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FEBRuÁR 2015

ponuka platí od 1. 2. do 28. 2. 2015

Nezabudnutel’ná dovolenka v srdci Nízkych Tatier pre celú rodinu

náš tip

najkrajšie čítanie pred spaním

Romantické prostredie Štýlové apartmány Wellness



www.jozeanas.sk  VeĽKá SÚŤaž S joZeFoM BaNášoM

Jozef Banáš
(1948) je jeden z najúspešnej-
ších slovenských autorov. Patrí
k nositeľom mnohých literár-
nych ocenení doma a v zahrani-
čí. Dan Brown ho označil za
„hľadača pravdy“ a dalajláma
mu počas stretnutia v Kašmíre
v júli 2014 požehnal k úsiliu
zbližovať ľudí.

Mimoriadne silný príbeh o tom, 
že skutočný zmysel života sa oplatí hľadať.
hrdina príbehu Muž žije naplno a stále si čosi dokazuje. divokými jazdami
autom, extrémnym thajským boxom, pouličnými bitkami či provokatívnym
vystupovaním. sám však uviazne v sebaklame, opakovanom ospravedlňo-
vaní a povrchnosti. V rozhovoroch so záhadným liečiteľom objavuje kúsky
svojho ja, hľadá správnu cestu, no zakaždým sa potkne a padne ešte hlbšie.
Vždy sa však zdvihne a symbolicky stúpa na bájny vrch Velestúr v Kremnic-
kých vrchoch. Tak ako tam kedysi pred stopäťdesiatimi rokmi hľadal krem-
nický archivár Križko tajomný runový nápis vykresaný do skaly. Nápis, v kto-
rom je ukrytá pravda, a ak ju človek odhalí, bude odmenený.
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VYHRAJTE MYSTICKÝ VÍKEND S JOZEFOM BANÁŠOM

POD TAJOMNÝM 
VRCHOM VELESTÚR

odhaľtE pRavdu
a BudEtE odmEnEní

Naše hodnotenie

Trailer ku knihe 

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

Náš tIp 3

Každý MesIaC NoVý INTeraKTíVNy KaTalóg
BeZPlaTNé ČleNsTVo BeZ ZáVäZKoV

NoVINKy so ZľaVou MINIMálNe 20 %
CeNoVé aKCIe až do VýšKy 80 %

KNIha dňa so ZľaVou 50 %
VýhodNé KNIžNé KoMPleTy

aTraKTíVNe darČeKy a sÚťaže Za NáKuP

VyužíVajte Vaše Výhody V oNLINe KLuBe

Nezabudnutel’ná dovolenka v srdci Nízkych Tatier pre celú rodinu

Nakúpte si z tohto katalógu nad 20 € a automaticky hrajte o pobyt v Nízkych Tatrách.

Mýto pod Ďumbierom

Útulná, tradične zariadená chata Zinka sa nachádza v stredoslovenskej dedinke
Mýto pod Ďumbierom. Výhra zahŕňa ubytovanie pre 4 osoby na 3 noci
v štýlovom apartmáne s vlastnou kuchynkou. Výhercovia majú k dispozícii
„mini-wellness“ (fínska sauna, infra sauna, jakuzzi, ľadové kade). Chata má
navyše skvelú  polohu. Nachádza sa v blízkosti lyžiarskych stredísk Mýto pod
Ďumbierom, Tále, Jasná Juh – Chopok, Čertovica, Čierny Balog. Pre výhercov 
je pripravené malé bylinkové prekvapenie. Ideálne pre rodinu s deťmi.

www.chatazinka.sk

Vyhrajte predĺžený 
víkend pre celú rodinu 
v romantickom 
prostredí hôr!

Darček
pre kažDého!

pri oBjeDnávke naD 25 € 

poukaz
v hoDnote 3 € 

na ďalší nákup!
(darčekový poukaz platí do 31. 3. 2015, pošleme ho na 
váš e-mail do 48 hodín od zrealizovania objednávky)

Bonus

Meno výhercu zverejníme na www. bux.sk/media-klub/vyhercovia-sutazi najneskôr 4. marca 2015



www.severskekrimi.sk 

Stieg Larsson
(1954 – 2004) pracoval dvadsať rokov ako grafický editor vo švédskej
spravodajskej agentúre. Pôsobil ako novinár a šéfredaktor časopisu  Expo.
Patril k popredným svetovým odborníkom na antidemokratické, pravi-
covo-extrémistické a nacistické hnutia. Zomrel v roku 2004 krátko po
tom, čo odovzdal švédskemu vydavateľovi rukopisy série Millennium.

