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Po 15 rokoch, s dvoma deťmi a stále bez chlapa

Nájdete na strane 9

BRIDGET JONESOVÁ
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Špeciálna prémiová cena 8,90 € platí len pre členov 
Media klubu, ktorí si nakúpia z tohto katalógu
jednorazovo za  viac ako 20,00 €. Ako prémiu za
nákup si môžete vybrať jednu knihu z prémiovej
ponuky. Ku každej objednávke nad 20 € máte nárok
na jeden kus prémiového tovaru.

PREMIA ZA VAS NAKUP
‚ ‚ ‚ã

ã

Stephen King – Doktor Spánok
Danny, chlapec, ktorý len o vlások unikol smrti z rúk vlastného otca,
sa stal mužom. Traumy z detstva ho však mátajú ďalej. Rozhodne sa
zmeniť život. Odsťahuje sa do nového mesta a pomáha zomierajúcim
ľuďom prechádzať cez prah smrti, za čo dostane prezývku Doktor
Spánok. Po čase sa s ním telepaticky spojí dievča s rovnakými schop-
nosťami, aké má on, a hrozí jej nebezpečenstvo… Voľné pokračova-
nie románu Žiarenie.
viaz., 640 s., 125 x 200

CD202126

Objednávacie číslo prémie EC800749

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

Jodi Ellen Malpasová – Tento muž
Keď mladá bytová architektka Ava prijme pracovnú ponuku, netuší, čo ju
v luxusnom hoteli čaká. Majiteľ hotela Jesse Ward je nielen zničujúco prí-
ťažlivý, ale aj veľmi sebavedomý playboy, ktorý vyhľadáva erotické dobro-
družstvá a neuznáva pritom nijaké hranice. Okamžite medzi nimi preskočí
iskra. Ava sa k Jessemu nechce citovo pripútať, ale nedarí sa jej ovlád-
nuť obrovskú túžbu, ktorú v nej prebudil. Vie, že tento muž jej napokon zlo-
mí srdce, a inštinkt jej našepkáva, aby od neho ušla, kým to ešte dokáže…
viaz., 472 s., 145 x 227

CD202242

Objednávacie číslo prémie EC800750

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

NOVINKA
NOVINKA

NOVINKA

Stephen King
Žiarenie
Mysteriózny psychothriller. Vojdite do opus-
tených hotelových izieb, v ktorých nikdy nie
ste sami. Poznáte z kultového filmu The Shi-
ning v hlavnej úlohe s nezabudnuteľným
Jackom Nicholsonom.
viaz., 672 s., 125 x 200

CD202134 Klubová cena 13,90 €
Bežná cena 15,90 €

‚ ‚

PRÉMIA
à15,90 €

à 8,90€
Ušetríte 7,00 €!
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2 PLATNOSŤ KATALÓGU: 1. JÚL – 31. AUGUST 2014www.media-klub.sk

Milí priatelia Media klubu,
k dovolenke neodmysliteľne patrí dobrá
kniha. Aby ste mali istotu, že Vám v zápla-
ve knižných noviniek neunikne žiadny
 bestseller, spoľahnite sa na náš výber,
ktorý sme pre Vás pripravili. 

Všetkým citlivým a vnímavým srdciam
odporúčame osobnú spoveď Andrey
Coddington – Mal to byť pekný život, ro-
mán osudový, príťažlivý, na jeden dych. 

Horúcim, vášnivým letným dňom pri-
stane jemná erotika. Manželský omyl,
ďalšie voľné pokračovanie Vašej obľúbe-
nej série, nesklame žiadnu milovníčku
šteklivého dobrodružstva. 

V odľahčenom, veselom tóne pokraču-
jeme ďalej a hlásime triumfálny návrat
neodolateľnej Bridget Jonesovej. Po 15

rokoch, s dvoma deťmi a stále bez chlapa
sa ocitá v životnej fáze, ktorú niektorí drzo
nazývajú „stredným vekom.“

Aj páni si prídu na svoje! Je tu nová ne-
sbovka Netopierí muž a určite nesklame
ani tých najnáročnejších čitateľov. 

Herca Róberta Deáka netreba predsta-
vovať – jeho novú knihu Chute a vône ži-
vota jednoznačne nemôžeme obísť.

A nezabudli sme ani na našich najmen-
ších! Prázdniny majú byť plné šibalstiev,
a preto je navyšší čas zoznámiť sa s blázni-
vou a akčnou partičkou priateľov – s Exot-
mi. V katalógu nájdete už aj druhé pokra-
čovanie z tejto série.

Prajeme Vám pohodové dni.

Valeria Malíková, riaditeľka

Spisovateľ Ľubomír Feldek odporúča
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Exkluzívne ceny pre členov
... aj na novinky a bestsellery

Cenové hity a akcie
... až do výšky 60 % a viac

Špeciálne uvádzacie ceny
... až do výšky 20 % a viac

Jedinečné knižné komplety
... za mimoriadne výhodné ceny

Horúce knižné novinky
... široká škála žánrov, bestsellery

Doplnkový sortiment
... výber toho najlepšieho pre relax

Bezplatné členstvo
... po registrácii do Media klubu

Atraktívne prémie
... za nákup a vernosť

Katalóg do schránky
... zdarma 6x do roka k vám domov

Verný zákazník získa vždy viac výhod

„Jonasson s obrovským hyperbolizovaným humorom píše
o xenofóbii, nacionalizme, rasizme, radikalizme, nebezpe-
čenstve atómovej bomby – a hlavne ľudskej hlúposti, ktorá
v súčasnom svete aktivizuje tie ďalšie nebezpečenstvá.
Analfabetka sa dostane omylom k atómovej bombe, ktorej
sa nevie zbaviť. Aby sa jej zbavila, musí uniesť kráľa aj pred-
sedu vlády. Je to kniha napísaná presne podľa návodu z prvej
Jonassonovej knihy: ,Tých, čo hovoria iba to, čo je pravda, ne-
má cenu počúvať. Storočný starček je už úspešne sfilmova-
ný – a iste sfilmujú aj Analfabetku, ale obe knihy si treba aj tak
prečítať, lebo film nikdy nenahradí knihu.‘“

strana 10

Svet špičkových 
elektrospotrebičov

za najvýhodnejšie ceny

www.andreashop.sk

Nakúpte si z tohto katalógu nad
20 € a automaticky hrajte o tento
fotoaparát! Mená dvoch 
výhercov zverejníme na stránke
www.bux.sk/media-klub/vyhercovia-sutazi
najneskôr 3. septembra 2014.

 POZOR, SÚŤAŽ!

Kombinácia elegantného štýlu fotoaparátu IXUS, jednoduchej obsluhy sníma-
nia, 16-megapixelového rozlíšenia, 8x optického zoomu a inteligentnej IS foto -
aparátu IXUS 132 zaručuje ostré detaily fotografií a videí v kvalite HD.
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O svojej najnovšej knihe autorka hovorí: „Každý máme nejaké tajomstvo. 
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Táňa Keleová-Vasilková
Julinkina pekáreň
Klára je slobodná a bezdetná
štyridsiatnička. Jej život je na-
plnený láskou, priateľstvom
a snami. Tými, ktoré sa jej sní-
vajú v noci, a tými, ktoré sníva
cez deň. Túži ísť do Francúzka,
chce sa očami dotknúť miest,
ktoré zatiaľ pozná len z interne-
tu a časopisov. Keď do jej živo-
ta vstúpi Anna, otcova bývalá
milenka, jej sny dostávajú cel-
kom inú podobu...
viaz., 248 s., 125 x 200

CD202277
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Táňa Keleová-Vasilková
Liek na smútok
Príbeh Mariky by sa mohol vo-
lať aj Straty a nálezy. Rozvíja
sa v ňom osud manželky, mat-
ky, gynekologičky, ktorá stráca
všetko vrátane zmyslu života.
Rozprávanie plné bolesti,
smútku a samoty však pod-
čiarkuje neustála prítomnosť
lásky, vnútornej sily a odhod-
lania. Napokon, neľahké život-
né situácie každého občas
 zaskočia...
viaz., 232 s., 125 x 200

CD202037
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Adriana Macháčová, Róbert Dyda
Šokujúca aféra
Adela sa po romániku s výrazne mladším Alexom roz-
hodne obviniť manžela z nevery. Túži po rozvode bez
následkov   – chce majetok i dcéru. Spočiatku nádejný
komplot dvoch kamarátok zničí tragédia. Do života
hlavných aktérov vstupuje osudom trápená Dana so
svojou ohyzdnou dcérou. Aj ona má svoj cieľ, pre ktorý
je ochotná kupčiť s vlastným svedomím. Naozaj sa dá
za peniaze kúpiť absolútne všetko?
viaz., 248 s., 125 x 200

CD202299

Andrea Coddington
Mal to byť pekný život
Keď Dara stretne Collina, muža svojho života, uda-
losti naberú rýchly spád. Zamilovaná dvojica preží-
va vzťah plný vášne, krásnych prekvapení a malých
zázrakov. Ich láska je dokonalá, vzácna. A potom
Dare zazvoní telefón. Do rúk vzala opraty smrť a za-
mierila na nesprávne miesto...
viaz., 288 s., 125 x 200

CD202317

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 8,50 €
Bežná cena 9,90 €

NOVINKA

NOVINKA KOMPLET

Ušetríte až 5 €
obj. č. CD800748

16,80€21,80€

Julinkina pekáreň +
Liek na smútok

NOVINKA

Román osudový. 
Príťažlivý. Na jeden dych.

Keď spoja dvaja šikovní autori svoje sily, musí
z toho vzísť skvelý príbeh. Dôkazom je novinka
Šokujúca aféra, pri ktorej sa spojila obľúbená
autorka ženských románov a publicista so
skúsenosťami v médiách. Čo z toho vzniklo?

Informácie o najúspešnejšej slovenskej autorke,
zaujímavosti a knižné novinky www.tanavasilkova.sk 4

NEPRE-
HLIADNITE!

„Táto kniha je
o ľuďoch, ktorí boli

alebo stále sú
súčasťou môjho

života.“

e

e

e
Ivana Lacková
Horúco, miláčik
Goronce, môj druogi
Knihovníčka Klára žila spokojným rodinným životom, obklopená pozor-
nosťou milujúceho manžela. Škrelo ju iba to, že ich dospelý syn sa do-
movu tvrdošijne vyhýba. Pravda, ktorá takmer vždy vypláva na povrch,
bolí a Klárin bezpečný svet je odrazu preč. Napriek tomu s prekvapením
zistí, že človeka posúva aj bolesť a sklamanie môže prebudiť bájneho
Fénixa…
brož., 216 s., 105 x 170

CD202186
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 7,90 €

 Bestseller katalógu 3/2014
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Ukážte svoj talent! Zverejnite svoju tvorbu
na našom literárnom portáli.www.mamtalent.sk  5

VAŠA
ŠANCA!

