vyrábali z látky a nie z kože, ženy predsa trávili veľa času doma. 
V 21. storočí zasa všetky ženy túžia po štíhlych vysokých podpätkoch 
od Christiana Louboutina, Manola Blahnika a Jimmyho Chooa a berú 
si ich na mimoriadne príležitosti.

DÁMSKEJ OBUVI
400 ROKOV

1905 Rakúska lodička z kozinky so vzorom z dierok
a cvočkov

1918 Zaväzovacia topánka z lakovanej krémovej kozinky
s prestrihávanými detailmi a mašľou zo švajčiarskej dielne Bally

1926 Vychádzková topánka z teľaciny a krokodílej kože
s dreveným podpätkom v štýle golfovej obuvi; výrobca Bally

50. roky 20. storočia Americká topánka s remienkom 
za pätou z hnedého semišu a hadej kože s vysokým podpätkom
a platformou

60. roky 20. storočia Kožená lodička z horčicovožltej umelej
kože s tenkým podpätkom, so špicou a s voľnými bokmi

70. roky 20. storočia 
Sandál na platforme
z modrého menčestru,
s gumenou podošvou

50. roky 18. storočia Papučka s voľnou pätou z hodvábu
s bielymi, zlatými a vzorovanými pásikmi, s podošvou z kozinky
a tvarovaným podpätkom

1790 – 1800 Ružová kožená topánka s krémovou mašľou
a jemnými pásikmi, vyrobená v Anglicku

1810 Anglická topánka zo svetložltej kozinky so šnurovaním
a s ozdobnou žltou mašličkou

1600 Benátska chopine 
z kozinky s dierkovaným zdobením,
hodvábnou vrchnou vrstvou
a podrážkou z borového dreva

Bežná cena 49,90 €
Ušetríte až 20 €

NOVINKA
29,90€
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