Príbehy investigatívneho novinára a majiteľa časopisu Millennium
Mikaela Blomkvista a asociálnej hackerky lisbeth salanderovej
uchvátili čitateľov na celom svete. Tento vynikajúci mix detektívky
a špionážneho románu ovládol rebríčky predajnosti. Práve vďaka
larssonovi svet zachvátila mánia severskej kriminálnej prózy. Príbehy
Millennia boli viac ráz sfilmované.

Vaša klubová cena:          27,90 €Bežná cena: 34,90 €
9,90 €

12,90 €

9,90 €
12,90 €

9,90 €
12,90 €

NajpRedáVaNejšIe KRIMI Na SVete 5dojíMaVý pRíBeh LáSKy a poSadNutoStI 4

Jessie Burtonová
študovala na Oxfordskej univerzite a na Centrálnej škole prednesu
a drámy, kde hrala v predstaveniach Dom Bernardy z Alby, Othello,
Hra a Macbeth. V apríli 2013 jej prvý román Miniaturista vyšiel v de-
siatkach krajín po celom svete. Rádio 4 ho v júli 2014 označilo za naj-
krajšie čítanie pred spaním.

Jedného jesenného dňa v roku 1686 zaklope na dvere veľkolepého domu
v najbohatšej časti amsterdamu osemnásťročná Nella oortmanová. Mla-
dučká vidiečanka sa má ujať roly manželky zámožného kupca Johannesa
Brandta, no privíta ju len jeho odmeraná sestra, čierny sluha a prostoreká
slúžka. Manžela stretne až na druhý deň a ten jej venuje zvláštny svadobný
dar, dokonalú zmenšeninu ich honosného sídla, veľkú ako skriňová vitrína.
Nella si do nej objedná zariadenie od tajuplného miniaturistu a od tej chvíle
sa začnú diať zvláštne veci. drobné výtvory do detailov kopírujú skutočný
život rodiny – až desivo verne. umelec zjavne pozná životy jej členov lepšie,
než oni sami, a drží ich osudy vo svojich rukách.
Miniaturista je dojímavý príbeh lásky a posadnutosti, zrady a odplaty, ktorý
vás chytí za srdce. autorka sa pri písaní románu inšpirovala miniatúrou do-
mu od neznámeho umelca vystavenou v rijksmuseu v amsterdame, ktorú
kedysi vlastnila skutočná Nella oortmanová.

Toto je kniha, ktorá vám pripomenie, prečo ste sa zamilovali 
do čítania,“ povedal S. J. Watson, autor svetoznámeho bestsellera 
Skôr než zaspím. „Miniaturista je jedna z tých vzácnejších kníh. 
Báječne napísaná, presvedčivá, pútavá. Je magická, plná prekvapení.

najkRajšiE 
čítaniE pREd spaním

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

MINIATURISTA

ochutnávka ❝

❞

❝

Naše hodnotenie

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

Naše hodnotenie



Veľká súťaž s online katalógom! hrajte o pobyt v Nízkych Tatrách!

NeSpÚtaNá tÚžBa, LáSKa a RoMaNtIKa 7

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

jedna noc
lásky

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

Krásna vdova Cassandra sa pre-
sťahuje do londýna, aby si našla
milenca. Nie však hocijakého –
musí to byť bohatý džentlmen
a musí ju zbožňovať. Vydaj nepri-
chádza do úvahy, keďže jej povesť
pošramotila škandalózna klebeta.
Zakrátko jej pozornosť pritiahne
stephen huxtable, gróf Merton.
Tento mladý muž je jedným
z naj žiadanejších slobodných
mládencov v londýne, a tak sa
ho Cassandra rozhodne zviesť...

VášNIVÉ eRotICKÉ SCÉNy, CItLIVÉ pRíBehy 6

Samantha Youngová
je mladá škótska spisovateľka. V roku 2009 promovala na Edinburskej
univerzite, kde študovala dejiny staroveku a stredoveku a dodnes miluje
všetko starožitné. Je autorkou štyroch sérií – desiatich románov a jednej
novely. V tvorbe pre dospelých debutovala románom Dublin Street.

Niektoré činy sa neodpúšťajú. Predovšetkým v láske. hannah videla Marca
naposledy pred piatimi rokmi. Bol jediný muž, ktorého milovala, a jediný,
s ktorým strávila noc. Potom Marco bez slova zmizol a opustil škótsko aj
hannah. Tá musela znášať následky ich zblíženia sama, neschopná nadviazať
nový vzťah. Náhoda dvojicu opäť spojí a Marco je odhodlaný urobiť všetko
pre to, aby starú lásku znova získal. Trpké spomienky však môžu dvojicu
rozdeliť skôr, ako vôbec využijú šancu na nový začiatok.

pRvÁ lÁska si zaslúži 
dRuhú šancu

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

INDIA PLACE

KOMPLET

34,60 €
samantha youngová – 4 knihy

Naše hodnotenie

Vaša klubová cena:            9,90 €Bežná cena:

49,60 €

12,90 €
8,50 €

10,90 €

10,90 €
13,90 €

9,50 €
11,90 €

spoznali sa na svadbe a graydon z nádhernej družičky Toby Wynda-
movej nespúšťa oči. Nie je to len jej krása, čo ho na nej uchvacuje. To-
by má pozoruhodnú schopnosť odlíšiť graydona od jeho identického
dvojčaťa roryho. Podľa rodinnej legendy je to dôkaz, že Toby je pre
graydona tou pravou láskou. Je však vylúčené, aby tvorili pár. Príťaž-
livý mladík je dedičom trónu a musí si vziať urodzenú ženu, ktorú mu
vopred vybrali. obaja vedia, že prípadný vzťah by nemal budúcnosť...
druhý príbeh z novej série Nevesty z Nantucketu.

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

14,90 €

búrlivé
vyznanie
autorka bestsellerov sa vo vzru-
šujúcom príbehu nespútanej
túžby vracia do oslnivého sveta
Maloryovcov, aristokratickej ro-
diny vychýrených dobrodruhov
a temperamentných žien. Na
otvorenom mori sa medzi prí-
ťažlivým kriminálnikom a mla-
dučkou zlatovláskou rozpútajú
vášne, no Nathana trápi podo-
zrenie, či sa táto aristokratická
kráska s darebákom, ako je on,
len nezahráva.

KOMPLET

19,80 €
Na večné časy + Pravá láska28,80 €
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www.bux.sk – KNIhy, KTorýMI žIJeTe

deteKtíVKy 9VRah poSadNe Vašu MySeĽ 8

Stephen King
(1947) vyrástol v skromných pomeroch a vďaka rozprávač-
skému talentu sa vypracoval na jedného z najbohatších spi-
sovateľov sveta. Už desaťročia fascinuje čitateľov svojou ne-
konečnou zásobou fantázie, ale aj zdravou dávkou realizmu,
vďaka ktorej ochotne uveríme všetkému, čo sa deje s jeho po-
stavami, či je to hrozné, krásne, absurdné, alebo dojímavé.

americká nočná mora sa naplnila. Rozbesnený zabijak zavraždí desiatky
ľudí a zastaviť ho môže jedine on. detektív vo výslužbe, ktorý prestal veriť
v svoje schopnosti. šialenstvo, napätie, chaos.
Majstrovstvo Stephena Kinga posadne vašu myseľ.
Inšpirované skutočnou udalosťou.

ešte pred úsvitom čakajú v americkom meste zmietanom ekonomickou krí-
zou stovky nezamestnaných mužov a žien na otvorenie veľtrhu pracovných
miest. sú unavení, uzimení a zúfalí. Z hustej hmly sa vynorí osamotené auto.
Vodič v ukradnutom mercedese preletí davom, zráža nevinných, potom za-
cúva a znovu zaútočí. Zabije osem ľudí, pätnásť ich zraní. a uniká.
Mesiace plynú a vyšetrovanie nezmyselného brutálneho činu nikam nevedie.
Penzionovaný policajt Bill hodges ťažko znáša traumu z nevyriešeného zlo-
činu a dokonca uvažuje o samovražde, keď dostane list od šialenca – prizna-
nie k vraždám. To ho preberie z depresie a donúti konať, aby zabránil ešte
diabolskejšiemu útoku.
Brady hartfield žije s matkou alkoholičkou v rodnom dome. Nadšene spo-
mína na krásne vzrušujúce chvíle, keď pod kolesami mercedesu cítil smrť,
a túži si ten príval adrenalínu zopakovať. Zastaviť ho môže len Bill hodges
a jeho zvláštni spojenci. ak sa im to nepodarí, Brady sa zapíše do dejín ako
vrah tisícok ľudí.

zaBijEm ťa.
ani sa nEnazdÁš a BudE to.

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

pán mercedes
Naše hodnotenie

Vaša klubová cena:         12,90 €Bežná cena: 16,90 €
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životný príbeh legendárneho špióna a reštau-
rátora pokračuje ďalším strhujúcim trilerom.
Počas reštaurovania obrazu od Veroneseho
dostane gabriel allon naliehavú správu: jeho
priateľ, obchodník s umením Julian Isher -
wood, sa ocitol vo väzbe ako podozrivý v prí-
pade vraždy. obeťou je Jack Bradshaw, bývalý

britský diplomat a špión, ktorý obchodoval
s ukrad nutými obrazmi a predával ich nezná-
memu klientovi. Medzi stratenými dielami je
aj Caravaggiov nádherný oltárny obraz. ak
chce allon dokázať priateľovu nevinu, musí
vypátrať tento vzácny obraz a odhaliť totož-
nosť záhadného zberateľa.