Slovenská literatúra

Jana Pronská
Krvavý erb
Keď vo vyšehradskom paláci
zneuctia krásnu Kláru, zúfalý
otec s mečom v ruke zaútočí
na panovníka a jeho rodinu.
Rozzúrený kráľ vydá rozkaz po-
zabíjať všetkých jej príbuzných.
Klárinej sestre Eliz, bystrej
a odvážnej dievčine, sa podarí
krvavý masaker prežiť, no jej
šance na záchranu sú mizivé.
Vtedy sa objaví záhadný muž...
Román vychádza zo skutočnej
historickej udalosti.
viaz., 216 s., 130 x 200

CD336467
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Juraj Červenák
Krv prvorodených
Praha je za vlády šialeného
 cisára Rudolfa II. nebezpečné
miesto. Zločin sa rozmáha ako
nikdy predtým, ulice ovládajú
bandy cudzích hrdlorezov
a náboženské konflikty sa
stupňujú. Mestom sa však šíri
ešte jedna hrôza: tajomný
únosca vraždí prvorodené 
deti významných hodnostá-
rov. Mystické znaky na telách
obetí vedú k okultistom v ži-
dovskej štvrti…
viaz., 264 s., 138 x 216

CD336526
Klubová cena 10,80 €

Bežná cena 11,95 €

Roland Oravský
Hypnos
Víťazná kniha súťaže o najlep-
šiu detektívku za rok 2013.
Autor situoval dej svojho
 debutového románu do vzdia-
lenej budúcnosti, keď ľudia
kolonizujú aj iné planéty
Slnečnej sústavy. Nové životné
podmienky však automaticky
neznamenajú premenu ľud-
ského charakteru k lepšiemu.
A práve preto na planétu
 Hypnos prichádza vyšetrova-
teľ Linus...
brož., 160 s., 130 x 200

CD336578
Klubová cena 7,70 €

Bežná cena 8,50 €

Dominik Dán
Nevinným 
sa neodpúšťa
Zvládnuť výstrelky roztopašných
kamarátov si vyžaduje riadnu
dávku trpezlivosti, dokonca sa
môže stať, že svojimi hlúpymi
nápadmi doženú až k samovraž-
de. Kto za to môže? Nikto ne-
chce byť vinníkom, nikto nechce
niesť zodpovednosť za smrť ka-
maráta, nikto nechce cítiť vinu,
ale nie každému sa to podarí.
Odpúšťa sa ťažko a nevinným
sa nedá odpustiť vôbec...
viaz., 304, 139 x 217

CD336496
Klubová cena 11,70 €

Bežná cena 12,95 €

NOVINKA

NOVINKA
NOVINKA

Masahiko Shiraki
Masahikovými očami
Kniha japonského novinára žijúceho na Slovensku prináša autentický
pohľad cudzinca na kultúrne rozdiely medzi oboma krajinami. Kniha je
nielen spoločenskou sondou, ale aj príbehom človeka, ktorý si zvyká na
úplne novú životnú situáciu. Vtipné aj poučné čítanie dopĺňa autor
vlastnými ilustráciami.
viaz., 224 s., 120 x 190

CD202240
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

„Až keď
pochopím
Hviezdoslavove
básne, budem
môcť povedať,
že poznám
Slovensko.“

Kamil Peteraj – Toto je moja reč
Nové vydanie výberu autorových básní zo zbierok: Sad zimných vtákov,
Čas violy, Kráľovná noci, Lipohrádok, Faust a margaréty, Minútové bás-
ne, Sekunda rozkoše, Dom panny, Lyrické korzo...
Ilustroval Martin Augustín.
viaz., 248 s., 154 x 240

CD202359
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 14,90 €

Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 3 €

Nové vydanie
11,90€

Zbierka básní v nádhernom spracovaní

NOVINKA

e e

Adriana Krištofíková
Keď utiecť, 
tak s tebou
Denisa uteká pred realitou do
virtuálneho vzťahu. Anonymné
četovanie postupne prerastie
do úprimného priateľstva so
sľubnou budúcnosťou. Celkom
inak sa vyvíja jej skutočný
vzťah. Navyše je tu dieťa trpia-
ce traumou, pomsty chtivý ex-
manžel, dom zaťažený hypoté-
kami. Kvôli peniazom prijme
prácu vizážistky tanečníc
v nočnom klube...
viaz., 200 s., 135 x 205

CD337693
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Andrea Rimová
Za dverami 
mojich snov
Ak ste si súdení, zostarnete
spolu. Ak nie, osud si s vami
zahrá hru, v ktorej nemáte
šancu vyhrať. Eva sa po matu-
rite rozhodne usadiť v meste.
Postupne spoznáva hĺbku
 skutočného priateľstva a vy-
snívanú lásku.Do zdanlivo jed-
noduchého príbehu však vstu-
puje neľútostný vrah, ktorý
rozpúta peklo. Za chyby platia
nevinní...
viaz., 240 s., 135 x 205

CD336949
Klubová cena 8,00 €

Bežná cena 8,90 €

NOVINKA

NOVINKA
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Scott Spencer
Nekonečná láska
Jedna z najpôsobivejších kníh
o mladej láske. Jade, dievča
z vyššej spoločnosti, sa bez-
hlavo zamiluje do charizmatic-
kého Davida. S tým nesúhlasí
jej otec. Keby sa však Davido-
vi podarilo docieliť, aby ho
 Jadin otec vnímal ako hrdinu,
určite by zmenil názor. Ne-
šťastne zaľúbený chlapec za-
loží v honosnom sídle „bez-
pečný“ požiar...
viaz., 432 s., 145 x 227

CD202270
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Samantha Youngová
London Road
Okolie vníma Jo ako vypočítavú
zlatokopku, ktorá sa ochotne
vrhá do postele majetným chla-
pom a necháva sa vydržiavať.
Iba skutoční priatelia poznajú
pravdu. Na jej pleciach vždy le-
žalo bremeno starostlivosti
o rodinu, zvlášť mladšieho bra-
ta Cola. Rozum však dostane
košom, keď spozná Camerona,
sexi neviazaného barmana
a kolegu…
viaz., 440 s., 145 x 227

CD202180
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Danielle Steel
Až naveky
Mladý právnik Bill pracuje v pre-
stížnej firme. Jedného dňa všet-
ko zanechá a stane sa kazate-
ľom. O tridsaťosem rokov
neskôr Robert, neúnavný vyda-
vateľ z Manhattanu, hľadá veľký
román, ktorý by sa mohol stať
bestsellerom. Náhoda ho spojí
s Lillibet, mladou amiškou. Tá
žije ako v 17. storočí. V noci pri
sviečke potajme napíše román
a vtedy zasiahne osud...
viaz., 304 s., 125 x 200

CD202191
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 10,90 €

Moderná grafická úprava, prehľadné zobrazovanie,
jednoduché vyhľadávanie, špeciálne akcie www.bux.sk 6

KAŽDÝ DEŇ
NOVÉ KNIHY

Jill Shalvisová
Jednoducho neodolateľná
Maddie potrebuje v živote poriadnu zmenu. V jednej chvíli príde o pria-
teľa aj o prácu. Namiesto sebaľútosti odchádza z Los Angeles, aby pre-
vzala dedičstvo po svojej voľnomyšlienkarskej matke. S nevlastnými
 sestrami zdedila polorozpadnutý vidiecky hotel na pobreží Tichého
oceána. Nový začiatok vôbec nie je ľahký. Maddie si najme majstra re-
novátora – nie je to nik iný ako urastený krásavec, ktorého takmer zrazi-
la na motocykli, keď vchádzala do mestečka…
viaz., 272 s., 125 x 200

CD202174
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €
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KOMPLET

Ušetríte až 8 €
obj. č. CD800747

25,70€33,70€

Manželský omyl +
Manželská pasca 

+ Dohodnuté manželstvo

Jennifer Probstová

Žiadni
muži!
Podarí sa
jej dodržať
sľub?

„Preboha, musí sa spamätať. Veď je už starý chlap! Jasné, ten výzor sexi knihovníčky ho ohromil, no Carina je
predsa svojím spôsobom jeho príbuzná, a ešte k tomu taká mladá. Neskúsená. Nevinná. Asi by sa prepadla od
hanby, keby čo len tušila, čo jej výzor s ním... a istými časťami jeho tela robí. Čo najrýchlejšie chcel tie predsta-
vy zahnať.“

Manželský omyl
Carina sa ešte ako dospievajúce dievča
doma v Taliansku zaľúbi do Maxa, najlep-
šieho priateľa svojho brata Michaela. Po
skončení štúdií prichádza do Ameriky. Max
vie, že ak si chce zachovať svoje postave-
nie, na Carinu by nemal ani len pomyslieť.
Spaľujúca túžba však nad nimi zvíťazí –
a na druhé ráno ich nájde v posteli Carini-
na matka! Dávno nemoderná, no stále
platná talianska tradícia prikazuje, že Max
musí Carinu čo najskôr odviesť k oltáru,
hoci on sa na to vôbec necíti a ona zúri…
Je ich manželstvo naozaj iba omyl?
viaz., 336 s., 125 x 200

CD202212
Klubová cena 10,50 €

Bežná cena 11,90 €

Manželská pasca
On bol príťažlivý milionár, ona
nádherná, sebaistá žena. Spo-
jila ich divoká vášeň...
viaz., 248 s., 125 x 200

CD202149
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

Dohodnuté 
manželstvo
Manželstvo dôsledne podľa
zmluvy – nijaké záväzky ani city...
viaz., 248 s., 125 x 200

CD201942
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

NOVINKA

NOVINKA

e e

e
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Elizabeth Hoytová
Havraní princ
Aj z počestnej vidieckej vdovy
sa môže stať dračica, ak jej telo
zakrýva len kúsok čipky a dych -
tivé ruky vášnivého milenca…
Gróf zo Swartinghamu, muž
s tvárou poznačenou kiahňami
a s povesťou zlostného grobia-
na, hľadá tajomníka. Mladá
vdova využije situáciu a za-
mestná sa uňho. Z nevrlého
šľachtica sa postupne stáva
galantný spoločník...
viaz., 312 s., 125 x 200

CD202165
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Je preňho potešenie  
dokázať jej, že práve on je
ten muž, ktorého potrebuje...
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 vinníka.
Mal by to byť niekto rozumný, kultivovaný, ale v prvom rade vynikajúci
tanečník. Kto by uveril, že intelektuálka Eliza si napokon vyberie lovca
zločincov Jaspera Bonda, svalnatého, príliš pekného a príliš nebez-
pečného?
viaz., 304 s., 125 x 200