Na prestížnej dievčenskej škole Meadowbank
dôjde k záhadnej vražde neobľúbenej učiteľky
telesnej výchovy. a keď vzápätí vrah udrie zno-
vu, vystrašená študentka Julia upjohnová po-
žiada o pomoc hercula Poirota. odhalila totiž

čosi znepokojujúce a obáva sa, že bez jeho po-
moci príde o život. slávny belgický detektív sa
tak ocitne pred úlohou vyriešiť jeden z najťaž-
ších prípadov svojej dlhej a mimoriadne
úspešnej kariéry.

daniel Silva píše strhujúco, premyslene a právom patrí medzi top autorov špionážnych
 trilerov. a jeho agent Gabriel allon medzi najobľúbenejších hrdinov v tomto žánri.

jEdEn z najťažších pRípadov
hERcula poiRota

„Čítať to najlepšie od Agathy Christie je ako sledovať bezchybnú prácu jemného mechanika,
a v Mačke medzi holubmi sa nám autorka predstavila vo vrcholnej forme,“
napísal prestížny e New york times.

Prípad Caravaggio
Agent Gabriel Allon

Mačka medzi holubmi

Naše hodnotenie

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

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

Naše hodnotenie

Trailer ku knihe 



KOMPLET

34,70 €

Trilógia
Tento muž47,70 €

KOMPLET

29,70 €

Keby som bola tebou
sama sebou
Jedine s ním

40,70 €

KOMPLET

23,70 €

Čo to bude?
Julinkina pekáreň

liek na smútok
33,70 €

KOMPLET

24,70 €

hľadám rómea
Nezabudni na mňa

Kto je to dievča?
34,70 €

vyvRcholEniE ERotickEj tRilÓgiE

tajomstvo tajného dEnníka jE odhalEné

z pERa kRÁľovnEj slovEnských RomÁnov pRE žEny

sviEžE a Romantické čítaniE



Keď sa diana preberie v miestnosti, ktorú ne-
spoznáva, a so spútanými rukami, myslí si, že
je to iba sen. Kde je? Čo sa stalo? uniesli ju?
a prečo? diana je obyčajná žena z malého
mesta a žije všedným životom. Práca. deti.
domácnosť. Netuší, prečo sa to stalo. Únos-

com môže byť Braňo, jej bývalý, ktorého ne-
dávno pustili z väzenia. Na um jej prišiel aj ró-
bert, jej nová známosť. Keď sa napokon jej
únosca odhalí, všetko začne do seba zapadať.
V mysli sa jej vynoria okamihy, ktoré ju mali
varovať.

aj RozumnÁ žEna môžE podľahnúť
Falošnému šťastiu

DVE TVÁRE
DVOCH MUŽOV

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

Veľká súťaž s online katalógom! hrajte o pobyt v Nízkych Tatrách!

edíCIa odeoN 13

rajská záhrada

keď vášeň
zhadzuje
masku

Vaša klubová cena:            7,20 €Bežná cena: 8,99 €

šokujúco, vášnivo, pravdivo
a intímne o vášni a sexe, ktoré
vo vás driemu! román, ktorý
vypovedá oveľa viac, ako sa na
prvý pohľad zdá. ak by podob-
ný príbeh napísal muž, skoro
všetci mu zatlieskajú. ale keď si
ho dovolí napísať žena, treba ju
upáliť... utvorte si názor sami.

životom
nekráčam
sama

Vaša klubová cena:             7,10 €Bežná cena: 8,90 €

Príbeh ženy, ktorú poznačila
choroba. Zákerná choroba, kto-
rá nemilosrdne zasahuje do
mnohých rodín. Choroba, ktorá
prináša bolesť a ťažké chvíle
nielen trpiacemu, ale aj jeho
najbližším. román s autobio-
grafickými črtami vyvolal veľmi
pozitívny ohlas u čitateliek.

SLoVeNSKí autoRI 12

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

KOMPLET

17,80 €

Zelené pahorky africké
+ starec a more25,80 €

9,50 €
11,90 €

Zelené pahorky africké sú záznamom z loveckej výpravy vo východnej
afrike, ktorú hemingway podnikol so svojou manželkou a priateľmi.
ak by sa niekto nazdával, že ide o vzrušujúcu historku s levmi a tigra-
mi, asi by sa dočkal sklamania. autor prekonal búrlivácke očarenia
mladosti, vyrovnal sa s vojnovými zážitkami a teraz, uprostred krízy
osobnej i hospodárskej, hľadal novú orientáciu pre vlastného ducha
i literárnu tvorbu.

svEtoví vElikÁni, 
najslÁvnEjšiE pRíBEhy, 
nadčasový dizajn

ZELENÉ PAHORKY
AFRICKÉ

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

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

zločin a trest

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

idiot

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

román nesie
silnú autobio-
grafickú pečať.
hrdinom je
spisovateľ, kto-
rý trávi so svo-
jou manželkou
medové týž -
dne v španiel -
sku. aký by to
však bol raj
bez diabla?

do sveta plné-
ho zloby, intríg
a nelásky, do
sveta mamony
privádza autor
svojho hrdinu,
knieža leva
Myškina,
v ktorom stvár-
nil predstavu
ideálne krásne-
ho človeka.