CD202258 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

7OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA STRANA 23 MEDIA KLUB

Sabrina Jeffriesová
Môj divoký lord
Gabriel, najmladší z bratov
Sharpovcov, prezývaný Anjel
smrti, našiel záľubu v koňoch
a dostihoch. Odkedy pri prete-
koch dvojkolesových záprahov
zahynul jeho dobrý priateľ Ro-
ger, prenasleduje ho pocit viny.
Rozmýšľa o tom, že by sa mal
postarať o Rogerovu sestru Vir-
giniu a oženiť sa s ňou. Pôvab-
ná dievčina nechce, aby si ju
Gabe vzal iba z ľútosti…
viaz., 248 s., 130 x 200

CD337543
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Juliana Grayová
Dáma nikdy neklame
Mladá vdova Alexandra ne-
šťastne investovala a hrozí jej,
že príde nielen o všetky penia-
ze, ale aj o miesto v najvyšších
kruhoch. Rozhodne sa odísť na
taliansky vidiek a na pobyt
v čarovnom Toskánsku nahovo-
rí aj sestru a sesternicu. Staro-
bylý hrad, ktorý si trojica dám
prenajme, sa však úplnou ná-
hodou stane dočasným domo-
vom aj troch džentlmenov...
viaz., 288 s., 130 x 200

CD336469
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Jane Featherová
Svadobná stávka
Lady Serena Grantleyová sa po
matkinej smrti ocitla v područí
nevlastného otca generála Hey-
warda, ktorý zneužíva jej krásu
a núti ju lákať do jeho herní bo-
hatých mužov. Keď sa z nej po-
kúsi urobiť milenku zhýralého
grófa, Serena sa mu konečne
vzoprie a požiada o pomoc Se-
bastiana Sullivana – muža, kto-
rému pred rokmi dala svoje
srdce...
viaz., 272 s., 130 x 200

CD336468
Klubová cena 9,00 €

Bežná cena 9,95 €

Eloisa Jamesová
Bozk pre Annabel
Annabel má pri výbere manžela
vysoké nároky. Jej nastávajúci
musí byť bohatý, pretože už má
po krk deravých striech a obno-
sených šiat. Nečakaným zvra-
tom osudu sa ocitne v koči
s grófom z Ardmoru, ktorého je-
diným majetkom sú pekné oči,
bystrá hlava a vzrušujúce pery.
viaz., 320 s., 125 x 200

CD202022
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 11,90 €

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

CD201876
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 9,90 €

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Bežná cena 9,90 €

Ušetríte až 3 €

Cenový hit

6,90€
Bežná cena 11,90 €

Ušetríte až 4 €

Cenový hit

7,90€

Sylvia Dayová

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 11,90 €
9,90€

Láska, erotika

e

 Bestseller katalógu 3/2014

06-07_Ikar  19.6.2014  10:45  Stránka 7



Sk
ut

oč
né

 o
su

dy

Robert Lacey
Grace Kellyová
Krásna Grace, dcéra zo zámož-
nej filadelfskej rodiny a slávna
filmová herečka, navždy zosta-
ne v povedomí verejnosti ako
Jej Výsosť, obdivovaná monac-
ká kňažná, ktorá dosiahla roz-
právkové šťastie. Životný príbeh
Grace Kellyovej sa dočkal nové-
ho filmového spracovania s Ni-
cole Kidmenovou v hlavnej roli.
Nové vydanie, v českom jazyku.
viaz., 408 s., 135 x 206

CD336478
Klubová cena 14,70 €

Bežná cena 16,40 €

David Menashe
Malo to zmysel
Odvážny a inšpiratívny príbeh
o učení, láske a odkaze. David sa
naplno oddával práci učiteľa. Po
boji s rakovinou takmer prišiel
o zrak a – čo vnímal najtragickejšie
zo všetkého – schopnosť vyučovať.
Nevzdal sa však a v nádeji, že sa
dozvie, ako sa darí jeho bývalým
študentom, sa vybral naprieč
Amerikou, aby ich navštívil vo
vlastných domovoch...
viaz., 208 s., 145 x 215

CD336777
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 10,99 €

Malala Jusafzaiová
Volám sa Malala
Keď Taliban prevzal vládu nad
údolím Svát v Pakistane, jedno
malé dievča sa odvážilo nahlas
protestovať. Keď mala pätnásť
rokov, za to takmer zaplatila živo-
tom. Keď sa vracala autobusom
zo školy domov, bojovníci Taliba-
nu jej z tesnej blízkosti strelili do
hlavy. Prežila. O rok neskôr sa
stala najmladšou laureátkou na
Nobelovu cenu za mier v histórii.
viaz., 352 + 16 s. príloha, 
125 x 200

CD202185
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Chcete mať denne aktuálne informácie o knižnom 
svete či vyhrať zaujímavé knihy? Pridajte sa k nám! www.facebook.com/bux.sk 8

IKAR AJ NA
FACEBOOKU!

NOVINKA

Curtis Sittenfeld – American wife
Pikantný a šokujúci príbeh bývalej prvej dámy USA Laury Busho-
vej. Rozprávanie plné škandálov a búrlivého života po boku azda
najnenávidenejšieho prezidenta v dejinách USA. Jej život navždy
zmenila tragická nehoda, ktorú spôsobila ako sedemnásťročná.
S výčitkami svedomia sa vyrovnávala ponižujúcim sexom, až nako-
niec musela podstúpiť potrat. Po vyše desiatich rokoch stretáva
charizmatického muža, do ktorého sa bezhlavo zamiluje a čoskoro
sa  zaňho vydá. Ešte netuší, že si zobrala budúceho prezidenta...
viaz., 592 s., 157 x 234

CD337060

Sarbjit Kaur Athwalová
Nehanebnica
Mladučkú Surjit, švagrinú autorky tohto skutočného príbehu, vydala rodina
v šestnástich rokoch. V dohodnutom manželstve trpí a odmieta sa prispôso-
biť tradičnému, podradnému postaveniu sikhskej ženy v rodine svojej svokry,
panovačnej a pokryteckej Bachan Kaur. Je otvorená európskemu spôsobu
života, za čo ju svokra obviní z hanobenia rodiny a pripraví diabolský plán na
jej fyzickú likvidáciu. Podvodne ju vyláka z Anglicka do Indie na návštevu ro-
diny, kde ju dá zavraždiť. Po dlhotrvajúcom a nesmierne ťažkom vnútornom
boji sa tento príbeh rozhodne vyrozprávať svetu jej švagriná, a aj ona sa stá-
va nehanebnicou...
viaz., 456 + 4 s. príloha, 125 x 200

CD202181

Klubová cena 17,90 €
Bežná cena 19,90 €

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

Príbeh o žene,
ktorá svojho
muža miluje
ako manžela,
no nenávidí
ako politika

V roku 1998 odišla z domu
mladá Angličanka – a už sa
nikdy nevrátila

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
11,90€

Bežná cena 19,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
17,90€

Skutočný príbeh vraždy v mene

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Jennifer Clementová
Modlitby za unesené
Hory mexického štátu Guerrero
sú domovom trinásťročnej La-
dydi. Vládnu tu narkobaróni
a byť dievčaťom je veľmi nebez-
pečné. Matky prezliekajú dcéry
za chlapcov, a keď to zlyhá,
radšej im uberú z prirodzenej
krásy – len aby ich ochránili.
Keď Ladydi ponúknu prácu pe-
stúnky, chopí sa príležitosti.
Nad jej budúcnosťou sa však
sťahujú čierne mraky...
viaz., 240 s., 125 x 200

CD202099
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 10,90 €

rodinnej cti

e e

e

e

NOVINKA
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Gayle Formanová
Iba jeden rok
Iba jeden deň. Iba jeden rok.
Iba jeden príbeh. Keď sa Wil-
lem preberie z bezvedomia, ne-
tuší, kde je. V srdci mu rezonuje
myšlienka na krásnu ženu, kto-
rej meno si nepamätá, ale strá-
vil s ňou čarovné chvíle v Paríži.
Záhadnú neznámu je odhodla-
ný nájsť za každú cenu. Príbeh
šťastia, ktoré môžeme nájsť,
keď sa voľba skríži s náhodou…
viaz., 352 s., 125 x 200

CD201954
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Gayle Formanová
Iba jeden deň
Keď čerstvá maturantka Ally-
son stretne Willema, poriadne
to medzi nimi zaiskrí. A keď ich
osud na druhý deň znovu zvedie
dohromady, Allyson urobí niečo
nečakané a úplne bláznivé: vy-
berie sa s ním do Paríža. Po
spoločne strávenom dni však
ráno zistí, že Willem je preč
a s ním nielen jej drahé hodin-
ky, ale aj sny o veľkej láske...
viaz., 344 s., 125 x 200

CD201953
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Colleen Hooverová
Stratená nádej
Holdera celý život prenasleduje predstava
dievčaťa, ktorému v detstve nedokázal po-
môcť. Bola to Sky, ktorú ako malé dievča
uniesla neznáma žena rovno spred domu
a Holder tomu nemohol zabrániť. Nikdy ju
však neprestal hľadať. V obchode náhodou
natrafí na dievča priam neskutočne podob-
né stratenej Sky a v kútiku srdca tuší, že je to
práve ona…
viaz., 304 s., 145 x 227 CD202285

Helen Fieldingová – Bridget Jonesová
Zbláznená do chlapa
Prešlo pätnásť rokov, odkedy sme sa zoznámili s očarujúco
nevyspytateľnou Bridget Jonesovou a sledovali jej dobro-
družstvá aj v druhom pokračovaní príbehu. Dnes už má päť-
desiatjeden rokov, sama vychováva dve deti, píše scenár
a (zasa raz) sa všemožne pokúša nájsť si partnera. Neodo-
lateľná Bridget znovuobjavuje svoju sexualitu v životnej fá-
ze, ktorú niektorí drzo nazývajú „stredným vekom“.
viaz., 384 s., 145 x 227

CD202276 Klubová cena 11,50 €
Bežná cena 12,90 €

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

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

Edícia svetový bestseller – kvalita garantovaná svetom

Svieže a rom
antické čítanie

Beznádejná
Prvá časť románu prerozprávaná z pohľadu
uneseného a znovuobjaveného dievčaťa Sky.
viaz., 328 s., 145 x 227

CD202066

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 12,90 €
10,90€

Originálny darček
poznámkový bloček Note-it:
kúpte novinku o Bridget Jonesovej
a prvých 100 zákazníkov odmeníme
originálnym darčekom.