Jedno z najvyš-
ších vrcholov die-
la F. M. dostojev-
ského. strhujúci
román o chudob-
nom študentovi,
ktorý zavraždí
starú úžerníčku,
prirovnávajú
k búrke, čo roz-
víchri všetky
 živly sveta.



MotIVáCIa, eZoteRIKa 15

dEnné mEditÁciE o cEstE toltékov

www.bux.sk – KNIhy, KTorýMI žIJeTe

poKRačoVaNIe BeStSeLLeRoV 14

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

Zbierka príbehov približuje život Tobiasa eato-
na, neskôr známeho ako štyri. Zistite, čo sa pre-
mieľalo hlavou Tobiasovi pred jeho rozhodova-
cou ceremóniou, čo ho donútilo opustiť rady
sebazaprenia, ako si poradil s iniciačnou skúš-

kou v Neohrozenosti, prečo si vybral postave-
nie, v ktorom napokon stretol Tris, ktorá navždy
zmenila jeho život. súčasťou knihy sú aj tri ex-
kluzívne scény z knihy divergencia vyrozprá-
vané z Tobiasovho pohľadu.

Exkluzívna zBiERka poviEdok 
k mEgaúspEšnEj dystopickEj séRii kníh 
divERgEncia

vzostup pREdchÁdza pÁd

ŠTYRI

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

Vaša klubová cena:         10,40 €Bežná cena: 12,95 €

7,90 €
13,90 €

6,90 €
12,90 €

KOMPLET

23,70 €
Veža + Kľúč + Zasvätený43,70 €

Záver fascinujúcej konšpiračnej trilógie, ktorej ne-
chýba dobrodružstvo, tajomstvá a neuveriteľné na-
pätie. V centre pozornosti sú traja ľudia a všetci to
cítia. Vedia, že niečo príde. Čosi, čo sa nedá zastaviť.
Chystá sa udalosť nevypočítateľných rozmerov a nik
nie je pripravený na jej príchod. Keď k nej dôjde,
všetko sa zmení. Bude to nový začiatok alebo totálny
koniec?!

don Miguel Ruiz Jr.
don Miguel Ruiz Jr. pokračuje v tradí-
cii starých Toltékov a odovzdáva ro-
dinné múdrosti. K učeniu ho priviedol
otec a stará mama. Spočiatku prekla-
dal jej modlitby, prednášky a semináre
zo španielčiny do angličtiny. Vďaka to-
mu si osvojil učenie v oboch jazykoch.
Teraz po desať ročiach štúdia je koneč-
ne pripravený odovzdať, čo sa naučil.

Naše hodnotenie

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

žiť s plným vedomím – tak znie základná myšlienka knihy dona Miguela
ruiza Jr., ktorá nás učí, ako sa tešiť z toho, kto sme, a dosiahnuť vzácnu ži-
votnú harmóniu.
don Miguel ruiz, ktorý nadväzuje na roky učňovstva u otca a starej mamy,
nám prináša lekcie Toltékov o láske, viere, dohodách, a čo je najdôležitejšie,
o živote s plným vedomím. Pozýva nás na šesťmesačnú cestu denných lekcií,
ktoré nás privedú k hlbšiemu chápaniu seba aj tých, s ktorými sa stretávame.
Na stránkach knihy nám opäť pripomína, že pokrok sa na toltéckej ceste
 nemeria nadobudnutím majetku, postavenia, dokonca ani myšlienok, skôr
rastúcim uvedomením, že všetko na svete je dokonalé práve také, aké je
v prežívanej chvíli.Ex

pe
du

je
m

e 
od

 4
. 2

. 2
01

5

Lorna Byrneová opäť na Slovensku!

NepRehLIadNIte!

Srdečne vás pozývame na spirituálne stretnutie s írskou mystičkou 
Lornou Byrneovou, ktoré sa uskutoční 25. marca 2015 o 17:00 v kongresovej sále 
hotela Safferon v Bratislave. po skončení dá Lorna Byrneová záujemcom anjel ské požehnanie.
Vstupenky na podujatie si možno zakúpiť od 15. februára na www.predpredaj.sk
pre viac informácií sledujte www.andelevmychvlasech.cz, www.facebook.com/bux.sk



neotrávte sa!

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

hrnčekové koláče

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

Plán b

Vaša klubová cena:         15,90 €Bežná cena: 19,90 €

30-dňový manuál
zdravého chudnutia

Preprogramujete svoje myslenie,
tukové bunky aj metabolizmus!
okamihy, príbehy a informácie,
ktoré vám konečne urobia vo
všetkom jasno, podporia vás
v krízach a dajú vám motiváciu
na každý deň. Naozajstné pravdy
nepodliehajú módnym tren-
dom! Nepodceňujte a neobchá-
dzajte ani to, čo sa vám zdá na
prvý pohľad banálne.

nebe v hubě 2

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

aneb Čertův švagr

„Vedieť si uvariť je predsa čosi
úžasné,“ rozplýva sa Zdeněk
Troška. „A keď sa chce, čas sa na
to vždy nájde. Urobiť si totiž čas
na prípravu dobrého jedla a jeho
naservírovanie je polovicou ži-
votnej radosti a pohody.“ Zbier-
ka receptov, ktoré sú predovšet-
kým jednoduché, rýchle, lacné
a chutné.

Veľká súťaž s online katalógom! hrajte o pobyt v Nízkych Tatrách!

NeoCeNIteĽNÉ doMáCe pRíRučKy, ZdRaVIe 17aKo VydRžaŤ Vo VZŤahu? 16

Každý radí: Nehádajte sa! Nová rada znie: há-
dajte sa! aj vy sa čudujete, ako ste si ešte včera
hrkútali samé nežné slovíčka, a dnes by ste sa
najradšej navzájom „zaškrtili“? Partneri sa naj-
častejšie rozhádajú pre financie, deti, jedlo, prí-
buzných, zlozvyky toho druhého a rozhodova-

nie, čo s voľným časom. sex je len výnimočne
predmetom hádky, lebo sex sa vyhádať nedá.
Zato sex s inými, teda nevera, je smrteľná ko-
lízia. No práve z nevery je cesta, hoci neľahká,
k novej rovnováhe vo vzťahu. Poďme pekne
poporiadku...

Táto knižka má všetkých päť P – príjemné, po-
učné, pekné, pikantné a pohodové čítanie. Pamä-
tajte, že: Manželstvo nie je o sexe. Najviac sa há-
dame na Vianoce. láska je droga, na ktorú treba

dvoch. domáci maznáčik môže zruinovať váš
 intímny život. Základnou formou komunikácie
medzi manželmi je hádka a mlčanie. a mnoho
iného z kuchyne, detskej izby a spálne...

pRvÁ pomoc pRi
paRtnERských pRoBlémoch

nEvÁžnE Rady, pRíklady 
i úvahy pRE všEtkých, čo to myslia 
s manžElstvom vÁžnE

Naše hodnotenie

Naše hodnotenie

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

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

Naše hodnotenie

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

KOMPLET

13,80 €
Návod na manželstvo + 5 × P19,80 €

Prvá pomoc pri otravách 
v domácnosti

ako by ste zareagovali v urgent-
nej situácii? Neoceniteľná do-
máca príručka prináša abeced-
ný zoznam látok, ktoré môžu
spôsobiť otravu vrátane jej prí-
znakov a prvej pomoci. spolu
s pohotovostnými telefónnymi
číslami sú to užitočné informá-
cie pre všetky rodiny, najmä pre
ľudí, ktorí si myslia, že im sa to
nemôže stať.

40 rýchlych koláčov
z mikrovlnky

Potrebujete iba hrnček, mikro-
vlnnú rúru a zopár základných
surovín. Za necelých 5 minút
upečiete fantastický koláč a tak-
mer nič nemusíte umývať! Náj-
dete tu všetko od klasiky cez
sviatočné koláče až po maškrty
na každý deň. Takto pripravíte
aj bezlepkové a bezvaječné ko-
láče, dokonca aj dezerty bez
mlieka.



www.yoli.sk,    facebook.com/yoliknihy
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autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

Erika Johansenová
je talentovaná tridsaťpäťročná absolventka
známeho amerického kurzu tvorivého písania.
Tearling sa jej zjavil vo sne jednej noci v roku
2007. Neskôr sa jej v hlave zrodila postava Kel-
sey, ako vodkyne usilujúcej sa konať dobro
a presadiť zmenu. Johansenová napísala ro-
mán počas štvorročného štúdia práva.

Mágia, dobrodružstvo, tajomstvá a romantika. to všetko spojené 
do pútavého príbehu, ktorý vás prenesie do kráľovstva tearlingu.