KOMPLET

Ušetríte až 6€
obj. č. CD800745

19,80€25,80€

Stratená nádej
+ Beznádejná

MEDIA KLUB 9

Z trpkých spomienok sa rodí

 

láska

NOVINKA

e

e

e

e

e

Denník Bridget
Jonesovej
Vtipný nadčasový príbeh
zaradený medzi desať
najlepších románov 
20. storočia.
viaz., 256 s., 145 x 227

CD202019
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 12,90 €

Bridget Jonesová
S rozumom
v koncoch
Sfilmovaný svetový bestsel-
ler v hlavnej úlohe s Renée
Zellwegerovou.
viaz., 352 s., 145 x 227

CD202020
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 12,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CD800746

31,70€38,70€
Bridget Jonesová – 3 knihy

Nové vydania

KOMPLET

Ušetríte až 6€
obj. č. CD800725

17,80€23,80€

Iba jeden deň
+ Iba jeden rok
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Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
9,90€

Bežná cena 14,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
11,90€
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Jonas Jonasson
Analfabetka, ktorá
vedela počítať
Viete, na koho sa treba obrátiť,
keď Južná Afrika koketuje s jad -
rovou výzbrojou a svetové veľ-
moci sú v pozore? Kniha plná
nečakaného, bláznivého a ab-
surdného humoru.
viaz., 352 s., 145 x 227

CD202143
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 13,90 €
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Od autora bestsellera Terapia láskou

Podnetné 
a tajomné 
čítanie

Diane Setterfieldová
Bellman & Black
Do života desaťročného Williama Bellmana vstú-
pi smrť. Nič preňho neznamená, nestojí mu ani
za spomienku. Veď zahynul obyčajný havran. Ro-
ky plynú a Williama stíha jedna tragédia za dru-
hou. Jedného dňa ho zúfalstvo privedie na cinto-
rín, aby skoncoval so životom. Cestu mu však
skríži tajomný muž v čiernom. Predstaví sa ako
pán Black a William s ním v opitosti uzavrie
zvláštnu dohodu...
viaz., 360 s., 145 x 227

CD202226

Matthew Quick
Odpusť mi, 
Leonard Peacock
Dnes má Leonard Peacock narodeni-
ny. Do školského batoha si vloží pištoľ
P-38 – zbraň istého nacistického dô-
stojníka, ktorú zdedil po starom otcovi
– a má v pláne zastreliť svojho bývalé-
ho najlepšieho priateľa a potom se-
ba. Už sa nevie dočkať. Ale najprv mu-
sí povedať zbohom štyrom priateľom.
Leonard sa s každým z nich rozlúči
osobne a postupne – ako hodiny tika-
jú a prichádza okamih pravdy – odhalí
svoje tajomstvo…
viaz., 264 s., 145 x 227

CD202166

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

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

CD202152  CD
Klubová cena 9,90 €

Bežná cena 11,90 €

Kniha na počúvanie
Storočný starček...
Číta Ľuboš Kostelný.

CD MP3
celkový čas 11 hodín 43 minút

e

e

e

e e

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CD800728

20,80€27,80€

Analfabetka +
Storočný starček

Jonas Jonasson
Storočný starček,
ktorý vyliezol 
z okna a zmizol
Nikdy nepatril k náročným ľu-
ďom, chcel len posteľ, poriadne
jedlo a v pravidelných interva-
loch kvapku pálenky. Allan
Karlsson sa odmieta zúčastniť
vlastnej narodeninovej oslavy,
a tak len v papučiach vylezie
z okna domova dôchodcov a vy-
dá sa na cestu, ktorá ani zďale-
ka nie je jeho jediným dobro-
družstvom. Úžasne vtipný román
vyšiel v tridsiatich jazykoch.
viaz., 328 s., 145 x 227

CD201853
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 13,90 €
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Lori Nelsonová Spielmanová
Zoznam všetkých
želaní
Brett zomrie milovaná matka
a zanechá jej poslednú vôľu so
zvláštnou podmienkou: ak chce
Brett získať dedičstvo, musí
splniť zoznam cieľov, ktorý na-
písala ako naivné štrnásťročné
dievča. Jej detské sny sa nepo-
dobajú na ambície tridsaťštyri-
ročnej ženy, no napokon po-
chopí, že najkrajšie dary života
sa dajú nájsť na tých najneča-
kanejších miestach.
viaz., 376 s., 125 x 200

CD201955
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Nicholas Sparks
Najdlhšia cesta
Ira a Ruth, Sophia a Luke. Dve
dvojice, ktoré majú len málo spo-
ločné a ktoré delia od seba roky
a skúsenosti. A predsa sa ich ži-
voty dojemne pretnú, aby nám
pripomenuli, že aj tie najťažšie
rozhodnutia nás môžu priviesť na
neobyčajné cesty, ktoré ležia za
hranicou zúfalstva a povedú nás
do najhlbších zákutí nášho srdca.
Od autora sfilmovaných bestsel-
lerov Správa vo fľaši, Noci v Ro-
danthe, Milý John...
viaz., 464 s., 125 x 200

CD202105
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €
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Andrew Pyper
Démonológ
Profesor Ullman patrí me-
dzi odborníkov na démo-
nologickú literatúru – pre-
dovšetkým na Miltonov
Stratený raj. So svojou
dcérou Tess odchádza 
do Benátok. Práve tu je
svedkom záhadných uda-
lostí – v ohrození je aj je-
ho dcéra, ktorá nečakane
zmizne. Dievča však stih-
ne vysloviť poslednú
 prosbu: Nájdi ma.

 
  

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

Kate Mossová – Labyrint
Júl 1209: šestnásťročné dievča dostane od
svojho otca zvláštnu knihu. Hovorí sa v nej
o tajomstve grálu. Knihu chráni aj za cenu
svojho života. Júl 2005: Alice pri vykopáv-
kach objaví dve záhadné kostry. Zmocní sa
jej pocit, že ju prenasleduje zlo...
brož., 512 s., 125 x 200

CD201470

Nové vydanie

viaz., 336 s., 130 x 210

CD202122

Kate Mossová – Hrobka
Október 1981: Leónie uteká z Paríža. Úkryt nachádza uprostred prírody fran-
cúzskeho juhu, netuší však, že tu prebývajú zlovestné sily. Október 2007:
 Meredith zatiaľ nevie, že jej je súdené uzavrieť príbeh tragickej lásky.
brož., 560 s., 125 x 200

CD202346
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 9,90 €

Bod klamu
viaz., 544 s., 130 x 210

CD202084

Anjeli a démoni
viaz., 584 s., 130 x 210

CD202083

Da Vinciho kód 
viaz., 504 s., 130 x 210

CD202080

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk Klubová cena à 10,90 €
Bežná cena à 12,90 €

Inferno – Peklo
viaz., 552 s., 130 x 210

CD202049

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

Dan Brown – Inferno – Peklo
Tieto slová znejú v hlave známemu harvardskému vedcovi ikono-
grafovi Robertovi Langdonovi, keď sa zranený prebudí na nemoc-
ničnej posteli. Netuší, kde je a ako sa tam dostal. Nevie vysvetliť
ani to, odkiaľ sa v jeho veciach vzal podivný predmet. Čo má hľa-
dať? Komu alebo čomu sa kráti čas?
V ohrození života spolu s mladou lekárkou Siennou Brooksovou
unikajú po uliciach Florencie, nádherného starobylého mesta, ro-
diska vynikajúceho básnika Danteho Alighieriho. Langdonovi sa
postupne vracia pamäť: pomocou veršov z Danteho temnej epic-
kej básne Peklo musia dešifrovať kódy ukryté v slávnych dielach
renesancie – v sochách, obrazoch, budovách. Chcú tak vyriešiť zá-
hadu a zabrániť katastrofe hroziacej ľudstvu. O výsledky pátrania
sa však zaujímajú aj iní a tí sa nezastavia pred ničím...

2x CD MP3 – celkový čas 19 hodín 40 minút

Bežná cena 15,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
13,90€

CD202238
Klubová cena 13,90 €

Bežná cena 15,90 €

Kniha na počúvanie
Inferno – Peklo
Číta Dušan Jamrich.

Podmanivý hlas Dušana Jamricha vás celkom uchváti

KNIHY NA POČÚVANIE

KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CD800744

14,80€19,80€
Hrobka + Labyrint

e

e e e

KOMPLET

Ušetríte až 10€
obj. č. CD800655

31,70€41,70€

Inferno + Da Vinciho kód 
+ Anjeli a démoni

e

e

Nové vydanie
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Jo Nesbo/
Zrada
Spravodlivosť vezme do vlast-
ných rúk…
viaz., 400 s., 125 x 200

CD202054
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 12,90 €

Portál pre milovníkov severskej detektívky www.severskekrimi.sk 12
AUTORI, KNIHY,

RECENZIE

e e e e
Jo Nesbo/
Polícia
Kto trestá políciu za zbabrané
vyšetrovania?
viaz., 528 s., 125 x 200

CD202072
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Kniha na počúvanie
Jo Nesbo/ – Snehuliak
Číta Martin Mňahončák.
2x CD MP3
Celkový čas: 14 hodín 1 minúta

CD202347
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 12,90 €

Jo Nesbo/ – Netopierí muž

Takto sa to začalo
Povinné čítanie pre milovníkov Jo Nesba

Thriller Netopierí muž predstavuje prvú časť série kriminálnych príbehov so svojráz-
nym a dnes už slávnym inšpektorom Harrym Holem. V roku 1998 knihu vyhlásili za
najlepšiu škandinávsku detektívku a odštartovala úspech Jo Nesba po celom svete.