V deň svojich devätnástych narodenín sa princezná Kelsea, vychovávaná vo
vyhnanstve, vydá na nebezpečnú púť. Márnivá a sebecká kráľovná elyssa je
mŕtva a Kelsea musí zasadnúť na trón, ktorý jej právom patrí. Na dievča s ne-
zvyčajnou jazvou a magickým náhrdelníkom však z každej strany striehnu
nepriatelia. urobia všetko pre to, aby zabránili jej korunovácii za vládkyňu
Tearlingu. Neboja sa použiť ani najtemnejšiu mágiu. hoci Kelsey koluje v ži-
lách kráľovská krv, necíti sa ako vodkyňa. Nepozná svoj ľud a nevie nič o kru-
tovláde svojej matky ani všetkých hrôzach, ktoré sa v krajine dejú.
Kelsea sa nepoddáva, no stačí jediný trúfalý čin následníčky trónu a kráľov -
stvo zasiahne nemilosrdná pomsta tyranskej vládkyne susedného Mortmes-
nu, červenej kráľovnej, obávanej čarodejnice. až vtedy sa ukáže, komu môže
Kelsea skutočne dôverovať. Mladá vládkyňa sa tak podrobí skúške  ohňom,
ktorá z nej spraví legendu... ak sa jej podarí ostať nažive. Príbeh o sile pria-
teľstva, ktoré odolá aj najtemnejšej mágii.

ak pREžijE, stanE sa lEgEndou

Naše hodnotenie

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

tearlingu
ráľovnk á

S. J. Parrisová
je umelecké meno spisovateľky a novinárky Stephanie Merrittovej (1974). Už počas
štúdia na Cambridgeskej univerzite skúmala historické materiály na seminárnu
prácu a nadchla ju bohatá história tudorovského Anglicka a renesančnej Európy.
Jej záujem ďalej rástol a stal sa základom série historických trilerov s hlavnou
 postavou Giordanom Brunom. Venuje sa literárnej kritike, prispieva do viacerých
periodík, píše pre rozhlas a televíziu. V súčasnosti publikuje v novinách e Ob-
server a Guardian. Doteraz napísala šesť kníh. Žije so synom v Surrey.

Naše hodnotenie

Vaša klubová cena:         10,90 €Bežná cena: 13,90 €
8,90 €

12,90 €

8,90 €
12,90 €

8,90 €
11,90 €

KOMPLET

34,60 €
Zradca + Kacír + Prorok + rúhač51,60 €

August 1583. giordano Bruno, kacír na úteku pred inkvizíciou, sa chce pri-
pojiť k flotile Francisa drakea, ktorý sa pripravuje na odvážnu výpravu proti
španielom. Keď na palube drakeovej lode objavia mŕtvolu muža, poverči-
vých členov flotily zachváti strach. hoci smrť námorníka na prvý pohľad vy-
zerá ako samovražda, niečo tu nesedí. Filozof Bruno sa pustí do vyšetrova-
nia, preniká do zložitých vzťahov medzi členmi posádky a zisťuje, že niekto
z nich v sebe nosí vražednú nenávisť.

od autoRky histoRického
tRilERu kacíR



Ponuka platí len do vypredania zásob!

špeCIáLNa aKCIoVá poNuKa – KNIhy už od 2 € 21

Pre ešte viac titulov z akciovej ponuky kliknite sem

špeCIáLNa aKCIoVá poNuKa – KNIhy už od 2 € 20

Ponuka platí len do vypredania zásob!

Snár – Ťaháky z vesmíru

Nebojte sa snov. V každom
z nich sa skrýva dôležitá infor-
mácia. Aj napohľad strašidel-
ný či nenápadný sen môže
skrývať priaznivú zvesť. Sen je
vlastne ťahák z vesmíru.

Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 8,50 €

Čierny dážď
Akčný triler. V troskách chrámu
uprostred divočiny objavili zá-
hadný artefakt. Mayský kryštál
ukrývajúci zdroj novej energie.
Kto ho získa ako prvý? Kto
prekoná nástrahy pralesa?

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

Láska neumiera
Zamilovaný Dávid sekerou
zabije milenca svojej ženy.
Paradoxne preto, aby ju
uchránil pred samoľúbym
surovcom. Príbeh inšpirova-
ný skutočným životom.

Klubová cena 3,00 €
Bežná cena 7,90 €

Posteľ z kostí
Doktorka Scarpettová sa cíti
osamelá, zraniteľná a zrade-
ná. Postupne prichádza na
to, že vrah je mimoriadne
krutý, bezcitný a blíži sa...
20. kniha obľúbenej autorky.

Klubová cena 7,00 €
Bežná cena 12,90 €

Ranný svit mesiaca
Prežijú spolu nádherné leto
plné vášne, návrat do reality sa
však neúprosne blíži a milenci
sa musia rozhodnúť: Kto z nich
obetuje svoj profesionálny ži-
vot, aby mohli byť spolu?

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

Izba
Neobyčajný príbeh vyrozprá-
vaný prostredníctvom päťroč-
ného chlapca. Jack od svojho
narodenia vyrastá v prostredí
jednej izby... Román získal
množstvo ocenení.