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

Jo Nesbo/
Prízraky
Existujú, len ak im to 
dovolíš…
viaz., 480 s., 125 x 200

CD201946
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

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

CD201714
Klubová cena 11,50 €

Bežná cena 12,90 €

NAJŽIADANEJŠÍ AUTOR SEVERSKEJ KRIMI

Prvý prípad s detektívom Harrym Holem sa odo-
hráva v Austrálii. Inšpektora vyslali na opačný
koniec sveta, aby sekundoval miestnemu poli-
cajnému zboru pri objasnení vraždy nórskeho
dievčaťa. Okrem toho sa má zbaviť problémov
s alkoholom a dostať sa z psychických ťažkostí.
Pri autonehode totiž jeho vinou zomrel kolega.
Harry Hole však nevie sekundovať. Preberá ini-
ciatívu, len čo zistí, že nejde o jedinú vraždu, ale

že má dočinenia s masovým vrahom. Postupne
preniká do prostredia drogových dílerov, prosti-
tútok, cirkusantov a boxerov. Čas sa kráti a ne-
topier – symbol smrti aborigénov – rozprestiera
krídla nad ďalšími obeťami.
viaz., 416 s., 125 x 200

CD202205
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
11,90€

Jo Nesbo/
Pancierové srdce
Dve mŕtve ženy a vrah udrie
znova...
viaz., 512 s., 125 x 200

CD201715
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €
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Detektívky, napätie

Michael Connelly
Bohovia viny
Advokát Haller obhajuje klien-
ta, ktorý je obvinený z vraždy,
a zároveň vyšetruje smrť pro-
stitútky Glorie Daytonovej,
ktorej pomáhal začať nový ži-
vot. Postupne však zistí trpkú
pravdu: niektorí zločinci sú
chránení lepšie ako ktorýkoľ-
vek z jeho klientov. Pre Mic-
keyho nadobúda pojem „bo-
hovia viny“ celkom nový
rozmer…
viaz., 300 s., 135 x 215

CD336497
Klubová cena 10,80 €

Bežná cena 11,95 €

Rebecca Jamesová
Zákerná hra
Tim si zúfalo hľadá nový podná-
jom, jeho bývalá priateľka ho
vyhodila z bytu. Keď sa mu pri-
trafí ubytovanie vo vychytenej
štvrti Sydney, považuje to za
veľké šťastie. Zo starodávneho
sídla však behá mráz po chrbte,
čudácky pôsobí aj majiteľka,
mladá Anna, trpiaca agarofóbi-
ou. Tim sa znenazdajky ocitá
uprostred zákernej hry bez šan-
ce na únik...
viaz., 352 s., 125 x 200

CD201171
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

13OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA STRANA 23 MEDIA KLUB

NOVINKA

Bežná cena 13,90 €
Ušetríte až 2 €

Nové vydanie
11,90€

John Grisham – Podfuk
V chate pri jazere v horách našli dve mŕtve telá. Jedno telo patrí fe-
derálnemu sudcovi Raymondovi Fawcettovi, druhé jeho sekretár-
ke. Prečo ich zavraždili? Vo väzení vo Frostburgu je muž, ktorý po-
zná odpovede. Ibaže nič nie je
zadarmo...
viaz., 280 s., 125 x 205

CD201985

John Grisham
Calico Joe
Leto 1973. Do prvej ligy vstu-
puje Joe Castle, bejzbalový ta-
lent a najúspešnejší nováčik

všetkých čias. Chlapec z malého mestečka Calico Rock sa okamžite
stáva idolom všetkých bejzbalových fanúšikov. Jediná nahodená lop-
tička však všetko zmení…
viaz., 200 s., 125 x 205

CD201842
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 9,90 €

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

Dvaja opití mladíci znásilnia černošské dievčatko.
Obyvatelia južanského mestečka Clanton, väčši-
nou bieli, sú šokovaní a zdesení. Hoci polícia pá-
chateľov krátko po čine chytí, zdrvenému otcovi
malej Tonye to nestačí. Zoženie si zbraň a rozhodne
sa vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Počká si na
mladíkov pri budove súdu a oboch ich zastrelí. Ob-
hajoby otca mŕtveho dievčaťa sa ujme mladý práv-

nik Jake Brigance. Súdny spor s černochom, ktoré-
ho ľudia poznajú ako slušného človeka, rozvíri
v mestečku vášne a rozdelí ho na dva tábory. Nové
vydanie sfilmovaného svetového bestsellera.
viaz., 464 s., 125 x 205

CD202261
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 13,90 €

John Grisham
Kedy zabiť

KOMPLET

Ušetríte až 6€
obj. č. CD800743

19,80€25,80€
Kedy zabiť + Podfuk

e

Erik Axl Sund
Havranie dievča
Psychoterapeutka Sofia Zetterlundová lieči dvoch klientov s príznakmi
mnohopočetnej poruchy osobnosti, detského vojaka zo Sierry Leone
a ženu s hlbokými traumami z minulosti. Nikto ich nepočúva, okrem
Sofie… Komisárka Jeanette Kihlbergová vyšetruje prípad mŕtveho
chlapca, ktorého telo nesie známky mučenia. Nikomu nechýba, okrem
Jeanette…
viaz., 408 s., 145 x 227

CD201977
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 14,90 €

Akému
utrpeniu
dokáže 
človek
vystaviť
druhých, 
než sa sám
zmení
v monštrum?

 Bestseller katalógu 3/2014
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Bill O’Reilly a Martin Dugard
Atentát na Ježiša
Bezmála dvetisíc rokov odvtedy, čo rímski vo-
jaci kruto popravili Ježiša Nazaretského, kon-
troverzného revolucionára, viac ako dve mi-
liardy ľudí nasledujú jeho učenie a veria, že je
Boh. Na stránkach tohto strhujúceho a fakta-
mi podloženého rozprávania o Ježišovom živo-
te sa objavujú aj historické postavy. Kniha
 neprezentuje Ježiša ako mesiáša, ale ako člo-
veka, ktorý rozbúril verejnú mienku, a hlása-
ním filozofie mieru a lásky si narobil veľa moc-
ných nepriateľov.
viaz., 328 s., 125 x 200

CD202208 Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 12,90 €

Alex Ferguson – Môj život
Inšpirujúci príbeh muža považovaného za naj-
lepšieho britského futbalového trénera všet-
kých čias. Alex Ferguson úprimne spomína na
svoju trénerskú kariéru, nevídaný aberdeen-
sky úspech a dvadsaťsedem triumfálnych ro-
kov v Manchestri United. Počas trénerskej ka-
riéry nazhromaždil štyridsaťdeväť trofejí a za
jeho úspechy mu bol udelený titul sir.
viaz., 416 + 32 s. príloha, 145 x 227

CD202265 Klubová cena 13,90 €
Bežná cena 15,90 €

Príbeh legendy,
ktorá rezonuje
futbalovým svetom

Bill O’Reilly, Martin Dugard
Atentát 
na Kennedyho
V januári 1961, počas eskalu-
júcej studenej vojny, skladá
v Bielom dome prezidentskú
prísahu John Fitzgerald Kenne-
dy. Napriek osobným a politic-
kým prešľapom Kennedyho po-
pularita narastá. Postupne sa
však rozširuje aj okruh prezi-
dentových nepriateľov. V no-
vembri 1963 sa JFK stáva obe-
ťou streľby. A Amerika je
v šoku…
viaz., 344 s., 125 x 200

CD202034
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 13,90 €

14 PLATNOSŤ KATALÓGU: 1. JÚL – 31. AUGUST 2014MEDIA KLUB

e e

e

Laurence Rees
Nacisti
Varovanie dejín
Obľúbený autor v priebehu
uplynulých šestnástich rokov
interviewoval množstvo býva-
lých nacistov. Kniha prináša
silný a pútavý príbeh vzostupu
a pádu tretej ríše. Dielo sa
opiera o pozoruhodné sve-
dectvá o živote v Hit lerovom
štáte a je vyrozprávané ľuďmi,
ktorí na rôznych spoločen-
ských stupňoch zakúsili
 nacistický režim.
viaz., 352 + 24 s. príloha, 125 x 200

CD201693
Klubová cena 7,90 €

Bežná cena 14,90 €

Bežná cena 15,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
13,90€

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€

JEHO ARGUMENTOM JE ÚSPECH,
ŽIVOTOM
FUTBAL

KOMPLET

Ušetríte až 7€
obj. č. CD800742

19,80€26,80€

Atentát na Ježiša
+ Atentát na Kennedyho

Bežná cena 14,90 €

Ušetríte až 7 €

Cenový hit

7,90€

e

Laurence Rees
Temná charizma
Adolfa Hitlera
Uznávaný historik a tvorca do-
kumentárnych filmov skúma
povahu Hitlerovej príťažlivosti
a odkrýva, akú rolu hrala pri
tomto úspechu údajná Hitlero-
va charizma. Ako je možné, že
diktátorova osobnosť pôsobila
na milióny ľudí ako mocný
magnet? Bol to najväčší vojno-
vý zločinec, a napriek tomu do-
kázal mocne zapôsobiť na ľudí,
ktorí sa s ním stretli.
viaz., 376 + 16 s. príloha, 125 x 200

CD201924
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 15,90 €

Don Fulsom
Nixonove najtem-
nejšie tajomstvá
Richard Nixon bol jedným z naj-
výraznejších amerických politi-
kov dvadsiateho storočia. Ako
jediný prezident USA musel re-
zignovať pod ťarchou najväčšie-
ho škandálu americkej politiky –
Watergate. Kniha ponúka obraz
Nixona antisemitu, násilníka
a pijana. Prezidenta, ktorého do
politických funkcií svojím vply-
vom a peniazmi po celé desať -
ročia pretláčala mafia.
viaz., 280 s., 125 x 200

CD201794
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 13,90 €

14-15_Ikar  19.6.2014  10:50  Stránka 14

KNIHY, KTORÉ PATRIA K LETU

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€

www.ibux.sk  15
E-knihy

za super ceny!

Lifestyle, poradcovia

eElektronické knihy sú v katalógu označené týmto logom 
Kompletnú ponuku všetkých elektronických kníh nájdete na www.ibux.sk

Ján Lacika
77 NAJ Slovensko
V krajine v srdci Európy je množstvo kultúrnych pamiatok a prírodných
krás, ktoré v domácich vzbudzujú hrdosť a v návštevníkoch spoza hraníc
obdiv. Skúsený geograf, cestovateľ a fotograf Ján Lacika vybral to naj-
zaujímavejšie. Publikácia obsahuje krásne fotografie, pútavý text a na
dôvažok ponúka aj balíček vstupeniek pre všetkých, čo chcú nielen čítať,
ale výlety aj zažiť na vlastnej koži.
flexi, 209 + 15 s. príloha, 170 x 233

CD202235

Jo Whittinghamová
Prvá pomoc 
v záhrade
Táto kniha vám pomôže diag-
nostikovať a riešiť bežné pro-
blémy s rastlinami od tulipáno-
vej plesne po vädnutie kvetov 
či hnednutie listov. Staňte sa
osobným lekárom svojich
 rastlín – pomocou tejto knihy
záhradu vyčistíte od problema-
tických škodcov, vyliečite z ne-
príjemných chorôb.
flexi, 192 s., 195 x 233