Klubová cena 2,00 €
Bežná cena 12,90 €

V tmavej chodbe
Keď Kit príde na výberovú
dievčenskú školu, zistí, že je
to tam úplne iné, ako si
predstavovala. Z tohto desi-
vého miesta musí stoj čo
stoj ujsť!

Klubová cena 3,00 €
Bežná cena 9,90 €

Žltý svet
Albert Espinosa desať rokov
bojoval so zákernou choro-
bou. Počas tohto obdobia sa
všeličo naučil – z vlastných
skúseností, ale aj od iných.
A z toho vznikol Žltý svet.

Klubová cena 2,00 €
Bežná cena 9,90 €

OMG diéta
Je najvyšší čas zabudnúť na
rozličné klišé o chudnutí
a vypočuť si pravdu. Autor
prichádza s jedinečnými zá-
sadami, pomocou ktorých
budete božsky štíhla.

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

Čas lovcov
Bostonská detektívka Jane
Rizzoliová osamelého chlapca
chráni za každú cenu. Tedyho
umiestnia do exkluzívnej ško-
ly. Zdá sa však, že neľútostný
zabijak ho nájde aj tam...

Klubová cena 6,00 €
Bežná cena 11,90 €

Privolávač anjelov
Skutočné príbehy nádeje
a lásky sprostredkované an-
jelmi. Autor knihy má vzácny
dar – vidí okolo seba anjelov
a duchov mŕtvych a dokáže
s nimi komunikovať.

Klubová cena 3,00 €
Bežná cena 9,90 €

Calico Joe
Leto 1973. Do prvej ligy vstu-
puje Joe Castle, bejzbalový ta-
lent a najúspešnejší nováčik
všetkých čias. Jediná loptička
navždy zmení nielen jeho ži-
vot, ale aj životy najbližších...

Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 9,90 €

Zákerná hra
Dajte si pozor, koho k sebe
pustíte! Tim si zúfalo hľadá
nový podnájom. Jeho bývalá
priateľka Lilla ho vyhodila
z bytu a život sa mu od zákla-
dov zmenil.

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

Zázraky 
obyčajných ľudí
Príbeh dvoch úplne rozdiel-
nych ľudí, ktorí sa neboja
snívať. Čoraz väčšmi sa blížia
k temnému, neznámemu bo-
du osudu...

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

Ozveny viny
Dlho utajovaný prípad ne-
šťastného dieťaťa, o ktoré-
ho existencii sa nemal nikto
dozvedieť. Lahôdka pre
 milovníkov tradičných de-
tektívok.

Klubová cena 4,00 €
Bežná cena 13,90 €

Môj smutne 
slávny život
Strhujúci príbeh inšpirovaný
skutočnými udalosťami roz-
práva o Axie, dcére írskych
imigrantov vyrastajúcej v si-
rotinci.

Klubová cena 8,00 €
Bežná cena 14,90 €

Neľahký deň
Kniha je svedectvom priame-
ho účastníka misie, na ktorej
zabili Usáma bin Ládina.
 Napínavé a objavné čítanie
o doteraz nezverejnených
misiách v Iraku.

Klubová cena 6,00 €
Bežná cena 13,90 €

Čaro okamihu
Laurel tajne miluje Dela-
neya, ten však odmieta pre-
kročiť hranicu priateľstva...

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

Sexi mamy
Satirický pohľad na život šty-
roch bohémskych tridsiatni-
čiek na materskej.

Klubová cena 2,00 €
Bežná cena 11,90 €

Šitie krok za krokom
Vyše 200 základných tech-
ník (aj) pre začiatočníkov.
Fotografie s vysvetlivkami.

Klubová cena 5,00 €
Bežná cena 13,90 €



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

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

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

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

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

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

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

OBCHODNÉ PODMIENKY

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

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

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

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

K cene zásielky účtujeme poštovné a balné 2,80 €

CEZ KATALÓG

E-SHOP

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

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

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

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

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

Len pre registrovaných členov

Váš tím Media klub

top MINuLÉho MeSIaCa 22

autori | recenzie | akciové ceny | Kniha dňa | súťaž

10,90 € 13,90 €

19,90 € 24,90 €

11,90 € 14,90 €

10,90 € 13,90 €

11,90 € 14,90 €

7,90 € 9,90 €

KNIHA dňA
So ZĽaVou 50 %



Buďte pRVí! KLIKajte a čítajte Naše KNIžNÉ oChutNáVKy

Pripravujeme do ďalšieho katalógu
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ODHOĎTE ZÁBRANY, PRICHÁDZA

PIKANTNÝ EROTICKÝ PRÍBEH�

 

 

    

 

 

 
 

  
     

   
  

 

 

      

 

 

C E S T A ,  Z  K T O R E J  N I E T  Ú N I K U
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J a s i n d a  W i l d e r o v á

C L A I R E  K E N D A L OVÁ