CD202123
Klubová cena 12,90 €

Bežná cena 15,90 €

Axel Gutjahr – Vtáky na návšteve v záhrade
V každom ročnom období nás vtáky nadchýnajú svojím nádherným spe-
vom a pestrým perím. Brilatné snímky operených návštevníkov našich
záhrad, užitočné rady a jednoduché návody robia z tejto knihy hodnotnú
príručku pre každého milovníka vtákov. Fotografie vyše sto najtraktívnej-
ších a najčastejšie vyskytujúcich sa operencov zaujmú nejedného nad-
šenca prírody.
viaz., 256 s., 210 x 260

CD201631
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Fay Ripleyová
Čo bude na obed?
Každý deň rozmýšľate, čo po-
núknete na obed? Varíte stále
to isté? Táto kniha vám pomôže
naplánovať pestrý jedálny lístok
od pondelka do nedele. Skúste
niečo nové a inšpirujte sa jed-
noduchými receptami na rýchle
a chutné jedlá. Overené recepty
ocenia najmä zamestnané ženy,
ktoré nemajú veľa času nazvyš.
viaz., 240 s.,188 x 246

CD201889
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 17,90 €

Braňo Deák – Chute a vône života
Slovenského herca Braňa Deáka nepoznajú len priaznivci divadla, ale aj fanú-
šikovia televíznych seriálov. Najmä vďaka nim sa stal z plachého mladíka idol
žien. Kto vlastne je Braňo Deák? Čo má rád? Čo ho teší? Kuchársku knihu re-
ceptov na jeho obľúbené jedlá dopĺňa zaujímavé rozprávanie a množstvo
krásnych fotografií. Zistite, ako chutí a vonia život Braňovi Deákovi!
flexi, 152 s., 183 x 233

CD202274
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Bežná cena 17,90 €

Ušetríte až 11 €

Cenový hit

6,90€

BALÍČEK
DARČEK PRE VÁS

Lepšie raz vidieť, 
než stokrát počuť! 
Ako bonus nájdete v knihe
špecializovanú prílohu s voľ-
nými vstupenkami do hradov
a zámkov, múzeí a galérií,
zoologickej záhrady či jas -
kýň. Cena knihy sa vám nie-
koľkonásobne vráti a ušetrí-
te viac než 100 €!

vstupeniek

 Bestseller katalógu 3/2014

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

Brilantné
snímky,
zaujímavé
popisy,
užitočné
rady
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Sci-fi,na aké Sa nezabúda

Hugh Howey
Silo
Svet, ako ho poznáme dnes, sa stal ne-
obývateľným. Posledným útočiskom ľudí,
ktorým sa podarilo prežiť, je obrovské, vy-
še stoposchodové podzemné silo. Ľudia
sa tu rodia, žijú a pracujú, aby sa po smrti
stali výživou pre rastliny na farmách. Pla-
tia tu prísne pravidlá, iná ako oficiálne
schválená láska je neprípustná. Trestom
je, paradoxne, vyhnanstvo na vytúžený
povrch zeme, z ktorého niet návratu. Sú-
časťou trestu je čistenie kamier. Ale prečo
z doterajších odsúdencov ani jeden ne-
odmietol vykonať túto povinnosť?
viaz., 560 s., 145 x 227

CD202093

Klubová cena 14,90 €
Bežná cena 17,90 €

Bežná cena 17,90 €
Ušetríte až 3 €

NOVINKA
14,90€

 UKÁŽKU ČÍTAJTE NA www.bux.sk

J. R. Wardová
Žiadostivosť
Isaac Rothe je zbeh zo špeciálnej
armádnej jednotky. Za sebou má
temnú minulosť a čaká ho ešte
pochmúrnejšia budúcnosť. Stá-
va sa terčom pre vraha a hrozí
mu istá smrť. Varovanie prichá-
dza od starého priateľa Jima
 Herona…
viaz., 456 s., 145 x 227

CD201729
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 14,90 €

Paul Hoffman
Pod krídlami smrti
Celý svet zadržiava dych pred roz-
hodujúcou bitkou. Thomas Cale,
smrtiaci anjel sužovaný záhad-
nou chorobou, sa lieči v kláštore
na Cypre. Na svojich pleciach ne-
sie ťarchu celého sveta. Boj
s vnútornými démonmi ho osla-
buje a zmieta sa medzi láskou
a nenávisťou k zradnej Arbell...
viaz., 424 s., 125 x 200

CD200975
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Suzanne Collinsová
Hry o život
Na troskách Severnej Ameriky
vyrástol Panem, 12 podrobe-
ných obvodov, nad ktorými želez-
nou päsťou vládne nenávidené
Sídlo. Raz do roka povolajú
z každého obvodu chlapca
a dievča, aby televíznych divákov
pobavili skutočným bojom na ži-
vot a na smrť…
viaz., 640 s., 145 x 234

CD202163
Klubová cena 14,90 €

Bežná cena 19,90 €

Vaše hodnotenie
Sue ★★★★
„Toto bolo niečo skvelé, od prvej stránky až po tú poslednú, nevychádzala som z údivu nad autoro-
vou fantáziou. Kniha má krásnych 560 strán, pri ktorých sa nebudete ani na sekundu nudiť, je ge-
niálna a už sa teším na preklad druhého dielu. Dúfam, že bude čoskoro. :) Ak ešte váhate nad kú-
pou, je to skvelá investícia.“

„Silo je triumf predstavivosti.
Svet románu je ako skutočný.“

Justin Cronin, autor bestsellerov Priechod a Dvanástka

e

J. R. Wardová
Chamtivosť
Osamelý štyridsiatnik Jim Heron
nevie nič o vykúpení ani v také
niečo neverí – jeho profesiou sa
stala pomsta a hriech považuje
za relatívny pojem. Všetko sa
zmení, keď sa z neho stane pad-
lý anjel a jeho úlohou je spasiť
duše siedmich ľudí...
viaz., 432 s., 145 x 227

CD201987
Klubová cena 11,90 €

Bežná cena 14,90 €KOMPLET

Ušetríte až 10€
obj. č. CD800723

19,80€29,80€
Žiadostivosť + Chamtivosť

Moderná grafická úprava, prehľadné zobrazovanie,
jednoduché vyhľadávanie, špeciálne akcie www.bux.sk 16

KAŽDÝ DEŇ
NOVÉ KNIHY
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Pre mladých dospelých – young adults
prilieta nový motýľ, volá sa YOLiwww.yoli.sk  17

NOVÁ 
VYDAVATEĽSKÁ

ZNAČKA

Edícia YOLi

John Green – Na vine sú hviezdy
Hazel sa pripravovala na vlastnú smrť, odkedy jej v trinástich rokoch
diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy v štvrtom štádiu. Potom sa stal
medicínsky zázrak a metastázy sa jej zmenšili. Na nenávidenom stret-
nutí podpornej skupiny však spozná Augusta a obaja objavujú dosiaľ
nepoznaný svet lásky na pomedzí  života a smrti.
brož., 240 s., 145 x 227

CD202356
Klubová cena 8,50 €

Bežná cena 9,90 €

Sally Greenová
Half Bad – Polozlý
Nathanovi v žilách koluje dvojaká krv. Splodený zo zakáza-
nej lásky medzi bielou čarodejnicou a najkrutejším a naj-
mocnejším čiernym čarodejníkom uniká pred celým sve-
tom. Nechceného polovičiaka čaká krutý osud. Až kým sa
nerozhodne, na ktorú stranu skutočne patrí…
brož., 352 s., 145 x 227

CD202127 Klubová cena 9,50 €
Bežná cena 11,90 €

Jamie McGuireová – Prozreteľnosť
Vysokoškoláčka Nina krátko po smrti milovaného otca spo -
znáva sympatického, trochu tajomného mladíka. Čoskoro
sa ukáže, že ich stretnutie nebolo náhodné. Už zakrátko me-
dzi nimi preskočí iskra, lenže táto láska je z kategórie zaká-
zaných. Obaja sa postavia nebu i peklu a všetkému medzi
tým, aby ostali spolu…
brož., 424 s., 145 x 227

CD202197

Keri Smithová – Odviaž sa!
Môj bláznivý zápisník
Upozornenie: keď sa začítaš do tohto zápisníka, možno
sa zašpiníš farbou alebo niečím iným. Možno zmokneš.
Možno urobíš rozhodnutia, o ktorých v podstate pochybu-
ješ. Možno ti bude ľúto za perfektným stavom zápisníka,
v akom si ho získal. A možno začneš žiť o čosi bezstarost-
nejšie. 
brož., 224 s., 125 x 200

CD202379

TERAZ V KINÁCH

Prvá časť napínavej trilógie 
situovanej do mestečka

PROVIDENCE
Spoznáš lásku z kategórie 
zakázaných a pochopíš, 
že ich stretnutie nebolo náhodné.

Ušetríte až 2 €

NOVINKA

Bežná cena 13,90 €
11,90€

Mobilná aplikácia yoli.sk
Pozrite si rozšírenú realitu knihy

facebook.com/yoliknihy

S TOUTO NEUVERITELNOU KNIZKOU

SA ZABAVAJ 
CELE LETO

'
'

'

^

ZAČNI 

TU

STRANY SI  
OČÍSLUJ,  

AKO CHCEŠ.

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 6,90 €

Bolestne
krásny,
očarujúci
a strhujúci
príbeh 
o láske

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

Nové vydanie

NOVINKA

e

e

e
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Lorna Byrneová
Posolstvo nádeje
od anjelov
Írska mystička v tejto náročnej
dobe tlmočí veľmi dôležitý
a naliehavý odkaz z neba:
„Nádej robí z nemožného mož-
né.“ Vysvetľuje, ako anjeli po-
máhajú ľuďom, ktorí sa cítia
unavení, zúfalí, skľúčení a ne-
milovaní, keď majú pocit, že
sú zlými rodičmi, trápia ich
 finančné ťažkosti alebo nič
nestíhajú.
viaz., 152 s., 125 x 200

CD201798
Klubová cena 8,90 €

Bežná cena 9,90 €

Catherine d’Amécourt
Ruky odrážajú 
vašu osobnosť
Vybrali ste si vhodné povola-
nie? Nájdete si správneho život-
ného partnera? Ako vás vníma-
jú ostatní ľudia? Ste vodcovský
typ alebo sa radšej dáte viesť?
Máte dostatok životnej energie?
Čítanie z ruky vám umožní po-
znať lepšie nielen samého se-
ba, ale aj iných. Pozor, z čiar
však nevyčítate budúcnosť!
Čiary a znaky na dlaniach od-
zrkadľujú danosti, možnosti
a talent. Záleží iba na vás, aby
ste si zvolili správnu cestu.
brož., 200 s., 115 x 185

CD201574
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 7,90 €

Lorna Byrneová
Anjeli 
v mojich vlasoch
Tento pozoruhodný príbeh je
svedectvom ženy, ktorá vidí
 veci na opačnom konci spektra
mimo každodenných zážitkov.
Lorna vyrastala v chudobnej
 rodine. Dlho si myslela, že aj
ostatní vnímajú okolitý svet tak
ako ona. Už odmalička totiž vidí
anjelov a rozpráva sa s nimi.
Dnes ju navštevujú hľadajúci
uzdravenie a útechu…
viaz., 280 s., 125 x 200

CD201089
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €

KOMPLET

Ušetríte až 4€
obj. č. CD800740

16,80€20,80€

Posolstvo nádeje od anjelov
+ Anjeli v mojich vlasoch

Princezná Märtha Lousie a Elisabeth Nordengová
Spirituálny kľúč
Táto osvietenská kniha vám pomôže pochopiť, prečo život niekedy vyze-
rá ako zápas o výstup na vrch a ako napokon nájsť hlboké spojenie
s duchom, po akom ste túžili. Poskytuje nástroje a cvičenia, ktoré vám
pomôžu rozvíjať svoje spirituálne danosti a pritom zostať uzemnení.
viaz., 224 s., 125 x 200

CD202224 Klubová cena 9,90 €
Bežná cena 11,90 €

Bežná cena 11,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
9,90€
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Cítili ste niekedy, že ste iní ako ľudia okolo vás?

Pre harmóniu duše...

18 PLATNOSŤ KATALÓGU: 1. JÚL – 31. AUGUST 2014MEDIA KLUB

Diéta 5 : 2 už ovládla celý svet. Oproti ostatným diétam má výhodu
v tom, že obmedzovať sa budete iba 2 dni v týždni. Ak prijmete v tieto
dni iba 500 alebo 600 kalórií, schudnete a budete sa cítiť úžasne.
Zvyšok týždňa sa môžete stravovať normálne,  zájsť si do reštaurácie,
dokonca aj veselo maškrtiť. Viac receptov nájdete v knihe Diéta 5 : 2 
– Kuchárska kniha na pôstne dni.

Klubová cena 9,80 €
Bežná cena 10,90 €

Privítajte
leto v postave
ako lusk!

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

CD202164

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

CD202146
Klubová cena 10,90 €

Bežná cena 12,90 €

Klubová cena 8,90 €
Bežná cena 9,90 €

Lauren Slayton
Malá kniha štíhlosti
Chystáte sa do plaviek? Expertka na
výživu vám pomôže obísť tie dokola
omieľané prekážky v diétach – prácu,
rodinu, spoločenské akcie, sviatky,
a ďalšie – a vyhrať nad nimi. Tu a teraz.
Lauren Slayton sa s vami podelí o tajnú
súčasť chudnutia – plánovanie – preto-
že predvídanie prekážok medzi vami
a štíhlosťou je rovnako dôležité ako to,
čo jete. A čo je na tom všetkom najlep-
šie, Lauren vytvorí stratégie za vás.
brož., 240 s., 112 x 203

CD337685 Klubová cena 9,80 €
Bežná cena 10,90 €

Dr. Pierre Dukan
Dukanova diéta 2014
s novými receptami
Aj pre vegetariánov
Novinka ponúka úplné znenie Duka-
novej metódy. Kniha obsahuje aj re-
cepty na jedlá, ktoré môžete v prie-
behu diéty donekonečna variovať.
Obohatením sú najmä recepty vhod-
né pre vegetariánov. Všetky potravi-
ny potrebné na prípravu pokrmov sú
bežne dostupné aj v našich sloven-
ských obchodoch.
viaz ., 256 s., 125 x 200

CD338205

NOVINKA

NOVINKA

KOMPLET

Ušetríte až 6€

obj. č. CD800711
16,80€22,80€

Diéta 5 : 2
Kuchárska kniha + 100 receptov
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37%
Bežná cena 22,80 €
15,90€

so zľavou až

19Ponuka platí len do vyčerpania zásob. MEDIA KLUB

DOVOLENKOVE BALICKY' '
^

Alexandra Potterová
Dokonalé rande
viaz., 352 s., 125 x 200

Alexandra Potterová
Kto je to dievča?
viaz., 382 s., 125 x 200
CD800731

Bežná cena 25,80 €
17,90€

Anna Bersenevová
Znovuzrodená pre lásku
viaz., 272 s., 125 x 200

Jojo Moyesová
Predtým ako som ťa poznala
viaz., 344 s., 145 x 227
CD800736

Bežná cena 17,80 €
11,90€

Andrea Coddington
Cudzia krv
viaz., 240 s., 125 x 200

Andrea Coddington
Židovka
viaz., 240 s., 125 x 200
CD800474

Bežná cena 20,80 €
13,90€

Jozef Karika
V tieni mafie
viaz., 328 s., 125 x 200

Jozef Karika
V tieni mafie 2 – Čas dravcov
viaz., 232 s., 125 x 200
CD800408

Bežná cena 18,80 €
12,90€

Paulo Coelho
Démon a slečna Prymová
viaz., 176 s., 125 x 200

Paulo Coelho
Jedenásť minút
viaz., 248 s., 125 x 200
CD800732

Bežná cena 21,87 €
14,90€

Khaled Hosseini
Majster šarkanov
viaz., 336 s., 125 x 200

Khaled Hosseini
Tisíc žiarivých sĺnk
viaz., 328 s., 125 x 200
CD800251

Bežná cena 22,80 €
14,90€

Sandra Brownová
Mrazivý závan
viaz., 392 s., 125 x 200

Joy Fieldingová
Potok tieňov
viaz., 288 s., 125 x 200
CD800735

Bežná cena 26,80 €
16,90€

Anne Holtová
1222 metrov nad morom
viaz., 312 s., 125 x 200

Dolores Redondová
Neviditeľný strážca
viaz., 360 s., 145 x 227
CD800734

Dobroslav Chrobák
Drak sa vracia
viaz., 128 s., 120 x 200

František Švantner
Dáma
viaz., 184 s., 120 x 200

Margita Figuli
Tri gaštanové kone
viaz., 160 s., 120 x 200
CD800678

Bežná cena 23,70 €
15,90€

Bežná cena 19,80 €
12,90€

Mary C. Nealová
Výlet do neba
brož., 176 s., 125 x 200

Monika Jakubeczová
Prebudili ma anjeli
viaz., 240 s., 125 x 200
CD800733

18-19_Ikar  19.6.2014  10:54  Stránka 19



Pr
e 

de
ti

Čisté rúčky
Umývanie rúk môže byť zábava!
Pre deti od 1 roka.
viaz., 32 s., 160 x 160 + CD

CD202113

Čarovné slovíčka
S čarovnými slovíčkami je svet
oveľa krajší. Pre deti od 1 roka.
viaz., 32 s., 160 x 160 + CD

CD202114

Miro Jaroš
Na ceste
Tretia kniha obľúbeného speváka Mira Jaroša tentoraz
učí deti, ako sa správať na cestách. Detičky si okrem
základných pravidiel cestnej premávky osvoja aj novú
pesničku. Pre deti od 3 rokov.
viaz., 32 s., 160 x 160 + CD

CD202323

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

NOVINKA

20 PLATNOSŤ KATALÓGU: 1. JÚL – 31. AUGUST 2014MEDIA KLUB

KOMPLET

Ušetríte až 3€
obj. č. CD800738

13,50€16,50€

Na ceste + Čarovné
slovíčka + Čisté rúčky

Moja prvá knižnica
Zvieratká
Najmenšie deti si pomocou farebných obrázkov rozšíria slov-
nú zásobu. V balení nájdete 6 malých leporel – Domáci milá-
čikovia, Divé zvieratá, Zvieratá z dvora, Morské živočíchy,
Hmyz a chrobáky, Plazy a žaby.
Pre detičky od 6 mesiacov.
6 leporel v balení, 
každé 10 s., 90 x 90

CD202257

Moja prvá knižnica
Slovíčka
Poskladaj si z knižiek obrázok! 6 malých leporel – Farby,
Oblečenie, Jedlo, Hračky, Dobrú noc!, Počítanie – slúžia
pre koordináciu zraku a motoriky pre najmenších. Láska ku
knihám môže začať už v útlom veku.
Pre detičky od 6 mesiacov.
6 leporel v balení, 
každé 10 s., 90 x 90

CD202256

Klubová cena 4,40 €
Bežná cena 4,90 €

NOVINKA

NOVINKA

NOVINKA

Jaroslav Rezník
Janko Hraško
Poznáte rozprávku o chlápätku malom ako hrášok?
O tom, čo sa z hrachového struku vylúpol, aby vniesol
mamke Hraškovej do života radosť a otcovi Hraškovi
mal kto nosiť na pole halušky a pri orbe volky pohá-
ňať? Ako to bolo s Jankom Hraškom naozaj? Pre deti
od 5 rokov.
viaz., 112 s., 195 x 255

CD202249 Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 12,90 €

Zora Špačková
Babičkine rozpráv-
ky nad zlato
Známe aj menej známe roz-
právky obsahuje výber z diela
Boženy Němcovej. Bola to jej
babička, človek s veľkým
srdcom, ktorá ju doviedla k bo-
hatstvu utkanému fantáziou ľu-
dových rozprávačov. Práve ono
zostáva cennejšie nad zlato pre
všetky generácie.
viaz., 336 s., 172 x 246

CD336844
Klubová cena 12,60 €

Bežná cena 13,99 €

NOVINKA

KOMPLET

Ušetríte až 2€
obj. č. CD800739

7,80€9,80€

Moja prvá knižnica
Slovíčka + ZvieratkáKlubová cena 4,40 €

Bežná cena 4,90 €

Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 5,50 €

20-21_Ikar  19.6.2014  10:55  Stránka 20

Pre deti a m
ládež

Bláznivé dobrodružstvá

podarenej partičky

NOVINKA

Michael Fry
Exoti 2 – Nulová tolerancia
Zlá správa: v škole sa objaví nová baba a chce Nickovi ukradnúť ka-
mošov. Horšia správa: keď sa Nick pokúsi brániť, dočasne ho vylú-
čia zo školy. Podarí sa mu očistiť si meno? Alebo si ho bude musieť
zmeniť a odsťahovať sa na Guam? Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 232 s., 145 x 205

CD202107

Michael Fry
Exoti
Lov na šikanátora
viaz., 224 s., 145 x 205

CD202106

budeš rýpať
do toho
sprostého
krpca.

budem
rýpať 
do toho
spros-
tého
krpca.

21
KAŽDÝ DEŇ
NOVÉ KNIHY

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

Stephen Motyer
Biblické
 postavy
Príbehy Starého a No-
vého zákona sa hem-
žia stovkami postáv.
Zisti, kto je kto, a spoz-
naj osudy takmer päť-
sto najznámejších po-
stáv z Biblie. Pomôžu ti
pri tom ich portréty,
historické mapy, púta-
vé ilustrácie aj repro-
dukcie obrazov starých
majstrov. 

Klubová cena 6,50 €
Bežná cena 7,90 €

viaz., 64 s., 195 x 255

CD202311

Eoin Colfer
Artemis Fowl a posledný strážca
V záverečnej časti série má zlopovestná víla opäť priam diabolský plán,
túži vyhubiť ľudstvo a stať sa kráľovnou víl. Podarí sa mladému kriminál-
nemu géniovi Artemisovi Fowlovi a obetavej lepkáčskej kapitánke zasta-
viť šialenú vílu a odvrátiť hroziaci armagedon?
viaz., 288 s., 125 x 200

CD202219
Klubová cena 9,50 €

Bežná cena 10,90 €
NOVINKA

Larousse
Povedz mi ako?
Táto kniha prináša odpovede na vyše 200
otázok, ktoré kladú všetky deti a na ktoré do-
speláci nie vždy vedia odpovedať! Farebné
strany s nálepkami oddeľujú 4 samostatné
témy: Ľudské telo, Každodenný život, Kultú-
ra, Zvieratá a príroda. Pre deti od 3 rokov.
špirála, 114 s., 150 x 204

CC202159 Klubová cena 12,90 €
Bežná cena 14,90 €

Zvieratá
Táto jedinečná encyklopédia ťa pozýva na stretnutie
s lietajúcimi hadmi, chobotnicami, s chameleónmi, vy-
buchujúcimi hubami aj mäsožravými  rastlinami. Pred-
staví ti záhady a zvláštnosti živočíšnej ríše. Nájdeš tu
1500 fascinujúcich fotografií. Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 304 s., 216 x 276

CD202247 Klubová cena 14,90 €
Bežná cena 19,90 €

Nová detská encyklopédia
Kedy? Kde? Čo? Prečo? Encyklopédia obsahuje odpovede na rôzne
otázky, ktoré deti tak rady dávajú. Od obrovských galaxií po mikroskopic-
ké baktérie a od ľudských buniek po dávne civilizácie – to sú kľúčové té-
my podané sviežim a podnetným spôsobom.Pre čitateľov od 10 rokov.
viaz., 304 s., 216 x 276

CD202332

Nové vydanie

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

NOVINKA

OBJEDNÁVAJTE A NAKUPUJTE PODĽA VÁŠHO ŽELANIA STRANA 23

KOMPLET

Ušetríte až 5€
obj. č. CD800737

14,80€19,80€
Exoti 1 + 2
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Ponuka tovaru z tejto strany platí len do vyčerpania zásob!22

Ti Amo
Krásne, svieže, romantické
a horúce piesne ako stvorené
pre letné objatia plné lásky.
32 piesní
CD338227  CD
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 7,90 €

80’s Summer Hits
It’s Raining Men, Sex Is Fun,
Flashdance, You’re My Heart,
You’re My Soul a mnohé ďalšie
hity... 16 piesní
CD338228  CD
Klubová cena 5,90 €

Bežná cena 6,90 €

Latin Hits
Rytmické, veselé piesne ku
drinku s priateľmi pre chvíle
 radosti a pohody.
28 piesní
CD338229  CD
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 7,90 €

❸ Čajová kanvička so šálkou Levanduľa

Vychutnajte si svoju šálku čaju štýlovo. Čajík si vylúhujete v kanvičke s objemom 360 ml,

šálka má objem 330 ml. Obe sú vyrobené z keramiky s krásnym a moderným letným vzorom

levandule.

CD338235

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 8,90 €

Klubová cena 3,90 €Bežná cena 4,90 €

❹ Dóza s lyžičkouLevanduľa
Praktická keramická dózas vrchnáčikom s motívom levandule je vysoká 11,5 cma má objem 400 ml. Jevhodná na uchovávaniea servírovanie potravín. Dózu dopĺňa praktická drevená lyžička.

CD338236

❻ Osuška z mikrovlákna BELINDA
Plážová osuška s rozmermi 75 x 150 cm 

je vyrobená zo špeciálneho ľahké-
ho mikrovlákna. Má trikrát vyššie

absorpčné schopnosti než bežné
froté osušky. Ako bonus v balení náj-
dete plážovú tašku.
CD338204

❼ Panthenol sada
Sada obsahuje Panthenol spray (objem 110 ml) a Panthenol nočný vý-
živný krém (objem 50 ml), ktoré príjemne chladia a upokojujú pokožku
po opaľovaní.  CD338202

❶ Šalátové misky s kliešťami
V sade nájdete 2 plastové šalátové misky s motívom zeleniny, objem 0,5 l a 2 l, 
a kovové šalátové kliešte. Ideálne nielen do kuchyne, ale aj na chalupu a do záhrady.
CD338191

❷ Sada bambusových podložiek
Sada obsahuje podložku 20 x 20 cm a 4 menšie podložky 14 x 14 cm – všetky vyrobené
z prírodného bambusu. Môžete ich použiť ako podložky pri stolovaní alebo pri rôznych
dekoráciách.
CD338237

Hana Zagorová
Vyznání
Nový album obľúbenej speváč-
ky ponúka balady s nádherný-
mi textami. 12 piesní
CD338221  CD
Klubová cena 13,90 €

Jugoslávské písničky 3
Posledný diel obľúbených me-
lódií z chorvátskeho pobrežia.
Doprajte si pravú letnú atmo -
sféru! 14 piesní
CD338223  CD
Klubová cena 6,90 €

Bežná cena 8,50 €

❺ Etikety na zaváraniny
Vaše zaváraniny budú odteraz nielen dobre chutiť, ale aj skvele vyzerať! Na prvý po-
hľad budete vedieť, čo je obsahom pohára, prípadne kedy ste ho varili... Balenie ob-
sahuje 100 ks papierových samolepiacich etikiet veľkosti 7 x 4,5 cm (bez popisu),
s potlačou s motívmi ovocia, v praktickej škatuľke.
CD331149

Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 5,90 €

Klubová cena 4,90 €
Bežná cena 5,90 €

Klubová cena 6,90 €
Bežná cena 8,90 €

Klubová cena 5,90 €
Bežná cena 6,90 €

❶

❻

❼

❷

Klubová cena 2,90 €
Bežná cena 4,90 €

2 CD
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 vráta-
ne nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je naj-

lacnejší 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 spô-
sobom, aký ste použili 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. 7. – 31. 8. 2014
Milí členovia, v prípade, že od nás dostanete nekompletne vybavenú zásielku, považujte nedodaný titul za vypredaný. 
Ak vaša objednávka nie je vybavená do 14 dní od objednania, informujte sa, prosím, telefonicky na číslach 02/4910 4361,
02/4910 4341.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Ak váš nákup cez www presiahne 40 €, 
poštovné neplatíte!www.bux.sk  23

POŠTOVNÉ
ZDARMA!

Zoznam klubových predajní
Banská Bystrica, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Europa SC, Na Troskách 25, tel.: 048/3211 281
Bratislava, Kníhkupectvo Panta Rhei, Avion Shopping Park, Ivánska cesta 18, tel.: 02/43634668
Bratislava, Kníhkupectvo Panta Rhei, Eurovea, Pribinova 8, tel.: 02/3211 8032
Bratislava, Kníhkupectvo Panta Rhei, Poštová, Vysoká 2, tel.: 02/5464 1325
Bratislava, Kníhkupectvo Panta Rhei, NC Centrál, Metodova 6, tel.: 02/3211 5251-52
Košice, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Aupark, Nám. osloboditeľov, tel.: 055/3211 451
Martin, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Tulip Center, Pltníky 2, tel.: 043/4306 660
Michalovce, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Zemplín, A. Sládkoviča 5, tel.: 056/3260 361
Nitra, Kníhkupectvo Panta Rhei, Galéria Mlyny, Štefánikova trieda, tel.: 037/3260 342
Nové Zámky, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Aquario, Nitrianska cesta 111A, tel.: 035/6400 248
Piešťany, Kníhkupectvo Panta Rhei, OC Aupark, Nitrianska 7555/18, tel.: 033/3260 351
Prešov, Kníhkupectvo Panta Rhei, ZOC MAX, Vihorlatská 2A, tel.: 051/7496 006
  Prievidza, Kníhkupectvo Ezop, A. Hlinku 12, tel.: 046/5425 002
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: 
4–268925–CD201437,CD201432,CD201462
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.

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.
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Bod zlomu
O malých príčinách s veľkými následkami. Ako
je možné, že sa niektoré zmeny v spoločnosti
odohrávajú neuveriteľne rýchlo a šíria sa rých -
losťou epidémie? Kniha je životopisom veľmi
jednoduchej myšlienky a odpovedá na otázku,
čo máme urobiť, aby sme vo svojich životoch
my sami naštartovali vlastné pozitívne epidé-
mie. Ktorý je bod zlomu?
viaz., 288 s., 125 x 200

CD201843

Malcolm Gladwell
Dávid a Goliáš
Pred tritisíc rokmi na bojisku v starej Palestíne
mladý pastier skosil mocného bojovníka obyčaj-
ným kameňom vystreleným z praku. Odvtedy sú
ich mená Dávid a Goliáš synonymom boja medzi
zdanlivo slabšími a obrami. Dávidovo víťazstvo
bolo nepravdepodobné a zázračné. Nemal vy-
hrať. Alebo vari áno?
Autor spochybňuje naše nazeranie na prekážky
a znevýhodnenia, ponúka nové chápanie toho,
čo znamená byť diskriminovaný, vyrovnať sa
s postihnutím, stratiť rodiča, prípadne navštevo-
vať priemernú školu či trpieť akýmkoľvek iným
druhom zdanlivej nepriazne osudu.
Dokazuje, že všeličo, čo je krásne a čo si ľudia
nesmierne vážia, vzniká z toho, čo sa najprv javí
ako životné útrapy a krivdy.
viaz., 336 s., 125x200

CD201886 Klubová cena 10,90 €
Bežná cena 12,90 €

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

KOMPLET

Ušetríte až 6€
obj. č. CD800741

18,80€24,80€

Dávid a Goliáš
+ Bod zlomu

✓ Patrí medzi 100 najvplyvnejších ľudí
sveta

✓ Knihy predáva v miliónových
nákladoch

✓ Jeho dielo označili za „to najpôsobi -
vejšie uplynulého desaťročia“

✓ Autor, ktorého prednášky spôsobujú 
vo svete malú revolúciu

Malcolm Gladwell

Bežná cena 12,90 €
Ušetríte až 2 €

NOVINKA
10,90€
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